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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
    Οι αντιλήψεις περί της  ύπαρξης τού μη υλικού κόσμου υπάρχουν προ πολλού σε 
όλες τις θρησκείες. Πολλές θρησκείες από τον αρχαιοτάτων χρόνων μιλούν περί της 
υλικής και μη υλικής ουσίας των ζωντανών όντων. Σύμφωνα με αυτές, ο μη υλικός 
κόσμος (άυλος) σημαντικά επηρεάζει τις διεργασίες του υλικού κόσμου και όλη τη 
ζωή μας. Όμως, σε όλη την υπό εξέταση περίοδο, εμείς δεν βλέπουμε την ανάλογη 
ανάπτυξη τής επιστημονικής σκέψης στα πλαίσια της από κοινού αναγνωρισμένης 
επιστήμης  - της φυσικής, σχετικά με τη μελέτη τού άυλου κόσμου. Η φυσική ποτέ 
δεν ασχολήθηκε με τα  άυλα αντικείμενα. Δεν γνωρίζει τίποτα γι’ αυτά. Η φυσική δεν 
έδωσε απάντηση στην ερώτηση: υπάρχουν ή όχι έστω κάποια μη υλικά σώματα ή 
πεδία από της επιστημονικής απόψεως. Και το ενδιαφέρον είναι, ότι πολλοί 
επιστήμονες είναι ειλικρινά θρήσκοι. Συνεπώς, αυτοί αποδέχονται την ύπαρξη  τού 
μη υλικού κόσμου. Τότε γιατί δεν την ερευνούν; Γιατί δεν δίνεται απάντηση στην 
ερώτηση αυτή;  
    Η υπόθεση έγκειται στο ότι στη φυσική κυριαρχεί η πεποίθηση: είναι σχεδόν 
εμφανώς αδύνατη η μελέτη τού μη υλικού κόσμου δια τής οδού τής παραπέρα 
ανάπτυξης τής υλιστικής επιστήμης - της φυσικής. Παρ’ όλα αυτά  η αντίληψη αυτή 
μπορεί να κλονισθεί. Στην εν λόγο εργασία παρέχεται η ανάλογη υποθετική  
περιγραφή τού μη υλικού κόσμου με την ορολογία τής υλιστικής επιστήμης. Εδώ 
γίνεται λόγος περί του εντοπισμού των μη υλικών αντικειμένων – των  μη υλικών 
πεδίων – και περί των ασυνήθιστων ιδιοτήτων τους. Σημειώνεται η βασική ιδιότητα 
των μη υλικών αντικειμένων – να διέπουν τις υλικές διεργασίες χωρίς να 
συνεισφέρουν σ’ αυτές φυσική ενέργεια. Αυτό ανοίγει, ενδεχομένως, τις προοπτικές 
τής επιστημονικώς τεκμηριωμένης (σοβαρής, χωρίς παρατραβήγματα) και της 
φυσιολογικής ενοποιήσεις τής υλιστικής και τής θεολογικής επιστημών. Τότε, όπως 
φαίνεται , θα αποδειχθεί, ότι οι οπαδοί και τής μεν και τής δε επιστήμης έχουν δίκαιο, 
ο καθένας με τον τρόπο του και ο καθένας από την πλευρά του. 
    Η εν λόγο βεβαιότητα περί του αδύνατου της έρευνας των μη υλικών αντικειμένων 
δια τις μεθόδους της φυσικής, φαίνεται, έχει ριζώσει βαθιά, ούτως ειπείν, δια τής 
αποσιώπησης. Αλλά που υπάρχει η απόδειξη του αδύνατου; Αυτή, φυσικά, δεν 
υπάρχει, αυτή σαν να μην χρειάζεται, επειδή «ούτος ή άλλως τα πάντα είναι 
εμφανείς». Αλλά αφού δεν υπάρχει η απόδειξη, τότε η εν λόγο πεποίθηση φέρει στην 
πραγματικότητα όχι τον επιστημονικό, αλλά το ψυχολογικό χαρακτήρα, που 
βασίζεται σ’ όλη την πείρα των φυσιοδιφών. Για να ανοιχθεί η πλατιά οδός στις υπό 
εξέταση έρευνες, πρέπει να γίνει η προσπάθεια αλλαγής και αυτής τής ψυχολογικής 
διαθέσεως.  
   Πρώτα απ’ όλα θα σημειώσουμε: η πεποίθηση περί της μη γνωσιμότητας του άυλου 
κόσμου βασίζεται στο ευρύτατα διαδεδομένο και βαθιά ριζωμένο φιλοσοφικό 
στερεότυπο. Αυτό το στερεότυπο εμποδίζει στην εξέλιξη της επιστήμης. Και να πως 
συνήθως διατυπώνουν το στερεότυπο αυτό οι θιασώτες του: «Εάν κάτι είναι «μη 
υλικό», τότε είναι αδύνατο κατ’ αρχήν, να το περιγράψουμε, να το αισθανθούμε, να το 
μετρήσουμε και  να το γνωρίσουμε . Και αν μπορούμε να το περιγράψουμε, να το 
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αισθανθούμε, να το μετρήσουμε και  να το γνωρίσουμε, τότε πρόκειται μόνο για κάτι 
υλικό. Ο σχηματισμός των λέξεων «η φυσική του άυλου» είναι το ίδιο παράλογος του 
σχηματισμού «το άνω του κάτω μέρους», «η μαύρη ασπράδα» ή «η ζεστή πήξη»». Εδώ 
πρώτον, η έννοια του μη υλικού σαφώς αντικαθίσταται με την έννοια μη γνώσιμου, 
και το υλικό με το άυλο είναι χωρισμένα με αδιαπέραστο τοίχο. Δεύτερον, στη 
φιλοσοφία γενικώς δεν υπάρχει ενιαία άποψη για την έννοια της ύλης και του μη 
υλικού, που είναι εύκολα να διαπιστώσει κανείς, γνωρίζοντας τουλάχιστο πρόχειρα 
με τις υπάρχοντες φιλοσοφικές σχολές. Σε πολλές  φιλοσοφικές σχολές ριζικά 
απορρίπτεται η διαχωρισμένη διαρχία. Ο ΜΟΝΙΣΜΟΣ άγεται «εκ των 
γνωσιολογικών αντιλήψεων, κατά των οποίων η ύλη και το πνεύμα ήσαν μόνο 
διαφορετικές πλευρές μιας και ίδιας ύπαρξης» (Εγκυκλοπαιδικό λεξικό του 
Μπογκάουζ και Εφρόν) και μ’ αυτό συμφωνούν οι αναφερόμενες παραπάνω φυσικές 
αντιλήψεις του συγγραφέα. Πολλοί φιλόσοφοι θεωρούν, ότι η αληθινή φιλοσοφία 
μπορεί να είναι μόνο η μονιστική  φιλοσοφία: «Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η 
αληθινή φιλοσοφία μπορεί να είναι μόνο μονιστική: η βασική αξίωση κάθε 
φιλοσοφικού συστήματος έγκειται στη διεξαγωγή ενιαίας αρχής, και να αρνηθούμε 
αυτήν την  αξίωση, σημαίνει να απορρίψουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τον 
κόσμο ως ενιαίο σύνολο, ως τάξη. … δεν μπορούμε να σταματήσουμε στη διαρχία: 
κατανοώντας τη διαφορά του πνεύματος και της ύλης οφείλουμε να ψάξουμε τη 
συνένωση στην ανώτατη έννοια…Όλη η καινούργια φιλοσοφία, αρχίζοντας από τον 
Ντεκάρτ,  προχωρούσε απ’ αυτήν την οδό, και πρέπει να υποθέσουμε, ότι  αυτήν την 
κατεύθυνση θα ακολουθήσει και η μελλοντική φιλοσοφία…» (στην ίδια 
Εγκυκλοπαίδεια). Το τελευταίο απόσπασμα, προφανώς, βρίσκεται σε συμφωνία με 
τις ως άνω αναφερόμενες φυσικές αντιλήψεις περί της ενότητας του υλικού-άυλου 
κόσμου. Και επιτέλους, τρίτον, η στερεότυπη σκέψη μπαίνει σε αντίφαση με τις 
φιλόσοφο-θρησκευτικές διδασκαλίες περί της αλληλοεπίδρασης του πνεύματος και 
της ύλης. Το πνεύμα, κατά τον ορισμό, δεν είναι ύλη, και εκεί που υπάρχει 
αλληλοεπίδραση των μερών, υπάρχει δυνατότητα να γνωρίσουμε το ένα μέρος από 
την συμπεριφορά του άλλου. Έτσι, αν και το στερεότυπο ευρύτατα διαδόθηκε και 
βαθιά ριζώθηκε στο περίγυρο των φυσιοδιφών, δεν αντιστοιχεί στο νόημα της 
φιλοσοφίας γενικώς και φρενάρει την εξέλιξη της επιστήμης, απορρίπτοντας το 
ενδεχόμενο επιστημονικής μελέτης των μη υλικών πεδίων και άλλων αντικειμένων. Η 
φυσική δεν μελετάει των άυλο κόσμο. Αυτό είναι γεγονός. Από πουθενά δεν  
προκύπτει, όμως,  ότι η φυσική δεν πρέπει ή δεν μπορεί να ασχοληθεί με το μη υλικό 
κόσμο. Απλώς δεν είχε πείρα σε αυτόν τον τομέα.  
     Αλλά πώς να ξεπεράσουμε την «εμφανής» πεποίθηση του αδύνατου και να 
προβούμε στην έρευνα των μη υλικών αντικειμένων με φυσικές μεθόδους. Με ποιόν 
τρόπο να γίνει αυτό? Από πού πρέπει να πιαστείς? Για τούς ανωτέρω λόγους 
προτείνω να βασισθούμε στην υπάρχουσα ιστορική πείρα ανάπτυξης αυτών των ίδιων 
φυσικών ερευνών. Διότι στην ιστορία ανάπτυξης τής επιστήμης ήδη υπάρχουν οι 
παρόμοιες καταστάσεις και όχι μια φορά, όπου «το εμφανές» αποδείχνονταν λάθος, 
ενώ το απολύτως αδύνατον – αποδείχνονταν απολύτως δυνατό. Ας δούμε, πως η  
επιστήμη, αλλά και η ιδεολογία τής κοινωνίας ξεπερνούσαν αυτά τα εμπόδια. Ας 
βγάλουμε για τούς εαυτούς μας ένα μάθημα απ’ την ιστορία τής ανάπτυξης τής 
επιστήμης, για να κατανοήσουμε ευκολότερα, πώς να δράσουμε σήμερα με τον 
καλύτερο τρόπο στην δικιά μας περίπτωση. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας 
εργασίας δίνονται κατάλληλα παραδείγματα από την ιστορία της φυσικής και 
υποβάλλονται σε ανάλυση. Συνεπώς, επεξεργάζεται η στρατηγική της έρευνας των   
μη υλικών αντικειμένων με φυσικές μεθόδους. Στα επόμενα μέρη της εργασίας έχει 
δοθεί η αρχή της εφαρμογής της εν λόγο στρατηγικής. 
   Αντιθέτως προς το φιλοσοφικό στερεότυπο, που φρενάρει την ανάπτυξη της 
επιστήμης, μπορεί να δοθεί άλλος, επιστημονικός, πολύ πιο απλός ορισμός του μη 
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υλικού, ο οποίος για την επιστήμη είναι πολύ πιο σημαντικός και αποτελεσματικός, 
αλλά και για τους αναγνώστες πιο απλός και κατανοητός. Μπορούμε να τον καλούμε 
ως ορισμό με τη μέθοδο απόκλισης. Ανοίγει τις αρχές αναζήτησης και μελέτης τού μη 
υλικού κόσμου με μεθόδους περαιτέρω ανάπτυξης τής υλιστικής φυσικής επιστήμης. 
Εδώ και στα επόμενα μέρη της έκθεση μας ο μη υλικός κόσμος δεν φαίνεται μη 
γνώσιμος, χωρισμένος από ένα αδιαπέραστο τοίχο από τον υλικό κόσμο. Αντιθέτως, 
ο άυλος κόσμος φαίνεται ως μια ενεργή αλληλοεπιδρούσα συνιστώσα τού 
ενοποιημένου υλικού-άυλου κόσμου.   
    Όλα τα επιλεγμένα και αναφερόμενα στο μέρος 2 παραδείγματα, αποτελούν 
ριζοσπαστικές καταστάσεις της κατ’ αρχήν τροποποίησης των αντιλήψεων της 
φυσικής περί του περιβάλλον μας κόσμο. Οι εν λόγο τροποποιήσεις υπήρχαν 
δύσκολες για την φυσική και αναγνωριζότανε από την επιστημονική κοινότητα με 
καθυστέρηση. Προφανώς, η  επιστημονική αναγνώριση της δυνατότητας έρευνας τού 
μη υλικού κόσμου δια μέσον φυσικών μεθόδων, θα αποτελέσει μια ουσιαστική 
αλλαγή στη φυσική αντίληψη. Γι’ αυτό είναι αδύνατο να ελπίζουμε στην ακαριαία 
αναγνώριση των αναφερόμενων ιδεών. Στο Μέρος 4 περιγράφονται τα πρώτα  
αντικείμενα, εντοπισμένα ως μη υλικά. Έχει αποδειχθεί με φυσικές μεθόδους ότι 
αντικείμενα του μη-υλικού κόσμου υπάρχουν, ότι έχουν ασυνήθιστες φυσικές 
ιδιότητες σε σύγκριση με τις ιδιότητες των υλικών αντικειμένων. Κατά συνέπεια, 
προκύπτουν ασυνήθιστες αλλά ουσιαστικές προοπτικές για την αλλαγή του επιπέδου 
της ζωής μας, των τεχνολογιών μας, της ιατρικής μας, των μέσων επικοινωνίας μας 
κλπ. (ενότητα 5). Αυτή η υπόθεση, όμως, είναι τόσο ασυνήθιστη, που χρειάζεται 
ολόπλευρη πλατιά συζήτηση, για να έρθουμε εις το από κοινού αναγνωρισμένο 
συμπέρασμα και  να αποκτήσουμε την εσωτερική ψυχολογική πεποίθηση ως προς την 
ορθότητα των αποτελεσμάτων.  
    Το έργο αυτό έχει επιστημονικό χαρακτήρα και δεν επιδιώκει στόχους 
προπαγάνδας. Ο συντάκτης ρωτήθηκε πώς το έργο του σχετίζεται με τα ερωτήματα 
της πίστης, την αποτελεσματικότητα των προσευχών, τη θεϊκή δημιουργικότητα, τον 
μη προσδιορισμό των εκδηλώσεων του Πνευματικού κόσμου κλπ. Στις ίδιες αυτές 
ερωτήσεις υπάρχει σύγχυση. Το έργο του συντάκτη είναι αφιερωμένο μόνο στη 
φυσική του μη-υλικού κόσμου. Η σύγχυση έγκειται στις προσπάθειες να επιβληθεί 
στην επιστημονική φυσική μελέτη η μελέτη των μη φυσικών φαινομένων. Οι 
αναφερόμενες ερωτήσεις δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της φυσικής. Στη φυσική 
πραγματοποιείται η μελέτη της φύσης από κάτω, από τα στοιχειώδης. Τέτοιου  
επιπέδου μελέτη είναι προφανώς σημαντική. Οι τεχνολογίες μας βασίζονται σε μια 
μελέτη χαμηλού επιπέδου από στοιχειώδη. Σε διαδικασίες υψηλού επιπέδου 
πολυπλοκότητας, όπως πνευματικά φαινόμενα, δημιουργικότητα, θέληση, ασθένειες 
πολύπλοκων βιολογικών συστημάτων κλπ. εμπλέκονται άλλες επιστήμες. Επομένως, 
δεν πρέπει να περιμένει κανείς μια επιστημονικά αιτιολογημένη απάντηση από τη 
φυσική στις ερωτήσεις που τίθενται. Επιπλέον, η φυσική δεν μπορεί να εξετάζει την 
Θεϊκή δημιουργικότητα. Ο συντάκτης γράφει εδώ για αυτό που έχει μελετηθεί 
επιστημονικά στο πλαίσιο της φυσικής. Ταυτόχρονα, τώρα με φυσικές μεθόδους 
καθιερώθηκε η ύπαρξη των άυλων αντικειμένων. Ως αποτέλεσμα, η αντιπαράθεση 
της υλιστικής επιστήμης και της θρησκείας εξαλείφεται και δημιουργείται μια βάση 
για αμοιβαία κατανόηση. 
 
     2. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΟΠΟΥ ΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ ΛΑΘΟΣ, ΕΝΩ ΤΟ 
ΑΔΥΝΑΤΟ – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.   
  



4 
 

   Είναι χρήσιμο να ξεκινήσουμε από το απλούστερο, καταφανές και επομένως πιο 
κατανοητό για όλους παράδειγμα, στο οποίο, όμως, ανιχνεύονται όλες οι βασικές 
νομοτέλειες για την υπέρβαση από την φυσική του προφανής αδύνατου. 
 
    Παράδειγμα 1. Στην  αρχή οι άνθρωποι νόμιζαν, ότι η Γη είναι επίπεδη και ότι 
είναι αδύνατον να μετρηθούν οι διαστάσεις της, εάν δεν περπατήσεις από μια άκρη 
της στην άλλη. Και αυτό ήταν, φυσικά, εμφανές. Δεν υπήρχε η απόδειξη, αλλά 
εκείνον τον καιρό,  αυτή δεν χρειαζότανε στην κοινή γνώμη. Τα πάντα και έτσι ήσαν 
κατανοητά. Παράλογο δεν ήταν η επίπεδη Γη. Δύσκολη ήταν η αντίρρηση. Βέβαια, 
από καιρό σε καιρό, σε κάποιους ερχόταν η έμπνευση, ότι η Γη δεν είναι επίπεδη. 
Αλλά η σύλληψη του απορρίπτονταν ως μη αποδεδειγμένη και επιπλέον άχρηστη.       
Aπορρίπτονταν μέχρι ότου δεν παρατήρησαν τις ιδιότητες του ορίζοντα, την βαθμιαία 
εξαφάνιση των αντικείμενων πέραν του ορίζοντα, μέχρι ότου δεν γνωρίσανε τα 
στοιχεία τής απλούστερης γεωμετρίας. Αυτό ήσαν μια επιστημονική ανακάλυψη της 
εποχής, η οποία με τίποτα δεν τοποθετούνταν στην «εμφανές» αντίληψη περί της 
επίπεδης Γης.  Αυτό το περιστατικό έθεσε σε ανάγκη σοβαρά να μελετηθεί το σχήμα 
της Γης. Γεννήθηκε η επιστημονική υπόθεση ότι η Γη έχει το σχήμα σφαίρας (κατ 
'αναλογία με τις παρατηρήσεις των σχημάτων της Σελήνης και του Ήλιου, συν, 
προφανώς, ως η απλούστερη και πιο συμμετρική επιλογή). Το σφαιροειδή σχήμα της 
Γης είχε αποδειχθεί βάσει πολύ πιο λεπτής έρευνας,  προκύπτουσας εκ της υπόθεσης. 
Η έρευνα έχει δείξει την σχεδόν ευσταθή κυρτότητα της γήινης επιφάνειας. Οι 
αρχαίοι Έλληνες ήδη ήταν σε θέση σωστά να υπολογίσουνε την ακτίνα της γήινης 
σφαίρας. Αυτό απαιτούσε μια κατάλληλη ανάπτυξη του μαθηματικού μηχανισμού της 
στοιχειώδης γεωμετρίας. Στο σύνολο, η ανοησία μετατράπηκε σε πραγματικότητα. 
Στην διάρκεια της περαιτέρω μακρόχρονης ανάπτυξης της επιστήμης είχε καθοριστεί 
το σχήμα της Γης με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Η Γη απεδείχθη σφαίρα στην πρώτη  
(αλλά πολύ καλή) προσέγγιση.    
  
Απ’ τα προαναφερόμενα βλέπουμε: 

 
(1)   «Το εμφανές» απεδείχθη λάθος. 
(2).  Το απολύτως αδύνατον –απεδείχθη απολύτως δυνατό. 
(3)   Έπ’ αυτού, το «εμφανές» παραμένει ουσιαστικά σωστό εντός των    
        πλαισίων της εφαρμογής του ( όχι ιδιαίτερα μεγάλες επιφάνειες της Γης),   
        αλλά πέραν των ορίων της εφαρμογής και εν συνόλω προκύπτει μια   
        τελείως διαφορετική εικόνα. 
(4)   Τι εξασφάλισε την κρούση μέσα στην νέα περιοχή των γνώσεων; - η   
       ανακάλυψη. 
(5)  Τι εξασφάλισε την απόδειξη των νέων γνώσεων; - Η λογική υπόθεση   
       εργασίας περί της ουσίας του υπό την μελέτη αντικειμένου, συν οι     
       προκύπτουσες εξ αυτού ειδικές έρευνες, συν η ανάπτυξη του κατάλληλου   
       μαθηματικού μηχανισμού.  Εάν η ανάπτυξη του τελευταίου θα είχε   
       καθυστερήσει για κάποιο χρονικό διάστημα, σε ανάλογο χρονικό   
       διάστημα θα είχαν καθυστερήσει και οι αποδείξεις. 
(6)  Η αρχική υπόθεση περί της ουσίας του αντικειμένου είναι η πλέον   
       σημαντική, αλλά στο μέλλον αυτή επεξεργάζεται λεπτομερώς και   
       διευκρινίζεται. 
 

      Θα σημειώσουμε το γεγονός, ότι για την ριζική ανάπτυξη των γνώσεων και την 
μετατροπή της ανοησίας σε πραγματικότητα, είχαν χρειαστεί οι ανακαλύψεις, οι 
υποθέσεις (οι συλλήψεις) και η ανάπτυξη του κατάλληλου μαθηματικού μηχανισμού. 
Σ’ αυτήν την αλυσίδα τα πάντα έχουν την σημασία.  Αλλά οι πλέον σημαντικές στην 
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δεδομένη περίπτωση και σε άλλες πολλές περιπτώσεις ήσαν οι ανακαλύψεις, διότι 
αυτές ενεργά ωθούν τις υποθέσεις και την επιστημονική σκέψη. Εάν θα είχε 
καθυστερήσει η αγνόηση των ιδιοτήτων του ορίζοντα και της σταθερότητας της 
ακτίνας καμπυλότητας, η μετατροπή του παραληρήματος σε πραγματικότητα θα ήταν 
εξίσου καθυστερημένη. Αυτή η εμπειρία της επιστήμης μαρτυρεί το γεγονός, ότι στις 
εν λόγω καταστάσεις για την επαναστατική ανάπτυξη της επιστήμης χρειάζονται πριν 
απ’ όλα οι ανακαλύψεις. Συχνά χωρίς τις ανακαλύψεις δεν υπάρχει η πορεία προς τα 
εμπρός. Έπ’ αυτού, στην ουσία δεν έχει σημασία το τι εμφανίζεται ως πρώτο: η 
υπόθεση, που υπαγορεύει την οδό προς την ανακάλυψη ή ίδια η καθαυτή ανακάλυψη. 
Το σημαντικό είναι - να πραγματοποιηθεί στο τέλος η ανακάλυψη. Στην πράξη, 
συχνότερα στην αρχή εμφανίζεται η ανακάλυψη, παρ’ όλο που υπάρχουν και τα 
αντίθετα παραδείγματα.  
     Αναγκαστήκαμε να σταθούμε λεπτομερώς πάνω στο απλούστατο παράδειγμα, 
επειδή εδώ με τον απλούστερο τρόπο εξετάζεται η γενική κατάσταση, πολλές φορές 
επαναλαμβανόμενη στις επαναστατικές περιόδους της επιστημονικής ανάπτυξης. 
Εντωμεταξύ, και η κατάσταση, με την παρουσία των ιδιοτήτων (1)-(6), 
επαναλαμβάνεται πολλές φορές ως κάποια θεμελιώδης νομοτέλεια. 
  
    Παράδειγμα 2.  Πρώτα οι άνθρωποι νόμιζαν, ότι ο Ήλιος, οι αστέρες και οι 
πλανήτες περιστρέφονται γύρω από την Γη και η ίδια η Γη είναι ακίνητη. Αυτό ήταν 
απόλυτα εμφανές καθημερινά. Τους ήταν τελείως απίστευτο να φανταστούν, ότι η 
επιφάνεια της Γης κινείται (γύρω από το άξονά της), αφού με φυσικό τρόπο αυτοί 
ένιωθαν την ακινησία της στερεάς κάτω από τα πόδια τους. Είναι καλά γνωστό τι 
επανάσταση στις αντιλήψεις αυτό ήταν στον καιρό της. 
     
      Εδώ τον κύριο ρόλο δεν έπαιξε τόσο η ανακάλυψη της σχετικής περιστροφικής 
κίνησης, η οποία αμέσως έθεσε υπό αμφισβήτηση το γεωκεντρικό μοντέλο. Η 
ανακάλυψη αυτή γέννησε μόνον τις αμφιβολίες, αλλά δεν απέρριπτε τον 
γεωκεντρισμό. Τον πλέον σοβαρό ρόλο έπαιξαν εδώ τα σκόρπια ανακαλυφθέντα 
γεγονότα (οι μικρές ανακαλύψεις): οι ανωμαλίες κίνησης των πλανητών στον 
ουράνιο θόλο, η ύπαρξη των κόμβων, η κύλιση των πλανητών από τον ένα αστερισμό 
στον άλλον, το διαφορετικό ύψος του Ήλιου επί του ορίζοντα στις θερινές και 
χειμερινές περιόδους. Οι εν λόγω ανακαλύψεις είχαν γίνει πολύ παλιά. Είναι γνωστές 
από αρχαιότατους χρόνους. Η ηλιοκεντρική υπόθεση εργασίας, η ενοποιούσα εις ένα 
την εξήγηση των φαινομενικά ετερογενών εκδηλώσεων, είχε προβληθεί επίσης πολύ 
παλιά από τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Αρίσταρχο, τον οποίον αναφέρει ο 
Κοπέρνικος στην πρώτη έκδοση του γνωστού βιβλίου του. Πέραν αυτού, ο άλλος 
φιλόσοφος, ο Θαλής ο Μηλήσιος προέβλεψε την έκλειψη του Ήλιου στις 28 Μαΐου 
του 585 π.Χ. Η έκλειψη έγινε στην προβλεφθείς ημέρα και ώρα. Όμως χρειάστηκε η 
μακρά περίοδος από τον Αρίσταρχο ως τον Κοπέρνικο για την ανάπτυξη της 
μαθηματικής συσκευής ως το επίπεδο, που επιτρέπει τον υπολογισμό του 
ηλιοκεντρικού μοντέλου και την ακριβή περιγραφή της κίνησης του Ήλιου και των 
πλανητών στον ουράνιο θόλο και μ’ αυτόν τον τρόπο να αποδείξει το δίκαιον του 
ηλιοκεντρικού μοντέλου.   

 
     Παράδειγμα 3. Από αρχαιότατους χρόνους οι άνθρωποι ονειρεύονταν να μάθουν 
τι είναι οι αστέρες και από τι αποτελούνται. Αλλά οι αστέρες έμειναν άφταστοι. Γι’ 
αυτόν τον λόγο υπήρχε η «εμφανής» πεποίθηση: δεν μπορούμε να μάθουμε ποτέ 
έστω και κάτι περί της συστατικής ουσίας των αστέρων, η μάλλον μέχρι που να 
καταφέρουμε να τους φθάσουμε. Τελείως ξαφνικά ακολούθησε η ανακάλυψη των 
γραμμικών φασμάτων. Όπως απεδείχθη, στο κάθε χημικό στοιχείο, μόριο αντιστοιχεί 
ειδική συλλογή των φασματικών γραμμών, δίκην της προσωπικής λεπτομέρειας ο 
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κωδικός των ατόμων και των μορίων. Άνοιξε ο δρόμος της εξ αποστάσεως μελέτης 
της συστατικής ουσίας. Το «εμφανές» πάλι απεδείχθη λάθος, ενώ το τελείως αδύνατο 
έγινε πραγματικό. Σήμερα γνωρίζουμε πολλά περί της συστάσεως των μακρινών 
αστέρων, μέχρι και την θερμοκρασία τους (διότι οι χαρακτήρες των φασμάτων  
εξαρτώνται και από την θερμοκρασία του ακτινοβολούντος αντικειμένου). Το παλιό 
παράδειγμα για μας σήμερα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Μας δείχνει, πως η ανακάλυψη 
γεννά τις αναπάντεχες δυνατότητες μελέτης των αντικειμένων, των μέχρι χθες 
απρόσιτων στην επιστημονική έρευνα. Ίσως σήμερα βρισκόμαστε στην ανάλογη 
κατάσταση ως προς την ανακάλυψη και την επιστημονική μελέτη των μη υλικών  
αντικειμένων; 

 
     Παράδειγμα 4.  Από παλιούς χρόνους στους ανθρώπους ήταν «εμφανές», ότι όλες 
οι εκδηλώσεις της φύσης κυλούν αδιάκοπα, παρ’ όλο που ενίοτε αιφνίδια, έχουν το 
εκρηκτικό χαρακτήρα, αλλά πάλι αδιάκοπα. Η αντίληψη περί των κβαντικών, δίκην 
άλματος αλλαγών με την ακατανόητη ενδιάμεση κατάσταση φαίνονταν απλά ως 
ανοησία. Και παρ’ όλα αυτά ακολούθησε η ανακάλυψη των κβαντικών 
αποτελεσμάτων ( γραμμικά φάσματα, σωματικές ιδιότητες του φωτός, ανακάλυψη 
των ηλεκτρονίων και της ακατανόητης συμπεριφοράς τους στις τροχιές κ.τ.λ.), που 
έπαιξε πρωταίτιο ρόλο στην κατάστρωση της βασικής υπόθεσης (τα αιτήματα του 
Μπορ) και την εκπόνηση της κατ’ αρχήν καινούριας κβαντικής μηχανικής. Το 
παραλήρημα ξανά μετατράπηκε σε πραγματικότητα. Στη δεδομένη περίπτωση η 
κατάλληλη μαθηματική συσκευή είναι η φασματική θεωρία των τελεστών 
(συγκεκριμένα, διαφορικών τελεστών). Το «εμφανές» παραμένει σωστό στην 
κβαζικλασική προσέγγιση.  
                           
     Παράδειγμα 5. Η «εμφανής» αντίληψη περί της ευκλείδειας δομής του  
διαστήματός μας, επίσης περί της σταθερότητας και ανεξαρτησίας της μάζας των 
σωμάτων, όπως και της κίνησης του ωρολογίου από τις ταχύτητές τους -  κατέρρευσε, 
κατόπιν της εντελώς αναπάντεχης ανακάλυψης της σταθερότητας και ανεξαρτησίας 
της ταχύτητας του φωτός από την  ταχύτητα  της πηγής του. Η  ανακάλυψη αυτή με 
κανέναν τρόπο δεν  συμβιβάζονταν με την υπάρχουσα αντίληψη. Συνολικά μαζί με 
την διατήρηση της υπόθεσης περί της ισοτιμίας των αδρανειακών συστημάτων 
αναφοράς, αυτό το γεγονός είχε προτάσσει την Ειδική Θεωρία Σχετικότητας. Έγινε 
κατανοητό ότι η μάζα του σώματος αυξάνεται έως  απείρου  καθώς η ταχύτητά της  
πλησιάζει  την ταχύτητα του φωτός, ενώ ένα ρολόι σχεδόν σταματάει  αυθόρμητα 
πλησίον αυτής της ταχύτητας. Η ψευδοευκλείδεια  γεωμετρία αποτελεί το κατάλληλο 
μαθηματικό εργαλείο. Το «εμφανές» παραμένει σωστό για τις μικρές ταχύτητες, 
μικρές σε σχέση με την ταχύτητα φωτός.  

 
    Παρατήρηση 1. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί το εξής: Ο λόγος γίνεται για τα 
υλιστικά ρολόγια και όχι για τα απολύτως αφηρημένα. Αυτό ευκολότερα μπορεί 
κανείς να το επιβλέψει από τις εργασίες του ίδιου του Αϊνστάιν γεμάτες φυσική 
έννοια (ενώ τα ανάλογα έργα του Πουανκαρέ  και του Μινκόβσκι  έχουν μαθηματική 
κλίση). Ο Αϊνστάιν εξετάζει ένα ρολόι βασιζόμενο στην κυκλική ανάκλαση του 
φωτός. Παρομοίως, όλα τα συμπεράσματα περί του ακατόρθωτου υπέρβασης της 
ταχύτητας του φωτός  έχουν  συναχθεί μόνο για τα υλικά αντικείμενα με μη μηδενική  
σχετικιστική μάζα και ενέργεια. Θα σημειώσουμε: αυτά τα συμπεράσματα δεν 
απαγορεύουν τα μη υλικά αντικείμενα να ξεπερνούν την ταχύτητα του φωτός.   
 
      Παράδειγμα 6. Σε ποιο χώρο ζούμε; Σχετικά πρόσφατα η απάντηση ήταν 
απολύτως «εμφανές»: στο ευκλείδειο άπειρο διάστημα. Οι αντιλήψεις περί του 
καμπυλωτού  και  πεπερασμένου διαστήματος θα δεχόντουσαν σαν παραμιλητό του 
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παράφρων. Η ανθρωπότητα  δεν  ήξερε καμία άλλη  γεωμετρία εκτός  της 
ευκλείδειας. Οι αμφιβολίες γεννήθηκαν κατόπιν των εντυπωσιακών έργων του 
Λομπατσιέβσκη, όπου είχε προσφέρει μια εσωτερικά μη αντιφατική μη ευκλείδεια 
γεωμετρία.  Αυτό το γεγονός είχε ζωντανέψει την επιστημονική σκέψη και την 
δραστηριότητα των μαθηματικών στην κατεύθυνση εκπόνησης καινούργιων 
γεωμετριών και έπαιξε σημαντικό ρόλο. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ο  
Αϊνστάιν  είχε δημοσιεύσει την περίφημη του «Γενική Θεωρία Σχετικότητας» (ΓΘΣ), 
σύμφωνα με την οποία εμείς ζούμε σε καμπυλωτό και, δεν αποκλείεται, πεπερασμένο 
χώρο. Ως αποτέλεσμα είχε αλλάξει η αντίληψη περί του πραγματικού διαστήματος.  
 
    Η δεδομένη περίπτωση  διακρίνεται στο ότι εδώ αρχικά είχε προωθηθεί η γενική 
υπόθεση – η ισοδυναμία όλων των ελεύθερα πτυσσόμενων στο βαρυτικό πεδίο 
συστημάτων αναφοράς (Γενική Αρχή Σχετικότητας). Εφόσον το βαρυτικό πεδίο είναι 
διαφορετικό στα διάφορα σημεία του χώρου, τα διάφορα συστήματα αναφοράς  
ελεύθερης πτώσεως, επίσης είναι διαφορετικά στα διαφορετικά σημεία. Συνάμα, κάθε 
σύστημα έχει νόημα μόνο σε αρκετά μικρή ζώνη, στα όρια της οποίας το βαρυτικό 
πεδίο πραχτικά δεν μεταβάλλεται, δηλαδή τα συστήματα αυτά είναι τοπικά. Ο  
Αϊνστάιν χρειάστηκε να συνδέσει τα τοπικά ( ψευδό ευκλείδεια) συστήματα σε ενιαίο 
χώρο. Ευτυχώς, τον καιρό εκείνον, ήδη υπήρχε κατάλληλο μαθηματικό εργαλείο – η 
γεωμετρία καμπυλωτών διαστημάτων του Ρίμαν, όπου ήδη είχε εισαχθεί η έννοια του 
τοπικού διαστήματος (εφαπτόμενα διαστήματα). Η χρησιμοποίηση της γεωμετρίας 
Ρίμαν για την περιγραφή των συνεπειών εκ της γενικής υπόθεσης, επέτρεψε την 
κατασκευή της Γενικής Αρχής Σχετικότητας. Εάν η γεωμετρία του Ρίμαν δεν 
εμφανιζότανε έγκαιρα, θα υπήρχε  καθυστέρηση τής εκπόνησης τής Γενικής Αρχής 
Σχετικότητας. Όπως διευκρινίστηκε, ζούμε στο καμπυλωτό Ρίμαν-διάστημα, το 
οποίο, όμως, μετατρέπεται σε  ψευδοευκλείδειο στα αρκετά αδύναμα βαρυτικά πεδία, 
και σε κανονικό ευκλείδειο διάστημα, στην περίπτωση σχετικά μικρών ταχυτήτων. 
Εν ολίγοις, εδώ ξανά έχουμε  όλη την νομοτέλεια (1) - (6) της εξέλιξης της επιστήμης 
με την μοναδική διαφορά: έμπροσθεν προηγήθηκε η γενική υπόθεση, οι συνέπειες 
της οποίας υποδείχνουν, που και ποιες πειραματικές ανακαλύψεις θα πρέπει να 
αναζητούνται.   
     Νομίζω ότι τα παραδείγματα είναι αρκετά. Η αναγνώριση του  μη υλικού  κόσμου 
από τις θετικές επιστήμες, αναμφισβήτητα, θα ήταν η προσεχής επανάσταση  μέσα σ’ 
αυτές. Όπως βλέπουμε, στο επαναστατικό στάδιο εξέλιξης της φυσικής εκδηλώνονται 
οι νομοτέλειες (1)-(6). Οι εν λόγο νομοτέλειες δίνουν ελπίδες για την επιτυχία στο 
θέμα της μετατροπής των ερευνών των άυλων αντικειμένων από το ακατόρθωτο σε  
δυνατό, διότι παρόμοιες περιπτώσεις επανειλημμένα λαμβάνανε χώρα στη φυσική. 
Εκτός τούτου οι αναφερόμενες νομοτέλειες εξέλιξης της φυσικής (1)-(6) 
υπαγορεύουν: η επιστημονική απάντηση στην ερώτηση περί του μη υλικού κόσμου 
απαιτεί, πρώτον, επιστημονικές ανακαλύψεις, δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό  τώρα να 
προωθηθούν οι σωστές υπαγορεύσεις (υποθέσεις), για το σε ποιες  κατευθύνσεις  πρέπει 
να αναζητούνται αυτές οι ανακαλύψεις.  
    Η φυσική δεν είναι σε θέση στις παρόμοιες καταστάσεις να αναπτύσσει 
επιστημονική σκέψη δίχως κάποια υπόθεση εργασίας. Όμως είναι δύσκολο να 
φαντασθείς την ίδια την δυνατότητα ύπαρξης τής εν λόγω όχι ανόητης υπόθεσης, 
διότι η φυσική μελετά τον υλικό κόσμο, ενώ στην υπόθεση εργασίας πρέπει να 
γίνεται λόγος περί τού άυλου κόσμου. Και όμως παρακάτω παρέχεται η ανάλογη 
υποθετική περιγραφή τού μη υλικού κόσμου με την ορολογία τής υλιστικής 
επιστήμης (μέρος 3). 
     Τώρα, λαμβάνοντας υπόψη τις νομοτέλειες (1)-(6), είναι κατανοητό, ότι πρόκειται 
για μια υπόθεση μόνο κατά την πρώτη προσέγγιση. Η υπόθεση απαιτεί την 
πολύπλευρη και σημαντική περαιτέρω εξακρίβωση. Επίσης είναι κατανοητό, ότι οι 
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νόμοι τής φύσης για τον ενοποιημένο υλικό-άυλο κόσμο θα είναι τελείως 
διαφορετικοί, απ’ ότι οι «εμφανείς» νόμοι τού υλικού κόσμου. Όμως οι τελευταίοι 
πρέπει να μείνουν ουσιαστικά σε ισχύ στα πλαίσια του υλικού κόσμου. Στην έκθεση 
μας ο μη υλικός κόσμος δεν φαίνεται ακατανόητος, χωρισμένος με τον αδιαπέραστο 
τοίχο για την έρευνα από τον υλικό κόσμο. Αντιθέτως, ο άυλος κόσμος φαίνεται ως 
μια ενεργή αλληλοεπιδρούσα συνιστώσα τού ενοποιημένου υλικού-άυλου κόσμου. 
Είναι έτοιμο, όμως, το κατάλληλο  μαθηματικό εργαλείο; Εδώ, φαίνεται, θα πρέπει να 
υπάρχει μια μαθηματική, η οποία θα έχει να κάνει με τα μηδέν και τα άπειρα, κατά  
κάποια  έννοια, διάφορης δύναμης . 
 
3. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  ΕΞ ΑΥΤΗΣ. 
 
    Έστω υπάρχει ο μη υλικός κόσμος. Να πει, όμως, κανείς έτσι, σημαίνει, από 
θέσεως θετικών επιστημών, να μη πει τίποτα. Όπως αναφέρθηκε, μια τέτοια υπόθεση 
υπάρχει εδώ και χιλιετηρίδες σε όλες τις θρησκείες, αλλά με κανέναν τρόπο δεν 
εγγράφεται στο σχήμα των θετικών επιστημών. Εκτός αυτού, οι ίδιες θετικές 
επιστήμες, παρ’ όλου που αποτελούν, κατ’ ουσία τους, την υλιστική επιστήμη, δεν 
δίνουν συγκεκριμένο ορισμό της έννοιας της ύλης. Για να εγγραφεί η υπόθεση αυτή 
στην σφαίρα δραστηριότητας των θετικών επιστημών, χρειάζεται να δοθεί πιο 
συγκεκριμένα ο ορισμός των εννοιών του υλικού και άυλου, και κατόπιν να 
προσδοθούν στον άυλο κόσμο κάποια φυσικά χαρακτηριστικά, ή για την αρχή  
κάποιο ένα φυσικό  χαρακτηριστικό. Μόνο τότε μπορούν να εξαχθούν εξ υποθέσεως 
κάποια φυσικά συμπεράσματα, και μόνο έτσι μπορεί να ανοιχτεί στις θετικές 
επιστήμες ο μακρύς δρόμος για την έρευνα του άυλου  κόσμου, και επομένως, η 
παλαιά υπόθεση να γίνει  υπόθεση εργασίας.  
        Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις κυριαρχούσες στους κόλπους των 
θετικών επιστημών, όλα τα αντικείμενα τα οποία μελετούν οι νυν θετικές επιστήμες  
(τεχνικά αντικείμενα, πλανήτες, αστέρες, βιολογικοί ιστοί και κύτταρα, ηλεκτρικά, 
μαγνητικά, πυρηνικά πεδία κ. τ. λ.) κατέχουν ενέργεια Ε. Επομένως, θα είναι εντελώς 
φυσιολογικό, συγκεκριμένα να αποκαλέσουμε υλικό κόσμο εκείνον τον κόσμο Μ 
αντικειμένων που κατέχει ενέργεια. Τότε είναι εντελώς φυσιολογικό να ονομάσουμε 
άυλο τον κόσμο М0 αντικειμένων, μη κατέχων ενέργεια,  δηλαδή, αντικειμένων με 
ενέργεια Ε ίση με το μηδέν.  
                                                      Е = 0.                                                        (1) 
Αυτός είναι ο ορισμός των μη-υλικών αντικειμένων μέσω μεθόδου απόκλισης. 
Σύμφωνα με την δικιά μας Υπόθεση επιτρέπεται το ακόλουθο:    
 
      (3.1)  Τα  αντικείμενα του άυλου κόσμου έχουν κάποιες ιδιότητες. 
      (3.2)  Τα  αντικείμενα του άυλου κόσμου κατέχουν κάποια μη-υλικά πεδία.  
      (3.3)  Μέσω των αύλων πεδίων τα μη-υλικά αντικείμενα μπορούν να    
                πραγματοποιούν  κάποιες επιρροές πάνω στα υλικά και μη-υλικά     
                αντικείμενα.  

(3.4)  Τα υλικά αντικείμενα επίσης μπορούν να κατέχουν μη-υλικά πεδία και να   
          επιδρούν μέσω αυτών πάνω στα υλικά και μη-υλικά  αντικείμενα.  

      (3.5)  Οι νόμοι της αλληλοεπίδρασης των μη-υλικών αντικειμένων μεταξύ τους   
                και οι επιδράσεις των μη-υλικών αντικειμένων πάνω στα υλικά αντικείμενα  
                θα  είναι τελείως διαφορετικοί από τους νόμους του υλικού κόσμου. Οι   
                νόμοι  τού υλικού κόσμου παραμένουν σε ισχύ όσο αφορά την    
                αλληλοεπίδραση των υλικών αντικειμένων μεταξύ τους . 

  (3.6)  Στα μη-υλικά αντικείμενα όχι μόνο η ενέργεια, αλλά και η μάζα m είναι ίση   
            με το μηδέν 

                                            m = 0.                                                   (2) 
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                τα μη-υλικά  αντικείμενα δεν εκτίθενται στις βαρυτικές δυνάμεις. 
 
   Παρατήρηση 2. Δυνάμει της Υπόθεσης, τα αντικείμενα του μη-υλικού κόσμου,  
παρ’ όλο που στερούνται την ενέργεια, δεν είναι ένα τίποτα, διότι κατέχουν κάποιες 
ιδιότητες και είναι ικανά για κάποιες αλληλεπιδράσεις. Τα μη-υλικά πεδία τα ίδια 
ανήκουν στα μη-υλικά  αντικείμενα σύμφωνα με τον ορισμό.  
 
     Το (3.6) σημαίνει τη μη αδράνεια των αύλων αντικειμένων. Το δεδομένο σημείο 
είχε εισαχθεί στην Υπόθεση σύμφωνα με τον οριακό κανόνα, που ισχύει στον υλικό 
κόσμο, κατά τον οποίον, εάν η ενέργεια Ε του υλικού αντικειμένου τείνει προς το 
μηδέν Е → 0, τότε και η μάζα του m επίσης τείνει προς το μηδέν m → 0. Εδώ και 
παντού παρακάτω υπό την ενέργεια Ε εννοούμε την πλήρη ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένη την ενέργεια, κρατούμενη μέσα στη μάζα. Ενώ υπό την m 
εννοούμε τη σχετικιστική μάζα2. Σύμφωνα με το σημείο (3.3) και (3.4) οι κόσμοι М0  

και М  βρίσκονται σε αλληλοσυνδέσει και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους.  
     Η βασική Υπόθεση εσκεμμένα προσφέρθηκε εδώ στις πλέον πιο γενικές γραμμές. 
Για αυτό το λόγο, την επίδραση του άυλου κόσμου М0  πάνω στον κόσμο των υλικών 
αντικειμένων М μπορούμε εδώ να την περιγράφουμε μόνο στις  πιο γενικές γραμμές. 
Κατά την πορεία της έρευνας η θεωρία, σύμφωνα με το μέρος 2, οφείλει να 
εξακριβώνεται, να επεξεργάζεται λεπτομερώς και να αναπτύσσεται. Ο πρώτος 

                                            
2 Ο κανόνας m → 0 όταν E → 0 μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, από τη σχέση της ειδικής θεωρίας της 
σχετικότητας ΕΘΣ που εισήγαγε ο Einstein E = mc2, όπου m είναι η σχετικιστική μάζα, c - η ταχύτητα του φωτός. 
Όπως γνωρίζουμε, η μάζα είναι ένα μέτρο αδράνειας. Σε επιστημονικές εργασίες, εντοπίζεται η ακόλουθη Θέση 
[36, 37]: "Σε μη μηδενικές ταχύτητες, η σχετικιστική μάζα m δεν έχει ούτε την έννοια του μέτρου αδράνειας ούτε του 
μέτρου βαρυτικής μάζας, επομένως το μέγεθος m δεν έχει δικαίωμα να ονομάζεται μάζα και πρέπει να αποκλείεται 
από την ΕΘΣ και η ενέργεια Ε δεν είναι μέτρο αδράνειας. Μόνο η μάζα ηρεμίας m0 και μόνο σε μηδενική ταχύτητα 
έχει την έννοια του μέτρου αδράνειας και το μέτρο της βαρυτικής μάζας του σώματος.» Ως πειστικά επιχειρήματα 
δίνεται το παράδοξο του συστήματος φωτονίων [37] - η σχετικιστική μάζα "ενός συστήματος δύο φωτονίων, με 
ενέργεια E το καθένα, ισούται  με  2E/c2, όταν τα φωτόνια  κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις, και ισούται με το 
μηδέν, όταν αυτά κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση." Η Θέση οδηγεί σε αντιφατικά παράξενα του φυσικού 
νοήματος. Σύμφωνα με την Θέση αυτή, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα θα μπορούσαν να έχουν μόνο μάζα ηρεμίας. 
Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όμως, δεν μπορούν να σταματήσουν και να παραμείνουν σε κατάσταση ηρεμίας. 
Άρα, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και τα φωτόνια δεν έχουν μάζα. Αλλά για την αντανάκλαση ενός φωτονίου 
απαιτείται να ασκηθεί μια δύναμη στο φωτόνιο. Ως εκ τούτου, τα φωτόνια έχουν αδράνεια. Αποδεικνύεται έτσι: 
υπάρχει αδράνεια, αλλά δεν υπάρχει το μέτρο αδράνειας, υπάρχει βαρυτική επίδραση στα φωτόνια, αλλά τα 
φωτόνια δεν κατέχουν βαρυτική μάζα. Ή, όπως είναι γνωστό [38], η μάζα ενός ακίνητου σώματος, 
αποτελούμενου από σωματίδια, αυξάνεται με την αύξηση των ταχυτήτων της εσωτερικής κίνησης των 
σωματιδίων, δηλαδή, η ενέργεια της κίνησης των σωματιδίων εισφέρει στο μέτρο αδράνειας του σώματος, αλλά 
σύμφωνα με τις απόψεις 1-4, η κινητική ενέργεια για κάποιον λόγο, δεν εισφέρει στο μέτρο αδράνειας των ίδιων 
των σωματιδίων. Η λίστα των παραδόξων που προκύπτουν από τις Έννοιες 1-4 θα μπορούσε να συνεχιστεί. Αυτό 
συμβαίνει επειδή στο πλαίσιο της θέσης 1-4, κατά τον ορισμό της έννοιας του μέτρου αδράνειας για την 
σχετικιστική μηχανική, χρησιμοποιήθηκε ο μη-σχετικιστικός νόμος του Νεύτωνα (η μάζα προσδιορίστηκε απλά 
διαιρώντας το μέγεθος της δύναμης με το μέγεθος της επιτάχυνσης), αν και είναι σαφές ότι στη μετάβαση σε 
σχετικιστική μηχανική χρειάζεται κάποιος ειδικός σχετικιστικός ορισμός του μέτρου αδράνειας. Ο Αϊνστάιν 
αρχικά είχε δίκαιο. Στην εργασία εξαλείφεται το παράδοξο του συστήματος φωτονίων και οι αναφερόμενες 
παραδοξότητες του φυσικού νοήματος. Στο σχετικιστικό ορισμό της έννοιας του μέτρου αδράνειας [39], η 
σχετικιστική μάζα  στην Ειδική Θεωρία Σχετικότητας (ΕΘΣ) παίζει το ρόλο του μέτρου αδράνειας και του μέτρου 
της βαρυτικής μάζας σε οποιεσδήποτε ταχύτητες (μικρότερες ή ίσες με το c ). Οι ενέργειες κινήσεως των 
σωματιδίων συνεισφέρουν στη μάζα τους. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και τα φωτόνια έχουν σχετικιστική μάζα, 
το βαρυτικό πεδίο ενεργεί πάνω τους σύμφωνα με τη βαρυτική τους μάζα. Η σχέση E = mc2 μεταξύ του μέτρου 
αδράνειας και της ενέργειας ισχύει σε οποιεσδήποτε ταχύτητες (μικρότερες ή ίσες του c) και εκφράζει τον 
θεμελιώδη φυσικό νόμο: η ενέργεια (η οποία τελικά είναι η ικανότητα να παράγει έργο) καθορίζει με μοναδικό 
τρόπο το μέτρο της αδράνειας, και αντίστροφα. Όταν θα γίνει  κατανοητό γιατί οι φυσικά ανόμοιες ιδιότητες - η 
ενέργεια Ε και το μέτρο αδράνειας m - είναι αμοιβαία μοναδικά συνδεδεμένες, θα ανοίξει ένας νέος ορίζοντας 
κατανόησης της φυσικής πραγματικότητας. Προφανώς, αυτός ο νόμος σημαίνει, στην πραγματικότητα, ότι 
υπάρχει μια ορισμένη ενιαία φυσική ουσία, η οποία προκαλεί τόσο την ιδιότητα της ύλης να έχει ενέργεια όσο και 
την ιδιότητα της ύλης να έχει αδράνεια. Τότε η απόρριψη του αναφερόμενου νόμου σημαίνει να απορρίπτεται η 
θεμελιώδης κατεύθυνση της φυσικής έρευνας και να αποκλείονται από την εξέταση οι βασικές φυσικές ιδιότητες.  
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εντοπισμός συγκεκριμένων μη-υλικών αντικειμένων και η λεπτολογία περιέχεται στο 
επόμενο μέρος 4. Θα εξετάσουμε τις γενικές ιδιότητες του κόσμου М0. 
    Λόγω έλλειψης ενέργειας, ο μη-υλικός κόσμος М0 δεν μπορεί να πραγματοποιεί 
καμία ενεργειακή επίδραση πάνω στον υλικό κόσμο М. Επομένως, η δυνατότητα  
επιρροής  του М0 πάνω στον κόσμο μας δεν είναι απεριόριστη, αν και, πιθανόν, είναι 
συνταρακτική. (Και όλες οι συζητήσεις περί των σχέσεων της βιοενεργητικής με τον  
μη-υλικό κόσμο βγαίνουν τότε αβάσιμες: είτε υπάρχει αυτό το κάτι-τι «βίο», αλλά  
χωρίς  ενεργητική, είτε είναι η βιοενεργητική, αλλά δεν σχετίζεται με τον μη-υλικό 
κόσμο. Είναι σημαντικό, νομίζω, να περνάμε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των 
δύο αυτών ενδεχόμενων).  
    Υπάρχουν, άραγε, η μη ενεργειακές επιδράσεις με λίγο-πολύ ουσιώδεις επιπτώσεις; 
Ναι, υπάρχουν ένα σωρό. Για σκοπούς καθαρά  πειστικούς, θα εξετάσουμε ένα 
παράδειγμα μηχανικής μη-ενεργειακής δράσης στο υλικό μας κόσμο [1, 2]. Είδη από 
αυτό το παράδειγμα φαίνεται η χαρακτηριστική ιδιότητα των μη-ενεργειακών 
επιδράσεων – η ικανότητα διαχείρισης της πορείας μιας διαδικασίας χωρίς την 
εισαγωγή ενέργειας στη διαδικασία.  
    Έστω στην κατεύθυνση τού πλανήτη Γη κινείται  κάποιος αστεροειδής μεγέθους 
10 χιλιομέτρων σε διάμετρο (αναλογεί στην μάζα περίπου πέντε χιλιάδων 
δισεκατομμυρίων τόνων). Ο αστεροειδής είναι μηδαμινός σε σχέση με το μέγεθος της 
Γης. Και όμως κατά την σύγκρουσή του με την Γη γίνεται καταστροφή, εξοντώνεται 
σε μεγάλο  βαθμό η πολύ προηγμένη ζωή πάνω στην Γη, που, πιθανώς, είχε  συμβεί 
επανειλημμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα τής γεωλογίας. Εάν όμως  πάνω στον 
αστεροειδή εκ των προτέρων ασκηθεί κάποια δύναμη F, κάθετη  προς την τρέχων  
ταχύτητα τής κίνησής του, τότε η τροχιά τής πτήσης του θα αλλάξει κατεύθυνση. Ο 
αστεροειδής θα περάσει δίπλα από την Γη και η καταστροφή θα αποφευχθεί. Κατά 
όρους, η δύναμη F ταυτόχρονα με την ταχύτητα αλλάζει την κατεύθυνση της, 
παραμένοντας κάθετη προς την ταχύτητα. Έπ’ αυτού, όπως είναι γνωστό από τη 
μηχανική, το έργο τής δύναμης  F, μαζί και η ενέργεια τής επίδρασης πάνω στον 
αστεροειδή, ισούται του μηδέν, διότι η δύναμη είναι  κάθετη  προς την ταχύτητα. 
Κατά αυτήν την επίδραση, το μέγεθος τής ενέργειας και τής ταχύτητας τού 
αστεροειδή δεν άλλαξαν. Άλλαξε η κατεύθυνση στην οποία κινείται η ενέργεια. Αυτό 
διαδηλώνει την μη ενεργειακή επίδραση πάνω στην διαδικασία, η οποία δεν 
μεταβάλει την ενέργεια της διαδικασίας, αλλά ανακατευθύνει την διαδικασία και την 
ενέργειά του σε άλλη ροή. Στην ουσία, είναι η επίδραση που διευθύνει την κίνηση3. 
Έστω ο αστεροειδής κουβαλάει κάποιο ηλεκτρικό φορτίο, που δεν είναι σε θέση να 
κινηθεί κατά μήκος του αστεροειδή.. Η δύναμη F δίνει στον αστεροειδή κάποια 
επιτάχυνση, κάθετη προς την ταχύτητα. Εφόσον υπάρχει επιτάχυνση του αστεροειδή 
και του ηλεκτρικού φορτίου, παρουσιάζονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα, που 
απάγουν ενέργεια, έστω και μηδαμινή. Από πού προέρχεται αυτή η ενέργεια εφόσον 
η δύναμη F δεν παράγει έργο και δεν μεταβάλλει το μέγεθος της ταχύτητας, 

                                            
3 Εάν η δύναμη F ασκείται από την πλευρά του πυραύλου, τότε στον  πύραυλο καταβάλλεται η δύναμη 
αντίδρασης, η οποία επίσης είναι κάθετη προς την τροχιά του σημείου εφαρμογής της δύναμης και για αυτό το 
λόγο δεν παράγει έργο. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια δεν μεταδίδεται ούτε από τον αστεροειδή προς τον πύραυλο 
ούτε από τον  πύραυλο προς τον αστεροειδή. Και όμως, για την δημιουργία της δύναμης F, ο πύραυλος δαπανάει 
μεγάλη ενέργεια,, η οποία,  εντούτοις, ξοδεύεται στα άδεια, με την έννοια μεταβίβασης της ενέργειας στο  
αστεροειδή ή με την έννοια δανεισμού ενέργειας από τον αστεροειδή. Η ενέργεια του πύραυλου δεν μεταδίδεται 
στον αστεροειδή. Ξοδεύεται για την απόκτηση κινητικής ενέργειας των αερίων που εκτοξεύονται από τον 
πύραυλο. Εδώ γίνεται λόγος όχι περί της ενέργειας δαπανωμένης για την δημιουργία της δύναμης F, αλλά περί της 
ενέργειας επίδρασης της δύναμης F πάνω στον αστεροειδή. Εάν νοητικά για λίγο θα συνάψουμε με την βοήθεια 
μιας ανάλαφρης κλώστης τον αστεροειδή σε κάποιον βαρύ πλανήτη, ο  αστεροειδής επίσης θα αλλάξει 
κατεύθυνση, όμως τότε η ενέργεια,  δαπανωμένη  για την δημιουργία της δύναμης F, θα είναι μικρή και θα τεθεί 
προς το μηδέν καθώς η μάζα του πλανήτη τείνει προς το άπειρο. Έτσι, ο μη-ενεργειακός έλεγχος στην μηχανική 
του υλικού κόσμου δεν συνδέεται με το μέγεθος της ενέργειας, δαπανωμένης για την δημιουργία  της δύναμης 
ελέγχου. 
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επομένως και την κινητική ενέργεια του αστεροειδή; Αν υποθέσουμε ότι ο 
αστεροειδής δεν ξοδεύει καμία ενέργεια για την ακτινοβολία των  
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τότε η ενέργεια ακτινοβολίας αντλείται από το τίποτα, 
που αποκλείεται. Επομένως, ο αστεροειδής δαπανάει ένα μέρος της ενέργειάς του για 
την ακτινοβολία, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο φρενάρεται καθώς ακτινοβολεί. Άρα, 
υπάρχει δύναμη που τροχοπεδάει τον αστεροειδή. Η δύναμη F, όμως, δεν 
τροχοπεδάει, μόνο ανακατευθύνει την ταχύτητά.  Επομένως, κατά την ακτινοβολία 
εμφανίζεται μια άλλη δύναμη – η δύναμη αντίδρασης της ακτινοβολίας, η οποία και 
φρενάρει τον  αστεροειδή4. Εξ αιτίας αυτής τής  δύναμης  αντιδράσεως 
πραγματοποιείται η μεταφορά τής κινητικής ενέργειας τής μάζας σε ενέργεια 
ακτινοβολούμενων  κυμάτων. Η ίδια η δύναμη F δεν παράγει έργο, δεν μεταφέρει 
καμία ενέργεια, αλλά εκτοξεύει το μηχανισμό μεταφοράς της κινητικής ενέργειας σε 
ενέργεια κυμάτων. Κατά την απάλειψη τής δύναμης  F διακόπτεται η προκαλούμενη 
από την δύναμη F επιτάχυνση, μαζί και η διεγερμένη  ακτινοβολία. Το δεδομένο 
παράδειγμα επιδεικνύει την μη ενεργειακή (βέβαια, δυναμική) διεύθυνση  της σύνδεσης 
και αποσύνδεσης  της  μετατροπής ενέργειας  από ένα είδος σε άλλο.  
     Δεν πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός, ότι οι νόμοι της φυσικής δεν απαγορεύουν 
την ύπαρξη των μη-ενεργειακών επιδράσεων και των μη-ενεργειακών πεδίων. Η 
κλασική φυσική γνωρίζει ένα σωρό παραδείγματα ισχυρών μη-ενεργειακών 
επιδράσεων [1]). Π.χ., η διεύθυνση  της κινήσεως του ηλεκτρικού φορτίου εντός 
μαγνητικού πεδίου, η επίδραση της δύναμης Κοριόλης  κ. τ. λ. , όπου η δύναμη είναι 
κάθετη στην ταχύτητα και, επομένως, δεν εκτελεί εργασία, δεν μεταφέρει ενέργεια 
στο αντικείμενο επιρροής. Συνεπώς, και το έργο της δύναμης αντίδρασης  ισούται με 
το μηδέν, και η  δύναμη αντίδρασης επίσης δεν μεταφέρει ενέργεια (από το εν λόγο 
αντικείμενο). Στον κόσμο  М0  η έννοια  τής δύναμης  χάνει το νόημα, καθώς, όπως 
υποδεικνύεται, τα αντικείμενά της είναι μη-αδρανειακά (η μάζα ίσων μηδέν). Ως εκ 
τούτου, οι αλληλοεπιδράσεις των αντικειμένων τού κόσμου М0 μπορούν να είναι 
μόνο μη-δυναμικές. Εκτός τούτου, για την μη παραβίαση τού τρίτου νόμου του 
Νεύτωνα κατά την αλληλοεπίδραση των αντικειμένων τού κόσμου М0 και М, η 
αλληλοεπίδραση αυτή πρέπει να είναι επίσης μόνο μη-δυναμική.  
    Υπάρχουν, άραγε, μη-ενεργειακές μη-δυναμικές διοικήσεις; Ναι, υπάρχουν. 
Καθημερινά, γύρω μας, παρατηρούμε παραδείγματα μη-ενεργειακών, μη-δυναμικών  
διευθύνσεων. Απλώς, όμως, τα παρατηρούμε, απερίσκεπτα, δίχως απολογισμό [1]. Μα 
όλα τα φυσικά προτσές γύρω μας διέπονται από τους νόμους της φύσης. Και ενταύθα 
δεν απαιτείται καμία δαπάνη ενέργειας. Συμβαίνει με κάποιο ακατανόητο για μας 
τρόπο, μη δυναμικό και αν ενεργειακό. Δια τούτο, ενδεχομένως, οι αρχές των νόμων 
τής φύσης, άγνωστες για τη νυν επιστήμη, βρίσκονται στον κόσμο М0 των μη 
ενεργειακών αντικειμένων, δηλαδή, στον άυλο κόσμο М0. Συνεπώς, για την 
εργαστηριακή εντόπιση της επιρροής των μη-ενεργειακών πεδίων θα ήταν χρήσιμο να 
δοθεί η έμφαση στην εντόπιση των μη-ενεργειακών, όχι μηχανικών και μη δυναμικών 
επιδράσεων πάνω στα υλικά αντικείμενα, οι οποίες μεταβάλλουν την κατάσταση των 
υλικών σωμάτων (ζωντανών ή μη). Ακριβώς μεταξύ αυτών των επιδράσεων 
αναμένεται, σύμφωνα με την Υπόθεση, η εντόπιση της επίδρασης των μη υλικών 
αντικειμένων.  
    Υπάρχουν μερικές πειραματικές επιβεβαιώσεις της ύπαρξης των  μη-ενεργειακών 
μη-δυναμικών επιδράσεων. Έτσι, υπέρ της ύπαρξης των μη-ενεργειακών μη 
δυναμικών επιδράσεων στη Γη μαρτυρούν τα πειράματα της ομάδας του S.E. Schnol. 
Στα πειράματα μέσω του δέκτη τού Schnol διαπιστώθηκαν και παρατηρήθηκαν οι 
μεταβολές τής λεπτής δομής των μακροσκοπικών διακυμάνσεων των διαφόρων 
διεργασιών πάνω στην Γη υπό την επίδραση τού Ηλιακού πεδίου και του πεδίου της 

                                            
4 Αυτό ισχύει για κάθε είδους υλικής ακτινοβολίας που προκαλείται από τη δύναμη F. 



12 
 

Σελήνης [3-8, 9], και επίσης, στην πραγματικότητα, υπό την επήρεια του πλανήτη Γη 
[10]. Ο S.E. Schnol έκανε μια ανακάλυψη: οι μορφές των ιστογραμμάτων τής λεπτής  
δομής διακυμάνσεων των διαφόρων διεργασιών - από τις βιοχημικές αντιδράσεις και 
τους θορύβους (στις βαρυτικές κεραίες, στα ρεζίστορ, τρανζίστορ) μέχρι και τις  
πυρηνικές διασπάσεις - αλλάζει συγχρόνως και με τον ίδιο τρόπο ύπο τις 
υποδεικνυόμενες επιρροές5. Οι  ενεργειακοί κορεσμοί των θορύβων στις βαρυτικές 
κεραίες και των α-διασπάσεων διαφέρουν κατά 10 υψωμένο εις την 40η δύναμη (1040) 
[9]. Εάν οι εντοπισμένες από τον ανιχνευτή του Schnol επιρροές πραγματοποιούνταν 
ενεργειακά, τότε τα αποτελέσματα των επιρροών στις διεργασίες ουσιωδών 
διαφορετικών ενεργειακών βαθμίδων, θα ήταν ουσιώδες διαφορετικό. Συνεπώς, ο 
S.E. Schnol ορθώς καταλήγει στο συμπέρασμα για την ανακάλυψη μιας καθολικής 
μη-ενεργειακής επίδρασης και αποκαλύπτει εν μέρει τη φυσική φύση αυτού του 
αποτελέσματος [7, 8]. Παραθέτω [7]: «…είναι σαφές, ότι πρόκειται για ένα μη-
ενεργειακό φαινόμενο. Όπως προαναφέρθηκε, τα διαπασών ενεργειών των βιοχημικών 
αντιδράσεων, των θορύβων βαρυτικών κεραιών και των α- διασπάσεων διαφέρουν 
κατά πολλές τάξεις μεγέθους (1040). Εν ταύτα, τα σχήματα των ανάλογων 
ιστογραμμάτων μοιάζουν με μεγάλη πιθανότητα. … μοναδικό κοινό για τέτοιες 
διαφορετικές διεργασίες είναι ο χωρόχρονος στο οποίο κυλούν. Γι’ αυτό, τα 
χαρακτηριστικά του χωροχρόνου μεταβάλλονται κάθε επόμενη στιγμή. Είναι σημαντικό 
να σημειωθεί, ότι οι «μακροσκοπικές διακυμάνσεις» δεν είναι αποτέλεσμα επιρροής 
κάποιου παράγοντα πάνω στο διερευνώμενο αντικείμενο. Αυτές απεικονίζουν μόνο την 
κατάσταση του χωροχρόνου» - τέλος του αποσπάσματος. Τότε ακριβώς, οι ιδιότητες 
του χωροχρόνου και είναι αυτός ο μη-δυναμικός παράγοντας, ο οποίος διευθύνει αν 
ενεργειακά τα συμβαίνοντα προτσές στο χώρο-χρόνο. Έτσι, ο S.E. Schnol 
επισημαίνει τουλάχιστον έναν πιθανό τύπο μη-ενεργειακού ελέγχου - την επίδραση 
των αλλαγών στις ιδιότητες του χωροχρόνου [10]. Σε αυτό, το έργο του S.E. Schnol 
επικαλύπτεται εν μέρει με τα έργα του N.A. Kozyrev και των οπαδών του [11, 12, 13, 
14]. Ο ίδιος ο S.E. Schnol συνδέει τις μεταβολές των ιδιοτήτων του χωροχρόνου με 
την επίδραση των υποθετικών βαρυτικών κυμάτων [7] που ο συντάκτης το βρίσκει 
αρκετά προβληματικό, διότι σχετικά με τους απόμακρους πλανήτες6 αυτό κάπως 

                                            
5 Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης παρόμοιων μορφών ιστογραμμάτων. 
Αλλά, για συντομία, θα μιλάμε συχνά για την εμφάνιση παρόμοιων ιστογραμμάτων. Υπάρχει μια 
δυσπιστία στα αποτελέσματα του S.E. Schnol λόγω διαφορών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και 
αυτόματων (σε υπολογιστή) εκτιμήσεων των ιστογραμμάτων. Ωστόσο, αυτές οι αποκλίσεις είναι 
φυσικές σε αυτό το στάδιο. Σε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις [35], ο συγγραφέας εξηγεί γιατί 
συμβαίνει αυτό. Παραθέτω: «όλη μου την ζωή εργάσθηκα στην γεωφυσική και πρόλαβα εκείνη την 
εποχή, όταν στη γεωφυσική δεν χρησιμοποιούνταν υπολογιστές. Δεν υπήρχαν καν τότε στη 
γεωφυσική. Καθόταν οι ερμηνευτές και μια χαρά ξεχωρίζανε τα χρονογραφήματα, δηλαδή, 
συσχετίζανε τους παλμούς «με το μάτι». Η ερμηνεία τους δούλευε άψογα στην πράξη. Το ζήτημα του  
αυτόματου συσχετισμού απλώς δεν εγείρονταν. Αργότερα εμφανίστηκαν οι υπολογιστές. 
Προσελκύσανε πολλούς καλούς μαθηματικούς για την συγκρότηση αλγόριθμων συσχετισμού. Προς 
μεγάλη έκπληξη των γεωφυσικών - μάταια. Οι αλγόριθμοι στην πράξη  δεν δίνανε αποτέλεσμα, 
ξεχωρίζανε τους όμοιους παλμούς λανθασμένα. Χρειάσθηκε κόπος πολλών ετών και πολλών 
γεωφυσικών, χρειάσθηκε επένδυση πολλών κεφαλαίων, για να δημιουργήσουν προγράμματα και 
αλγόριθμους, που να λειτουργούν στις ρεαλιστικές συνθήκες. Τα  προγράμματα άρχισαν να δίνουν 
κάποια αποτελέσματα μόνο κατόπιν επένδυσης πάνω σ’ αυτά μιας πληθώρας ιδιαζόντων ευρημάτων 
των γεωφυσικών, λαμβανόντων υπ’ όψη τις ιδιάζουσες ιδιαιτερότητες  των δεδομένων της υπαίθρου. 
Η κατάσταση στη γεωφυσική, όμως, είναι πολύ πιο απλή, διότι εκεί έχουν να κάνουν με τους, 
μεταβαλλόμενου πρόσημου, παλμούς κβάζιημιτονοειδού τύπου, όπου κατά την μετατόπιση των 
σημάτων η συνάρτηση αυτοσυσχέτησης (cross-correlation) γρήγορα μειώνεται. Στην περίπτωση, όμως, 
των ιστογραμμάτων τα σήματα έχουν σταθερό πρόσημο. Γι’ αυτό δεν μου κάνει έκπληξη το γεγονός, 
ότι οι υπέροχοι αλγόριθμοι των υπέροχων μαθηματικών δεν κατόρθωσαν να βοηθήσουν την ομάδα του 
κ. Σνολ. Μα και τώρα ακόμη ο ερμηνευτής καλύτερα ξεχωρίζει τα  χρονογραφήματα, παρά οι 
υπολογιστές. 
6 Ο ανιχνευτής Shnol κατέγραψε επιρροές και των πλανητών.  
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έρχεται σε αντίφαση με τα συμπεράσματα τής αστροφυσικής, με το ισοζύγιο 
ενέργειας των βαρυτικών κυμάτων και με την θεωρία τής βαρύτητας (γενικής 
θεωρίας της σχετικότητας) σύμφωνα με την οποία το βαρυτικό πεδίο μόνο μηδαμινά, 
εκ του αφανούς, καμπυλώνει το χωρόχρονο στις γήινες συνθήκες. Ωστόσο, "το μόνο 
κοινό πράγμα για τόσες πολλές διαφορετικές διαδικασίες" - δεν είναι απαραίτητα ο 
χωρόχρονος. Ίσως υπάρχουν μη-υλικά πεδία που επηρεάζουν καθολικά τις μορφές 
των ιστογραμμάτων τής λεπτής δομής των μακροσκοπικών διακυμάνσεων διαφόρου  
είδους φυσικών και φυσικοχημικών διαδικασιών. Παρακάτω καθορίζεται η ύπαρξη 
τέτοιων πεδίων, χρησιμοποιώντας, επίσης, τα πειραματικά δεδομένα του S.E. Schnol 
(βλέπε κεφάλαιο 4). Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται τα ανιχνευόμενα μη-
υλικά πεδία να λειτουργούν καθολικά μέσω αλλαγών στις ιδιότητες του χωροχρόνου, 
όπως κατά του S.E. Schnol, αλλά τα μη-υλικά πεδία άνευ ενέργειας δεν μπορούν να 
είναι ενεργειακά βαρυτικά πεδία.  
     Υπενθυμίζω ότι οι περιορισμοί της θεωρίας της σχετικότητας στην ταχύτητα 
διάδοσης του πεδίου δεν ισχύουν για τα μη-υλικά άνευ ενέργειας πεδία (βλέπε 
Ενότητα 2, Παρατήρηση 1). Ενόψει των προαναφερθέντων, δεν απαγορεύεται το μη-
υλικό πεδίο του Ήλιου, των πλανητών, των αστεριών και των γαλαξιών να 
υπερβαίνουν την ταχύτητα του φωτός και να φτάνουν στη Γη σχεδόν ακαριαία, παρά 
το απώτατο των αστεριών και των γαλαξιών από τη Γη. Ακριβώς η σχεδόν στιγμιαία 
διάδοση ενός συγκεκριμένου πεδίου από τον Ήλιο, τους πλανήτες, αστέρια και 
γαλαξίες παρατηρήθηκαν στα πειράματα του Ν.Α. Kozyrev και των οπαδών του, 
όταν καταγράφηκαν οι πραγματικές θέσεις τους, παρά τις αξιοσημείωτες γωνιακές 
μετατοπίσεις τους στον ουράνιο θόλο κατά τη διάρκεια της διάδοσης του φωτός από 
αυτές στη Γη [11, 12, 13,14]. Επιπλέον, η ύπαρξη μη-ενεργειακών επιδράσεων ενός 
άγνωστου πεδίου των ουράνιων σωμάτων σε πολλούς παράγοντες επιβεβαιώθηκε 
πειραματικά στις [11, 12, 13, 14]. Ο N.A. Kozyrev και οι οπαδοί του από το 
Υποκατάστημα Σιβηρίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών αποκαλούν τις μη-
ενεργειακές επιδράσεις – μη-δυναμικές, πληροφοριακές επιδράσεις [11]. 
Ανακάλυψαν τέτοιες επιδράσεις πάνω στην ύλη [11, 12, 13, 14]. Μελετιούνταν οι μη 
δυναμικές εξ αποστάσεως επιδράσεις [11,12,13,14] πάνω στο περιστροφικό εκκρεμές 
και στο μη συμμετρικό περιστροφικό ζυγό, στο νερό, στις μεταλλομεμβρανικές 
αντιστάσεις, περιστροφικές εκκρεμές μινιατούρας, συ κολλημένες φιάλες περιέχοντες 
διάφορες ουσίες, στους μικροοργανισμούς διαφόρων ειδών, στα κύτταρα 
μικροοργανισμών, στους σπόρους του αρακά, σε διάφορα ορυκτά. Οι πηγές των 
επιδράσεων υπήρχαν οι πλανήτες, ο Ήλιος, οι αστέρες, οι γαλαξίες (οι ακτινοβολίες 
τους , σχεδόν πάντα, εστιάζονταν με την βοήθεια του τηλεσκοπίου στο επιλεγμένο 
αντικείμενο, ενώ το τηλεσκόπιο κατευθυνότανε προς την πραγματική και όχι 
φαινομενική θέση του αντικείμενου). Στα εργαστηριακά πειράματα, οι πηγές 
επιρροών πάνω στο αντικείμενο ήταν οι διάφορες μη αναστρέψιμες διαδικασίες που 
συνέβαιναν σε κάποια απόσταση από το αντικείμενο: εξάτμιση και διάλυση ουσιών, 
ανελαστικές παραμορφώσεις, διαδικασίες ψύξης βραστού νερού, διαδικασίες 
κρυστάλλωσης, μεταβολισμού στα ζωντανά συστήματα, διαδικασία τήξης του 
χιονιού την άνοιξη. Στα πειράματα, οι μηχανικές διεργασίες εκδήλωναν μηχανική 
αντίδραση. Οι αντιστάσεις άλλαζαν την αγωγιμότητά τους. Άλλαζαν η πυκνότητα και 
το ιξώδες του νερού. Τα πολυσύνθετα διαλύματα κρυσταλλώνανε σε παχιά 
στρώματα. Τα βιολογικά αντικείμενα καταπιεζότανε ή, αντιθέτως, αποκτούσαν 
ζωτική ανθεκτικότητα αναλόγως με την πηγή επίδρασης. Παρατηρούνταν μια 
μεταβολή της μάζας,  η οποία εξ ύστερης επανέρχονταν στην αρχική της τιμή (εδώ 
που τα λέμε, το ίδιο παρατηρείται κατά την ανεπανόρθωτη διεργασία θανάτου). Οι 
συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα [14]: "... τόσο τα φυσικά όσο και τα 
βιολογικά συστήματα καταγράφουν με μοναδικό τρόπο την πραγματική θέση του Ήλιου. 
Με βάση τα αποτελέσματα του N.A. Kozyrev σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των 
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πλανητών, των αστεριών και των γαλαξιών ... αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας τύπος 
επιπτώσεων που δεν λαμβάνεται υπόψη από τη σύγχρονη φυσική". Τα 
προαναφερθέντα μπορεί να φαίνονται φανταστικά, όμως τα παραπάνω δεν είναι 
υποθέσεις, αλλά αποτελέσματα των πειραματικών έργων [11, 12, 13, 14] από 
σοβαρούς ερευνητές του Υποκατάστημα Σιβηρίας της Ρωσικής Ακαδημίας 
Επιστημών με επικεφαλής τον Μ. Μ. Lavrentiev. Μήπως δεν είναι "μυθοπλασία" η 
περίφημη καταγραφή των πραγματικών θέσεων των αστεριών και των γαλαξιών, 
δηλαδή, σχεδόν η ακαριαία διάδοση των σημάτων; Σύμφωνα με την ερμηνεία των 
έργων [11, 12], ], οι αναφερόμενες μη-δυναμικές εξ αποστάσεως επιδράσεις δεν 
οφείλονται στην διάδοση του πεδίου, αλλά στην ακαριαία διείσδυση όλου του χώρου 
από την εν λόγο επίδραση (όπως ο χρόνος, κατά την ερμηνεία τους, δεν διαδίδεται, 
αλλά ακαριαία διαπερνά όλο το χώρο), που το καλούνε αλληλεπίδραση στη χρονική 
έποψη. Οι συγγραφείς υποδεικνύουν ότι αυτές είναι μη-δυναμικές επιδράσεις ελέγχου 
τύπου σκανδάλης  [11]. Για περαιτέρω, είναι χρήσιμο να σημειώσουμε: τα πειράματα 
με τα τηλεσκόπια του Ν.Α. Kozyrev και των οπαδών του είναι δύσκολο να 
χρησιμοποιηθούν για την πειραματική απόδειξη της ύπαρξης δράσης μεγάλης 
εμβέλειας, εφόσον και το συνηθισμένο φως από τον γαλαξία, μετά από ισχυρή 
εστίαση, αλλάζει τις ιδιότητες του στρώματος των φωτογραφιών.    
 

4. ΕΙΔΙΚΑ  ΜΗ-ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΜΕΡΙΚΑ ΜΗ-ΥΛΙΚΑ ΠΕΔΙΑ. 
                                   

     Οι σκιαγραφημένες ιδέες για τη στρατηγική και τη σημασία της μελέτης του 
άυλου κόσμου περιέχονται ήδη στην πρώτη δημοσίευση του συντάκτη [2], 
αφιερωμένη στη μελέτη των μη-υλικών αντικειμένων με φυσικές μεθόδους. Ο 
σκοπός των [2] (και των τμημάτων 1-3 του παρόντος άρθρου) είναι να μάθουμε πώς 
τα μη-υλικά αντικείμενα πρέπει να εκδηλώνονται στη φυσική. Ακριβώς εκεί ξεκίνησε 
η εφαρμογή της υποδεικνυόμενης στρατηγικής με βάση χρήσης των επιστημονικά 
αναπόδεικτων παρατηρούμενων δεδομένων της αστρολογίας. Πριν και κατά τη 
διάρκεια της γραφής του βιβλίου [2], ο συγγραφέας δεν γνώριζε για τα πειράματα στα 
οποία εμφανίζονται τα μη-υλικά αντικείμενα. Αυτό είναι κατανοητό. Πράγματι, είναι 
αδύνατο να αναζητηθούν μη-υλικά αντικείμενα με φυσικές μεθόδους χωρίς πρώτα να 
καταλάβουμε πώς πρέπει να εκδηλωθούν φυσικά. Και η αναζήτηση των απαραίτητων 
πειραμάτων απαιτούσε χρόνο. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών, 
μπορέσαμε να προχωρήσουμε με τη χρήση επιστημονικών πειραμάτων και την 
ανάλυση συσχέτισης πολυετών δεδομένων παρατήρησης. Προχωρούμε στη μελέτη 
τους. 
    Η αστροφυσική επίμονα και δικαιολογημένα υποστηρίζει την Θέση: «οι πλανήτες 
δεν μπορούν να επιδρούν πάνω στην Γη». Πράγματι, η συνολική ροή ενέργειας του 
πεδίου (γνωστού ή άγνωστου μέχρι στιγμής), διασχίζουσας την επιφάνεια τού μετώπου 
του, υποχρεώνεται να διατηρείται και να διαμερίζετε επί της επιφάνειας τού μετώπου, 
ταχέα αυξανόμενης με την απομάκρυνση από την πηγή ως r2 (στην περίπτωση της 
σφαιρικότητάς του, όπου r –είναι η απόσταση από τη σημειακή πηγή του πεδίου). 
Κατά συνέπεια, υποχρεώνεται να μειώνεται ταχέως (ως 1/r2 ή και ταχύτερα) η 
πυκνότητα τής ροής ενέργειας τού πεδίου, καθώς και η ένταση τού ενεργειακού 
πεδίου. Οι αποστάσεις ως τους πλανήτες είναι τόσο τεράστιες, που οι αντίστοιχες 
αριθμητικές εκτιμήσεις φέρνουν την αστροφυσική στην εν λόγο Θέση. Έτσι, οι 
ηλεκτρομαγνητικές και οι βαρυτικές επιδράσεις των πλανητών πάνω στη Γη 
αποδείχνονται ασύγκριτα ασθενέστερες του μεταβαλλόμενου τοπικού φόντου  των 
επιδράσεων [15]. Π. χ., η βαρυτική επίδραση στις ανατολές και στις δύσεις του 
μεγαλύτερου πλανήτη Δία είναι ενάμισι δισεκατομμύρια φορές ασθενέστερη τής 
βαρυτικής επιρροής ενός γείτονα στο γραφείο. Δυνάμει της γενικότητας της αρχής 
διατήρησης της ενέργειας, το ίδιο ισχύει και για τις επιδράσεις των ενδεχομένων, 
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άγνωστων για μας ακόμα, πεδίων των πλανητών. Έτσι, επιστημονικώς απορρίπτεται η 
ύπαρξη δράσης μεγάλης εμβέλειας των πλανητών, ιδιαίτερα των αστεριών και των 
γαλαξιών.  Ωστόσο, δεν είναι όλα τόσο απλά. 
     Η αστροφυσική παρασιωπάει το εξής: η Θέση αυτή είναι σωστή στην τάξη των 
ενεργειακών πεδίων. Επομένως, αν εντοπιστεί επίδραση μεγάλης εμβέλειας των 
πλανητών, αστεριών ή γαλαξιών, αυτό θα σημαίνει εξ ορισμού την ύπαρξη πεδίων 
εκτός της αναφερθείσας τάξης, αυτά θα είναι κατά του ορισμού μη-ενεργειακά πεδία, 
δηλαδή αντικείμενα του μη-υλικού κόσμου (ενότητα 3). Επομένως, εδώ το ζήτημα 
της ύπαρξης των άυλων αντικειμένων καταλήγει στο ζήτημα της ύπαρξης μακράς 
εμβέλειας πεδίων των πλανητών, αστεριών ή γαλαξιών. Υπάρχει όμως μεγάλου 
βεληνεκούς δράσεις; 
      Η επιστήμη έχει συσσωρεύσει πειραματικά δεδομένα σχετικά με την ύπαρξη της 
εξ αποστάσεων επίδρασης των πλανητών και ακόμη και των αστέρων στις 
διαδικασίες της Γης. Έπ’ αυτού, η χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα αυτών των 
περιστατικών είναι ότι η ενέργεια των γνωστών φυσικών πεδίων των ουράνιων 
σωμάτων δεν επαρκεί για την εφαρμογή αυτών των επιδράσεων. Έτσι, πριν περίπου 
30 χρόνια οι κκ. Μεντόου και Σάλεχ  είχαν εντοπίσει ένα φαινόμενο, που είχε 
τραβήξει το ενδιαφέρων των ειδικών - την επίδραση του pulsar СЗ1133 στην 
σεισμικότητα [16]. Ο ακαδημαϊκός  Μπ.Γ. Ζελντόβιτς ακαριαία είχε εκτιμήσει την 
σημασία αυτού του γεγονός και  είχε τότε  αναφέρει, ότι εάν αυτή η ανακοίνωση  
περιέχει έστω και 10% της αλήθειας, τότε ο ίδιος θα ασχολούνταν μόνο μ’ αυτό το 
θέμα. Κατά την εκτίμηση του  Βέμπερ, η ενέργεια των βαρυτικών κυμάτων του 
pulsar είναι πολλές τάξεις μεγέθους μικρότερη της ενέργειας, που απαιτείται για την 
εντοπισμένη επίδραση του pulsar στην σεισμικότητα. Το ενδιαφέρον σιγά-σιγά 
εξαλείφθηκε, κυρίως επειδή αυτό το φαινόμενο δεν βρήκε καμία λίγο-πολύ λογική 
ερμηνεία. Περίπου εκείνη την ίδια εποχή, ο γνωστός σεισμολόγος Μπεν-Μενάχεμ 
ανακάλυψε κάποια συσχέτιση της σεισμικότητας με τις δύσεις και τις ανατολές του 
Ήλιου, η οποία επίσης δεν βρήκε καμία λογική  εξήγηση. Συνεπώς, η αναφερόμενη 
ανακάλυψη του Μπεν-Μενάχεμ  είχε απορριφθεί, αν και ο ίδιος επέμενε, ότι στα 
πειραματικά του αποτελέσματα δεν υπάρχει σφάλμα. Πρόσφατα οι σεισμολόγοι της 
Γεωργίας είχαν εντοπίσει τη συσχέτιση  της σεισμικότητα με την διαμόρφωση των 
πλανητών [17]. Και όπως απεδείχθη, μερικοί απόμακροι πλανήτες παίζουν 
μεγαλύτερο ρόλο σ’ αυτήν την συσχέτιση παρά οι πλησιέστεροι πλανήτες. Η Τ. 
Τσιερνογλάζοβα είχε εντοπίσει μια ισχυρή συσχετίσει των σεισμών με την σύνοδο 
της Σελήνης με τους πλανήτες και τον Ήλιο. Ο A.Ya. Lezdinic είχε προχωρήσει  
παραπέρα. Καταφέρνει να  προβλέπει συγχρόνως τον τόπο, το χρόνο και το μέγεθος 
των σεισμών στην Καμτσιάτκα [18, 19]. Ο A.Ya. Lezdins προβλέπει ταυτόχρονα 
τον τόπο, χρόνο και το μέγεθος των σεισμών, χρησιμοποιώντας όπως τους 
σεισμολογικούς παράγοντες, έτσι και την ισχυρή συσχέτιση των σεισμών  με την 
τοποθέτηση των ουράνιων σωμάτων ως προς τη Γη και το επίπεδο του τοπικού 
ορίζοντα. Στο διαγωνισμό για την καλύτερη μέθοδο πρόγνωσης σεισμών είχε πάρει 
την πρώτη θέση (με τη μέγιστη απόκλιση του μεγέθους σεισμού κατά 0.4 μονάδες7). 
Στις δύσεις και στις ανατολές, στα άνω και στα κάτω κορυφώματα του Ήλιου, της 
Σελήνης και των πλανητών, ο δέκτης του Smirnov – ένα ειδικό γυροσκόπιο πάνω σε 
ειδικό μαγνητικό κρεμαστήριο – βραχύχρονα (γενικά, στην διάρκεια 1,5-3 λεπτών) 
μεταβάλει την μέση γωνιώδης ταχύτητα περιστροφής του κατά 0,7-1.5% [20-25]. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα των εξάρσεων της επίδρασης, καταγεγραμμένων από 
τον ανιχνευτή Smirnov παρουσιάζονται στα διαγράμματα των εικόνων 1–3, που 
                                            
7 Στο επίσημο διαγωνισμό διαφόρων μεθόδων πρόγνωσης των σεισμών, δεν συνυπολογιζότανε στις 
επιτυχίες του Α.Γ. Λεζντίνις οι προγνώσεις ακρίβειας 0.1 μονάδων, που αυτό μείωνε την δείκτη 
αποτελεσματικότητας της μεθόδου του. Μια τέτοια ακρίβεια, όμως, κατορθώνεται προς το παρόν από 
οποιαδήποτε μέθοδο μόνο τυχαία.   
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αναφέρονται στις εργασίες [20-25]. Αυτές οι εικόνες επιδεικνύουν την επίδραση των 
πλανητών πάνω στις γήινες κινήσεις8. Επ’ αυτού, η  βαρυτική επίδραση στις 
ανατολές και τις δύσεις του μεγαλύτερου πλανήτη Δία είναι ενάμισι δισεκατομμύρια 
φορές ασθενέστερη τής βαρυτικής επιρροής τού  πειραματιστή, κινούμενου  γύρω απ’ 
το όργανο καταγραφής9. Και όμως το όργανο αντιδρούσε στο πλανήτη και όχι στο 
πειραματιστή10. (Είναι η εκπόνηση του Μηχανικό-Φυσικού Ινστιτούτου Μόσχας και 
Ινστιτούτου Κουρτσιάτοβ). Οι ανιχνευτές του Shnoll S.E. και του Smirnov αντιδρούν 
στα ίδια αστρονομικά φαινόμενα, με τη διαφορά, ότι στο δέκτη του Σνολ δεν 
μεταβάλλεται η γωνιώδης ταχύτητα, αλλά μεταβάλλεται το σχήμα του ιστογράμματος 
των μακροσκοπικών διακυμάνσεων της ταχύτητας των τρεχόντων, πάσης φύσεως 
διεργασιών - Ινστιτούτο  Θεωρητικής και Πειραματικής Βιοφυσικής Ρώσικης 
Ακαδημίας Επιστημών. Ο  Shnoll S.E. επίσης εντόπισε την επίδραση των πλανητών 
με το δικό του τρόπο, απλώς ακόμα δεν το είχε δημοσιεύσει. Και εδώ, όπως και στα 
έργα [16-19], επίσης παρατηρείται κάποια επίδραση των πλανητών πάνω στις γήινες 
κινήσεις και στα ιστογράμματα, παρά την ανεπάρκεια της ενέργειας επιδράσεως και 
πόσο μάλλον υπό το φως άλλων, ενεργειακά πολύ πιο ισχυρών, επιδράσεων. 
    Πρόσφατα κατά παράκλησή του εισηγητή, ο Β.Α.Ζούμποβ με τους συνεργάτες του  
(Γερμανία, επιστημονικό project) με ειδικό τρόπο προγραμματίσανε τη μεθοδολογία 
διεξαγωγής των πειραμάτων τους. Ως αποτέλεσμα, ένα άμεσο φυσικό πείραμα 
επιβεβαίωσε, επιτέλους, την αισθητή επίδραση των πλανητών πάνω στην ζωντανή 
ύλη της Γης χωρίς χρήση εστίασης με τηλεσκόπιο [26]. Έτσι, κατά την άνω 
κορύφωση του Δία παρατηρούνταν απότομες παλμικές μεταβολές του μέσου 
μοριακού βάρους των συστάδων βιοματριξιών της πατάτας, στον αριθμό των 
διαφορετικών συστάδων και στην ενέργεια ακτινοβολίας τους [26]. Αναφέρω: «Κατά 
την περίοδο αιχμής του Δία εντοπίζεται μια αξιόπιστη εικόνα της επίδρασής του πάνω 
στη biomatrix πατάτας. … η επίδραση του Δία είναι απροσδόκητα ισχυρή στην περίοδο 
κορυφώματος του», από τα πειραματικά δεδομένα «προκύπτει η συμμέτρηση της 
επίδρασης του πλανήτη και της Σελήνης» 
     Και έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια του πειράματος και της συσχετισμένης ανάλυσης 
των παρατηρούμενων δεδομένων είχαν εντοπισθεί κάποιες εξ αποστάσεως επιδράσεις 
των πλανητών, η οποίες, κατά το Shnoll S.E., συγχρόνως επιδρούν στα προτσές 
διάφορης πλέον φύσεως. Επομένως, υπάρχει μια συγκεκριμένη ουσία - ένα φυσικό 
πεδίο F, το οποίο μεταφέρει αυτές τις επιρροές. Οι πλανήτες, όμως, μπορούν να 
ασκούν επίδραση μόνο δια μέσου των μη-ενεργειακών πεδίων. Άρα, το πεδίο F είναι 
μη-ενεργειακό. Επομένως, πρόκειται για ένα μη-ενεργειακό αντικείμενο, το οποίο 
αντιπροσωπεύει ένα μη-ενεργειακό πεδίο.  
     Μια άλλη τεκμηρίωση. Εάν βασιστούμε στη θεωρία της σχετικότητας, τα υλικά 
πεδία δεν μπορούν να ξεπερνούν την ταχύτητα του φωτός. Στα πειράματα του Ν.Α. 
Κόζιρεβ και των συνεχιστών του είχε διαπιστωθεί η σχεδόν ακαριαία διάδοση των 
σινιάλων από τον Ήλιο, τους πλανήτες, τα άστρα και τις γαλαξίες. Επομένως, το 
πεδίο, το οποίο σχεδόν ακαριαία μεταφέρει τα σινιάλα από τον Ήλιο, τους πλανήτες, τα 
άστρα και τις γαλαξίες είναι μη υλικό πεδίο. Πράγματι, δεν απαγορεύεται (από τους 
γνωστούς νόμους της φυσικής) να ξεπερνούν  την ταχύτητα του φωτός (μέρος 2, 

                                            
8 Το ίδιο συμβαίνει στις ανατολές, δύσεις και στα κορυφώματα του Ηλίου και της Σελήνης.  
9 Για τον σωστό υπολογισμό των βαρυτικών επιδράσεων των πλανητών, είναι απαραίτητο να ληφθεί 
υπόψη η ελεύθερη πτώση της Γης σε ένα εξωτερικό βαρυτικό πεδίο. 
10 Ο δέκτης του Smirnov εντοπίζει κάποια χαρακτηριστικά αφύσικα σήματα – πιθανοί πρόδρομοι των 
ισχυρών σεισμών πριν 2-10 ημέρες. Αυτά τα ανώμαλα σήματα διαφέρουνε από όλα τα  υπόλοιπα   
σήματα στην ασυνήθιστη  δύναμή τους  και στην αυξημένη διάρκεια τους (βλέπε εδώ εικ.1, επίσης 
εικ.4 και 5 της εργασίας [25]). Και επειδή ο ανιχνευτής του Smirnov υποδεικνύει ακόμα και την 
κατεύθυνση προς την πηγή του σήματος, ανοίγουν οι προοπτικές της γωνιογράφησης του τόπου των 
επικείμενων ισχυρών σεισμών, που διαχωρίζονται από τον ανιχνευτή σε αποστάσεις έως και χιλιάδες 
χιλιόμετρα. 
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παρατήρηση 1). Επομένως, οι πλανήτες, ο Ήλιος, τα άστρα και οι γαλαξίες κατέχουν 
μη-υλικά πεδία11.  
 

             
Εικ. 1. 29.03.2006. Οξεία και  βραχεία έξαρση από το άνω κορύφωμα του Άρη στις 18:23, που 
συνέπεσε πάνω στο  πρόδρομο σήμα του ισχυρού σεισμού στο δυτικό Ιράν  01-02.04.2006. 

 
 

     
 
    Εικ. 2.  21.10.2005. Δύση του Δία στις 18:21. 
 
 

     
 

               Εικ. 3.    08.06.2004. Δύση του Ποσειδώνα στις 9:56. 
 
 

Το μη-υλικό πεδίο, όπως και είχε υποτεθεί στο μέρος 3, κατέχει ασυνήθιστες 
ιδιότητες και νομοτέλειες των επιδράσεών του. Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν 
τριών ειδών πεδία μακράς εμβέλειας με τις εξής ιδιότητες  [1, 10, 27-31]. Αυτά τα 
πεδία ανεμπόδιστα διαπερνούν το μεταλλικό σκάφος του πλοίου ή του αυτοκινήτου, 
τους τοίχους του εργαστηρίου, τα σώματα των πειραματιστών, το πάχος του φλοιού 
της Γης και διεισδύουν ελεύθερα ακόμα στην αντίθετη πλευρά της Γης. Τα πεδία F1  

πρώτου τύπου είναι τμηματικά. Το τμηματικό πεδίο F1  μεταβάλλεται ομαλά εντός 
των τμημάτων και απότομα αλλάζει κατά τη μετακίνηση από τον ένα τομέα στον 

                                            
11 Υπάρχουν θεωρητικές επιστημονικές εργασίες, όπου ισχυρίζονται την ύπαρξη διαμηκών 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που υπερβαίνουν την ταχύτητα του φωτός κατά μία ή δύο τάξεις 
μεγέθους. Αυτό, όμως, δεν αλλάζει την ουσία των πραγμάτων σχετικά με την ακαριαία διάδοση των 
σημάτων από τα άστρα και γαλαξίες.   
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άλλο12. Τα πεδία πρώτου τύπου δημιουργούνται από τις κινήσεις των υλικών 
σωμάτων - περιστροφικών, μεταφορικών και εσωτερικών κινήσεων. Τα μη 
τμηματικά πεδία διασπώνται σε δύο είδη. Το πεδίο F2 δεύτερου τύπου δημιουργείται 
εξ αιτίας των ίδιων κινήσεων της ύλης, όμως δεν είναι τμηματικό. Τα πεδία του 
τρίτου τύπου F3 παράγονται από τη διανομή της ύλης στο διάστημα και είναι 
ανεξάρτητα από τις κινήσεις της. Λόγω ότι τα πεδία πρώτου και δεύτερου τύπου 
συνυπάρχουν ταυτοχρόνως, μπορούμε να το θεωρούμε ως δύο συνιστώσες ενός 
ενιαίου πεδίου, το οποίο, ενδεχομένως, διαμορφώνει κύματα δύο συνιστωσών βάσει 
της αμοιβαίας επαγωγής των συνιστωσών, παρομοίως με τα ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα. Η Γη π.χ. κατέχει περιστροφικό τμηματικό πεδίο 1

SPIN
EF , δημιουργούμενο 

λόγω της περιστροφής της γύρω από τον άξονά και μεταβαλλόμενο κατά μήκος των 
παραλλήλων της Γης και σταθερό κατά μήκος των μεσημβρινών. Ο άξονας των 
τμημάτων συμπίπτει με τον άξονα περιστροφής της Γης. Η Γη περιστρέφεται γύρω 
από τον άξονά της, ενώ τα τμήματα του πεδίου 1

SPIN
EF δεν περιστρέφονται. Το 

περιστροφικό πεδίο της Γης 2
SPIN
EF δεύτερου τύπου έχει κυλινδρική συμμετρία ως 

προς τον άξονα περιστροφής της Γης και μεταβάλλεται κατά μήκος των 
μεσημβρινών. Το πεδίο της Γης 3EF τρίτου τύπου είναι σφαιρικά συμμετρικό ως προς 

το κέντρο της Γης. Ο άξονας του τροχιακού τμηματικού πεδίου 1
ORB
EF της Γης, 

δημιουργούμενο λόγω της κίνησης της Γης γύρω από τον Ήλιο, έχει κατεύθυνση 
κάθετη στο επίπεδο της γήινης τροχιάς, περνάει από το κέντρο της Γης και 
μετακινείται μαζί με τη Γη. Τα τμήματα του πεδίου 1

ORB
EF επίσης δεν περιστρέφονται. 

Υπάρχει και τροχιακό πεδίο της Γης δεύτερου τύπου.  
      Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους πλανήτες, τους δορυφόρους των πλανητών, τον 
Ήλιο, την Σελήνη, καθώς επίσης και για τα άλλα ουράνια σώματα και τα 
εργαστηριακά αντικείμενα. Συνάμα, τα τμήματα των τροχιακών τμηματικών πεδίων 
όλων των πλανητών, περιστρεφόμενων στο επίπεδο της εκλειπτικής, κατευθύνονται 
ίδια. Σύμφωνα με τη διεξαγόμενη έρευνα [1, 10, 27-31], κάθε υλικό σώμα (ζωντανό ή 
μη) κατέχει μη υλικά πεδία. Αυτό συμβαίνει διότι το μη υλικό πεδίο κάθε σώματος 
συγκροτείται ως συνολικό πεδίο των  σωματιδίων, που αποτελούν αυτό το σώμα. Ενώ 
κάθε σωματίδιο από μόνο του κατέχει πεδία τριών τύπων. Ως αποτέλεσμα της κοινής 
περιστροφής των σωματιδίων του σώματος γύρω από έναν άξονα, δημιουργείται ένα 
συνολικό πεδίο περιστροφής του σώματος. Ως αποτέλεσμα συνδυασμένης 
μεταφορικής κίνησης των σωματιδίων επί της τροχιάς του σώματος, προκαλείται το 
συνολικό τροχιακό πεδίο του σώματος. Για τον ίδιο λόγο το  συνολικό πεδίο του 
σώματος εξαρτάται από την χημική του σύσταση, από τη δομή του, από τις 
εσωτερικές του κινήσεις και διεργασίες, από τις θερμικές και περιστροφικές του 
κινήσεις.  
       Βασίζοντας στην αρχή της αμοιβαιότητας είναι λογικό να υποθέσουμε ότι τα μη 
υλικά πεδία μπορούν να επιδρούν στις εσωτερικές κινήσεις και διεργασίες του 
σώματος, στη χημική του σύσταση και δομή. Υπέρ του τελευταίου μαρτυρούν οι 
παράδοξες σχέσεις των εσωτερικών κινήσεων της Γης με τη διαμόρφωση των 
πλανητών και τα πειραματικά αποτελέσματα των εργασιών [11, 12, 13, 14] σχετικά 
με τις συνέπειες των μη-δυναμικών, πληροφοριακών επιδράσεων.   
    Η ιδιαιτερότητα των άυλων πεδίων δεύτερου και τρίτου τύπου έγκειται στην 
ικανότητα τους να εντείνουν πολλαπλά, βραχύχρονα και αιφνιδιαστικά την επίδραση 

                                            
12 Μπορούμε να φανταζόμαστε το πεδίο F1 χωρίς «τοίχους» μεταξύ των τμημάτων, και να δεχόμαστε 
την κατανομή του πεδίου κατά γωνίες σαν άθροισμα συνεχών επικαλυπτόμενων συναρτήσεων με 
κεντρικούς πύρινες. Τα συμπεράσματα της θεωρίας δεν αλλάζουν απ’ αυτό, αλλά είναι πιο απλά και  
καταφανές να συλλογιζόμαστε στην γλώσσα των τμημάτων διαχωρισμένων με τοιχώματα. 
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τους [1, 10, 27-31]. Τα πεδία πρώτου τύπου δεν έχουν αυτήν την ιδιότητα. Οι 
αιφνίδιες εξάρσεις λαμβάνουν χώρα στο σημείο παρατήρησης Р, όταν σε αυτό το 
σημείο η γωνία μεταξύ ακτινών των δύο πεδίων δεύτερου τύπου (ή, αντίστοιχα,  δύο 
πεδίων  τρίτου τύπου) γίνεται ίση με κάποια συγκεκριμένη γωνία. Κάμποσες είναι 
αυτές οι γωνίες  [1, 27, 30, 31]. Μία από αυτές είναι η γωνία 90º. Το πεδίο της Γης 

3EF  τρίτου τύπου φαίνεται να εισέρχεται από το κέντρο της Γης. Η ακτίνα του στο 

επίγειο εργαστήριο  έχει την κατεύθυνση της τοπικής κατακόρυφης. Αποτελεί  90º με 
την ακτίνα από τον πλανήτη, όταν ο πλανήτης βρίσκεται στη γραμμή του τοπικού 
ορίζοντα, δηλαδή, στη ανατολή ή δύση του. Με αυτό εξηγούνται τα κυματίσματα στα 
διαγράμματα των εικόνων 2 και 3. Η χαρακτηριστική  κατεύθυνση του πεδίου 
δεύτερου τύπου της Γης 2

SPIN
EF συμπίπτει με την τοπική γραμμή δύση-ανατολή. Η 

γωνία της σχηματίζει 90º με την ακτίνα από τον πλανήτη, όταν ο πλανήτης βρίσκεται 
στο επίπεδο, κάθετο προς την αναφερόμενη γραμμή (στο επίπεδο του τοπικού 
ουράνιου μεσημβρινού),  δηλαδή, στο άνω και κάτω κορύφωμα. Με αυτό εξηγείται 
το αιφνίδιο κυμάτισμα από τον Άρη στο διάγραμμα της εικόνας 1. Επίσης είχαν 
εντοπισθεί οι αιφνίδιες εξάρσεις από τα κάτω κορυφώματα, όταν το πεδίο ερχότανε 
στο εργαστήριο απ’ την αντίθετη πλευρά της Γης. Σύμφωνα με τις αναφερόμενες 
γωνίες, προκύπτει ένα τμηματικό-κωνικό διάγραμμα κατευθύνσεων της 
αλληλεπίδρασης των πεδίων  δεύτερου και τρίτου τύπου. Η επίδραση των πεδίων 
δεύτερου τύπου εξαρτάται από την γωνία μεταξύ της ακτίνας του πεδίου και τις 
δραστήριες παραμέτρους της κίνησης του αντικείμενου, βρισκόμενου υπό επίδραση 
[10, 27, 28, 29, 31]. 
    Δεδομένου ότι κάθε υλικό σώμα έχει τα δικά του μη-υλικά πεδία, σύμφωνα με τα 
σημεία (3.3) και (3.4), μπορεί να αλληλοεπιδρά μέσω αυτών με τα μη-υλικά 
αντικείμενα και αποδεικνύεται ότι αποτελεί αντικείμενο ενός ενιαίου υλικού-μη υλικού 
κόσμου. Το ίδιο ισχύει και για τα άυλα αντικείμενα. 
     Όπως είχαμε αναφέρει, τα τμήματα του τμηματικού πεδίου του υλικού σώματος  - 
του πλανήτη – δεν περιστρέφεται κατά την περιστροφή του σώματος. Ας 
φαντασθούμε ένα σύστημα συντεταγμένων, σταθερά συνδεδεμένο με το υλικό σώμα. 
Θα το παριστάνουμε ως - ΣΣΣ. Όταν το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, αυτό  
το σύστημα συντεταγμένων είναι αδρανές. Εάν το σώμα αρχίζει να περιστρέφεται, το 
ΣΣΣ περιστρέφεται μαζί του και γίνεται μη αδρανειακό σύστημα. Βγαίνει: εάν το 
σύστημα συντεταγμένων δεν περιστρέφεται σε σχέση με το τμηματικό πεδίο του 
σώματος, τότε το σύστημα ΣΣΣ είναι αδρανές, ενώ εάν το σύστημα συντεταγμένων 
περιστρέφεται σχετικά ως προς το τμηματικό πεδίο του σώματος, τότε είναι μη 
αδρανές. Επομένως, το τμηματικό πεδίο σχηματίζει αυτήν την αόρατη μη-υλική 
χωροταξική δομή, η κίνηση ως προς την οποία προσδιορίζει, το ΣΣΣ θα είναι αδρανές 
ή μη αδρανές. Αυτό το συμπέρασμα είχε συναχθεί και για την περιστροφική κίνηση  
του ΣΣΣ. Τότε είναι φυσιολογικό να υποθέσουμε, ότι το ίδιο συμπέρασμα θα είναι 
σωστό και για τις μεταφορικές κινήσεις, ήτοι, ότι υπάρχουν κάποια μη-υλικά πεδία, 
τα οποία σχηματίζουν την αόρατη μη-ενεργειακή χωροταξική δομή, η μεταφορική 
κίνηση ως προς την οποία προσδιορίζει, το ΣΣΣ θα είναι αδρανές ή μη αδρανές. Το 
τελευταίο εγγράφεται στις υποθέσεις του μέρους 3, στο ότι οι αρχές των νόμων της 
υλικής φύσης βρίσκονται στον μη υλικό κόσμο.   
    Για τη λήψη αυτών των συγκεκριμένων ιδιοτήτων των μη-υλικών πεδίων τριών 
τύπων, χρησιμοποιήθηκαν [1, 10, 27-31] τα πειραματικά και παρατηρούμενα 
δεδομένα, περιγραφόμενα στις εργασίες [3-9, 16-25].  
    Τι θα συμβεί εάν η ενέργεια Ε του υλικού πεδίου θα τεθεί προς το μηδέν; Νομίζω 
αυτό το ερώτημα είναι πολύ σημαντικό στην πράξη. Θα ονομάσουμε την περιοχή 
πολύ μικρής (εκλειπόμενα μικρής κατά κάποια έννοια) ενέργειας ως οριακό στρώμα 
της σχεδόν μηδενικής ενέργειας. Γενικώς, υπάρχουν δύο εκδοχές. Στην πρώτη 
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εκδοχή, όταν Е → 0, το υλικό πεδίο και η επίδραση του, βαθμιαία εξασθενούν και 
εξαφανίζονται. Στην δεύτερη εκδοχή, όταν Е → 0, συμβαίνει συνεχής μετάβαση των 
ιδιοτήτων του υλικού πεδίου σε ιδιότητες του μη-υλικού πεδίου. Τότε, στο οριακό 
στρώμα γύρω απ’ τη μηδενική ενέργεια, το υλικό πεδίο βαθμιαία αρχίζει να αποκτά 
ιδιότητες των μη υλικών πεδίων, ιδιαιτέρως, την ικανότητα να ξεπερνά την ταχύτητα 
του φωτός, ή την  ικανότητα να εξασθενεί βραδύτερα από το 1/r2. Γι’ αυτό το λόγο το 
δεδομένο οριακό στρώμα μπορεί να καλείται οριακό στρώμα των υλικών-άυλων  
αντικειμένων. Και επειδή σε μια τέτοια συνεχή μετάβαση στέκουν εμπόδιο οι 
γνωστοί νόμοι της φύσης (η αρχή διατήρησης της ενέργειας και τα περιγραφόμενα 
φαινόμενα στη θεωρία της σχετικότητας), συνεπώς, στο οριακό στρώμα γύρω απ’ τη 
μηδενική ενέργεια, στη δεύτερη εκδοχή, θα πρέπει να αλλάζουν και οι ίδιοι νόμοι της 
φύσης, πλησιάζοντας στους νόμους του άυλου κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι στη δεύτερη 
εκδοχή, η αρχή διατήρησης της ενέργειας μπορεί να παραβιάζεται στο «μικρό» - 
δηλαδή, στο οριακό στρώμα κοντά στη μηδενική ενέργεια, και το υλικό πεδίο, που 
λαμβάνεται σε «ομοιοπαθητικές δόσεις», αρχίζει αισθητά να επιδρά με μη-δυναμικό, 
μη-μηχανικό τρόπο, με το πρότυπο των μη υλικών πεδίων. Η  δεύτερη εκδοχή έχει 
μεγαλύτερο ενδιαφέρων, αλλά είναι παράδοξη. Αλλά τίποτε δεν πρέπει να 
αποκλείουμε εκ των προτέρων  στον άγνωστο μας τομέα. Και οι δύο εκδοχές δεν 
αποκλείονται, υπόκεινται στην έρευνα. 
       Σύμφωνα με το μέρος 2, η γενική Υπόθεση περαιτέρω οφείλει να εξακριβώνεται, 
επεξεργάζεται λεπτομερώς και να αναπτύσσεται. Στο μέλλον, δεν αποκλείεται, να 
χρειαστεί να επεκταθεί η υπόθεση εργασίας, υποθέτοντας την ύπαρξη πολύ μικρής 
(εκλειπόμενα μικρής κατά κάποια έννοια) ενέργειας  σε ορισμένα, στην ουσία, μη-
υλικά αντικείμενα, διότι όλη η πείρα των θετικών επιστημών μας διδάσκει: ότι να 
τραβήξουμε αυστηρά κάποιο όριο μεταξύ ενός και άλλου, είναι δυνατόν μόνο στα 
πλαίσια  του  εξιδανικευμένου θεωρητικού μοντέλου των πραγματικών διεργασιών. 
Οι ίδιες οι πραγματικές διεργασίες ποτέ δεν εγγράφονται πλέρια στο θεωρητικό 
μοντέλο. Τότε θα πρέπει να εισαχθεί κάποιο κριτήριο εκλειπόμενης μικρής ενέργειας, 
που ξεχωρίζει το υλικό κόσμο από το μη υλικό στα πλαίσια του θεωρητικού 
μοντέλου. Αυτό θα αντιστοιχούσε στη δεύτερη περιγραφόμενη εκδοχή και στην 
αντίληψη περί του ιδιάζων οριακού στρώματος γύρω απ’ τη μηδενική ενέργεια13.  
 
5. ΣΕ ΤΙ ΩΦΕΛΟΥΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ; ΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΧΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΤΟΥΣ  
 
    Η μη κατανόηση της πραχτικής σημασίας των επιστημονικών ερευνών, ταχτικά 
φρενάρει την περαιτέρω ανάπτυξη τους14. Για τον ίδιο λόγο ο εισηγητής του 
δεδομένου άρθρου τροχοπεδούσε τις ίδιες τις έρευνές του. Όταν στο μυαλό του είχαν 
διαμορφωθεί οι γενικές ιδέες περί των μη-υλικών πεδίων και της μακράς εμβέλειας 
επίδρασης, δεν είχε σκοπό να τις δημοσιεύσει με το σκεπτικό ότι εάν κάποιος θα τις 
χρειαστεί, θα τις σκεφτεί μόνος του. Και μόνο μετά από περίπου έναν χρόνο 
συναισθάνθηκε την ενδεχόμενη τεράστια πραχτική σημασία αυτών των ερευνών και 

                                            
13 Υπάρχουν, άραγε, αντικείμενα Χ, τα οποία «είναι αδύνατο κατ’ αρχήν, να τα περιγράψουμε, να τα 
αισθανθούμε, να τα μετρήσουμε και  να τα γνωρίσουμε»; Οποιοδήποτε αντικείμενο του συνόλου X, 
προφανώς, δεν διαθέτει ενέργεια, αλλιώς  θα μπορούσαμε να την μετρήσουμε. Επομένως, οποιοδήποτε 
αντικείμενο του συνόλου X αυτομάτως ανήκει τυπικά στο σύνολο των μη-υλικών αντικειμένων, 
προσδιοριζόμενο στο μέρος 3. Εφόσον, όμως, τα αντικείμενα Χ είναι επιστητά, το θέμα της ύπαρξής 
τους και της έρευνάς τους είναι άσκοπα για την επιστήμη, φυσικά, αυτό το θέμα δεν συζητείται. Αυτό 
το πρόβλημα δεν συζητείται και στην παρούσα εργασία.    
14 Τα διάσημα πλέον έργα τού Νεύτωνα επί πολλά χρόνια παρέμειναν ερμητικά κλειστά στα αρχεία 
της  Βασιλικής εταιρίας εξ’ αιτίας τού ότι οι κριτές τής εταιρίας αυτής με τίποτα δεν μπορούσαν να 
κατανοήσουν την πραχτική μελλοντικά σημασία των έργων τού. 
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μόνο τότε  προχώρησε στην προετοιμασία της πρώτης δημοσίευσής του πάνω στο 
θέμα αυτό [2]. Για αυτόν το λόγο, ο συγγραφέας με σοβαρότητα δέχεται την 
περιγραφή της ενδεχομένης πραχτικής αποτελεσματικότητας των αποτελεσμάτων, 
θεωρώντας τους ως αναγκαίο μέρος κάθε έρευνας. Η περιγραφή διεξάγεται 
ακολουθώντας το βιβλίο [2]. 
    Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μέρους 4 έχουμε τα εξής. Τα μακράς εμβέλειας 
μη-υλικά πεδία των ουράνιων σωμάτων, ακόμα και των υπέρ απόμακρων αστέρων 
και γαλαξιών, φτάνουν στη Γη σχεδόν ακαριαία. Εάν λαμβάνουμε υπ’ όψη την 
ελεύθερη διαπεραστικότητα των μη-υλικών πεδίων δια του μεταλλικού σκάφους του 
πλοίου ή του αυτοκινήτου, του τοίχου του εργαστηρίου, του σώματους των 
πειραματιστών, το πάχος του φλοιού της Γης και μέχρι αντίθετης πλευράς της Γης, 
τότε κατανοούμε την πραχτική σημασία των μελλοντικών μέσων επικοινωνίας, 
βασιζόμενων στην χρήσει των μη-υλικών πεδίων. Οι γνωστοί νόμοι της φυσικής δεν 
απαγορεύουν το μη-υλικό μακράς εμβέλειας πεδίο των αστέρων και γαλαξιών να 
είναι σημαντικό πάνω στη Γη και να φτάνει στη Γη σχεδόν ακαριαία, παρ’ όλη την 
υπέρ απομάκρυνση των αστέρων και γαλαξιών από τη Γη. Για αυτό το λόγω, 
πιθανόν, οι αναπτυγμένοι κοσμικοί πολιτισμοί δεν μας στέλνουν ραδιοκύματα, 
αφικνούμενα σε μας εκατομμύρια έτη μετά, η ενέργειά των οποίων ελαττώνεται μέχρι 
μηδαμινού επιπέδου. Και γιατί να στέλνουν, εφόσον έχουν την δυνατότητα να 
αλληλοεπιδρούν με την χρήση μιας υπέρ ταχείας διάδοσης των μη υλικών πεδίων, 
που δεν μειώνονται τόσο πολύ. Ήδη σήμερα καταγράφονται τα μη υλικά πεδία 
εισερχόμενα από τα άστρα και γαλαξίες, τουλάχιστο με τα τηλεσκόπια.  
      Προς το παρόν, εντοπίσθηκε η αισθητή επίδραση των μη-υλικών πεδίων των 
πλανητών, της Σελήνης, του Ήλιου πάνω σε ορισμένα γήινα προτσές. Αντίστοιχα, η 
Γη, ως πλανήτης θα πρέπει να ασκεί επίδραση μέσων του δικού της μη-υλικού πεδίου 
πάνω στις διεργασίες, που διατρέχουν στα άλλα ουράνια σώματα του ηλιακού μας 
συστήματος. Πλην τούτου, εντοπίσθηκε μια καθολική επίδραση των μη-υλικών 
πεδίων των πλανητών, της Σελήνης και του Ήλιου πάνω στα ιστογράμματα διαφόρων 
επίγειων διεργασιών - από τις βιοχημικές αντιδράσεις και τους θορύβους (στις 
βαρυτικές κεραίες, στα ρεζίστορ, τρανζίστορ) μέχρι και τις  πυρηνικές διασπάσεις. 
Παρίσταται ανάγκη να ερευνηθεί εάν υπάρχει ή όχι η επίδραση των αστέρων και των 
γαλαξιών. Για την ανίχνευση των αισθητών επιδράσεων των πλανητικών μη-υλικών 
πεδίων και των γαλαξιών πάνω στη Γη, είναι ευκολότερα να χρησιμοποιηθεί η 
καταγραφή των περιγραφόμενων ριπών πολλαπλής ενίσχυσης των επιδράσεων των 
μη-υλικών πεδίων [10, 27, 30 και μέρος 4]. Ταυτόχρονα, πρέπει να αναπτύσσουμε 
την τεχνολογία των ανιχνευτών των μη υλικών πεδίων, για να κάνουμε τις 
παρατηρήσεις τους απλές και άνετες στην πραχτική χρήση. Για αυτόν τον σκοπό θα 
χρειαστούν, ενδεχομένως, οι ανακαλύψεις νέων επιπτώσεων των μη-υλικών πεδίων. 
Εάν θα εντοπισθούν οι αισθητές επιδράσεις των μη-ενεργειακών πεδίων των άστρων 
και γαλαξιών (δίχως των συστημάτων εστίασης – τηλεσκόπιων), τότε θα αποκαλύπτει 
ο φυσικός μηχανισμός της ουσιώδης αλληλοεπίδρασης των γήινων αντικειμένων και 
των απόμακρων από τη Γη σωμάτων. Προς το παρόν, αποκαλύφθηκε η ουσιώδης 
αλληλεπίδραση μόνο με το πλησιέστερο διάστημα – με τα ουράνια σώματα του δικού 
μας ηλιακού συστήματος – και με ένα απ’ τα pulsar15.  
    Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε εδώ ένα άλλο εντυπωσιακό παράδειγμα της 
αισθητής επίδρασης πάνω στα γήινα αντικείμενα δια των διαπλανητικών περιοχών 
του  διαστήματος. Οι ερευνητές του Σιβηρικού τμήματος της Ρωσικής Ακαδημίας 
Επιστημών[11] εντοπίσανε ότι η μακρινή από μας  σύγκρουση του Δία με τον κομήτη 

                                            
15 Μετά τη δημοσίευση του παρόν άρθρου, ο Β.Η. Σμιρνόβ με γνωστοποίησε για τα τελευταία 
αποτελέσματα των πειραμάτων: παρατηρήθηκε  μια έντονα ισχυρή επίδραση ορισμένων αστέρων (π.χ., 
του Σύριου, Πλειάδας) και του απόμακρου γαλαξία πάνω στην ταχύτητα περιστροφής του επίγειου 
γυροσκοπίου του Σμιρνόβ τις χρονικές στιγμές τις παρέλευσής τους δια του άνω κορύφωμα.   
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SL-9 προκάλεσε στην Γη, παρ’ όλα αυτά, έντονες αλλαγές στην συμπεριφορά των 
μηχανικών και φυσικό-χημικών συστημάτων, πάνω στα οποία διεξαγότανε ενδελεχής 
ημερολογιακή παρακολούθηση. Όπως διαπιστώσανε οι ερευνητές: «Η στροφή τού μη 
συμμετρικού περιστροφικού ζυγού, που είχε συμβεί καθ’ όλη την περίοδο των 
καταστροφικών γεγονότων τον Ιούλιο 1994 στον πλανήτη Δία, διατηρήθηκε μέχρι την 
21 Οκτωβρίου. Κατόπιν, ο ζυγός επανήλθε στην κανονική του κατάσταση με τις 
καθημερινές περιστροφικές ταλαντώσεις, και, η πράξη επιστροφής πραγματοποιήθηκε 
δίχως επακόλουθες ταλαντώσεις… Ιδιαίτερο ενδιαφέρον  προκαλεί η αντίδραση του 
παλαιού αγγλικού οργάνου: Σε ένα μεγάλο φιαλίδιο βρίσκεται προπαρασκευασμένο 
κατά ειδικό τρόπο  ένα πολύπλοκο μίγμα,  όπου συνδυάζονται μια σειρά ουσιών:  νερό, 
καμφορά, αμμωνιακό άλας, νίτρο, οινόπνευμα. Οι θαλασσοπόροι χρησιμοποιούσανε το 
όργανο αυτό ως προγνώστη του καιρού. Κατόπιν του αναφερόμενου συμβάντος, που  
εντοπίστηκε στον Δία, εντός αυτού του οργάνου σχηματίσθηκε μεγάλο στρώμα  
κρυστάλλων, το οποίο με τον καιρό δεν είχε διαλυθεί  (όπως συνήθως γίνεται) , είχε 
συμπυκνωθεί και διατηρείται ως τώρα, δηλαδή πάνω από 10 χρόνια… Εκτός τούτου, 
σε ένα παρόμοιο όργανο, που  είχε τοποθετηθεί σε θερμοστάτη (35.1 C ), το στρώμα 
αυτό εξαφανίσθηκε (ας σημειώσουμε, ότι και στο θερμοστάτη το όργανο λειτουργεί 
στην ουσία όπως συνήθως) και όταν όμως το είχαν βγάλει από το θερμοστάτη μετά από 
μερικά χρόνια, με την πάροδο του χρόνου είχε αποκατασταθεί (!) το ίδιο στρώμα 
κρυστάλλων». 
    Εξ αιτίας της υπέρ υψηλής πυκνότητας των μελανών οπών δημιουργείται υπέρ 
δυνατό πεδίο έλξης. Το βαρυτικό πεδίο είναι τόσο δυνατό, ώστε ούτε καν το φως δεν 
μπορεί να ξεφεύγει από αυτή την οπή, εξ ου και η λέξη «μελανή». Ενώ τα μη-
ενεργειακά εκ του μακρόθεν πεδία άνετα μπορούν να εγκαταλείπουν την μελανή οπή, 
αφού δεν υφίστανται τις επιδράσεις της ελκτικής δύναμης (βλ. μέρος 3). Συνεπώς, τα 
μη-υλικά πεδία θα μπορούσαν (δεν αποκλείεται) να ανοίξουν τις μοναδικές οδούς 
έρευνας των μελανών οπών και του σύμπαντος γενικά. Όπως κ’ αν φαίνεται 
παράξενο, ενδεχομένως, τα συμβαίνοντα αόρατα από μας προτσές στις μελανές οπές 
να εξασκούν πάνω μας σοβαρή επίδραση. Εάν τα μη υλικά μακράς εμβέλειας πεδία 
τους κατέχουν χαρακτηριστικούς κύκλους, τότε αναμένεται να υπάρχουν και οι 
κυκλικές ταυτόχρονες επιδράσεις στα προτσές και στα αντικείμενα του ηλιακού 
συστήματος. Αλλά και ο Ήλιος, προφανώς, θα μπορούσε να προκαλεί μέσω του 
δικού του μη υλικού μακράς εμβέλειας πεδίου, τις ανάλογες ταυτόχρονες αλλαγές 
στο ηλιακό σύστημα. Πολλά πράγματα θα πρέπει να εξαρτώνται από τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των μη-υλικών πεδίων, την ταχύτητα διάδοσής τους 
και των ενδείξεων της απόσβεσης τους. 
       Δεν κατατάσσεται, άραγε,  σ’ αυτό η παράξενη συσχέτιση μεταξύ των αιχμών 
της ηλιακής δραστηριότητας και ποικίλων φαινομένων στη Γη; Πράγματι, ο 
Τσιζιέβσκι είχε έρθει σε συμπέρασμα [32], ότι κοντά στην αιχμή της ηλιακής 
δραστηριότητας, ενεργοποιούνται «…ισχυρές καταιγίδες, πλημμύρες, θύελλες, 
ανεμοστρόβιλοι, φουρτούνες, σεισμοί, καθιζήσεις, ηφαιστειώδεις δράσεις…Η ζωντανή 
ύλη σ’ αυτά τα χρόνια επίσης έρχεται σε παραφορά. Επιδημίες και πανδημίες, 
επιζωοτίες και επιφύσεις σαρώνουν σε όλο τον πλανήτη. Παρουσιάζονται απότομες 
αποκλίσεις από τη συνηθισμένη εξέλιξη των χρόνιων και οξύ ασθενειών, η ολική 
θνητότητα σε όλες τις χώρες τη χρονιά αυτή φτάνει το μέγιστο μέγεθος. Τα λοιμώδεις 
νοσήματα υφίστανται ασυνήθιστες τροποποιήσεις. Το ποσοστό των μεταλλαγών στα 
φυτά απότομα αυξάνεται. Τα μικρόβια και οι ιοί επίσης περνάν μια λύσσα… Δεν 
καθυστερεί σ’ αυτό και το νευρικό  σύστημα, αυτό το λεπτότατο όργανο των 
πολυοργανομένων ων,  εντομών, ασπόνδυλων, και επιτέλους, ανθρώπων. Οι ακρίδες 
αυτά τα χρόνια διαπράττουν εξολοθρευτικές επιδρομές. Μεταναστεύουν, δήθεν, δίχως 
ιδιαίτερη αιτία, τα ψάρια, τα τρωκτικά, τα μεγάλα αρπακτικά. Όλα τα ζωντανά και μη 
έρχονται σε κίνηση! Όλα ταράζονται, συντάσσονται στην κοινή δίνη της ταραχής!». 
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Στις επακόλουθες μελέτες του ο Τσιζιέβσκι διαπιστώθηκε ότι η ηλιακή 
δραστηριότητα σημαντικά επιδρά επίσης και στην κοινωνική και πολιτική ζωή του 
πλανήτη [33].  
        Ο ίδιος ο Τσιζιέβσκι υποθετικά σύνδεε την αιτία της αναφερόμενης συσχέτισης 
με τις ροές των σωματιδίων και του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, προερχόμενων απ’ 
την ηλιακή ανάφλεξη. Πιθανόν, αυτές οι ροές παίζουν συγκεκριμένο ρόλο. Η έρευνα 
των επιρροών τους είναι σημαντική, διότι όλα τα ζωντανά πληρούνται με νερό, 
ηλεκτρολύτες και πολύπλοκα μόρια, τα οποία με ευαισθησία αντιδρούν στην  
ηλεκτρομαγνητική επίδραση. Ας θυμηθούμε, τουλάχιστο, την αποτελεσματικότητα  
της θεραπείας με τις σταγόνες Μπαχ, προπαρασκευασμένες από κανονικό νερό, 
υποβαλλόμενο στην ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ιδικών συχνοτήτων. Εξ άλλου, η 
αχανή ανομοιότητα των περιγραφόμενων φαινομένων που αγκαλιάζει όλα τα 
ζωντανά και μη στη φύση, υπαγορεύει και μια άλλη αιτία – σε μορφή ροής κάποιου, 
απολύτως καθολικού πεδίου, ίσως του μη-υλικού πεδίου. Μα τα μη-υλικά πεδία 
ασκούν επίδραση συγχρόνως, καθολικά και ομοιόμορφα πάνω σε πάσης φύσεως 
φυσικά και φυσικό-χημικά προτσές (μέρος 3). Ως πηγές του μεταβαλλόμενου στο 
χρόνο μη-υλικού πεδίου, το οποίο ταυτόχρονα διαταράζει την ηρεμία όπως στη Γη, 
έτσι και στον Ήλιο, μπορούσαν να είναι  και οι απόμακροι αστέρες, ιδιαιτέρως, οι 
μελανές οπές. Εάν η τελευταία υπόθεση είναι σωστή, τότε και εμείς και η ζωή πάνω 
στη Γη αναπάντεχα βρίσκεται με στενό τρόπο συνδεμένη με το σύμπαν γενικώς. 
Αυτή η ερώτηση μπορεί και πρέπει να διευκρινιστεί πειραματικά. 
         Για να εξερευνηθούν οι επιδράσεις των μη-υλικών πεδίων, ουσιαστική σημασία 
αποκτούν οι λεπτομερές στο χρόνο πειραματικές παρατηρήσεις (με χρήση 
ανιχνευτών) των μεταβολών των μη-υλικών πεδίων. Πρέπει να ερευνηθεί ο 
συσχετισμός μεταξύ των δίκην άλματος αλλαγών των μη-υλικών πεδίων και των 
μεταβολών, που λαμβάνουν χώρα πάνω στη Γη την περίοδο της ηλιακής 
δραστηριότητας, προπαντός στις στιγμές των ηλιακών αναφλέξεων. Μεταξύ της 
ανάφλεξης στον Ήλιο και τις επακόλουθες ηλεκτρομαγνητικές θύελλες στην Γη 
υπάρχει μια καθυστέρηση μερικών ημερών που οφείλεται στο χρόνο διάδοσης των 
μορίων ως τη Γη. Εάν οι μεταβολές στη Γη θα έχουν την ίδια καθυστέρηση, αυτό θα 
μαρτυρεί υπέρ της άποψης του Τσιζιέβσκι περί της ισχυρής επίδρασης του 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Εάν δεν θα υπάρχει καθυστέρηση,  αυτό θα μαρτυρεί 
υπέρ της ύπαρξης και της επίδρασης των μη-υλικών πεδίων. Το πιθανότερο, θα 
εντοπισθούν δύο ακρώρεια συσχετισμού – το ένα χωρίς καθυστέρηση και το άλλο με  
καθυστέρηση, διότι, όπως ειπώθηκε παραπάνω, και  οι ροές των σωματιδίων και τα  
μη-υλικά πεδία παίζουν το ρόλο τους.  
    Ύστερα θα πρέπει να προσδιορίσουμε, προέρχεται η έξαρση τού μη υλικού πεδίου 
από τον Ήλιο ή έξωθεν του ηλιακού συστήματος. Για αυτό το σκοπό θα πρέπει, όπως 
και στα πειράματα του Μ.Μ. Λαβρέντιεβ και των συνεργατών του [11,13], να 
κατευθύνουμε το τηλεσκόπιο προς την πραγματική θέση του Ήλιου, και να 
εστιάσουμε το μη-υλικό πεδίο του Ήλιου. Στη θέση της εστίασης πρέπει να 
τοποθετήσουμε κάποιο βιολογικό ή φυσικό αντικείμενο  - αντικείμενο №1, το οποίο 
αρκετά γρήγορα αντιδρά στην επίδραση του μη-υλικό πεδίο του Ήλιου. Διότι, όπως 
υποδεικνύεται [11]: «…και το φυσικό και το βιολογικό σύστημα μονοσήμαντα 
φιξάρουν την πραγματική θέση του Ήλιου». Η πραγματική θέση του Ήλιου 
καταγράφεται με την εστίαση του σχεδόν ακαριαία διαδιδόμενου μη-υλικού πεδίου 
του Ήλιου (μέρος 4). Ένα άλλο παρόμοιο αντικείμενο - αντικείμενο №2 - πρέπει να 
τοποθετηθεί σε απόσταση από το σημείο εστίασης. Εάν τη στιγμή της ανάφλεξης του 
Ήλιου το αντικείμενο №1 θα διαδηλώσει πολύ πιο ισχυρή αντίδραση απ’ ότι το 
αντικείμενο №2, τότε αυτό θα συνηγορεί ότι η  ανάφλεξη τού μη-υλικού πεδίου 
διέρχεται από τον Ήλιο.  Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε την επίδραση 
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των αντικειμένων βρισκόμενων εκτός του ηλιακού συστήματος, π.χ. των μελανών 
οπών.  
     Σε περίπτωση κατάκτησης μη-ενεργειακών πεδίων, την ικανότητα τους να 
διοικούν μη-ενεργειακά εξ αποστάσεως, θα πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι χειρισμού 
των τεχνολογικών διεργασιών και διεργασιών μέσα στα βιολογικά αντικείμενα,   
δηλαδή, θα αναπτυχθεί καινούργια ιατρική, τις ξεχωριστές «αναλαμπές» της οποίας, 
ενδεχομένως, να παρακολουθούμε τώρα. Δυνάμει τού ότι όλα τα αντικείμενα τού 
δικού μας κόσμου Μ κατέχουν μη-υλικά πεδία (μέρος 4), ανοίγουν οι δυνατότητες  
καινούργιων μορφών κατευθυνόμενων αλληλοεπιδράσεων μέσα στον κόσμο μας Μ 
και η δυνατότητα αλληλοεπίδρασης με τον κόσμο М0 μέσω των  μη υλικών πεδίων. 
Έτσι, ο διάσημος βιολόγος Λύαλλ Γουώτσον, βάσει αναντίρρητων επιστημονικών 
στοιχείων της βιολογίας, σημειώνει [23]: «Η υπόθεση ενός δεύτερου συστήματος στενά 
συνδεδεμένου με το κανονικό σώμα, δίνει απαντήσεις σε κάθε είδους προβλήματα, που 
έχουμε αφήσει χωρίς λύση. Ο οργανωτής που δίνει τα πρότυπα της ζωής και του 
θανάτου…θα μπορούσε να εντοπιστεί εδώ. Οι πληροφορίες που παίρνει το φυσικό 
σώμα ή το σωματικό σύστημα θα μπορούσαν να αποθηκευτούν σαν αναπόσπαστα μέρη 
αυτού  του οργανωτή και να δώσουν μια βάση μνήμης και αναμνήσεως. Αν υπάρχει 
ένας τέτοιος συνταξιδιώτης, νομίζω πως είναι απαραίτητο να υποθέσουμε πως έχει 
κάποια φυσική πραγματικότητα και δεν είναι ανεντόπιστος, σαν κάποιος κοσμικός 
ατμός…Το μόνο που έχουμε εξακριβώσει μέχρι τώρα είναι πως έχουμε καλούς λόγους 
για να υποθέτουμε πως μια εναλλακτική λύση ή ένα συμπλήρωμα του σωματικού μας 
συστήματος θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ένα χρήσιμο εξελικτικό σκοπό και πως δεν 
υπάρχει κάτι στην βιολογία που υπονοεί πως ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν αδύνατο ή δεν 
υπάρχει». Σύμφωνα με τις έρευνες, το ζωντανό αντικείμενο πράγματι κατέχει 
εξωσωματική μη-υλική συνιστώσα – τουλάχιστο, τα μη-υλικά πεδία (μέρος 4), που 
διέρχονται απ’ τα υλικά σώματα και το περιβάλουν. Μήπως  η  μη-υλική συνιστώσα 
και είναι το κύριο κέντρο διοίκησης του συντακτικού ζωντανού σώματος; Λόγο της 
ικανότητας να διοικεί το σωματικό σύστημα, ο μη-υλικός, μη-ενεργειακός άνευ 
μάζας οργανωτής αποκτά την δυνατότητα να προξενεί, όπως και να ιατρεύει τις 
ασθένειες, επίσης αποκτά και πολλές άλλες άγνωστες μέχρι στιγμής δυνατότητες16. 
Περί αυτών των δυνατοτήτων του πνεύματος  μιλούν πολλές θρησκείες. Για αυτό το 
λόγω οι έρευνες βάσει του μοντέλου μη-ενεργειακών πεδίων, δεν αποκλείεται, να 
ανοίγουν τις μοναδικές προοπτικές για επιστημονικά τεκμηριωμένη και φυσιολογική 
ένωση της υλιστικής και θεολογικής επιστήμης. Και μόνο για την ανθρώπινη υγεία, 
μια τέτοια επιστημονική έρευνα μπορεί να είναι ανεκτίμητη. 
 
                   6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
     Έτσι λοιπόν, οι επιστημονικές μελέτες έδειξαν: υπάρχουν μη-υλικά αντικείμενα. 
Ορισμένα απ’ τα μη-υλικά αντικείμενα, είχαν εντοπισθεί και εν μέρει ερευνηθεί  με 
μεθόδους της υλιστικής επιστήμης – της φυσικής. Συνεπώς, εξαλείφονται οι βάσεις 
για την αντιπαράθεση της επιστήμης και της θρησκείας, παρατηρούμενες σε διάφορες 
μορφές, και εμφανίζεται κάποια βάση για την καλύτερή τους αλληλοκατανόηση επί 
της ουσίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, όλα τα  υλικά αντικείμενα 
(ζωντανά ή μη) κατέχουν μη-υλικά πεδία και αλληλοεπιδρούν μέσω αυτών με τα  μη 
υλικά αντικείμενα. Ως εκ τούτου, ο υλικός κόσμος βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με 
τον μη-υλικό κόσμο. Με άλλα λόγια, υπάρχει ενιαίος υλικός-άυλος κόσμος. Ο 
διαχωρισμός του σε δύο μέρη πραγματοποιείται στα πλαίσια του φυσικού μοντέλου 
για λόγους  άνεσης της μελέτης. Μοιάζει με την υπάρχουσα κατάσταση, όταν: το 

                                            
16 Στην περίπτωση μη-ενεργειακής εκ του μακρόθεν επίδρασης ο «οργανωτής» μπορεί να βρίσκεται 
μακριά από το σωματικό σύστημα.   
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ενιαίο φυσικό μέσο χωρίζεται σε υγρά, αέρια και στερεά μέσα, τα πεδία τα χωρίζουν 
σε Ισχυρές και Ασθενές Πυρηνικές Αλληλοεπιδράσεις κ.τ.λ. Αυτό είναι σκόπιμο να 
γίνεται, διότι, όπως και αναμενότανε, ακόμη και οι προσδιορισμένοι νόμοι  της  
αλληλοεπίδρασης και οι ιδιότητες των άυλων πεδίων ουσιώδης διαφέρουν από τους 
νόμους αλληλοεπίδρασης και τις ιδιότητες των υλικών πεδίων (τμήματα 3 και 4).  
     Εν συνόλω, οι έρευνες πάνω στην βάση των μοντέλων με τα μη-υλικά πεδία θα 
μπορούσαν να ανοίξουν τις μοναδικές προοπτικές τής επιστημονικής μελέτης των 
γήινων προβλημάτων και των αντικειμένων τού γύρο μας διαστήματος και του μη 
υλικού κόσμου μέσα στην ενότητα τους. Η χρήση των αποτελεσμάτων τής μελέτης, 
το πιθανότερο, θα αναποδογυρίσει την ζωή μας, δηλαδή, θα χρησιμοποιείται μια 
τελείως διαφορετική ιατρική, διαφορετικά μέσα επικοινωνίας, μέσα τής παραγωγής, 
οι τρόποι αποκατάστασης των επαφών με τους εξωγήινους πολιτισμούς και με τον μη 
υλικό κόσμο (ενότητα 5). 
        Το πλέον κύριο πρόβλημα τώρα είναι να βρεθούν οι δυνατότητες οικοδόμησης 
των τεχνολογικών ανιχνευτών των άυλων πεδίων, απλών και βολικών στην πραχτική 
τους χρήση, οι οποίοι θα ευκολύνουν την έρευνα των  άυλων πεδίων στο πραγματικό 
χρόνο. Η επιτυχία σ’ αυτό, θα έχει καθοριστική σημασία στο να προβούμε σε ένα 
καινούργιο επίπεδο εντατικότητας και αποτελεσματικότητας της έρευνας των μη 
υλικών πεδίων. Παρόμοια προσπάθεια απαιτείται στη οικοδόμηση γεννητριών των 
άυλων πεδίων. Συνεπώς, θα μπορούμε άνετα και παραγωγικά να μελετούμε τις 
ιδιότητες των μη υλικών πεδίων στις εργαστηριακές συνθήκες.  
       Είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν εις ένα οι πληροφορίες για τα ανεξήγητα 
φαινόμενα. Να επιλεγούν και να συστηματοποιηθούν εκείνες εξ αυτών, οι οποίες θα 
μπορούσαν να έχουν σχέση με τα  μη-υλικά πεδία. Μετά να γίνει ο έλεγχος και η 
έρευνα των πληροφοριών ως προς την αξιοπιστία τους. Θα απαιτηθεί τεράστια 
δουλειά υπό μορφή δαπανών των δυνάμεων και μέσων, διότι οι πληροφορίες είναι 
πάρα πολλές και ο πληροφοριακός θόρυβος των ψεύδογεγονότων – μεγάλος. Αλλά 
κατόπιν τής απόρριψης των αναξιόπιστων πληροφοριών και του πληροφορικού 
θορύβου, μου φαίνεται, πως δεν θα μείνουν τόσα πολλά πραγματικά φαινόμενα. Τα 
επιλεγέντα φαινόμενα πρέπει επιστημονικά να τεκμηριωθούν και τότε μπορεί να 
αρχίσει η λεπτή και αποκαλυπτική επιστημονική τους μελέτη.  
     Εάν και μόλις γίνει κατορθωτό να πραγματοποιηθούν οι αναφερόμενες 
αναζητήσεις, η αποτελεσματικότητα της έρευνας των μη-υλικών πεδίων θα βγει σε 
κανονικό επίπεδο παραγωγικότητας, ανοίγοντας σε μας την μη αναμενόμενη 
καινούρια κατανόηση τού γύρω μας μη-υλικού κόσμο και των διαδικασιών εντός 
αυτού, τής σχέσης του με το δικό μας υλικό κόσμο. Αλλά για όλα τα ανωτέρω θα 
απαιτηθούν τεράστια ποσά! Είναι άγνωστο, πότε θα συμφωνήσει η κοινωνία με την 
ανάγκη ερευνών σε μεγάλη κλίμακα. 
 
   Εν κατακλείδι, ο συντάκτης ευχαριστεί θερμά τους πειραματιστές V.A.Zubov και  
συνεργάτες του, τον Διδάκτωρ φυσικών-μαθηματικών επιστημών V.N Smirnov για 
την εποικοδομητική συνεργασία στη ρύθμιση των πειραμάτων τους και την παροχή 
των αποτελεσμάτων στο συντάκτη, τον ακαδημαϊκό της Ρωσικής Ακαδημίας 
Επιστημών A.S. Alekseev, αντίστοιχο μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών 
A.V. Νικολάεφ, των Διδάκτωρ Βιολογικών Επιστημών A.D. Gruzdev, την V. Ρ. 
Tataridou για την σημαντική υποστήριξη των έργων του συγγραφέα και τις πολύτιμες 
συζητήσεις τους. 
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