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Список присутніх, що зареєструвалися на засіданні:
1. Білик А.
2. Чорнай Ю.
3. Ніколенко В.
4. ДеМорт М.
5. Гамаля А.
6. Мірасова Л.
7. Тараненко Р.
8. Челомбітко О.
9. Руденко І.
10. Проноза М.
1. СЛУХАЛИ: Попередні результати експедиції «Кривий Ріг – 2017»
Експедиція здійснена 18-20 листопада 2018 року.
Маршрут: Київ – Кропивницький – Вільне – Кр. Ріг – Дніпро - Харків – Київ.
Роботи виконувалися у складі:
Білик А. – голова УНДЦА «Зонд»
Кириченко О. – другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційнотехнічного відділу
ДеМорт М. – провідний експерт системно-аналітичного відділу УНДЦА «Зонд»
Петров С. – керівник Харківського філіалу УНДЦА «Зонд»
Баліцький Т. – представник Харківського філіалу УНДЦА «Зонд»
Чеча В. – представник Харківського філіалу УНДЦА «Зонд»
Метою було виявлення факторів аномальності в районі відеофіксації імовірного ААЯ
типу “приземлення НЛО”.
В ході експедиції виконані наступні роботи:
1. опитування відеооператора – проведено анкетування, взято покази та здійснено
аудіо запис
2. пеленг району спостереження ААЯ. Вперше для трасування використано лазер

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
3. дослідження місць спостреження і ймовірних фізичних проявів ААЯ, вимір різним
обладнанням – радіометри, частотоміри, магнітометр, компаси. Додатково
перевірено місця, вказані екстрасенсорним методом (оператор М.де Морт).
Також вперше використано портативний тепловізор (№2).

Рис. 4

Рис. 5
Відзначено активність місцевої фауни, зокрема значну кількість білих метеликів у лісі під
час пошуку імовірного місця посадки НЛО.

Рис. 6. Значна кількість білих метеликів у лісі під час пошуку імовірного
місця посадки НЛО
Додатково було виконано наступні задачі:
 побіжне дослідження квартири в Харкові із імовірним АЯ типу «привиди»
 відвідання і термографія Харківських підземель

Рис. 7 . Учасники експедиції у Харківських підземеллях
 ознайомлення із іншими місцями харківських аномалій згідно свідчень очевидців
(АЯЗ типу «портал», ліхтарний стовп біля ж/д-шляхів що «гойднувся» тощо).
 транспортування архіву О.Білецького
Заслухано міні-доповіді наявних учасників експедиції. Жвава дискусія .

ПОСТАНОВИЛИ: проведення експедиції вважати позитивним, висока злагодженість і
швидкість реагування та нові методики апробовані під час перебігу скаладють очевидне
надбання Центру і вітчизняної аномалістики. Експедицію не вважати завершеною до
отримання оригіналу касети і проведення всебічного аналізу. Після чого можна буде
завершити і звіт.
Архів О.Білецького прийняти на баланс Центру, забезпечити належне зберігання та
включення у програму проекту «Спадок».
2. СЛУХАЛИ: Попередні результати експедиції «Зона суперта – 2017» -2
Мірасова Л. доповіла про свою частину робіт під час експедиції «Зона суперта – 2017». На
місці супроводжували О.Сергеєва (екстрасенс, Мелітополь) та Ю.Богданов (власник саду
зони). На горі в центрі відчувалося сильне напруження. Л.Мірасовій було показано точку
де не можна знаходитися більше 5...10 хв., там імовірно є щось підземне.
Відскановано (А.Гамаля) книгу О.Ткаченка «Мелітопольське диво», присвячену подіям у
зоні, її ел. версію поширено серед учасників.
Також було відібрано зразок опіщаненої кулі із дна Сарматського моря – передано в архів
Центру.
3. СЛУХАЛИ: Виступ на Йога-Експо
26 листопада 2017 року в рамках міжнародної виставки «Йога-Експо» проведено публічну
лекцію «Позаземні цивілізації і дослідження аномальних явищ в загальній науковій
картині Всесвіту». Лекцію відвідало понад 50 чол. В кінці було надано відповіді на
питання, поширено збірники наукових праць УНДЦА.

Рис. 8 Афіша «Йога-Експо»

Рис. 9 Фото з виступу «Йога-Експо»
Відео лекції доступне за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=aitgdBCEjtk
ПОСТАНОВИЛИ: Вважати новий формат представлення результатів успішним, ширити
даний досвід надалі із метою популяризації свідомого відношення до аномальних
феноменів і результатів Центру.
4. СЛУХАЛИ: Проміжні результати експериментів за проектом «Атрактор».
В.о. керівника Експериментально-конструкторського відділу Ніколенко В.М. представив
проміжні результати експериментів за проектом «Атрактор».
Експериментально-конструкторським відділом розроблено електротехнічний генератор
для дослідження гіпотетичних нетривіальних взаємодій.

Рис. 10. Вигляд устаткування експерименту
За допомогою генератора розробленого експериментально-конструкторським відділом
здійснено перенос кислото-лужних властивостей води на відстань біля 40 см. Перенос
проконтрольовано лакмусовими папірцями.
Зміни показників відбулися від РН5...6 до РН 8...9 за 20 хв. Об'єкт переносу мав РН9.
За результатами експерименту зняте відео із описом.
ПОСТАНОВИЛИ: вважати експеримент успішним. Винести подяку В.Ніколенко за
дослідницьку роботу. Відповідну методологію і термінологію концептуалізувати із метою
подальших експериментів і часткового оприлюднення результатів.
5. СЛУХАЛИ: Освітні заходи Центру
Провідним експертом системно-аналітичного відділу УНДЦА «Зонд» Маріанной «деМорт» проведено Другий майстер клас із розвитку сенситивності у рамках навчальної
програми проекту «Сила-Пошук».
Урок 2: Доузинг із Маятником. В основі доузінгу або біолокації справді лежить
«ідеомоторна» реакція організму, який в цілому реєструє і реагує (феноменологічним
шляхом) на певні задані або очікувані параметри (спектр цих параметрів і механізм
реагування – досі не вивчений). Маятник - будь-який маленький вантаж, підвішений на
нитку, котрий людина робить собі сама. В якості маятника людина може використовувати
свій кулон, хрестик нашийний, нашийну прикрасу. На засідання принесено нитку / тонкий
шнур біля 50 см завдовжки а також предмет для підвісу – невеликий об’єкт ґудзик або
болт, нашийний кулон - завбільшки 1…6см, що має вагу не менше 10 грам. Нитка або
шнур, а також предмет для підвісу мають бути вашими особисто або новими чи
нейтральними.
Проведена вправа “зробити маятник”, в ході якої учасники виготовили свій маятник.
Здійснене навчання, як маятником получати відповіді “так” і “ні”, проведено
індивідуальні спроби із заздалегідь відомими і невідомими речами. Видано завдання для
самостійного опрацювання .

Також В.Ніколенко показано варіант системограми для полегшення доузингу із
маятником.

Рис. 11. Варіант системограми для полегшення доузингу із маятником В.М. Ніколенко
ПОСТАНОВИЛИ: винести подяку Маріанні де Морт та В.Ніколенко за методологічну і
освітню роботу, продовжити навчальний курс у наступному році. Підкреслено
необхідність виключно наукового підходу до вивчення феноменів, забезпечення
методологічно чистих умов експериментів.
6. СЛУХАЛИ:
Повідомлення Проноза М.І. Про спостереження імовірного ААЯ.
Представлено фото яскравого об'єкта спостереженого в Києві 01.07.2017 (Троєщина) і
тільки недавно були віднайдені.

Рис. 12.

Рис. 13.

ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома, подякувати М.Пронозі. Зазначити що
відображений на фото світлий об'єкт може бути рівно інтерпретований як китайський
ліхтарик або дрон. Якість світлин і вербальний опис не дозволяють здійснити точніше
аналіз.
7. СЛУХАЛИ: Про відвідання лекції О.Букалова «Космос та біосфера. Життя на
Землі та космічна погода» у Будинку вчених.
10.11.2017 у Будинку вчених, клуб «Всесвіт простір час» відбулася лекція О.Букалова
(Центр фізичних і космічних досліджень Міжнародного інституту соціоніки, Київ,
Україна) «Космос та біосфера. Життя на Землі та космічна погода» у Будинку вчених,
також із доповіддю «Реакція метахромазії як модель для вивчення механізмів взаємодії
клітин із космо-фізичними факторами» виступила О.М. Громозова (інститут мікробіології
та вірусології ім. Д.Заболотного НАН України).
Реферативно представлено ключові слайди із лекції:

ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома, відвідувати подібні заходи і надалі.
Вчених доповідачів запросити до ширшої співпраці.
8. СЛУХАЛИ: Різне. Повідомлення Ю.Чорнай: «Наша енергія там, де наші
думки». 10 основних пунктів, куди витрачається енергія.
1. Надмірні очікування.
2. Незакінченні справи
3. Незакінченні відносини
4. Страхи. Невпевненність в собі.
5. Соціальні мережі
6. Співзалежні стосунки
7. Колишні партнери, закоханності
8. Неправильне ставлення до свого тіла
9. Борги
10. Неприйняті рішення (комплекс відмінника)
ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома. Подякувати Ю.Чорнай за лекцію з психології.
Відзначити що представлені матеріали можуть стати в основі психотехнік підготовки
особового складу до участі в експедиціях.
9. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру 20.12.2017.
ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру
20.12.2017.
Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

