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Про які феномени та об'єкти досліджень йде мова?

Аномальні явища (АЯ) різноманітні — аномальні аерокосмічні явища

(ААЯ) та неототожнені літаючі об'єкти (НЛО), аномальні явища

локалізовані у стаціонарних зонах (АЯЗ) та зони з геопатогенними

впливами (ГПЗ) — від сріблястої кульки у небі, до нетривіальних

геометричних формацій на сільськогосподарських полях.

Перш за все це фізичні явища невстановленої природи, принципово

важливим є розгляд цих феноменів як відкритих фізичних систем, що

обмінюються з навколишнім середовищем енергією та інформацією.

Це дозволяє досліджувати АЯ як комплекси природних фізичних явищ,

специфічним чином взаємодіючих з середовищем.

У коло проблематики досліджень АЯ потрапляє також проблема

формування адекватної фізичної картини Всесвіту, яка в принципі

допускає існування подібних нетривіальних явищ



ААЯ. Бельгія, 1990 (БРЛС)

Полтергейст. Україна, 2010 (ІЧ) ААЯ. Швеція, 2007 (спектр)

Формації на полях. Україна, 2011

АЯ — ААЯ, АЯЗ, ГПЗ — різноманітні!



«Ume No Chiri». Японія, 1803

ААЯ. Україна, 2006

«Сітка АН». СРСР, 1980-ті

АЯ — навкруги!



Походження феноменів та

структура Всесвіту.

Транспортне питання —

можливо ключове?

Спорідненість фізичних

умов?



АЯЗ Велідники. Житомирська обл., 2018.

Блукання, стрибки, відхилення фонових покажчиків, ААЯ...

АЯЗ Грузьке-1. Київська обл., 2011.

Блукання, стрибки, відхилення фонових покажчиків, ААЯ...

Що ми бачимо у АЯЗ? Як це інтерпретувати?



Комплексність феноменів:

- аномалії у флорі та фауні,

- коливання геофізичних

параметрів,

- інші «дива»



«Примарна альтанка». АЯЗ Грузьке-2, Київська обл., 2011.

Географічні об'єкти що з'являються та зникають?

Комплексність феноменів, включно з ААЯ?



Транспортні феномени

АЯЗ: блукання та стрибки

між точками на поверхні

Землі, «портали» у

споріднених місцевостях?



“Блукання” та “стрибки” у АЯЗ —

це виключно психофізиологічні ефекти чи щось дещо більше?

Чи впливає «затьмарення» на механічні системи тощо?



Транспортні феномени АЯЗ: блукання та стрибки між точками

А — В — С



Чи відокремлені ми від

квантового мультиверсуму у

повсякденному житті?

Евереттика та ін.



Транспортні феномени АЯЗ у підході квантової механіки:

флуктуації ймовірностей між точками А0...3 — В...4 — С...n ?

У підході евереттики інтерференція альтернатив?



Активна свідомість спостерігача

або надсвідомість та реалізація

«дива» як малоймовірного

фізичного явища?

Заплутаність квантової

свідомості «двійників у

альтерверсумі»?

Нетривіальні навколишні

умови та змінені стани

свідомості?



Реальність квантового мультиверсуму

тут і зараз? «Перехрестя світів»?



Що це все можливо означає?

Просторово-часова і подієва локалізація АЯ в навколоземному просторі

і в історії людства може вказувати на якусь вельми тісну взаємодію

світу феноменів з нашим світом, близькість їх взаєморозташування та

спорідненість фізичних умов.

У класичній астрофізиці зоряно-планетарні об'єкти віддалені один від

одного на справді гігантські космічні відстані нашого Всесвіту...

В струнно-бранній космології різні світи можуть мати абсолютно різні

фізичні закони...

В квантовій механіці «розгалудженого Всесвіту» Еверетта-Уілера —

просторово-часові координати і фізика «альтернативних світів-

хвильових пакетів» практично збігаються та ще й психофізіологічні

складові... може це саме воно?

«Голографічність» у інтерпретації Бома, роздуми Пенроуза...



Дослідження продовжуються! Попереду багато цікавих відкриттів!



WWW.ZOND.KIEV.UA  

Дякуємо за увагу!


