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Список присутніх, що зареєструвалися на засіданні:
1. Білик А.
2. Руденко І.
3. Миронов М.
4. Зейкан М.
5. Мірасова Л
6. Леончук І.
7. Шишка Д.
8. Проноза М.
9. Овчіннікова А.
10. Шовкопляс В.
1. СЛУХАЛИ: Доповідь: Білик А.С., Миронов М.І. Попередні результати реєстрації
нетривіальних випромінювань при місячному затемненні 15 квітня.
Отримано нові результати на новому значно вдосконаленому приладі. Відповідно
до отриманих результатів, відгук установки був незначним при місячному
затемненні, що становить значний інтерес.
ПОСТАНОВИЛИ: продовжувати обробку результатів, підготувати проведення
експерименту із сонячним затемненням, що очікується наприкінці квітня.
2. СЛУХАЛИ: Організаційна та мобілізаційна робота Центру.
2.1.
Леончук І.В. Презентація книги
Презентовано перше видання книги про виживання в умовах військового
конфлікту «Посібник з питань виживання цивільного населення під час військової
загрози». Книга була відкрито презентована та реалізована і роздана у м.Києві.
ПОСТАНОВИЛИ: відзначити Леончука І.В. та винести йому подяку за своєчасну
книгу. Враховуючи попит та нагальну необхідність, підготувати друге видання,
розширене, спільно із умотивованими членами організації.

Експериментально-конструкторським відділом розроблено ватно-марлеву
пов’язку

2.2.

В подальшому пов’язка буде комплектуватися рідинами для змочування і нейтралізації
отруйних речовин.
ПОСТАНОВИЛИ: відзначити експериментально-конструкторський відділ (Миронов
Микола), розвинути та підтримати подальші розробки.

3. СЛУХАЛИ: Різне
Виступив Шовкопляс В. із повідомленням «Цеоліт – камінь із надзвичайними
властивостями». Раніше вже Шовкопляс В. виступав на засіданні нашого Центру із
доповіддю щодо Цеоліту.
«Цеолит – это минерал-сорбент вулканогенно-осадочного происхождения,
имеющий пористое внутреннее строение. Пористая структура, содержащая
активные обменные катионы K, Mg, Ca, Na, определяет уникальные
адсорбционные, катионообменные и каталитические свойства, которые
одновременно обладают высокой кислотоустойчивостью и термостабильностью.
Минерал с порами молекулярного размера (4 анстрем) подобно губке впитывает и
прочно удерживает самые различные загрязнения. В их числе – тяжелые металлы,
радионуклиды, нитраты, нитриты, хлориды, аммиак и еще целый спектр
химических и биологических загрязнений, наличие которых отличает чистую
питьевую воду от промышленных стоков и загрязненной воды.
І. ПИРАМИДЫ
Пирамиды бывают: египетские, «шиацу», золотые, бумажно-картонные,
деревянные, ониксовые, шунгитовые и т.д.
Смею Вас заверить, что наиболее эффективно действующей пирамидой,
благотворно влияющей на здоровье человека и окружающей среды, является
пирамида из природного камня минерала цеолит.
Также подтверждается эффективность пирамиды из шунгитового камня, но
сорбционные возможности, тетраидная структура цеолита и его волновое поле
выше, сильнее.
Размеры таких пирамид, применяемых в быту человека, могут быть от 4-5 см по
ширине основания и до 9-10 см. Высота пирамиды при этом должна
соответствовать 2/3 ее основания.
Изготовление пирамид большего размера с большей разрешительной
возможностью затруднено из-за отсутствия больших блоков этого камня так как
цеолит добывают методом взрывов породы.
В последнее время появилась возможность структурировать работу пирамиды с
помощью резонатора, разработанного Институтом экологии человека (к.н.
Кириченко С.Ф.).
Резонатор – это пластинка с нанесенным штрихкодом на основание пирамиды,
которая благодаря своим свойствам «направляет» волновые потоки пирамиды,
усиливая их, выполняет информационно-восстановительное действие.
1.
Пирамиды нейтрализуют воздействие геопатогенных зон (болезнетворных
мест на поверхности земли) и при этом оказывают благотворное влияние на
здоровье людей (снимается напряжение, устраняется головная боль и бессонница,
повышается энергетика и общий тонус).
Источники этих зон: геологические разломы, древние русла рек, ЛЭП, теплокоммуникационные системы и подземные ГТС.
Ореолы: электромагнитные излучения от бытовой техники.
2.
Наличие геопатогенных зон в домашних условиях и на рабочем месте
определяется методом биолокации или маятником. В случае обнаружения этих
болезнетворных мест, где рамки начинают пересекаться, а маятник начинает
активно вращаться, – устанавливается пирамида определенного размера и вредное
воздействие этой зоны локализуется. Особенно это актуально для мест отдыха и
сна, а также рабочего места. Наличие пирамиды не только украсит Вашу тумбочку,
журнальный или рабочий стол, но и защитит Вас от неблагоприятного воздействия
геопатогенных зон.»

Наразі Шовкопляс В. розроблені піраміди із Цеоліту апробував у медичних
дослідженнях і отримав на них патент.
Шовкопляс В. пропонує спільні дослідження Цеоліту.
ПОСТАНОВИЛИ: підготувати пропозиції із спільних досліджень Цеоліту.
4. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру 27.05.2014.
ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання
Центру 27.05.2014.
Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

