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Аномальні явища – неперіодичні
швидкоплинні явища у оточуючому
середовищі, параметри чи
характеристики яких не можуть бути
пояснені у рамках панівних наукових
уявлень

АЯ спострегігаються із давніх
часів та реєструються
у звітах, історичних хроніках,
релігіях, витворах мистецтв

Український науково-дослідний Центр
вивчення аномалій «Зонд» - організація при
факультеті авіаційних і космічних систем НТУУ
«КПІ», 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.
Парадигма: дослідження аномальних явищ
науковими методами, апробація теорій, формування
нової наукової картини Світу.
«Озброєна п’ятьма відчуттями, людина
досліджує оточуючий Всесвіт і називає цю
подорож Наукою». Е.П.Габбл

Аномальні явища – неперіодичні швидкоплинні
явища у оточуючому середовищі, параметри чи
характеристики яких не можуть бути пояснені у рамках
панівних наукових уявлень.
Концептуальна модель апостеріорного дослідження АЯ
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Концептуальна модель апріорного дослідження АЯ
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МОНІТОРИНГ АЕРОКОСМІЧНИХ ЯВИЩ
• Спостереження і визначення параметрів
відомих аерокосмічних явищ
• Виявлення та ототожнення аномальних
аерокосмічних явищ
• Екологічний моніторинг (глобальне
потепління, лісові насадження, пожежі,
тайфуни, виверження тощо)
• Попередження космічних загроз
• Пошук форм життя у навколоземному
просторі
• Визначення місць падіння космічних
об’єктів, апаратів, літаків
• Локалізація особливостей та місць земної
поверхні (АЯЗ, археологічні пам’ятки
тощо)
• Громадська безпека
• Безпека польотів
• Задачі цивільного захисту і оборони

Укрупнений стандартизований перелік явищ і робіт,
що проводяться при їх дослідженні (витяг):
Тип АЯ
1. Вивчення спостереження АЯ
дистанційно
2. Вивчення спостереження АЯ на
місцевості
3. Дослідження місць взаємодії АЯ на
місцевості
4. Дослідження місць імовірного
виникнення АЯ на місцевості
5. Вивчення феномену формацій на полях
6. Дослідження матеріальних зразків
7. Дослідження полтергейстних феноменів
8. Вивчення феноменів типу привидів
9. Дослідження імовірних невідомих
тварин
10. …

Роботи
1. Опитування і анкетування очевидців
2. Рекогносцировка
3. Геодезична зйомка місцевості
4. Відбір зразків
5. Вимірювання радіологічного фону
6. Стаціонарні відеоспостереження
7. Лабораторні аналізи зразків
8. Фото-відеозйомка
9. Аналіз фото та відеоматеріалів
10. Розробка гіпотез
11. Моделювання і ототожнення явищ
12. …

Для кожного випадку
підбирається перелік робіт і
приладів!

Прилади і устаткування:
Тепловізори
Радіометри
Пірометри
Магнітометри
Частотоміри
Чутливі мікрофони
Бурильне устаткування
Геодезичне обладнання
Нічне бачення
Відео-фото камери
Далекоміри
Біноклі
Металошукачі
Спеціальні прилади
Власні розробки
Спеціалізоване програмне забезпечення
Засоби індивідуального захисту та виживання
Лабораторне оснащення
Майндмашини
Спорядження підтримки (рації, фальшвеєри)...

Фактори аномальності – це
прояви феномену,
характеристики яких не
належать масиву проявів явищгіпотез відомої природи.

Широке залучення спеціалістів та лабораторій на аутсорсі !

ААЯ у повітряному
Бельгії, 1990: БРЛС Ф-16

просторі
ААЯ у повітряному просторі Швеції,
2007: фото зі світлофільтрами

АЯ різноманітні та
багатогранні
Полтергейстний феномен у квартирі,
м. Київ, 2010: термографія

Дослідження «кругів на полях» у
с. Кордишівка Вінницької області,
25.06.2011

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
важких металів тощо

Будова тканин пшениці у
вузлі
Результати дослідження зразків грунту у Національному
науковому Центрі Академії аграрних наук України

Дослідження АЯЗ у с.Грузьке Київської області
• Спонтанне переміщення людей у просторі
• Потрапляння у нехарактерну місцевість
• Дезорієнтація
• «Поголос»

Дослідження Підгорецького замку у
Львівській області
• Спостереження візуальних образів
• Звуки невстановленої природи
• Прояв на фотографіях

Аномальні сплески
«білого шуму»

Результати
• Розглянуто понад 500 випадків
феноменів
• Здійснено понад 35 експедицій і
виїзних досліджень
• видано 9 книг та більш ніж 100 статей,
• прийнято участь у створенні 4
фільмів.
• 235 засідань (2.2017),
• організовано і співорганізовано 5
конференцій, у 8 прийнято участь

НЛО у вигляді трьох
джерел світла на Подолі,
Київ, жовтень 2006 р.

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

ААЯ, кадри з відеофільму,
Севастополь, 2006 р.

Фото НЛО
у Харкові
28.05.201
0 р.

Представлення результатів
В Інтернеті:

Два аспекти взаємодії зі ЗМІ:
Популяризація свідомого
відношення
Залучення імовірних очевидців

• Сайт http://zond.kiev.ua
• Розділ на сайті ФАКС НТУУ «КПІ»
http://faks.kpi.ua
• Сторінки в соціальних мережах (VK, facebook)
• Сайт «Новини уфології» http://ufology-news.com
(проект «Ототожнення-Прорив)
• Ютуб канал SRCAA "Zond"
• Компліментарні мережеві проекти
ЗМІ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Періодичні виступи на телебаченні
Коментарі на радіо
Інтерв’ю та виступи у друкованих медіа
Звернення до потенційних очевидців
Статті в газетах, журналах
Телепроекти
Фільми
Сценарії

Кожні 5 років на факультеті виходить збірник наукових праць, що містить
статті, які відображають сучасний стан вивчення та розуміння ролі
аномальних явищ у формуванні картини Світу, наведені теорія, методики та
практичні аспекти досліджень аномальних явищ, отримані у результаті
роботи УНДЦА «Зонд», а також на основі провідного закордонного досвіду.

Аномальні явища як неперіодичні
швидкоплинні явища, що
спостерігаються у навколишньому
середовищі, - є феноменологічними
Мета досліджень
аномальних явищ - це
формування наукової
картини феномену, як
частини наукової картини
Світу в цілому

ЗАРАЗ МИ СТОЇМО НА ПОРОЗІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ

Іншопланетне життя?
«Намір створити Всесвіт, у якому буде
існувати життя, проглядається у
процесі творення із самого
початку». С.Гроф
100..400 млрд. 3704 підтверджені
екзопланет в
216 землеподібні
нашій галактиці!

Відкриття екзопланет
Графік відкриття
екзопланет станом
на 23 вересня 2014
року. 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

У СЕРЕДНЬОМУ КОЖНА ЗОРЯНА СИСТЕМА МАЄ МІНІМУМ
ОДНУ ПЛАНЕТУ!

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.

Вік життя на Землі?
«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 скелях біля узбережжя північного
Лабрадору в Канаді, яким 3,95 млрд
років виявлено вкраплення графіту, які
вироблені живими організмами,
здатними до фотосинтезу.
Вчені прийшли до висновку, що графіт ні
пізнім вкрапленням, а був створений в
той же час, що і скельна порода
https://www.nature.com/articles/nature24019

Навколоземне життя?
Стійкість ДНК до
суборбітальних
умов (2014,
проект DARE (DNA
atmospheric reentry experiment))
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)

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

В Гренландії
знайдені бактерії 3,8
млрд. років

«Позаземне» життя на Землі?
Геномна виключність і
надзвичайна складність
восьминогів,
редагування генів*
33,000 білок-кодуючих генів
(людина – 20000..25000)**
Дельфіни, біологічно
безсмертні види тощо..

http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)30344-6
Nature, Science World Report 2017**

Життя у Сонячній системі?

Імовірні саморухливі
об’єкти на Венері
(Ксанфомаліті)

Регулярні структури виявлені на Місяці
проектом SAAM (Архіпов)

Життя у Сонячній системі?

Аномальні хмари висотою понад
200км та світлові ефекти на Марсі
(2014, 2015)

Існуючі класи цивілізацій Відповідна шкала
Кардашова-Кайку-Каутца за
творення і
енерго використанням
свідомості
Тип Еквівалент Ступінь
енергоспо свідомості
живання

Приклад
творення

0

Значна
частина
енергії
планети

Усвідомлення
відповідально
сті за
цивілізацію

Сталий
розвиток
цивілізації,
континентальні
споруди

1

Вся енергія, Усвідомлення
яку планета відповідально
отримує від сті за планету
центральної
зірки та
енергетични
х джерел
планети

Сталий
розвиток
планети,
колопланетарні
споруди

2
(1)

Вся енергія,
яку
випромінює
центральна
зірка

Усвідомлення
відповідально
сті за зоряну
систему

Сталий
розвиток
системи,
астроінженерні
споруди

3
(2)

Вся енергія,
яку
випромінює
галактика

Усвідомлення
відповідально
сті за
галактику

Переходи
всередині
галактик,
творення зірок,
планет

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

Населений, свідомий Всесвіт, де вочевидь життя є
правилом, а не виключенням!

Галактика NGC 1316: 4
наднові за 26 років (19802006)

Зірка KIC 8462852 з імовірно штучним
об’єктом на орбіті (2015) 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

Існуючі класи цивілізацій Відповідна шкала
Ланіакея - надскупчення галактик.
Кардашова-Кайку-Каутца за
творення і
Ланіакея складається приблизно зі
енерго використанням
свідомості
100 тисяч галактик
Тип Еквівален Ступінь
Приклад
т
свідомості
енергоспо
живання

творення

4
(3)

Вся
енергія,
яку
випроміню
є
галактичне
скупчення

Усвідомленн
я
відповідальн
ості за
навколо
галактичний
простір

Переходи між
галактиками,
творення
галактик

5/5
б
(4)

Енергія
Всесвіту

Усвідомленн
я
відповідальн
ості за
Всесвіт

Зміна констант,
переходи між
Всесвітами,
тощо

6

Енергія
Ультрасвідо
кількох
мість ,
Всесвітів… Гармонійний
Універсум

Творення
Всесвітів,
Модифікована
точка Омега

«Можливо, галактики не розлітаються
через новизну. Галактика хоче лишатися
галактикою. Вона хоче триматися за
рівень морфологічної новизни, що нею
досягнутий». Т.Маккена
Розвиток технологій без розвитку
свідомості – має горизонт. Самоцільне
споживання - математично незбіжний
процес!

«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

Реліктове випромінення
може бути залишком
попередніх еонів або
навіть посланнями від
цивілізацій які існували
до «великого вибуху»!

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

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
послідовного розширення простору,
або їм взагалі не потрібні будуть
ресурси

Id fecit
Universum,
cui prodest

«Чим глибше гравці
перетворять Космос, тим
сильніше вони змінюють
самих себе » С.Лем

Свідомість грає
фундаментальну роль у
Всесвіті, генеруючи
негентропію

Сучасний етап досліджень
людської свідомості пов’язаний
із впливом на реальність
Дослідження мозку показують
наявність «морфогенетичних
полів» (Шелдрейк, Прібрам та ін.)
Пам’ять очевидно не є
локальною, а міститься у деяких
польових інформаційних
патернах
«Свідомість є функцією вибору, однією із множини
альтернативних класичних реальностей – проекцій
єдиного квантового Світу».
М.Б. Мєнскій

Вплив свідомості на матерію

Методика Крохальова

Дослідження макрофлуктуацій (Пугач О.Ф., Білик А.С.,
Миронов М.І., ГАО НАНУ, УНДЦА «Зонд»)

Відгук детекторів типу «крутильних
вагів»:
 космофізичні фактори

(затемнення, схід та захід Сонця,
паради планет)

емоційний стан людей
 незрозумілі джерела


Передбачення майбутнього (Б.Лібет, Д.Хайнес)

«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

Просторово-часова і подієва локалізація АЯ в навколоземному просторі
і в історії людства може вказувати на вельми тісну взаємодію світу
феноменів з нашим світом.
У класичній астрофізиці зоряно-планетарні об'єкти віддалені один від
одного на справді гігантські космічні відстані нашого Всесвіту...
В струнно-мембранній космології різні світи можуть мати абсолютно
різні фізичні закони...
А от в теорії «розгалудженого Всесвіту» Х.Еверетта та «голодинаміки»
Д.Бома паралельні світи та різноманітні феномени взаємопов'язані

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

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.

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)

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

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
Усімы
ми квантово
квантово запутаны
заплутані
Большим
ВеликимВзрывом!
Вибухом!

Дякуємо за увагу!
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