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М А Г Н Е Т Н О   П О Љ Е   З Е М Љ Е – У З Р О Ц И

Јовановић Мирослав, ОШ Кисиљево, ОШ Михајловац, ОШ Друговац,

ОШ Крушчица, Гимназија Бела Црква, ОШ Враново, ОШ  Скобаљ

Ајнштајн, откривши крупну ствар – релативност, са сетом је констатовао да
ћемо, тек када откријемо тајне магнетизма, његово вишегодишње постојање и
одржање, имати велико знање и велике могућности.

Магнетно поље Земље, иако прецизно измерено и графички представљено, још
увек није адекватно објашњено. О њему се и даље исувише мало зна. Зато би требало
већ сада, почетком 21. века, почети са темељним проучавањима, с обзиром да нас већ
''притискају'' Сунчев ветар, глобално загревање планете и појаве које су мање
повезане са магнетним пољем Земље.

СЛИКА 1. СЛИКА 2.

И тако већ 26 школских година.
Већ на слици 4.26. је погрешно: магнетне игле (иглице) су окренуте у супротном смеру.
Такође, по Гаусовој претпоставци, магнетна шипка је кратка, много краћа, где
магнетни полови практично коинцидирају (магнетни полови Земље налазе се дубоко у
нашој планети и практично на истом растојању од свих тачака на површини Земље...).
Магнетна шипка је нетачно постављена: северни магнетни пол требало би да буде
окренут према јужном географском полу.

Апсурдно је наглашавати да многи уџбеници, атласи, глобуси, географске карте
у свету и код нас не означавају тачно магнетне полове Земље.

СЛИКА 3. СЛИКА 4. СЛИКА 5.

Сл. 4.25 Сл. 4.26

''Тамно обојена страна магнетне игле
оријентише се према северу, а светлије
обојена према југу.''

''Игла компаса заузима одређени правац
у магнетном пољу Земље (сл. 4.26.),
што значи да се Земља понаша као
велики магнет.''

Francis
Weston
S e a r s
Massachusetts
U.  S.  A.279.
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Магнетно поље Земље (МПЗ) потиче од кретања истопљене магме у
њеној унутрашњости, тако тврде физичари. Метално (метализирано) језгро је узрок
настанка магнетног поља Земље, тако мисле геолози. Много се помиње релативно
кретање језгра као узрок настанка МПЗ.

Не, да је то тачно не би смело доћи до померања осе имагинарног магнета у
унутрашњости Земље за читавих 430 km (погледати 6. и 25. слику). Доведимо у везу
метално језгро, кретање истопљене магме или релативно кретање језгра са померањем
имагинарног магнетног дипола (за читавих 430 km источно) и постојећом
деклинацијом МПЗ.

Да је Земљино језгро узрок настанка МПЗ и
деклинација би била много мања и другачија.
Размислимо, била би мања. Хиљадама, милионима,
милијардама година, током еволуције Земље,
деклинација би се смањила драстично и
консолидовала би се. Магнетне линије сила, МПЗ,
биле би правилније, а да је Земља идеално тело
деклинација би била 0. Погледати пасус о
''Сатурну''. Метално језгро Земље (Унутрашње
језгро), чврста лопта (R ≈ 2500 km) лебди у житком
или течном Спољашњем језгру.

Уз апсолутно поштовање свих чињеница
(врло мало их је) и научних мишљења, постојећа
деклинација МПЗ и померен имагинарни магнетни
дипол одбацују га као главног узрочника настанка МПЗ.

Само да напоменемо да је за Омотач језгра, а
поготово за Земљино језгро, искључено сакупљање и
провера података, што утиче на веродостојност (тачност) лабораторијских испитивања.

Кретање истопљене магме у унутрашњости Земље: да, има много
претпоставки о њеном кретању, односно о брзини и начину кретања магме у Земљи,
али доминира кретање које је одређено ротацијом Земље; окретање планете доводи до
окретања Земљиног језгра и Омотача језгра. Сва друга кретања су минорна (много
мала) у односу на то кретање: турбуленција (вртлози), ковитлање ...

Језгро Земље се обрће спорије него што се веровало према новим
истраживањима објављеним у часопису ''Наука''.

Геофизичар Кенет Кригер, са Универзитета Вашингтон – Сијетл, у свом
извештају потврдио је претпоставку да се језгро наше планете обрће брже од коре, али
само 0,2 до 0,3 степена годишње, а могуће је да је 0,05. Раније се претпостављало да је
износило три степена. Дакле, релативна брзина кретања језгра је мала да би била
главни узрок настанка МПЗ.

Кригер је одредио ову брзину мерећи  време потребно сеизмичком таласу у
земљотресу у Јужном Атлантику да досегне до Аљаске. Он је нагласио да, уколико се
његова претпоставка покаже тачном, то ће променити сазнање у вези са вискозношћу
материјала од којег је састављено језгро Земље.

Постојећа асимертија МПЗ, тренутна деклинација и померена оса имагинарног
магнетног дипола за читавих 430 km ка источној полулопти, не наводе да би ико од
њих могао бити главни узрок настанка МПЗ.

Понављамо да ФИЗИКА сматра да МПЗ потиче од кретања истопљене магме у
њеној унутрашњости... Истопљена усијана магма се креће у унутрашњости Земље и
формира магнетно поље... И то какво магнетно поље? Магнетно поље чија је оса

СЛИКА 6.
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имагинарног магнетног дипола померена за читавих 430 km од средишта Земље ка
источној полулопти (погледати 22. и 23. слику). Размислимо – закључак се сам
намеће...

У том случају, исто кретање истопљене усијане магме деловало би и на ротацију
Земље, револуције Земље, период Земљине револуције... Слично би требало да се
догоди и да је у питању ''релативно кретање језгра'' или ''намагнетисано метално
(метализирано) језгро''. Погледаћемо 6. и 25. слику, а да је у питању ''кретање
истопљене магме'' тада би се појавила и разлика у вулканима на нашој планети...
Кретање истопљене магме, метално (метализирано) језгро и ''релативно кретање језгра''
пратећи су узрок настанка МПЗ,то јест секундарни узрок.

Погледајмо Омотач језгра (Мантл). Ових  430 km источно одбацује и Омотач
језгра као ''главног, примарног узрока'' формирања МПЗ. Њега ретко ко и помиње као
главног, примарног узрочника настанка МПЗ. Његов синоним је кретање истопљене
усијане магме. Сматра се да ће овој проблематици реч – две дати и Небеска механика.

Унутрашњост Земље је доста сложена, непозната и неосвојива. Дуго неће човек
продрети у тајне Земљиних дубина.

Па ко је то онда главни, доминантни (примарни) узрок настанка
магнетизма на Земљи?

МПЗ потиче од њеног наелектрисања које, пошто се налази ''равномерно''
распоређено на њеној површини, ротира заједно са њом и ствара магнетно поље, плус
магнетна индукција (магнетизација – намагнетисавање током дуге Земљине еволуције).

Да ли је то све?   Не!

Дакле плус Земљина кора, плус Омотач језгра, плус Земљино језгро,
плус фактори ван Земље...

Тренутно МПЗ и није велика тајна, тајна је унутрашњост планете...

Пођимо редом:

Вештачки магнети се праве углавном у облику игле, потковице и шипке. На
факултету нам је речено да лопта не може да се намагнетише, односно не може да буде
стални магнет. Земља показује супротно. Такође, на факултетима се причало да је
Земља електронеутрална. Не, Земља је стално наелектрисана негативним
наелектрисањем (погледати 1. експеримент, 28. слика – 8. страна). Електрично поље
има средњу вредност од око 130 V/m.

СЛИКА 7. СЛИКА 8.
Земља има вишак негативног
наелектрисања.

Електрицитет се распоређује на
површини тела (периферија Геоида
изгледа овако...).
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''У Алпима су забележени случајеви јако интензивних
громова чија максимална вредност струје износи 200 kA и чије
трајање је дуже него уобичајено. Запажено је да се овим
громовима одводе позитивна наелектрисања из горњих слојева
облака у земљу. Ови гигантски громови су нарочито разорни.
Код високих зграда и истурених објеката пражњење се састоји
углавном из првог удара са смером земља – облак као
степенасти лидер. После лидера нема повратног удара из
облака у земљу већ се кроз успостављени канал врши
пражњење земља – облак. На највишој згради на свету Емпајер
Стејт у Њујорку, чија је висина отприлике око половине
растојања земља – облак, око 25% свих громова први удар је
облак – земља, а 75% први удар је земља – облак.''

Земља је тело, али није правилног геометријског облика. Физика каже да би се
електрицитет требао расподелити по површини тела. То не важи за Земљу; очигледно
је да она има електрицитет и у себи, а не само по површини, и то је куриозитет, а
новост за нашу физику и велики и з а з о в.

Шта се дешава у Земљином језгру?
Према мишљењу совјетског научника В. Н.
Лодочкинова силикатно Земљино језгро се налази у
изузетном ''метализираном'' стању, при чему се у
условима ултрависоких притисака разбија део
спољних електронских омотача атома и постиже
изузетно густо сабијање њихових језгара. Није
вероватна ова хипотеза али...

Напомена: Ми не можемо знати апсолутни број
електрона и њихов распоред у Земљи.

СЛИКА 9.

хипотеза хипотеза хипотеза

СЛИКА 10.                                  СЛИКА 11.                                      СЛИКА 12.

СЛИКА 13.
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Брзина   кретања   електрона   ''на екватору''   услед   ротације   Земље
износи ≈  463 m/s,   а   на   45о г.  ш.   око   326 m/s итд.

СЛИКА 19. СЛИКА 20. СЛИКА 21.

Ове електричне струје су паралелне, има их много (∞), а представљене су на
неким географским ширинама. Свака електрична струја око себе формира магнетно
поље, то је познато од 1820. или 1821. године. Свака је посебно уочљива, а збир свих
оваквих електричних струја у Земљи даје резултат, резултанту – слика 21. Магнетно
поље Земље.

СЛИКА 14.

Земља се окреће (ротира) од запада према
истоку, вишак електрона такође. Путање
електрона су последица ротације Земље,
паралелне су и кружне, са различитим
линијским брзинама.

СЛИКА 15.

''Електричне струје'' се крећу од
истока према западу, а правци се
поклапају са паралелама.

СЛИКА 16.

Ово  је електрична струја
оних електрона који се налазе
на екватору...

СЛИКА 17.                        СЛИКА 18.

Или, мало јужније на истој географској
ширини.

q (C) I (A)

T = 24h
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Магнетни полови практично коинцидирају. Зашто? ...
На основу логике, геометрије, а без математичких израчунавања, знаћемо да је

МПЗ ''стабилније'' на екватору, на мањим географским ширинама, а ''лабилније'' на
већим географским ширинама. Дакле, већа колебања Земљиног магнетног поља могу
се очекивати ако се иде од екватора према половима. На већим географским ширинама
могуће су веће дневне, годишње  и вековне промене.

Наравно да је слично ономе што је Гаус 1822. године (1832) претпоставио – да
МПЗ постоји као да се у њеном центру налази веома јак кратки шипкасти магнет.

Намера је да оваj ''рукопис'' буде ''пионирски'' подухват у даљем изучавању
Земљиног магнетизма. Ослањаћемо се што је могуће  више на чињенице, мерене
физичке величине, итд. Тешкоће су огромне; знамо да има пет признатих хипотеза о
Земљином језгру , иначе – много их је више. Земља је мало испитана, избушена је на
свега 12 – 13 km. Исувише мало! Временом ће млађи, способнији и интелигентнији
усагласити мерене физичке величине, прорачуне, експерименте...

Средиште магнетног момента се налази
на око 430 km од средишта Земље, од центра
планете на источној полулопти. Зашто
источно? Зашто није западно?

Размислимо зашто је тако. Погледајмо
22. и 23. слику и анализирајмо, меримо шта се
може мерити, рачунајмо, проверавајмо. Тада
ћемо бити ближи апсолутној истини.

СЛИКА 22.

У З Р О К

СЛИКА 23.
Последица

СЛИКА 24.                                                         СЛИКА 25.
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Метално (метализирано) језгро, кретање истопљене магме, релативно кретање
Земљиног језгра, а нико не помиње Земљину кору, нико не помиње МАГНЕТНУ
ИНДУКЦИЈУ. У Земљиној кори постоји ''асиметрија'' која помера осу имагинарног
магнетног дипола за 430 km.

Магнетна индукција је заборављена, није довољно обраћана пажња на њу, њено
дејство је огромно. Простор дејства индукције није исти за различите супстанције, а то
зависи од температуре ''Кири''. Зато уведимо појам ''дубина Кири''. ''Дубине Кири'' су
оне дубине до којих постоји могућност да се одређене супстанције могу налазити
намагнетисане, односно дубине у којима су стене загрејане толико да не могу бити
намагнетисане.

СЛИКА 26.

Наравно да дубине ''Кири'' зависе од

температуре ''Кири'', што се да видети на

горњем цртежу. На примеру гвожђа то

изгледа овако: његова температура ''Кири''

износи 768о С и може задржати својство

магнета до дубине од око 35km. То је

дубина ''Кири'' за гвожђе, кога у Земљи од

елемената има највише, а то је за н а с

н а ј в а ж н и ј е .

Феромагнетске супстанције појачавају основно поље неколико стотина, па и
неколико хиљада пута, то је познато... Гвожђе у литосфери са 4,5% на 4-том је месту, а
у саставу Земље као целине на 1-ом са скоро 40%. У току је припрема експеримента
који показује да магнетно поље може да се појача 700, 800, 900 пута, па и више.

Земљина кора је састављена од мноштва најразличитијих супстанција.
Литосфера, чврсти спољашњи омотач Земље, дебљине око 100 – 150 km буквално
''плива'' по полурастопљеном материјалу астеносфере. Литосферу чини Земљина кора
са горњим слојем чврсте супстанције Омотача језгра (Мантла).

У галаксијама се производи огромна количина електрона високе
енергије. Електрони нам долазе са Сунца. Иначе, за МПЗ функција времена је и те како
битна, а милијарде година су прави ред величина.

h=0

d=10 km (≈ 315o C)

d=20 km (≈ 490o C)

d=30 km (≈ 670o C)

d=40 km (≈ 855o C)

d=50 km

≈ 165o C

≈ 400o C

≈ 580o C

≈ 765o C

Fe3 O4 578o C
Fe2 O3 675o C

Fe   768o C

Co 1150o C

Земљина кора
Омотач језгра

(Мантл)

Земљино језгро

СЛИКА 27.

Ni 358o C
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1.  е к с п е р и м е н т :

Чврста лопта је саграђена од супстанција
које чине Земљину кору и ротира. У
почетку супстанције нису намагнетисане,
дакле – лопта није намагнетисана. Током
времена, експеримент није завршен...

2.  е к с п е р и м е н т :

.3.   е к с п е р и м е н т :

Поновити ''а'' и ''б'' из 2-ог експеримента. Уместо Fe
узети растоп измешаних метала (можда Fe, Ni и Co или
челик). Закључак следи по извршеном експерименту...

Стене задржавају намагнетисаност
у правцу и смеру МПЗ, какав је био када је магма први
пут избила на површину и стврднула се. На месту
очвршћавања магнетно поље стена је ''забележило''
МПЗ и време када је магма прошла кроз температуру
''Кири'' хладећи се. Ово је веома важно за Геологију, а
она разликује разне начине процеса магнетизације
стена, познатих и у теорији Физике.

Геологија дефинише аномалијско поље као збирно поље регионалних и
локалних аномалија. Зато уведимо нов појам ''локалне магнетне јединице'' (Л М Ј).

МПЗ представља збир свих ЛМЈ-а апсолутно и то од јужног до северног
географског пола, односно – од површине Земљине кугле (Геоида) до њеног средишта,
плус фактори ван Земље. Дакле, све ЛМЈ (компоненте) чине укупно МПЗ, а оне могу
бити примарне, секундарне и терцијалне.

Ево једне: Фински залив – аномалија деклинације износи 180о

да би недалеко од Залива имала скоро нормалне вредности. Даље,
Злотска геомагнетна аномалија код нас где вредности деклинације
достижу близу 90о. Ту се појављује повећана концентрација
феромагнетичких минерала који стварају деформисана магнетна
поља са високим вредностима елемената МПЗ (31. слика). У области
Курска, аномалије деклинације износе 180о. Затим рудници гвожђа у
источном делу Пруске, ЛМЈ на Далеком Истоку, у источном Сибиру,
Зимиру у Етиопији, итд. Руде гвожђа, али и стене базичне магме са
садржајем гвожђа веома су снажни магнети. На површини наше
планете реално МПЗ је врло хаотично, компликовано, сложено, чиме
се потврђује важност магнетне индукције. Међу најситнијим ЛМЈ спадају огњишта
пећи, подови кућа, цигле, црепови, предмети од печене глине: ћупови, вазе, лонци,

с в е т л о с т

с в е т л о с т

с в е т л о с т

СЛИКА 28.

И с т о п љ е н о Fe

а. Мерити магнетно поље око протока
истопљеног гвожђа

б. Посматрати  и мерити магнетно поље око
протока истопљеног гвожђа при хлађењу до собне
температуре, обратити пажњу на температуру
''Кири''. Закључак: касније, експеримент није
завршен...

СЛИКА 29.

Fe

Fe

СЛИКА 30.

Злот
СЛИКА 31.
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Линије истих вредности углова магнетне инклинације
у степенима (1945)

1 – северне,  2 – јужне

СЛИКА 34.

крчази, ибрици, керамички украси, (ексери, игле, маказе)... Све су то ЛМЈ и оне
формирају МПЗ. Само да се напомене да Омотач језгра (Мантл), Спољашње течно или
житко језгро, Унутрашње метално језгро никако нису заборављени; они могу бити, они
јесу секундарни узрок настанка МПЗ. Да су они главни узрок настанка МПЗ оно би се
другачије манифестовало не би било толико асиметрично (погледати 6. и 25. слику).
Резултујућа сила била би ближа тежишту Земље.

Магнетизација и померање полова ротације Земље и континената које се
дешавало током еволуције Земље (слике – 27.,33.,35. и 37.) изазваће формирање
различитих ЛМЈ. У нашем посматрању то ће бити истинске компоненте МПЗ. Да ли је
све ово узрок тако велике деклинације? Размислимо! Погледајмо 27 33,35. и 37. слику...
Наравно, да! (Без објашњења, без доказивања... )

У науци се тренутно тврди: узроци настанка МПЗ су око 90% унутар Земље
и око 10% споља, до 10% узрочник је ван Земље, где се мисли углавном на Сунце.

Само постоји израз ''магнетне аномалије'', а
погледајмо карактеристике МПЗ, односно
његове елементе: зашто би на назначеном
делу (32. слика) интензитет магнетног поља
био најмањи? Због појаве на 27. и 33. слици.
Дакле, d1 > d2 и ако узмемо у обзир померање
континената, директно доказујемо да главни
узрок настанка МПЗ лежи у Земљиној кори.
Ту се налази велика разлика, ту се крије узрок
тако велике ''асиметрије'' МПЗ.

''АСИМЕТРИЈА'' МПЗ:
S (74o сш; 100o зд) и N (68o јш; 145o ид)...

Погледајмо каква су растојања (угаона и линијска)
између магнетних полова на нашој планети... (Доћи ће млађи... Они ће наставити, допунити)

Линија истих јачина магнетног
поља у (103/4П) А/m из 1945.

СЛИКА 32.

Пре 180 милиона година

Пре 60 милиона година
СЛИКА 33.

Пре 300 милиона година

Погледајмо: 27. (d1 > d2), 33. и 37. слику. Пасус о
''Сунцу'' говори нам исто... Уз 22. и 23. слику све је
јасно.



10

39%

19%

Једноставна је 34. слика, а шта нам говори? Исто што и 32. слика.

Од N географског пола до S геогра-
фског пола, од Гринича до Гринича,
деклинација и инклинација, као и
интензитет магнетног поља доста
неправилно варирају, чиме истичемо
важност магнетне индукције у Земљиној
кори, ''дубина Кири''... Да, погледајмо,
прочитајмо вредности на 32, 34. и 36.
слици, погледајмо растојања између
магнетних полова, а сетимо се појава са
37. и 37.б слике.
 Да ли ово на 32, 34. и 36. слици

представља последицу намагнетисаног
металног (метализираног) Унутрашњег
језгра?
 Да ли ужарено Земљино језгро може

формирати магнетно поље оваквих
карактеристика?
 Да ли је све то последица кретања

истопљене магме?
 Да ли минорне релативне брзине кретања Земљиног језгра од 0,2 – 0,3о годишње, а

можда и мање, могу формирати магнетно поље оваквих карактеристика?
 Како је могуће да магнетне аномалије толико делују на МПЗ, на његове елементе,

карактеристике?
Посматрајући деклинацију, инклинацију и интензитет магнетног поља (изогоне,

изоклине и изодине) са магнетним аномалијама стичемо утисак да су магнетне
аномалије далеко надмашиле ''примарно, главно'' МПЗ, по Геологији, по њеном учењу.

Иначе, сви ови фактори не могу да одржавају тренутно МПЗ са помереним
центром имагинарног магнетног дипола (намагнетисано метално Унутрашње језгро,
ужарено Земљино језгро, кретање истопљене магме или минорне релативне брзине
кретања Земљиног језгра). Постојећа деклинација лако ће се довести у везу са
магнетизацијом, а пре свега са померањем полова ротације и померањем континената
(погледати 37. и 37.б слику). МПЗ, овако какво јесте, сигурно наводи да ни Омотач
језгра, а ни Земљино језгро нису већински (главни) узрок настанка МПЗ. Са минорним
брзинама релативног кретања Земљиног језгра ни геофизичари – мађионичари не могу
створити овакву огромну ''асиметрију'' МПЗ (погледати претходну страну). За све њих
је ''асиметрија'' МПЗ као последица исувише велика. Да, само да напоменемо да разне

МПЗ се савршено прецизно мери.
Зна се где су магнетни полови, а да
ли ће се бар магнетски екватор
поклапати са географским
екватором? Погледавши 22, 23. и
35. слику,  односно северну и јужну
хемисферу (мало исток, мало запад)
одговор би био н е .

СЛИКА 35.

Линије истих величина углова магнетне
деклинације у степенима (1945):

1 – источне; 2 – западне

СЛИКА 36.
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спонтане струје јонизације делују на укупно МПЗ. Сматра се да ће овој проблематици
реч-две дати и Небеска механика.

Уместо одговарајућих експеримената, тачних мерења и резултата мерења
понудимо један школски час за размишљање. Доведимо све горе наведене појаве и
физичке величине у ''везу''... Први на уму нека буде ''тежишни'' (главни) податак од
''430 km источно...''

Узроци ''асиметрије'' МПЗ крију се, налазе се у Земљиној кори до ''дубина Кири''.
Дакле, МАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА је та која формира ''асиметрију'' МПЗ у Земљиној

кори (слике: 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36. и 37.).

Одређивање магнетног поља на планетама Сунчевог система

Сматра се да температура језгра планета одређује њихове магнетне особине.
''Јачина магнетизма даје посредну меру кретања и температуре унутрашњости

планете'', каже Марио Акуна, стручњак Центра за космичке летове Годард агенције у
саставу НАСА.

''Магнетно поље Нептуна је слабије од поља свих џиновских планета па и
Земљиног. За разлику од Урана, Нептун има извор унутрашње топлоте, мада је она
мања од енергије коју добија од Сунца'', то је познато – тако каже НАУКА...

''Јупитер поседује тако велики сопствени извор енергије да се чак сматра неком
врстом звезде.'' Па ипак, магнетно поље Сатурна је 20 пута већег интензитета од
магнетног поља Јупитера, додајемо ми. Наш закључак је да ужарено језгро код планета
и кретање истопљене магме виших (високих) температура није примарни узрок
настанка магнетног поља на њима.

Ово је од  изузетне важности:
1. Магнетни полови код Венере требало би да имају супротан поларитет у односу

на Земљу, због њене ротације.
2. С обзиром да се Уран скоро котрља по својој путањи веома битно би било

знати где су његови магнетни полови. Уколико би његова магнетна и географска оса
биле коаксијалне непобитно би било доказано да је ротација примарни узрок настанка
МПЗ, магнетизма на планетама, а можда и магнетизма уопште (погледати 1. страну – 1,
2. и 3. ред).

Сатурн Послата летелица ''Касини'' од стране НАСА 1997. године
испитиваће Сатурн од лета 2004. до 2008. године.

Чарлс Елачи, директор Лабораторије за млазни погон у саставу НАСА и Линда
Спилкер, заменик научног директора програма ''Касини – Хајгенс'' већ су изјавили:
''Велика непознаница је чудно магнетно поље, због чега изгледа да су оса обртања
(ротације) и оса магнетног поља готово поравнате.'' По нашој верзији магнетно поље
Сатурна је скоро идеално магнетно поље неке планете... Погледати 2. страну. Ми
истичемо ротацију и стављамо је на високо место, а појавом магнетизма на Земљи
бавимо се управо због Сатурна, најлепше планете Сунчевог система. Нећемо ништа
ново рећи ако сматрамо да је интензитет магнетног поља Сатурна највећи од свих
планета. По нашем мишљењу деклинација код Сатурна била би најмања од свих
планета управо због ротације. Погледати 13, 14, 17, 28. и 37. слику.

''МПЗ не потиче од њене ротације'' – тврде физичари.

Ротација Земље је веома битна за МПЗ. Не тако давно, пре 300 милиона година,
Земља је овако ротирала:
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''МПЗ је у току последњих 20 милиона година имало карактер дипола, што је
мерењима и експериментима доказано; исто и да је магнетна оса коаксијална са
географском осом Земље.''

Погледати пасус о Сатурну.

Овим се потврђује важност ротације за МПЗ.
Посматрајући ротацију Земље , померање полова ротације Земље , померање

континената и све секундарне и терцијалне узроке, ставиће ротацију на врло високо
место у узроцима настанка МПЗ.

Дрифт геомагнетног поља – померање S геомагнетног пола на запад. То значи
да се померају континенталне платформе (плоче), то значи да се помера N географски
пол (погледати 37. и 37.б слику)...

Сунце

Сунце шаље светлост, енергију, ултраљубичасте, рендгенске (Х) и радио-зраке
као и јонизоване честице своје материје (супстанције). Наелектрисан облак јонизованог
гаса, протонско бомбардовање са Сунца, ''киша'' електрона, ослобађање 2•1038 неутрина
за 1 секунд, није предмет овог излагања.

Различите структуре промена магнетног поља Сунца и Сунчевог ветра изазивају
промене у магнетосфери, јоносфери и што је најважније – могу изазвати промене МПЗ,
али само до 10%. За нас је интересантно да уочимо да се магнетно поље Сунца ствара
на самој његовој површини. Нуклеарне реакције и ерупције догађају се на површини
Сунца. Посматрањем положаја центара активности на Сунчевом диску, праћењем
хелиографских координата центара активности могу се уочити промене на Сунцу, а за

Пре 300 милиона година

Тада Сада

СЛИКА 37.

Пре 180 милиона година

СЛИКА 37. б

Пре 60 милиона година
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Просечне сунчеве активности у периоду од
1950. до 1994. године (Према СГД, Nо 603.)

СЛИКА 38.

нас су  најважније Сунчеве пеге.
Сунчеве пеге формирају јако магнетно
поље Сунца супротног поларитета.
Свака пега има тамну централну сенку
окружену светлијим прстеном –
полусенком. Класа Сунчевих пега
одређује интензитет промена у
центрима активности. Магнетни
циклус Сунца од 11 година, односно
22 године, промене магнетног
поларитета пега на обема Сунчевим
хемисферама пружили би праву слику
о узроцима настанка магнетног поља
Сунца, о појави реверзије магнетног
поља Сунца и трајању паузе између два магнетна поларитета. Дакле, проучавање
Сунчевих пега, њиховог формирања, кретања на Сунцу од полова према екватору
помогло би нам у откривању неких тајни МПЗ.

Сматра се да су узроци настанка магнетног поља на Сунцу Сунчеве пеге и
цикличност нуклеарних реакција, корона; у сваком случају површина Сунца, његови
периферни делови, а не унутрашњост и унутрашње промене на Сунцу које нису важне.

''У основи постоји јединство грађе свих небеских тела, с том разликом што се
међу њима јављају одступања у саставу, еволуцији, зрачењу, магнетизму као
последица стања тих тела и њиховог развоја''. (Да ли то значи да су се пре 4 – 4,5
милијарде година ''Земљине пеге'' појављивале као узрок настанка МПЗ, а место
узрока била њена површина?)

P. S. Како најпрогресивнији ''виде'' магнетно поље на Сунцу?
Нат Гопалсвами, стручњак америчке Националне аеро свемирске агенције (НАСА):
'' Сунце је као змија која скида једну и добија другу кошуљицу. У овом случају, то

је магнетна кожа. Процес је дуг и буран. Потребно је више од хиљаду гигантских
избацивања материје из короне да би се Сунце очистило од остатака претходног
магнетизма. Свако од тих хиљаду избацивања материје односи из короне милијарде
тона усијаног гаса.''

Према студији Гопалсвамија и сарадника, огромне количине материје избачене
из короне носе са собом и снажна, али неуредна, такорећи згужвана магнетна поља. То
су она магнетна поља која, ако налете на Земљу, изазивају буре у њеном магнетном
пољу – тврде ОНИ.

''За неке далеке звезде се зна да имају изузетно снажна магнетна поља''. Ми
немамо шта додати...

Марс НАСА износи: Астрономи су установили да Марс има
магнетно поље, али је оно на самом издисају. Космичка сонда ''глобал сервејор'' (Global
Surveyor) утврдила је да је јачина мања од 800-тог дела МПЗ.

''Јачина магнетизма даје посредну меру кретања и температуре унутрашњости
планете'', каже Марио Акуна, стручњак Центра за космичке летове Годард агенције у
саставу НАСА. ''Слабо магнетно поље Марса показује да се његово језгро охладило
брзо и да је он, из нама непознатих разлога, прерано остарио. Врло је тешко објаснити
због чега се Марс охладио брже од Земље. Сматрамо да су се ове две планете
образовале у исто време и од готово истих делова, па се питамо како нас је срећа
послужила.''
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'' У основи постоји јединство грађе свих небеских тела'', то се зна. Геологија,
међутим, каже:

''Судећи на основу карактеристика Земље (маса, радиоактивни елементи,
температура, притисак и др.), које су са већим вредностима у односу на Марс, може се
претпоставити да је развојни ток ових планета различит: земља је давно изашла из фазе
развоја у којој се сада налази Марс.''

Дакле, противречно мишљење. Ко је остарио?
Није ретко да се у ФИЗИЦИ ЗЕМЉЕ појављују дијаметрално супротна мишљења,

тврђења, ставови...
P. S. ''У основи постоји јединство грађе свих небеских тела''... Понављамо.

Сматра се да температура језгра планета одређује њихове магнетне особине.
''Јачина магнетизма даје посредну меру кретања и температуре унутрашњости

планете'' каже Марио Акуна, стручњак Центра за космичке летове Годард агенције у
саставу НАСА. ДА ЈЕ ТО ТАЧНО, ТАДА БИ И ЈЕЗГРО СУНЦА БИЛО ИЗВОР (УЗРОК)
СНАЖНОГ МАГНЕТНОГ ПОЉА.

Узрок магнетног поља на Сунцу је његов периферни (површински) део. Дакле...

''Динамо – хипотеза'': Најбоље разрађена и  хипотеза која данас
најбоље објашњава постанак Земљиног магнетизма је динамо – хипотеза, коју је
поставио совјетски физичар Ј. А. Френкел. Хипотеза је доста сложена.

Иначе, заснива се на претпоставци да постоји оштра граница између слојева у
унутрашњости Земље.

''Према овој хипотези, у језгру Земље струје супротног смера могу да се појаве
као резултат термалне конвекције (мешања) материје унутар житког језгра.''

Спољашње житко или течно језгро, односно конвективне струје на горњим
слојевима житког језгра не могу формирати асиметрично МПЗ са помереном осом
имагинарног магнетног дипола за читавих 430 km, констатујемо ми... Погледати 37,
37.б, 22. и 23. слику.

''Ни житко стање (по обичном схватању) спољашњег језгра, као ни термална
конвекција у њему још нису поуздано поткрепљени научним чињеницама'' подсећа нас
– напомиње НАУКА.

''Таква конвекција може довести до извесног успоравања ротације горњих
слојева житког језгра (у односу на подину омотача). Ово успоравање изазива померање
магнетног поља на запад, које се јавља у горњим (успореним) слојевима спољашњег
језгра. Тако се може објаснити западни дрифт геомагнетног поља''.

Наш тандем поводом ''дрифта геомагнетног поља'' само указује на појаве на 37.
и 37.б слици... Даље нећемо трошити речи... ''Динамо – хипотеза'' претпоставља:
''Конвективне струје на површини житког језгра узрокују стварање затворених
тороидалних (прстенастих) електричних поља, која стварају магнетно поље знатне
јачине (око 3200 А/m) не излазећи ван граница језгра. Интеракција ових поља с
конвективним струјама и токовима на површини језгра (заостајање од ротације
омотача брзине 0,1 – 0,01 mm/s) доводи до појаве прстенастих струја у језгру у правцу
географске ширине и с њима повезаних магнетних поља.''

Шта каже геофизичар Кенет Кригер са почетка? Потврђује претпоставку да се
језгро наше планете обрће брже од Земљине коре. То је потврдио мерењем, дакле
''експериментом''.

Према томе, језгро наше планете се обрће ''брже'', а не спорије, као што се
претпоставља ''Динамо – хипотезом''. Погледати пасус о експерименту геофизичара
Кенета Кригера.
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Дакле, то значи да би по овој хипотези померање магнетног поља требало да
буде на исток, а не на запад. Објашњење западног дрифта геомагнетног поља овако се
одбацује. Геофизичар КЕНЕТ КРИГЕР са Универзитета ВАШИНГТОН – СИЈЕТЛ, својим
извештајем ''глатко'' НЕГИРА (одбацује) ''ДИНАМО – ХИПОТЕЗУ'', а ми само
констатујемо.
Ипак, постоји спас за ову хипотезу и то уколико се докаже да је ''брзина'' подине
Омотача језгра већа од ''брзине'' Земљине коре плус ''брзине'' заостајања горњих делова
Земљиног језгра од подине Омотача језгра, мада је тешко веровати у ову могућност.

P. S. Не искључујемо (не одбацујемо) струје супротних смерова које ће изазвати
реверзију МПЗ, поготово ако се сетимо ''Закона о одржању наелектрисања''...

На СКУПОВИМА ФИЗИЧАРА обично се чује: ''А шта ту има ново?''

И ово ће бити ново:

СЛИКА 39. СЛИКА 40. СЛИКА 41.

Гаусова хипотеза је доста стара (39. и 40. слика). Ред је да је замени ''нова'' (41.
слика).

Дакле, до 1897. године када су пронађени, објашњени и научно доказани
електрони, узрок настанка МПЗ није се могао претпоставити – да је ''електромагнетне
природе''.

Слика 41. представља узрок формирања МПЗ, а мора се признати да је ближи
истини, иако није апсолутно тачан...

Узевши у обзир да Магнетна стратиграфија, Астрофизика, Космологија,
Планетологија, Геофизика и Геохемија нису добро проучене, очекује се да ће тада и
реверзија МПЗ бити солидно обрађена.

Појаве у вези са магнетизмом Земље које су се догађале током времена, а
поготову реверзија геомагнетног поља, нису примерене времену лабораторијских
испитивања и сакупљању података.

Нас ће посебно интересовати последице МПЗ.
Наша планета није ружна, захтева већу пажњу и заслужује веће интересовање науке.

Ј

S
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Post skriptum – Mars
Лето 2005.

НАСА (председник Буш) најављује нову епоху у освајању космоса. Планирају
путовање на Марс. Велика је то опасност по здравље космонаута због малог (слабог)
интензитета магнетног поља Марса (погледати ''лечење''). Само да се подсетимо –
Један случајни експеримент са космонаутима, који су боравили у космосу далеко од
магнетног поља Земље само месец дана, показао је да је у том кратком периоду дошло
до развоја остеопорозе, пада имунитета и депресије!

Ми немамо шта више додати...
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Наш допринос је следећи: ''Еко експеримент''
1. Узети мало воде са извора Дунава испод планине Шварцвалд у Немачкој
2. Узети воду из Дунава са ушћа у Црно море, у Румунији (Сулина, Галати, Браила)
3. Хемичари да изврше анализу воде на лицу места
4. Резултате мерења уступити голубовима писмоношама (по 10 голубова писмоноша

из сваке земље чланице УН)
5. Пустити голубове да лете 11. јуна 2005. године у 12оо сати по локалном времену

(или 21. 03. '05.) у матичне земље са ''резултатима'' мерења
6. Сачекати голубове, уписати време доласка са ''порукама''
7. Голубови писмоноше (''резултати анализе воде'') ће нам поручити...
8. Обратити пажњу на...

Дунав

Ш в а р ц в а л д (Црна шума) Ц р н о   м о р еДунав

П Р И Л О Г

Припреме за светску годину физике 2005.
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P. S.

Крајем II Миленијума када су физичари (астрофизичари) причали о Халејевој

комети, задужени за науку су се питали да ли треба да јуре за њом, а сад питају:

''Какве ми имамо користи од (МПЗ – Магнетног поља Земље) тога?

Корист је оно што се налази у ''Последицама МПЗ'' (1, 2, 3 и 4.)...
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М А Г Н Е Т Н О   П О Љ Е   З Е М Љ Е – П О С Л Е Д И Ц Е

Јовановић Мирослав, ОШ Кисиљево, ОШ Михајловац, ОШ Друговац,
ОШ Крушчица, Гимназија Бела Црква, ОШ Враново, ОШ  Скобаљ

С  П  А  В  А  Њ  Е
Спавање – важно за будућност медицине

Није исто при ротацији Земље, у МПЗ спавати у правцу север – југ (N –S; S – N) или исток
– запад (E – W; W – E) или у неком другом правцу...

Нас би интересовали егзактнији приступи који ће нам нешто и показати.
Код мерења треба обратити пажњу на:

1. Промену крвног притиска при спавању у свим могућим доле наведеним варијантама.
2. Густину електрицитета на телу и радијацију непосредно на површини тела.
3. Промену расположења, вољу, елан, мотивацију у периоду истраживања (испитивања).
4. Контролисати исправност (успешност спавања) у периоду истраживања.
5. Контролисати рад срца и његове карактеристике.

Испитивања комбиновати са спавањем на плажи из познатих разлога.
(Погледати – ''Сунчање'')

Слика 1. Слика 2. Слика 3.
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Слика 7.

После дуготрајног и мукотрпног, али не и апсурдног
истраживања, изузетно стручна, амбициозна и мултидисци-
плинарна екипа стигла би до коначног закључка (у овој
интердисциплинарној области) да је ово на слици 7, вероватно
најбољи положај спавања на нашој планети.

Понављамо –кад становништво наше планете уђе у још хуманију епоху, тада ћемо више
знати о МАГНЕТИЗМУ, а поготову о МПЗ (геомагнетизму)...

Сетимо се:

Ајштајн, отривши крупну ствар – релативност, са сетом је констатовао да ћемо тек

када откријемо тајне магнетизма, његово вишегодишње постојање и одржавање, имати велико
знање и велике могућности.

Последице МПЗ биће представљене као на длану и управо тако и доступне. Имаћемо
одговарајуће мерне инструменте и доћи ће до изражаја култ (поштовање) човека. Човек као биће
биће у првом плану, а наука би морала бити превасходно у служби човека...

С п а в а њ е   и   у т и ц а ј   М П З   н а   с п а в а њ е биће детаљно

проучено, а узајамна веза (повезаност) ових појмова неће бити представљена овако тривијално.

Слика 4 Слика 5. Слика 6.
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Post skriptum
2005. Новембар
Један експеримент (случај) није довољан...
Особа одлази на спавање у положају ''Х'' и редовно се појављују вртоглавица и несвест

Оде ли на спавање у положају ''Y'', тога више неће бити у дужем временском периоду...
Даље детаље нећемо износити...

''Други експеримент'' – случај

Особа одлази на спавање у положају ''Z'' и редовно се буди под удлом од 30о у односу на
тај правац... (претурање, превртање, презнојавање, комешање по кревету, разбацана постеља,
обавезно померен јастук). Неиспаваност, умор, малаксалост су карактеристике спавања у том
правцу...

Уколико одлази на спавање у неком другом правцу (не износимо детаље), спавање је
идеално, успешност спавања максимална...

    

Чујемо да су упорни и предани истраживачи утврдили да не постоји ''здрав кревет'', а да
у њему лежи пацијент или да не постоји ''болестан кревет'', а да је у њему здрав човек.

Познато је да постоје разне геопатогене зоне (геомагнетопатогене зоне), водотокови у
дубини Земље, раселине и друго што утиче да се разбољевамо спавајући на оваквим местима.

2006. Пролеће
Наш тандем наставља проучавање на ЗАПАДНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ МЕДИЦИНСКОГ

ФАКУЛТЕТА '' Victor Babes'' у Темишвару...

Телефон за контакт: 026 – 732 – 227, ОШ Враново – Смедерево
026 – 791 – 203, ОШ Скобаљ – Смедерево
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М А Г Н Е Т Н О   П О Љ Е   З Е М Љ Е – П О С Л Е Д И Ц Е

Јовановић Мирослав, ОШ Кисиљево, ОШ Михајловац, ОШ Друговац,

ОШ Крушчица, Гимназија Бела Црква, ОШ Враново, ОШ  Скобаљ

С У Н Ч А Њ Е   (Сунчање – опрезно!)

Може да буде помодарство, али је и здравствена и радна потреба. Светао тен,

чак иако није у моди, добар је за здравље и дуг живот...! (Погледати следеће стране).

Постоји корисно (здраво) и штетно сунчање. Какво је то корисно, а какво штетно

сунчање, односно када је здраво сунчати се, одлучиће и решити озбиљни тимови,

екипе састављене од мултидисциплинарних стручњака.

Saturn, Acapulco, Copacabana, Mamaia, Hawaii, Honolulu, Opatija, Capodistria, Split,

Rijeka, , Mangalia, Constanta, Olimp…

Треба знати:

 Сунчеве пеге имају изузетну моћ.

 Зрачење и магнетне буре успоравају реакције живих бића.

 Број оболелих се повећава у периоду јаких магнетних бура.

 Дани у којима се одвијају магнетне буре посебно су опасни по особе које болују

од срчаних и артеријских болести (инфаркт срчаног мишића).

 Што је радијација јача, брже разара органско ткиво живих бића.
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 Веће акумулиране дозе зрачења у каснијим годинама повећаће ниво и број

обољења од рака.

 Слабљење имунитета (отпорности) позната је опасност жарког лета!

 А кад имунитет ослаби шта ваља (шта би требало) чинити?

 Екипе мултидисциплинарних стручњака ће већ пронаћи решење. Оне ће знати

прави одговор, ми смо пионири.

 А кад становништво наше планете уђе у још хуманију епоху, тада ћемо знати...

(шта егзактно, значе функције А., Б., Ц. и Д. на следећим странама)...

Дакле, треба се сунчати, сунчање је здраво, али истовремено и штетно.

Ултраљубичасто, радиоактивно, рендгенско, космичко зрачење... Сунчање нас тихо,

стално, неприметно... Доказе, овог пута нећемо износити да се не би удаљили од

поглавља.

Сунчање је корисно – то се зна. Сунчање је штетно – то се недовољно зна.

Оптимум сунчања, е то би било добро знати (слике А., Б., Ц. и Д.).

Дејство сунца у дужем периоду делује кумулативно, а кад стигне до одређене

границе испољиће се у било којој форми. Треба имати у виду да се штетни ефекти

акумулирају и да свака озбиљна опекотина од Сунца из детињства или периода

адолесценције повећава ризик од појаве рака коже. Оштећења очне мрежњаче могу

бити бесповратна па су адекватне (одговарајуће) наочари за Сунце прека потреба и

заштита! Сунчање изазива губитак еластичности и способности задржавања влаге у

кожи, због чега кожа постаје груба, изборана и брже стари (погледати наше слике).

Разни облици рака коже (cancer), убрзано старење коже, активности младежа, дејство

дела спектра са највећом фреквенцијом на жуту мрљу само су неке негативне

последице сунчања, а њихов број није тако мали. На овај начин не угрожавамо само

наше здравље већ и здравље нашег потомства. Очекује се мање присуство

канцерогених болести у областима Финског залива, Курска, источном делу Пруске, на

Далеком истоку, источном Сибиру, Зимиру... Тако каже наше учење...

Погледати наше слике (''лечење'') и комбиновати их са овим текстом.

... Нас би интересовале егзактније појаве, зависности, функције, које ће нам,

надамо се, и нешто поручити (ев. показати). Знамо да има превише зрачења у

атмосфери, а и на Земљи, али то није предмет овог излагања. Јонизујуће зрачење,

нејонизујуће зрачење... НАС ИНТЕРЕСУЈУ САМО ЗАЈЕДНИЧКЕ ТАЧКЕ СА

МАГНЕТИЗМОМ НА ЗЕМЉИ (СУНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ, СУНЧЕВ ВЕТАР...). Да, само да

напоменемо да разне спонтане струје јонизације делују на укупно МПЗ.
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Слика Е

Сунце је извор живота, али и

болести... На графицима ће се много тога

видети, знаћемо где је и када дозвољена

граница опасности. После ових графика

(функција) стићи ћемо до оптимума

сунчања и знаћемо када је штетно излагање

јаком сунцу. На основу деценијских

посматрања: у интервалима јачег зрачења и

у периоду јаких магнетних бура чешће се

J  (C/kg) J  (C/kg)

90o 60o 30o 0o 30o 60o 90o

Географска ширина                               Упадни угао Сунчевог зрачења

(висина сунца)

Слика  А Слика Б

90o 60o 30o 0o 30o 60o 90o

ά ( о )

J  (C/kg) J  (C/kg)

h (m) t (h)

0 2 000       4 000       6 000     8 000        0 6 12             18        24

Надморска висина Слика Д

(На већим висинама радијација је јача...)

Слика Ц

(W/Sr) или (J/kg)

Овакве функције су мање важне
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иницирају језгра (неконтролисана деоба ћелија) настанка рака. Ова ткива интензивно

напредују... Без изненађења

----- Претерано сунчање скраћује људски век -----

Понављамо – кад становништво наше планете уђе у још хуманију епоху, тада ће

нам повезаност између ових појава бити јасна (позната)... Као Ерстедов оглед...

Нас би интересовале миленијумске промене када би се популација (народ) из

жарке Африке одселила (преместила) у Сибир и обрнуто. Погледати 33. и 37. слику.

Дејство Сунца, Сунчевих ултраљубичастих зрака, Сунчевог ветра тада би било

уочљивије... (На самим народима)...

Колико траје људски век у овим крајевима, то

се зна. Какве болести, заразе и епидемије владају у

овим крајевима, то је познато. Како пролазе осунчани

делови тела, а како неосунчани делови тела... Наш

рукопис носи назив: ''Магнетно поље Земље – узроци и

последице''.
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Post skriptum

Експеримент, ДОГАЂАЈ...

У периоду јаких магнетних

бура крајем октобра 2003. године,

особа је изложена јаком деловању

сунца... После неколико сати излага-

ња сунцу појављује се вртоглавица и

пада у несвест.

Сунчаница – тако каже лекар, доктор.

Сунчаница – тако каже медицина.

Нећемо износити своја мишљења, нагађања и хипотезе... Дајте нам неопходне

мерне инструменте и доказаћемо директну везу, код дотичног ''магнетопате –

геомагнетопате'', између Сунчавог зрачења, магнетних бура, МПЗ и његовог здравља...

Телефон за контакт: 026 – 732 – 227, ОШ Враново – Смедерево

026 – 791 – 203, ОШ Скобаљ – Смедерево
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М А Г Н Е Т Н О   П О Љ Е   З Е М Љ Е – П О С Л Е Д И Ц Е

Јовановић Мирослав, ОШ Кисиљево, ОШ Михајловац, ОШ Друговац,

ОШ Крушчица, Гимназија Бела Црква, ОШ Враново, ОШ  Скобаљ

Л   Е   Ч   Е   Њ   Е

Одмах иза хране, воде и ваздуха, тако се претпоставља, МПЗ je на 4. месту

важности за НАШЕ ЗДРАВЉЕ. Постоје појаве и силе које човек може само да описује,

тумачи и проучава, али не и да делује на њих. Ипак, човек се труди да природу

прилагоди својим потребама колико је то могуће. Сад се каже да су људи давно

приметили да се лепше осећају у близини рудника гвожђа и осталих магнетних руда.

Каже се да је Никола Тесла експериментишући са јаким електромагнетима у

својој лабораторији приметио да се његов до тада веома болешљив, слаб и депресиван

сарадник полако преображава у крепког и веселог момка па је почео и сам да пише о

томе.

МПЗ, магнетосфера, је за нас спас и најјача одбрана од Сунца, Сунчевих зрака,

Сунчевог ветра, ултраљубичастог, радиоактивног, рендгенског и космичког зрачења,

које нас стално, тихо и полако, уништавају.

Рендгенско и радиоактивно зрачење разарају сваки организам, сваку органску

супстанцију на коју наиђу, а домет им је велики и допиру до Земље. Какве ће штетне

последице имати ова комплексна зрачења зависи од процеса на Сунцу, хемијских,

односно нуклеарних реакција, од снаге Сунчевог ветра, односно дубине продора

његових честица и зрака у атмосферу. Заједно са МПЗ ту је и озонски омотач, али је

његова ''заштитна завеса'' све тања и штетно ултраљубичасто зрачење са Сунца све је

веће. Инверзије магнетног поља смењују се епохама магнетног мировања. Питање

гласи: Колико траје мировање, пауза између два поларитета на Земљи? (Погледати

пасус о ''Сунцу''). Дакле, у епохама магнетног мировања следи огромна опасност. Врло

је важно то што немамо ''кишобран'' за магнетну паузу. То је велика опасност за нас

{погледати наредне пасусе}. Да ли је то смак света? Смак живог света на Земљи?!?!
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Тврде да се повећава

ризик од леукемије код

деце када се јачина

магнетног поља повећа

за 0,4 μТ

Ако провучемо чешаљ кроз косу приметићемо... То сваки основац зна... Наше тело има

електрицитет, има ''малу'' количину електрицитета (qego = ?), а то значи да располаже и

сопственим магнетним пољем. Реална је могућност да се тим пољем можемо бранити

од ά и β зрака, а истовремено и од болести чији је узрок Сунце, од болести узрока

слабијег (мањег) интензитета.

У језерима некадашњих вулканских лава може се успешно вршити

рехабилитација, лечење особа оболелих од превеликог зрачења. Посебно успешно

лечење може бити постигнуто у глиненим и керамичким базенима, који су били

изложени високим температурама изнад ''тачке Кири''.

Уколико минералне воде садрже доста Fe јона, тада ће

лечење бити успешније. Довољан интензитет магнетног

поља лечилишта, базена, заштитиће простор од наиласка

новог зрачења (продужава век), а тиме се постиже

рехабилитација особа оболелих од превеликог зрачења.

Постиже се консолидација здравственог стања,

рехабилитација, смиривање и опуштање. Довољан

интензитет магнетног поља лечилишта побудиће

хемогоблин, Fe јоне и молекуле, крв ће почети боље да

струји, повећава се снабдевање кисеоником, јавља се

освежавање и врши се ревитализација. А кад имунитет

ослаби, појављују се алергије и друга обољења. Тада би

посебно требало користити ''магнетне бање'', бање са ''Fe водом'' и ''Fe прахом'' (гвожђе

има необично важну биолошку функцију, оно улази у састав хемоглобина, служи за

везивање кисеоника и његово разношење по крви).

МПЗ спречава превремене оксидативне и дегенеративне процесе, повећава

крвни притисак и оксигенацију ткива, стварајући услове за убрзане метаболичке

процесе кроз ћелијске мембране. Истовремено се магнетише и крвна струја, посебно

еритроцити који се у магнетном пољу раздвајају, постајући много функционалнији.

МПЗ делује многоструко. Кости брже зарастају, престаје крварење, ране лакше

зарастају (зацељују), болови се смањају и губе...

Области Финског залива, Курска, источног дела Пруске, Далеког истока,

источног Сибира и Зимира у Етиопији су подручја на којима је лечење успешније него
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на другим деловима наше планете. Наше учење каже да је тамо и број оболелих овог

типа мањи.

Промена рада и ритма мотора када прелази одређене деонице, кочење клипа

када наилази на места где постоје магнетне аномалије, места са интензивним дејством

магнетног поља примећено је (уочено је), али не и потпуно разјашњено. Кретање

''угашеног'' аутомобила (експерименталних колица) уз брдо, кретање воде уз брдо је

стварност или оптичка варка интересантна за народе који тамо живе, али не и за науку

довољно.

Познато је да постоје разне геопатогене зоне (геомагнетопатогене зоне),

водотокови у дубини Земље, раселине и друго што утиче да се разбољевамо спавајући

на оваквим местима.

Чујемо да постоје специјални магнети који врше конверзију стварних (реалних)

зрачења у природи, а у све већој су употреби и магнети за намагнетисавање воде, која

се тако ревитализује, постаје најсличнија изворској, тек изашлој из земље и њеног

магнетног ''обрађивања''. Дакле, биће нужна мултидисциплинарна истраживања, с

обзиром на све ове интердисциплинарне феномене,

догађаје, области...

Изненада слетео са пута... Неочекивано је аутомобил

скренуо са пута... Није боловао, а изненада умро... А тек

епидемије, заразе... – то су дејства МПЗ-a, Сунчевог ветра...

Да ли ће поље овог сталног магнета одбијати

наелектрисане честице са Сунца и штитити нас од  штетне

радијације?

Која је варијанта боља утврдиће експерименти. Експерименти на пацовима који

су носили магнетне плочице на врату показали су да им је значајно порастао број

Лечење или Лечење
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лимфоцита, као и ниво антитела, а један случајни експеримент са космонаутима који су

боравили у космосу далеко од Магнетног поља Земље током само месец дана, показао

је да је у том кратком периоду дошло до развоја остеопорозе, пада имунитета и

депресије!

Оваква магнетна поља (слика горе) стимулишу лимфоцитне ендорфинске

рецепторе. Иначе, познато је да лимфоцити подижу одбрамбену способност организма.

Тада се организам лакше бори са разним инфекцијама и без антибиотика.

Ефекат магнетног поља оваквих магнета на болне импулсе нашао је широку

примену у лечењу главобоља, мигрена, дисменореје, болног рамена, дископатије,

зубобоље, делујући као блокатор капије бола, заузимајући место болних импулса у

мозгу.

У будућности биће потребна већа проучавања, детаљније анализе ради

откривања тајни у биомагнетизму. Болести срца, висок притисак, нервни систем,

плућне болести... Скоро је сигурно да зависе од МПЗ-a, које делује и на виталност,

психичко стање, дисање, умор, растројство...

Магнетна поља оваквих вештачких магнета (слика горе) нарочито повољно

делује на:

 мождане функције и њихову реституцију после можданих удара;

 прогресивне неуролошке болести као што су: мултиплекс склероза, Паркинсонова

болест, разни неуритиси, епилепсија, церебрална парализа;

 генералну циркулацију (престају болови код ангине пекторис, руке и ноге постају

топле);

 ране (брзо зарастају код микроангиопатија);

 памћење и учење;

 неке облике есенцијалне хипертензије;

 дијабет;

 бенигне формације и туморе (после неког времена повлаче се), кажу. .

Post skriptum

Ковачница и у њој ковач... Амбијент добро познат из 19. века... Али, гле чуда.

Када ковача заболи глава, он на то место стави барос (велики челични чекић) и болови

прођу. Када ковача заболи раме, он на раме стави барос и болови у рамену прођу. Када

ковача заболе колено, кук, скочни зглоб, исто, да не трошимо речи...

Знамо – један догађај је мало...
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М А Г Н Е Т Н О   П О Љ Е   З Е М Љ Е – П О С Л Е Д И Ц Е

Јовановић Мирослав, ОШ Кисиљево, ОШ Михајловац, ОШ Друговац,

ОШ Крушчица, Гимназија Бела Црква, ОШ Враново, ОШ  Скобаљ

К Р Е Т А Њ Е (П Т И Ц А) Ж И В О Т И Њ А

Постоје жива бића која познају магнетно поље, која га осећају. Још су пећински

људи морали да знају да су у многим примерима животиње најосетљивије. Оне су

предсказивале земљотресе, лоше време, итд. Постоје индиције да и биљке осећају,

познају магнетно поље. Експерименте са цвећем и магнетом (када цвеће напредује, а

када вене) нећемо износити... Човек га слабо осећа, не зна природу и дејство МПЗ-a и

треба да зна да не зна.

Ласте, роде, голубови, лептири, Арктичке чигре, пчеле, албатрос, краткорепи

галеб, црнокљуни зовој, чворак, шљуке, лососи, јегуље, китови, морски ракови, морске

корњаче, фоке, пингвини, амерички северни јелен, а тек магнетотактичне бактерије,

чудо природе.

Чини се да ти сићушни организми најбоље познају магнетно поље. Они се крећу

искључиво дуж магнетних линија сила и тако се понаша читава колонија. Да би то

проверили, стручњаци су извели један експеримент. На њихову путању поставили су

јак вештачки магнет. Када су дошле у поље тог магнета, бактерије су почеле хаотично

да се крећу, потпуно дезоријентисане. Када је вештачки магнет у одређеном тренутку

одстрањен, поље се вратило на претходно стање,  а убрзо затим се усталило и кретање

бактерија. Поново је код њих прорадио осећај (''знање'') магнетног поља и оне су

почеле да се крећу непогрешиво дуж магнетних меридијана.

Н А У К А каже – И Н С Т И Н К Т , а то је најлакше рећи.

И Н С Т И Н К Т – каже Б И О Л О Г И Ј А

М и   в е р  у ј е м о   е к с п е р и м е н т у ...

(Размислити, добро размислити! - Шта смо хтели да кажемо...)
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Великим океанским пространствима креће се кит који важи за доброг

познаваоца магнетног поља Земље. Многи китови путују око 10. 000 километара из

Северног леденог океана јужније и назад. Кажу, тврде да се креће магнетним линијама

сила. Оне су му поуздани оријентири који га непогрешиво упозоравају да се не спушта

дубље, да заобиђе подводне гребене и да не улази у зоне аномалијских поља. Дакле,

апсолутна је истина да кит прати магнетне линије сила, а претпоставка је да се нека

жива бића, неке животиње, неки живи организми крећу само по магнетним линијама

сила, линијама геомагнетног поља. Аутори ових редова нису у могућности да изведу

сасвим обичне, реалне експерименте... Нека то буде касније, у нека боља времена...

Иначе, аутори ових редова искључиво верују експерименту, чињеницама,

материјалним доказима...

Која све жива бића при кретању прате магнетне линије сила, тј. крећу се

искључиво дуж магнетних линија сила, није нам познато. Претпоставка је да неке

(многе) рибе и сисари комуницирају путем електромагнетних таласа... Наша мана била

је и остаће што износимо своја мишљења тек после експеримената, чињеница и

материјалних доказа... Из познатих разлога...

Тврди се да магнетно поље осећају и јегуље које се крећу путањом магнетног

меридијана и које у току свог живота изврше више разних миграција. Младе јегуље

долазе на свет у Саргасовом мору у Атлантику, проводе већину свог живота у

слатководним рекама у Сједињеним државама (и Европи), али се враћају у Саргосово

море да би се мрестиле.

Ерик Ериксон, биолог из одељења за пољопривреду у америчкој савезној

држави Монтана, утврдио је да су пчеле радилице када напуштају кошницу негативно

наелектрисане, а када се враћају – позитивно наелектрисане. Електрични потенцијал

који се ствара између пчеле и цвета може да има вредност од 1,5V. Приближавање

олује  утиче на електрични потенцијал, познато је како су пчеле тада узнемирене. Да се

вратимо у наше воде:

 Колико се мења јачина електростатичког поља код пчела са количином

сунчевих зрака и да ли електрони са Сунца...?

Размислити, извести огледе, измерити одговарајуће физичке величине, извести

закључак... Е, то нека остане за неко друго време, а статичком електрицитету припада

значајна улога у животу пчела, живих бића, а поготову човека.

P.S. Колико је присуство познавања МПЗ-a, инстинкта или договарања путем

електромагнетних таласа у следећем примеру није нам познато: ''Пчела лети (плеше) и
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говори другим пчелама где је нектар, колико га има, колико је удаљен, у ком правцу је

и врсту цвета на коме је.'' Експерименти, измерене физичке величине и мерни

инструменти отклониће дилему...

Птице сваке године прелете велика растојања да би избегле зиму. Арктичке

чигре прелете највише, од Арктика до Антарктика и назад – што је укупно 35. 000 km.

Као и друге птице. оне лете веома прецизно, али не зна се како. Постоји претпоставка

да се оријентишу према МПЗ-у. Арктичке (поларне) чигре проводе лето на далеком

северу Азије, Европе и Северне Америке и још северније на острвима Северног

леденог океана. Када полазе у Африку и Јужну Америку, не лете директно на југ већ

лете дуж копнених обала (Погледати 27. слику – претпоставка је да познају разлику у

Земљиној кори, у приобалном делу у Земљиној кори постоји велика разлика у

интензитету МПЗ). Оне јединке које живе у Азији упуте се на Запад дуж њене северне

обале, затим наставе европском северном обалом и тек после скрену на југ дуж западне

обале Европе и Африке. Друге популације које летују на далеким северноамеричким

острвима имају још занимљивији сеобни пут. Оне одлазе на исток, прелете Атлантски

океан и као прва популација, наставе пут западном европском и афричком обалом. Из

Африке се упуте на запад и поново прелетају Атлантски океан у супротном смеру и

долазе у јужни део Јужне Америке, где тада почиње лето (Да ли, можда, птице

рођењем познају разлику у интензитету МПЗ-a у приобалном делу? – Погледаћемо 33.

и 37. слику, а можда и 27., а истраживаћемо повезаност између ових појава... ... ...).

Наш тандем не посустаје ?!?!?!

Један део не остаје ни овде него продужи пут даље на југ на Антарктички

континент, одакле се крајем лета поново селе у северне поларне крајеве. Такво

истанчано познавање МПЗ-a апсолутно укључује материјалну (супстанцијалну) основу

узрока – узајамно дејство магнетних субјеката...

Арктичке чигре (ласте) круже око читавог Антарктичког копна (бирају магнетне

меридијане?) пре него што се упуте на север да би се вратиле на Арктик. Биологија

поставља питање: ''Како су оне уопште откриле да такве залихе хране постоје тако

далеко?'' Ми (наш тандем) сматрамо да оне путујући прате (?) магнетне линије сила...

Зато ће наредни експерименти... За нас нека буде значајније да већи део свога

живота проводе на непрекидној дневној светлости (размислити...). Једна

чигра је прстенована на северу Енглеске и стигла је у Аустралију 115 дана касније

пошто је просечно прелетала удаљеност од 160 km дневно. Има и других примера да се



- 4 -

разне врсте птица не селе директним путевима него заобилазним. Неке врсте селица

одлазе из северне Европе у Африку западним обалама Француске и Португалије, а у

пролеће се враћају сасвим другим путем, источном обалом Шпаније и долином реке

Роне.

P.S. Обратити пажњу на интересантну чињеницу да ''чигре'' већину свог живота

проводе на сунцу. Погледати пасус о ''Сунцу''.

Л е п т и р и. Са лептирима нисмо изводили експерименте, сигурни смо

да они нису узрок настанка МПЗ-a, а која нам је намера... Просудите сами...

''Последице МПЗ-a'' – представљамо са пуно пажње, уз наглашавање важности

(значаја) деловања (дејства) на самог човека, а кад становништво (људско друштво)

наше планете уђе у још хуманију епоху, тада ће нам оне бити представљене као на

длану и управо тако и доступне.

Селе се многе врсте лептира, чак и неке врсте

мољаца. Најбољи пример за то је чичков лептир или

ванеса, који сваког пролећа преваљује дуг пут од Мексика

до Калифорније. Иста врста лептира која живи у Европи

прелеће сваког пролећа Средоземно море путујући из

Северне Африке у Европу. Тада стотине хиљада и милиона

лептира путује у ројевима преко мора и просто заклоне небо.

Најпознатији представник лептира – селица је једна врста лептира монарха.

Монарх лептири, од којих многи зимују у Калифорнији или Мексику, у јесен

напуштају Канаду. Неки летови премашују 3. 000 km; један лептир је прешао око

130 km за један дан. Они се настањују на заклоњеном дрвећу – исти гај, чак и исто

дрвеће, годину за годином. Младе женке полажу сваког пролећа јаја обично на

млечним стабљикама биљака. Гусенице које се из јаја излегу хране се лишћем тих

биљака. Чим се развију одрасли лептири, они лете ка севернијим крајевима. Посебно

интересантно, а када је реч о селидби ових лептира, је то што се за свега неколико

месеци изроди више генерација лептира монарха: они стално лете северније у потрази

за млечним биљем тако да у позно лето стигну и до најсевернијих предела европског и

америчког континента. Лептири пристигли у најсеверније крајеве ова два континента

нису они исти лептири који су започели сеобу, већ њихови потомци. Са првим јесењим

и хладним данима, сви преживели лептири монарси враћају се у топлије крајеве и то у



- 5 -

огромним ројевима, према неким подацима захватају површину и преко 30 km2. Такви

ројеви лептира монарха селе се сваке године и редовно прелећу потпуно исте путеве.

Књига The Story of Pollination коментарише: ''Лептири који у јесен долазе на југ

јесу младе јединке које никада пре тога нису виделе места зимовања. Шта им

омогућава да их пронађу и даље остаје једна од оних недокучивих мистерија природе.''

Ми верујем, експерименту – погледати магнетотактичне бактерије, јегуље, кит...

Голубови су у стању да непогрешиво лете између одредишта удаљених

међусобно и више стотина километара. Голуб писмоноша мора да зна куда је одведен

пре него што је могао – морао да утврди пут, који одлично (МПЗ) познаје до свог

голубарника и који солидно осећа. Ласте и роде имају сличне способности (моћ).

Наука, биологија ће рећи инстинкт, а то је најлакше. Ми ћемо се определити и

усредсредити на експеримент, коме највише верујемо...

P.S.

 Рода, ухваћена и означена 2002. године, вратила се наредне године у исто гнездо.

 Голубови писмоноше, одведени 1. 000 km далеко у било ком правцу, враћају се у

своје голубарнике за један дан.

 Беле роде летују у Европи, али лете око 13.000km да би презимиле у Јужној

Африци.

Интересантне су и птице које не лете, него ходају и пливају. На пример,

аделијски пингвини. Аделијски пингвини имају задивљујуће навигаторске способности.

Када су били однесени од својих колонија скоро 2.000 километара и затим пуштени,

они су се брзо оријентисали и упутили се праволинијски, не према домаћој колонији из

које су узети него према отвореном мору и храни. Из мора су се коначно вратили у

колонију.

Они проводе месеце током дуге зиме у скоро потпуном

мраку на мору. Непогрешиво се селе назад у своје колоније, а

наше питање гласи: ''Како пингвини остају оријентисани (како се

оријентишу) током дугих мрачних зима?

То нико не зна. Ми верујемо експерименту (погледати

првенствено текст о магнетотактичним бактеријама, о јегуљама,

киту)...
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Биологија нема објашњење (научно) за сеобу северноамеричке црноглаве

грмуше. Она тежи само 20–ак грама. Па ипак, она у јесен путује од Аљаске до источне

обале Канаде или Нове Енглеске, накупи мало сала, набаци неколико грама и затим

чека на хладан фронт. Кад он дође, птица креће. Њено коначно одредиште је Јужна

Америка, али она се најпре упућује ка Африци (погледати 33. и 37. слику). Изнад

Атлантског океана, летећи на висини и до 6. 000 метара, она хвата преовлађујући ветар

који је окреће ка Јужној Америци. Наш тандем верује чињеницама и материјалним

доказима, односно метеоролошким константама. Добро ћемо проучити 33. и 37. слику

и питаћемо се како она зна да лети према Африци да би омогућила да је бочни ветар на

тој висини скрене на југозапад према Јужној Америци. Ово напорно путовање може да

траје и четири дана и ноћи, а оне преваљују и више од 4. 000 километара преко пустог

и немирног океана.

Црнокљуни зовоји селе се из Велса за Бразил, остављајући за собом своје младе

који иду за њима чим буду у стању да лете. Један је извршио то путовање за 16 дана, у

просеку 740 километара на дан. Један црнокљуни зовој је био однет из Велса у Бостон,

далеко од своје уобичајене руте за сељење. Ипак, он се вратио у своје легло у Велсу,

удаљено 5. 150 километара за 12,5 дана.

Колибри archilochus colubris који тежи око 3 грама, у много краћем, али исто

тако знаменитом лету с обзиром на његову величину, приликом свог сељења од око

1.000 километара, прелази Мексички залив машући својим сићушним крилима и до 75

пута у секунди током 25 сати. Преко 6 милиона замаха крилима без престанка, тако

да.... Овог пута нећемо износити своја мишљења (своје закључке)...

Младе дугорепе кукавице с Новог Зеланда путују више од 6. 000 километара до

пацифичких острва да би се придружиле својим родитељима који су отишли раније.

Дакле, сеоба младих птица без одраслих. Зна се да научено понашање није уграђено у

генетички код и према томе потомство га не наслеђује... МПЗ...

Пацифичке зловременице лете од Аљаске до Тахитија и других острва и до

10.000 километара преко отвореног океана.

Златна звиждовка путује из арктичке тундре до пампаса у Аргентини.

Вивци селе се око 1. 700 километара даље од пампаса до врха Јужне Америке.

Албатрос је у стању да превали огромне удаљености да би стигао на жељено

одредиште.
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Једна врста краткорепог галеба која се пари на острвима у близини

аустралијских обала, сваке године мигрира око целог Тихог океана, пролазећи при том

кроз Јапан, Аљаску, Канаду и Фиџи пре него што се врати кући да би се парила.

Код чворка, младе јединке одлазе на пут пре старијих и превале га први пут у

животу исто тако сигурно као и старије.

Неке врсте из реда шљука гнезде се у тундрама Северне Америке, а на зимовање

одлазе преко Великог океана чак на Хавајска острва када морају да превале без одмора

пут од три хиљаде километара.

Амерички северни јелен с Аљаске сели се зими 1.300 km на југ.

Неки морски ракови селе се и до 250 километара по океанском дну.

Зелене морске корњаче плове са обале Бразила до сићушног острва Асеншен,

око 2. 300 километара у унутрашњости Атлантског океана и онда назад.

Крзнате фоке селе се између Прибиловљевих острва и јужне Калифорније, који

су удаљени око 5. 000 km.

Лососи напуштају реке у којима су дошли на свет и проводе неколико година у

отвореном океану, а затим се враћају стотине километара до тих истих река где су

дошли на свет.

КАКО ЖИВОТИЊЕ (ПТИЦЕ) КОРИСТЕ МПЗ?

Многе животиње мигрирају на врло велике удаљености, али се непогрешиво

враћају у родно место да би се тамо париле, презимиле зиму или избегле жарко лето.

Наш допринос (експеримент) је следећи – Рода, ухваћена и означена 2002. године,

вратила се наредне године у исто гнездо. Задивљујућу способност животиња (птица) да

нађу свој пут преко огромних пространстава биологија тумачи на разне начине...

Наиме, биологија сматра да се код неких врста животиња, а поготову птица,

налазе нека нарочита чула за оријентацију на путу. Експерименти из тих области

показују да оне можда користе положај Сунца и звезда, брзину кретања Земљине

површине која је различита на разним географским ширинама...

''Положај Сунца и звезда'' је претпоставка... А изгледа да птице имају

''унутрашње сатове'' који компензирају кретање тих небеских тела, каже се.
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''Положај Сунца'' – понављамо... А шта ако је дан, а небо облачно, тмуран дан...?

Тада ни астрономске опсерваторије не могу видети сунце, а камоли птице селице

(погледати пасус о магн. бактеријама, киту, голубу, јегуљи, ласти...) или лептири који

се ''данас рађају , а сутра можда умиру'', додајемо ми.

P.S. Погледати 9. страну – средина: 90%, 10% ; 8. страну – 28. слику и 12. страну

– пасус о ''Сунцу''... Истраживање повезаности наставити... Замолиће наш тандем...

Осетљивост на дејство МПЗ-a не искључује се у Биологији...

Како птице (животиње) извршавају те навигаторске подвиге?

Претпоставља се присуство феромагнетичних супстанција у ткивима, у

органима ових живих бића... (Погледати страну – ''Лечење'', пасус о Fe – јонима, H2O,

хемоглобину)...

''Њиховој прецизној (геомагнетној) навигацији доприноси присуство сићушних

магнетних честица смештених у нарочитим органима, које се понашају као компас'',

претпоставља се.

''Птице – неке имају и магнетне честице у ушном механизму које се понашају

као компас'', каже се.

Феромагнетичне супстанције омогућавају прецизну оријентацију и

геомагнетну навигацију, констатујемо ми.

Наш прилог биологији: Потребно је да птице знају више од правца на компасу.

Требало би да имају ''мапу'' у својим главама и са полазном и са одредишном тачком на

њој. И на мапи мора бити означена маршрута, будући да је она ретко праволинијска

(погледати 27, 33. и 37. слику). Али, ништа од тога не помаже ако не знају где се

налазе на тој мапи. Мораће много да се ради у Биологији како би се одгонетнуло на

претходни текст.

Додатак овим хипотезама:

Између осталог и молекул ДНК (Дезоксирибонуклеинске киселине) је

супстанцијално – честична основа гена...

У том случају гени су најважнија карика у ланцу (систему) прецизне

геомагнетне навигације.

Упустити се у то, било би превише... Касније, касније...

Нас физичаре интересују егзактне области, експерименти, чињенице,

материјални докази... Није нам намера да заборавимо на животињски инстинкт
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(Погледати ''магн. бактерије'', ''јегуље'', ''кит''...). Није нам намера да сугеришемо и

делимо прелазне оцене из познавања МПЗ-a.

Животиње (птице) осећају наилазак земљотреса, предсказују промену времена,

најављују долазак лошег времена, приближавање елементарних непогода... А и

теорија да солидно осећају, познају МПЗ је реална.

То више није хипотеза... Да је нешто више потврђују многобројни примери

(магн. бактерије, кит, голубови, јегуље, ласте...), то је реалност, а потврдиће озбиљни

тимови мултидисциплинарних стручњака после дуготрајних и мукотрпних

истраживања, испитивања... Ми износимо (представљамо) само ово, а принуђени смо

да у недостатку правих, нових, одговарајућих експеримената, неке чињенице и

експерименте да понављамо.

P.S. Птице на врху кљуна имају... (Почињемо да проучавамо у тандему)...

Н А С  Б И  И Н Т Е Р Е С О В А Л О  И  О В О :

1. Које се све птице враћају у пролеће увек у исту област где се гнезде, односно у

исто гнездо?

2. Како ће летети птице изнад места где постоје магнетне аномалије?

3. Како ће птице летети изнад рудника гвожђа?

 Много ћемо се удаљити од теме: какав ће бити правац летења птица изнад

рудника урана?

МНОГО ТОГА ЈОШ УВЕК ЈЕ ТАЈНА... НАС ИНТЕРЕСУЈУ ЕГЗАКТНЕ

ОБЛАСТИ, чињенице, материјални докази, дакле – предстоје мукотрпна истраживања,

испитивања...
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