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Український науково-дослідний 
Центр вивчення аномалій «Зонд» -
організація, 
яка із 2004 року займається науковим 
вивченням аномальних явищ на терені 
України. УНДЦА «Зонд» є 
інтелектуальним наступником Комісії із 
вивчення аномальних явищ у 
оточуючому середовищі, яка була 
створена за наказом голови НАНУ Б.Є. 
Патона та діяла при НТТ РЕЗ ім. Попова 
з 1981 по 1991 рік під керівництвом 
академіка Г.С. Писаренко.

Основні завдання УНДЦА «ЗОНД»
• Збір, впорядкування та наукова обробка 

інформації щодо АЯ
• Сприяння науковій, винахідницькій діяльності, 
• Співпраця з організаціями дослідниками інших 

країн 
• Сприяння підвищенню якості професійного 

рівня своїх членів; приділення уваги 
дослідженням екологічних та соціально-
психологічних аспектів аномальних явищ, 
вивчення їх впливу на здоров’я людей тощо

Парадигма: дослідження 
аномальних явищ науковими 
методами, апробація теорій, 
формування нової наукової 
картини Світу.

Фактори аномальності, ФА –
це прояви феномену, 
характеристики яких з високою 
імовірністю не належать масиву 
проявів явищ-гіпотез відомої 
природи



Основні АЯ, які вивчаються в 
УНДЦА «Зонд»:

1. Взаємодія із 
природним 
середовищем (АЯЗ, 
ГПЗ, КНП2)

2. АЯ у штучному 
середовищі (привиди, 
полтергейсти тощо)

3. Аномальні 
аерокосмічні явища

4. АЯ, досліджувані 
лабораторно, 
відтворювані 
експериментально

5. Можливості свідомості, 
надздібності людини

НЛО, с.Рудики Київської 
обл., серпень 2006 р.

Фото НЛО у Харкові 
28.05.2010 р.

НЛО у вигляді трьох 
джерел світла на Подолі, 

Київ,  жовтень 2006 р.

Два аспекти АЯ:
1.Національна 
безпека
2.Новітні 
технології



Чому ми прагнемо контакту?

• Его: Зверхність «цивілізаторів», бажання 
експансії, ілюзія володіти Всесвітом, 
суперзброєю..

• Раціональна мотивація: пошук партнерів, 
спільне виживання, ресурси

• Соціальна мотивація: Бажання спілкування, 
відчуття самотності

• Духовність: прагнення до обміну, навчання, 
знань про Всесвіт..

Пасивний тип 
контакту із іншими 
цивілізаціями:
• отримання сигналів, 
• зонд 
• знаходження слідів 

діяльності  
• прибуття /фізичний 

контакт 

Активний тип 
контакту із іншими 
цивілізаціями:
• надсилання сигналу 

і отримання відповіді
• направлення зондів
• міжзоряні або

міжсвітові подорожі
• знаходження

Умови контакту:
- Спільність сприйняття та дії
- Спільний час існування
- Спільний простір існування

Які типи контактів із іншими 
цивілізаціями можливі?



Характеристики космічних 
цивілізацій (КЦ)

Нами раніше запропонована* 
розширена класифікація цивілізацій за 
ступенями свідомості та рівнями 
творення. Тільки стала цивілізація 
здатна переходити на інші рівні та 
витримувати циклічність планетарних 
і космічних катастроф.

Розвиток будь-якої цивілізації може 
бути описаний як у просторово-
часових координатах, так і у фазових 
просторах станів – біологічному, 
технічному та інформаційному; і цей 
розвиток характеризується 
нелінійністю. Інформаційний фазовий 
простір існування цивілізацій зростає із 
випередженням відносно технічного і 
біологічного, в той же час технічний і 
інформаційний можуть у часі 
простягатися за межі біологічного. 

Аномальні явища у космосі – можуть 
бути ознаками діяльності КЦ

Наразі технічний простір існування 

вглиб землі і світового океану; назовні 

не далі 100..120 світлових років 

* Кардашов, Кайку, Каутс, Білик, 
Кириченко /2018-2020



Біологічний фазовий простір 
розвитку цивілізації визначається 
одиницями тривалості життя –
назвемо це «умовно короткий строк 
досяжності». 

Наразі для людини ця величина 
неспівмірно мала порівняно із тривалістю 
подорожей до інших зоряних систем

Фактично, Земля в складі Сонячної 
системи – вже є живим космічним кораблем 
«мільйонів поколінь»

Слід шукати не стільки
громіздкі, скільки складні і 
надскладні конструкції

6 рівень КЦ – Ультрасвідомість 
Гармонійного Універсуму, рівень 
потенційного Творення Всесвітів. 
Оскільки полем дій такої цивілізації є 
все суще, то і прикладом її дій 
можна назвати не існування 
чогось, а саму здатність чогось 
існувати

Може попередити КЦ наступного 
еону, передати знання - це і є 
найвище послання і призначення?



По шкалі цивілізацій  за рівнями творення і усвідомленості 
– ми знаходимося біля нульового рівня із 6!!! (див. наші 
доповіді на попередніх Космобіологічних семінарах)

Земна існуюча людська цивілізація 
сформувалася в умовах:

• Просторово-часових: локальний простір, 
стріла часу, відносно мала тривалість життя, 
великі відстані..

• Фізичних: локальне наростання ентропії, 
гравітація..

• Біологічних: однаковий вихідний гомінід як 
основа, невисока спроможність сприйняття, 
слабкість перед явищами..

• Екологічних: мала ніша, ризики і 
залежність від багатьох факторів

• Соціо-культурних: система цінностей 
побудована на обмеженості і боротьбі за 
життя, ресурси, простір..

• Невизначеності (відсутність інформації та 
знань, нема усвідомлення складності 
зв’язків у Природі, своєї роліM)

У інших цивілізацій – інші умови!



Пропонована універсальна класифікація механізмів розвитку систем, 
при застосуванні до управління і поділу ресурсів*

*Білик А.,2020Можуть бути змішані моделі!

Функція

Якісні механізми системи Кількісні механізми системи

Універсалізація Спеціалізація Диверсифікація Концентрація

Бонуси: адаптивність, 

потенціал, взаємозамінність, 

багатовекторність, стійкість

Бонуси: розподіл 

функцій, поглиблення у 

пізнання, цільові ресурси

Бонуси: відносна 

автономність і швидкість 

прийняття локальних рішень

Бонуси: єдиноначальність, 

розподіл ресурсів 

Вади: невисока питома 

спроможність одиниці

Вади: менша стійкість, 

надійність

Вади: ускладнений доступ до 

централізованих ресурсів

Вади: ускладнене 

управління віддаленими 

колоніями, утруднені 

локальні рішення

Приклади: Федерація з 

уніфікованими колоніями, 

Кожен козак вмів майже усе, 

Деякі гриби, Некроеволюція

(С.Лем, тільки не це)..

Приклади: Людина 

Індивідуальність, 

Федерація з унікальними 

колоніями, Епоха 

зустрівшихся рук..

Приклади: Окремі 

незалежні анклави, Міста-

поліси, конфедерація, 

Фрактальні структури..

Приклади: Центр з 

метрополією на чолі, 

Соляріс С.Лема, Мисляча

хмара Ф.Хойла..



Кінцева мета людства – побудова 
сталої цивілізації і вихід її за межі зоряної 
системи, у інші світи, тобто досягти 0, 1 і 
потім – 2 рівня КЦ. Проте якщо 
інформаційний і технологічний фазові 
простори відносно досяжні, то біологічний 
– для людини є проблемою. Розвиток 
технологій без розвитку свідомості – має 
горизонт, так як панівне наразі у нашій 
цивілізації самоцільне споживання -
математично незбіжний процес. Тому 
розвитку технологій має передувати 
розвиток усвідомленості їх використання, 
прийняття відповідальності за нашу 
діяльність на планеті. 

Цивілізації, які навчилися долати фізично 
міжзоряні простори за умовно малий строк 
– будуть мати кардинально інші системи 
цінностей. Вірогідно, на перший план 
будуть виходити творчі і пізнавальні задачі. 

Таким чином, підсумково, в проблематиці розвитку цивілізацій на перший 

план виходить збережуваність свідомості та знань всупереч енергетичним, 

часовим та просторовим обмеженням. Це дозволяє відділити самостійний 
фазовий простір свідомості від біологічного фазового простору 



Існуючі обмеження для міжзоряних подорожей:

Наше тіло – оптимальне 
для біля-земних умов! 

Людина 
витримує 
лише 5G

• Космічне 
випромінення 

• Гравітація
• Прискорення
• Магнітне поле
• Психологічні чинники
• Тривалість життя
• Невизначеність

Психофізіологія: Технологія:
• Межова швидкість
• Міцність матеріалів
• Зв’язок
• Випромінення
• Довговічність, 

безвідмовність
• Невизначеність

Тривалі космічні 
місії призводять до 
розширення 
мозкової тканини. 
Це призводить в 
тому числі до 
погіршення зору 
астронавтів і т.д.

«Прямий міжзоряний політ має обмежену 
дальність, кількість придатних для колонізації 
зоряних систем обмежена, і колонія в новій 
зоряній системі буде мати дуже слабкі зв'язки з 
материнською культурою» Geoffrey A. Landisenru

Середня відстань 

між зірками біля 

2св. р. - носить 

ознаки 

карантинної 



Людське біологічне тіло -
проблема для міжзоряних 
подорожей

Фізичні засоби:
• Укриття і підтримка функцій
• Замороження і Укриття
• Підготовка /Поступова 

адаптація 
• Хай буде що буде)

Життя – космічний феномен. Тож 
панспермія – це можливо біоморфінг
або навіть рештки колишніх циклів. 

Що вважати «нами»?
Тіло – вже скафандр!)

Напівфізичні засоби:
• Кіборгізація (тільки не це)
• Відправка записаної 

свідомості, її елементів 
(зонд Брейсуела, моноліт, 
тощо)

• Передача свідомості якщо 
можливо дистанційно 
(аватар)

Металеві об’єкти 
і біологічний 
матеріал, 
знайдені у 
стратосфері 
(University of 
Buckingham) 

Органічні 
молекули у 
кометах 
тощо



Прогностичні:
• Пристрої транслювання свідомості

(квантова телепортація)
• Використання схлопування

простору 
• Інші типи «телепорту», що

зводяться до попередніх)
• «Променисте тіло» К.Ціолковський
• Автотрофна людина майбутнього

(В.Вернадський) 

Парафізичні зоряні подорожі
Описові:
• Йогічні і схожі методи (медитативні 

стани, транс, гіпноз)
• Сновидні практики народів (тибет, 

толтеки – Кастанеда, Торрес та ін.) і 
сучасний підхід (Лаберж,  Радуга, 
СтарГейт тощо) 

• Реінкарнація (С.Прабхупада та ін.) 
• Народи півночі (падіння у зірки, 

В.Серкин)
• Прецендентні спостереження АЯ

Немає принципових теоретичних
заборон на можливість перевести 
об'єкт з нелокального 
суперпозіціонного стану за всіма
його внутрішніми ступенями 
свободи, тобто повністю
«розчинити» в нескінченності. А 
після цього знову декогерувати і 
перевести в локальний стан в 
іншому місці (повна телепортація). 
С.Доронін



Геномна виключність і 
надзвичайна 
складність будови і 
поведінки восьминогів, 
редагування генів

+Дельфіни, біологічно 
безсмертні види, 
мурахи тощо..

«Живі організми, такі як 
космічно-стійкі та 
космічно-витривалі 
бактерії, віруси, більш 
складні еукаріотичні
клітини, запліднені 
яйцеклітини та насіння, 
постійно доставляються 
до цих пір на Землю. що 
призвело до виникнення 
людства».

Physarum polycephalum 
прокладає шлях через 
лабіринт осмислено і 
послідовно (Накагакі, 

2001).

Деякі прибульці вже точно тут!

Вочевидь, процес обміну зоряними системи бактеріями, 
вірусами і навіть складнішими носіями життя 
продовжується і зараз, і це тільки один із відомих наразі 
механізмів. Досліди показують, що віруси, бактерії, 
водорості і простіші організми (як тихоходки) - здатні 
долати міжзоряні відстані, наприклад будучи 
закарбованими у комети чи метеоритну речовину 

Обрахунки доводять, 
що як мінімум 
простіші форми 
можуть мандрувати 
навіть між 
галактиками 

Цвіль виживає у відкритому 
космосі, а не тільки вдома)



Долетіти сюди з інших зірок
справді може бути 
проблемно! Але тисячі ААЯ 
щорічно ширяють небом 
Землі! 

Розподіл НЛО в Україні за формою (UFOBUA, 2015)

Розподіл НЛО в США 

за формою (nuforc.org) Статистика форм ААЯ в світі 

приблизно однакова і розмаїта!
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*на основі даних Ж.Валле, Франція

Вибіркова статистика явищ 
типу «істоти»

А деякі явища супроводжуються 
фізичними свідченнями контактів, в 

т.ч. із «гомінідними істотами»!

Статистика АЯ типу «істот» в світі 

теж приблизно однакова і розмаїта!



А що ж в Україні?
Найбільш відомі вивчені фізичні 
близькі контакти з «істотами»

Випадок, 

очевидці, 

вивчення

Форма, "Гендер", кількість, 

структура

"Засіб", дії, наслідки

Яблунівка-

Чорногородка

2006,  Київська обл. 

Жінка-дачниця. 

Проведена 

експедиція УНДЦА

Гомінідна, 3 фігури 1 жіноча і 2 

чоловічих, людського зросту, в 

облягаючих комбінезонах,  

шапочки як для плавання.

Срібляста куля, що розкривається навпіл. Втрата 

часу, вочевидь була абдукція, у очевидиці 

з’явилися фобія двостулкових автоматичних 

дверей і головні болі

С.Соболівка

Житомирська обл. 

1990. Дві дівчинки 

14 і 8 років, 

проведені 

експедиції Комісії

та УНДЦА

Гомінідна. Стать невизначена. Три 

постаті 1,7  1,5 і 1м зростом, у 

золотисто-сріблястих плащах,

високі ластоподібні чоботи, 

обличчя темне, безбровні очі, довгі

руки з «кігтями», Ішли дивно, вода 

навіть не хлюпала, ноги не 

згиналися у суглобах, неначе 

пливли над водою і над землею, 

рот дуже маленький, поверталися

всім корпусом. У високого

прибульця на грудях був апарат 10-

15 см, круглий.

Об’єкт 5 м у діаметрі, 2..2.5 м схожий на миску, 

спускався безшумно, але біля землі щось пікнуло. 

Знизу на мисці ніжки, у верхній частині відкрився

люк (верхня частина схожа, на люк - піднялася), і 

на землю опустилася драбинка. Бігти дівчатам

було дуже важко, у лобі та у скронях кололо наче

голками. Ноги здавалося, на пружинах, ніби щось

тягне назад. Одна з істот підняла на ніготь куртку, 

засунув руку у кишеню, вийняв звідти горіхи

ліщини і поклав собі за полу. Годинник

механічний зупинився.

Яблунівка жовтень

1989. Проведено 

експедиції Комісії

та УНДЦА.

Селянин Сліпченко

Н.

Гомінідна, дві постаті, силуету

людиноподібного, ніг не бачив. 

Руки складені уздовж тулуба, 

нерухомі, як у роботів. Руки дуже

довгі, нижче колін, голови не було

видно. 

Тарілка біля 5 м у діаметрі, частково закрита

землею або травою. "Чортова душа знов 

прилетіла", Істоти відійшли від кулі на 7 метрів, 

потім повернулися до кулі. І відразу все згасло. 

Чи не зрушила, що не відлетіло, а саме згасло».

очевидець скаржився потім на біль у ногах, який 

втім не очевидно пов’язаний із спостереженням



Випадок, 

очевидці, 

вивчення

Форма, "Гендер", кількість, структура "Засіб", дії, наслідки

Влітку 1987 

р.   

С.Димитрове 

Кіровоградсь

кої області, 

пенсіонер 

Г.В.Керносен

ко. Здійснена 

експедиція 

Комісії, 

дослідження

Гомінідна, 2 чоловіки, костюми сталевого 

кольору, Шкіра чорна. Великі очі. Замість 

носа - дві дірки. 1 красива русява жінка, над її 

головою був вінець, як на іконі. На «планеті» 

цвіли сади персиковим кольором. Листя 

такого смарагдового кольору, що ніколи не 

бачив. Приземлилися біля маленького 

містечка з доглянутими одноповерховими 

котеджами, де люди ходили з парасольками, 

хоча не було дощу, і незабаром полетіли 

назад. Ось на тій планеті були точно такі ж 

будинки. Тільки на кожному - хрест. Він горів 

вогненним кольором. Повз проходили якісь 

істоти. Незрозуміло - чи то жінки, чи то 

чоловіки. Вони всі були одягнені в довгі сукні.

Сріблястий купол, «блюдце» яскраво-

небесного кольору. Всередину як 

повітрям втягнуло! Подивившись у вікно 

купола, він побачив зірки і занепокоївся, 

але прибульці його заспокоїли, сказавши: 

"Де взяли, туди і повернемо» Під час 

польоту його зуби змащували чимось 

білим. Отямився Керносенко біля воріт 

свого будинку, причому йому здавалося, 

що минуло всього три години, а не п'ять 

діб, на тому самому місці, звідки він 

зник, причому його одяг був сухий, хоча 

йшов дощ. Спина вкрилася дрібними 

родимками.  Почав читати незнайомі 

молитви, міг передбачити, коли 

пограбують дачу, лікував тещу.

Ворзельській 

феномен, 30-

6-1977, 

Київська обл. 

Експедиції 

Комісії 1981-

1983

Негомінідна форма. Тригранна призма, Ніби 

Із оранжево-рожевого скла товщ.1-2 мм, 

висотою близько метра, знайдена в сел. 

Ворзелі поблизу м.Києва (Україна) О. Піхота, 

Відчуття Ніби у сні.Кинувши шишку - норм. 

У очевидця були неясні спогади про ті, что 

Всередині троли его зацікавів предмет, до 

которого ВІН нахілівся, імовірно «чорний 

паралеліпіпед». Просунув в призму голову І 

получил сильний удар, Ніби Струм, Пішов від 

об'єкту, а тієї позбавивши. Ребра СС1 НЕ Було 

видно

10-12 діб відчував Порушення 

нормального ритму. Через деякий час 

Саша виявив в собі здатності Передчуття 

и передбачення в невеликих проміжках 

часу, вгадувати чужі думки, 

діагностувати хвороби і лікувати людей. 

Гіпнотерапія так и не булу проведена. В 

подалі спостерігав у сні в 1980 году політ 

горіхоподібного об'єкта и посадку у дворі 

своєї школи. В реалі коли прокинув то 

над шкільнім двором Було велике и 

яскраве світло.

+Гідропарк 1989, +Чага 1984, +Яблунівка (Яс) 1989..МАЙЖЕ ТЕ САМЕ!

Отже, в Україні 

статистика АЯ типу 

«істот» повторює 

світову!



Які можливі причини спостереження АЯ у вигляді 
антропоморфних «істот»:
• Паралельні цивілізації на Землі
• На планетах гомініди, через зародження життя у 

вузькому спектрі, що породжує однакові відповіді у 
організації істот (Марк Кернел)

• Гомінідам цікаві тільки гомініди
• В паралельних світах ті самі гомініди переважно
• Подорожі із майбутнього або минулого
• Швидша адаптивність у новому тілі (хоча учимось 

заново ходити по суті)
• Розмаїтість середовищ, адаптивність (але 

протезний одяг, літаки  і т.п.)
• Спектр самовираження (точність операцій 

пальцями)
• Комунікативні властивості (дві знакові системи 

базово, потенціал ..)
• Наше сприйняття породжує відповідну форму
• Форма відображається нам як гомінідна
• Явища набувають самі форму яка нам 

нетравматична або із інших причин
• Не гомінідів ми просто можемо не ідентифікувати!
• Ваш варіант?...

Земна логіка завжди неповна 

відносно того, що виходить за її межі!

Ми очікуємо такої ж 

поведінки, як ведемо себе самі, 

нам потрібні зручні прибульці

Спочатку раціонально:



Збірний образ феномену:

Багато літаючих тарілок здаються нічим 

іншим, як маскуванням для відволікання 

уваги від справжнього феномена. Вони, 

подібно до численним троянським коням, 

заслані в наші ліси і поля. Нам сняться їх 

заступництво і блага якоїсь надцивилізації

на небесах. Але поки довговолосі венеріанці

милостиво базікають з самотніми 

комівояжерами і фермерськими дружинами, 

численні вогні і металеві диски чимось 

завзято займаються в лісах Канади, 

пустелях Австралії і болотах Мічигану.. 

Дж.Кіль

• Безліч різних типів НЛО по формі, 
характеристикахM

• Із різних НЛО з’являються однакові
істоти

• Із однакових НЛО з’являються різні
істоти

• «Костюми» «істот» виглядають в 
більшості негерметичними  

• Роблять нелогічні із земної логіки 
дії, «діяльність»

• Не завжди є об'єкт, у 20..25% його 
взагалі немає, що наближує до 
привидів, та «туману» у Дж.Рендлз

• Іноді ААЯ супроводжують 
полтергейсти, незвичні здібності..



Видима діяльність «НЛОнавтів»:
• Поява, зникнення, політ, прозорість..
• Прості, іноді незграбні рухи
• Колаборація, ремонт
• Дослідження, відбір «зразків»
• Телепатичне або мовне 

спілкування, іноді звуками чи 
незнайомою мовою

• Вплив (параліч, спалахи світла), 
знерухомлення очевидців

• Подарунки, лишання предметів
• Викрадення тварин або людей
• Екскурсія на «планету»
• Медичні і енергетичні маніпуляції

У феномена стабільні і незмінні риси, і нам 
треба скласти, наскільки це можливо, ясний 
каталог деяких з них. Але необхідно також 
ретельно відзначати відмітні риси вторинних 
ознак пригод: форми об'єктів, зовнішності 
екіпажів, заяв, які «прибульці» роблять: добре 
видно, що ці ознаки варіюються в залежності від 
властивостей культурного оточення, в якому 
вони виявляються. Ж.Валле

У нас строгі правила для експедицій, але 

схоже що самі прибульці їх не дотримують)

Збірний образ феномену



- На нашу культуру
- На нашу релігію
- На наш фольклор
- На нашу історію
- На наші технології..

У «туману» соціальної 
структури взагалі може 
не бути!!

Томас Лермонт 

Теми спілкування з 
очевидцями:
• Безглузді і прості запитання
• Просвітництво щодо місця і 

життя
• Застереження від катастрофи
• Інші взаємодіїM
На «інших планетах»:
• Та сама атмосфера
• Не відчутно різниці у 

гравітації
• Переважно є рослинність
• Але є часові зміщення, може 

відрізнятися освітленняM

Феномен впливає 

Полтергейсти  теж 
демонструють телепортації, 
нагрів тощо..

ПГ /2019



Вища планета матеріальної всесвіту -
брахмалока - також схильна до впливу 
цих гун природи, хоча відомо, що 
тривалість життя на ній внаслідок 
переважання впливу саттва-гуни 
дорівнює   4,3*109 років
сонячних років. 

Наша релігія заснована переважно на езотеричних 
знаннях, досвідах і контактах!

У Ведах говориться, що наш Всесвіт 
багатовимірний, планети в ньому існують 
в 64 вимірах простору і часу. Згідно Вед, 
тут же в просторі Землі існують 
паралельні світи, які невидимі для нас, 
оскільки вони знаходяться в інших 
вимірах. Веди стверджують, що всі 
планети Всесвіту населені живими 
істотами, але через обмеженість нашого 
сприйняття тривимірним виміром ми не 
здатні спілкуватися з ними.

Знання про світобудову що 
демонструють прадавні системи –
надлишкове щодо тодішніх потреб і 
знаходять збіг із сучасними 
космологічними даними і моделями



Наш фольклор сповнений персонажів і подій які можна 
співвіднести із АЯ! Блуд (блук) - персонаж слов'янської міфології, 

різновид нечистої сили, що вводить в оману, 
змушує блукати, збиває зі шляху, заводить у 
небезпеку. Може перевтілюватися на тварин, 
людей, світло тощо аби привернути увагу. 
Найчастіше чекає на роздоріжжі, в буреломі, в 
зігнутому чи поваленому вітром дереві. 
Мана (вимітка, морока) – гірша від блуду, 
зустрівши її, людина втрачає будь-яку здатність 
орієнтуватися в довкіллі..

АЯЗ Грузьке (біля с.Яблунівки): 
перенесення людей, інші світи, 
аномалії у показах приладів, 
рослинах, поведінці тварин..

Феномен діє як 
система із 
зворотним зв’язком. 
ОТЖЕ Питання в 
нас, у нашій 
свідомості!

КНП біля с.Кордишівка 2011

Умови прояву АЯ:
1) Певне місце
2) Особливий час
3) Стан відомості



Все більше свідчень про 
макроскопічні квантові ефекти при 
нормальних умовах

Заплутані спін-стани ядер атомів 
кремній-карбідного півпровідника,  
при кімнатній температурі / 2016
Вперше вдалося заплутати на 
квантовому рівні  вібруючі 
мембрани резонаторів / 2018

Заплутані два кристали діаманта 
розмірами 3*3*1мм 2011

Свідчення про квантові ефекти у 
біології:

• При фотосинтезі
• В органах зору
• Біохімія клітин 
• Магніторецепція...



Питання в наборі умов!

Очевидці імовірно не 
телепортуються, а виявляють
себе тими самими в іншому
місці як одна із імовірностей
іхнього перебування у межах 
хвильового пакету

Телепортуємося недалеко  і 
не часто, бо на поверхні
інших планет не бачимо
брухт і рештки, хоча є 
свідчення того що з неба 
випадають дивнні предмети

«Свідомість є функцією вибору, 

однією із множини альтернативних 

класичних реальностей – проекцій 

єдиного квантового Світу». М.Б. 

Мєнскій

Тоді НЛО самі не були на жодній планеті, а ми 
контактуємо з подобою себе, альтернативною 
гілкою чи її породженнями, а може і з певним 
«живим» саморегулівним континуумом.

Якщо квантові механізми усюди,
То переходи  можуть бути імовірно доведені до 
інстинкту, - «снігова людина із паралельних світів»

Подорожувати між квантовими 
світами може виявитися 
простішим, ніж між планетами



Висновки

• Феномен комплексний і багатогранний, ми хочемо 
колонізувати планети, але поки не досягли гармонії на 
своїй і на ній ми далеко не самі

• Різні АЯ мають спільну природу, або принаймні 
використовують одні і ті ж принципи

• Феномен НЛО вплинув на наш фольклор, релігію, став 
одним з чинників становлення цивілізації такою, якою 
вона є. Те, що ми вважаємо випадковими впливами, 
дослідженням або принаймні наглядом, може виявитися 
цілеспрямованою роботою. Ми спостерігачі. Можливо 
НЛО з’являються, навіюють і ми починаємо бажати такого 
майбутнього, як їм потрібно, бо ми носії іскри Божої

• Розвиток свідомості може набагато випереджати 
технології або взагалі їх заміщувати. Таким чином доступ 
до ресурсів можуть отримати цивілізації, які не 1 або 
вищого рівня, або їм взагалі не потрібні ресурси. 

• Квантові ефекти, що виявляються усюди, і теорії 
паралельних світів наразі добре збігаються із досвідом 
спостережень

• Земля – виглядає як космічна колискова, у якій 
розгортаються різні проекти – є направлена адаптація, є 
заселення із інших світів, є панспермія, є щось ще що ми 
іноді бачимо, стрічаємо, і буде більше якщо будемо готові.

ААЯ біля Крив.Рогу 2012



Дякую за 
увагу!

WWW.ZOND.KIEV.UA

«Чим глибше гравці 

перетворять Космос, тим 

сильніше вони змінюють 

самих себе » С.Лем


