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Ми вирішили перевірити це припущення про-
фесора В.А. Ацюковського після того, як ми самі 
отримали позитивний результат в дослідах з ви-
явлення обертального компонента в русі ефіру 
методом гравітаційної торсіометрії і упевнилися 
в існуванні власне світового середовища, що про-
водить електромагнетизм. Для цього ми зібрали 
спеціальний прилад, який ми назвали магнітомет-
ром диференціальним (рис. 9).

Прилад сконструйований таким чином, щоб 
датчик мілігауссметра розташовувався виключно 
в одній площині і міг переміщуватися на відстань 
до 2 метрів в межах цієї площини. Таким чином, 
переміщуючи мілігауссметр, закріплений рухли-
во на стаціонарній конструкції приладу, ми не мі-
няємо положення датчика відносно сторін світу і 
горизонту, зберігаючи один і той самий кут його 
позиції відносно силових ліній природного маг-
нітного поля Землі.

Геопатогенні зони розповсюджені по усій по-
верхні Землі і, на думку В.А. Ацюковського, вони 
утворені потоками ефіру, світового середовища, 
що проводить оптичні і електромагнітні яви-
ща. Професор В.А. Ацюковський припустив, що 
циліндричні вихори ефіру в місцях виходу «гео-
патогенних зон» викликають викривлення при-
родного магнітного поля Землі. Магнітне поле, 
на його думку, деформується в ефірному вихорі 
подібно до відхилення променя світла, що прохо-
дить крізь склянку з водою.

Наші перші досліди з диференціальної магні-
тометрії дали дуже обнадійливі результати. Нами 
було виявлено, що в цокольному приміщенні на-
шої лабораторії геопатогенні зони мережі Харт-

мана змінюють магнітне поле планети на 0,8 %, а 
зони мережі Каррі змінюють магнітне поле більш 
ніж на 2 %. Так, простим альтернативним спосо-
бом ми отримали підтвердження наших первин-
них результатів і підтвердили справедливість 
теоретичних представлень В.А. Ацюковського 
реальними свідченнями диференціальної магні-
тометрії. Тобто геопатогенні зони можуть вияв-
лятися апаратними методами в рамках відомих 
геофізичних методів, і що сама природа існуван-
ня геопатогенних зон має відношення до ще не 
описаних і не вивчених сучасною наукою особли-
востей оточуючого середовища, таких як особли-
вості стану ефіру на ландшафті. 

Крім того, була показана ще одна можливість 
практичного застосування виявленого нами фе-
номену існування світового середовища, що про-
водить електромагнетизм (пошук «геопатогенних 
зон» об’єктивним методом, що підтверджується 
статистикою серій дослідів).

Обговорення	результатів	експерименту
Знайдений нами феномен «асиметрії» ком-

пенсаторних струмів Фуко може бути пояснений 
тільки передбаченим лордом Кельвіном оберталь-
ним рухом світового середовища, що проводить 
електромагнетизм [16]. Тобто, якщо в середині 
середовища мається рух, то цей факт достеменно 
доводить те, що є чому рухатися. Якщо є «течія» 
чогось істотного в просторі, то і сам простір, ви-
ходить, заповнений не видуманою «пустотою», а 
чимось істотним. І, таким чином, наші результати 
переконливо свідчать про те, що електромагне-
тизм протікає не в інертних та стабільних «елек-
тромагнітних полях», а в досить неспокійному та 
вельми рухливому середовищі – ефірі. 

Раніше вченими з різних країн була встанов-
лена різниця в швидкості лінійного руху ефіру 
залежно від висоти її виміру – вона завжди знач-
но зростала зі збільшенням висоти (Ю.М. Галаєв 
[16]). Ці результати використовували як доказ по-
милковості в подібних вимірюваннях. Тепер цей 
«дивний» феномен може бути пояснений тим, що 
сила турбулентності в потоці ефіру зростає у мі-
ру наближення його до поверхні Землі, і лінійний 
компонент цієї швидкості може бути «упакова-
ний» турбулентністю в спіраль зі зменшенням 
лінійної швидкості і появою обертального компо-
нента в цьому русі.

Цей	феномен	легко	пояснює	причину,	по	якій	
знайдена	в	експериментах	Майкельсона-Морлі	
і	Д.К.	Міллера	[16]	лінійна	швидкість	руху	ефі-
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Рис. 9. Магнітометр диференціальний.


