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Парадигма УНДЦА «Зонд»: дослідження аномальних явищ науковими 

методами, апробація теорій, формування нової наукової картини Світу.

Доповідь 

присвячується пам’яті 

астрофізика С.Гокінґа

8.1.1942-14.3.2018

Мета досліджень аномальних явищ - це 

формування наукової картини феномену, як 

частини наукової картини Світу в цілому

Моя мета дуже проста: я хочу розуміти 

Всесвіт, чому він влаштований так, як 

влаштований, і навіщо ми тутГоловний ворог знання

не невігластво, а ілюзія

знання

С.Хокінґ



Які типи контактів із іншими цивілізаціями можливі?

Теоретично мислимі типи

контактів із ПЦ :

1) безпосередні контакти або

взаємні відвідування;

2) контакти по каналах зв'язку;

3) контакти змішаного типу, -

посилання автоматичних

пристроїв (зондів) в район 

проживання інших цивілізацій, з 

якими зонд встановлює контакт по 

каналах зв'язку;

4) пошуки слідів астроінженерної

діяльності / Л. Ґінділіс

SETI:

Физматлит Москва 

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



Наше сприйняття обмежене: 

Межа сприйняття звуку – 5 фонем в 

секунду. В безхмарну темну ніч полум’я 

свічки розпізнається  до 48 км. Швидко 

плинні (нижче 15 мсек) та довготривалі 

процеси випадають із сприйняття

Одночасно ми сприймаємо до 7 

предметів. Сприйняття більшої кількості 

призводить до помилок ідентифікації!

Пропускна здатність органів чуття 

та усвідомлення

Очі – 10,000,000 – 40

Вуха – 100,000 – 30

Шкіра – 1,000,000 – 5

Смак – 1,000 – 1

Запахи – 100,000 – 1

Перша цифра – потенційна 

можливість. Друга цифра –

одночасне сприйняття.

Власне все що ми знаємо про світ довкола, доставлене нам 

Ми бачимо менше 

1 трильйонної 

всього, що 

відбувається!

Еволюція дає нам інтерфейс - Простір і 

час який приховує істинну реальність і 

забезпечує адаптивну поведінку. Еволюція 

забезпечує нас символами сприйняття які 

лишають нас живими.

Реальність це величезна мережа агентів 

свідомості, що взаємодіють, проста і 

складна водночас бо кожен має свій 

досвід усвідомлення   D.Hoffmann

Наскільки ми готові до контакту?



Наше сприйняття обмежене «Не шукаємо нікого окрім людей» С.Лем

«Хижак» шукає вихід на людському кораблі

Людина шукає вихід на кораблі «хижака»

Наскільки ми готові до контакту?

Або скоріше)

После операции на глазе некоторые 

люди приобретают способность видеть 

ультрафиолетовое излучение

участники эксперимента регистрировали 

вспышку света при попадании на 

сетчатку всего 54 фотонов.

В процессе эволюции светочувствительные рецепторы 

адаптировались к солнечному излучению, достигающему 

поверхности Земли и хорошо распространяющемуся в воде 

морей и океанов. Земная атмосфера имеет значительное окно 

прозрачности только в диапазоне длин волн 

ультрафиолетовой области прозрачность ограничена 

поглощением ультрафиолета озоновым слоем и водой, в 

инфракрасной области 

сравнительно узкую видимую область спектра приходится 

более 

Глаз человека чувствителен к электромагнитному излучению в 

диапазоне длин волн 

Сетчатка глаза чувствительна и к более коротковолновому 

излучению, но чувствительность глаза в этой области спектра 



У СЕРЕДНЬОМУ  КОЖНА ЗОРЯНА СИСТЕМА 

МАЄ МІНІМУМ ОДНУ ПЛАНЕТУ! 

Відкриття екзопланет

100..400  млрд. екзопланет в 

нашій галактиці! + 2 трлн 

видимих галактик подібних 

нашій

3728 підтверджені 

216 землеподібні

Іншопланетне життя?

Перспектива –

телескопи зі 

спектральним 

пошуком 

біомаркерів -

наприклад, 

ознак наявності 

хлорофілу

Принципова можливість контакту?

Кольорами позначено метод відкриття:

Бузковий - Радіоспостереження пульсарів

Синій - Метода радіальних швидкостей

Зелений - Транзитна метода

Фіолетовий- Метода синхронізації   

Коричневий Візуальне спостереження

Гірчичний- Гравітаційне лінзування

Салатовий - Астрометрична метода



Наше сприйняття обмежене

Потрібно діяти в спільній зоні сприйняття, 

існування та дії щоб контактувати!

Наскільки ми готові до контакту?

- Суб’єктивність сприйняття

- Понятійний апарат

- Знакова система

- Ілюзії сприйняття

- Очікування

- Антропоцентризм

- Принципова невизначеність

«Озброєна п’ятьма 

відчуттями, людина 

досліджує оточуючий 

Всесвіт і називає цю 

подорож Наукою». 

Е.П.Габбл

«Світ істоти залежить від 

тих  перцептивних еталонів, 

від тої когнітивної карти, 

якими вона володіє»

Засоби сприйняття і обробки інформації:

Ми не усвідомлюємо 

світ завдяки 

сприйняттю. Ми 

скоріше сприймаємо 

його завдяки 

усвідомленості



TRAPPIST-1

Ультрахолодний червоний карлик, 

розташований за 39,13 світлового року (12 

парсеків) від Сонця у сузір'ї Водолія віком 

500 млн.років

У лютому 2017 

астрономи оголосили, 

що планетна система 

цієї зорі складається із 

семи планет земної 

групи, 5 із яких схожі за 

розміром із Землею , а 

розмір 2 інших більший, 

за розмір Марса, але 

менше за розмір 

Землі. Три планети (e, f 

та g) знаходяться у 

зоні, придатній для 

життя.

«Намір створити Всесвіт, у якому буде  

існувати життя, проглядається у 

процесі творення із самого 

початку». С.Гроф

Принципова можливість контакту?



Вік життя на Землі?

https://www.nature.com/articles/nature24019

жизнь на Земле существовала еще 

четыре миллиарда лет назад. В то 

время наша планета была очень 

враждебным местом и малопригодным 

для обитания. Однако о том, что даже в 

таких тяжелых условиях существовала 

жизнь, говорят новые исследования 

окаменелостей

В скелях біля узбережжя північного 

Лабрадору в Канаді, яким 3,95 млрд 

років виявлено вкраплення графіту, які 

вироблені живими організмами, 

здатними до фотосинтезу. 

«Відкриття биогенного графіту 

радикально змінить уявлення 

про молодість не тільки Землі, 

але і інших планет» Takayuki 

Tashiro

У Австралії та П.Африці 

знайдені рештки бактерій віком 

3,5 млрд. років

В Гренландії знайдені бактерії 

3,8 млрд. років

Моделювання показало, що Катархей  

4,6 млрд – 4 млрд років тому – навіть 

попри метеорити був придатний для 

мікробів мезофілів, що живуть при 

температурі до 50° градусів/ 

Р.Грімм,С.Марчі



Металеві об’єкти і біологічний матеріал, знайдені у 

стратосфері (University of Buckingham) 

Навколоземне життя?

Виявлення нуклеїнових кислот, часток 

бактерій на поверхні МКС на висоті понад 340 

км (2013), планктону на ілюмінаторах (2014)

Рештки бактерій у 

стратосфері  на висоті 27 км 

(2013, University of Sheffield)

Стійкість ДНК до 

суборбітальних 

умов (2014, 

проект DARE (DNA 

atmospheric re-

entry experiment))



«Позаземне» життя на Землі?

Геномна виключність і 

надзвичайна складність 

будови і поведінки 

восьминогів, 

редагування генів*

http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)30344-6

Nature, Science World Report 2017**

33,000 білок-кодуючих генів

(людина – 20000..25000)**

Дельфіни, біологічно 

безсмертні види тощо..



Життя у Сонячній системі?

Аномальні 

хмари 

висотою 

понад 200км 

та світлові 

ефекти на 

Марсі (2014, 

2015)

У Кратері Ньютон виявлено рідку 

воду, що стікає по схилу влітку



Життя у Сонячній системі?

Імовірні саморухливі об’єкти на 

Венері (Ксанфомаліті)

Регулярні масштабні структури виявлені 

на Місяці проектом SAAM (В.Архіпов)

«Моноліт» на Фобосі висотою 76м 

/Mars Global Surveyor



Тип Еквівалент 
енергії 

Ступінь 
свідомості

Приклад творення

0 Значна частина 
енергії планети

Усвідомлення 
відповідальності 
за цивілізацію

Сталий розвиток 
цивілізації, 
континентальні  
споруди

Існуючі класи цивілізацій 

Кардашова-Кайку-Каутца за 

енерго осяжністю

Відповідна шкала 

творення і 

свідомості

Сигнали, 

сховища,  

Видима дія:

Wow сигнал, сигнали зі спіральної 

галактики NGC 3521 тощо

• Сигнали

Концепт башти Г.Покровського з 

полімерної плівки висотою 160 

км і діаметром основи 100 км. 

1959р.

• Мегаспоруди

Південний камінь 

Баальбек, Ліван 

вагою понад 1000 

тон

Велика Китайська 

Стіна, Змієві вали

Які можуть бути позаземні цивілізаціії?



Наскільки ми самі поширені, помітні у Всесвіті?

Звук крику людини в земному повітрі –

5км

Візуально в космосі в білому 

скафандрі – 10..15км

Запах в земному повітрі – 30км

Випромінення від людського тіла –

168000км (поодинокі фотони)

Радіопередачі, сигнали  ~120 років

Віддалення людини від Землі : Аполон 

13 - 401 056 км. 15 апреля 1970 года

Найбільша швидкість 39897 км/ч или 

11,08 км/с 26 мая 1969 года при 

возвращении на Землю астронавтов 

миссии «Аполлон 10»

Pale Blue Dot блакитна планета із 

відстані у 6 млрд. кілометрів 14.02.1990   

«Вояджер-1» 17,26 км/с

зонд перестал ощущать на себе влияние 

ожидается, 

через 40 000 р. «Вояджер-1» пролетить 

на відстані1,6 св. р. від Глізе 445

Наша планета - лише самотня порошинка в навколишній космічній пітьмі. У цій

грандіозній порожнечі немає ні натяку на те, що хтось прийде нам на допомогу, 

щоб врятувати нас від нашого ж невігластва. Напевно, немає кращої

демонстрації дурного людського зазнайства, ніж ця відсторонена картина нашого

крихітного світу. Мені здається, вона підкреслює нашу відповідальність, наш борг 

бути добрішими один із одним, дорожити і плекати блідо-блакитну точку - наш 

єдиний дім. Карл Саган



Довговічність наших об’єктів творення?

Група дослідників з Гарвардського 

університету змогла дати відповідь, як буде 

виглядати Земля після зникнення Homo 

sapiens. За допомогою комп'ютерного 

моделювання, що враховує всі відомі 

сучасній науці фактори впливу зовнішнього 

середовища на різні матеріали, вони 

встановили, що вже через 50 років від міст і 

великих мегаполісів залишаться одні руїни. 

Через 10 тисяч років вони перетворяться в 

пил. Будь штучний матеріал з часом 

розпадається, і приблизно через 2 мільйони 

років не залишиться жодного натяку, що 

колись на Землі були люди.

Используя технологию под названием 

LiDAR, ученые смогли выявить древнюю 

цивилизацию внизу под  джунглями. В 

методе используются импульсы 

лазерного излучения для создания 

трехмерных моделей

Раньше оценки населения майя никогда 

не превышали двух миллионов, но 

исследователи, стоящие за инициативой 

PACUNAM LiDAR, говорят, что цифра в 

20 

«У нас было это западное тщеславие, 

что сложные цивилизации не могут 

процветать в тропиках, что тропики 

это то место, где цивилизации 

умирают», 

Кануто, археолог из Университета 

Тулана. «Но с новыми 

доказательствами, которые помог нам 

добыть LiDAR в Центральной Америке и 

Ангкор

можем предполагать, что сложные 

Можливо Вояджер пробуде в Космосі 

кілька мільйонів років (дуже оптимістично)

Найдовговічніше: Ядерні відходи 

уран-238 - період піврозпаду 4,4 

млрд років, уран-235 - 0,7 млрд років



Тип Еквівалент енергії Ступінь 
свідомості

Приклад творення

1 Вся енергія, яку 
планета отримує 
від центральної 
зірки та 
енергетичних 
джерел планети

Усвідомленн
я 
відповідальн
ості за 
планету

Сталий розвиток 
планети, планетні, 
колопланетарні
споруди

Існуючі класи цивілізацій 

Кардашова-Кайку-Каутца за 

енерго осяжністю

Відповідна шкала 

творення і 

свідомості

Космічний ліфт Космічний фонтан

Усвідомленість розвивається повільніше ніж 

технології!

Видима дія:

Дві головні небезпеки: 1. 

Земля стає занадто малою 

для людства; 2. Космічні 

ризики С.Ґокінг

Петля Лофстрома

МКС

135 астероїдів, які потрапляли в 

категорію потенційно небезпечних 

об'єктів, що знаходяться біля 

Землі безслідно зникли

• Планетні споруди

• Навколопланетна діяльність

• Зонди

Діяльність КЦ 0-1 класу 

фактично не видно із 

інших зірок!

Які можуть бути позаземні цивілізаціії?



Орбітальне кільце/Гало

Орбітальний міст

1. Planetary civil engineering / structural 

engineering

2. Planetary macro-engineering / mega 

engineering

3. Megascale engineering - are at least 1,000 

kilometers in length — in other words, at 

least 1 megameter

4. Space manufacturing

5. Astroengineering

6. Stellar engineering - a type of engineering 

(currently a form of exploratory 

engineering) concerned with creating or 

modifying stars through artificial means

Ступені інжинірингу

Глобус Кассус

Стенфордський тор

Сфера Бернала/циліндр

http://www.novate.ru/files/u34508/mega-projekt-02.jpg
http://www.novate.ru/files/u34508/mega-projekt-02.jpg
http://www.novate.ru/files/u34508/mega-projekt-04.jpg
http://www.novate.ru/files/u34508/mega-projekt-04.jpg


«Астероїд під назвою A /2017 

U1 'Oumuamua, який прилетів 

з міжзоряного простору,  

довжина 400 метрів, 

швидкість - 26 км/с

Можливо хтось вже подорожує або посилає 

безпілотні модулі в традиційний спосіб?

«Зонд Брейсуела» - автономний робот 

- міжзоряний зонд із високим рівнем 

штучного інтелекту абощо, та 

інформацією. /Р.Н. Брейсуел/ 1960

26 

Об'єкт пройшов на відстані в 24000000 

км від Землі 14 жовтня 2017 року, зараз 

він направляється в зворотний бік, 

обігнувши Сонце.

Сигароподібний астероїд

Oumuamua може бути 

іншопланетним кораблем

С.Хокінґ

Художнє представлення об’єкта
Але ми поки нічого не можемо із 

цим зробити



Тип Еквівалент 
енергії 

Ступінь 
свідомості

Приклад 
творення

2 (1) Вся енергія, яку 
випромінює 
центральна 
зірка

Усвідомлення 
відповідальнос
ті за зоряну 
систему

Сталий розвиток 
системи, 
астроінженерні
споруди

Існуючі класи цивілізацій 

Кардашова-Кайку-Каутца за 

енерго осяжністю

Відповідна шкала 

творення і 

свідомості

Видима дія:

Сфера Дайсона

Топополіс/світ кільце

Диск Альдерсона

• Орбітальні об’єкти

Розвиток технологій без розвитку 

свідомості – має горизонт. 

Самоцільне споживання -

математично незбіжний процес!

Рій Дайсона

Супутники, 

малі планети

Які можуть бути позаземні цивілізаціії?

Можливо Цивілізації 

займають все більший 

фазовий простір а не 

геометричний!



Населений, свідомий Всесвіт, де вочевидь 

життя є правилом, а не виключенням!

MWC 922 – туманність «Червоний 

квадрат» 2007

HD 44179 – туманність «Червоний 

прямокутник» 1973

«Мільярдолітній цивілізації не 

потрібна ніяка техніка. Її знаряддям 

є те, що ми називаємо Законами 

Природи. Сама Фізика є машиною" 

для такої цивілізації». С.Лем



Існуючі обмеження для міжзоряних подорожей:

Наше тіло – оптимальне для 

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 обмежено а колонія в новій 

зоряній системі буде мати дуже слабкі зв'язки з 

материнською культурою» Geoffrey A. Landisenru



Земля - космічний корабель «поколінь» у складі Сонячної системи? 

Інші гіпотези:

• Астро-істоти

• Соляріс

• Гайя..

Питання що вважати живим?

Уявляється, що не всі проблеми, які зараз 

постали перед Землею як космічним

кораблем, будуть і в майбутньому. В усіх

відношенням, можна зробити сильну справу, 

приділивши їм набагато більше уваги, ніж ми 

зараз робимо. Якщо ми принаймні приймемо

принциповий закон про відшкодування

глобальних соціальних збитків і апарат їх

оцінки, то зможемо запобігти дуже значної

частки поточного забруднення і погіршення

стану навколишнього середовища. 

The Economics of the Coming Spaceship Earth

Kenneth E. Boulding

Досяжність зірок як одиниця 

визначається тривалістю життя 

індивіда або забезпеченістю 

гарантованої спадковості передачі 

знань

Слід зазначити що так само як наші 

будівлі не говорять нічого про наш 

гомінідний вигляд (тільки про 

імовірні габарити або спосіб життя),

так само  мегалітичні споруди 

давнини не свідчать прямо про їх 

функціонал і так само космічна 

діяльність може не давати прямих 

вказівок на вигляд або мотивацію 

істот

«У Космосі – панує заселення, як 

процес більш вигідний.. Не можна 

заперечувати, що вище життя 

поширюється у величезній більшості 

випадків шляхом розмноження і 

розселення, а не шляхом 

самозародження» К.Ціолковський 



Середня відстань сонячних систем у галактиці між собою –

«карантинна» для цивілізацій 0 і 1 рівня

Довкола Сонця щільність зірок складає 

0,12 зорі на куб. парсек; середня відстань 

між зірками — біля 2 пс. = 6.17135516 ×
1016 метра = 3.262 св.р. Відстань до 

найближчої зірки Проксіми Центавра 

становить близько 4,243 св.р, тобто 

приблизно в 268 000 разів більше відстані 

від Землі до Сонця.

Але біологічно безсмертні 

Медузи Turritopsis nutricula, гідри Hydra 

vulgaris або губки Scolymastra joubini та інші 

– підготувалися до довгого польоту :)

Наша Галактика:

http://www.genomics.senescence.info/spec

Ми поки замало живемо для таких 

перельотів!  



Тип Еквівалент 
енергії 

Ступінь 
свідомості

Приклад 
творення

3 
(2)

Вся енергія, 
яку 
випромінює 
галактика

Усвідомлення 
відповідально
сті за 
галактику

Переходи 
всередині 
галактик, 
творення зірок, 
планет

Існуючі класи цивілізацій 

Кардашова-Кайку-Каутца за 

енерго осяжністю

Відповідна шкала 

творення і 

свідомості

«Мозок-матрьошка» - структура 

яка  складається з однієї або 

декількох сфер Дайсона 

Так само як наші будівлі не говорять 

нічого про наш вигляд (тільки про 

імовірні габарити або спосіб життя), 

так само космічна діяльність може не 

давати прямих вказівок на вигляд або 

мотивацію космічних цивілізацій

Двигун 

Шкадова

Видима дія:

• Астрономічні тіла

Які можуть бути позаземні цивілізаціії?

http://www.novate.ru/files/u34508/mega-projekt-07.JPG
http://www.novate.ru/files/u34508/mega-projekt-07.JPG


«Зірка Таббі» KIC 8462852 з імовірно 

штучним об’єктом на орбіті (2015)

Галактика NGC 1316: 4 

наднові за 26 років (1980-

2006)

За 11 років небесне тіло 

пережило два несподіваних 

сплеску яскравості, які 

тривали до 200 днів. Два 

найзначніших спади, на 16 і 

22 %, відбулися з розривом 

приблизно в два роки

Населений, свідомий Всесвіт, де вочевидь 

життя є правилом, а не виключенням!

Зірка N6946-BH1 щезла або 

раптово стала чорною дірою

https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/image2stscihp1719bf1800x1200.png
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/image2stscihp1719bf1800x1200.png


Існуючі класи цивілізацій 

Кардашова-Кайку-Каутца за 

енерго осяжністю

Відповідна шкала 

творення і 

свідомості

Тип Еквівалент 
енергоспо
живання 

Ступінь 
свідомості

Приклад 
творення

4 
(3)

Вся 
енергія, яку 
випромінює 
галактичне 
скупчення 

Усвідомлен
ня 
відповідаль
ності за 
навколо 
галактичний 
простір

Переходи між 
галактиками, 
творення 
галактик

Труба Красникова гіпотетичний 

пристрій для космічних подорожей з 

викривленням простору-часу

«Можливо, галактики не розлітаються 

через новизну. Галактика хоче лишатися 

галактикою. Вона хоче триматися за 

рівень морфологічної новизни, що нею 

досягнутий».  Т.Маккена

Видима дія:

• Галактики

• Галактичні скупчення

• Локальні закони

• Кротові нори

Abell68c1 і Abell2219c1 Рухаються самі 

Галактики (Abell68c1 і Abell2219c1) 

із аномально високим червоним 

зміщенням (9) вже були через 500млн.р. 

після Вел.Вибуху?

Крот

«

дословным переводом англ. wormhole) 

—

особенность пространства

представляющая собой в каждый 

момент времени «туннель» в 

пространстве

Які можуть бути позаземні цивілізаціії?



«Це може бути відбитком іншого Всесвіту за 

межами нашого, що викликаний квантовою 

заплутаністю між ними». Л. Мерсіні-Хафтон 

Великий Атрактор

Цивілізація - «Високостійкий стан 

речовини, здатний збирати, абстрактно 

аналізувати і використовувати інформацію 

для отримання максимуму знань про 

навколишній світ і щодо самого себе, і для 

вироблення реакцій збереження. 

Відокремлюється обсягом накопиченої 

інформації, програмою функціонування і 

виробництвом для реалізації цих функцій» 

Кардашев М.С.

Астрофизический аспект проблемы 

поиска сигналов внеземных 

цивилизаций//Внеземные цивилизации. 

45

Реліктова холодна пляма

Темний 

потік



Існуючі класи цивілізацій 

Кардашова-Кайку-Каутца за 

енерго осяжністю

Відповідна шкала 

творення і 

свідомості

Тип Еквівалент 
енергоспо
живання 

Ступінь 
свідомості

Приклад 
творення

5/5
б 
(4)

Енергія 
Всесвіту

Усвідомлен
ня 
відповідаль
ності за 
Всесвіт

Зміна констант, 
переходи між 
Всесвітами, 
тощо

6 Енергія 
кількох 
Всесвітів…

Ультрасвідо
мість, 
Гармонійни
й Універсум

Творення 
Всесвітів, 
Модифікована 
точка Омега

Космогонічна Гра ведеться не так, 

як шахова, бо в ній змінюються

закони, тобто правила пересування, 

фігури і сама шахівниця. С.Лем

Ланіакея - надскупчення галактик, 

суперкластер що складається приблизно 

зі 100 тисяч галактик, інші надскупчення

Видима дія:

• Глобальні закони

• Осяжний і неосяжний Всесвіт   

Видима дія:
• Все суще

Які можуть бути позаземні цивілізаціії?



V. G. Gurzadyan, R. Penrose: CCC and the Fermi paradox 2012

Реліктове випромінення 

може бути залишком 

попередніх еонів або 

навіть посланнями  від 

цивілізацій які існували 

до «Великого Вибуху»!

«Неминуче доводиться 

допустити, що початку 

життя у тому космосі, який 

ми спостерігаємо, не було, 

оскільки не було початку 

цього космосу. Життя вічне, 

оскільки вічний космос» 

В.І.Вернадський

Масштаб творення – не 

обов’язково лінійний і 

енерговитратний, 

особливо якщо ти вмієш 

міняти закони :)



Але що ж по факту? 

З однієї сторони розроблені 

теоретичні моделі, із іншої –

накопичились спостереження!

Тисячі свідчень про феномени 

типу «контактів»:

• Аномальні Аерокосмічні Феномени 

(ААЯ) із видимими проявами типу 

«істот»

• ААЯ із близькими контактами

• АЯ типу «привидів», «полтергейстів» 

із ознаками іншорідної свідомості

• Аномальні зони (АЯЗ) із 

періодичними проявами, слідами

• Невідомі біологічні створіння (НБС)

• Фольклорні дані із стійким 

детальним описом

• Міфи та історичні факти

• Археологічні дані, «неумісні 

артефакти»

• Експерименти із розширеним 

сприйняттям і свідомістю

Неправда багатоманітна, 

ні



Відео спостереження ААЯ типу 

“приземлення НЛО” біля м.Кривий Ріг 

(с.Вільне) у 2012 році. Відео 

представлене очевидцем, прямий 

контакт встановлений С.Петровим 

(Харківський філіал УНДЦА «Зонд»). 

• форма об'єкта є не характерною для 

відомих літальних об’єктів

• рух об'єкта мало відповідний 

аеродинамічній формі 

• зникнення об’єкту що може бути також 

результатом сідання за лісосмугу або за 

півострів у водосховищі 

ААЯ біля с.Вільне (Кривий Ріг)

Фактори аномальності:

Експедиція УНДЦА  18-20.11. 2017 

Значна кількість білих метеликів у лісі під 

час пошуку імовірного місця посадки НЛО

Контакти із Аномальними Аерокосмічними Феноменами

Кадр із відео /2012 р.



Напрямок (ПД) у якому спостерігаються 

об'єкти 

АЯЗ «Яблунівка»

2017: Отримані свідчення понад 10 

спостережень імовірних ААЯ у с.Яблунівка із 

2012 по 2017р.

Перспективними є постійні дистанційні 

спостереження за ААЯ в с.Яблунівка по 

типу «Хессдален».  

1984 – близький контакт з «істотами»

1989 – фляп із сотнями очевидців, близькі 

контакти з «істотами»

1990 – нові спостереження

2006 – близький контакт з «істотами»

Фактори аномальності:

• Поліморфізм, світіння, зависання

• Поява/зникнення, стрімкий рух

• Прояви у вигляді «істот»

• Залишкові ефекти типу невидимих 

перешкод, вплив на очевидців

Експедиції та виїзди УНДЦА 1989, 2005, 

2008, 2009, 2010, 2015, 2017

Контакти із ААЯ та «істотами» 



АЯЗ «Грузьке»

Контакти із невідомим, переміщення у просторі

Фактори аномальності:

• Аномальні «перенесення» очевидців у 

просторі за неспівмірно малий час

• Потрапляння у «нехарактерну», аномальну 

місцевість із поверненням назад

• «Водить» в місцевості, «необійденне місце»



Полтергейстний феномен у квартирі,

м. Київ, 2010: термографія

• Свідчення про рухи предметів (люк)

• Свідчення про аномальний розрив 

канатів і ланцюгів

• Свідчення про аномальні звуки

Фізичні прояви феноменів типу «полтергейсти», «привиди»

Полтергейстна яхта /2017 р.

Аномалія 

"мрячний образ" 

на фото у 

Підгірському 

Замку

Самозаймання 

с.Перекопівка 

2006



Дослідження «кругів на полях» у 

с. Кордишівка Вінницької області, 25.06.2011

Аномальні зони (АЯЗ) із залишковими слідами

Можливо пласкі фігури 

відбиток просторових структур



Будова тканин пшениці у вузлі 

Результати дослідження зразків грунту у Національному науковому 

Центрі Академії аграрних наук України

Аномальні зміни стебел пшениці у вузлах внаслідок несиметричного поділу і

розтягування клітин, викликаних певною гормональною стимуляцією тканин; в

пробах ґрунту виявлена аномальна відмінність фіксованих форм металів.

Аномальні зони (АЯЗ) із залишковими слідами



Гіпотези походження феноменів типу АЯЗ

• Людьми

• Не людьми

• Природою

За створенням

За функцією

• «Зонд Брейсуела» залишений 

для контактів

• Система доступу до знань

• Несвідомі порушення 

метрики простору-часу тощо 

• Інструменти інших 

цивілізацій

• Наслідки діяльності інших 

світів

• Невідомі властивості 

Всесвіту або його частин

• Саморегулівна планетна 

система 

• Мікрочервоточини  

• Космічна гра/Глобальна 

навчальна система…

Чорний 

моноліт

А.Кларка

Передумови:

• Місце

• Певні параметри 

оточення

• Спостерігач

«Не окружают ли нас невидимые солнца, 

планеты и существа, подобно бактериям, которых

разглядел человек только теперь? Где живут эти

высшие? Населяют ли только определенные

уголки Вселенной, или рассеяны всюду и могут

быть, где хотят? Какие их свойства? Не имеют ли

они связи с теперешними существами? Не 

составляют ли начало жизни людей и 

родственных им, хотя и совершенных небесных

существ? Не составляют ли они их душу (их

часть)? Не вселяются ли с какой-нибудь целью в 

животное или человека при его зачатии? 

Странные вопросы, и ответа на них нет». 

К.Ціолковський



Подорожувати між квантовими світами може 

виявитися простішим, ніж між планетами! 

Питання в наборі умов!

Наполегливо рекомендую всім 

бути акуратними, зустрівши 

прибульця. Невідомо, де він 

вже побував. С.Ґокінг

Розвиток свідомості може 

набагато випереджати технології 

або взагалі їх заміщувати. Таким 

чином доступ до ресурсів 

(швидкість переміщень) можуть 

отримати цивілізації, які не мають 

першого  або вищого рівня, або їм 

взагалі не потрібні будуть ресурси

«Чим глибше гравці перетворять 

Космос, тим сильніше вони 

змінюють самих себе » С.Лем



Дослідження мозку показують 

наявність «морфогенетичних 

полів» (Шелдрейк, Прібрам та ін.)

Пам’ять очевидно не є 

локальною, а міститься у деяких 

польових інформаційних 

патернах

Сучасний етап досліджень 

людської свідомості пов’язаний 

із впливом на реальність

«Свідомість є функцією вибору, однією із 

множини альтернативних класичних реальностей –

проекцій єдиного квантового Світу». 

М.Б. Мєнскій

Свідомість грає 

фундаментальну роль у 

Всесвіті, генеруючи 

негентропію 
“В особых состояниях (на грани 

бессознательного) индивидуальное 

сознание получает доступ к 

квантовому миру за рамками одной 

классической проекции. Это может 

объяснить наблюдаемые иногда 

явления в области психики, которые 

играют центральную роль в 

ненаучных формах познания 

духовной жизни человека (восточные 

философии, религия)” (Менский, 

2005: 433).

Безкрайній космос і 

людська свідомість -

дві глибини що завжди 

будуть викликом для 

нашого пізнання.

Свами Рама  : «Все духовные практики 



Методика Крохальова

Вплив свідомості на матерію



Відгук детекторів типу «крутильних 

вагів»:

 космофізичні фактори

емоційний стан людей

 незрозумілі джерела

Дослідження макрофлуктуацій 

(Пугач О.Ф., Білик А.С., Миронов 

М.І., УНДЦА «Зонд» ГАО НАНУ,)

Експерименти із переносу 

властивостей кислото-лужних 

властивостей води на відстань біля 

40 см (Ніколенко В.М., УНДЦА «Зонд»)



Передбачення майбутнього (Б.Лібет, Д.Хайнес, Д.Радін)

«І дійсно, ми іноді стикаємося із нашим майбутнім. Так, ми думаємо, що у 

майбутньому ми отримаємо експериментальний  доказ psi. Проходить час і ми 

отримуємо експерименти, які доводять існування psi. Це означає, в принципі, що 

першопочаткове  враження відносно psi могло бути безпосередньо 

передзнанням». Д.Радін



Складності детектування неелектромагнітних полів 

свідомості:

• Потреба екранування від електромагнітних та теплових 

впливів, інших джерел неелектромагнітних полів

• Вплив наміру спостерігача, пов’язаних осіб, скупчень людей

• Принципіальна неможливість забезпечення повної закритості 

систем («все впливає на все», ефект форм тощо)

«Свідомість — внутрішня властивість системи, яка полягає у її 

здатності розпізнавати та реалізовувати окремі допустимі для 

неї стани». С. Доронін

Замкнута система із рівною імовірністю може знаходитися у 

будь-якому допустимому для неї стані

Всі системи 

всередині 

Всесвіту 

незамкнуті! 

Этот мир, с его характерной 

для него предпочтительными

привычное разделение мира по сути 

дела не более чем миф. Сейчас

немногие физики считают, что 

классическая физика обладает тем же 

статусом, что и

квантовая; на самом деле она 

представляет собой полезное 

приближение для описания мира,

который при всех пространственных 

масштабах является квантовым. 

Проявление квантовых

эффектов трудно наблюдать в 

«Свідомість 

розпізнавання а не просто 

властивість!



Властивості свідомості (Д.Радін): 

1. Свідомість нелокальна та має квантовоподобні польові

властивості, що впливають на вірогідності подій

2. Здатна до генерації негентропії, впорядковує системи

3. Сила свідомості у індивіда піддатна часовим флюктуаціям та 

регулюється фокусом уваги

4. Свідомість групи підсилюється, коли увага групи зосереджена

на спільному, що створює впорядковану «польову групову

свідомість» 

5. Шумовий ефект та реалізація неупорядкованого поля 

свідомості,  коли особи у групі орієнтовані на різні цілі

6. Фізичні системи всіх видів реагують на польову свідомість, 

стаючи більш впорядкованими.

Ми всі квантово заплутані 

Великим Вибухом! 



Будь-яка модель – лише опис Світу а не сам Світ!

Модель впливу аномальних явищ на оточуюче середовище у 

рамках теорії квантової декогеренції: 

1. Підвищується замкнутість, 

нелокальність системи. 

2. Змінюється матриця щільності стану 

(збільшується число можливих станів 

об’єктів системи), йде перерозподіл та 

акумуляція енергії системою

3. Повернення системи у 

першопочатковий (заплутаний із 

оточенням, локальний) стан, що 

супроводжується залишковими 

ефектами та зростанням ентропії (при 

цьому можлива реалізація деяких 

нетривіальних станів)



Пояснення аномальних явищ у рамках теорії квантової 

декогеренції:

•переміщення, зникнення, поява об’єктів 

•зміна грунту (поява рідкоземельних 

металів) 

•апостеріорні явища в АЗ (невидимі 

перешкоди тощо)

•полтергейсти

• зміна флори (вплив на квантовомеханічні 

механізми рослин)

•аномальні властивості тварин

•поява надздатностей після взаємодії з АЯ

•фантомні видіння космонавтів 

•гансфельд-ефекти

•магічні ритуали…

Вочевидь всі нетривіальні взаємодії 

використовують в тому чи іншому 

ступені механізм нелокальності



Все мы квантово запутаны 

Большим Взрывом!

«Рано чи пізно – але ми попрямуємо 

до зірок!»  

С.Гокінґ



WWW.ZOND.KIEV.UA

Дякуємо за увагу!


