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Актуальні гіпотези 

природи та походження 

аномальних явищ



АЯ: різноманітні, по всьому світу, в усі часи!



АЯ (ААЯ, НЛО, АЯЗ, ГПЗ) як комплекси природних фізичних явищ,

специфічним чином взаємодіючих із середовищем.

Від радіофізики до квантової космології. Космомікрофізика та стенди.

З урахуванням світового досвіду, УНДЦА «Зонд» оптимізований в

першу чергу для ефективної аналітики феноменів та координації

вузькоспеціалізованих науково-дослідних установ



Походження феноменів та 

структура Всесвіту!

Поширеність дива?

Транспортне питання?

Спорідненість фізичних 

умов?



Спектр феноменів АЯЗ:

- аномалії у флорі та фауні, 

- коливання геофізичних 

параметрів, 

- об'єкти з'являються та 

зникають,

- люди «блукають» та 

«стрибають»,

- ААЯ 



Транспортні АЯ:

«блукання» та «стрибки» між точками «А — В — С»



“Блукання” та “стрибки” у АЯЗ:

якщо психофізиологічні ефекти то як

впливає на механізми тощо?



Якщо “портали” то

чому не у космос?



Чи відокремлені ми від

квантового мультиверсуму у

повсякденному житті?

Евереттика та ін.



Транспортні АЯ у підході квантової механіки:

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

інтерференція альтернатив евереттики?



Активна свідомість спостерігача 

та реалізація «дива» як 

малоймовірного фізичного 

явища?

Заплутаність квантової 

свідомості «двійників у 

альтерверсумі» ? 

Нетривіальні навколишні 

умови та змінені стани 

свідомості?



АЯ у фізиці!

Свідомість спостерігача

Квантова телепортація

«Перехрестя світів» мультиверсуму



Просторово-часова і подієва локалізація усього різноманіття АЯ в 

навколоземному просторі та в історії людства може вказувати на 

вельми тісну взаємодію феноменів з нашим світом.

«Надлишкова» статистика Ж.Валлє та В.Ажажи. 

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

одного на величезні космічні відстані нашого Всесвіту.

У багатовимірній суперструнно-мембранній космології різні світи 

можуть мати абсолютно різні фізичні закони.

А от у квантовій механіці «розгалудженого Всесвіту» Еверетта-Уілера 

просторово-часові координати і фізика «альтернативних світів-

хвильових пакетів» практично збігаються, невід'ємні психофізіологічні 

складові та дива вирогідностей...

Інтерпретація Бома та Пенроуз щодо незавершеності.

Дослідження АЯ в загальній науковій картині устрою Всесвіту сприяє й

розвитку природознавства в цілому!
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Дякуємо за увагу!


