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Передмова 
 

Нагодою для написання цієї книги стало те, що мені 
потрібні були нові ідеї, коли я писав наступну книгу з 
фантастичної серії «Ессенаріум». У попередній книзі, 
«Євангеліє від рудого кота», описувалися події, що 
відбуваються в Раю та Пеклі, а в наступній, «Чужі 
віддзеркалення чужих тіл», хотілося взяти більш 
всеосяжну тему про походження життя і нашого 
Всесвіту. 

«Якби Бога не існувало, його слід було б вигадати», 
— сказав дві тисячі років тому римський філософ і 
політик Марк Тулій Цицерон. Погодьтеся, що така думка 
мимоволі спадає на думку кожному, хто більш пильно 
вдивляється в навколишній світ, який, немов на 
замовлення, зроблений зручним для існування нашого 
життя. 

До останнього часу я був науковим атеїстом, але 
мене завжди хвилювала парадоксальність 
навколишнього світу. Думки про те, хто і як створив цей 
чудовий світ, так ідеально підігнаний для існування 
живого, виникали як у мене, так і в кожної людини з 
найдавніших часів. Міркування багатьох людських 
поколінь залишилися в переказах і різних релігійних 
трактатах, переданих усно, поки не з'явилася 
писемність. Люди завжди відчували, що та дійсність, яку 
вони спостерігають навколо себе, не зовсім проста, як 
здається, і їм завжди хотілося осягнути її глибинну 
сутність. 

Платон стверджував, що буття притаманне не 
людям, а абсолютним сутностям, ейдосам, що існують 
поза простором і часом. Платон розділяв тіло і душу 
людини, визначаючи перше, як тимчасове житло для 
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душі, а друге – що існує в ейдосі вічно. Платон ввів 
поняття діалектики в пізнанні людиною загальної 
сутності. 

Карл Густав Юнг вважав, що людина, крім своїх 
індивідуальних намірів, управляється колективним 
несвідомим феноменом, що має чіткі критерії, й назвав 
його архетипом. Він співвідносив ці архетипи з 
минулим досвідом, який відбивається в генах людини та 
передається у спадок. 

Слід сказати, що ще раніше, до Платона і Юнга, в 
східних релігіях завжди існував образ всюдисущого бога, 
частиною якого була «душа» людини. Індійські релігії, в 
згоді зі священними писаннями Веди, мали безліч богів, 
серед яких головні Брахман, Вішну і Шіва, які створили 
Всесвіт. Індуїзм передбачає множинне переселення 
душі людини, щоб вона усвідомила своє справжнє «Я», 
яким є вічна душа, а не тлінне матеріальне тіло. Все 
буття укладено в єдиному і неподільному Брахмані, а 
безсмертна душа людини всього лише його частинка, 
яка, усвідомивши себе, розчиняється в безмежному 
божественному блаженстві. 

В буддизмі індивідуальна душа перетворюється в 
карму, яка передається щойно народженій людині. На 
двадцяти шести небесах над землею живу тисячі богів, 
а на останніх кількох небесах блаженні, які досягли 
нірвани. Будда не є творцем світу, який існує поруч з 
ним і так само вічний, як Будда. 

У християнстві Бог створив світ і створив людину, 
вдихнувши в нього душу. Душа вічна і після смерті тіла 
праведники стануть насолоджуватися в Раю, а грішники 
будуть горіти в Пеклі, відчуваючи вічні муки. 

В ісламі прийнято суворий принцип єдиного Бога. 
Бог на ім’я Аллах за допомогою ангела-мукаррабуна 
Джібріля передає пророку Мухаммеду Коран – Святе 
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Письмо для мусульман. У Корані описані закони та 
ритуали, яких повинні дотримуватися віряни в Аллаха. 
Життя кожної людини визначена наперед і після смерті 
йому вже приготоване місце в Раю чи в Пеклі. 

Залишимо інші релігії в спокої та звернемося до 
того, що говорить нинішня наука. Після деякого періоду 
заперечення божественного начала у створенні Всесвіту 
і тріумфу наукової думки, вчені зупинилися перед 
нерозв'язними суперечностями інтерпретації результатів 
наукових дослідів. Вченим довелося придумувати низку 
теорій всього, щоб звести кінці результатів досліджень, 
які розходились з теорією. З останніх варто назвати 
теорію відносності Ейнштейна та квантову механіку, яка 
її доповнює. За нею пішла теорія струн, що припускає 
наявність тремтячих найдрібніших струн і вимагає 11 
вимірювань нашого Всесвіту. Кілька перероблена теорія 
струн перетворилася в теорію мембран. До цих теорій 
всього додалася петльова квантова гравітація, а 
аргентинський фізик-теоретик Хуан Малдасена 
припустив, що наш Всесвіт є лише голограмою. 

Нарешті, Джеймс Гарднер з Портленда створив 
теорію егоїстичного біокосмосу, стверджуючи, що 
Всесвіт будує розумне життя. Йому вторить учений-
біолог Роберт Ланца, повідомляючи про свою 
біоцентричну теорію всього сущого. Він стверджує, що 
світу не існує, якщо на нього не дивиться людина, бо 
світ знаходиться в імовірному безформному стані. 

По суті, всі ці теорії визначають місце людини у 
Всесвіті. Доцільність існування життя і людини завжди 
було наріжним питанням філософії. Ця доцільність може 
з'явитися в тому випадку, якщо допустити розумний 
початок у створенні Всесвіту та існуванні життя. Інакше і 
Всесвіт, і життя – даремний випадковий парадокс, який 
не має ніякого значення. 
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Я відразу хочу додати, що шукав не бога, а того, 
хто з наукової точки зору міг створити Всесвіт, а також 
філософську концепцію неодмінного виникнення життя. 
Антиномічність будь-яких тверджень, в тому числі й 
моїх, дозволяє доводити протилежне сказаному, а 
істина відкриється тоді, коли людина досягне рівня 
розуміння Спільного Розуму Всесвіту. У будь-якому 
випадку до тих пір, поки існує Всесвіт, людство буде 
його вивчати. 

Цей твір написаний не для того, щоб розвалити 
теперішнє наукове розуміння нашого Всесвіту, а збудити 
фантазію у студентів відповідних профілів навчання. 
Тож привіт вам від кота Шредінгера, якого я називаю 
Туманним Котом, бо він вже засидівся в тому ящику, 
чекаючи своєї долі…  
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Частина перша. Світ 
 
1. Поява Всесвіту 
 
Є простір і час. Простір це таж пустота, а час дає 

можливість створити матерію, тіж самі електрони, які є 
замкненим простором і замкненим часом.  

Уважно розглянемо наш Всесвіт. Він має такі 
ознаки, як простір і час. Для спостерігача, що 
знаходиться поза простором і часом, Всесвіт виглядає 
як готовий продукт від початку свого виникнення до кінця 
існування. Наш Всесвіт міг виникнути завдяки певним 
параметрам, а будь-які зміни цих величин призвели би 
до створення зовсім іншого Всесвіту, не подібного до 
нашого. Візьмемо, наприклад, константу сильної ядерної 
взаємодії: 

 
Де: 

— константа псевдоскалярної піон-нуклонної 
взаємодії. 

ħ — постійна Дірака, обчислюється, як постійна 
Планка, поділена на 2π. 

c — швидкість світла у вакуумі. 
 

Якби безрозмірна константа стала більше, то був 
би відсутній водень, бо його ядро стало б нестійким. 
Якби безрозмірна константа стала менше, то у Всесвіті 
існував би лише водень. 

Ми бачимо, що найменші зміни умов при 
виникненні Всесвіту ведуть до того, що він стає зовсім 
іншим і не обов'язково в ньому може виникнути життя. 
Уявімо собі, що створення Всесвіту сталося випадково і 
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без будь-якого впливу божественних сил. Для цього, як я 
описав вище, потрібні певні умови. Тоді «випадковість» 
повинна мати на увазі перебір всіх варіантів Всесвітів, 
щоб і наш Всесвіт вписався в цю «випадковість». Така 
ситуація виникне, якщо припустити, що всі можливі 
Всесвіти народилися одночасно, а «випадковість» 
створила їх, перебираючи всі варіанти. Тоді створення 
всіх Всесвітів матиме імовірний характер. 

Що це означає? 
Наприклад, в даний момент в нашому Всесвіті, 

один окремо взятий вільний електрон з якихось причин 
має вірогідність летіти управо, вліво, вгору, вниз, 
вперед, назад, а то і зовсім, під різними кутами. Тобто, в 
кожному даному випадку наш Всесвіт зміниться певним 
чином, і усі варіанти подальшого життя нашого Всесвіту 
будуть різні. Так от, усі варіанти Всесвітів для умовного 
Зовнішнього Спостерігача створилися одномоментно з 
початку свого існування і до кінця. Тобто, ми маємо 
трильйони трильйонів різних Всесвітів, в кожному з яких 
наш електрон робить один з вибраних рухів. Їх можна 
назвати паралельними, перпендикулярними або ще 
якимсь чином, але вони є усі можливі варіанти існування 
Всесвіту. Якийсь із них є нашим Всесвітом і умовному 
Зовнішньому Спостерігачеві відомо все про наш Всесвіт 
від початку і до його кінця. Тобто, наше життя прописане 
в «книзі життя» до самих дрібниць від народження й до 
нашої смерті. В інших паралельних Всесвітах схожі на 
нас персонажі живуть життям, схожим на наше, але яке 
трохи відрізняється. Так що знайомий нам кіт 
Шредінгера в одному Всесвіті буде живий, а в другому 
мертвий, бо радіоактивне ядро там таки розпадеться. 

Так би воно і було, коли б не інформація. Ви, як 
індивідуум, що думає, можете сказати, що самі 
вибираєте, як вам жити, але це не так – ви знаходитеся 
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в матриці. Додам відповідь, яку ми розглядаємо в другій 
частині книги, – простір і час не несуть інформацію. У 
Всесвіті немає речовини, яка б була інформацією, тому 
ваші тіла, голова і мозок не можуть вибирати, що їм 
робити. Тіла людей – біологічні керовані роботи й не 
більше. 

2. Устрій Всесвіту. Чорні діри 
 
Ми маємо можливість спостерігати лише наш 

Всесвіт, тож поговоримо про його устрій. Як ми знаємо, 
Всесвіт складається з планет, зірок, галактик і різного 
«сміття» у вигляді астероїдів, комет, космічного пилу, 
газових хмар. Якщо про перераховані складові ми маємо 
хоч віддалене уявлення, то про властивості «чорних 
дір» можемо лише здогадуватися на підставі непрямих 
доказів, бо «чорних дір» ніхто не «мацав» і не бачив. 
Якщо говорити про форму нашого Всесвіту, то деякі 
учені довели, що наш Всесвіт подібний до кулі, але в 
наступних главах я доведу, що ця концепція помилкова. 

Отже, займемося чорними дірами, щоб пояснити, 
що вони є, їх властивості і їх особливу важливість в 
існуванні конкретно нашого Всесвіту. Ці висновки 
зроблені не зі стелі, а на підставі аналізу останніх 
досягнень науки та техніки. Отже, чорна діра, це область 
простору-часу матеріального тіла, гравітаційне тяжіння 
якого настільки велике, що покинути його не можуть 
навіть кванти світла. Межа цієї області називається 
горизонтом подій. Її характерний розмір, гравітаційний 
радіус, називають радіусом Шварцшильда. Простіше 
кажучи, це такий радіус будь-якої маси, при якому будь-
яка зовнішня матерія притягується до неї та набуває 
швидкості світла й зникає в ній «безслідно». Як у 
бездонній ямі!  
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Зазвичай її малюють так, як на слідуючому 
малюнку. 

 
Але ми ж матеріалісти, та і сам Бог теж матеріаліст 

і лише у виняткових випадках робив диво. Ми-то знаємо, 
що матерія нікуди зникнути не може, як Східний експрес 
у Давида Копперфілда1. 

Так куди ж зникає матерія? 
І не лише матерія. Фізиків хвилює, куди зникає 

інформація про майбутнє цієї матерії. Деякі фізики, такі 
як Хокінг, щоб якось пояснити цей феномен, придумали 
випромінювання, завдяки якому чорна діра повільно 
випаровується. Головне, про що забули фізики, так це 
про те, що горизонт подій є сингулярністю. А що таке 

                                                           
1  Давид Копперфілд — американський ілюзіоніст, 
який зробив фокус зі зниклим поїздом. 
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сингулярність? Особливе місце, в якій просторово-часові 
події зазнають зміни. Тому логічно стверджувати, що на 
горизонті подій рух матерії відбувається не в просторі, а 
в часі. Іншими словами, уся матерія, яка провалилася в 
чорну діру, вирушає в минуле. Саме у минуле, а не в 
майбутнє! Ще, можливо, в минуле паралельних 
Всесвітів, але зараз я не маю доказів цього. 

 
Відразу виникає питання, де ми можемо 

спостерігати матерію, яка зникла в чорній дірці та 
вирушила у минуле? Деякі учені припускають, що 
речовина, що поступає в чорні дірки, виливається через 
особливі «білі дірки», які ніхто і ніде не спостерігав. 
Згадаймо, що будь-яке тіло, яке падає в чорну дірку, 
набуває швидкість близьку до швидкості світла. Тобто, 
будь-яка матерія перетворюється у світло. А де у 
Всесвіті ми спостерігаємо світло?  
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Зірки! Зірки є тими «білими дірками», через які 
матерія з майбутнього у вигляді світла передається в 
минуле. Ви ж не думаєте, що якісь «атомні реакції» 
можуть підтримувати горіння Сонця протягом мільярдів 
років. Якщо ми будемо уважно спостерігати за зірками, 
особливо в той період, коли вони стають величезними, а 
потім колапсують, то надалі виявимо на їх місці чорну 
діру. Ми знаємо, що величезна чорна діра знаходиться в 
центрі нашої галактики Чумацький Шлях. Її форма у 
вигляді спіральних рукавів, говорить про те, що зірки та 
міжзоряна речовина рухаються по рукаву до центру 
галактики, де згинуть в чорній дірі. Нещодавно виявили 
ціле гніздо чорних дір в центрі нашої галактики. У 
майбутньому вони зіллються в одну, більшу, а якби ми 
жили в другий період нашого Всесвіту, про який я 
розповім пізніше, то, навпаки, велика чорна діра 
розпадеться на купу дрібних чорних дір. Як далеко в 
минуле відправляється матерія, яка зникає в чорних 
дірах, розглянемо теж в наступних розділах. І в кінці 
додам: чорні діри не є чорною матерією, чи енергією. 

  
3. Устрій Всесвіту.Зірки 
 

У попередньому розділі я сказав, що всі зірки – 
проміжні стадії переходу потоку матерії з майбутнього в 
минуле. Як це розуміти? 

Ось, наприклад, типовий малюнок життя нашого 
Сонця, як його подають в академічних виданнях. На 
місці молекулярної хмари утворюється протосонце, яке 
стискається під дією сил гравітації й в ньому починають 
відбуватися атомні реакції, від чого Сонце яскраво 
спалахує. Величина Сонця повільно росте до стадії 
червоного гіганта, після чого скидає зовнішні прошарки 
поверхні й стискається до стадії білого карлика, що 
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холоне. Навколо карлика спостерігається планетарна 
туманність. У інших зірок більшого розміру попереду 
вибух наднової та стадія нейтронної зорі. 

А тепер перевернемо все з ніг на голову! В 
майбутньому, праворуч за шкалою від білого карлика 
або нейтронної зорі, обов'язково є чорна діра, в яку 
потрапляє матерія. 

 
Вона розганяє частки матерії магнітним полем до 

швидкості світла. По суті, ці частинки є тахіони – 
частинки, які подорожують назад в часі. Коли матерія 
досягає швидкості світла, білий карлик скидає зовнішні 
прошарки в момент вибуху наднової. Це все одно, як 
надзвуковий літак, долаючи звуковий бар'єр, створює 
громоподібний ляскіт в повітрі. Білий карлик вибухає і 
стає червоним гігантом, а матерія перетворюється у 
світло видимого нам червоного діапазону, а далі вона 
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розганяється, проходячи весь оптичний діапазон і 
зменшуючись в розмірі, але піднімаючи свою 
температуру. 

Нижче на діаграмі Герцшпрунга-Рассела ми бачимо 
головну послідовність і стрілку, яка показує, на якій 
стадії знаходиться та чи інша зірка на шляху до 
минулого. Дана діаграма підтверджує мою гіпотезу про 
те, що всі зірки – білі діри. 

Діаграма Герцшпрунга-Рассела. 
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Якщо ми дивимося на наше Сонце, то бачимо 
частинки світла, які виникли в далекому майбутньому. І 
ще один висновок: білі діри – це всі зірки, які ми бачимо 
зараз і ті, які горіли в минулому і на самому початку 
виникнення життя. 

 

 
Дані таблиці приблизні. 

Ті зірки, що є джерелом ультрафіолетового 
випромінювання, перебувають на передостанній стадії 
життя білої діри. Після широкого спектра 
випромінювання, біла діра швидко переходить в 
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діапазон радіохвиль, а далі в ультразвуковий та 
звуковий діапазон. Якщо ми десь бачимо молекулярну 
хмару, то вона з'явилася в кінці шляху зірки, яка 
«виходить» пилом, а не світлом. Далі в майбутньому в 
цій хмарі з’явиться зірка, яка потім розігріється тою 
енергією, яка приходить з майбутнього.  

На самому початку свого народження Всесвіт 
«ревів» інфразвуком, а біла діра «курила» воднем і 
віддавала величезна кількість енергії. У цей час Всесвіт 
ще темний, бо непрозорий і до того ж в ньому немає 
зірок, а лише темні білі діри. Крім цього, на першій стадії 
життя Всесвіту, як я потім докажу, буде повно чорних дір 
мікроскопічних за розміром. У наш час білі діри в 
останній своїй стадії можна знайти в туманностях. Там 
відбуваються «чудеса»: невідомо звідки, як за помахом 
чарівної палички, з'являється пил та газ, що сприяє 
утворенню зірки та планет. Цей пил з'являється з 
майбутнього. Ми знаємо, що у Сонця існує магнітне 
поле. Виникає питання, а звідки тоді воно у нього 
взялося? Вчені кажуть, що магнітне поле у зірок виникає 
в результаті конвекції речовини. Якось не дуже 
переконливо! Річ у тім, що завдяки світлу, яке проходить 
всередині зірок, створюється їх магнітне поле. Фотони 
світла захоплюють інші частинки або їх нагрівають. В 
результаті руху матерії в часі з'являється магнітне поле 
зірки. Нещодавно ізраїльські астрономи Алон Реттер і 
Шломо Хеллер знайшли білу діру GRB 060614, яка 
проявила себе аномальним гамма-спалахом. Отже, 
сказане мною в цьому розділі підтверджується на 
практиці. Швидкість матерії, яка проходить через білу 
діру, максимальна. В майбутньому GRB 060614 стане 
синьою, потім блакитною, а потім білою зіркою, жовтою 
та червоною, збільшуючись в розмірах, поки не стане 
чорною дірою. 
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Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-
Анджелесі (University of California, Los Angeles, UCLA), 
США, за допомогою радіотелескопу ALMA виявили, що 
зірки відповідають за виробництво пилу в масштабі 
галактики. Це природно, якщо виходити з моєї гіпотези, 
що зірки – це білі діри. Якщо вчені уважно придивляться 
до пилових хмар, де ще немає зірок, то побачать, що 
там теж збільшується загальна маса матерії. Це 
пояснюється тим, що майбутні зірки вже сіють, віють та 
посівають до своєї появи. 

 
Знімок туманності NGC 346 зроблений НАСА. 
З цієї точки зору нас дуже цікавить туманність NGC 

346. Вона розташована в сузір'ї Тукан, карликової 
галактики під назвою «Мала Магелланова Хмара». У цій 
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газовій туманності утворюються молоді зірки, причому 
вельми малого розміру. Надалі вони будуть рости у 
розмірі й це зростання якраз підтверджують мою 
гіпотезу, що зірки – це так звані білі діри майбутніх 
чорних дір. 

 

4. Устрій Всесвіту. Планети 
 

Останні дослідження ядра Землі наштовхують на 
думку, що і планети можуть бути майбутніми темними 
дірками меншого порядку, а нині вони передають 
матерію й енергію в минуле. А інакше як пояснити те, що 
температура ядра Земля протягом мільярдів років така 
ж, як і поверхня Сонця – 6000 градусів Цельсія.

 
До речі, як висновок з цього: Земля постійно 

збільшується в розмірах і змінює свою орбіту, тому що 
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якась частина енергії та матерії, що рухається в минуле, 
залишається на нашій планеті. В минулому Земля була 
ближче до Сонця, тому на ній було тепліше. До яких 
наслідків для життя на Землі призводять дані зміни, 
можете прорахувати самі. Можна казати, що у нас під 
ногами канал проходження матерії з майбутньої чорної 
діри в минуле. Те, що планети отримують матерію та 
енергію з майбутнього є підтвердження. Нещодавно 
вчені виявили, що Сатурн випромінює в космос у 2,5 
раза більше енергії, в порівнянні з тією, яку він отримує 
від Сонця. Ще одним теоретичним підтвердженням моєї 
гіпотези є дослідження групи вчених із Копенгагенського 
університету в Данії на чолі з Мартіном Шиллером. Вчені 
стверджують, що Земля утворилася не з великих та 
маленьких планетних тіл, які випадковим чином 
врізалися один в одного в ході довготривалого процесу 
порядку десятків мільйонів років, а в результаті 
накопичення космічного пилу та набагато швидше. 
Тобто, світло з майбутнього потрапляло через чорні 
дірки в минуле, перетворюючись на частинки пилу, та 
під дією гравітації формувало планету. Одна із 
особливостей цього процессу, це те, що космічний пил 
потрапляв всередину протопланети Земля, а ще те, що 
він потрапляє туди й досі, тому планета постійно 
розширюється, що ми бачимо, наприклад, в 
Атлантичному океані, де утворюється Серединно-
Атлантичний хребет. Цей хребет є частиною 
безперервної 40 000-кілометрової системи серединно-
океанічних хребтів на дні всіх океанів Землі. В цих 
місцях літосферні плити розширюються і Земля «росте», 
як якийсь кавун на городі. 
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Серединно-Атлантичний хребет

 
Силові лінії магнітного поля Землі 
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Геологи з США, Сінгапуру і Нової Зеландії 
з'ясували, що магма під вулканами в більшості випадків 
знаходиться у твердому стані й плавиться за деякий час 
до виверження. Це підтверджує те, що на кору Землі 
впливає щось усередині планети. Ми знаємо, що 
магнітне поле Землі існує через те, що ядро Землі є 
каналом, по якому речовина у вигляді потоку світла з 
майбутньої чорної діри транспортується в минуле. Тому, 
що потік світла, як і вода, є турбулентним, то магнітне 
поле постійно змінюється. В результаті чого в деяких 
місцях потік світла не утримується в каналі та плавить 
земну кору. Тому в цих місцях відбуваються виверження 
вулканів. 

 
На малюнку вище показано головне магнітне поле 

на поверхні Землі в червні 2014 на основі даних із 
супутників Swarm. Червоним кольором позначено 
області сильного магнітного поля, а синім – 
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ослабленого. Воно постійно змінюється, але найбільші 
варіації аномалій магнітного поля знаходяться на 
континентах. Зокрема, вулкан Єллоустоун – це один з 
найбільших відомих вулканів у світі та найбільша 
вулканічна система в Північній Америці. Цей вулкан – 
яскрава ілюстрація впливу магнітного поля Землі на 
кору планети. У Єллоустоуні найпотужніша магнітна 
аномалія, тому у цьому місці потік світла не утримується 
в магнітному полі в рамках каналу та розігріває кору 
планети. 

Карта розташування магнітних аномалій в Америці за даними 
Європейського космічного агентства 



Олександр Суздаль «Ессенаріум» 
 

23 

Вище  показана детальна карта розташування 
магнітних аномалій в Америці за даними Європейського 
космічного агентства. Як ви бачите, в районі Єллоустоун 
велика магнітна аномалія, позначена червоним 
кольором, тому там природна вулканічна діяльність. 

 
Курська магнітна аномалія 

На малюнку вище показана Курська магнітна 
аномалія, гострі піки якої справа й вгорі на малюнку. 
Геологічні причини виникнення заліза на цій території 
вченим не встановлені. Як на величезній рівнинній 
території, на глибині 200-400 метрів з'явилися гігантські 
скупчення залізної руди до сих пір загадка. Це дуже 
дивно, якщо врахувати, що запаси Курської магнітної 
аномалії на багато більші, ніж запаси всіх родовищ 
заліза світу разом узятих. 

Насправді, пояснити наявність заліза на цій 
території досить просто – спочатку виникла магнітна 
аномалія і тому енергія внутрішнього потоку, що 
рухається з майбутньої чорної діри в минуле Всесвіту, 
розплавила це місце, а залізо з розплаву під дією 
магнітного поля перемістилося в бік аномалії. Великі 
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запаси заліза в родовищі, говорять про те, що дана 
аномалія виникла давно і не менш небезпечна для 
людства, ніж Єллоустоун. 

Отже, всі планети, що мають магнітне поле, в 
майбутньому чорні діри. У Сонячній системі це Юпітер, 
Сатурн, Уран, Нептун, Меркурій і Земля. У Венери та 
Марса магнітне поле чомусь маленьке. Це дивовижний 
феномен, який допоможе в майбутньому підтвердити 
або спростувати мою теорію про те, що планети – 
майбутні чорні діри. Можливо і те, що Венера та Марс 
ще й досі отримують частинки зі швидкістю меншою, ніж 
світлова, а коли всередині планет з'явиться світло – він 
розігріє їх нутрощі та виникне магнітне поле. 

Перш, ніж Сонце перетвориться на чорну діру, у 
діри повинні перетворитися планети, спочатку маленькі, 
потім великі. То ж астрономи мають шукати навколо 
червоних гігантів маленькі чорні діри, які можуть 
існувати й усередині зірок та спотворювати їх поведінку. 

 

5. Устрій Всесвіту. Гравітація 
 

Гравітаційна постійна визначає силу гравітаційної 
взаємодії двох тіл. 
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Чисельно гравітаційна стала дорівнює силі 
взаємодії, помноженої на відстань між тілами та 
поділена на добуток маси двох тіл. 

В даний час вона дорівнює:  
G = 6,67·10–11 Н·м2/кг2(СИ). 
Розглянемо ситуацію взаємодії двох однакових 

одиничних тіл на протилежних межах Всесвіту на 
початку і кінці його існування, а також в момент його 
максимального розміру. Знаменник нашого виразу 
дорівнює 1, а чисельник: 

а) На початку і наприкінці існування Всесвіту r 
прагне до 0, відповідно G прагне теж до нуля. 

б) У момент максимального розміру r має 
максимальний розмір, відповідно G має максимальну 
величину. 

Намалюємо умовний графік зміни G від початку до 
кінця Всесвіту. 

 
Тут:  
 t 0 — час початку Всесвіту 
 t X – точка, в якій G має максимальний розмір. 
 t max — час кінця Всесвіту. 
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 G — гравітаційна стала від 0 до максимального 
одиничного значення 1. 

Я намалював ідеальний графік, насправді він може 
бути не таким округлим, а рваним, і точок максимальної 
величини G може бути декілька, але в будь-якому 
випадку дане спрощення допоможе нам багато чого 
зрозуміти в будові нашого Всесвіту. 

 

6. Устрій Всесвіту. Конвеєр 
 

Як я й обіцяв, зараз ми розглянемо, як далеко в 
минуле відправляється матерія, яка зникає в чорних 
дірах. За останніми даними науки, більш масивні об'єкти, 
білі та блакитні гіганти, в нашому Всесвіті існують 
набагато менше часу, ніж, наприклад, Сонце або червоні 
карлики, що знаходяться в самому низу головної 
послідовності. Воно й зрозуміло, якщо розглядати 
діаграму Герцшпрунга-Рассела. Всі гіганти швидше 
перетворюються в чорні діри, бо для масивних об'єктів 
досягти радіусу Шварцшильда при стисненні значно 
легше, ніж маленьким зіркам. У будь-якому випадку 
тривалість життя зірки набагато менше, ніж тривалість 
існування Всесвіту. 

Радіус Шварцшильда обчислюється за формулою: 

 
де:   G – гравітаційна стала. 
         M – маса тіла. 
          c – швидкість світла. 
Якщо на початку існування Всесвіту гравітаційна 

стала G прагнуло до 0, то, відповідно, і радіус 
Шварцшильда в той час наближався до нуля. Що це нам 
дає?  
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А те, що сама дрібна частинка ставала чорною 
дірою і відправляла навколишню матерію в минуле. 
Тобто, Всесвіт на початку свого існування нагадував 
сито, і весь був в маленьких чорних дірках. Початок 
нашого Всесвіту був темний і курний. Через деякий час 
гравітаційна стала G набула більшого значення, у 
зв'язку з чим, чорні діри стали рідші та були більшого 
розміру. Коли G досягла свого максимального розміру в 
точці t X, то цілком ймовірно перетворення Всесвіту в 
одну чорну діру, навколо якої обертається диск 
звичайної матерії, яка рівна за масою з чорною дірою. 
Надалі матерія та енергію з половинки Всесвіту, 
обмеженою значеннями часу t X і t max, буде 
перекачуватися через чорні діри в ту частину Всесвіту, 
яка обмежена часом t 0 та t X. 

 
Стрілки – потік матерії та енергії через чорні діри. 
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У міру просування в бік t max гравітаційна стала G 
зменшується, і єдина чорна діра розпадеться на 
декілька, поки в кінці свого існування Всесвіт знову стає 
дірявим і весь всіяний безліччю дрібних чорних дір. У всі 
моменти існування Всесвіту маса матерії, яка рухається 
через чорні діри в минуле, завжди дорівнює масі 
звичайної матерії, яка рухається вперед по часу. Таким 
незвичним методом ми визначили, що наш Всесвіт 
вічний, а його матерія та енергія з кінця Всесвіту 
безперервно, як конвеєром, перекачується чорними 
дірами на початок нашого Всесвіту. 

 

7. Устрій Всесвіту. Форма 
 

Гіпотеза Анрі Пуанкаре, озвучена ним у 1904 році, 
говорить про те, що будь-яке однозв'язне, компактне, 
тривимірне різноманіття без краю гомеоморфне 
тривимірній сфері S3  

Що значить гомеоморфне? Це означає подібність. 
Зазвичай цю подібність ілюструють кухлем без ручки, 
який стає топологічно еквівалентний кулі. 

 
Якщо у кухля є ручка, то він еквівалентний тору. 

 
Тобто, кухоль без ручки й кулю топологічно не 

розрізнити, а кухоль з ручкою топологічно схожий на тор. 
Оголошуючи свою гіпотезу, Пуанкаре припускав, що 
єдине тривимірне різноманіття в якому будь-яку петлю 
можна стягнути в крапку є тривимірна сфера. 
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Що це означає? Візьмемо порожню кулю і в точці А 
запустимо мотузочку, яка обнишпорить всі точки 
всередині кулі й знову повернеться в точку А. 
Потягнувши за обидва кінчики, ми можемо витягнути 
мотузку, тобто, перетворимо її в точку А. 

А яке нам діло, що якусь петлю можна стягнути в 
крапку? 

 
Якщо теорема Пуанкаре доказова – то форма 

Всесвіту топологічно схожа на кулю. А якщо виявиться, 
що петлю витягнути не можна, як показано на малюнку 
нижче, то Всесвіт схожий на неорієнтовану однобічну 
поверхню. 
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Якщо ж Всесвіт топологічно схожий на два бублики, 

то його поверхня схожа на неорієнтовану однобічну 
поверхню сідла. 

 
 
Нижче намальовані приклади цих Всесвітів. 
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У 2002 році Санкт-Петербурзький математик 
Григорій Перельман за допомогою диференціальних 
рівнянь вирішив гіпотезу Пуанкаре. Математику була 
присуджена вища математична нагорода 
Математичного інституту Клея в розмірі одного мільйона 
доларів США, але він від неї відмовився. 

А що відбулося? 
До Григорія Перельмана вчені розглядали форму 

Всесвіту з точки зору науки топології, він же вирішував 
задачу за допомогою диференційного обчислення. Тому 
вчені топологи аж ніяк не могли перевірити розрахунки 
Перельмана, а лише розводили руками. До речі, 
китайські вчені теж провели підрахунки за допомогою 
диференційного обчислення й теж підтвердили, що наш 
Всесвіт є однозв'язне компактне тривимірне 
різноманіття без краю, тобто, тривимірна сфера. 
Перевіримо, чи це так. 

У попередніх розділах я розповідав про чорні та 
білі дірки й про те, що в межах Всесвіту через них 
передається матерія. В сумі кількість матерії та енергії, 
що поступає в чорні діри дорівнює тій, що надходить у 
Всесвіт із зірок та білих дір. В результаті має вийти нуль, 
бо з Ніщо ми нічого не беремо й нічого не віддаємо. 
Таким чином Всесвіт не обмежений в величині маси або 
енергії, якої він маніпулює. І, як наслідок, для Ніщо ми та 
Всесвіт не існуємо. Ніщо нас просто не бачить.  

Ми можемо гомеоморфно зібрати всі чорні діри в 
одну й точно те саме проробити з білими дірками. У нас 
вийде одна біла діра в момент часу t0 – початок 
Всесвіту й одна чорна діра в момент часу t max – кінець 
Всесвіту. Щоб зобразити цю дію графічно, намалюємо 
Всесвіт у вигляді статичного кулі, як припускали вчені та 
Григорій Перельман, і замкнемо рух матерії через чорну 
та білу діру. 
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У попередніх розділах я говорив, що через чорну 

діру матерія рухається по часу назад, поки не з'явиться 
в молодому Всесвіті через білу діру. Таким чином 
виходить, що наш Всесвіт гомеоморфно схожий на 
бублик, який є замкнутим різноманіттям, тобто 
компактним різноманіттям без краю і Всесвіт схожий на 
неорієнтовану однобічну поверхню. 

 
Що таке «однобічний» Всесвіт? 
Це такий Всесвіт, який розташований на одній 

стороні площини. Наголошую, лише на одній стороні, на 
другій стороні нічого немає і не може бути. Через те, що 
наш Всесвіт площина, то він повинен бути анізотропним, 
а його властивості в різних напрямках повинні 
змінюватися. Неоднорідне реліктове випромінювання на 
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малюнку нижче впевнено ілюструє анизотропність 
Всесвіту. Слід пам'ятати, що реліктове випромінювання 
не має ніякого відношення до Великого Вибуху, якого 
ніколи не було. 

 

 
 

Простіше кажучи, наш Всесвіт плоский, а не 
тривимірна сфера. Перельман, на відміну від наших 
міркувань, диференціював нерухомий Всесвіт в певний 

час tх через те, що використовував координату часу t як 

звичайну координату простору Х 4. 

 
Але сенс в обчисленні Григорія Перельмана є, бо 

він своїм дослідженням доказав, що наш Всесвіт у своїй 
безкінечності подібний до кола. Отже, наш Всесвіт, це 
плаский круглий млинець, який рухається по шкалі часу 
від початку Всесвіту t 0, до свого кінця t max 

Наш Всесвіт виглядає, як плоский товстий 
бісквітний торт або губка нескінченного радіуса. 
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З цієї точки зору нам цікава товщина цього 
«бісквіта» про яку в даний момент ми нічого не знаємо, а 
ще рельєф цієї площини. Сама площину і її тяжіння буде 
«низом» площині, на якій можуть підніматися «гори» і 
протікати «річки».  

Останні досягнення астрономів говорять про те, що 
наша галактика і вся місцева група галактик «течуть» в 
сторону Скупчення Діви, яке знаходиться від Землі на 
відстані 50 мільйонів світлових років, а далі до далекого 
і масивного Великого Атрактора, розташованому на 
відстані 250 млн світлових років від Землі в сузір'ї 
Косинець. Усі найближчі атрактори рухаються до 
надскупчення Шеплі. 
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Для опису нашого плоского Всесвіту цілком 

підходить чотиривимірний фінслеровий простір 
Бервальд-Моора в якому наш Всесвіт з координатою 
часу Т виглядає приблизно так, як на малюнку нижче. 
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Тут координата часу Т, і її напрямок знизу вгору. В 

такому випадку в деяких частинах нашого Всесвіту час 
може рухатися в інший бік, як у секторі CDE або ABC. 
Крім того в різних частинах даної Всесвіту час тече з 
різною швидкістю. 
Спостерігач, що знаходиться на осі Т, не помітить 
вигинів простору і точки A, B, C, D, E, F для нього будуть 
перебувати по колу, як зображено на наступному 
малюнку. 
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Не забуваємо про те, що чорні діри переносять 

матерію в минуле нашого Всесвіту. Інші Всесвіти, яких 
налічується мільярди мільярдів, можуть бути 
топологічно схожими на наш, чи приймати форми досить 
хитромудрі, які можуть складатися з восьми основних 
складових, показаних нижче. 
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На цьому малюнку ступінь означає розмірність 
простору: 1= довжина, 2= площина, 3= об’ємна фігура. 
Літери S, H та E – то форма простору. Тому просторові 
форми інших альтернативних паралельних Всесвітів 
можуть мати таку форму, як намальовані нижче. 

 
Ось ще один дивовижний малюнок одного не 

найскладнішого Всесвіту. Деякі Всесвіти такі 
екстраординарні, що неможливо зобразити їх в 
тривимірному просторі. 
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Не варто забувати про те, що не у всіх інших 
Всесвітах є життя. У багатьох з них навіть не 
формуються зірки, а деякі зникають, не встигнувши 
з'явитися. 

І наслідок з того, що було сказано вище. Великий 
вибух ніколи не вибухав, а замість нього відбувався 
перетік енергії та матерії з майбутнього Всесвіту в його 
минуле, тому що з точки зору Ніщо ніякої матерії та 
Всесвіту бути не може. Насправді «Великий вибух» 
відбувається безперервно на початку Всесвіту, а в кінці 
Всесвіту вся матерія зникає. Як ви помітили, 
використання координати часу t робить звичні причинно-
наслідкові зв'язки досить незвичайними. В кінці Всесвіту 
залишаться лише чорні діри, які, як пилосос, будуть 
збирати матерію і відправляти її конвеєром в минуле – 
початок Всесвіту. На місці зірок на небі в майбутньому 
будуть лише темні діри. Всі зірки – проміжні стадії 
переходу потоку матерії та енергії з майбутнього в 
минуле.  

 
8. Устрій Всесвіту. Минуле 
 
Перш за все прояснимо для себе, чи можемо ми 

бачити майбутнє чи минуле з нашого сьогодення. 
Наприклад, на небі летить літак, перетинаючи небосхил, 
і якби ми могли бачити минуле та майбутнє, то літак 
розтягнувся б півколом по небосхилу безперервною 
стрічкою. Отже, ми бачимо тільки те, що відбувається в 
дану мить, але не знаємо довжину цієї миті. Будемо 
вважати, що ця мить триває, наприклад, планківський 
час, який ми розглянемо пізніше. Уявімо собі, що якийсь 
винахідник придумав машину, на якій ми можемо 
рухатися вперед і назад по шкалі часу. У попередніх 
розділах ми з'ясували, що наш Всесвіт плаский і 
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круглий. Тоді ми можемо розглядати розвиток нашого 
Всесвіту за шкалою часу у вигляді огірка, нарізаного на 
круглі частинки. Кожна частинка зображає Всесвіт в 
певний момент часу, а всі частинки – шлях від початку 
його розвитку до сумного кінця. 

Я живу в часточці, позначеною літерою А, яка 
зображає Всесвіт в дану мить часу, і хочу пересунутися 
у Всесвіт в момент часу позначений літерою В, на сто 
років назад в минуле. Моє бажання обумовлено тим, що 
я хочу побачити свого діда, щоб передати йому привіт із 
сьогодення. Я точно знаю координати на Землі, де він 
жив, і відразу провідаю ці місця. 

 
Керувати машиною часу дуже просто: ставиш на 

циферблаті потрібний час і тиснеш до упору на кнопку 
«Запуск». Машина чхне два рази, затремтить і в ту ж 
мить вирушає в минуле. Зупинившись в необхідній точці 
часу В, я покинув машину часу, строго наказуючи їй 
залишатися на місці, а сам пішов на село до дідуся. 
Села, за вказаними координатами, я не знайшов і почав 
бродити по сусіднім, але ніхто не пам'ятав мого діда, а 
його фотографію назвали підробкою, бо в селі одяг не 
носили, в чому я і сам переконався, спостерігаючи голих 
інопланетян. А коли я попросив назвати ім'я планети, 
куди я потрапив, то виявилося, що це взагалі не Земля. 
Зовсім розчарований, я знайшов свого коня, вибачте, 
машину часу і попрямував в точку С, тобто, в майбутнє. 
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Ті ж 100 років, але попереду. Там, де я жив, мого міста, 
Києва, не існувало. Я зайшов в архів і поцікавився, чи 
жив такий, як я, в колишньому місті Києві. Дивно 
поглядаючи на мене, мені відповіли, що за даними 
координатами місто ніколи не значилося, бо там завжди 
знаходилося болото. Заглянувши в мій паспорт, мені зі 
сміхом повідомили, що носити таке прізвище соромно, 
бо це вульгарна лайка. Природно, я потрапив не на 
планету Земля, а на якийсь населений астероїд. 

Пообіцявши собі ніколи більше не подорожувати в 
часі, я повернувся додому, не розуміючи, що сталося, а 
коли усвідомив свою помилку, то вирішив поділитися з 
вами відповіддю на дане питання. Річ у тім, що минуле і 
майбутнє в нашому Всесвіті не є постійним. Воно 
змінюється щомиті, і на початку нашого Всесвіту 
виникають нові паралельні прошарки Всесвіту. Дійсне 
лише сьогоденні, а нашого минулого і майбутнього 
немає. Коли я досяг точки В, то минуле Всесвіту в цій 
точці вже змінилося сто років тому і стало зовсім іншим і 
в іншому прошарку Всесвіту. Я розповідав про те, що по 
координаті track всі скибочки Всесвіту рухаються в бік 
End. Ми ніколи не зможемо побачити себе в минулому, 
бо такого парадоксу в нашому Всесвіті бути не може. Є 
тільки сьогодення, а наше минуле і майбутнє існують, як 
віртуальний спогад. У нашого Всесвіту в дану мить наше 
минуле і майбутнє не існує. Коли в нашому Всесвіті 
пройде одна мить, так часточка біля точки End зникне і 
по деякому часі перейде по скибочках через чорну діру в 
точку Start. Всесвіт, який був в попередню мить в точці 
Start перейде вправо по шкалі track і так станеться з 
кожною миттю життя Всесвіту. Ще раз повторю: якщо в 
точці Start щось змінити, то зміниться увесь Всесвіт від 
початку свого існування до кінця і це відбудеться 
миттєво. У нас намальовано 28 умовних миттєвостей 
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життя Всесвіту, але насправді їх мільярди мільярдів і 
розмірність зміни цих миттєвостей нам, поки, невідома. 

 
У нашому Всесвіті є початок і кінець, але він, з 

точки зору Зовнішнього Спостерігача, існує вічно і 
постійно змінюється від початку до кінця, утворюючи 
паралельні прошарки Всесвіту. Стан нашого Всесвіту 
якнайкраще змальовує зображення нескінченного змія, 
який поїдає сам себе. Якщо людство винайде спосіб 
переміщення в часі назад, то воно може існувати вічно в 
вічно мінливих паралельних прошарках Всесвіту. 

Що цікаво, множинність «огірків» нашого Всесвіту 
недавно підтвердили вчені з США та Південної Кореї, які 
розробили новий теоретичний варіант еволюції Всесвіту. 
Згідно з їхніми обчисленнями, на початку існування 
Всесвіту існувала гіпотетична частинка рехеатон, яка 
розпалася безліч інших частинок. Розрахувавши маси 
бозона Хіггса, вчені стверджують, що частинка 
рехеатон розпалися на тисячу трильйонів інших типів 
частинок, в результаті чого з'явилися тисячу трильйонів 
«огірочків» Всесвітів, які відрізняються лише масами 
частинок. 

 
9. Устрій Всесвіту. Темна енергія 
 
Фізики всього світу не можуть зрозуміти, яка сила 

змушує Всесвіт розширюватися або стискатися і 
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придумали їй назву «темна матерія» або «темна 
енергія».  

 
Склад Всесвіту за даними WMAP2 

Ми знаємо, що у Сонця і деяких планет існує 
магнітне поле. Його пояснюють тим, що зовнішнє ядро, 
що складається з рідкого заліза в результаті обертання 
планети підсилює слабке початкове магнітне поле, яке 
створюють на Землі наше Сонце і Галактика. Згадаймо 
про те, що я писав в попередньому розділі. Зірка 
передає матерію з майбутнього в минуле. У зв'язку з 
цим рухом матерії зірка отримує магнітне поле. У 
попередньому розділі я помітив, що планети можуть 
бути в майбутньому чорними дірами й стануть 
передавати матерію та енергію з майбутнього в минуле. 
І від цього у планет виникає магнітне поле. Отже, всі 

                                                           
2  WMAP (англ. Wilkinson Microwave Anisotropy 
Probe) — космічний апарат НАСА, призначений для 
вивчення реліктового випромінювання. 
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планети, що мають магнітне поле, в майбутньому чорні 
діри. У Сонячній системі це Юпітер, Сатурн, Уран, 
Нептун, Меркурій і Земля. У Венери та Марса магнітне 
поле зовсім слабеньке. 

Кожну секунду через Сонце і планети, що мають 
магнітне поле, зі світловою швидкістю проноситься 
матерія та енергія з майбутнього в минуле. Не зовсім 
матерія і не зовсім енергія, а фотони, безмасові 
частинки, які рухаються у вакуумі зі швидкістю світла. 
Електричний заряд фотона дорівнює нулю. Фотон 
характеризується спіном – напрямком обертання: 
вправо і вліво. Фотон є і частинкою, і хвилею. Тож для 
нас це і матерія, і енергія. По класичній формулі нижче 
ми можемо вирахувати масу фотона при русі. 

        h 
m =  —— 
       c × λ 

де: 

m — маса фотона, кг  
c — швидкість світла, м/с = 3× 10+8 

λ — довжина хвилі випромінювання, м = 5×10-7  

h — постійна Планка, Дж × с = 6,626176×10-34 
Отже, ми взяли фотон зеленого світла, який 

рухається і підставивши в розрахунки цифри, отримуємо 
в результаті його масу:  

m =  4,417450666666667×10-36, кг 
Якщо ми уявимо наш зелений фотон у вигляді 

тороїда, який рухається вздовж своєї осі симетрії, то він 
має якісь розміри. Ми не будемо вдаватися в точні 
розрахунки, які нам не потрібні, а візьмемо розмір 
фотона, як довжину хвилі випромінювання. 
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. Тоді об’єм куба нашого фотона дорівнює: 

Vфотона = λ3 = 1,25×10-19 м3 

Насправді ці розміри значно менше, але для нас і 
цього досить, щоб показати, яка маса у вигляді фотонів 
проноситься кожну секунду через нутрощі нашої Землі. 
Внутрішнє ядро Землі має діаметр 13000000 метрів. 
Тому, що фотони рухаються в минуле, то годилося б 
рахувати площу кулі такого діаметру, але ми знову 
спростимо і порахуємо площу кола: 

        3,14× d2 

S= ——— 
      4 

 

S= 132665×10+9 м2 
Швидкість світла 300 000 000 м в секунду. Тож 

об’єм фотонів за секунду : V = 397995×10+17 м3 
Розділимо цю цифру на об’єм фотона і будемо 

мати число фотонів, які пройшли через серцевину 
Землі, яке дорівнює: 318396×10+36 

А далі зовсім просто, беремо масу одного фотона 
та множимо на їх число та отримуємо результат:  

  1406498,622464 кг 
Отже, за кожну секунду через серцевину Землі 

проходить 1406,5 тонн фотонів. Насправді  їх в сто разів 
більше, десь 125 000 тонн. Чи впливають вони на 
загальну масу та енергію Всесвіту? Звичайно 
впливають! 

Сила впливу тіл між собою з урахуванням 
координати часу t нічим не відрізняється від сил впливу, 



Частина перша. Світ 
 

46 

що діють в інших координатах простору x, y, z. Іншими 
словами: тіло, що знаходиться в минулому або 
майбутньому, а по суті в іншому паралельному 
прошарку Всесвіту, взаємодіє з тілами в нашому 
прошарку, тобто, на них поширюються всі закони 
Ньютона. Можливо, це якраз та взаємодія, яку 
приписують «темній матерії» та «темній енергії», про яку 
говорять усі вчені, але яку не можна побачити. 

Найбільші чорні діри існують в центрах галактик. 
Всі зірки неминуче зіллються в цю центральну чорну 
діру. Крім того, галактики рухаються в напрямку 
атракторів – вузлових скупчень галактик, які 
поглинаються ще більшими чорними дірами. 

Не забуваємо про те, що крім чорних, існують і білі 
діри, тобто, зірки, через які матерія має можливість 
перетікати з одного паралельного прошарку Всесвіту в 
наступний. А через те, що крім нашого прошарку 
Всесвіті існують мільярди паралельних прошарків, то 
нестачі матерії в різні періоди життя для нашого 
прошарку Всесвіту немає, так само як і є куди «зливати» 
«зайву» матерію та енергію. 

У підсумку, круговорот матерії та енергії дорівнює 
нулю, що пояснює те, чому нашого Всесвіту не існує для 
зовнішнього спостерігача. 

Є ще одна думка відносно чорної матерії та енергії, 
яка теж потребує розгляду. До цього часу невідомо, як у 
мозку людини з’являються думки, бо сам мозок нагадує, 
скоріше,  інтерфейс між свідомістю та людиною. Тому, 
на мою думку, чорна енергія та матерія, які досі не 
виявили, якраз і є тими душами, що керують не тільки 
людськими душами, а і всім живим у Всесвіті. Може так 
бути, чорна енергія та чорна матерія керує й звичайною 
матерією. Тоді Спільний Розум може знаходитися не 
зовні Всесвіту, а всередині, і він є душею Всесвіту.  
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10. Устрій Всесвіту. Ентропія 
 
Ентропія – це міра безладу, чим вона більша, тим 

більший безлад будь-якої замкнутої системи. Деякі 
фізики кажуть, що ентропію нашого Всесвіту обчислити 
неможливо, а класична фізика говорить про те, що 
ентропія нашого Всесвіту постійно збільшується. Тобто: 

ΔS> 0 
Взагалі-то зміни ентропії діляться на декілька видів: 
ΔS = 0 оборотний термодинамічний процес, який 

може протікати як в прямому, так і у зворотному 
напрямку. 

ΔS> 0 незворотний і самочинний термодинамічний 
процес, який протікає лише в одному напрямку. 

ΔS<0 термодинамічний процес, який может 
протікати завдяки підводу енергії ззовні. 

Другий закон термодинаміки каже, що ентропія 
замкнутої системи не може зменшуватися. Ми вже 
знаємо, що наш Всесвіт з одного боку обмежений 
однобічною площиною на початку існування Всесвіту, а 
з іншого боку є неоднорідне обмеження кінцем існування 
Всесвіту, то ми можемо застосувати до цієї замкнутої 
системи закони термодинаміки. 

Оскільки у нас матерія та енергія через чорні діри 
повертається до початку Всесвіту, то природно 
застосувати до даної системи оборотний 
термодинамічний процес, який може протікати як в 
прямому, так і у зворотному напрямку. Тобто, для 
нашого Всесвіту: 

ΔS = 0 
Фактично виходить, що з точки зору термодинаміки 

наш Всесвіт «Perpetuum Mobile», тобто, вічний двигун з 
ККД рівним 100 відсотків.  
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11. Устрій Всесвіту. Квазари 
 
Після глав, що описують чорні дірки та форму 

Всесвіту, я вирішив розказати про ще один 
незаперечний доказ того, про що я писав раніше. 
Астрономи Європейської південної обсерваторії, 
побудованої в Чилі на горі Серро Паранал, 
досліджували видимі квазари Всесвіту і виявили дивну 
орієнтацію їх джетів: струменів, що вириваються з 
полюсів чорної діри квазарів.  

 
Ще більш їх здивувало те, що напрямок джетів 

узгоджується з просторовою орієнтацією 
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великомасштабних структур Всесвіту, в яких вони 
знаходяться. Тобто, джети квазарів спрямовані 
паралельно ниткоподібним структурам Всесвіту. 
Нагадаємо, що розподіл галактик в просторовому 
масштабі мільярдів світлових років нерівномірний. 
Галактики заповнюють Всесвіт, утворюючи гігантську 
павутину або губку, в якій є нитки та вузлики, а між ними 
– порожнеча, де наявність матерії мінімальна. Дану 
структуру можна ілюструвати одним з численних знімків 
Всесвіту, наведеним вище. 

На цій ниткоподібній мережі я розташував 
навмисно перебільшені квазари, щоб показати їх 
розташування в просторі Всесвіту. А навіщо я 
розповідаю про ці дивні галактики, звані квазарами, з 
їхніми величезними чорними дірами? Тільки для того, 
щоб показати шляхи проходження матерії та енергії 
через чорні діри. Якби джети чим-небудь відрізнялися, 
що вказувало б на напрямок руху матерії в чорній дірі, 
то ми б відразу знали, які нитки великомасштабних 
структур Всесвіту ведуть в минуле, а які в майбутнє.. Як 
я говорив раніше, таких переходів, від великих чорних 
дір до маленьких, і навпаки, може бути кілька за час 
існування Всесвіту. 

Згадаймо про те, що наш Всесвіт однобічно 
плаский. Що значить «однобічно»? Те, що у нашого 
Всесвіту є лише одна сторона. А як це може бути? 
Нижче по тексту я приведу малюнок. 

Цей малюнок – квінтесенція мого розуміння нашого 
Всесвіту. Згідно з малюнком, нижня чорна лінія – це 
однобічна площина і початок Всесвіту. Нижче нічого 
немає і бути не може, тобто, матерія і час нашого 
Всесвіту не можуть існувати за лінією початку Всесвіту. 
Початок не обов'язково рівна площина, скоріше навпаки, 
площина, вкрита пагорбами що не переходять лінію 
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початку Всесвіту. Відповідно, час початку Всесвіту для 
деяких областей буде різним, втім, як і кінець.  

 

 
Вище обмежувальної лінії початку, Всесвіт може 

бути як завгодно великий. Я недаремно намалював в 
кінці полум'я, бо процес зникнення Всесвіту дуже схожий 
на полум'я, кипіння води або те, як лопається мильна 
піна. Причому, довжина цього полум'я може коливатися 
на кілька порядків для різних періодів вічного існування 
Всесвіту. Відлік часу кінця Всесвіту для різних областей 
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теж буде різним. На малюнку не показані зміни 
гравітаційної постійної G і, відповідно, зміни розмірів 
чорних дір. Десь в середині життя Всесвіту чорні діри 
можуть збільшитися в розмірах. У деяких випадках може 
дійти до однієї чорної діри, яка дорівнює по масі всій 
звичайній матерії. Чому я кажу «в деяких випадках»? 
Тому що конвеєрний Всесвіт щомиті змінюється і в 
якийсь момент його нескінченного існування може 
статися ця подія. До речі, після того, як утворилася одна 
чорна діра, вона обов'язково розпадеться на дві та 
більше, щоб в кінці існування Всесвіту всі діри стали 
крихітними аж до найдрібніших частинок. 

На самому початку життя Всесвіту короткий період 
навіть фотони стають чорними дірами, тому якийсь час 
все освітлюється червоним світлом, який переходить в 
оранжевий, жовтий, зелений і фіолетовий. Після цього 
Всесвіт стає «курний», як я говорив раніше. Гравітаційна 
стала G змінюється в бік збільшення, і чорних дір стає 
все менше і менше, але вони стають все більші та 
більші. 

Оскільки Всесвіт – це конвеєр матерії, то протягом 
свого нескінченного життя у нього можуть бути різні 
випадки: збільшуючись, гравітаційної постійної G може 
досягти певного значення і дотримуватися його до кінця 
Всесвіту або зміниться, кілька разів досягаючи якихось 
максимальних розмірів. Але, як я раніше говорив, на 
самому початку і кінці Всесвіту чорні діри обов'язково 
стають найменшими. Для стороннього спостерігача, що 
знаходиться поза простором і часом, початок Всесвіту, 
як сковорідка, на якій кипить і змінюється щомиті весь 
Всесвіт. Цей спостерігач бачить і початок, і бурхливий 
кінець Всесвіту одномоментно. 

Якщо говорити більш конкретно, то місце, де ми 
живемо, є тонким тимчасовим горизонтальним 
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прошарком на цій картинці, який рухається від початку 
свого існування до неминучого кінця. Кожну частку часу 
на початку Всесвіту виникає новий прошарок Всесвіту, 
відмінний від нашого, але повторює наш шлях. Чорні 
діри відправляють матерію та енергію в минуле, тобто, в 
паралельні прошарки Всесвітів, що знаходяться ближче 
до Початку Всесвіту. З точки зору зовнішнього 
спостерігача всі ці паралельні прошарки Всесвіту є 
одним Всесвітом, який вічно існує та щомиті змінюється, 
і для нас немає майбутнього або минулого, яке ми 
пройдемо або пройшли, а є лише сьогодення. 

Ось такий він – наш однобічно плаский Всесвіт! 
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Деякі роздуми над нашим Всесвітом навели мене 
на думку, що наш плаский Всесвіт може замикатися 
своєю однобічною поверхнею в поверхню кулі. Тоді наш 
Всесвіт обмежений внутрішньою поверхнею величезної 
кулі, а зовнішній спостерігач бачить нас як непрозору 
кулю. Вище наведено малюнок такого Всесвіту. 
Величина чорних дір в прошарках Всесвіту залежить від 
G, гравітаційної сталої, яка може змінюватися по любим 
законам, які мені невідомі. 
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Є ще один варіант такого Всесвіту, коли однобічна 
поверхня вивернута назовні й замикається в кулю, яка є 
безрозмірною сингулярною дімензіальною точкою. Цей 
варіант дуже схожий на теорію Великого Вибуху, але у 
нас цей вибух скоріше виверження вулкану, бо він 
вивергається завжди. В цьому Всесвіті ми можемо 
бачити другі Всесвіти й вони впливають на наш Всесвіт. 
З точки зору фізики дуже цікава однобічна поверхня 
звернута в крапку. Малюнок такого Всесвіту показаний 
вище. 

Відразу виникає питання – чому ми не бачимо тої 
матерії, яка рухається через чорну дірку в минуле? Чи 
ту, яка рухається в майбутнє? Наприклад, за нашим 
Сонцем повинен тягнутися хвіст сліпучої матерії, яка йде 
в минуле і в майбутнє. Тобто, Сонце має виглядати на 
небосхилі у вигляді дуги від сходу до заходу. Але ж ми 
цього не бачимо! Чому? 

Річ у тім, що ми спостерігаємо за зовнішньою 
оболонкою Сонця, яка є звичайною матерією, а та 
матерія, яка у вигляді переплетеного жгута світла 
рухається в минуле за цією оболонкою нам невидима. З 
точки зору зовнішнього спостерігача матерія, у вигляді 
світла, через чорні діри рухається в минуле зі швидкістю 
світла. А та матерія, з якої побудовані й ми, зі 
швидкістю, яка на порядок менша від швидкості світла, 
рухається в майбутнє.  

На відміну від Всесвітів топологічно схожих на наш, 
є Всесвіти досить хитромудрі, про форми яких я говорив 
раніше. Вони існують іншим чином, невідомим мені, але 
за законами, подібним до нашого Всесвіту. Вони можуть 
бути відокремлені від наших Всесвітів якимось Ніщо, і 
нам осягнути їх та дізнатися про них зараз не дано, або, 
навпаки, до них нам рукою сягнути. 
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12. Устрій Всесвіту. Життя 
 

Як виникло життя на Землі? 
Дане питання давно хвилює людство. Вчені робили 

чимало спроб створити живу матерію, використовуючи 
неживу. Останнє повідомлення в інтернеті про те, що 
американський дослідник Джон Крейг Вентер створив 
рукотворний геном і імплантував його в клітку. Для цього 
він витягнув з однієї клітини геном, модифікував його і 
вставив в іншу клітку. Правда, у природи не було такого 
наукового обладнання, як американського дослідника. 
Так, як же вона створила живих істот? 

Дослідники з Університету штату Пенсильванія 
шляхом складних хитрощів спробували склеїти з 
нуклеотидів перші РНК. Їм з великими труднощами це 
вдалося, а про те, як з'явилися самі нуклеотиди в 
природі, вони не мають ні найменшого поняття. Якщо 
дивитися на це з точки зору матеріалістичної науки, то 
здається дивним, що вчені досі не можуть створити 
живе в пробірці. Що тільки не робили дослідники з 
амінокислотами, намагаючись створити живе: піддавали 
дії розрядів і сильних магнітних полів, нагрівали та 
охолоджували, струшували до посиніння, але живу 
матерію отримати не могли.  

Розглянемо амінокислоти, які є складовими білка. 
Залежно від взаємного розташування карбоксильної 
групи та аміногрупи, амінокислоти поділяють на α, β, γ, 
δ, ε і т. п. Назва амінокислоти залежить від того, до 
якого атому вуглецю після карбоксильної групи 
приєднана аміногрупа. У α-амінокислоти, зображеної на 
малюнку вище, є одна особливість, яка має величезне 
значення – в складі живих організмів всі α-амінокислоти 
мають асиметричний атом вуглецю і є оптично 
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активними та, що найважливіше, ця обставина сприяє 
біологічної реплікації. 

 
Всі α-амінокислоти, що зустрічаються в живій 

природі, мають L-структуру поляризації, попри те, що в 
реакціях L і D-структури утворюються в однакових 
кількостях. Майже всі α-амінокислоти, які входять до 
складу живих організмів, мають оптичну активність. L-
амінокислоти входять до складу білків, які синтезуються 
на рибосомах. 

А тепер залишимо амінокислоти та згадаємо, що 
таке фігури Хладні. Їх пов'язують з німецьким фізиком 
Ернестом Хладні, який повторив дослідження видатного 
англійського вченого Роберта Гука. Він водив смичком 
по металевій пластині та зауважив, що якщо їх посипати 
борошном, то на поверхні пластин утворюються 
хитромудрі малюнки, форма яких залежить від 
резонансної частоти звукових коливань пластини.  
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Різноманітність малюнків на борошні вражає уяву. 

Нижче представлені деякі з них.
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Якщо подивитися під мікроскопом на планктон, 
наприклад – радіолярії, то ми побачимо схожі форми, які 
виникли давним-давно, коли утворилася Земля і 
з'явилися відповідні умови для існування життя. Життю 
взагалі притаманні симетричні форми, які роблять 
організм більш стійким до зовнішніх впливів. 

Різні кристали та сніжинки подібні до фігур Хладні. 
Те саме можна сказати про різноманітні форми життя, 
які подібні до фігур Хладні, або до фракталів – 
нескінченних геометричних фігур, які мають властивістю 
само подібності. Тобто, велика фігура складається з 
частин подібних їй. Якщо ми подивимося на галактики в 
небі, то виявимо, що вони дуже схожі на фрактали. 

 

 
Малюнки німецького натураліста 

Ернста Геккеля 1904 року. 
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Чому ж живе так схоже на фрактали або 
симетричні фігури? Ось тут ми підійшли до головного – 
фігури Хладні, планктон, ДНК і, взагалі, все життя, 
створили коливання. Якщо для фігур Хладні досить 
смичка, то для створення життя потрібна була інша 
мелодія – божественна, що складається з комбінації 
світлової дії та гармонійних коливань. Адже я недарма 
казав про α-амінокислоти, які чутливі до світла. Ця 
божественна мелодія пронизує Всесвіт завжди, а, при 
сприятливих умовах, виникає життя. 

Життя не могло виникнути випадково, бо його 
структура і взаємодія декількох організмів між собою 
повинні плануватися заздалегідь. Життя створено 
цілеспрямованими пакетами хвиль складної 
послідовності. А завдання поширення життя по Всесвіту 
значно простіше, ніж її створення, бо в неї вже закладені 
способи відтворення. 

 
 

Намагатися створити живе, впливаючи на 
амінокислоти певними типом хвиль, найімовірніше – 
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світловими, з огляду на оптичну ізомерію «живих» 
амінокислот, як я згадував на початку глави, вельми 
небезпечно. Чому? Відповідь проста – при неправильній 
генерації хвиль, можливе створення такого монстра, 
наприклад – вірусу, що все людство зникне, як вид. За 
прикладом далеко ходити не потрібно – варто 
подивитися, що роблять локальні магнітні аномалії на 
Землі зі злаками, що ростуть на полях. Правда, що ці 
кола на полях дуже нагадують фігури Хладні? 

Наша Земля, як і Сонце, має магнітне поле, яке, 
як і на Сонці, має магнітні плями. Ясно, що в місці 
збурення магнітних ліній, виникають високочастотні 
коливання, які впливають на все, в тому числі й на живі 
організми. Рослини, що знаходяться в даному районі, 
піддаються жорсткому випромінюванню, змінюють свою 
структуру і процеси внутрішньої життєдіяльності.  

Крім того, язики плазми, відриваючись від Сонця, 
можуть проробляти на Землі такі ж штуки. Наслідком 
магнітного поля є різного виду НЛО, які виникають в небі 
на Землі та біля Сонця з тих же «магнітних» причин. 
Вони дуже небезпечні для людини, тому не варто 
намагатися до них наближатися. Те саме можна сказати 
й про полтергейст, де потрібно шукати не духів, а зміни 
електричних і магнітних полів Землі. Якщо ми 
простежимо за рухом магнітних полів по поверхні Землі, 
то дуже здивуємося тому, що малюнок магнітних полів 
повторює погодні аномалії. 

Спостерігаючи за рухом магнітного поля Землі, ми 
можемо прогнозувати погоду в будь-якій точці планети. 
Нижче наведено малюнок розташування магнітних полів 
на планеті Земля за даними Європейського космічного 
агентства EESA. 
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Там на Землі, де знаходяться горбки та западини 

червоного і синього кольору, можна виявити як аномалії 
магнітного поля, так і значну зміну живих організмів та 
істот. Варто сказати, що магнітне поле змінюється з 
часом і картинка магнітного поля, зображена вище, теж 
зміниться. 

Життя у Всесвіті не рідкість, а необхідний атрибут і 
ми несміливо намагаємося зрозуміти його закони. 
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Частина друга. Спільний Розум 
 

Наш Всесвіт є!  
І є ймовірність, що його колись не було. Слово 

«колись» не існує у трьох координатах простору та в 
четвертій координаті – часі, а належить до п’ятої 
координати, яка характеризує стан чогось: він є, чи 
нема. Вірогідно, що замість нашого Всесвіту колись був 
такий стан, що з’явилася одна якась частинка матерії. 
Вірогідно і те, що потім, слово «потім» теж належить до 
п’ятої координати, з’явилося дві частинки матерії. Що 
вони мали робити одне відносно одного? Не було ніяких 
законів, які б описували їх взаємодію і тому з’явився їх 
Спільний Розум. Він описував, як треба взаємодіяти цим 
двом частинкам. Треба сказати, що число варіантів 
взаємодії двох частинок є безконечність. Отже, коли 
виник наш Всесвіт, то відразу з’явився Спільний Розум, 
який регулював взаємодію всіх частинок нашого 
Всесвіту. Тому що число варіантів взаємодії частинок є 
безконечність, то і Всесвітів виникло безконечність і всі 
вони керуються різними способами, не схожими на наш 
Всесвіт. Тому різні Всесвіти можуть якимось способом 
взаємодіяти між собою, але є велика ймовірність 
знищення один одного. 

 
1. Устрій Спільного Розуму. 

Парадокс 
 
Перш, ніж займатися основним питанням, 

розглянемо парадокс Ейнштейна-Подільського-Розена. 
Його суть полягає в тому, що за результатом 
вимірювання спіна однієї частинки з двох пов'язаних, 
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можна передбачити стан спіна іншої, над якою вимір ще 
не проводилося. 

Такі частинки, які знаходяться на великій відстані 
одна від одної у зв'язаному стані, називаються 
квантово заплутаними. У більшості експериментів з 
заплутаними частинками використовуються фотони. 
Нижче наведена схема експерименту французького 
фізика Алена Аспе, зроблена в 1981 році з фотонами в 
заплутаних квантових станах: 

 
Де: S - джерело фотонів з нульовим сумарним 

спіном. 
a і b — призми Ніколя. 
D + і D- — детектори поляризації. 
R — реєструвальний пристрій. 
Досліди говорять про те, що друга частка, що 

знаходиться на величезній відстані від першої, ніби знає 
результати вимірювань її спіна і змінює свій спін на 
протилежний. 

У першій частині книги я сказав, що матерія не несе 
ніякої інформації про свій стан. Цей досвід якраз 
підтверджує цю думку. Інакше варто визнати, що перша 
частка, яка має здатність приймати будь-яке значення 
спіна, вилітаючи в одну сторону, володіє свідомістю і 
наділена надзвичайно гострим зором. Вона спостерігає 
за другий часткою і бачить за мільярди кілометрів, який 
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знак спина вона приймає, + або -, щоб змінити свій спін 
на протилежний. Погодитися з таким абсурдом фізики 
не можуть, і тому цей парадокс квантової 
невизначеності так і залишився таємницею за сімома 
печатками. Якби не Спільний Розум, який все пояснює.  

 
2. Устрій Спільного Розуму. 

Аксіоми 
 
Отже, варто припустити, що за частками 

спостерігає зовнішній спостерігач, що знаходиться поза 
простором і часом, і який повідомляє часткам 
інформацію про їхні спіни. Зробимо характеристику 
зовнішнього спостерігача аксіомою: 

Є мислездатний Спостерігач, умовно 
іменований Спільним Розумом. Він знаходиться 
там, де немає простору і часу, тому весь Всесвіт 
для нього завжди існує в одній безрозмірній 
сингулярній дімензіальній точці. 

Що це означає? 
Космологічна істина полягає в тому, що Спільний 

Розум є сутність, яка перебуває поза нашим Всесвітом, 
там, де немає простору і часу. Ми не можемо знати 
характеристики даного місця й умовно називаємо його 
Ніщо. 

А що таке для Спільного Розуму наш Всесвіт? 
Тому, що він існує поза простором і часом, то 

Всесвіт для нього – це одна безрозмірна сингулярна 
дімензіальна точка. Що ж собою являє безрозмірна 
сингулярна дімензіальна точка? 

Уявімо собі простір, що має всього одну розмірність 
– довжину. Якщо розглядати його з торця, то ми 
побачимо сингулярну точку. Однією з особливостей 
такого простору є те, що гравітаційні хвилі в цьому 
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просторі в кожної точки довжини змінять свої просторові 
характеристики, а з торця матимуть інтегроване 
значення для всього простору. Тепер уявімо собі, що 
сингулярна точка перетинає безліч таких просторів. Цю 
точку ми назвемо сингулярною дімензіальною точкою. 
Поняття точки необхідно, щоб позначити те місце, де 
знаходиться Всесвіт. З деякою часткою абстрактності ми 
можемо сказати, що наш Всесвіт всього лише ілюзорна 
точка. 

Спільний Розум не має форми та розмірів, бо 
знаходиться поза простором і часом. Його не можна 
побачити або відчути нашими органами чуття, бо наше 
тіло створене для існування на Землі, а Спільний Розум 
знаходиться поза простором і часом. Ще раз нагадую, 
що Спільний Розум є мислездатний Спостерігач. 

Як я вже говорив, частки в парадоксі Ейнштейна-
Подільського-Розена для Спільного Розуму знаходяться 
в одній безрозмірній сингулярній дімензіальній точці, а 
не на великій відстані, як для нас. Тому Спільному 
Розуму відомо, в який бік крутився зупинений перший 
фотон, а коли зупиниться другий фотон, то Спільний 
Розум, за своїми правилами, повідомить інформацію 
про його спін. Навіть більше, Спільний Розум зробить 
спін другого фотона протилежний першому. Тобто, 
простір і час, які, імовірно, створив Спільний Розум, 
існують по його вигаданим правилам.  

Наступна аксіома говорить: Тому, що Спільний 
Розум існує поза простором і часом, йому завжди 
доступна кожна точка у Всесвіті, ним створена. 

Познайомимося з тим, як виглядає простий атом 
водню, який складається з протона в ядрі та електрона 
на орбіті. Радіус електрона дорівнює +2,8179403267 
метрів, помножений на десять в мінус п'ятнадцятому 
ступені. Радіус орбіти електрона дорівнює 5,291769241 
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метра, помножений на десять в мінус одинадцятому 
ступені. Радіус ядра водню з одним протоном дорівнює 
4,16 метра, помножений на десять в мінус 
шістнадцятому ступені. Якщо привести розмір ядра до 
величини футбольного м'яча діаметром 22 см, то 
електрон розміром в 1,50 метра буде обертатися на 
орбіті радіусом 14,075 кілометра. 

Як ми бачимо, всередині атом майже порожній не 
кажучи вже про великі відстані між атомами. Правда, між 
електроном і ядром існує електричне поле, про яке ніхто 
нічого не знає. Через те, що рух електрона по кулястій 
хаотичній орбіті здійснюється стрибками або квантами 
через певні проміжки часу, то фактично весь час 
електрон знаходиться в статичному стані. Вся суть 
питання полягає в тому, що Спільний Розум, оскільки він 
знаходиться поза простором і часом, без проблем може 
дістатися до будь-якої точки нашого Всесвіту через такі 
дірки в просторі, тим більше що весь простір для нього 
знаходиться в одній безрозмірній точці. 

Практично, сам простір являє собою сіточку або 
матрицю, з осередками певної форми, за якими за 
певний час стрибкоподібно переміщуються такі 
елементи простору, як електрони та інші елементарні 
частинки. Усередині осередків простору немає, як немає 
і часу. Відстань між осередками є характеристика часу і 
може змінюватися в різних областях простору. В даних 
осередках можуть відбуватися просторово-часові події. 
Простору без часу не існує, так само і час не може 
існувати сам по собі.  

Ми розглядали атом водню, як він подається в 
підручниках з фізики. Як на мене, ні отого ядра з 
описаними розмірами, ні електрона з тими розмірами 
насправді, не існує, бо електрон – це інтегрована 
солідарна хвильова функція поля навколо ядра, яке є 
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теж інтегрованою солідарною хвильовою функцією 
вихору. І ті розміри лише характеристики полів, бо 
всередині атома, можливо, не існує часу, а, отже, і 
простору. Звідси й виходить, що наш простір для 
Спільного Розуму подібно одній безрозмірній 
сингулярній дімензіальній точці, тому для нього немає 
відстаней. Через те, що він знаходиться поза часом, то 
може миттєво досягти будь-якої точки нашого Всесвіту. 
Тому наступна аксіома звучить так: Передача 
інформації у Всесвіті для Спільного Розуму 
миттєва, бо час для нього не існує, а простір 
перебуває в одній безрозмірній сингулярній 
дімензіальній точці. 

З часів Ейнштейна існував принцип квантової 
невизначеності, який відтоді так і не вирішене, хоча, що 
тільки не робили фізики всього світу. Всі новітні теорії 
теж не дають відповіді на цей парадокс: при 
спостереженні за електроном він виступає, як частка, а 
якщо за ним не спостерігають, то він перетворюється у 
хвилю. 

Теорія струн передбачає, що всі квантові частинки 
всього лише струни, що коливаються з певною 
частотою. Я б вважав їх не струнами, а просторовими 
сингулярними вічними вихорами, які виникли при 
створенні простору і часу. Тоді ніякої розбіжності немає, 
бо просторовий сингулярний вихор у взаємодії зі 
спостерігачем здається йому, як частка, але одночасно 
й обертається, як хвиля. 

Речовина, з якого складається Сонце, Земля або 
людина, займає всього лише одну мільярдну частину 
всього обсягу тіла. Якщо зібрати всю речовину, з якої 
складається людина, в надщільну кульку, то вона буде 
на сотні мільйонів порядків менше величини точки цього 
тексту. Якби хтось проковтнув таку точку, то нічого б не 
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відчув, так я вона, вагою в 70 кілограмів, просто б 
випала з людини, навіть нічого не пошкодивши. Через 
те, що речовина складається з кварків, лептонів, 
фотонів та інших частинок, які, у свою чергу, є різного 
типу вихори Ніщо, то речовини теж немає. Все навколо є 
Ніщо в різних формах, яке існує поза простором і часом. 
Характеристики Ніщо ми можемо дізнатися непрямим 
шляхом, але в даний час немає навіть гіпотез про його 
існування. 

Перейдемо до наступної аксіоми: Час у Всесвіті є 
наслідком змін, що відбуваються на Спільному 
Розумі, які таким способом передаються у 
Всесвіт. 

Час, який ми спостерігаємо в нашому звичайному 
житті, у Всесвіті не існує. Ми звикли до того, що у нас є 
безперервна стріли часу, але у Всесвіті відлік часу 
відбувається зовсім по іншому. Візьмемо самий 
маленький проміжок, який фізики визначають часом 
Планка. Його вираховують в секундах за формулою:  

 
де: 
ħ — постійна Дірака, обчислюється, як постійна 

Планка, поділена на 2π 
с — швидкість світла (електродинамічна постійна) 
G — гравітаційна стала 
Ми умовно беремо цю одиницю виміру, як одиницю 

відліку часу, тому що не знаємо істинного значення. 
Відлік здійснює Спільним Розумом, який дає команду на 
зміну Всесвіту. Зміни відбуваються миттєво, тобто, всі 
атоми у Всесвіті займають нове фіксоване положення і 
застигають до наступної зміни. Ми допускаємо, що для 
нашого Всесвіту цей час Планка. Можливо, коли 
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знайдуть більш дрібні елементи матерії, то буде 
можливий дрібніший відлік часу, але для розуміння 
природи Спільного Розуму це несуттєво. 

Головне, що потрібно запам'ятати – час в наш 
Всесвіт привнесено ззовні, де немає простору і часу. 
Якби Спільний Розум не дав наступного звіту часу, то 
весь Всесвіт залишилася б в такому положенні, в якому 
був після попереднього відліку часу. Птахи та літаки 
застигли б в небі. Застигли б світлові промені. Кораблі 
та машини зупинилися б на місці, А люди, як 
порцелянові іграшки, залишилися б в тих позах, в яких 
були після останнього кванта часу. 

Час, це відлік Спільного Розуму, коли потрібно 
міняти окрему фіксовану картинку Всесвіту, на наступну. 
Спочатку ці зміни відбуваються на Спільному Розумі, а в 
наступний квант часу одномоментно передаються у 
Всесвіт. 

Нова аксіома: Перехід у Всесвіті кількісних змін 
у якісні відбувається миттєво і стрибкоподібно. 
Він є відліком віртуального кванта часу, який в 
кожній окремій точці Всесвіту індивідуальний. 

Щоб кожен атом зайняв своє місце в наступний 
квант часу, Спільний Розум розраховує його траєкторію 
по законах, які він створив. Всі кількісні показники руху 
переводяться в якісні, тобто атоми «отримують» 
потенційну енергію руху, а потім, всі одночасно, 
переходять в нове положення в просторі. Між квантами 
часу не існує самого часу, так само як і простору. 
Просторову решітку ми умовно приймаємо рівною 
довжині Планка, що обчислюється за формулою: 

 ≈ 1,616 229(38)•10−35 м, 
де: 
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    ħ — постійна Дірака (h/2π. 
    G — гравітаційна постійна. 
    c — швидкість світла у вакуумі. 
Дане значення в кожній окремій точці простору 

Всесвіту може бути індивідуальне, як і час. 
Є ще одна аксіома: Структура Всесвіту 

миттєво змінюється через кожен квант часу, 
являючи собою просторову проєктовану 
картинку, яка є миттєвим віддзеркаленням 
процесів, що відбуваються на Спільному Розумі. 

Раніше ми розбиралися з поняттям часу і 
визначили, що безперервної стріли часу не існує. 
Всесвіт протягом планківського часу нерухомий і 
застиглий, немов порцелянова іграшка, а в кінці цього 
періоду відбувається стрибкоподібна зміна стану 
Всесвіту. Відлік ведеться Спільним Розумом і скільки 
триває цей період перестановки шахових фігур – нам 
невідомо, бо у Всесвіті не може існувати такий годинник, 
який міг би виміряти цей проміжок часу. По суті, весь 
наш Всесвіт являє собою кадри з фільму, які миготять 
через час планка, який ми прийняли, як одиницю відліку. 

 
3. Устрій Спільного Розуму. Душа 
 
Ми докладно розглянули будову Всесвіту та 

описали, що таке Спільний Розум. Тепер нам слід 
визначитися, де знаходиться те, що ми називаємо 
«душею». Якщо ознайомитись з останніми досягненнями 
медицини та, зокрема, нейробіології, то побачимо, що 
вчені не знайшли в організмі обчислювального 
пристрою, який відповідає за мислення. До цього варто 
додати й те, що і тварини теж мають розум, схожим на 
людську свідомість. Кожен з нас може стверджувати, що 
думки виникають миттєво, а перенесення електричних 
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імпульсів управління з головного і спинного мозку 
відбувається за певний, нехай і короткий, час. Тому ми 
можемо допускати, що думки виникають зовсім не в 
нашому тілі, а в якійсь іншій субстанції поза простором і 
часом. 

Кожна жива істота у Всесвіті, від 
найпростішої клітини до людини, керується 
віддзеркаленням того, що відбувається на 
Спільному Розумі. 

Тілесна оболонка людини або будь-якої тварини 
існує в тому просторі, для якого вона створена. Тіло 
живе в тому світі, який створив Спільний Розум, а душа 
людини завжди належала Спільному Розуму й 
знаходиться на ньому поза простором та часом. У душі 
немає форми, чи розміру. У неї немає очей та інших 
органів почуттів, але кожна частина Спільного Розуму 
може спостерігати за світом за допомогою органів 
почуттів живих істот. Душа людини або будь-якого живої 
істоти не є відокремленим об'єктом на Спільному 
Розумі, а є лише його частиною, яка тимчасово 
отримала індивідуальність і керує тілом людини чи 
тварини. Немає безперервної душі, яка існує вічно і 
переходить від одного померлого індивідуума до 
наступного, який народився. Після смерті живої істоти 
його душа або будь-яка її частина використовується для 
управління тілом народженої істоти його ж генетичного 
роду. Таким способом здійснюється родова корекція 
популяції людини або тварини. Смерть тіла природна, 
тому не варто її боятися, а слід радіти тому, що 
накопичені знання у вашій душі поповнять душі інших і 
Спільного Розуму. 

Кожна людина може пригадати своє дитинство, 
свої перші враження й однозначно скаже, що навіть 
малюком відчував свою цілісність і вивчав навколишній 
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світ, вже маючи про нього якесь уявлення. При 
народженні тіло відразу управляється душею, яка знає 
більше про той світ, куди попало тіло. Новонароджене 
лоша відразу встає на нетверді ноги та може 
пересуватися. Списати все на рефлекси навряд чи 
вийде, тому що він відразу ж робить осмислені дії та 
мало схожий на робота. 

Не слід забувати, що тіло людини складається з 
цілої купи живих організмів: бактерій, мікробів і вірусів, 
які, в процесі життя людини, вмирають, а замість них 
з'являються нові. За підрахунками вчених їх у двадцять 
разів більше, ніж живих клітин людини. Разом їх в 
організмі людини близько 100 трильйонів. Близько 100 
мільярдів гине кожен день. Тому душа людини 
змінюється щосекунди та не є постійним і незмінним 
атрибутом. Душу людини можна назвати конгломератом 
мільярдів маленьких душ. 

У Спільного Розуму немає, і ніколи не було 
моральних норм, які притаманні людині. З'їдена левом 
людина не викликає у Спільного Розуму ніяких почуттів і 
емоцій. Лев був голодним, а людина в невдалий час 
потрапила в невдале місце, тож ми їй співчуваємо. 
Людина без всякої суперечності з совістю вбиває тварин 
і з'їдає на сніданок, обід і вечерю, чому б звірові не 
вчинити так само. Всі живі істоти у світі є ланки 
харчового ланцюжка, тому голодному морально їсти 
живе. Сьогодні їси ти, а завтра з'їдять тебе. Людина, а 
точніше, його душа, яка за його життя набуває 
індивідуальність, сама придумує собі моральні закони, 
щоб дотримуватися певних правил під час розподілу їжі. 
Але коли людина або звір голодний, моральні закони, 
яких дотримується душа, не стримують вбивство іншої 
живої істоти. Попросту кажучи, голодна людина плює на 
моральні закони. Людству слід дотримуватися таких 
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моральних принципів під час розподілу їжі, щоб всі люди 
були ситі. 

Інакше чекай біди! 
У Спільного Розуму немає виборчого покарання 

для душі, і він не виховує популяцію або вид тварини, в 
тому числі й людини, для того, щоб вони розвивалися. 
Якщо вид не розвивається, то неминуче гине, а на його 
місце приходить інша популяція. Після створення нового 
виду відбувається його пристосування до життя в певних 
умовах і подальша деградація. Біблійні розповіді про те, 
що раніше люди жили набагато довше – суща правда. 
Якщо людство не буде розвиватися, для того, щоб 
зберегти себе, то в майбутньому його чекає повна 
деградація і зникнення, а на місце людини займе новий, 
більш пристосований вид. 

У душі немає певної форми або розміру, бо вона 
знаходиться на Спільному Розумі, а його не можна 
уявити в тривимірному світі, бо він в ньому не 
знаходиться. Якщо розповісти про своє бачення душі, то 
вона мені здається колючим їжачком, який встромив 
свої мільярди голок в усі частини тіла людини та ними 
керує. Фактично, тіло існує на Землі, а емоційне життя 
душі проходить на Спільному Розумі. Душу людини на 
Спільному Розумі ми будемо умовно називати 
віддзеркаленням. 

Питання: Згідно з приведеним вище постулатом 
душа є у квітів, дерев і навіть у найпростішої клітини? 

Відповідь: Людина занадто самовпевнена, якщо 
стверджує, що душі є лише у людей. А що ж тварини? 
Адже, по суті, тіло людини нічим не відрізняється від 
організму тварини. Медики використовують органи свині 
для трансплантації людині. Ми знаємо, що тварини, крім 
інстинктів, які є й у людини, мають здатність 
порівнювати та осмислювати свою поведінку тою чи 
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іншою мірою. Недарма, коли ми возимося зі своїм 
улюбленим котом або собакою, то спілкуємося з ним, як 
з людиною. Так, будь-яка жива істота на Землі має 
«душу», тобто, віддзеркалення на Спільному Розумі, яке 
так само важливо для нього, як віддзеркалення гіганта 
думки або батька всесвітньої демократії))). Я піду далі, 
якщо повідомлю, що нежива матерія теж має своє 
віддзеркалення на Спільному Розумі. Наші предки, які 
молилися камінню, річкам, горам, землі, вогню, вітру і 
небу, мали рацію, звертаючись до них як до живих 
сутностей. 

Питання: Чи може людство створити штучний 
інтелект, здатний відчувати, як людина? 

Відповідь: Може. Якщо штучна машина має 
віддзеркалення на Спільному Розумі, то може, крім 
обчислень, відчувати себе мислездатною істотою. 

Черговий постулат: Через те, що тіло живої 
істоти латентно управляється Спільним 
Розумом, то «душа» істоти є віддзеркаленням 
того, що відбувається на Спільному Розумі та 
тимчасово набуває віртуальну індивідуальність. 

Тіло людини є логічною структурою, якою управляє 
Спільний Розум, а в приватному порядку – «душа» 
конкретної людини. Тіло людини – це лялька, надіта на 
руку лялькаря. Отже, душа – це рука лялькаря, а 
лялькар – Спільний Розум. Лялькар може надіти на руку 
багато ляльок, то ж душа керує багатьма тілами, в 
залежності від потреб Спільного Розуму. Крім того 
Спільний Розум має стільки рук, скільки потрібно. 

Тіло людини вирощено на Землі й не може мати 
які-небудь виняткові властивості, що не записані в 
генетичному коді. Тіло несе в собі генетичний код, що 
належить роду або племені, а не душі. Душа не завжди 
обслуговує рід і не є цілісним утворенням. Після того, як 
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вона покинула певне тіло після його смерті, то може 
частково або повністю обслуговувати нові народжені 
тіла племені. Тобто, душа не є цілісним утворенням 
всередині Спільного Розуму, але повністю належить 
йому. Якась частина душі, що звільнилася від 
обслуговування померлого тіла, може управляти в 
майбутньому іншими живими істотами більшою чи 
меншою мірою організації. Іншими словами, одна 
частина вашої душі після вашої смерті буде керувати 
комаром, а інша частина може відійти майбутньому 
Ейнштейну або Ньютону. 

Питання: Деякі люди втрачають пам'ять і не 
знають, хто вони. Що відбувається? 

Відповідь: Можливо, що в даному випадку 
відбулося зміщення віддзеркалення людини на 
Спільному Розумі, і він втратив свою «душу». Тілом 
управляє випадкове віддзеркалення, яке було вільним 
або управляло іншим тілом людини або тварини. Так 
може статися, що зміщення віддзеркалення було не 
повним, а частковим, або ж ніякого зміщення не було, а 
стерті спогади. 

Питання: Якщо «душа» людини, повернувшись на 
Спільний Розум, втрачає свою індивідуальність, то вона 
пропадає? 

Відповідь: «Душа» людини всього лише частинка 
Спільного Розуму. Коли вона повертається «додому», то 
розчиняється у Спільному Розумі, залишаючись не 
частиною, а цілим. «Душі» від цього не гірше, а краще. 
Все, що душа відчувала при своєму житті «назавжди» 
залишається на Спільному Розумі. Не слід забувати й 
те, що у Всесвіті «назавжди» залишається життя кожної 
людини з точки зору Спільного Розуму. 

Питання: Що відбувається після смерті людини? 
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Відповідь: Після смерті тіла людська «душа» або 
віддзеркалення від'єднується від нього і відновлює 
повний зв'язок з Спільним Розумом. Після деякої 
ейфорії та єднання з Спільним Розумом, 
віддзеркалення, де знаходилася індивідуальна душа 
людини, ще існує деякий час, поки пам'ятають про 
людину, а потім використовується за своїм 
призначенням – управляє наступним життям, неважливо 
якої форми, будь то тарган або великий філософ. Якщо 
людина залишила помітний слід на Землі, то його 
віддзеркалення буде існувати на Спільному Розумі 
більш тривалий час, поки вчинки та справи цієї людини 
не забудуть нащадки. 

Справжнім сюрпризом стане те, що «душа» людини 
буде містити відомості як про земне життя, так і про 
мільйони мільярдів життів в інших паралельних 
альтернативних Всесвітах. У них дана людина буде 
поводитися зовсім інакше: в якомусь Всесвіті він буде 
вбивцею, в іншому – монахом, ще в якомусь жебраком, 
а ще в одному – втіленням чесноти. Все, що може 
статися в житті людини, обов'язково відбудеться в 
якомусь паралельному Всесвіті. Крім того, у багатьох 
альтернативних Всесвітах людина буде іншої статі, не 
рахуючи того, що вона проживе мільярди життів якихось 
звірів чи тварин, птахів або комах. Недарма індіанці 
Америки обирали своїм тотемом тварин. Той, хто в житті 
боїться павуків, найімовірніше проживе не одне життя в 
тілі членистоногого. Попри те, що в деяких паралельних 
Всесвітах життя людини не закінчилася, він буде знати 
все про своє майбутнє. Вражень буде хоч греблю гати. 

Розглянемо наступний постулат:  
«Душа» нікуди не зникає, бо завжди 

знаходиться на Спільному Розумі та керує живими 
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організмами у Всесвіті від найпростішої клітини 
до людини. 

Що таке душа з точки зору нашої теорії про 
Спільного Розуму? 

Душа є віддзеркаленням на Спільному Розумі, яке 
управляє тілом людини. Душа знаходиться поза 
Всесвітом, бо  Спільний Розум знаходиться поза 
простором і часом. У душі, як і у Спільного Розуму, 
немає розміру та інших характеристик нашого простору. 
Людина ніколи не зможе побачити душу, бо вона 
нематеріальна. 

Як я писав раніше, «душа» або віддзеркалення є у 
всього живого, а також присутнє у неживої матерії. 
Людям, з їх розвиненим світовідчуттям «Я», важко 
зрозуміти, що кожне дерево, кожен камінь не безмовне 
ніщо, а таке ж віддзеркалення на Спільному Розумі, як і 
віддзеркалення людини. Віддзеркалення на Спільному 
Розумі залишається й після смерті людини та може 
видозмінюватися. Люди інтуїтивно це відчувають і 
недарма кажуть, що про мерців потрібно говорити лише 
хороше, бо їх віддзеркалення на Спільному Розумі 
впливає на живих людей. Наприклад, Ісус Христос має 
віддзеркалення на Спільному Розумі, бо безліч живих 
вірян моляться його образу. 

Віддзеркалення Ісуса Христа на Спільному Розумі 
впливає на тих, хто в нього вірить і після їх смерті їх 
віддзеркалення зазнають ті зміни, які описуються в 
Біблії. Тобто, для вірян, які вірять в Ісуса Христа, після 
смерті є і Рай, і Пекло. Для атеїстів їх віддзеркалення на 
Спільному Розумі залишається індивідуальним, а коли 
про людину вже не пам'ятають, то віддзеркалення 
зникає, бо використовується для управління іншими 
живими істотами та неживою матерією. Те ж стосується 
будь-якої іншої релігії або будь-якої відомої ідеї, яку 
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підтримують живі люди. Наприклад, на Спільному 
Розумі є віддзеркалення України, як реальної людини з 
ім'ям «Україна». Всі почуття людей, зв'язані з Україною 
видозмінюються у її віддзеркаленні. Всі відомі ідеї мають 
своє віддзеркалення на Спільному Розумі. 

Питання: Чи може душа переселитися в інше тіло? 
Відповідь: Може. Оскільки всі «душі» знаходяться 

на Спільному Розумі, то тіло може управлятися іншим 
віддзеркаленням в результаті імовірності якихось 
зрушень, про які я не можу нічого сказати. 

Питання: Чи може будь-який бог мати тіло 
людини? 

Відповідь: Може. Якщо людина одержима богом, 
то його віддзеркалення може злитися з віддзеркаленням 
бога, і людина буде поводитися, як бог. Ніяких «чудес» 
він зробити не зможе, крім тих, які пов'язані з людьми, 
які вірять в нього. Наприклад, він зможе лікувати людей, 
навіть важкі хвороби, навіюючи хворим думки про 
зцілення, але перемістити гору або розверзнути воду 
річки він не зможе, хіба що вселиться у віддзеркалення 
гори на Спільному Розумі, і попросить її пересунутися. 

Питання: Чи існують на Землі духи? 
Відповідь: Крім тіл, створених з живих клітин, 

ніякої «нечисті» на Землі або у Всесвіті немає. Є 
віддзеркалення неживої матерії, але я не думаю, що ці 
віддзеркалення досягли рівня самовираження. Якщо 
яка-небудь людина сильно вірить в певного духу, то 
віддзеркалення духу може злитися з віддзеркаленням 
цієї людини, який буде відчувати себе «духом». 
«Чудес», як і в попередньому питанні, він зробити не 
зможе, крім впливу на людей, які вірять в нього. Якщо 
людина не вірить в демона, то демон не може нічого з 
ним зробити. 
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Питання: Іноді людина говорить, що в минулому 
житті була кимось іншим. Чи це можливо? 

Відповідь: Можливо. Віддзеркалення на 
Спільному Розумі не закріплено постійно за певною 
душею. Можливо, що раніше віддзеркалення або його 
частина могла керувати зовсім іншим тілом, але не 
стерлося. Віддзеркалення – це місце на Спільному 
Розумі, яке в даний момент керує певним тілом. Навіть 
під час життя тіла воно не залишається постійним, а 
змінюється, набуваючи нові зв'язки та втрачаючи 
колишні. Як я вже говорив, кожна бактерія в тілі людини 
має своє віддзеркалення на Спільному Розумі, а 
оскільки цих бактерій в тілі людини в десять разів 
більше, ніж клітин, то можна уявити, яке це 
віддзеркалення. 

Питання: Чи чує наші молитви Спільний Розум? 
Відповідь: Чує, але не забувайте, що в молитві ви 

звертаєтеся до свого віддзеркалення. Молитва 
налаштовує вас в унісон з вашим віддзеркаленням, тому 
ви можете вилікувати свою душу і, внаслідок цього, 
поліпшити своє фізичне здоров'я. 

Питання: У чому сенс існування людей? 
Відповідь: Сенс існування віддзеркалення людини 

пов'язаний зі змістом існування Спільного Розуму. На це 
питання може відповісти тільки Спільний Розум, якщо 
захоче. 

Питання: Як виглядає віддзеркалення або душа 
людини? 

Відповідь: Ніяк. Віддзеркалення знаходиться поза 
простором і часом і не має ніякої форми. Ми його ніколи 
не побачимо. Воно може знати все про будь-кого з нас, 
бо знаходиться на Спільному Розумі. Я розповідав про 
своє уявленні віддзеркалення, яке бачиться мені, як 
їжачок з мільярдами голок. 
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Питання: Чи зберігається до кінця Всесвіту 
віддзеркалення (душа) певної людини на Спільному 
Розумі? 

Відповідь: Інформація на Спільному Розумі 
зберігається завжди. Навіть тоді, коли прошарок даного 
Всесвіту зник. 

Питання: Чи можливо, подорож у часі? 
Відповідь: Однозначно можливо в минуле, бо вся 

матерія в процесі колообігу у Всесвіті проходить через 
минуле. Для людського тіла таке неможливо, та як візит 
в минуле доведеться робити, розклавши себе на 
фотони. Нагадаю, що «нашого минулого» в тому 
минулому давно немає. 

Питання: Де знаходиться Спільний Розум: в 
минулому, сьогоденні або майбутньому? 

Відповідь: Для Спільного Розуму немає минулого, 
сьогодення і майбутнього. Якщо сказати умовно, то 
минуле, сьогодення і майбутнє у нього прямо перед 
очима, якщо вони в нього є. Наш Всесвіт для нього 
визначений наперед, і він бачить його початок і кінець. 
Все, що відбувається з нами зараз і відбудеться в 
майбутньому, вже відбулося для Спільного Розуму. Не 
слід забувати, що в багатьох паралельних і 
альтернативних Всесвітах з нами відбуваються зміни, 
відмінні від нашого Всесвіту. У кожному із Всесвітів ми 
проживаємо різні життя, а в багатьох навіть не 
народжуємося. 

Питання: Чи може людина передбачити майбутнє? 
Відповідь: Оскільки всі віддзеркалення 

знаходиться на Спільному Розумі, то є ймовірність, що 
яке-небудь віддзеркалення людини тимчасово втратить 
індивідуальність і отримає доступ до тієї інформації, 
якою володіє Спільний Розум. Оскільки для Спільного 
Розуму і майбутнє і минуле одномоментно, то дана 
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людина в більшій чи меншій мірі дізнається про 
майбутнє. Не забуваємо, що майбутнє змінюється 
кожної миті, тому те, що ви взнали – коту під хвіст, бо 
воно зміниться. 

Питання: Чи вільна людина у виборі своїх дій на 
життєвому шляху? 

Відповідь: Все, що робить людина у своєму житті 
від народження до своєї смерті, вона робить вільно, але 
це її єдиний варіант життя в цьому Всесвіті. Що мається 
на увазі? Припустимо, в дану секунду ви можете 
зробити крок вперед, вправо, вліво, назад, можете 
підстрибнути або присісти, крикнути, махнути рукою, 
стати на голову і так далі. Імовірність того, що ви 
зробите будь-який рух або дію дорівнює відношенню 
одиниці до великого числа, порядку мільйонів мільярдів. 
Якщо в цьому Всесвіті ви підняли руку, то в інших 
паралельних Всесвітах ви можете зробити інші руху, в ту 
ж секунду, а якщо зібрати всі рухи разом у всіх 
Всесвітах, то ймовірність виконання будь-якого руху 
буде дорівнює одиниці. Матриця всіх ваших можливих 
дій буде дорівнює одиниці. Спільний Розум знає, що ви 
можете зробити будь-який рух і це ваш вибір. А якщо 
взяти всі паралельні Всесвіти то ви в них зробите ті 
руху, які не вчинили в цьому Всесвіті. Якщо в цьому 
житті ви добра людина, то в іншому альтернативному 
Всесвіті ви можете бути злим. На цій планеті ви вбивця, 
а в альтернативному Всесвіті – мати Тереза. Так, так, 
стать теж змінюється, так само як і те, що на багатьох 
Всесвітах ваше віддзеркалення або його частина може 
управляти якоюсь твариною або комахою, а на деяких 
вас взагалі не буде. 
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4. Устрій Спільного Розуму. Добро 

і Зло 
 
Варто було назвати цю статтю Пристрасті Господні, 

але, як ми знаємо, в православ'ї Бог безпристрасний, 
простий і незмінний, тому Бога неможливо образити. Це 
якраз стикується з думкою про те, що здійснюючи 
гріховне, ми ображаємо не Бога, а завдаємо шкоди 
лише собі, тобто, своєму віддзеркаленню. 

Перш, ніж говорити про добро і зло, слід 
встановити оцінювальні характеристики для цих 
категорій життя. У православ'ї вони відповідають 
Чеснотам і Гріху. Тоді абсолютним Злом будемо 
називати такий вид життя, від зіткнення з яким 
знищуються всі інші види життя, а також 
самознищується саме абсолютне Зло. Відповідно, 
абсолютним Добром слід називати такий вид життя, 
який є каталізатором всіх інших видів життя і самого 
себе. Якщо зустрічаються Добро і Зло, то вони не 
самознищуються, а, навпаки, навколишнє життя 
перебуває в стабільному стані рівноваги та боротьби. 
Якщо Добра не буде, а залишиться Зло, то воно 
знищить все життя і саме себе. Якщо залишиться Добро, 
то життя буде розвиватися так стрімко, що поглине всі 
ресурси та неминуче виникне Зло, яке знищить частину 
життя. В результаті життя стабілізується. Тобто Зло і 
Добро – необхідні атрибути життя. 

Звідси й висновок, що для Спільного Розуму Добро 
і Зло як права і ліва рука для людини. Тому, вчинки 
людини та всього живого у Всесвіті умовно оцінюємо від 
- 1 для абсолютного Зла до + 1 для абсолютного Добра. 
Якщо вчинки якої людини в нашому Всесвіті були оцінені 
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ближче до абсолютного Зла, то в інших паралельних 
Всесвітах оцінки його вчинків будуть далі від 
абсолютного Зла. Якщо на Землі людина була 
праведником, ближче до абсолютного Добра, то в 
іншому альтернативному Всесвіті вона схильна до 
абсолютного Зла. 

Матриця дій людини для кожного Всесвіту 
зумовлена, але кожна людина сама вибирає свою долю 
в рамках дозволеної дії й за ці рамки не виходить. Для 
людини вибір життєвого шляху відбувається в часі, а 
для Спільного Розуму все вже трапилося у всіх Всесвітів 
в момент їх створення, бо Спільний Розум знаходиться 
поза часом. 

І ще є градації. Якщо в одному Всесвіті найбільше 
Зло – вживання живого виду в їжу, то в іншому 
паралельному Всесвіті Зло знищує життя усвідомлено. 
Нагадаю, Добро і Зло існує лише у Всесвіті тож, 
відповідно, на Землі. Спільний Розум не містить в собі 
Добра і Зла, а лише Любов, якщо відштовхуватися від 
православ'я, бо щось створювати можна лише з 
любов'ю. Я не порівнюю Спільного Розуму і Бога, бо це 
різні категорії: Бог, це віддзеркалення на Спільному 
Розумі, а останній Спільний Розум сущого. У всіх 
оцінювальних характеристиках фігурує не тіло людини, 
бо воно всього лише інструмент, а його тимчасово 
ізольоване віддзеркалення, тобто, душа. Коли 
завершиться життя людини, то всі його віддзеркалення 
зіллються разом і будуть являти собою сукупне 
віддзеркалення, яке буде пам'ятати всі життя людини у 
всіх Всесвітів незалежно від того чи жива вона там, чи 
вже померла. 

У цьому контексті релігійна догма, що людина 
грішна від народження, стає істиною, бо в якому-небудь 
Всесвіті людина все одно ближче до Зла, ніж до Добра. 
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Тому, каяття злочинця і прощення його гріхів, що б він 
там не накоїв, рухає оцінку його дій ближче до Добра. 

Питання: Якщо просити у Спільного Розуму 
зміни долі на краще, чи чує він? 

Відповідь: Я говорив раніше, що звернення до 
Спільного Розуму у вигляді молитви, це звернення до 
свого віддзеркалення. Ми знаємо, що всі «долі» вже 
виткані з самого початку. Є лише одне «але»: Всесвіт 
щомиті змінюється від початку, до кінця свого існування і 
виникають нові паралельні Всесвіти. Тому, йти по 
обраному вами шляху ніхто не забороняє, якщо вас не 
випередили в якому-небудь іншому паралельному 
Всесвіті та хтось вже вибрав ваш шлях. 

Поспішайте отримати собі кращу долю. 

 
5. Устрій Спільного Розуму. Любов 
 
Якщо ми розібралися з Добром і Злом, то слід 

звернутися з основним питанням до Спільного Розуму – 
що для нього Любов? Відразу виникає питання, чи 
любить Спільний Розум себе? Мабуть, це питання 
риторичне, то ж, напевне, слід сказати, що так. Якщо він 
любить себе, то любить і людські душі, які є лише 
частинками Спільного Розуму, які тимчасово отримали 
індивідуальність і керують тілом людини. Оскільки 
частинки Спільного Розуму є душами не тільки людей, а 
і всього живого, до того ж керують будь-якими неживими 
частинками, то Любов є почуттям, яке охоплює весь 
Всесвіт і те, що в ньому знаходиться.  

Наприкінці, слід висловити уявлення про те що таке 
душа. Як всі знають, чорна матерія та енергія, котрі 
раніше розглядалися, як якийсь математичний ребус, 
напевне, мають реальні характеристики, бо можуть 
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виявлятися інструментально. До цього часу невідомо, як 
у мозку людини з’являються думки, бо сам мозок 
нагадує, скоріше, інтерфейс між свідомістю та людиною. 
Тому, на мою думку, чорна енергія та матерія, які, як 
доказано, існують, якраз і є тими Спільним Розумом, що 
керує не тільки людськими душами, а і всім живим та 
неживим у Всесвіті.  

Ймовірно, що Спільний Розум у вигляді чорної 
енергії та чорної матерії керує звичайною матерією. Тоді 
Спільний Розум може знаходитися не зовні Всесвіту, а 
всередині, і він є душею Всесвіту. Якраз можливо, що 
чорна матерія та енергія є тим Спільним Розумом про 
якого ми говоримо. Наразі людство не має уявлення, як 
все це працює та ще й у масштабах Всесвіту, але, коли 
людство буде готове, то Спільний Розум сповістить нас 
про це.  

 
6. Устрій Спільного Розуму. 

Реальність 
 
Розглянемо наш наступний постулат: 

Віддзеркалення реальності в «душі» завжди не 
відповідає дійсності, бо інтерполюється 
недосконалими органами відчуттів тіла, яке існує 
у Всесвіті. 

Цей постулат взагалі не потребує того, щоб його 
будь-яким чином пояснювали. Світ, в якому ми живемо, 
відрізняється від нашого уявлення про нього, бо ми 
відчуваємо навколишній світ недосконалими органами 
почуттів, які ми розглянемо. Візьмемо для початку 
найголовніший орган людини – очі. 
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1) Через кристалик нашого ока зображення 

навколишнього середовища проєктується на задню 
стінку ока, так звану сітківку. Від сітківки йдуть зорові 
нерви в потиличну частину мозку, де обробляється 
зорова інформація. Причому, ліве око передає 
інформацію на праву сторону мозку і навпаки.  
Ясно, що зорова інформація, поки дійде до мозку, 
сильно спотворюється, крім того вона спочатку неповна, 
бо реєструє малу ділянку спектра світлових хвиль. А при 
впливі на людину галюциногенних речовин або будь-
яких ліків, вона взагалі не відрізняє дійсності від вигадки. 

 
 
2) Наступний вид інформації, який ми отримуємо за 

допомогою наших органів почуттів – звукові коливання. 
Візьмемо вухо кота. Ви думаєте, що у нього немає душі? 
Помиляєтеся, є і не гірша людської. Принаймні, на 
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Спільному Розумі є його віддзеркалення. У кота гарний 
слух, але він налаштований виключно на те, щоб ловити 
мишей. Мембрана передає коливання повітря на 
молоточок, а той на ковадло, яке впливає на стремено й                                                          
передає коливання в завитку, де знаходяться нервові 
закінчення вуха. На цьому шляху кругом одні неточності, 
так що кіт навряд чи відрізняє вашу пустотливу руку, 
коли ви з ним граєтесь, від шелестіння мишки. 
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3) Розглянемо смакові рецептори людини, які, в 

основному, розташовуються в смакових нірках язика. 
Нервові закінчення передають інформацію про смак в 
тім'яну область мозку. Розрізняють смак кислий, 
солодкий, гіркий, солоний і м'ясної. Для визначення 
смаку використовується вимір pH їжі, а також індикатори 
на G-білки. Для визначення солоності використовується 
іон (Na +). Ясно, що смакові рецептори не можуть бути 
точним інструментом пізнання. 

 
4) Органи нюху в людини надзвичайно чутливі, бо 

вони працюють на атомарному рівні. Чутливість органів 
нюху в різний час може змінюватися в ту або іншу 
сторону, а у старих людей і зовсім пропадати. Цілком 
природно, що ці органи не є ідеальним інструментом 
віддзеркалення дійсності. 
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5) Вестибулярний апарат людини або будь-якої 

іншої тварини відповідає за орієнтацію в просторі. Для 
цього вестибулярний апарат використовує силу тяжіння 
до Землі. Внутрішнє вухо заповнене водним розчином – 
ендолімфою, і плаває в іншому водному розчині – 
перилімфі. Внутрішнє вухо має на внутрішній поверхні 
епітелій, який реагує на рух і положення тіла. 

Вестибулярний апарат легко обдурити – досить 
покружляти людину навколо власної осі. Крім того, що 
самі органи чуття людини не зовсім точні, їх сигнали 
інтерпретуються корою головного мозку. В результаті 
людина сприймає не те що відчуває органами почуттів, 
а картину, придуману в власній голові, тобто, 
віддзеркалення. 
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Існує ще один орган почуттів, який ним не є – це 

мозок людини. Вся інформація від органів почуттів 
переробляється в мозку і передається віддзеркаленню 
людини на Спільному Розумі. Покажемо, як 
влаштований головний елемент мозку – нейрон. Вся 
інформація надходить ззовні людини та після обробки 
органами почуттів поступає в мозок через спеціальні 
клітини, які називаються нейронами. Отримавши 
інформацію від органів почуттів через дендрити, 
нейрони її обробляють і передають сигнали по всьому 
тілу виконавчим органам у вигляді м'язів, за допомогою 
термінальних гілок. Розглянемо кожен елемент нейрона. 
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Дендріти — деревоподібні розширення на початку 

нейронів, які отримують сигнали від органів почуттів, а 
також від інших нейронів. Сигнали передають у вигляді 
імпульсів до тіла нейрона (сома). Місце контакту 
нервових клітин, через яке передаються імпульси – 
хімічним або електричним шляхом, – називається 
синапсом. 

Сомою, або тілом нейрона, називається місце, де 
сигнали від дендритів акумулюються і передаються далі. 
Сома і ядро підтримують життєдіяльність нервової 
клітини та служать для збереження її працездатності. 
Таку ж мету переслідують мітохондрії, які забезпечують 
клітини енергією. Усередині тіла нейрона також 
знаходиться апарат Гольджі, який виводить продукти 
життєдіяльності клітин за межі клітинної мембрани. 
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Аксоплазматичний горбок — ділянку соми, від 
якого відходить аксон, що контролює передачу 
нейроном імпульсів. Саме тоді, коли загальний рівень 
сигналів перевищує порогове значення горбка, він 
посилає імпульс далі по аксону, до іншої нервової 
клітини. 

Аксон — це подовжений відросток нейрона, який 
відповідає за передачу сигналу від однієї клітини до 
іншої. Чим більший аксон, тим швидше він передає 
інформацію. Деякі аксони покриті спеціальною 
речовиною, мієліном, який є ізолятором. Аксони, покриті 
мієліновою оболонкою, здатні передавати інформацію 
набагато швидше. 

Термінальні гілки — це утворення, розташовані 
на кінці аксона, які відповідають за передачу сигналів до 
інших нейронів. В кінці термінальних гілок якраз і 
знаходяться синапси. У них для передачі сигналу до 
інших нервовим клітинам служать особливі біологічно 
активні хімічні речовини – нейромедіатори. 

Нейрони в мозку утворюють нейронні мережі, які, 
на підставі вхідних сигналів від дендритів видають 
імпульси через термінальні гілки для управління м'язами 
всього тіла. Обробляючи зображення, отримані з очей, 
нейронні мережі забезпечують упізнання предметів, 
методом подібності, порівнюючи зі збереженими 
образами в пам'яті людини. Таким же чином 
обробляється інформація від інших органів чуття. 
Найбільша швидкість передачі імпульсу інформації по 
аксону приблизно дорівнює 100 метрів в секунду. Слід 
враховувати, що нейронні мережі, навіть побудовані 
людиною на електронних компонентах, мають великий 
час затримки в роботі. 

Для того, щоб людина автоматично зреагував на 
небезпеку, цього достатньо, але якщо судити про 
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швидкість наших думок, то доводиться визнати, що вони 
існують поза тілом, бо в мозку немає апарату, здатного 
їх синтезувати. Правда, останнім часом дослідники 
університету Калгарі в Канаді допустили можливість 
передачі фотонів через аксони, покриті всередині 
мієліном. Таким чином, можуть бути створені оптичні 
нейронні мережі, швидкість прийняття рішень яких 
незрівнянно вище. 

Під час останніх досліджень з моделювання 
структур мозку швейцарські вчені та фахівці IBM 
виявили в мозку такі структури, які існують в чотирьох, 
п'яти, а іноді у 11 вимірах. Дане дослідження доводить 
те, що розумові процеси відбуваються поза головним 
мозком. Можливо, що в цьому задіяна чорна матерія та 
енергія.

 
Гарвардський вчений Джереми Гунаварден, 

математик і біолог, недавно провів експеримент з 
інфузорією Stentor roeseli. Цей прісноводний 
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одноклітинний організм не має мозку. Він має 
лійкоподібну форму, велика частина воронки відповідає 
області рота. По краю великого рота в інфузорії 
знаходяться вії, які заганяють воду з поживними 
речовинами в ріжок. З іншого тоненького кінця інфузорія 
кріпиться до місцевих предметів.  Експериментатор 
наближав до вій пластикові намистини. Вії спочатку 
ухилялися від намистин, а коли це не допомогло, то 
спробували махати віями на намистини, щоб вони 
відхилилися в сторону. Коли, по часі, і це не 
допомагало, то інфузорія відчіплялася від гілки, на якій 
вона трималася, та шукала інше місце. 

Проводячи статистичний аналіз результатів 
експерименту Джереми Гунаварден довів, що, в 
середньому, всі інфузорії спочатку відхилялися і 
працювали віями, а вже потім стискалися, відчіплялися 
та плили деінде. 

У 1906 році зоолог Герберт Спенсер Дженнінгс теж 
проводив досліди з інфузоріями. Він пускав на них їдку 
червону фарбу, кармін, і спостерігав, якими способами 
інфузорія відхиляється від отрути. В ті роки це було 
приголомшливе вміння для організму, у якого навіть 
немає мозку. До того ж в ті роки інші вчені не змогли 
повторити цей експеримент. 

Автор експерименту в Гарварді Джереми 
Гунаварден припускає, що у цих інфузорій існує якась 
клітинна свідомість, яка дозволяє обробляти складну 
ситуацію та приймати рішення. Якщо прийняти те, що 
віддзеркалення не знаходиться в тілі, то розумові 
здібности інфузорії Stentor roeseli цілком логічні. 
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І ще одне. 
Останні дослідження вчених генетиків довели, що в 

організмі людини та всього живого на планеті 
вмонтовано ген, який включає механізм смерті. 
Здавалося б, яка різниця, як людина чи звір помре? З 
точки зору природного відбору немає ніякого сенсу 
регулювати, як помре істота. Вона може довго 
розкладатися, ходити живою примарою, але ні – 
природа зробила ген, щоб істота померла негайно. 

Тут я можу сказати тільки одне – це міг зробити 
тільки Спільний Розум … і більше ніхто. 
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Частина третя. Ессенаріум 
 
Висновок 
Повторимо те, що ми знаємо. Всі паралельні 

Всесвіти виникли одномоментно, і в кожному з них 
з'явився простір і час. Я називаю цей Мультивсесвіт 
«Ессенаріум», щоб якось відрізняти дане утворення. 
Наш Всесвіт має початок і кінець, але він існує вічно у 
зв'язку зі своєю конструкцією. Не всі Всесвіти, як наш, з 
точки зору Спільного Розуму, існують вічно: інші, лише 
виникнувши, колапсують, деякі розвиваються від свого 
початок до кінця, інші пульсують, як маяк, то 
з'являючись, то зникаючи. 

 
Всесвіти можуть приймати дуже хитромудрі форми, 

які топологічно схожі на фігури намальовані вище і 
складаються з восьми основних складових. Не у всіх 
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Всесвітах існує життя, а в тих, яких існує, вона може 
відрізнятися від життя на Землі. Не виключено, що в 
якийсь момент ваше колишнє віддзеркалення буде 
управляти яким-небудь зеленим рептилоїдом, мухою 
або грибом, а то і зовсім стане душею мрійливого 
каменю в іншому паралельному Всесвіті. 

Підіб'ємо підсумки про наш Всесвіт 
Чорні діри переносять енергію і матерію з кінця 

існування Всесвіту в його початок. Зірки та планети є 
каналами перенесення матерії та енергії з майбутніх 
чорних дір в сьогодення і минуле. Великого Вибуху, про 
який говорять деякі фізики, ніколи не було. 

Наш Всесвіт має початок і кінець існування, але 
щомиті змінюється від початку свого існування до свого 
кінця. Якщо ми повернемося в «своє» минуле, то воно 
вже буде «чужим», так само як і наше майбутнє. Ми 
живемо в теперішньому часі, а нашого минулого і 
майбутнього у Всесвіті немає. Воно може бути лише у 
Спільного Розуму, як інформація. 

Матерія ніколи не несла інформацію. Вся 
інформація знаходиться у Спільного Розуму і ніколи не 
губиться. Ми живемо в середині життя Всесвіту, а у 
Спільного Розуму вже є інформація про кінець цього 
Всесвіту. Оскільки Спільний Розум знаходиться поза 
простором і часом, то весь Всесвіт від початку до свого 
кінця знаходиться перед його «очима». 

Наш Всесвіт гомеоморфно схожий на бублик, який 
є замкнутим різноманіттям, тобто компактним 
різноманіттям без краю і Всесвіт схожий на 
неорієнтовану однобічну поверхню круглої форми. 
Тобто, наш Всесвіт однобічний і плаский, але має 
необмежену товщину, яка може закінчуватися там, де 
закінчується час існування Всесвіту. 
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Внаслідок цього наш Всесвіт анізотропний і його 

властивості в різних напрямках повинні змінюватися. 
Неоднорідне реліктове випромінювання на малюнку 
нижче впевнено ілюструє анізотропність Всесвіту. Слід 
пам'ятати, що реліктове випромінювання не має ніякого 
відношення до Великого Вибуху, якого ніколи не було. 

 
Нижче розташований малюнок фракталу з 

допомогою якого можна умовно описати Мультивсесвіт 
під назвою Ессенаріум. Наш плоский Всесвіт виглядає, 
як один круглий пелюсток. Паралельні Всесвіти, подібні 
до нашого, утворюють сукупність пелюсток, які, 
з'єднуючись один з одним, перетворюються не в 
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плоский Всесвіт, а Всесвіт, гомеоморфним схожу на 
кулю. 

 
Дуже цікаво, якщо наш однобічний та плаский 

Всесвіт замкнутий у кулю, як я писав у 11 главі «Устрій 
Всесвіту. Квазари». Тоді Ессенаріум виглядає, як грона 
винограду, чи скупчення куль Всесвітів різної 
конфігурації. 
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При такому варіанті ми не зможемо бачити інші 
Всесвіти через однобічну поверхню, якою оточений й 
наш Всесвіт. 

 
Ще цікавіше виглядає Всесвіт, коли одностороння 

поверхня вивернута назовні та замкнута в кулю, яка є 
безрозмірною сингулярною дімензіальною точкою (11 
глава «Устрій Всесвіту. Квазари»).Тоді ми можемо 
бачити другі Всесвіти, які, до того ж, впливають на наш 
Всесвіт. Другі Всесвіти не є такими, як наш. Малюнок 
таких Всесвітів показаний нижче. 
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У деяких місцях даної роботи я згадував якесь 

аморфне Ніщо з невідомими характеристиками. Так ось, 
Ніщо не існує і дана абстракція потрібна спочатку 
оповідання, щоб зрозуміти існування нашого Всесвіту і 
всіх паралельних Всесвітів. У підсумку виходить, що 
Спільний Розум і є Ніщо, а Всесвіт і віддзеркалення 
живого – всього лише умоглядна картинка, яка існує у 
свідомості Спільного Розуму. Вся інформація, яка коли-
небудь існувала у Всесвіті, знаходиться у Спільного 
Розуму. Тут нам якраз до місця перефразувати слова 
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Фоми Аквінського: «Спільний Розум є існування всього 
не по суті, а як причина». 

А як же ми, створені за образом і подобою? 
Тут ще простіше: ми не тільки створені за образом 

Спільного Розуму, але ні на одну секунду не залишали 
його, бо наші душі-віддзеркалення завжди знаходяться 
на Спільному Розумі. Наші душі, які ми назвали 
віддзеркаленням, знаходяться на Спільному Розумі, але 
на час життя набувають віртуальної індивідуальності. 
Оскільки тіло живої істоти латентно управляється 
Спільним Розумом, то «душа» істоти є віддзеркаленням 
того, що відбувається на Спільному Розумі. Все живе і 
неживе у Всесвіті має своє віддзеркалення на Спільному 
Розумі. Після смерті живої істоти його віддзеркалення 
втрачає індивідуальність і з'єднується з Спільним 
Розумом. Надалі частина або все віддзеркалення 
використовується для управління життям, яке 
з'являється. Умовно кажучи, наші «душі» є частинками 
Спільного Розуму. 

Як я писав вище, справжнім сюрпризом стане те, 
що «душа» або віддзеркалення людини буде містити 
відомості не лише про його земного життя, але і про 
мільйони мільярдів життів в інших паралельних 
альтернативних Всесвітах. Все, що може статися в житті 
людини, обов'язково відбудеться в якомусь 
паралельному Всесвіті. Крім того, у багатьох 
альтернативних Всесвітах людина буде іншої статі, не 
рахуючи того, що вона проживе не одне життя якогось 
звіра або тварини, птахи або комахи. Попри те, що в 
деяких паралельних Всесвітах життя людини не 
закінчилася, віддзеркалення людини знатиме все про 
своє майбутнє.  

Можливо, що ціллю Спільного Розуму є створення 
Особистості рівній собі. Вона мала б бути такою, як 
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Спільний Розум, тобто, складатися з чорної матерії та 
енергії. Якщо Спільний Розум знаходиться всередині 
односторонньої поверхні у вигляді кулі, то вони, з новою 
Особистістю, будуть поділяти цей внутрішній простір та 
час. Коли одностороння поверхня вивернута назовні та 
замкнута в кулю, то нова Особистість, подібна до 
Спільного Розуму, повинна теж мати односторонню 
поверхню, якою може поділитися Спільний Розум.  

Як ви помітили, у Всесвіті порушені причинно-
наслідкові зв'язки, бо матерія та енергія в початок 
Всесвіту надходить з майбутнього. Тому немає 
першопричини виникнення Всесвіту. Він ніколи не 
«починався», а існував завжди, постійно змінюючись. 
Для Спільного Розуму причинно-наслідкові зв'язки не 
існують, тому в деяких паралельних Всесвітах час може 
рухатися назад або стояти на місці, а то і зовсім, 
змінюватись, як маятник. Якщо наш Всесвіт є 
чотиривимірним фінслеровим простором Бервальд-
Моора, то час в різних частинах нашого Всесвіту може 
йти вперед або назад. Я підозрюю, що ми знаходимося 
якраз в тій частині Всесвіту, де час рухається назад. 

 
Доля людства та розвиток душі людини 

 
Оскільки наш прошарок Всесвіту неминуче зникне, 

відправляючи свою матерію в минуле через чорні діри, 
то людство, якщо воно хоче зберегтися, як біологічний 
вид, слід залишити свою планету і з перемінною 
швидкістю (від швидкості світла до подвійної швидкості 
світла), рухатися в минуле і там залишатися. У такому 
стані рівноваги людство може існувати вічно. Проте, крім 
нас, в нашому Всесвіті завжди виникає нове життя, яке 
для даного Всесвіту є невідворотним. 
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Тому, що душа людини є тимчасово відокремлена 
від Спільного Розуму його частинка, то розвиток душі 
має рухатися у напрямі відділення від тілесної оболонки 
людини та існування у вигляді окремої від Спільного 
Розуму душі. Яким чином це зробити, покаже час. Я не 
думаю, що дана можливість буде властива всім людям, 
але я впевнений, що Спільний Розум прагне цього. 
Подальший розвиток окремої душі, яка стає Спільним 
Розумом, полягає у створенні простору та часу у своєму 
Всесвіті. 

 
P.S. 

Через те, що деякі розділи в книзі вже були 
написані раніше, а інші зазнавали змін пізніше, 
внаслідок уточнення різних деталей та моментів, то 
можливі якісь розбіжності при прочитанні даного твору. 
Я надіюся, що автор колись переробить цей матеріал 
заново, як він сформований у нього в голові. Всі 
висновки та гіпотези в книзі основані на останніх 
наукових досягненнях та знаннях. 
P.S. 

Вже після написання даної книги вийшов реферат 
доктора Мелвіна М. Вопсона, старшого викладача 
технологічного факультету школи математики та фізики 
Портсмутського університету під назвою «The information 
catastrophe», в якому він стверджує, що інформація є не 
чим іншим, як ще одним видом матерії. Автор допускає, 
що інформація є п’ятою формою матерії.  

«Принцип еквівалентності маса-енергія-
інформація пояснює механізм, за допомогою якого 
класичний цифровий біт інформації в стані рівноваги 
зберігає дані без розсіювання енергії, вимагаючи, щоб 
біт набував масу, рівну мбіт, в той час, як він зберігає 
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інформацію. По суті, біт інформації можна розглядати як 
абстрактну інформаційну частинку без заряду, спіну та 
маси спокою, mbit = (kBT • ln(2))/c2, де kB — постійна 
Больцмана, T — температура при якому зберігається 
інформація, а c — швидкість світла. Фактично було 
припущено, що «інформація» є не тільки п’ятою формою 
матерії поряд із твердою, рідкою, газоподібною та 
плазмою, але й, можливо, форма матерії, що домінує у 
Всесвіті»3  

Відомо, що матерія у Всесвіті складається з 5% 
звичайної баріонної матерії, 27% від темної матерії та 
68% від темної енергії. У зв’язку з цим можливо вірне 
твердження, що темна матерії та темна енергія якраз і є 
інформацією. Можливо, вірна моя догадка, що 
інформація у темній матерії та темній енергії якраз і є 
Спільним Розумом, як і наші «душі», що є частинками 
цього Спільного Розуму.  

Те, що було колись фантазією, з кожним роком 
отримує реальне втілення. 
P.S. 

Деякі роздуми наштовхують на думку, що наш 
Всесвіт мооже мати вигляд бублика, в якому рух матерії 
відбувається у двох напрямка: звичайна матерія 
рухається, наприклад, вправо по бублику, а через чорні 
дірки матерія у вигляді світла рухається вліво по 
бублику.  

 

                                                           
3 Виписка з: «The information catastrophe» Melvin M. 
Vopsona 
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В зв’язку з цим можуть бути два варіанти: перший, 
коли Всесвіт «сам себе з’їдає, як легендарний змій, а 
другому випадку Всесвіт незамкнений та рухається по 
по бублику у вигляді підкови.  

 
 

Чорними стрілками по білому показано рух через 
чорні діри світла в минуле Всесвіту. 

 
Час – це чорна матерія. 

На Сонці стався сильний спалах і 23 травня 2023 
року Земля дочекалася магнітної бурі, яка охопила всю 
нашу планету. Автор, як і будь-який добропорядний 
житель  планети, одягнув на голову ковпак із фольги та 
ліг спати, але бісові магнітні протуберанці та московіти зі 
своїми ракетами не дали заснути, а в голову лізли 
всілякі кумедні думки, якими я з вами поділюся. 

Ми з вами розглядали раніше, що через чорні діри 
Всесвіт каскадами перекидає матерію з кінця Всесвіту 
на його початок у вигляді світла, яке потім 
перетворюється на матерію. Відразу виникла думка: а 
що ж рухає цю матерію вперед, до кінця Всесвіту? 
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І тут Автор зрозумів, що чорна матерія та чорна 
енергія якраз і є часом! Щоб пояснити це, потрібно 
намалювати малюнок. 

 
Отже, це наш зелений Всесвіт в якому червоною 

лінією показано рух матерії через чорні діри з кінця 
Всесвіту у точці С на його початок у точці А. Ми знаємо, 
що видима матерія у Всесвіті займає всього 4 проценти. 
22 проценти займає чорна матерія, а 74 проценти чорна 
енергія. Чорна матерія буде притягувати звичайну 
матерію на початку Всесвіту із точки А в сторону центру, 
в точку В, як це показано чорними стрілками. До точки В 
звичайна матерія буде розганятися до максимальної 
швидкості, а після точки В починається гальмування 
руху, поки в точці С рух припиниться. В точках А та С 
час прагне до нескінченності, а в точці В він плине 
найшвидше. 

Ми рухаємося у сторону точки В тому все, що 
попереду, прискорюється, а ми спостерігаємо парадокс 
розширення Всесвіту. Після точки В Всесвіт стане 
зменшуватися, але вже напівпустий, бо багато матерії 
через чорні діри буде повертатися на початок Всесвіту в 
точці А.  
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Автор описав Всесвіт в якому живуть герої його 
книг. А в якому Всесвіті живете ви, читачі? 

 
 

Кінець 
 

02.01.2016-08.09.2018 
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