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завісу таємниці з цього надзвичайного природно-
го феномену. Тепер ми можемо впевнено говорити 
про те, що геопатогенні зони мають відношення 
до особливого стану середовища, що є провідни-
ком оптичних, електромагнітних та гравітаційних 
процесів. Таке середовище має історичну назву 
«ефір». Саме особливий стан ефіру в місцях лока-
ції геопатогенних зон викликає патогенність лан-
дшафту та відрізняє середовище курортних зон 
від середовища решти ділянок ландшафту. Ми 
отримали незаперечні докази існування ефіру та 
першими в світі навчилися визначати наявність 
геопатогенних зон ландшафту за допомогою апа-
ратного вимірювання в рамках відомих геофізич-
них методів. У цій роботі представлені докази:

1. Існування ефіру – середовища, що запов-
нює собою весь Всесвіт.

2. Ефірних феноменів, котрі супроводжують 
власне існування геопатогенних зон, як таких, за 
якими можуть бути виявлені, оцінені та стандар-
тизовані геопатогенні зони. 

1.	«ФІЗИЧНИЙ	ЕФІР»	ТА	НОВЕ	
ТЛУМАЧЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТІВ	
ЕКСПЕРИМЕНТУ	МАЙКЕЛЬСОНА-
МОРЛІ.	ОБ’ЄКТИВНІ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
«ГЕОПАТОГЕННИХ	ЗОН».
Мета	роботи: на основі проведених експери-

ментальних досліджень показати помилковість 
неправильного тлумачення результатів експери-
менту Майкельсона-Морлі, що вивчав швидкість 
руху фізичного ефіру відносно земної поверхні 
[8, 16], і пояснити вплив деяких, не врахованих 
раніше, властивостей довкілля на циркулярні 
компенсаторні струми Фуко, що виникають при 
падінні постійного магніту всередині металевої 
трубки.

Актуальність	проблеми.	
Якщо існує рух в середовищі, то тоді, безу-

мовно, існує і саме середовище (експеримент 
Майкельсона-Морлі) [8]. У нашому випадку – се-
редовище, що є провідником електромагнітних 
феноменів [16]. У роботах лорда Кельвіна [11], 
Дж. Максвелла [3], Д.І. Менделєєва [5] і Ніколи 
Тесла [12, 13] це середовище називали «фізичним 
ефіром». Більш пізній термін «електромагнітні 
поля» мав на увазі повну інертність цього сере-
довища і відсутність інформації про його власні 
властивості і якість. Ця нібито доведена в дослі-
дах інертність теоретично обґрунтованого середо-

вища, що проводить електромагнітні феномени, і 
стала головною умоглядною причиною відмови 
у визнанні науковим співтовариством існування 
світового ефіру [8].

Нікола Тесла стверджував [12], що ефірні фе-
номени проявляються при високій напрузі і на 
надвисоких частотах. А Д.І. Менделєєв вираху-
вав корпускулярні властивості цього середовища 
і вказав його місце в періодичному законі (табли-
ця Менделєєва) [5].

Послідовники цих учених не лише не розвива-
ли цю гіпотезу, але і спеціально вуалювали її, ад-
же існування середовищ, що проводять світлові, 
гравітаційні і електромагнітні явища, має вели-
чезне філософське значення, передусім, для вирі-
шення основного питання філософії [6, 7, 10]. Бо 
наявна значна різниця у висновках філософсько-
го аналізу чогось істотного (ефіру), що полегшує 
сприйняття Абсолюту, або чогось примарного 
(світової порожнечі), що значно посилює демоти-
вацію хибними висновками, що ніби нічого і не 
існує в тому, чого нема. 

У людській діяльності помітні результати про-
яву ефірних феноменів, до яких належать спон-
танні зцілення людей, описані в релігійних хроні-
ках [6, 10]; шаманізм, екстрасенсорика, феномен 
впливу на відстані, наявність енерго-інформацій-
них нерівномірностей на поверхні планети –«гео-
патогенних зон», фотографування аури об’єктів, 
феномен пірокінезу, термодинамічне пояснення 
самого феномену життя [2, 4, 7, 14].

Але перш ніж відстоювати існування цих ефір-
них феноменів, треба, першочергово, довести 
власне наявність середовища, що проводить в собі 
вказані феномени. Тому до викладення отриманих 
нами основних результатів в області біофізики 
процесів постійного зменшення ентропії в живих 
організмах [14], важливо спочатку довести існу-
вання власне світового середовища, що проводить 
в собі електромагнетизм – фізичного ефіру [11].

Матеріали	та	методи	дослідження.	
Згідно з сучасним науковим розумінням бага-

тьох фізичних законів, сила дії електромагніту 
залежить від сили струму в обмотці цього елек-
тромагніту [15]. Так, власне, і має бути, якщо 
вважати, що електромагнітні явища відбуваються 
в інертному «електромагнітному полі» і струм в 
обмотці електромагніту не випробовує на своєму 
шляху впливу «середовища, що проводить елект-
ромагнітні явища» [11].


