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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
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Билык А.
Проноза Н.
Дальник П.
Верховини С.
Руденко И.
Мирасова Л.
Кульский А.
Кириченко А.
Миронов Н.

1. СЛУШАЛИ: Билык А. – итоги 2011 года. Билык А. выступил с основными
итогами и выводами уходящего 2011 года, отметил основные достижения Центра,
высказал пожелания - чтобы грядущий год был новым, еще одним витком в
диалектической спирали развития Центра.
2. СЛУШАЛИ: Кульский А.: Сверхсветовые сигналы и их носитель. Кульский А.
рассказал о том, что закончил очередную научную статью, которая выйдет в
журнале «Вселенная, пространство, время». Отмечено, что высокоразвитая
цивилизация не будет пользоваться теми сигналами, которыми пользуемся мы. На
данный момент интенсивно ведутся разработки в отношении опережающей
причинности, которая выходит из уравнений распространения света, в частности
функции Грина. Ранее использовалась только запаздывающая причинность,
поскольку опережающая не наблюдалась, а на уравнения накладывали граничные
условия. Современные исследования свидетельствуют что опережающая
причинность имеет место быть. Очевидно, в недалеком будущем будут построены
приемные системы с даром прогностичности.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поблагодарить Кульского А. за познавательный доклад, способствовать его научной и
популяризаторской деятельности в дальнейшем.

3. СЛУШАЛИ: Первичный Анализ материалов Р. Фурдуя из Архива Центра
Выступил Миронов М. с первичным анализом материалов из Архива Центра,
переданных намедни Р. Фурдуем.
В частности, обнаружен интересный материал – научный отчет относительно некоей
сферы – артефакта, предположительно найденной в Закарпатье.
4. СЛУШАЛИ: Об артефактах.
Нашими белорусскими коллегами предпринята поездка в г.Кропоткин ... Не
протоколировалось.
5. СЛУШАЛИ: Обращения Центра.
В контексте разработок Центра в направлении изучения взаимодействия сознания и
материи сформирован запрос в «Інститут психології ім. Г.С. Костюка Національної
академії педагогічних наук України, Україна, 01033, Київ-33, ул.Паньківська, 2»
директором которого является «Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН
України, доктор психологічних наук, професор».
Шановний Сергій Дмитрович!
До Вас звертаються представники Українського науково-дослідного Центру
вивчення аномалій «Зонд».
Основною метою діяльності УНДЦА «Зонд» є систематизація та аналіз наявної
інформації про аномальні явища, їх ототожнення та встановлення природи їх походження.
УНДЦА «Зонд» є єдиною організацією в Україні, що займається даною
проблематикою в Україні на науковому рівні. Наша організація діє при Факультеті
авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ» і є наступником Секції з вивчення
аномальних явищ в навколишньому середовищі, що була організована при НТО РЕЗ ім.
Попова зі згоди Голови НАНУ Б.Е.Патона і діяла в 1980-1991 роки під керівництвом
д.т.н., акад. Г.С. Писаренка. У своїх дослідженнях УНДЦА «Зонд» спирається на наукові
методи, уникаючи невизначеності та сакралізації проблеми. Переважне число учасників
Центру є співробітниками наукових і освітніх установ, мають наукові ступені та вчені
звання, є фахівцями у своїх галузях.
Аномальні явища розглядаються Центром як неперіодичні швидкоплинні явища в
оточуючому середовищі, прояви яких на початковому етапі досліджень не можуть бути
пояснені у рамках існуючих наукових уявлень про навколишній Світ. Центр широко
співпрацює зі ЗМІ а також з багатьма зарубіжними колегами, ведеться обмін досвідом та
напрацьованими методиками досліджень. Центром здійснюється ґрунтовна теоретична та
практична діяльність в сфері вивчення аномальних явищ. Під нашою егідою виходять
наукові статті та видання.
Досліджуючи аномальні явища протягом більш ніж 7 років, ми дійшли висновку, що
багато із них пов’язані із парапсихологічними властивостями людини. Результати, які ми
отримали в результаті дослідження таких феноменів як полтергейсти, привиди, телекінез,
абдукції, яснобачення свідчать про наявність деякої універсальної миттєвої взаємодії між
віддаленими об’єктами, операторами і перцепієнтами.
Саме тому нас цікавить співпраця в сфері експериментів щодо взаємодії і впливу
людської свідомості на матерію, регресивного гіпнозу, виявлення матеріального носія
ноосфери. Такі дослідження проводяться в усіх провідних державах світу, зокрема в
Стенфордському, Прінстонському університетах в США тощо, дозволяють в перспективі
вийти на принципово нові технології та розуміння світобудови.
Якщо Вас зацікавить наша пропозиція, будемо раді з Вами співпрацювати.

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить текст запроса. Отправить запрос Центра по электронной почте.
6. СЛУШАЛИ: Относительно следующего Заседания.
Предложено провести очередное Заседание Центра по мере возникновения
потребности и возможности в январе 2012 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести очередное Заседание Центра по мере возникновения целесообразности и
возможности в январе 2012 года.
7. СЛУШАЛИ: Корпоратив по поводу празднования Нового Года. Обсуждались
концептуальне вопросы развития мировой науки и способы празднования Нового
Года на планетах, обращающихся вокруг двойных звезд. Не протоколировался ;)
Глава координационного совета Центра
Билык А.
Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационнотехнического обеспечения
Кириченко А.

