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ру	була	значно	менше	теоретичної	розрахунко-
вої	швидкості	 руху	 ефіру.	Але в результаті ек-
сперименту Майкельсона-Морлі була все ж була 
достовірно виявлена лінійна швидкість ефірного 
потоку, хоча і багато менша (до 10 разів), ніж 
очікувалося. Експеримент був результативним і 
у виконанні Д.К. Міллера [16]. Невдалими були 
спроби інтерпретації цього результату. Бо вважа-
лося, що рух ефіру відносно поверхні Землі має 
бути ламінарним та постійним за своїми характе-
ристиками та мати значення близько 30 км/сек. 

А розбіжність в теорії і в практичних резуль-
татах можна пояснити наступним припущенням: 
у міру наближення до поверхні Землі росте тур-
булентність ефіру. При цьому лінійна швидкість 
ефіру стає меншою, але зростає швидкість обер-
тання в турбулентному потоці ефіру. 

Якщо	 так,	 то	 для	 того,	щоб	 точно	 описати	
рух	світового	середовища,	що	проводить	елек-
тромагнітні	 феномени,	 треба	 враховувати	 і	
лінійні	поступальні	компоненти	в	переміщен-
ні	 ефіру	 (були	 враховані	 в	 методології	 експе-
рименту	 Майкельсона-Морлі)	 та	 визначені	 в	
експерименті,	 і	 торсіонні	 моменти	 його	 руху	
в	бурхливому	турбулентному	потоці	на	різних	
висотах	 відносно	 рівня	 моря	 (не	 були	 врахо-
вані	 в	 методології	 експерименту	 Майкельсо-
на-Морлі,	бо	тільки	були	нами	виявлені	у	2015	
році).

Лінійну складову швидкості руху середовища, 
що проводить, можна виміряти відомими спосо-
бами (Ю.М. Галаєв [16]). І знайдений нами ефект 
обертального компонента в русі ефірного потоку 
теж піддається виміру. Як варіант, його можна 
вимірювати за впливом турбулентності ефіру на 
властивості надвисокочастотних лінійних індук-
ційних електромагнітів.

Окрім теоретичної і філософської цінності, 
знайдений нами феномен має і практичну цін-
ність. Подальше вивчення цього феномену, що 
має варіативність залежно від грозової хмар-
ності, на нашу думку, дозволить розкрити ме-
ханізми утворення грозових розрядів, а також 
дати роз’яснення іншим іонізаційним процесам 
в атмосфері Землі. Ці явища повинні здійснюва-
ти аналогічний вплив і на магнітосферу, і на лі-
тосферу (сейсмічні явища).

Методом диференціальної магнітометрії нами 
була показана можливість значно поліпшити уяв-
лення наукового співтовариства про стан і влас-
тивості земної поверхні. Достовірним	 апарат-

ним	способом	в	рамках	загальних	біофізичних	
методів	нами	вперше	у	світовій	практиці	було	
підтверджено	 об’єктивне	 існування	 «геопато-
генних	зон»	як	таких,	що	можуть	бути	виявлені	
та	оцінені	за	їх	впливом	на	стан	потоків	ефіру	
довкола	них.	Цей факт дозволяє сподіватися, що 
відкритими нами методами можна додатково зба-
гатити методи таких наук, як геофізика, біофізи-
ка, біологія та ландшафтна географія.

Визнання існування світового середовища, 
що проводить, на рівні теоретичної фізики дасть 
імпульс до вивчення нових, невідомих раніше, 
джерел отримання енергії та інформації до фі-
зичних об’єктів і організованих систем. Основ-
ним з цих джерел енергії і інформації, в нашо-
му уявленні, є так звана «негативна ентропія» 
– термодинамічне обґрунтування самого фено-
мену життя за Ервіном Шредингером [10, 11, 14] 
(Нобелівським лауреатом, відомим ученим і гу-
маністом).

ІІ.	СУБ’ЄКТИВНІ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ГЕОПАТОГЕННИХ	ЗОН
Згідно з вченням традиційних медичних шкіл 

Сходу, життя тіла людини неможливе без при-
пливу до нього «життєвої сили». За тривалий час 
вивчення цієї енергії накопичена величезна кіль-
кість відомостей про «життєву силу». Академія 
наук Китайської Народної Республіки ще в 1991 
році опублікувала матеріали, в яких йдеться про 
те, що за допомогою наукових дослідів доведено 
існування «життєвої сили» і надані її фізичні ха-
рактеристики.

Значення цієї енергії величезне, адже ключова 
відмінність між живими і неживими організмами 
стосується саме наявності або відсутності «жит-
тєвої сили» в них.

Ви самі могли бачити рух цієї енергії, лежа-
чи на пляжі і дивлячись в небо. Велика кількість 
яскравих і швидких та рухливих білих кульок на 
тлі синього неба – це і є рух тієї енергії, якою Ви 
заряджалися на відпочинку. За допомогою ефек-
ту Кірліан таку енергію легко сфотографувати. 
Якщо в організмі недостатньо таких стабілізую-
чих енергій, – організм почне руйнуватися згідно 
з другим правилом термодинаміки.

Понад усе життєва сила людей вражається 
енергією гравітаційних аномалій – геопатогенних 
зон. Геопатогенні зони покривають усю повер-
хню планети. Якщо така зона щодня впливає на 
організм людини довше, ніж 2-3 год., то в місці 


