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ВВііддггуукк  ннаа  ммооннооггррааффііюю  ааккааддееммііккаа  ММ..  ЛЛєєвваашшоовваа    
««ННееоодднноорріідднниийй  ВВссеессввіітт»»  
Сучасна наукова картина Світу або Всесвіту (греч. pаn; лат. universum — все те, 

що існує) створюється завдяки цілеспрямованим фундаментальним дослідженням, 
експериментальним спостереженням учених і філософському осмисленню 
отриманої ними інформації, на якій ґрунтуються наукові теорії, що пояснюють 
незвичайні факти і поглиблюють розуміння природи Всесвіту.  

Поняття «наукова картина світу» активно використовується в природознавстві і 
філософії з кінця XIX століття. Проте систематично аналізувати його зміст почали 
тільки зі середини XX століття, але і досі нема однозначного його трактування.  

Ймовірно, це пов'язано з об'єктивною розмитістю і невизначеністю самого по-
няття Всесвіт, що займає проміжну позицію між власне філософським і природни-
чонауковим рівнями узагальнення і світоглядного усвідомлення результатів, методів 
та тенденцій наукового пізнання Світу (Всесвіту).  

Проблема пізнання Всесвіту давно турбує як філософів, так і вчених. Є 
безперечні успіхи в поясненні таємниць Світу, але є і серйозні проблеми в 
тлумаченні нових відкриттів фізиків, хіміків, біологів та інших учених.  

Саме у цьому контексті поява рецензованої монографії — яскраве свідчення 
глибинних зрушень у сучасному філософському сприйнятті самої проблематики фе-
номену Всесвіту, неоднозначного розуміння природи його буття в науковому 
середовищі.  

Академік Микола Лєвашов виконав непросте завдання науково-філософського 
переосмислення самих витоків розуміння феномену Всесвіту в історії філософії і 
сучасній науці, акцентуючи на онтологічних підставах в осмисленні феномену са-
морозвитку неоднорідного Всесвіту.  

Усе різноманіття відомих людству об'єктів і властивостей у Всесвіті традиційно 
ділять на макро- і мікросвіти. Уже у вступі до своєї книги автор цілком правомірно 
стверджує, що «ця проблема існуватиме доти, поки не буде створено картину будо-
ви світу на підставі розуміння законів макрокосмосу і мікрокосмосу» (25 стор.). І ця 
філософська думка рефреном пройшла через всю монографію М. Лєвашова. 

А монографія М. Лєвашова, безперечно, явище, і, як будь-яке явище, вона 
заслуговує на дуже скрупульозний аналітичний розгляд. Головна ідея книги полягає 
в тому, що історичне становлення і сучасний розвиток культури наукового пізнання 
Всесвіту відбувається завдяки колосальній розумовій праці кращих мислителів всіх 
часів і народів.  

Сам підхід до проблеми про неоднорідний Всесвіт в історії філософської думки 
викликає безперечне теоретичне і практичне зацікавлення, оскільки пов'язаний із 
з'ясуванням обставин зародження життя і людини — суб'єкта осмисленої 
життєдіяльності і розвитку духовної та матеріальної культури.  
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Автор уміло втягує читача до процесу філософського переосмислення вічних 
проблем пізнання буття і розвитку Всесвіту і різних його структур. Це вельми не-
просте завдання як для автора книги, так і для будь-якого читача, а тим паче рецен-
зента.  

Тому я зверну увагу читачів книги лише на одне з найбільш актуальних, на мій 
погляд, питань, яке піднімає автор у монографії, і з відповідної перспективи дам за-
гальну оцінку цієї праці М. Лєвашова.  

Йтиметься про аналіз філософського підґрунтя нового аспекту теорії пізнання 
— неоднорідності Всесвіту. Окремо виділю тільки деякі — основні грані проблеми 
пізнання суті Всесвіту, викладені у книзі М. Лєвашова.  

Я звернув увагу на методологічний вимір автором ролі і значення 
філософського чинника в історичному становленні наукової картини світу, відпові-
дно до раціонально-теоретичного трактування Всесвіту. Аналізу цієї найважливішої 
проблеми пізнання Світу спеціально присвячено перший розділ книги «Аналітичний 
огляд».  

У ньому викладено і критично переосмислено прадавні міфічні й античні 
філософські уявлення і погляди видатних мислителів на світ, древні переконання 
простих людей на буття людини у світі природи. «В історії людства спостерігалося 
кілька періодів злету наукових уявлень про Всесвіт, — підкреслює автор, — на 
зміну яким приходили цілі епохи неуцтва і варварства.  

Довкола вцілілих крихт дійсного знання починали створюватися «нові» теорії 
будови світу, що досягли завершеності лише сьогодні». І далі — «Уявлення про 
природу Всесвіту відображають і визначають рівень розвитку наукової думки і 
техніки, а також визначають майбутній розвиток цивілізації в цілому» (44 стор.). 

Привертає увагу і концептуальність монографії. Усі її теоретичні положення та 
практичні спостереження органічно взаємопов'язані. Пронизані філософсько-
аналітичним осмисленням усього нового, вони складаються в струнку і непохитну 
науково-філософську систему усвідомлення і пояснення Всесвіту.  

Автор викладає онтологічні проблеми Всесвіту невід’ємно від проблем 
гносеології. Проблематика пізнання неоднорідності Всесвіту розглядається через 
призму нового розуміння неоднорідності простору. Аналізу цієї ключової проблеми 
автор присвятив фактично два розділи: другий і третій.  

У них він скрупульозно переосмислив сучасне ставлення до таких 
філософських і наукових понять, як «матерія», «простір», «час» і ін. До того ж 
академік М. Лєвашов, при традиційному розумінні матерії (45-46 стор.) як об'єктив-
ної реальності, принципово інакше осмислює різноманіття зв'язків форм і видів 
матерії з простором.  

І якщо припустити, що існує безліч типів або форм матерії, кожна з яких част-
ково або повністю відрізняється від іншої своїми властивостями і якостями, і що ці 
форми матерії «накладаються» на простір із безперервно мінливими  властивостями 
та якостями, — філософськи роздумує автор, — то відбувається розподіл цих 
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вільних форм матерії в просторі за принципом тотожності між властивостями про-
стору і формами матерії (54 стор.).  

Автор розглядає систему матричних просторів, утворених синтезом матерій од-
ного типу. У класичній філософії простір, як, власне, час і рух, трактують як 
невід'ємні властивості (атрибути) матерії. Новий погляд на буття матерії і простору 
зумовить непрості гносеологічні проблеми, яких раніше не було в науковій теорії 
пізнання. 

У цій книзі запропоновано чимало принципово нових підходів до осмислення 
проблем Всесвіту, вперше названі гострі питання, про які філософи ще не писали.  

Автор прагне запропонувати низку принципових проблем, виходячи з критич-
ного філософського усвідомлення змін в якісному стані простору, які насамперед 
виявляються в зміні якісного стану матерії.  

Цю по суті революційну думку академік М. Лєвашов підтверджує наступними 
словами: «Зміна якісного стану матерії впливає на якісний стан простору із зворот-
ним знаком. У результаті зворотного зв'язку між простором і матерією, що 
виявляється в їхньому взаємному впливі один на одного, виникає компенсаційна 
рівновага між простором і матерією, що знаходиться в цьому просторі» (79 стор.). 

Структуру монографії вибудовано довкола усвідомлення неоднорідності про-
стору у Всесвіті як головної науково-філософської проблеми мислячого людства. 
Між проблематикою наукового доказу буття неоднорідного Всесвіту і його 
філософським усвідомленням є тісний взаємозв'язок.  

Саме філософія здатна пов'язати природу наукового дослідження рухливості 
неоднорідного простору і його тимчасову розмірність. Так, міркуючи про 
«внутрішню логіку» стійкості і нестійкості стану складних систем, автор справедли-
во зазначає: «Найпростішим атомом є атом водню, складними — трансуранові еле-
менти. Атоми водню — найстійкіші елементи у Всесвіті, трансуранові, — зовсім не 
стійкі і практично всі з них існують лише в штучних умовах і “живуть” іноді 
мільярдні долі секунди, або й менше» (136-137 стор.). 

Ще зовсім недавно вважали, що існують лише чотири елементарні частинки — 
протон, нейтрон, електрон і фотон. Сьогодні відкрито нові елементарні частинки і 
багаточисельні процеси їх взаємних перетворень. Ці явища автор добре описав і 
барвисто представив у малюнках.  

Пояснюючи єдність природи макрокосмосу і мікрокосмосу, він переконливо 
показав, як існування однієї частинки, так чи інакше, пов'язане з наявністю іншої. 
Згідно з автором, “чорна діра” макрокосмосу створює довкола себе потужне 
радіальне гравітаційне поле (радіальний перепад мірності), що викликає розпад 
будь-якої матерії.  

Аналогічно внутрішній об'єм спіралі молекули РНК або ДНК створює подібні 
умови, що приводять до розпаду полонених молекул під дією стоячої хвилі мірності.  

Спіраль цих молекул поводиться подібно до “чорної діри” макрокосмосу, що 
дозволяє назвати молекулу РНК або ДНК “чорною дірою” мікрокосмосу» (стор. 
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203). Проблема походження життя — одна з найскладніших, але і найцікавіших у 
пізнанні феномену Всесвіту.  

Якщо історія розвитку життя на Землі за останніх 4 млрд років не викликає се-
ред учених і філософів принципових розбіжностей, то питання походження і 
еволюції життя збурюють безперервні суперечки. І в цій праці автор роздумує над 
еволюцією живого світу, як над розгалуженим, багатоплановим процесом.  

Відомо, що у складі сучасної фауни і флори співіснують види, що є останніми 
ланками найрізноманітніших рядів розвитку живої речовини і які перебувають на 
різних рівнях її організації. У зв'язку з цим явищем академік М. Лєвашов розглянув 
явища неорганічної та органічної взаємодії елементарних частинок, атомів, молекул 
і так далі. 

Завершуючи наукову роботу, він справедливо зазначає, що в ній «на основі ба-
гаторівневої живої матерії вперше показано механізми мутації, накопичення їх і пе-
редача новим поколінням живих організмів, що, своєю чергою, є основою для розу-
міння еволюційного процесу живої природи» (253 стор.).  

Рецензована монографія безперечно зацікавить учених-природознавців і гума-
нітаріїв, фахівців і викладачів та широке коло читачів, адже порушує нетрадиційні 
питання про сам Всесвіт, його неоднорідність — вельми актуальні, досить пробле-
матичні і які вимагають самостійного творчого читання та осмислення.  

А це означає, що творчий пошук науково-філософських відповідей на «вічні» 
питання про загадковий саморозвиток Всесвіту дозволяє зрозуміти всю «хиткість» 
звичних істин чи уявлень про Світ. Можна ще раз підкреслити, що монографія 
М.Лєвашова матиме велике значення для вчених і філософів, викладачів і всіх тих, 
хто професійно займається проблемами пізнання Всесвіту.  

Академік Микола Лєвашов, мабуть, вперше в практиці науково-філософського 
дослідження феномену Всесвіту і становлення його буття, скрупульозно осмислює і 
самі філософсько-методологічні основи пізнання. Він уміло користується 
діалектичним методом емпіричного і раціонально-теоретичного розгляду 
неоднорідності Всесвіту. Основна ідея автора про неоднорідність Всесвіту добре 
науково обґрунтована і філософськи-критично осмислена у процесі аналізу картини 
будови Світу. 

Автор здійснив докладний і глибокий аналіз у завершальному, четвертому, до-
сить радикальному, розділі монографії «Необхідні і достатні умови виникнення 
життя у Всесвіті». У ньому викладено основні параметри появи життя, а головне — 
якісні особливості функціонування органічних молекул. Автор розглядає їх, як не-
обхідні об'єктивні умови виникнення життя на Землі і мільярдах інших планет у 
Всесвіті.  

Монографія М. Лєвашова заслуговує на найвищу оцінку. Вона — показник 
фундаментального внеску академіка М. Лєвашова у становлення філософії Всесвіту. 
Монографія є поступом на філософському терені сучасної теорії пізнання Космосу.  

Це — справжня проривна науково-філософська праця, яка матиме (завдяки 
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опануванню насамперед ученими і філософами) величезне значення для студентів і 
аспірантів під час вивчення різних концепцій сучасного природознавства, 
зацікавленого і неупередженого прочитання нетрадиційних підходів учених і 
філософів, які розробляють актуальні проблеми пізнання Всесвіту. 

Монографія академіка М. Лєвашова «Неоднорідний Всесвіт» написана неупе-
редженою академічною мовою. Відповідно до теми монографії, у ній нема 
суб'єктивно-особового ставлення до яких-небудь теоретичних пристрастей і буден-
них думок про стан Світу. І це правильно, бо наукова монографія, що рецензується, 
— сувора дослідницька робота.  

Водночас похвально, що автор, щоб краще пояснити складні сюжети 
дослідження, вдається до яскравих образних порівнянь із буденного життя. Так, ви-
никнення коливань мірності простору під час вибуху наднової зірки він порівнює з 
хвилями, які з'являються на поверхні води від вкиненого каменя. Або, цитую: «Уя-
вимо первинні матерії одного типу, як «кубики» одного розміру, і розглянемо, як 
матерії взаємодіють одна з одною в зоні неоднорідного простору».  

Або ж, щоб пояснити процес переходу атома із стійкого стану в нестійкий, ав-
тор порівнює це явище з ямами на дорогах, які під час дощу наповнюються водою 
(стор. 116, 153-154, 198, 225). 

Закінчуючи аналіз монографії М. Лєвашова, хотілося б ще раз відзначити, що 
цю самобутню книгу можна рекомендувати не тільки вченим і філософам, виклада-
чам і медикам. Вона буде корисною для всіх, кому небайдужі проблеми пізнання за-
галом або хто, так чи інакше, цікавиться філософським пізнанням Світу і заклопота-
ний пошуком шляхів та засобів пізнання і розуміння, як виникло життя на Землі, як 
розвивалось до вищого рівня — розумної матерії (людини).  

Концепція неоднорідного Всесвіту, розроблена М. Лєвашовим, дозволить у 
майбутньому передбачати об'єктивні процеси в макро- і мікросвіті. У монографії 
окреслено нові перспективні напрями подальшої фундаментальної дослідницької 
роботи в цій галузі науки і філософії.  

Отже, монографія М. Лєвашова — помітна подія у світовій філософії пізнання 
Всесвіту. Вона пронизана глибокими роздумами про роль та значення філософської 
спадщини і сучасного пошуку в теорії пізнання загалом. 

Хрустальов Юрій Михайлович,  
доктор філософських наук, професор 

Голова Проблемної навчально-
методичної Ради з гуманітарної осві-
ти у ВНЗ Міністерства охорони 
здоров'я Росії. Член науково-
методичної Ради з філософії 
Міністерства освіти Росії 
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ВВіідд  ааввттоорраа  
Закони природи формуються на рівні макрокосмосу і мікрокосмосу. Людина, як 

жива істота, існує в так званому проміжному світі — між макро- і мікросвітом. І в 
цьому проміжному світі людині доводиться зіштовхуватися тільки з проявом 
законів природи, а не з ними безпосередньо. Як наслідок, постає проблема створен-
ня повноцінної картини будови світу.  

Ця проблема буде до тих пір, поки не буде створено на підставі розуміння 
законів макрокосмосу і мікрокосмосу картини всесвіту. Як би ми довго не дивилися 
на верхівку айсберга, поки хтось не надумає пірнути під воду і не побачить айсберг 
повністю, усі спроби опису його будуть, в кращому випадку, неповними.  

Аналогічно і з “айсбергом” всесвіту. Поки хто-небудь не «пірне» у води 
невідомого, усі спроби створити картину будови світу, якими б вони не видавалися 
красивими, виявляться невдалими. Історія пізнання природи людиною служить най-
кращим підтвердженням цього.  

Одна з основних причин полягає в тому, що органи чуття, які людина 
використовує для пізнання природи, не дають їй такої можливості. Адже природа 
створила органи чуття людини не для того, щоб вона (людина) змогла пізнати при-
роду.  

Органи чуття людини, втім, як і органи чуття тварин та рослин, виникли і роз-
вивалися, як механізм адаптації і пристосування кожного виду живих істот до 
екологічних ніш, які вони займають.  

Людина стала використовувати свої органи чуття також для накопичення, збе-
реження і передавання інформації собі подібним. Але це — інформація про 
проміжний світ, а не про макросвіт або мікросвіт. На що, на жаль, не звертають ува-
ги. А даремно. Тому що, маючи тільки п'ять органів чуття, навіть розширених за до-
помогою приладів, просто не можливо описати і створити повноцінну картину 
всесвіту.  

Для того, щоб створити повноцінну картину, треба мати можливість одночасно 
спостерігати як за надводною, так і за підводною частинами “айсберга” будови 
світу, а це можливо лише після появи додаткових органів чуття. 

Практично кожен охочий має можливість на досліді підтвердити обмеженість 
наших органів чуття. І для цього не потрібно ніяких складних експериментів, до-
сить, пірнувши під воду без маски, розплющити очі. Картина підводного світу 
з'явиться перед нашим поглядом у спотвореному вигляді: форми, відстані не 
відповідатимуть реальним. І в цьому немає жодного парадоксу.  

Очі людини адаптовані до повітряного середовища, а очі риб та інших 
підводних жителів — до водного. І тому підводна картина буде спотвореною для 
людини, а наземна — для риб. Що ж говорити про інші явища природи, із якими 
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людина ніколи не зіштовхувалася і не може зіткнутися через свої п'ять органів чут-
тя?  

Найцікавіше — ніхто про це не замислюється. І, як наслідок, наука, різні її 
галузі, перетворилися на сліпих із старої індуської притчі про слона, коли трьох 
сліпих попросили описати слона. Кожен із них, наткнувшись на якусь частину сло-
на, квапився через свої відчуття описати всього слона. Що з цього вийшло − відомо 
кожному, якщо ні — то не складно уявити.  

На жаль, уся історія теоретичної науки, яка намагалася створити картину будо-
ви світу, дуже сильно нагадує притчу про трьох сліпих. І цікаво, що практично всі 
великі відкриття людства вчені зробили в моменти так званих прозрінь, осяянь, які 
завжди «перебували» за межами п'яти органів чуття людини.  

Однак навіть це не змусило людину замислитися над питанням — що можна 
отримати за допомогою п'яти органів чуття і що потрібно для повноцінного пізнання 
природи. Водночас не можна і звинувачувати за це, як не можна звинувачувати 
сліпого від народження за те, що він не в змозі зрозуміти і відчути красу та фарби 
навколишньої природи. Єдина можливість для сліпого досягти цього — прозріти.  

Хотілося б вірити, що мені це вдалося і в результаті такого “прозріння” вдалося 
створити пропоновану Вашій увазі теорію, викладену в цій книзі. 

Академік М. Лєвашов 

ППееррееддммоовваа    
Актуальність проблеми 
Поява людини і зародження у неї свідомості нерозривно пов'язані з її спробами 

пізнати навколишній світ. Увесь світ у своїй нескінченності і безмежності не даний 
людині безпосередньо. Онтологічний підхід дає можливість охопити світ, як ціле, як 
систему. Тобто онтологія відповідає на питання: у чому сутність будови світу і ба-
чення світу.  

Особливе філософське питання, на яке ми натрапляємо у старогрецьких 
філософів Фалеса, Анаксимандра і Анаксимена, полягає в намаганні визначити 
першопричину, першооснову, які могли б пояснити все безмежне різноманіття при-
родних явищ.  

Фалес вважав такою першоосновою воду, Анаксимен — повітря, Геракліт — 
вогонь, Ксенофан і Парменід — землю, тобто загалом ті ж стихії, які в давнину ви-
давалися неподільними і які ми знаходимо як у староіндійській, так і в 
старокитайській натурфілософії. Тільки Анаксимандр висунув як таку першооснову 
якусь невизначену першостихію, яку він позначив словом «апейрон». 

Лейбніц початком вважав монаду, себто просту субстанцію, яка не виникає і не 
зникає, не має частин і яку можна отримати лише завдяки творенню. Кожна монада 
має бути відмінною від іншої, і, як будь-яке творіння, монада схильна до нескінчен-
них змін. Зміни монади обумовлені внутрішнім началом, оскільки зовнішня причина 
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не може мати впливу всередині монади.  
Епікур, Левкіп, Демокріт і Кант вважали, що первісним станом природи було 

загальне розсіювання первинної речовини всіх небесних тіл — атомів. Левкіп і 
Демокріт вважали, що нескінченна не тільки кількість атомів у всесвіті, але і кіль-
кість їх можливих форм, тобто фігур, контурів.  

Кількість цих різних форм — нескінченна. Доказ нескінченної кількості форм 
атомів, звичайно, не міг бути емпіричним, зважаючи на невидимість і невідчутність 
цих форм, а лише логічним. Це вчення стало новим і досить оригінальним способом 
вирішення природознавчої і філософської проблеми, порушеної в грецькій думці 
елейцями в їх ученні, згідно з яким достеменне суще буття не може ані виникнути, 
ані загинути.  

Левкіп і Демокріт, так само, як Емпедокл й Анаксагор, погодились із цією те-
зою, але водночас боролися проти переконань елейців, що заперечували збагнен-
ність множини і збагненність руху. Емпедокл намагався вирішити це завдання, роз-
робивши гіпотезу про чотири «корені всіх речовин» і про дві сили, які надають їм 
руху. Анаксагор те саме завдання намагався вирішити, висунувши гіпотезу про 
існування окремого «розуму» — механічної рушійної сили, яка приводить ці час-
тинки в рух.  

Проте ані Емпедокл, ані Анаксагор не передбачали, що елементарні частинки 
речовини є абсолютно неподільними. Саме ця думка стає основою матеріалістичної 
філософії і фізики Левкіпа іа Демокріта. Теорія про невидимі нами атоми випливає 
із спостережень над процесами і явищами, що відбуваються в чуттєво сприйнятій 
природі. Теорія атомізму виникла в Левкіпа і Демокріта на підставі спостережень і 
деяких аналогій.  

Згідно з поясненнями Симпліція, Левкіп і Демокріт постулювали існування 
безкінечної множини атомів тому, що нескінченність необхідна для пояснення всіх 
явищ, спостережуваних у фізичному світі. Лише тим, хто вважає атоми безмежно 
численними, удається дати всьому розумне пояснення. Це обґрунтування — класич-
ний приклад виникнення наукової гіпотези.  

Атомістичне вчення Демокріта розвивалося в нерозривному зв'язку з поняттям 
про вічність часу. Арістотель писав, що вічність часу була для Демокріта засобом 
доказу того, що існує буття, яке не виникло. За винятком Платона, всі філософи, як 
вказував Арістотель, вважали час ненародженим. 

Вчення Левкіпа і Демокріта про якості тіл було абсолютно новим поглядом, 
вперше введеним у старогрецьку філософію і науку. Воно позначилось на розвитку 
фізики, хімії і філософського розуміння природи.  

Такі переконання не збігалися з уявленнями, що панували в 5 ст до н.е. Думки 
про нескінченність Всесвіту і про одночасне існування в ньому безлічі світів довго 
торували шлях у свідомість людей. 

Кант приймав атомістичну теорію Епікура, Левкіпа, Демокріта. Так, Епікур пе-
редбачав, що вага примушує первинні частинки матерії падати . Його теорія мало 
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чим відрізняється, визнавав Кант, від визнаного ним Ньютонівського тяжіння. 
Нарешті, вихори, що виникли з безладного руху атомів, становили один із основних 
пунктів у системі Левкіпа і Демокріта, і ці вихори трапляються в теорії космогонії 
Канта.  

Водночас Кант говорить, що згадані прибічники вчення про механістичне по-
ходження всесвіту пояснювали будь-який спостережуваний у ньому порядок прос-
тим випадком, який настільки вдало об'єднав атоми, що вони склались в одне ціле. 
Епікура, наприклад, він критикував за твердження, що атоми задля можливого зітк-
нення без жодної причини відхиляються від свого прямолінійного руху. 

Усі ці філософи, говорив він, приписували походження живих істот сліпому 
випадку і воістину виводили розум із нерозумності. Кант убачав роль вищого розу-
му в процесах, властивих законам матерії, коли з її стану цілковитого розкладу і 
розсіяння природно розвивається певне прекрасне ціле. Він зазначав, що матерія, 
складова первинної сутності всіх речей і підпорядкована відомим законам, повинна 
дати прекрасні поєднання. Цією причиною має бути Бог, тому що природа, навіть у 
стані хаосу, може діяти лише правильно і злагоджено. 

Стосовно будови і руху небесних тіл Кант говорив, що, оскільки дано матерію, 
яка за своєю природою наділена силою тяжіння, неважко визначити ті причини, які 
могли сприяти влаштуванню системи світу, розглянутої в цілому. Необхідно, аби ті-
ло набуло кулястої форми і аби тіла, які вільно ширяють, здійснювали круговий рух 
довкола центру, до якого вони тяжіють. 

Взаємне розташування орбіт, збіг напряму, ексцентриситет — усе це можна по-
яснити простими механічними причинами. Водночас Кант визнає, що легше 
зрозуміти походження всієї будови світу, аніж  на підставі механіки з'ясувати ви-
никнення однієї порошинки чи гусені.  

Необхідно відзначити, що сам Кант пояснював великий порядок природи лише 
силою  тяжіння і силою відштовхування, які однаково первинні і всезагальні. Обидві 
запозичені з філософії Ньютона, який вважав за можливе відмовитися від природної 
космогонії. Кант замінив антологію трансцендентальною філософією, тобто систе-
мою понять і принципів, які передують досвіду апріорі, але дані людині чуттєво і 
тому можуть бути підтверджені досвідом. 

Кант оцінює свою гіпотезу, як новий етап у розвитку теорії будови світу, 
заснованої на загальних законах природи. Для вдосконалення гіпотез будови світу, а 
також для вирішення подібних проблем необхідно звертатися тільки до природної 
філософії. Фізична ж частина науки про Всесвіт у майбутньому може стати такою ж 
досконалою, якою Ньютон  зробив її математичну частину, – зазначав Кант.  

Вихідне положення філософії Гегеля — тотожність буття і мислення, тобто 
розуміння реального світу, як виявів ідеї, поняття, духу. Ця тотожність розглядала-
ся, як історичний розвиток процесу пізнання абсолютною ідеєю самої себе. В основі 
всіх явищ природи і суспільства лежить абсолют, духовне і розумне начало — «аб-
солютна ідея», «світовий розум» або «світовий дух». Це начало — активне й 
діяльне, причому діяльність його полягає в мисленні, а точніше − у саморозумінні.  
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За Гегелем, антологія — це вчення про абстрактні визначення сутності. Він за-
значав, що для попередніх визначень антології в їх одноманітності і кінцевій 
значущості не існувало принципу і найближчий зміст міг ґрунтуватись на уяві, запе-
вненні, а іноді також етимології. Система Гегеля передбачила ідею єдності 
онтології, логіки і теорії пізнання, і цим вказала вихід до позитивного пізнання 
світу. 

Розвиток наукової думки в 20 столітті, як і в попередні століття, вимагав нового 
обґрунтування антологічної гіпотези. І вона з'явилася випадково. Лоренц отримав 
чергові математичні перетворення, а Ейнштейн підвів під них два постулати: 

1. Простір вважається ізотропним, коли його властивості не залежать від на-
пряму і відстані. 

2. Швидкість світла вважається константою і максимальною швидкість руху 
матеріальних об'єктів. Інакше кажучи, швидкість світла не залежить від простору.  

Ця теорія стала основою уявлень про природу простору. Водночас деякі 
відкриття останньої чверті двадцятого століття і початку двадцять першого не зна-
ходять пояснень у наявних постулатах.  

Результати аналізу бази даних, отриманих за межами земної атмосфери за до-
помогою радіотелескопа, опубліковані 1997 року американськими астрофізиками 
Боргом Родлангом і Джоном Ралстоном, свідчать про те, що всесвіт — неоднорід-
ний.  

Експерименти, проведені доктором Люджином Ванг у Прінстонському науко-
во-дослідному інституті, дали приголомшливі результати — пучки світла переміщу-
валися в особливому газовому середовищі у 300 разів швидше теоретично допусти-
мої швидкості. В Італії інша група фізиків отримала дані про поширення мікрохвиль 
зі швидкістю на 25 відсотків вищою від теоретично допустимої. 

Не уникнула подібної долі і ядерна фізика. Так, основний закон сучасної 
фізики, закон збереження матерії, свідчить, що матерія нізвідки не з'являється і 
нікуди не зникає. Стосовно синтезу частинок під час ядерних реакцій цей закон 
можна записати так: 

m1 + m2 > m3  (1)  
Інакше кажучи, маса, що виникла в результаті синтезу частинки, має бути мен-

шою або рівною сукупній масі частинок, які її створили. Проте в деяких експери-
ментах маса утвореної частинки в кілька разів перевищувала сукупну масу части-
нок, що її створили: 

m1 + m2 << m3 (2) 
Ці, як і багато інших експериментальних даних, свідчать про чергову кризу в 

науці, тобто постала необхідність у нових підходах, гіпотезах, що дозволять поясни-
ти отримані відкриття. Уперше в науці на основі ідеї неоднорідності простору за-
пропоновано концепцію макро- і мікрокосмосу.  

Ця ідея дозволила обґрунтувати і пояснити практично всі явища живої і 
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неживої природи. Безперервна зміна мірності простору в різних напрямах (градієнти 
мірності) створює рівні, у межах яких матерія має певні властивості і якості. Під час 
переходу від одного рівня до іншого відбувається якісний стрибок властивостей і 
виявів матерії. На підставі цього обґрунтовують існування інших всесвітів.  

Основою ідеї макрокосмосу є система взаємодіючих всесвітів, що якісно 
різняться один від одного. Подібна позиція вперше дає можливість пояснити такі 
явища, як «чорні діри» й існування так званої «Dark matter», виявлені в результаті 
астрономічних досліджень і розрахунків. 

Створена концепція дозволяє пояснити на рівні мікрокосмосу явище 
радіоактивності, причини якого ніхто не пояснював. Водночас ця теорія дозволяє 
пояснити і загадку життя. На прикладі аналізу поведінки молекули РНК вірусу у 
водному середовищі, як простого живого організму, поза водним середовищем — як 
органічної молекули, пояснюють якісні процеси, що відбуваються при цьому, і за-
свідчують якісну трансформацію неживої матерії в живу. 

На основі ідеї квантування мірності безперервно мінливого простору 
обґрунтовано багатовимірність життя. Уперше приводятся і обґрунтовуються 
необхідні та достатні умови виникнення життя у всесвіті. А також пояснюють якісні 
процеси перетворення матерії, що відбуваються на клітинному рівні.  

Отримані результати дозволяють по-новому поглянути на закони фізики, хімії, 
астрономії, медицини та інших наук, що своєю чергою дає змогу розвивати нові на-
прями в багатьох галузях науки. 

РРооззддіілл  11..  ААннааллііттииччнниийй  оогглляядд  

11..11..  ВВаажжллииввііссттьь  ооннттооллооггііїї  ффііззииччнниихх  ппррооццеессіівв    
ддлляя  ффііллооссооффссььккооїї  іі  ннааууккооввооїї  ддууммккии    
Простір?! Що це таке? Людина з давніх-давен дивилася на зоряне небо і фор-

мувала власне уявлення про Всесвіт. Homo sapiens   − людина розумна − у самій 
назві людина виділила розумність, як визначальну рису, що виділяє її зі всієї 
довколишньої природи. І як мислячій істоті, за власним визначенням, людині вла-
стиво прагнення пізнати навколишній світ, Всесвіт. І, природно, у результаті цього 
процесу пізнання вимальовується картина будови світу. 

Історія породжувала і знищувала цивілізації, а разом із ними з'являлися або 
зникали релігії, філософські системи, поняття про Всесвіт. Не все зберегла історія, 
непоправного збитку завдало історії цивілізації та її розвитку християнство, особли-
во католицизм.  

Фанатики, натхненні священиками, знищили скарбниці знань минулих 
цивілізацій, древні бібліотеки — сховища цінних книг: протошумерську у Вавілоні, 
Александрійську в Єгипті, зруйновано архіпелаг Санторін, комори папірусів у Фівах 
і Мемфісі, Етруську бібліотеку в Римі, спалили храм-капище в Афінах, знищили ве-
личезну бібліотеку в Царгороді, невідомо куди зникли бібліотеки Ярослава Мудрого 
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та Івана Грозного, манускрипти цивілізацій Майя, Інків і Ацтеків. 
І в результаті цього було знищено багато знань древніх цивілізацій Землі. Бага-

то..., але, на щастя, не всі. І те, що було врятовано від вогнищ інквізиції, ці інколи 
ціною багатьох життів врятовані древні фоліанти приголомшують глибиною і 
точністю описів Всесвіту, до розуміння деяких аспектів яких сучасна наука лише 
наблизилася.  

Найцікавішими і найдревнішими є Слов’яно-арійські Веди. У «Книзі Світла», 
якій сорок тисяч років, викладено картину будови світу, яка просто приголомшує 
своєю точністю і повнотою. Неймовірно, але факт, який змушений буде визнати ко-
жен, хто відкриє цю книгу. 

...В истинном Изначалье, вернее, тогда, 
когда в Безконечной Новой Вечности 
разлилась Великим мощным потоком 
Жизнь несущая сияющая Инглия, 
Первозданный Жизнь порождающий Свет, 
в Новой Действительности рождены были 
разнообразные Пространства и Реальности 
Миров Яви, Нави и Прави. 
.................................................................. 
И чем ближе к 
Изначальному Источнику Света 
располагались эти Пространства 
и Реальности в различных сияющих Мирах, 
тем большими мерностями 
эти Величайшие Пространства 
и Реальности были наполнены...1 
Сорок тисяч років тому знали про те, що існує безліч Всесвітів, які мають різну 

мірність і які разом творять єдину просторову систему, яку умовно назвемо матрич-
ним простором.  

Как ветви Древа соединил 
Первозданный Животворящий Свет 
Листочки-Реальности 
нашего Мирового Древа 
с могучим сияющим стволом. 
И каждый Листочек-Реальность 
сиял безмерно, 
переливаясь ярким Светом 
различных Солнц, 
а ствол Мирового Древа уходил 

 
1 Славяно-Арийские Веды, «Книга Света», Харатья 2, с. 36. 
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многочисленными корнями своими 
в Безконечную Новую Вечность, 
порождённую в Новой Действительности2. 
Гарною, образною мовою, доступною для розуміння будь-якій людині, неза-

лежно від того, чи жила вона сорок тисяч років тому чи живе зараз, наші предки пе-
редали інформацію про будову Всесвіту. Приголомшують точність і масштаби 
переданої інформації. Наша дійсність, Всесвіт, яка лише частково відома сучасним 
ученим, показана, як маленька частинка, піщинка на березі безмежного океану.  

Вона — лише один листочок-реальність нашого Світового Дерева. І кожен та-
кий листочок-реальність має свою мірність і чітке розміщення на стовбурі Світового 
Дерева. Цікаво, хіба ні?!  

Подано принцип квантування простору за певною ознакою, який сучасна фізи-
ка знає у процесах, що відбуваються на рівні мікросвіту, — квантування електрон-
них орбіт в атомах. Мікросвіт досить добре вивчений ядерною і квантовою фізикою, 
тоді як вивчення і уявлення про облаштування Макросвіту перебуває на початковій 
стадії. 

Простота та образність мови Вед — не випадкова. Ті, хто записав інформацію в 
«Книзі Світла», прекрасно розуміли, що виклад інформації особливою мовою не до-
пустимий, адже ті, хто створили особливу мову, можуть усі загинути з тих чи інших 
причин і можуть не передати нащадкам зміст вжитих термінів. І, як наслідок, ніхто 
правильно не зрозуміє інформацію.  

Це стане зрозумілим, якщо звернутися до прикладу сучасної науки. Учені вига-
дали і ввели стільки наукових термінів, що більше дев'яноста відсотків людей нині  
не можуть зрозуміти їх значення. Інколи доходить до абсурду, коли деякі наукові 
роботи зрозумілі тільки декільком людям на планеті. 

І якщо проаналізувати розвиток науки, то стане зрозуміло, що сучасна наукова 
мова вже в наступному столітті може стати абсурдною і незрозумілою для 
майбутніх поколінь, як, наприклад, сучасним ученим видається нісенітницею й ан-
тинауковою мова алхіміків середньовіччя, хоча в середні віки алхімію визнавали всі 
і це була академічна наука, яку студенти вивчали в університетах. І якби не було 
алхімії, ніколи не з'явилася б неорганічна й органічна хімії, які вже не мають нічого 
спільного зі своєю «матір'ю».  

Тому якщо треба передати інформацію далеким нащадкам, єдиний спосіб до-
сягти бажаного − передавати інформацію максимально доступною мовою. Тільки  
тоді є шанс, що лінгвісти й історики майбутнього зможуть прочитати і зрозуміти цю 
інформацію. З цього погляду, виклад образною і доступною для розуміння практич-
но будь-якої людини мовою − достатня гарантія, що інформацію зрозуміють пра-
вильно.  

У часи написання «Книги Світла» були не тільки спеціальні терміни, але і різні 

 
2 Славяно-Арийские Веды, «Книга Света», Харатья 2, с. 38. 
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алфавіти для людей різної підготовки і рівня посвячення. Це створювало систему, 
яка дозволяла забезпечити повний контроль за доступом до інформації. У ті давні 
часи прекрасно розуміли, що інформація — потужна зброя, яка не повинна потрапи-
ти до рук духовно незрілих людей, які могли б використовувати цю інформацію в 
корисливих цілях або без знання, що своєю чергою може спричинити глобальні ка-
тастрофи. 

...Однако среди Жрецов  
второй касты была группа 
ещё более высоко посвящённых, 
мало кому из Жрецов 
низших каст известная, 
и имела она другое Духовное Учение, 
сильно отличавшиеся от предыдущих. 
Гласило это Духовное Учение,  
что наш окружающий Явный Мир, 
Мир жёлтых Звёзд и Солнечных Систем, 
только песчинка в Безконечной Вселенной. 
Что существуют Звёзды и Солнца белые, 
голубые, лиловые, розовые, зелёные, 
Звёзды и Солнца цветов, 
нами невиданных, 
нашими чувствами не постигаемых. 
И бесконечно велико их число, 
безгранично их разнообразие, 
безконечны Пространства их разделяющие.  
................................................................ 
И все эти разнообразные Миры —  
ничто перед иными Мирами, 
вне нашей Вселенной лежащими,  
и снова безгранично велико их число 
и неизмеримо велико их разнообразие. 
Безконечности Безконечностей разделяют 
все эти разно- и многообразные Миры3... 
Класифікація зірок за випромінюваним спектром остаточно сформувалася лише 

в другій половині двадцятого століття, деякі типи зірок виявили за допомогою 
радіотелескопів, і, природно, людські органи чуття їх не сприймали. Це не може бу-
ти простим збігом, а якщо й так, то є велика ймовірність, що багато що, передане у 
Ведах,  − близьке до істини.  

 
3 Славяно-Арийские Веды, «Книга Света», Харатья 4, с. 84-85. 



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

 18

Як же сталося, що настільки цінні знання були «забуті» на такий довгий час і 
чому лише зараз інформація про них стала доступною для багатьох?!  

Є кілька причин, основна полягає в змінах клімату, зумовлених різким похоло-
данням тринадцять тисяч років тому, і як наслідок − переселення народів у тепліші 
краї, через яке переселенці віддалились від власних першооснов і втратили багато 
знань своїх предків.  

Дуже мало Великих Посвячених пішли з переселенцями, що і стало основною-
причиною їхнього «здичавіння». Сувора природа змусила їх боротися за фізичне 
виживання − і було їм не до зірок. А коли небезпека минула, мало що залишилося 
від минулих знань, тільки «крихти» їх зберегли народні перекази.  

«Крихти» цих древніх знань були «великими» або «малими» і, отже, більшою 
чи меншою мірою виявилися у філософських системах і релігіях різних народів. Із 
переселенцями в далекі краї вирушали також охоронці знань, але найчастіше вони 
не були великого посвячення.  

Крім того, людям, які вирушили в нові землі, часто за тисячі кілометрів від 
своєї Батьківщини, під час переходів доводилося стикатися з багатьма складнощами: 
голодом, природними стихіями, нападами інших племен, нападати самим.  

Навіть у ті часи багато зручних для життя земель було зайнято і знайти вільні 
землі було не просто. Здебільшого ті, хто приходили, мирно, або ж завдяки війні по-
селялися разом з аборигенами, перебуваючи з останніми в симбіозі, поступово 
змішувались із ними. Тому в цей період головним було вижити, адже під час пере-
селень знань не потребували.  

Тільки тоді, коли племена знаходили нові місця, потреба в знаннях з'являлася 
знову, йдеться насамперед про прикладні знання, що дозволяли переселенцям об-
робляти землю, створювати необхідні предмети вжитку і різні інструменти для 
відродження ремесел, оскільки під час переселень люди брали і зберігали лише 
найнеобхідніше.  

Інколи проходили роки, десятиліття, поки переселенцям удавалося знайти ба-
жане. Тому навчання нових носіїв знань, нових жерців не могло бути повноцінним. 
У результаті цього початкові знання частково втрачалися, частково змінювалися − і 
здебільшого поступово трансформувалися у філософсько-міфологічні вчення. 
Аналогічні явища відбувалися і в результаті військових походів.  

Унаслідок х'Арійского походу з Біловоддя в Дравидію (Древня Індія) 2691 року 
до р.х. племенам, які жили там, — дравидам і нагам — з покорою дістались і знання, 
які у видозміненому вигляді стали фундаментом філософії і міфології Індії:  

...Другие же Роды Расы Великой 
расселятся по всему лику Мидгард-Земли 
и перейдут за Химават-горы... 
и научат людей с кожей цвета Мрака 
Мудрости Мира Сияний... 
Дабы прекратили они приносить 
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жертвы страшные, кровавые, 
своей богине — Чёрной Матери 
и Змеям-Драконам из Мира Нави, 
а обрели новую Божественную Мудрость 
и Веру...4 
Згодом частина мудрих висловів із Мудрості Світу Сіяння ввійшла до збірки 

Ріг-Веди, яка збереглася на території Індії. У староіндійському суспільстві сформу-
валася система Варн, а пізніше каст — замкнутих соціальних утворень, які 
об'єднували тільки людей певних професій, що виключало перехід з однієї касти в 
іншу і  забороняло міжкастові шлюби.  

Перше місце в соціальній ієрархії належало брахманам, тобто жерцям, які в 
давнину поєднували функції священнослужителів і вчених; потім йшли кшатрії — 
військово-адміністративна знать; вайші — вільні члени общини, що займалися зем-
леробством, ремеслом і торгівлею як у містах, так і в селах.  

Ці три Варни виникли в процесі формування класів в арійських племенах 
(х'Арійців і да'Арійців), тоді, як четверта варна — варна шудр, куди входили 
неповноправні общинники, на долю яких випадали найнеприємніші види праці, 
утворилася, головне з місцевих племен, дравидів і нагів, підкорених аріями під час 
військових дій. 

Давньослов'янські Веди заклали початок філософської традиції Стародавньої 
Індії. В індійському варіанті Веди складаються з чотирьох збірок гімнів (самхіт), 
співів, магічних замовлянь, молитов і т.п.: Ріг-Веди, Самаведи, Яджурведи і Атхар-
ваведи (або Атхарвангіраси). 

Кожна з цих збірок згодом обростала різними ритуальними, магічними, 
філософськими коментарями і доповненнями — Брахманами, Араньяками, 
Упанішадами.  

Власне, філософські переконання Стародавньої Індії якнайповніше відобрази-
лись в Упанішадах, але перші проблиски філософського підходу до дійсності 
прослідковуються вже у збірках гімнів вед, насамперед у найдревнішому з них — 
Ріг- Ведах5 : 

Тогда не было ни сущего, ни несущего;  
Не было ни воздушного пространства,  
ни неба над ним. 
Что в движении было? Под чьим покровом? 
Чем были воды, непроницаемые, глубокие? 
Тогда не было ни смерти, ни бессмертия, не было 
Различия между ночью и днём. 

 
4 Славяно-Арийские Веды, «Книга мудрости Перуна», Круг Первый, Саньтия 5, с. 39 . 
5 «Древнеиндийская философия. Начальный период». Перевод с санскрита. М,. 1963 г. 



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

 20

Без дуновения само собой дышало Единое, 
И ничего, кроме него, не было. 
Вначале тьма была сокрыта тьмою, 
Всё это [было] неразличимо, текуче. 
От великого запаса зародилось Единое, 
Покрытое пустотой. 
И началось[тогда] с желания, — оно 
Было первым семенем мысли. 
Связку сущего и несущего 
Отыскали, восприемля в сердце, прозорливые  
мудрецы. 
Вервь их простёрта поперёк. Было ли 
Внизу [что], было ли вверху? 
Носители семени были, силы были. Вожделение —  
Внизу, усилия — вверху. 
Кто поистине знает, кто теперь бы поведал, 
Откуда возникло это мирозданье? 
Боги [появились] после сотворения его. 
[Но] кто же знает, из чего оно возникло? 
Из чего возникло это мирозданье, создал ли 
[Кто его] или нет? 
Кто видел это на высшем небе, 
Тот поистине знает. [А] если не знает?  
Ще цікавіше простежити за віддзеркаленням у Слов'яно-арійських Ведах історії 

Анлантиди і Єгипту. І, знову-таки, про це говориться у Ведах: 
...Великое Похолодание принесёт ветер  
да'Арийский на землю сию и Марена на треть  
Лета укрывать будет её своим Белым Плащом. 
Не будет пищи людям и животным во время  
сие и начнётся Великое Переселение 
потомков Рода Небесного за горы Рипейские, 
кои защищают на западных рубежах 
Святую Рассению... 
И дойдут они до Великих Вод, 
Океана-моря Западного, 
и перенесёт их Сила Небесная, 
на землю Безбородых людей, 
с кожей цвета пламени Священного Огня. 
Великий Вождь построит в земле той  
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Капище Трезубца Бога Морей. 
И будет Ний — Бог Морей 
посылать им безсчётные дары свои,  
и станет защищать земли их от Стихий Зла... 
Но великий достаток 
отуманит головы вождей и жрецов. 
Великая Лень и желание чужого захватит разум их. 
И начнут они лгать Богам и людям, 
и станут жить по своим законам, 
нарушая Заветы Мудрых Первопредков 
и Законы Бога-Творца Единого. 
И будут использовать 
Силу Стихий Мидгард-Земли 
для достижения своих целей... 
И разгневают они деяниями своими 
Ния — Великого Бога Морей... 
И уничтожит Ний и Стихии землю ту, 
и скроется она в глубинах Великих Вод, 
тако же как скрылась в Древние времена 
в глубинах северных вод — Священная Даария... 
Боги Расы спасут людей праведных 
и Сила Небесная перенесёт их на восток, 
в земли людей с кожей цвета Мрака... 
а Безбородых людей, 
с кожей цвета пламени Священного Огня, 
перенесёт Сила Великая в безкрайние земли 
на заходе Ярила-Солнца лежащие... 
Люди с кожей цвета Мрака будут почитать 
потомков Рода Небесного за Богов... 
и будут учиться у них многим наукам. 
Люди из Великой Расы 
построят новые Грады и Капища, 
и научат людей с кожей цвета Мрака 
выращивать злаки и овощи... 
Четыре Рода Расы Великой сменяя друг друга, 
будут обучать Древней Мудрости новых Жрецов... 
и строить Трираны-Гробницы, 
в виде Гор рукотворных, четырёхгранных6... 

 
6 Славяно-Арийские Веды, «Книга мудрости Перуна», Круг Первый, Саньтия 5, с. 38. 



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

 22

Цивілізація міфічної Атлантиди, як її називали древні греки, за цією легендою, 
виникла в результаті переселення племен Антів із Біловоддя на великий острів у 
Західному Океані-морі — Атлантичному океані — і в результаті створення там ще 
одного осередку цивілізації.  

Надалі переселенці почали називати свою нову Батьківщину Антлань, тобто 
землею Антів. Завдяки древнім грекам  ця назва зміниться на Атлантиду і так збе-
режеться в історії. У своїх працях Платон згадує про Атлантиду і зазначає, що із за-
гибеллю Атлантиди загинули Древні Знання. Атлантида опустилася на океанське 
дно в результаті природних катаклізмів. Розташовувалася Атлантида на захід від 
півночі Африки.  

Це підтверджує загадка і факт існування таємничого народу Гуанчі, виявленого 
португальцями, коли вони в черговий раз відкрили Канарські острови, на яких на 
власний подив виявили білошкірих аборигенів, які, у порівнянні з низькорослими 
португальцями, виглядали зі своїм двометровим ростом гігантами .  

Ці блакитноокі і світловолосі гіганти мешкали на Канарських остовах, але 
ніколи не досягали африканського континенту, помітного в гарну погоду з цих 
островів. Цікавий і той факт, що португальці також виявили на цих островах 
здичавілих домашніх тваринах. Складається враження, що гуанчі були нащадками 
людей, викинутих разом зі своєю худобою на незаселений острів, де вони згодом 
здичавіли або, принаймні, втратили більшість знань, якими володіли. Їхня мова була 
не відомою португальцям.  

На жаль, агресивна політика португальців спричинила до того, що волелюбні 
гуанчі загинули від солдат або хвороб, завезених на острови. Цікаво, що нарівні з 
чоловіками билися і жінки, які віддали перевагу смерті над рабством. Так, здичавілі 
нащадки атлантів зникли і забрали зі собою ще одну таємницю історії. 

Ті ж, хто все-таки потрапив на африканський континент, досягнувши низин Ні-
лу, створили нову цивілізацію — цивілізацію Древнього Єгипту. Із 
староєгипетських переказів відомо, що цю країну засновали дев'ять Білих Богів, що 
прийшли з Півночі. Для негроїдного населення древнього Єгипту білошкірі 
прибульці, посвячені в Древні Знання, поза сумнівом, були, як Боги.  

Прибульці не лише підпорядкували собі негроїдні племена Давнього Єгипту, 
але і навчили їх багато чому: умінню будувати житло і храми, техніці землеробства, 
тваринництву, зрошуванню, ремеслам, судноплаванню, військовому мистецтву, 
музиці, астрономії, поезії, медицині, секретам бальзамування, використанню корис-
них копалини, таємним наукам. Створили кастову систему, інститут жерців та 
інститут фараона.  

Цікаво, що все перераховане з'явилося одночасно, а не розвивалось поступово, 
як повинно було би бути, якщо б цивілізація розвивалась поступово. А це лише 
підтверджує, що ці знання запозичено. Крім того, сьогодні доведено, що перші чо-
тири династії Фараонів Давнього Єгипту були білими людьми. Дослідження знайде-
них мумій перших династій підтверджує це. 
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Отож, стародавні міфи отримують наукове підтвердження своєї реальності, що 
дає підставу вважати, що й інші міфи, цілком можливо, ґрунтуються на реальних 
фактах.  

Ще один факт давньоєгипетської цивілізації — за багато тисяч років існування 
ця цивілізація не створила нічого нового. Стародавні Знання Білих Богів перетвори-
лися для нащадків у святині, які охороняє каста жерців, знання стали догмами. 
Жерці тільки передавали новим поколінням знання, які самі свого часу отримали від 
власних вчителів.  

Будь-яка спроба що-небудь змінити сприймалася, як блюзнірство; еволюційний 
розвиток єгипетської цивілізації був «заморожений» жерцями на багато тисячоліть. І 
це стало основною причиною знищення єгипетської цивілізації. Але перед тим, як 
загинути, вона кинула власне насіння знань у благодатний ґрунт своїх сусідів.  

Таємні знання з Єгипту потрапили до Стародавньої Греції, наукові праці 
філософів і учених яких зберегла Історія. На жаль, багато староєгипетських 
манускриптів, пергаментів, які почав збирати ще Олександр Македонський і його 
сподвижники після підкорення Єгипту, загинули під час пожежі Александрійської 
бібліотеки, влаштованої фанатичними християнами. 

Єдине, що збереглося до нашого часу, так це могильники фараонів і знаті 
Єгипту, та і то лише тому, що вони були ретельно заховані, а потім ще й засипані 
пісками. Саме тому історію Єгипту вивчали тільки за фресками і написами в 
пірамідах чи могильниках. Саме тому мало що відомо про життя в Древньому Єгип-
ті, про філософські і наукові уявлення єгиптян.  

Вельми цікаво, що Слов’яно-арійські Руни та Єгипетські Ієрогліфи мають бага-
то спільного, а деякі з них — просто тотожні... Отож, практично не залишилося 
пам’яток про філософію і наукову думку Древнього Єгипту, тільки таємні сховища 
манускриптів, створених охоронцями таємниць, уникнули спалення, проте вони досі 
не відомі широким масам.  

Ці манускрипти стали основою для створення практично всіх таємних 
суспільств — розенкрейцерів, ілюмінатів, масонів і так далі. Однак знання древньо-
го Єгипту не зникли безслідно, а знайшли своє продовження і розвиток у 
старогрецькій філософії.  

Давньогрецька філософія виникла не в Греції, не на Балканському півострові, а 
на сході грецького світу — в іонійських містах західного побережжя Малої Азії, за-
снованих греками, і які розвивали раніше, ніж це сталося в самій Греції, рабовлас-
ницьку промисловість, торгівлю та духовну культуру.  

Ця культура створювалася під впливом древніших східних цивілізацій 
Вавілону, Фінікії, Єгипту. Перші матеріалістичні вчення виникли в Мілеті між 7-6 
ст. до н.е., у найбільшому в 6 ст. до н.е. малоазіатському грецькому місті. У ньому 
жили і створили свої школи послідовно три мислителі: Фалес, Анаксимандр і Анак-
симен.  

Замислившись над питанням, звідки все виникає і на що перетворюється, вони 
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шукали початок походження і зміни всіх речей. Одночасно вони розуміли першоре-
човину не як мертву і відсталу матерію, а як речовину, живу в цілому і в частинах, 
наділену душею і рухом.  

Фалес (кінець 7-го — перша половина 6-го ст. до н.е.) був діячем, який поєднав 
інтерес до потреб практичного життя з глибоким інтересом до питань про будову 
всесвіту. Він був гідроінженером, багатогранним ученим і мислителем, 
винахідником астрономічних приладів7. Як учений, він широко прославився в 
Греції, зробивши вдале передбачення сонячного затемнення, що спостерігалося в 
Греції 585р. до н.е.  

Для цього передбачення Фалес використовував почерпнуті ним в Єгипті 
астрономічні відомості, які походять від спостережень і узагальнень вавілонської 
науки, що є непрямим підтвердженням наявності в Давньому Єгипті наукових 
знань. Свої географічні, астрономічні і фізичні пізнання Фалес зв'язав у струнке 
філософське уявлення про світ, матеріалістичне в основі, не зважаючи на чіткі сліди 
міфологічних уявлень.  

Фалес вважав, що те, що існує, виникло з якоїсь вологої першоречовини, або 
«води». Усе постійно народжується з цього єдиного джерела. Сама Земля 
тримається на воді і з усіх боків оточена океаном. Вона перебуває на воді, як диск 
або дошка, що плаває на поверхні водоймища.  

Водночас речовинна першооснова «води»  і вся природа, що походить із неї, не 
мертві, не позбавлені живого. У Всесвіті все наповнене божественною сутністю, усе 
живе. Фалесу належить спроба зрозуміти будову оточуючого Землю Всесвіту, ви-
значити, в якому порядку стосовно Землі розташовані небесні світила: Місяць, Сон-
це, зірки.  

У цьому питанні Фалес брав до уваги результати вавілонської науки. Проте він 
уявляв порядок світил зворотнім до того, який є насправді: він вважав, що найближ-
че до Землі знаходяться так зване небо нерухомих зірок, а найдалі — Сонце. Цю по-
милку виправили його послідовники.  

Його сучасник, Анаксимандр8, визнав єдиним і постійним джерелом народжен-
ня всіх речей вже не «воду» і загалом не якусь окрему речовину, а першоречовину, з 
якої відокремлюються протилежності теплого і холодного, що дають початок усім 
речовинам. Ця першооснова, що різниться від решти речовин (і в цьому сенсі − не-
визначена), не має меж, тому − «безмежна». Після відокремлення з неї теплого і хо-
лодного виникла вогненна оболонка, яка огорнула повітря над землею.  

Притікання повітря прорвало вогненну оболонку й утворило три кільця, 
усередині яких виявилося  трохи вогню, що прорвався назовні. Так сформувалися 
три кола: коло зірок, Сонця і Місяця. Земля, формою подібна до зрізу колони, 
займає середину світу і є нерухомою; тварини і люди утворилися з відкладень ви-

 
7 В.Ф. Асмус. «Античная философия». Учебное пособие, с. 24. Изд. 2-е, доп. М., «Высшая школа», 

1976 г. 
8 Там же, с. 25. 
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сохлого морського дна і змінили форми під час переходу на сушу.  
Усе, відокремлене від безмежного, повинно за свою «провину» повернутися в 

нього. Тому світ — не вічний, але після руйнування його з безмежного виділяється 
новий світ, і ця зміна світів не має кінця. 

Останній мілетский філософ — Анаксимен9, що досяг зрілості до часу завою-
вання Мілета персами, — розвинув нові уявлення про світ. Прийнявши як першоре-
човину повітря, він увів нову і важливу ідею про процес розрідження і згущування, 
за допомогою якого з повітря утворюються всі речовини: вода, земля, камені і во-
гонь.  

«Повітря» для нього — дихання, що охоплює весь світ, подібно до того, як на-
ша душа, будучи диханням, тримає нас. За своєю природою, «повітря» — вид пари 
або темної хмари, подібний на порожнечу. Земля — плоский диск, підтримуваний 
повітрям, так само плоскі, сформовані з вогню, диски світил, які ширяють у ньому.  

Анаксимен виправив учення Анаксимандра про розташування у світовому 
просторі Місяця, Сонця і зірок. Сучасники і наступні грецькі філософи приділяли 
Анаксимену більше уваги, ніж іншим мілетським філософам.  

Аналіз уявлень цих філософів про природу мимоволі відкриває те, що кожен із 
них отримав не цілісні, а фрагментарні знання. І кожен, використовуючи «свій» 
фрагмент, намагався побудувати власну картину будови світу. Неповнота, 
незавершеність початкового фундаменту, на який вони спиралися, зумовлювала 
однобокість, сильне спотворення творених ними картин усесвіту. 

Дуже цікаві космологічні уявлення Емпедокла, який жив в Акраганті 
(Агрігенті) на березі Сицилії в 5 ст. до н.е. Згідно з космологією Емпедокла, довкола 
Землі обертаються дві півкулі. Одна з них повністю складається з вогню, інша − 
мішана, складається з повітря і невеликих домішок вогню.  

Ця друга півкуля своїм обертанням викликає ніч. Початок руху походить від 
порушення рівноваги внаслідок приєднання вогню. За астрономічною гіпотезою 
Емпедокла, Сонце за своєю природою не вогненне. Денне світило, яке щодня бачи-
мо на небі, на думку Емпедокла, − просто віддзеркалення вогню, подібне до тих, які 
бувають на воді.  

Місяць утворився з повітря, захопленого вогнем. Це повітря згущувалося вгорі, 
наче град. Світить Місяць не власним світлом, а тим, яке витікає від Сонця. Форма 
всесвіту — не кулеподібна. Своєю формою світ наближається до яйця, яке лежить у 
горизонтальному положенні10 .  

Він уявляв, що зірки прикріплені до твердої кристалоподібної небесної сфери, 
планети ж рухаються вільно. Емпедокл уже чітко відрізняв планети, що мають ви-
димий рух щодо зірок, які їх оточують, від видимо нерухомих одна стосовно одної 

 
9 В.Ф. Асмус. «Античная философия». Учебное пособие, с. 26. Изд. 2-е, доп. М., «Высшая школа», 

1976 г. 
10 Там же, с. 68-69. 
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зірок.  
Погляд на Місяць як на тіло, що утворилося від згущування повітря, і, отже, 

світить не саме по собі, підказав Емпедоклу пояснення сонячних затемнень. Причи-
ну їх він убачав у тому, що інколи темний Місяць затуляє собою Сонце. Геніальною, 
як на той час, була здогадка Емпедокла, що світлу потрібний певний час для поши-
рення в просторі. Ця здогадка повністю перечила всім тодішнім уявленням про при-
роду світла. 

У другій половині 5 ст до н.е. на півночі Греції, у Фракії, з'явився новий центр 
розвитку науки і філософії — місто Абдери. Тут у пору своєї зрілості працював 
Левкіп, а також − Демокріт, які створили нове учення — атомістичний матеріалізм.  

Назва вчення засвідчує, що основне фізичне (і філософське) переконання 
Левкіпа і Демокріта полягає в гіпотезі про існування неподільних частинок речови-
ни. Грецьке слово «атомос» означає «неподільний», якого не можна «розрізати на 
частини».  

Як розповідає Симпліцій, Левкіп і Демокріт говорили, що початок (фізичні 
елементи) — кількісно безмежні; вони називали їх «атомами» і вважали неподіль-
ними та непроникними, унаслідок того, що ті зовсім щільні і не містять порожнечі. 
Філософи стверджували, що розділення відбувається завдяки порожнечі всередині 
атомів, а не в тілах, атоми ж, відокремлені один від одного в безконечній порожнечі, 
і різняться зовнішніми формами,  розмірами, розміщенням та порядком11 .  

Атоми рухаються в порожнечі, наздоганяючи один одного, вони стикаються, 
причому одні відскакують один від одного, інші зчеплюються або сплітаються між 
собою завдяки відповідності форм, розмірів, розміщень і послідовностей. Утворені 
сполуки тримаються разом і так створюють складні тіла. Левкіп і Демокріт вважали, 
що нескінченна не тільки кількість атомів у Всесвіті, але і кількість можливих для 
різних атомів форм, тобто їх фігур, контурів.  

Є атоми найрізноманітніших форм: кулеподібні, пірамідальні, неправильної 
форми, гачкуваті і так далі. Кількість цих різних форм — нескінченна. Доказ безме-
жності форм атомів через невидимість і невідчутність цих форм, звичайно, не міг 
бути емпіричним, а тільки − логічним.  

Атомісти не порушують питання про причину руху атомів. Вони не порушують 
його не через «нескінченність», як думав про них Арістотель, а тому, що вважають 
рух атомів їх початковою властивістю. Саме, як початкове, воно не вимагає пояс-
нення причини. Але вчення про рух атомів − також не довільне твердження 
філософа про те, що відбувається у сфері чуттям невидимого і незбагненного.  

Теорію про невидимі рухи надмалих атомів нашому розуму навіюють спосте-
реження над процесами і явищами, що відбуваються в чуттєво сприйнятій природі. 
Теорія атомізму виникла в Левкіпа і Демокріта на підставі спостережень і певних 

 
11 В.Ф. Асмус. «Античная философия». Учебное пособие, с. 138-139. Изд. 2-е, доп. М., «Высшая шко-

ла», 1976 г. 
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аналогій. Предметом цих спостережень були такі загальновідомі факти, як здатність 
певних твердих тіл стискатись.  

Якщо тіла можуть скорочуватися у своєму об'ємі, значить, вони складаються з 
частинок, між якими є порожній простір, інакше, як могли б вони зменшитися в 
об'ємі? Згідно з цим, Демокріт пояснював, що велика або менша міра твердості і 
м'якості «відповідають більшій або меншій мірі щільності і розрідженості».  

Усі речі і тіла видимого та відчутного світу, згідно з їхнім ученням, виникають 
у результаті тимчасового з'єднання невидимих і невідчутних частинок речовини. Ці 
частинки вже не мають, наперекір Анаксагору, потенційної подільності аж до 
безкінечності. Це — абсолютно неподільні частинки і тому звані «атомами».  

Атоми, за їхніми уявленнями, − настільки малі частинки речовини, що безпосе-
редньо, за допомогою відчуттів, їх не можна виявити: про їх існування ми лише ро-
бимо висновок на підставі доказів або аргументів розуму. Космологія атомістів і їх 
космогонія різними своїми частинами відповідають різним рівням розвитку 
античної науки і тому своїми окремими вченнями зовсім не рівноцінні.  

Деякими космологічними ідеями атомісти надовго випередили свій час, іншими 
залишалися приблизно на тому рівні, якого досягла мілетська школа в особі свого 
останнього представника — Анаксимена. Новими досягненнями атомістів було їхнє 
вчення про нескінченність Всесвіту і про незліченність світів, що одночасно існують 
в безмежному світовому просторі.  

Учення Левкіпа і Демокріта про нескінченність Всесвіту безпосередньо 
випливає з їхніх уявлень про безмежність порожнього простору і про нескінченність 
атомів, що рухаються в порожнечі. Процес утворення безлічі світів у безмежному 
просторі атомісти уявляли так: «виділяючись із безмежного», безліч тіл усіляких 
форм мчать «у велику порожнечу» і ось вони, зібравшись, формують єдиний вихор, 
в якому, натрапляючи один на одного і кружляючи скрізь, розділяються, причому 
подібні відходять до подібних.  

Ті, що мають однакову вагу, через велике скупчення уже не в змозі крутитися... 
Так, тонкі тільця відступають до зовнішніх меж порожнечі, немов відлітають на 
периферію. Інші ж «залишаються разом» і, сплітаючись між собою, рухаються ра-
зом, формуючи кулясте з'єднання. Це кулясте з'єднання наче відділяє від себе обо-
лонку, яка об’єднує собою різноманітні тіла.  

На периферії вихору зі суцільних мас, що безперервно стікалися, утворилася 
тонка оболонка. Причина її створення − обертання тіл та опір центру. Так виникла 
Земля: зібрані в центрі маси почали триматися разом. На цьому процес не зупинив-
ся. Оболонка, що утворилася на периферії, продовжувала збільшуватися, захоплена 
вихором, периферія приєднувала все, чого б вона не торкалась. У результаті, окремі 
конфігурації тіл з'єднались.  

Коли ці тіла, спочатку вологі, висохли, вони почали кружляти разом зі світовим 
вихором. Згодом, спалахнувши, вони стали небесними світилами. Найближче до 
Землі — коло Місяця, найвіддаленіше — коло Сонця. Між цими крайніми колами 
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розташувалися кола всіх інших світил.  
Треба врахувати, що, коли Левкіп говорить про кулеподібне з'єднання частинок 

або тіл, яке виникло в центрі, і про оболонку, що відділилася від цього з'єднання, він 
описує процес створення лише одного з безлічі світів — того, в якому виникла наша 
Земля, Сонце і світила, що рухаються між Землею та периферією нашого світу. Од-
нак світ, що виник так, за Левкіпом, ще не вичерпує собою Всесвіту. Це — лише 
один із безлічі світів, які постають і гинуть. 

Загалом розвиток старогрецької філософії до Сократа був історією виникнення 
і розвитку матеріалізму — від Фалеса до Демокріта. В ученні Демокріта (кінець 5 — 
початок 4 ст. до н.е.) старогрецький матеріалізм досяг своєї вищої форми, став 
атомістичним матеріалізмом у філософії й одночасно в науці.  

Усе змінюється на початку 4 ст. до н.е. Платон, з рідкісним в історії думки та-
лантом, створює вчення об'єктивного ідеалізму. Віднині в грецькій філософії «лінії 
Демокріта» різко і непримиренно протистоїть «лінія Платона». Під «матерією» Пла-
тон розуміє безмежний початок й умову просторового відкремлення, просторової 
розділеності множинних речей, що існують у чуттєвому світі. Образами міфу Пла-
тон характеризує матерію, як загальну «годувальницю» всякого народження і ви-
никнення.  

Проте «ідеї» і «матерія», інакше кажучи сфери «буття» і «небуття», у Платона 
протиставлені не як рівноправні і рівносильні начала. Світу, або сфері, «ідей», за 
Платоном, належить безперечна і безумовна першість. Учення Платона не залиша-
лося незміним, воно розвивалося протягом довгого життя філософа. Важливим ета-
пом у розвитку Платона виявилося його зближення з піфагорцями.  

Математичні і космологічні вчення піфагорійців, таких як Архит і Філолай, 
безсумнівно, були відомими Платонові і повинні були привернути його увагу. У 
пізньому діалозі «Тімей», присвяченому питанням космології, Платон вкладає своє  
космологічне вчення в уста піфагорців.  

Згідно з цим ученням, світ − жива істота, що має форму кулі. Як жива істота, 
світ має душу. Душа — не в світі, як його «частина», а оточує весь світ і складається 
з трьох начал: «тотожного», «іншого» і «сутності». Начала ці — вища основа «гра-
ничного» і «безмежного» буття, тобто буття ідеального і матеріального. Вони 
розподілені за законами музичної октави — у колах, що схоплюють небесні світила 
в русі.  

Оточене з усіх боків світовою душею, тіло світу складається з елементів землі, 
води, вогню і повітря. Ці елементи формують пропорційні з'єднання — за законами 
чисел. Коло «тотожного» утворює коло нерухомих зірок, коло «іншого» — коло 
планет. Зірки і планети — божественні істоти, світова душа оживлює їх, так само, як 
і решту світу.  

Оскільки елементи землі, води, вогню і повітря — тілесні, то вони, як 
геометричні тіла, обмежені площинами. Форма землі — куб, води — ікосаедр, во-
гню — піраміда, повітря — октаедр. Небо прикрашено за образом додекаедра. Жит-
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тям світової душі керують числові відношення і гармонія.  
Світова душа не тільки живе, але й пізнає. У своєму круговому обертанні, під 

час зіткнення з тим, що має сутність, вона засвідчує своїм словом, що з чим тотож-
но, що від чого різниться, а також, де, коли і як усьому, що трапляється, доводиться 
бути — щодо вічно незмінного і щодо іншого, яке трапляється.  

Це слово свідчить однаково істинно — як стосовно «іншого», так і стосовно 
«тотожного». Коли воно стосується чуттєвого, виникають тверді дійсні думки і 
вірування. Коли ж воно стосується розумного, тоді думка і знання безперечно дося-
гають досконалості12. 

Найвидатнішим із безпосередніх учнів Платона був Арістотель. Філософське 
вчення Арістотеля про буття відобразилося і на його фізичному вченні, а також − на 
його космології. Арістотель у своєму вченні про рух бере до уваги все, розроблене з 
цього питання його попередниками — людьми повсякденного досвіду і філософії. Ті 
та інші вказали, що можливі лише чотири види руху: збільшення і зменшення; 
якісна зміна, або перетворення; виникнення і знищення; рух як переміщення в 
просторі13.  

Подібно до того, як під час дослідження видів причин, було порушено питання 
про причини, які переходять чи не переходять одна в іншу, так і під час дослідження 
проблеми руху Арістотель замислюється над питанням, який із чотирьох видів руху 
— головний, такий, що не зводиться до інших. Таким, за Арістотелем, є рух у 
просторі: саме він — умова всіх інших видів руху. Учення Арістотеля про рух у 
просторі, як про основний із чотирьох видів руху, не привело Арістотеля до збли-
ження з атомістичними матеріалістами.  

Левкіп і Демокріт вважали, що в основі всіх сприйманих нашими відчуттями 
якостей лежать просторові форми та конфігурації атомів, що рухаються в 
порожнечі. Теорія ця унеможливлювала якісне перетворення одних властивостей в 
інші. Вона проголошувала ці перетворення результатом недостатньої проникливості 
наших відчуттів, що не «доходять» до споглядання атомів з їх об'єктивними 
відмінностями за фігурою, розміщенням у просторі і послідовністю. 

Для Арістотеля це переконання було неприйнятним. Незважаючи на роль, яку в 
космології Арістотеля відіграє просторовий рух, фізика Арістотеля залишається у 
своїй основі не кількісною, а якісною. Арістотель утверджує реальність якісних 
відмінностей і реальність якісного перетворення одних фізичних елементів в інші. 
Фізичним теоріям атомістів та елеатів Арістотель протиставляє свою, фізичні осно-
ви якої спираються на його філософське вчення про можливість і дійсність.  

Оскільки, за Арістотелем, «матерія» — можливість «форми», то істинно і те, що 
«матерія» є «формою». У самій природі «матерії» є можливість набути форми, стати 
формою, змінити форму. Зміна — не результат зовнішнього тіла або його частинок у 

 
12 В.Ф. Асмус. «Античная философия». Учебное пособие, с. 223-224. Изд. 2-е, доп. М., «Высшая шко-

ла», 1976 г. 
13 Там же, с. 289-294. 
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просторі. Для взаємодії предметів один з одним досить, аби, будучи одного ґатунку, 
ці предмети різнилися тільки видовими ознаками.  

Згідно з Арістотелем, простір — не що інше, як місце, яке займає тіло. Але 
місце є межею іншого тіла, що обіймає це тіло. Тому, якщо за межами світу не існує 
жодних тіл, то це означає, що там не існує ні місця, ні простору. Світ охоплює со-
бою не лише місце, але і весь час. Сам собою час — міра руху. Оскільки рух не 
поширюється на сферу поза світом, то на неї не поширюється і час.  

Земля непорушно перебуває в центрі світу. І в цьому твердженні космологія 
Арістотеля — крок назад, порівняно з космологією Платона та піфагорцями. І Пла-
тон, і піфагорці розвивали вчення про рух Землі. Піфагорці навчали про її рух дов-
кола «центрального вогню». Платон нечітко окреслив думку про рух Землі довкола 
осі. 

Однак не в усіх питаннях космології Арістотель був позаду свого віку. Досяг-
нення його космології − доказ кулеподібної форми Землі. Цю кулеподібність він до-
водить завдяки спостереженням, зробленим під час затемнень Місяця. Ці спостере-
ження показують, що тінь Землі, яка насувається на видиму поверхню Місяця під 
час місячного затемнення, має круглу форму.  

За поясненням Арістотеля, лише кулеподібне тіло, яким у цьому випадку є Зем-
ля, може відкидати у світовий простір — у бік, протилежний Сонцю, — тінь, яка, в 
проекції на кульову поверхню Місяця постане темним колом, що насувається на 
диск повного Місяця.  

Колосальним виявився вплив інших космологічних учень Арістотеля. Насампе-
ред це вчення про поділ світу на дві сфери, за фізичною сутністю і досконалістю ці-
лком відмінні одна від одної: сфера Землі з її чотирма елементами — землі, води, 
повітря, вогню — і сфера неба та п'ятого елемента — ефіру.  

З ефіру складаються небесні тіла і саме небо. Це — сфера всього вічного і дос-
коналого. У сфері ефіру перебувають нерухомі зірки, найдосконаліші зі всіх небес-
них тіл. Їх речовина — чистий ефір, вони — настільки віддалені від Землі, що 
недоступні жодній дії чотирьох земних елементів. Планети, Сонце і Місяць також 
складаються з ефіру, але, на відміну від нерухомих зірок, уже схильні до певного 
впливу земних елементів. 

Предмети, що знаходяться на Землі, складаються з елементів землі, води, 
повітря і вогню. Місце перебування їх — Земля, сфера постійних змін, перетворень, 
народження і загибелі. Як найважчий зі всіх елементів, Земля знаходиться в центрі 
світу. Вона — кулеподібна, і це доводить кругла форма земної тіні, що насувається 
на диск Місяця під час місячних затемнень.  

Земну кулю оточує вода, над оболонкою води знаходиться оболонка повітря. 
Найлегший елемент — вогонь — поміщається в просторі між Землею і Місяцем і 
стикається з межею п'ятого елемента — ефіру. Не лише фізичне тіло світу ділиться 
на дві, абсолютно різні сфери — на два абсолютно різних види діляться також рухи, 
що відбуваються у Всесвіті.  
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Це — рухи досконалі, або рівномірні по колу, і рухи недосконалі, або 
прямолінійні. Чистим зразком досконалого руху є добове обертання сфери нерухо-
мих зірок довкола Землі. Не настільки чистий зразок досконалого руху — складні 
рухи планет, нерівномірні і частково похилі. Складність і заплутаність планетарних 
рухів зумовлені впливом, які на них мають земні елементи. 

Незавершена форма руху — рух зверху вниз, або, що те ж саме, до центру 
Землі. Вниз спрямовуються всі тіла, і лише насильна перешкода може тимчасово 
припинити їх рух. Звідси Арістотель робить висновок, що Земля не тільки займає 
центр Всесвіту, але до того ж перебуває в ньому непорушно. Якби навіть почався 
рух Землі, він міг би відбуватися лише тимчасово, а потім знову припинився б.  

Філософська спадщина древніх греків стала фундаментом розвитку філософії в 
Стародавньому Римі, а потім і в Європі. У ті або інші історичні періоди висувалися 
то одні, то інші положення, сформульовані тими або іншими старогрецькими 
філософськими школами. Нічого принципово нового не було створено в ці історичні 
епохи. Лише з приходом Епохи Відродження відбувається чергове пожвавлення 
філософської і наукової думки, на жаль, жорстко регульоване християнською церк-
вою.  

Одним із найбільших філософів та учених цієї епохи був Леонардо да Вінчі 
(1452-1519), більше відомий як художник. Його наукова спадщина, яка на багато 
століть випередила час, незаслужено забута. Не всі його наукові роботи збереглися. 
Ось, що він писав про Землю і Всесвіт: 

«...Земля — не в центрі сонячного кола і не в центрі світу, а в центрі своїх 
стихій, їй близьких і з нею сполучених; і, хто став би на Місяці, коли він разом із 
Сонцем під нами, тому ця Земля із стихією води, здалася б такою, яка відіграє і 
дійсно відіграла б ту ж роль, що й Місяць щодо нас. Уся твоя розмова повинна при-
вести до висновку, що Земля — світило, майже подібне до Місяця14...»  

Уперше висловлюється думка про те, що Земля не є центром всесвіту, а лише 
однією з планет у сонячній системі. Само собою тільки це — грандіозний поступ в 
уявленнях про будову всесвіту.  

Ці думки розвинув у своїх працях польський астроном і мислитель Микола Ко-
перник (1473-1543). Намагаючись зрозуміти будову Всесвіту, він висунув низку по-
ложень: 

Перше положення. Не існує загального центру для всіх кіл, тобто небесних 
сфер. 

Друге положення. Центр Землі не є центром світу, а лише центром тяжіння і 
центром шляху Місяця.  

Третє положення. Усі шляхи планет з усіх боків оточують Сонце, поблизу яко-
го знаходиться центр світу. 

 
14 «Антология мировой философии», Академия Наук СССР, т. 2, с. 88. Издательство «Мысль», Моск-
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Четверте положення. Відношення відстані Сонця від Землі до віддаленості 
небосхилу менше від відношення радіусу Землі до відстані від Сонця, так що 
відношення це виявляється нікчемним у безодні небес. 

П'яте положення. Усе, що ми бачимо рухомим на небосхилі, пояснюється 
зовсім не його власним рухом, а викликане рухом самої Землі. Це вона разом із 
найближчими елементами здійснює протягом доби оберт довкола своїх незмінних 
полюсів і щодо стійко нерухомого неба. 

Шосте положення. Будь-який рух Сонця, що, видається, не походить від його 
власного руху, — ілюзія, викликана рухом Землі і її орбіти, по якій ми обертаємося 
довкола Сонця або ж довкола якоїсь іншої зірки, що означає, що Земля здійснює од-
ночасно кілька рухів. 

Сьоме положення. Спостережуваний у планет рух назад і вперед не є їх влас-
ним рухом; це — теж ілюзія, викликана рухливістю самої Землі. Отож, уже самого її 
руху вистачає, аби пояснити стільки уявних відмінностей на небі15.  

Коперник передбачав, що Всесвіт має кулясту форму тому, що куля має доско-
налу форму:  

«...Усесвіт — кулеподібний, як тому, що куля має найдосконалішу форму і є 
замкнутою сукупністю, що не потребує ніяких скріплень, так і тому, що зі всіх 
фігур, ця — наймісткіша, найбільш відповідна для включення і збереження всього 
всесвіту; або ще тому, що всі самостійні частини Всесвіту — я маю на увазі Сонце, 
Місяць і зірки — ми спостерігаємо в такій формі; або тому, що всі тіла добиваються 
обмеження в цій формі, як це видно по краплях води і рідких тілах, коли вони праг-
нуть самозамкнутись. Тому ніхто не сумнівається, що така форма властива небес-
ним тілам... 

...Небо, у порівнянні зі Землею, — неосяжне, і ... воно виявляє безмежну 
видимість, а Земля, за нашими відчуттями, відноситься до неба, як крапка до тіла 
або кінцеве до безконечного. Але це не доводить нічого іншого; і нізвідки не 
випливає, що Земля повинна бути в центрі світу. ... Усе сказане зводиться лише до 
доказу безмежності неба, у порівнянні з величиною Землі. Але куди тягнеться ця 
безмежність, про те не відаємо». 

Ідеї Коперника продовжував розвивати в своїх працях Галілео Галілей (1564-
1642). У своєму посланні до Франческо Інголі Галілей висловив думку, що людська 
наука ніколи не зможе вирішити, чи кінцевий Всесвіт, чи безмежний. І далі16: 

«...Із гідних вивчення природних речей, на перше місце, на мою думку, має бу-
ти поставлено будову Всесвіту. Оскільки Всесвіт містить усе в собі і перевершує все 
по величині, він визначає все інше і панує над всім. Якщо кому-небудь із людей 
удалося піднятися в розумовому відношенні високо над загальним рівнем людства, 

 
15 «Антология мировой философии», Академия Наук СССР, т. 2, с. 118-122. Издательство «Мысль», 

Москва, 1970 г. 
16 Там же, с. 227. 
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то це були, звичайно, Птолемей і Коперник...» 
Розвиток уявлень про Всесвіт супроводжували як геніальні припущення про 

суть явищ, так і нашарування релігійних та філософських уявлень, що панували в 
конкретний історичний період. Тому золоті зерна дійсних знань можна виявити як 
серед прибічників матеріалізму, так і ідеалізму. Наприклад, Іммануїл Кант (1724-
1804), основоположник так званого критичного, або «трансцендентального», 
ідеалізму, у свій «докритичний» період (до 1770 р.) створив «небулярну гіпотезу 
космогонії, у якій виникнення та еволюція планетарної системи виводяться з 
первинної дифузної хмари частинок.  

Водночас Кант висловив гіпотезу про існування Великого Всесвіту галактик 
поза нашою галактикою, розвинув учення про уповільнення — у результаті прилив-
ного тертя — добового обертання Землі і концепцію відносності руху та спокою. 
Дослідження ці, об'єднані матеріалістичною ідеєю природного розвитку Всесвіту і 
Землі, відіграли важливу роль в історії діалектики17. 

«...Я вважаю, що первинним станом природи було загальне розсіяння первинної 
речовини всіх небесних тіл або, як вони (старогрецькі філософи-матеріалісти) їх на-
зивають, атомів. Епікур передбачав, що важкість примушує ці первинні частинки 
матерії падати; вона, мабуть, мало чим різниться від Ньютонівського тяжіння, яке я 
приймаю».  

Кант вбачає у невизначеній схильності кожної цілком сформованої будови сві-
ту до поступової загибелі один з аргументів на доказ того, що, на противагу цьому, 
Всесвіт створюватиме нові світи в інших місцях, аби заповнити шкоду, завдану йо-
му в якому-небудь місці.  

Відбувається постійне оновлення природи, нескінченність творення досить ве-
лика, аби, у порівнянні з нею, якийсь світ або який-небудь чумацький шлях світів 
розглядався так само, як квітка або комаха, у порівнянні зі Землею. Тоді, як природа 
прикрашає вічність різноманітністю явищ, бог, на думку Канта, у невпинному 
творенні створює матеріал для ще більших світів.  

«...Коли через усю нескінченність часів і просторів ми стежимо за цим 
феніксом природи, який лише потім спалює себе, аби знову відродитися зі свого по-
пелу, коли ми бачимо, як природа, навіть там, де вона розпадається і псується, неви-
черпна в нових виявах, а на іншій межі творіння, у просторі первинної матерії, що 
не сформувалася, вона невпинно розширює сферу божественного одкровення, щоб і 
вічність, і всі простори наповнити його чудесами18...» 

Спираючись на ньютонівську механіку, Кант намагається довести 
неспроможність пояснити утворення планетарних систем, зокрема, сонячної систе-
ми, за допомогою законів механіки, які, на його думку, не можуть пояснити 
закономірності поведінки планет: 

 
17 «Антология мировой философии», Академия Наук СССР, т. 2, с. 92-93. Издательство «Мысль», 

Москва, 1970 г. 
18 Там же, с. 97. 
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«...Якщо передбачити (а цього не можна не визнати), що приведені аналогії з 
найбільшою достовірністю встановлюють, що відповідні і закономірно пов'язані 
один з одним рухи та орбіти небесних тіл вказують на природну причину, як на своє 
джерело, то цією причиною ніяк не може бути та сама матерія, яка нині наповнює 
небесний простір.  

Отже, та матерія, яка наповнювала цей простір раніше і рух якої послужив ос-
новою руху небесних тіл, що існують тепер, після того, як вона скупчилася в цих 
тілах і так очистила простір, що виявляється нині порожнім, або (що безпосередньо 
витікає зі сказаного) та матерія, з якої складаються планети, комети та й саме Сонце, 
спочатку мала бути розсіяна по всьому простору планетарної системи і в цьому 
стані мала бути розрухана, а рух цей вона зберегла і після того, як з'єдналася в 
окремі згустки й утворила небесні тіла, що містять у собі раніше розсіяну речовину 
світової матерії19...» 

Отож, Кант вбачає у самому факті існування планетарних систем перст божий, 
який, зрештою, надає первинній матерії руху і без якого Всесвіт не може існувати, 
оскільки сама собою матерія не в змозі переносити організуюче начало.  

Бурхливий розвиток природних наук у дев'ятнадцятому і двадцятому століттях 
розкрив величезну кількість фактів про природу як макрокосмосу, так і 
мікрокосмосу. Досконаліші прилади дозволяли дослідникам природи набагато 
глибше проникнути в простори Всесвіту. Відбувалася все більша спеціалізація нау-
кових досліджень.  

З'являлися нові теорії утворення Всесвіту, такі як теорія Великого Вибуху, 
згідно з якою наш Всесвіт виник у результаті супервибуху надщільного ядра 
Всесвіту, матерія якого послужила будівельним матеріалом для формування метага-
лактик, галактик.  

Основний доказ цього положення − факт галактик, «що розбігаються», який сам 
собою нічого не говорить. Факти про те, що відбувається в оточуючому нас 
космічному просторі, вимагали якоїсь фундаментальної теорії всесвіту, яку і запро-
понував Ейнштейн.  

У своїй теорії відносності він висунув два засадничі постулати — постулат про 
те, що Всесвіт — однорідний за своїми якостями в усіх напрямах, інакше кажучи, 
властивості простору — тотожні в усіх напрямах, і швидкість світла є сталою та 
максимально допустимою швидкістю руху матерії.  

По суті, теорія відносності Ейнштейна стала завершувальною ланкою 
акумуляції уявлень про Всесвіт, заснованих на атомістичній теорії. Принципова 
відмінність від попередніх уявлень про природу Всесвіту полягає в розгляді часу, як 
відносної величини, залежної від швидкості руху матерії.  

Це положення стало третім постулатом теорії відносності, у якому час виступає 

 
19 «Антология мировой философии», Академия Наук СССР, т. 2, с. 99. Издательство «Мысль», Моск-
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четвертим виміром простору, на відміну від попередніх теорій простору, де час 
приймався абсолютним у тривимірному просторі.  

На підставі своєї теорії відносності Ейнштейн намагався створити Загальну 
Теорію Поля, за допомогою якої можна було б пояснити всі природні явища, вихо-
дячи з єдиного принципу пояснення. Його спроба не увінчалася успіхом. Крім того, 
створені прилади допомогли не лише підтвердити існування атомів, про існування 
яких говорили Левкіп і Демокріт, але також дозволили проникнути в сам атом, не-
подільні «цеглинки» будови світу самі виявилися складними системами.  

Отож, розвиток пізнання всесвіту здійснювався у двох напрямах — пізнання 
макрокосмосу і пізнання мікрокосмосу. Саме цей факт став основною помилкою 
практично всіх теорій всесвіту. Природа — єдина на всіх своїх рівнях, як на рівні 
мікрокосмосу, так і на рівні макрокосмосу.  

Тільки, розглядаючи їх разом, в єдиній сукупності, можна отримати правильне 
уявлення про природу будови світу. 

11..22..  РРееззююммее    
Отож, аналіз історії уявлень людства про природу Всесвіту засвідчив, що: 
1. Уявлення людини про природу Всесвіту змінювалися впродовж історії не 

послідовно. У давнину були цивілізації і культури, уявлення про природу будови 
світу яких з окремих питаннях значно перевершували сучасні. Дуже багато знань 
древніх цивілізацій знищили або під час війн, або фанатики нових релігій. 

2. В історії людства спостерігалося кілька періодів злету наукових уявлень про 
Всесвіт, на зміну яким приходили цілі епохи неуцтва і варварства. Довкола вцілілих 
крихт дійсного знання починали створювати «нові» теорії всесвіту, які кінцево сфо-
рмувались тільки сьогодні. 

3. Уявлення про природу Всесвіту відображають і визначають рівень розвитку 
наукової думки та техніки, а також визначають майбутній розвиток цивілізації зага-
лом. Неправильні уявлення про природу Всесвіту не лише визначають еволюційний 
потенціал цивілізації, але і ступінь, і якість його взаємодії з природою. У результаті 
неповних або помилкових уявлень людини про природу Всесвіту її діяльність зумо-
влює руйнування екологічної системи, що, зрештою, може зумовити знищення са-
мого життя на планеті. 

4. Наукові відкриття останньої чверті двадцятого століття засвідчили 
недостатність існуючих уявлень про природу Всесвіту; постала необхідність сфор-
мувати нові уявленння про природу. Без нової теоретичної системи уявлень не може 
бути подальшого якісного розвитку науки і цивілізації загалом.  
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РРооззддіілл  22..  ННееооддннооррііддннііссттьь  ппррооссттоорруу  

22..11..  ППііддххіідд  ддоо  ссппррааввии  
Перед тим, як приступати до створення будь-якої теорії всесвіту, необхідно ви-

значити поняття, які становлять основу цієї теорії. Без чіткого визначення початко-
вих і граничних умов не можна створити повноцінної теорії.  

Спершу визначимо, що таке час. Тривалий час час вважали абсолютним, і тіль-
ки у двадцятому столітті, створюючи свою теорію, Ейнштейн запропонував ідею 
про відносну природу часу та ввів час, як четвертий вимір.  

Проте перш ніж визначати абсолютну або відносну природу часу, необхідно 
визначити — що ж таке час?! Чомусь усі забули, що час є умовною величиною, яку 
ввела сама людина і якої не існує в природі.  

У природі існують періодичні процеси, які людина використовує, як еталон для 
узгодження своїх дій із навколишніми. У природі існують процеси переходу матерії 
з одного стану або форми в інші. Ці процеси відбуваються швидше або повільніше і 
вони — реальні та матеріальні.  

У Всесвіті безперервно відбуваються процеси переходу матерії з одного стану в 
інший, з однієї якості − в іншу, і вони можуть бути зворотними чи незворотними. 
Зворотні процеси не стосуються якісного стану матерії. Якщо ж відбувається якісна 
зміна матерії — спостерігаються незворотні процеси. За таких процесів еволюція 
матерії відбувається в одному напрямі — від однієї якості до іншої, тому ці явища 
можна оцінити кількісно.  

Отож, у природі спостерігаються процеси зміни матерії, які проходять в одному 
напрямі. Виникає своєрідна «річка» матерії зі своїми витоками і гирлом. Матерія, 
узята з цієї «річки», має минуле, сьогоднішнє і майбутнє.  

Минулим є той якісний стан матерії, який вона мала раніше, сьогоднішній — 
якісний стан у цей момент, а майбутній — якісний стан, якого ця матерія набуде 
після руйнування наявного якісного стану.  

Незворотний процес якісного перетворення матерії з одного стану в інший про-
ходить із певною швидкістю. У різних точках простору одні і ті ж процеси можуть 
проходити з різною швидкістю, причому в деяких випадках вона коливається в до-
сить широкому діапазоні.  

Для виміру цієї швидкості людина вигадала умовну одиницю, названу секун-
дою. Секунди зливалися у хвилини, хвилини — у години, години — у добу і так да-
лі. Одиницею виміру послужили періодичні процеси в природі, такі як добове обер-
тання планети довкола своєї осі і період обертання планети довкола Сонця. Причина 
такого вибору — проста: зручно використовувати в повсякденному житті. Цю оди-
ницю виміру назвали одиницею часу і почали всюди використовувати.  

Цікаво, що багато народів, спочатку ізольованих один від одного, створили ду-
же близькі календарі, які могли різнитися числом днів у тижні, початком нового ро-
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ку, але тривалість року в них була майже однаковою. Саме введення умовної 
одиниці часу дозволило людству організувати свою діяльність і спростити 
взаємодію між людьми.  

Одиниця часу — одне з найбільший винаходів людини, але треба пам'ятати по-
чатковий факт: це — штучно створена величина, що описує швидкість якісного пе-
реходу матерії з одного стану в інший.  

У природі існують періодичні процеси, які виступають основою для створення 
цієї умовної одиниці. Ці періодичні процеси — об'єктивні і реальні, а створені лю-
диною одиниці часу — умовні і нереальні.  

Тому будь-яке використання часу, як реального виміру простору, не має під со-
бою жодного підґрунтя. Четвертого виміру — виміру часу — просто не існує в 
природі. Саме повсякденність і повсюдність застосування одиниць часу, які супро-
воджують людину з першого до останнього моментів її життя, дуже часто пород-
жують ілюзію реальності часу.  

Не час є реальним, а процеси, що відбуваються в матерії, одиницею виміру 
яких виступає одиниця часу. Відбувається несвідома підміна одного іншим і як не-
минучий результат такої підміни реального процесу одиницею його виміру — злит-
тя в людській свідомості одного з іншим — що зіграло з Homo Sapiens злий жарт.  

Почали створювати теорії будови світу, у яких час сприймали як об'єктивну 
реальність. Об'єктивною реальністю є процеси, що проходять у матерії, а не умовна 
одиниця для виміру швидкості протікання цих процесів.  

Інакше кажучи, до початкових та граничних умов створення теорій всесвіту 
помилково вводили суб'єктивну величину. І ця суб'єктивна величина стала одним із 
«підводних каменів», об які «розбилися» ці теорії всесвіту. 

Спробуємо виявити й інші «підводні камені» загальновідомих теорій всесвіту. 
Найперше визначимо поняття матерії. Під матерією розуміємо об'єктивну 
реальність, дану нам у відчуттях.  

Відчуття — інформація про навколишній світ, що надходить до мозку через ор-
гани чуття. Призначення органів чуття людини − забезпечувати оптимальне 
існування людини, як живого організму, у довкіллі. Органи чуття людини сформу-
валися в результаті адаптації людини до умов існування у своїй екологічній ніші. 
Тому розвиток органів чуття відбувався шляхом оптимального пристосування 
організму людини до екологічної системи.  

Отож, органи чуття розвинулися і сформувалися в результаті адаптації до умов 
існування в екологічній ніші і служать для тих форм матерії, які сформували 
екологічну систему загалом й екологічну нішу, яку Homo Sapiens займає як вид. Це  
призначення органів чуття людини, і тому відчуття, отримані від цих органів чуття, 
відповідатимуть якісній структурі матерії, яка формує екологічну систему.  

Розвиток розуму в людини не змінив природи його органів чуття, тому наші ор-
гани чуття можуть дати нам уявлення лише про ту матерію, яка формує екологічне 
місце існування людини. Створені людиною прилади дали змогу тільки розширити 
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діапазон сприйняття наших органів чуття, а не проникнути в нові якості матерії. 
Наші органи чуття — обмежені, і тому неминуче обмеженим буде наше уявлення 
про природу матерії.  

Адаптація до умов існування в екологічній системі і пізнання природи матерії 
— дві абсолютно різні речі, які бажано не плутати. Абсолютизація наших органів 
чуття є ще одним підводним каменем наявних теорій.  

Органи чуття дають нам уявлення про чотири агрегатні стани фізично щільної 
матерії — твердий, рідкий, газоподібний і плазмовий, а також про оптичний 
діапазон подовжньо-поперечних хвиль і про акустичний діапазон подовжніх хвиль. 
Усе інше наші органи чуття не сприймають − воно не може бути «об'єктивною 
реальністю», даною нам у відчуттях.  

Чи означає це, що нічого більше не існує, та й чому наші відчуття мають бути 
абсолютним критерієм існування матерії?  

Цілком природно, що ми отримуємо уявлення про навколишній світ від наших 
органів чуття і тільки від них, але це не означає абсолютності наших відчуттів. Тре-
ба пригадати, що людина існує в «серединному» світі — між макрокосмосом і 
мікрокосмосом, і тому всі наші уявлення склалися в результаті спостереження за 
цим проміжним світом природи. Тоді як закони природи діють саме на рівні макро-
космосу та мікрокосмосу, а людина має справу лише з виявами цих законів у 
проміжному світі  свого існування.  

Спостерігаючи за виявами законів мікро- і макрокосмосу в проміжному світі, 
людина створила картину цього проміжного світу, яка досить точно відображає стан 
цього світу існування людини. Але ця картина не повністю відображає природи 
макро- і мікрокосмосу, тому не може претендувати на повноту передачі картини 
всесвіту. 

Отож, сучасні уявлення про природу тільки частково відображають дійсність і 
універсальні закони, створені людиною, іноді підсувають несподівані сюрпризи, ко-
ли людина намагається проникнути в глибини чи то макрокосмосу, чи то 
мікрокосмосу.  

Одним із таких універсальних, фундаментальних законів природних наук є за-
кон збереження матерії. Відкриття останньої чверті двадцятого століття у сфері 
ядерної фізики зруйнували цей фундаментальний погляд сучасної фізики. Основний 
закон фізики — закон збереження матерії — зруйнували результати експериментів 
фізиків-ядерників.  

Суть цього постулату в тому, що матерія нізвідки не з'являється і нікуди не 
зникає. Щодо синтезу частинок під час ядерних реакцій цей закон можна записати 
так: 

m1 + m2 > m3   (2.1.1)  
Інакше кажучи, маса частинки, що виникла в результаті синтезу, має бути мен-

шою або рівною сукупній масі частинок, що її створили. Результати експериментів 
здивували фізиків-ядерників і дивують досі. Уся справа «лише» в тому, що в деяких 
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експериментах маса частинки, яка виникла, інколи в кілька разів перевищувала су-
купну масу частинок, що її створили: 

m1 + m2 << m3            (2.1.2)  
Реальні експерименти, реальні прилади, а результати — абсолютно 

фантастичні. Речовина з'явилася нізвідки. Причому відхилення результатів від зако-
ну не залежать від приладів. Прилади з похибкою, більшою за п'ять відсотків, прак-
тично не використовують для наукових досліджень. 

Тому якщо результати в кілька разів відрізняються від очікуваних, похибка 
приладів не має значення. Річ у тому, що вчені не мають і не можуть мати жодного 
пояснення. Ті явища, які вони спостерігають за допомогою приладів або візуально, − 
вияви реальних законів природи. Реальні закони природи формуються на рівнях 
макрокосмосу і мікрокосмосу.  

Усе, з чим людина має справу у своєму житті, перебуває між макрокосмосом і 
мікрокосмосом. Саме тому, коли людина за допомогою приладів змогла заглянути в 
мікросвіт, вона вперше зіткнувся зі законами природи, а не з їх виявами. Матерія не 
з'являється нізвідки.  

Усе водночас набагато простіше і складніше: те, що людина знає про матерію і 
думає як про завершене, абсолютне поняття, насправді є лише маленькою частиною 
цього поняття. Матерія дійсно нікуди не зникає і нізвідки не з'являється; дійсно діє 
Закон Збереження Матерії, тільки він не такий, яким його уявляють люди. Фізично 
щільна речовина — лише одна з форм матерій, які людина сприймає органами чут-
тя. 

А тепер проаналізуємо уявлення про сам простір, на яких ґрунтуються сучасні 
наукові уявлення. Простір визнають тривимірним й однорідним. Хотілося б уточни-
ти, що наші очі сприймають простір як тривимірний.  

Призначення наших очей — оптичних фіксаторів, створених природою, — за-
безпечувати адекватну реакцію на навколишню природу. Очі дозволяють нашому 
мозку створити точну картину природи, без якої людина просто не може існувати, 
як жива істота. До того ж очі людини адаптовані до функціонування в газовому 
середовищі, яким є атмосфера планети. «Картинку», яку ми бачимо, сприймаємо як 
тривимірний простір. 

Але якщо занурюємося у водне середовище, яке, за нашими поняттями, теж 
тривимірне, то в цьому середовищі наші очі даватимуть спотворену картину, що не 
дозволяє нам правильно орієнтуватися в ньому.  

Тоді як очі морських тварин дозволяють їм орієнтуватися у водному 
середовищі без будь-яких проблем. Їх орієнтація в повітряному середовищі буде так 
само порушеною, як і наша — у водному. У воді «картинка», яку бачимо, 
відрізнятиметься від тривимірного зображення, до якого ми так звикли.  

Виходить, що водне середовище чимось якісно відрізняється від повітря. І ця 
відмінність — не тільки у різній щільності розташування молекул та якісному складі 
цих молекул. Безумовно, ці чинники мають значення. Питання лише в тому — чи 
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тільки вони?! Тут ми підійшли до питання — чи однорідний простір?!  

22..22..  ЯЯккііссннаа  ссттррууккттуурраа  ппррооссттоорруу  
Усі наявні теорії простору розглядали простір як однорідну субстанцію. Йдеть-

ся, що властивості простору — однакові на всіх напрямах. А це означає, що матерія 
повинна виявляти себе в будь-якій точці однорідного простору однаково. Чи це так? 
Проаналізуємо цю ситуацію.  

Астрономам і астрофізикам відомий факт, що під час повного сонячного затем-
нення можна спостерігати об'єкти, які наше Сонце собою закриває. Зважаючи на 
однорідність простору, це просто неможливо. Проте, це — науковий факт.  

Неможливість цього визначається тим, що електромагнітні хвилі в однорідному 
просторі повинні поширюватися прямолінійно. Але якщо це так, то абсолютно не-
можливо спостерігати об'єкти, закриті іншим, розташованим ближче до нас.  

Цей феномен пояснювали так: масивний космічний об'єкт, яким є Сонце, 
впливає на прямолінійне поширення світлових хвиль, викривляючи їх траєкторію, 
внаслідок цього можемо спостерігати те, що знаходиться за ним.  

Пояснення, безумовно, правильне, тільки є одне маленьке «але». Якщо вважати 
простір однорідним, тоді це стає неможливим. Постає питання — а чи однорідний 
він? І єдиним можливим поясненням цього факту може бути визнання простору 
неоднорідним.  

Проаналізуємо й інші факти. Наприклад, явище заломлення різними середови-
щами прямолінійного поширення світлових хвиль. Ці явища називаються оптични-
ми явищами природи. Суть їх у тому, що різні середовища мають щільність, 
відмінну від щільності вакууму, яка рівна нулю.  

Швидкість поширення світлових хвиль у вакуумі С береться за константу і рів-
на 300 000 км/с. Середовище опирається поширенню світлових хвиль, внаслідок чо-
го швидкість поширення їх в цьому середовищі стає меншою за швидкість поши-
рення цих хвиль у вакуумі і стає рівною V.  

Отож, це середовище впливає на швидкість поширення світла з коефіцієнтом n, 
який назвали коефіцієнтом заломлення середовища: 

n = c/v    (2.2.1) 
де: 
n — коефіцієнт заломлення; 
с — швидкість світла (фотона); 
v — швидкість світла (фотона) в середовищі. 
З допомогою цього коефіцієнта заломлення можна розрахувати точку виходу 

світла з цього середовища на межі з іншим середовищем. Практично кожен школяр 
робив подібні розрахунки й експерименти з пропускання світлового променя через 
призму. Все, начебто, просто і ясно. Однак знову є одне маленьке «але».  
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Воно з'явиться, якщо зіставити цю інформацію з правилами квантової фізики, 
яка описує природу хвиль, у тому числі й оптичного діапазону. Згідно з поняттям 
квантової фізики, світлові хвилі випромінюються і поглинаються певними порціями, 
які назвали фотонами. Кожен фотон має енергію, рівну 

E = hf    (2.2.2) 
де: 
h = 6,62 10-27 Erg/sek — постійна Планка; 
f — частота фотона. 
Отож, кожен фотон має чітко визначену енергію і ця енергія визначає 

швидкість його переміщення в середовищі. Тому можемо скласти тотожність: 
mc2/2 = hf   (2.2.3) 
При проходженні через середовище швидкість хвилі зменшується, пропорційно 

коефіцієнту заломлення цього середовища (з = nv), і, отже, енергія фотона 
зменшується: 

Eср = mv2/2 = hf  (2.2.4) 
Природно, що енергія фотона в середовищі виходить меншою від його енергії у 

вакуумі: 
Eср< E  
Підставляючи їх у рівняння, отримаємо: 
mv2/2 = hf < mc2/2 = hf (2.2.5) 
Аналізуючи це співвідношення, неминуче робимо висновок, що від зміни 

енергії фотона повинна змінитися частота, а, отже, довжина хвилі λ. Інакше кажучи, 
входить у середовище один фотон, а виходить інший. Це суперечить реальності. Ви-
сновки лінійної оптики суперечать квантовій механіці.  

Кожен фотон має чітко визначену енергію, він випромінюється під час перехо-
ду електрона з дозволеної більшої орбіти на меншу; якщо атом поглинає фотон, 
електрон атома переходить із дозволеної нижньої орбіти на більшу − так визначає 
квантова фізика. Однак фотон, проходячи середовище, не змінюється, тоді як його 
швидкість зменшується. Як же з цим бути?  

Якщо вважати, що простір — однорідний, тобто його властивості і якості — 
незмінні, виходить абсурд. Абсурд зникає, якщо визнати, що простір — 
неоднорідний, його властивості і якості змінюються у різних напрямах і  матерія, 
яка заповнює простір, впливає на властивості та якості простору, який вона 
заповнює, а простір впливає на матерію. Виявляється так званий зворотний зв'язок.  

У результаті встановлюється рівновага між матерією, що заповнює простір, і 
простором, у якому ця матерія перебуває. За такої рівноваги, матерія — стійка. У 
цій точці ми підійшли до розуміння іншого природного явища — радіоактивності.  

Радіоактивність — явище, за якого атом стає нестійким, розпадається, у 
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результаті чого виділяється енергія й утворюється стійкіший атом чи атоми. 
Нестійкість виникає під час того, як цей атом поглинає фотон. Під час поглинання 
фотону електрон переходить з однієї дозволеної орбіти на іншу. Однак чому під час 
поглинання фотону один атом стає нестійким і розпадається, тоді як інший — 
залишається стабільним?  

Радіоактивними вважають трансуранові елементи, атомна вага яких перевищує 
двісті тридцять вісім а.о. і що мають складну структуру електронних орбіт. Розпад 
подібних атомів можна було б пояснити їх складною структурою, яку порушує по-
глинання фотону і яка з стійкого стану переходить у нестійкий, внаслідок чого атом 
і розпадається. Все було б чудово, якби знову не втрутилося маленьке АЛЕ.  

Радіоактивні не лише трансуранові елементи, але й ізотопи всіх інших 
елементів. Цікаво, що, наприклад, радіоактивні ізотопи водню — дейтерій і тритій, з 
атомною масою дві і три а.о., тоді як атом золота — максимально стійкий (з атом-
ною вагою майже сто дев'яносто сім а.о.). 

У цьому та аналогічних випадках неможливо пояснити стійкість і нестійкість 
складністю структури організації атомів. Знову з'являється парадокс і, здавалося б, 
неспростовна суперечність. Так би було, якщо б виходити з припущення про 
однорідність простору. Однак, якщо передбачити, що простір неоднорідний — су-
перечності й абсурд зникають.  

Природу радіоактивності ми розглянемо нижче. На цьому етапі нас цікавить 
природа простору. Як видно з наведених прикладів, простір — неоднорідний як на 
рівні макрокосмосу, так і на рівні мікрокосмосу.  

Поняття про те, що простір є однорідним на всіх напрямах без «півночі» і 
«півдня», «верху» і «низу» − основа сучасної космології, заснованої на теорії 
відносності Ейнштейна.  

Дослідження, проведені на радіотелескопі, винесеному за межі земної атмосфе-
ри, підтвердили неоднорідність простору. Проаналізувавши радіохвилі 160-ти 
віддалених галактик, фізики з Рочестерського і Канзаського Університетів США 
зробили приголомшливе відкриття, що випромінювання обертаються відповідно до 
того, як вони рухаються крізь простір, як ледь помітний малюнок, що нагадує што-
пор, несхожий ні на що, досі спостережуване.  

Повний поворот «штопора» спостерігається за кожен мільярд миль, пройдений 
радіохвилями. Ці ефекти є доповненням до того, що відоме, як ефект Фарадея, 
поляризація світла, зумовлена міжгалактичними магнітними полями. Періодичність 
цих знову спостережуваних обертань залежить від кута, по якому рухаються 
радіохвилі відносно осі орієнтації, яка проходить через простір.  

Чим паралельніший напрям руху хвилі із віссю, тим більший радіус обертання. 
Ця вісь орієнтації не є фізичною величиною, а радше визначає напрям, по якому 
світло переміщається у Всесвіті. За спостереженням зі Землі, як стверджують 
дослідники, вісь проходить в одному напрямі, у бік сузір'я Sextants, і в іншому 
напрямі, − у бік сузір'я Aquilа. Який із напрямів буде «верхом» чи «низом», 
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ймовірно, буде довільним вибором − вважають вони. Це відкриття зробили доктор 
Джордж Нодланд і доктор Джон Ралстон. Звіт про нього вони опублікували 1997 
року у «Фізичному Огляді»20.  

Отож, якісна структура простору має бути неоднорідною. Проаналізуємо явище 
неоднорідності простору. Неоднорідність простору означає, що його властивості і 
якості — різні в різних сферах простору.  

Логічно передбачити два можливі стани простору — незбурений простір, у 
якому його властивості змінюються в заданих напрямах безперервно і плавно, і збу-
рений простір, у якому спостерігається різка зміна властивостей та якостей.  

Припустимо, що незбуреним простір був на початку формування просторових 
структур, відповідно до формування яких виникають зони збуреного простору. Зони 
збурення виникають під впливом зовнішніх чинників, якими можуть бути інші 
якісні простори, що мають із цим простором якісь спільні властивості та якості. 
Природно, ці простори не можуть бути повністю, а тільки частково тотожними.  

Отож, простір буває в збуреному і незбуреному стані − це важливий момент 
для розуміння природи зірок, до якої ми ще повернемося. Зараз дамо раду матерії.  

Якщо простір − практично і теоретично не обмежений, і його властивості 
та якості змінюються безперервно, то матерія — скінченна. Скінченність 
матерії зумовлена тим, що вона має конкретні якості та властивості, які мають 
свої межі і як наслідок − скінченні.  

Простір та матерія взаємодіють між собою, причому їх взаємодія — двосторон-
ня. Тому, коли нескінченна величина з безперервно змінними властивостями і 
якостями — тобто простір, — взаємодіє зі скінченною величиною з певними 
властивостями та якостями — тобто матерією — їх взаємодія відбувається 
тільки в тій частині простору, де властивості і якості простору та матерії 
тотожні.  

І, якщо припустити, що є безліч типів та форм матерії, кожна з яких частково 
або повністю відрізняється від іншої своїми властивостями і якостями, і що ці фор-
ми матерії «накладаються» на простір із безперервно змінними властивостями та 
якостями, то ці вільні форми матерії розподіляться в просторі за принципом 
тотожності властивостей простору і форм матерій.  

Відбувається процес, аналогічний розділенню суміші рідин із різною 
щільністю. Згодом усі рідини суміші розмістяться шарами одна над одною: щільніші 
рідини (а, отже, важчі) перемістяться в низ посудини, а менш щільні (отже, легші) 
розмістяться ближче до верху.  

Якщо пройде досить часу, то в одній посудині виникнуть шари рідин із різною 
щільністю. І, якщо забарвити рідини різної щільності в якийсь колір, наприклад, 
найщільнішу − у червоний і, відповідно до зменшення щільності рідин, забарвити їх 

 
20 «This Side Up' May Apply To the Universe, After All», by John Noble Wilford, The New York Times, 

1997. 
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у помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий кольори, то після 
того, як суміш із цих рідин із різною щільністю вгамується, у посудині з'являться 
різнобарвні шари рідин відповідно до зменшення їх щільності — червоний, пома-
ранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий.  

Рідини із різною щільністю — це теж матерія, що відрізняється тільки за одні-
єю якістю — щільністю. У цьому випадку відбувається своєрідне квантування 
(розділення) тої самої матерії за однією властивістю чи якістю. 

Тому, якщо припустити, що є безліч форм матерій, які в просторі з безперервно 
змінними властивостями та якостями відрізняються одна від одної своїми якостями і 
властивостями, то станеться квантування цього простору за цими формами матерій. 
І якщо додати різним формам матерії різні кольори, простір перетвориться на коль-
оровий багатошаровий «пиріг».  

І якщо у випадку суміші рідин критерієм розділення рідин в посудині була їх 
щільність, то у випадку з різними формами матерій за такий критерій візьмемо мір-
ність простору. Простір із безперервно змінною мірністю назвемо матричним про-
стором.  

Отож, у цьому матричному просторі від його взаємодії з формами матерії ви-
никнуть шари з тотожною мірністю. Кожен шар тотожної мірності цього матрично-
го простору назвемо простором-всесвітом із цим рівнем мірності.  

Інакше кажучи, зміна мірності матричного простору на величину ΔL зумовить 
якісну зміну матричного простору та формування в ньому простору-всесвіту, нового 
якісного складу.  

Напевно, багато хто в дитинстві бавився, складаючи з кубиків різні картинки. 
Так от, зміна мірності простору на величину ΔL − рівнозначна появі нового кубика і 
можливості скласти з його допомогою, переставивши всі кубики, нову «картинку»-
всесвіт. Це стає можливим тільки тоді, коли всі «кубики — одного розміру».  

Якщо змішаємо кубики різних розмірів і спробуємо скласти з них яку-небудь 
картинку, то за всього бажання нам нічого не вдасться, навіть якщо матимемо дос-
татньо «кубиків» на кілька «картинок». Спочатку потрібно відсортувати ці «кубики» 
за розмірами, а потім складати з них «картинки».  

Послідовна зміна мірності на ту саму величину ΔL є квантуванням матричного 
простору і виражається коефіцієнтом квантування γi, який і є тим еталоном, за яким 
відбираються «кубики»для створення нової «картинки». 

Отож, як і з різної кількості кубиків однакового розміру можна скласти різні 
картинки, так і з однотипних форм матерій у матричному просторі утворюються 
простори-всесвіти.  

Ці простори-всесвіти формують у матричному просторі єдину систему, як бага-
тошаровий пиріг, кожен шар якого якісно відрізняється від іншого. До того ж кожен 
сусідній шар цього пирога має у своїй «мозаїці» на один «кубик» більше або менше 
(Мал. 2.2.1).  
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Усі ці шари перебувають у постійному русі та взаємодії. Результатом такої 
взаємодії між сусідніми просторами-всесвітами є поява зірок і «чорних дір» у зонах 
зіткнення (Мал. 2.2.2). Крім того, там, де простір-всесвіт стикається з іншим, який 
має на один «кубик» більше, виникає зірка, а де на один «кубик» менше, — «чорна 
діра».  

22..33..  ССииссттееммаа  ммааттррииччнниихх  ппррооссттоорріівв  
Так, формується система просторів, утворених від синтезу матерій одного типу. 

Коефіцієнт γi може набувати найрізноманітніших значень. Навіть зміна його на 
нікчемну величину зумовлює те, що матерія нашого типу не може злитися в 
речовині (виродитися).  

За іншого значення γi виникають умови для злиття матерій іншого типу, 
відмінного від цього. Це зумовлює створення якісно іншої системи просторів — 
утворюється інший матричний простір.  

У результаті цього ми маємо цілу систему матричних просторів, які 
відрізняються один від одного коефіцієнтом квантування мірності простору та ти-
пом матерій, які їх створюють. Це виявляється в якісній відмінності речовин, які ви-
никають від злиття різних типів матерії і різної кількості форм матерій, які створю-
ють кожну із цих речовин.  

Кожен матричний простір — неоднорідний за мірністю. Ці коливання мірності 
матричного простору спричиняються до того, що в деяких його місцях відбувається 
зімкнення з іншими матричними просторами, що мають тут таку ж мірність. Вини-
кають зони перетікання з матричного простору з одним коефіцієнтом мірності γ у 
матричний простір з іншим.  

І якщо утворення зірок та «чорних дір» обумовлювалось тільки кількістю 
матерій, які формують простори-всесвіти в зоні змикання, матерії до того ж були 
одного типу, тобто квантувалися коефіцієнтом мірності γ, то від зімкнення матрич-
них просторів виникають зони перетікання таких матерій, які мають різний 
коефіцієнт γi, матерій різних типів, не сумісних за жодних обставин.  

Що ж відбувається в цих зонах зімкнення матричних просторів? Так от, у цих 
зонах зімкнення відбувається розпад речовини як одного, так й іншого типів, і утво-
рюються «вільні» матерії одного й іншого типу. Однак, що ж відбувається далі?! На 
процеси, що проходять у цих зонах, впливають три обставини: 

1) Кількість форм матерій цього типу, які формують кожен матричний простір 
у зоні їх зімкнення. Найчастіше кількість форм матерій, які утворюють кожен із 
матричних просторів, − різна. Це, своєю чергою, створює різний за сукупним скла-
дом потік речовини, що перетікає з одного матричного простору в інший і назад. 
Виникають два зустрічні потоки, що зумовлює утворення потужних вихрових 
потоків форм матерій двох типів у зоні їх перетину. До того ж потужніший потік 
розверне слабкий назад і виникне потужний вихровий фонтан матерій двох типів. 

2) На потужність потоків матерій із матричних просторів впливає мірність зони 
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зімкнення двох матричних просторів. Звичайно, ця мірність не може гармонізувати з 
типом мірності кожного матричного простору, але вона може бути ближчою до типу 
мірності того чи іншого типу. Інакше кажучи, у зоні зімкнення виникає перепад 
мірності в матричних просторах, різний для кожного матричного простору. 

|L'1 - L'12| < |L'2 - L'12|  (2.3.1)  
Крім того, має значення знак цього перепаду — позитивний або негативний. 

Негативний перепад означає сприятливіші умови для витікання матерій із цього 
матричного простору. 

3) До якого типу квантування мірності матричних просторів виявляється ближ-
чою мірність зони зімкнення матричних просторів. Відбувається:  

|L'1 - L'12| / L'1 < 0 
|L'1 - L'12| / L'2 > 0 
 
або     (2.3.2) 
|L'1 - L'12| / L'1 > 0 
|L'1 - L'12| / L'2 < 0  
Мірність зони зімкнення може бути ближчою до типу мірності L'1 або L'2. Од-

ночасно, якщо відмінність мірності, умовно ΔL'12, а коефіцієнт квантування G'1 − ві-
дбувається розпад матерій типу мірності L'2.  

|ΔL'12 - aγ'1| →0  
Якщо:  
|ΔL'12 - bγ'2| →0  
Відбувається розпад матерій типу мірності L'1. Якщо: (ΔL'12 - b γ'2) < 0, відбу-

вається синтез матерій типу мірності L'2. І відповідно, навпаки, якщо: (ΔL'12 - a γ'1) 
< 0, відбувається синтез матерій типу мірності L'1. 

Де: а і b — позначають, скільки разів коефіцієнт γi «вміститься» в зоні 
деформації мірності простору. 

Інакше кажучи, у зоні зімкнення може відбутись синтез форм матерій якогось із 
двох типів мірностей матричних просторів завдяки розщеплюванню матерій іншого 
типу. При цьому синтезі може поглинатися матерія проміжного типу мірності і 
виділятися матерія проміжного типу, що, своєю чергою, викликає нестійкість у мат-
ричному просторі з типом квантування мірності γ1 або γ2, залежно від напряму 
перетікання матерій.  

Правда ж, дуже нагадує за своєю природою екзотермічні й ендотермічні реакції 
на рівні мікрокосмосу, при яких тепло з довкілля то поглиналося, то виділялося.  

Повернемося до процесів, що відбуваються в зоні зімкнення двох матричних 
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просторів. Залежно від того, як взаємодіють три перераховані обставини, у зоні 
зімкнення двох матричних просторів може виникнути зона синтезу матерій цього 
типу, або зона розпаду цих матерій. В одному випадку виникає центр утворення 
просторів-всесвітів із цим типом квантування мірності простору, супераналог зірки 
(Мал. 2.3.1).  

В іншому випадку, постає центр розпаду просторів-всесвітів із цим типом кван-
тування мірності простору (супераналог «чорної діри»). Одночасно синтезовані 
форми матерій цього типу квантування мірності починають скупчуватися в зоні 
зімкнення матричних просторів, і якщо маса матерій, що витікають із зони 
зімкнення, менша за масу матерій, що синтезуються, у цій зоні з’являється надлиш-
кова концентрація матерії в зоні зімкнення матричних просторів.  

Згодом надлишкова концентрація стає критичною і починає перешкоджати пе-
ретіканню матерій до цієї зони, що спричиняє нестійку мірність цієї зони. 
Відбувається супервибух, за якого надлишок форм матерій, які синтезуються, 
викидається із зони зімкнення, й одночасно виникає коливання мірності всередині 
кожного матричного простору (Мал. 2.3.2). У цих зонах внутрішнього коливання 
мірності матричного простору починають утворюватися простори-всесвіти, з яких 
формуються  у зонах внутрішнього коливання мірності простору системи просторів-
всесвітів (метавсесвіти) (Мал. 2.3.3).  

Звичайно, амплітуда внутрішнього коливання мірності матричного простору 
збільшується з віддаленням від зони зімкнення матричних просторів. А це спричи-
няється до того, що в цих зонах може злитися різна кількість форм матерій цього 
типу. До того ж, чим дальше від центру зони зімкнення матричних просторів, тим 
більша кількість форм матерій можуть злитися й утворити речовину (Мал. 2.3.4). 

Злившись, дві форми матерій утворюють метавсесвіт з одного простору-
всесвіту в першій зоні від центру. Три форми матерій, що злилися, формують у 
наступній зоні метавсесвіт із трьох просторів-всесвітів. Від злиття чотирьох форм 
матерій виникає метавсесвіт зі семи просторів-всесвітів. Злиття, відповідно, п'яти 
дає двадцять п'ять. Злиття шести — шістдесят шість.  

Від злиття семи — сто дев'ятнадцять, восьми — двісті сорок шість, дев'яти — 
чотириста п'ятдесят дев'ять просторів-всесвітів, які формують метавсесвіт у 
відповідній зоні внутрішнього коливання мірності цього матричного простору. 
Кількість можливих просторів-всесвітів, що входять до метавсесвіту, визначаємо за 
формулою кількості комбінацій із матерій, які утворюють речовину просторів-
всесвітів (Мал. 2.3.5). 

∑∑Сm
n = n!/m!(n-m)!  (2.3.3)  

2≤m≤n 
де: n — максимальна кількість матерій цього типу квантування мірності, з 

коефіцієнтом квантування γi, які утворюють простори-всесвіти в цій зоні 
внутрішнього коливання мірності матричного простору. Найчастіше кількість 
просторів-всесвітів, що формують цей метавсесвіт, менша від максимальної. І, чим  
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дальше від центру зони зімкнення матричних просторів, тим більша відмінність між 
можливою та реальною кількістю просторів-всесвітів, що створюють цей метавсес-
віт.  

Чим дальше від центру, тим більше «вільних місць». Річ у тому, що умови 
квантування мірності цієї зони коливання мірності − просто умови, потрібні для 
утворення просторів-всесвітів. Достатньою ця умова стає тільки тоді, коли в цю зо-
ну внутрішнього коливання мірності матричного простору потрапляє необхідна ма-
са матерій для синтезу цих просторів-всесвітів.  

Хоча маса матерій, «викинутих» із зони зімкнення матричних просторів під час 
надвибуху, − величезна, однак це − завжди скінченна величина. Цієї маси вистачає 
для утворення скінченного числа просторів-всесвітів. Після супервибуху зона 
зімкнення матричних просторів зменшується, що зумовлює зменшення маси матерії, 
яка надходить. Згодом цей процес збалансовується.  

У результаті надвибуху формується система метавсесвітів, яку умовно назвемо 
суперпростором першого порядку, утвореним від злиття дев'яти форм матерій (Мал. 
2.3.6). Треба зазначити, що метавсесвіти, які виникли в зонах внутрішнього коли-
вання мірності матричного простору, самі впливають на мірність навколишнього 
матричного простору.  

Викривлення, що виникає від зімкнення двох матричних просторів, неоднакове 
в різних напрямах. А це засвідчує відмінність форми та якісного складу метавсесві-
тів, які виникають у цих зонах. Так, з’являється нерівномірний розподіл матерій у 
різних напрямах.  

Це, своєю чергою, зумовлює різний ступінь повторного впливу метавсесвітів у 
відповідних зонах на мірність матричного простору. Викривлення, що виникає у 
момент надвибуху, − різного знаку за віссю, що проходить через зону зімкнення 
матричних просторів.  

Тому викривлення матричного простору метавсесвітів, що виникають у цих 
внутрішніх зонах, викликають повторне викривлення мірності на зустрічних напря-
мах, паралельно тій самій осі, що проходить через зону зімкнення матричних 
просторів. Це зустрічне прогинання з двох боків, відповідно до утворення метавсес-
вітів, спричиняє зімкнення повторного викривлення матричного простору в зоні 
балансної мірності матричного простору, яка була до надвибуху.  

Так, у результаті еволюції описаних процесів виникає замкнута система 
метавсесвітів — суперпростір першого порядку. У нашому матричному просторі 
зустрічне зімкнення, що виникло внаслідок впливу метавсесвітів на мірність мат-
ричного простору, з’являється в метавсесвітах, утворених дев'ятьма формами 
матерій. Суперпростір при цьому змикається, як стулки черепашки молюска.  

Форми матерії, що перетікають через зону зімкнення матричних просторів, не 
мають чергової зони викривлення мірності матричного простору, у якій вони могли 
би злитися. Такі зони виникають тільки тоді, коли дві зони зімкнення матричних 
просторів одного знаку з’являються відносно «недалеко» одна від одної.  
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Водночас утворюються зустрічні хвилі внутрішнього викривлення мірності ма-
тричного простору, від резонансу яких виникають додаткові зони внутрішнього ви-
кривлення мірності матричного простору. У цих зонах формуються метавсесвіти − 
від злиття десяти форм матерій, які, своєю чергою, знову викликають зустрічне зім-
кнення цих метавсесвітів, як наслідок впливу цих метавсесвітів на мірність матрич-
ного простору, у якому вони знаходяться. Із десяти форм матерій постає 
суперпростір другого порядку (Мал. 2.3.7).  

До того ж, зімкнення метавсесвітів суперпростору другого порядку 
відбувається на іншому балансному рівні мірності матричного простору, ніж рівень 
зімкнення суперпростору першого порядку. Це пов'язано з різним ступенем впливу  
метавсесвітів із десятьма і дев'ятьма формами матерій на мірність матричного про-
стору .  

Щоб утворились метавсесвіти з одинадцяти форм матерій, потрібно, аби три 
суперпростори другого порядку знаходилися один від одного на відстані, не більшій 
від власного розміру. Так, виникають три зустрічні хвилі внутрішнього викривлення 
матричного простору, які від резонансу спричиняють додаткові зони викривлення. У 
цих зонах відбувається синтез метавсесвітів з одинадцяти форм матерій.  

Знову відбувається зустрічне зімкнення метавсесвітів, але вже на іншому ба-
лансному рівні матричного простору. Утворюється замкнута просторова система — 
суперпростір третього порядку (Мал. 2.3.8). 

Аналогічно — для можливості злиття дванадцяти форм матерій потрібно чоти-
ри зустрічні хвилі внутрішнього викривлення матричного простору, які в резонанс-
них зонах забезпечать умови для утворення метавсесвітів із дванадцяти форм 
матерій. Знову виникає зустрічне зімкнення на іншому балансному рівні мірності 
матричного простору й утворюється нова, дуже стійка, система метавсесвітів — 
суперпростір четвертого порядку (Мал. 2.3.9).  

П'ять суперпросторів четвертого порядку, один із яких перебуває на іншому від 
решти просторовому рівні, забезпечують умови для утворення метавсесвітів із три-
надцяти форм матерій. Виникає зустрічне зімкнення, за якого утворюється система 
метавсесвітів, яка настільки сильно впливає на мірність матричного простору, що 
з’являється чергова система метавсесвітів, за своєю структурою тотожна суперпро-
стору четвертого порядку, однак уже створена дванадцятьма формами матерій.  

Обидві системи забезпечують умови для породження наступної системи 
метавсесвітів уздовж спільної осі, але вже з одинадцяти форм матерій. Зменшення 
кількості форм матерій, які формують кожну наступну просторову будову, пов'язане 
з тим, що рівень зімкнення метавсесвітів змінює свій знак. Інакше кажучи, викрив-
лення мірності матричного простору не збільшується, а зменшується (Мал. 2.3.10). 

Розвиток цього процесу зумовлює послідовне створення вздовж спільної осі 
систем метавсесвітів. Кількість матерій, які їх створюють, поступово вироджується 
до двох. На кінцях цього «променю» утворюються зони, де вже жодна матерія цього 
типу не може злитися з іншою чи іншими, утворити метавсесвіти. У цих зонах наш  
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матричний простір «продавлюється» і з’являються зони зімкнення з іншим матрич-
ним простором. Водночас знову можливі два варіанти зімкнення матричних 
просторів.  

У першому випадку зімкнення відбувається з матричним простором із великим 
коефіцієнтом квантування мірності простору і через цю зону зімкнення можуть 
перетікати та розщеплюватися матерії іншого матричного простору − виникне син-
тез матерій нашого типу. В іншому випадку зімкнення відбувається з матричним 
простором із меншим коефіцієнтом квантування мірності простору — матерії нашо-
го матричного простору почнуть перетікати через цю зону зімкнення і розщеплюва-
тися в іншому матричному просторі. В одному випадку виникає аналог зірки 
супермасштабів, в іншому — аналог «чорної діри» аналогічних габаритів. 

Ця відмінність способів зімкнення матричних просторів − дуже важлива, щоб 
зрозуміти виникнення двох типів суперпросторів шостого порядку — шестипроме-
ню і антишестипроменю. Принципова відмінність їх полягає тільки в напрямі 
перетікання матерій. В одному випадку матерії з іншого матричного простору 
перетікають через центральну зону зімкнення матричних просторів і витікають із 
нашого матричного простору через зони на кінцях «променів».  

В  антишестипромені матерії перетікають у протилежному напрямі. Матерії з 
нашого матричного простору витікають через центральну зону, а матерії з іншого 
матричного простору втікають через «променеві» зони зімкнення. Щодо шестипро-
меня, то він утворюється від зімкнення шести аналогічних «променів» в одній 
центральній зоні.  

Одночасно довкола центру виникають зони викривлення мірності матричного 
простору, у яких з чотирнадцяти форм матерій формуються метавсесвіти, які, своєю 
чергою, змикаються й утворюють замкнуту систему метавсесвітів, що об'єднує 
шість променів в одну загальну систему — шестипромінь (Мал. 2.3.11).  

Причому кількість «променів» визначено тим, що в нашому матричному 
просторі можуть злитися під час створення максимально чотирнадцять форм 
матерій цього типу. До того ж мірність об'єднання метавсесвітів, яка виникає, рівна 
π (π = 3,14...). Ця сукупна мірність близька до трьох. Саме тому виникає шість 
«променів», саме тому говорять про три виміри і так далі… 

Отож, у результаті послідовного формування просторових структур 
утворюється балансна система розподілу матерій між нашим та іншими матричними 
просторами. Коли завершується формування Шестипроменя,  його стійкий стан 
можливий тільки за тотожності маси матерій, які притікають і витікають із нього: 

∫∫N(+)dmidi = 6 ∫∫η(-)dmidi  (2.3.4)  
де:  
N(+) — центральна сфера зімкнення матричних просторів, через яку матерії впа-

дають до нашого матричного простору; 
η(-)— «променеві» зони зімкнення з іншим матричним простором, через який 

матерії витікають із нашого матричного простору; 
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i — число форм матерій, які створюють шестипромінь; 
mi — маса матерій. 
Тотожність (2.3.4) для цілого нашого матричного простору можна записати в 

зручнішому вигляді:  
∫∫N(+)dmidi - 6 ∫∫η(-)dmidi= 0  (2.3.5)  
Як видно з цієї формули, закони збереження матерії не порушено на жодному 

рівні просторових утворень. Вони − загальні від мікрокосмосу до макрокосмосу. 
Спільність законів витікає уже хоч би з того, що мікрокосмос є структурною осно-
вою макрокосмосу. В антишестипромені циркуляція матерії відбувається у зворот-
ному напрямі: від границь цього суперпростору до його центру. Причому викрив-
лення матричного простору — максимальне в граничних сферах і мінімальне в 
центрі цієї просторової будови (Мал. 2.3.12). Умовою стійкого стану антишестип-
роменю є гармонія між матеріями, які витікають через центральну зону зімкнення 
матричних просторів, і матеріями цього типу квантування мірності, що синтезують-
ся в граничних зонах зімкнення (зовнішніх).  

Цей баланс можна описати такою тотожністю: 
∫∫N(-)dmidi = 6 ∫∫η(+)dmidi  (2.3.6)  
де: 
N(-) — центральна зона зімкнення матричних просторів, через яку матерії 

витікають із нашого матричного простору (супераналог — «чорна діра»); 
 η(+) — приграничні зони зімкнення матричного простору, через які матерії 

притікають до нашого матричного простору; 
mi — маса матерії цього типу. 
Тотожність (2.3.6) можна переписати зручнішою для розуміння формулою: 
∫∫N(-)dmidi - 6 ∫∫η(+)dmidi = 0  (2.3.7)  
Звичайно, таких суперпросторів у нашому матричному просторі багато. Вони 

ніби створюють вузли в матричному просторі і виступають його «атомами». Знову  
структура макрокосмосу аналогічна структурі мікрокосмосу. Це — ще одне 
підтвердження їх єдності.  

Умовою балансної стійкості нашого матричного простору є баланс між 
матерією, що синтезується в матричному просторі, і матерією, що витікає через зони 
зімкнення матричних просторів. Цю умову можна записати так: 

n1[∫∫N(+)dmidi - 6 ∫∫η(-)dmidi] ≡ n2 [∫∫N(-)dmidi - 6 ∫∫η(+)dmidi] (2.3.8) 
де: 
n1 — кількість шестипроменів; 
n2 — кількість антишестипроменів; 
N(+) — центральна ділянка зімкнення матричних просторів, через яку матерії  
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притікають до нашого матричного простору (шестипромінь); 
N(-) — центральна ділянка зімкнення матричних просторів, через яку матерії 

витікають із нашого матричного простору; 
η(-) — променеві зони зімкнення з іншими матричними просторами, через які 

матерії витікають із нашого матричного простору; 
η(+) — граничні зони зімкнення з іншими матричними просторами, через які 

матерії притікають до нашого матричного простору; 
i — число форм матерій; 
m — маса матерій. 
Аналізуючи тотожності (2.2.4, 2.3.6, 2.3.8), легко зробити висновок, що вони 

можуть бути  виконані тільки, якщо: 
 [∫∫N(+)dmidi - 6 ∫∫η(-)dmidi] ≡ 0 
[∫∫N(-)dmidi - 6 ∫∫η(+)dmidi] ≡ 0 (2.3.9) 
Ця тотожність відображає закон збереження матерії та визначає можливість 

стійкого стану Всесвіту. І виконається тільки тоді, коли буде баланс матерії, яка 
притікає і витікає з нашого матричного простору, − що можна записати так: 

∫∫N(+)dmidi - ∫∫N(-)dmidi ≡ 6∫∫η(-)dmidi - 6∫∫η(+)dmidi ≡ 0 (2.3.10) 
Ця тотожність справдиться, якщо: 
∫∫N(+)dmidi - ∫∫N(-)dmidi ≡ 0 
∫∫η(-)dmidi - ∫∫η(+)dmidi ≡ 0 (2.3.11) 
або: 
∫∫[N(+)dmidi - N(-)dmidi] ≡ 0 
∫∫[η(-)dmidi - η(+)dmidi] ≡ 0 (2.3.12) 
або:  
∫∫[N(+) - N(-)]dmidi ≡ 0 
∫∫[η(-) - η(+)]dmidi ≡ 0  (2.3.13) 
 Виконання цієї тотожності можливе тільки, коли 
N(+) ≡ N(-)  
η(-) ≡ η(+)   (2.3.14) 
Може бути необмежена кількість матричних просторів, однак для визначеного 

коефіцієнта квантування простору γi можливий тільки одний матричний простір. І 
якісна структура цього матричного простору визначається типом форм матерій та 
ступінню їх зворотного (повторного) впливу на простори. Простір впливає на 
матерію, але матерія також впливає на простір. Зміна якісного стану простору 
виявляється в зміні якісного стану матерії.  

Зміна якісного стану матерії впливає на якісний стан простору із зворот-
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ним знаком. У результаті зворотного зв’язку між простором та матерією, що 
виявляється в їх взаємовпливі, постає компенсаційна рівновага між простором 
та матерією, що перебуває в цьому просторі.  

У результаті вияву цієї компенсаційної рівноваги між простором і матерією ко-
жен конкретний матричний простір, із заданим коефіцієнтом квантування про-
стору Gi, − скінченний як за розмірами, так і за формами. 

22..44..  ППррииррооддаа  ззіірроокк  іі  ««ччооррнниихх  ддіірр»»  
Квантування просторів за формами матерій, які їх створюють, породжує систе-

му просторів, що якісно відрізняються один від одного. У цій системі кожен шар-
простір із мірністю Li на одну первинну форму матерії відрізняється від сусідніх.  

Є шар-простір із рівнем мірності Li+1 = Li + γi, що містить на одну первинну 
матерію більше, а є шар-простір із рівнем мірності Li-1 = Li - γi, що має на одну пер-
винну матерію менше. Це так звані паралельні Всесвіти, які мають різну якісну 
структуру, і тому безпосередньо не контактують між собою.  

Попри це, вони мають спільні структурні якості — ту чи іншу кількість пер-
винних матерій, що входять до складу кожного з цих Всесвітів.  

Якісний склад сусідніх просторів-всесвітів відрізняється лише однією первин-
ною матерією і їх мірністю — на величину коефіцієнта квантування цих первинних 
матерій — γi, і між ними виникає перепад мірності.  

Li-1 = Li - γi < Li < Li+1 = Li + γi (2.4.1) 
Цей перепад спрямовується від простору-всесвіту з більшою мірністю до про-

стору-всесвіту з меншою. Спрямованість цього перепаду має важливе значення, 
оскільки визначає народження, еволюцію і загибель зірок у кожному конкретному 
просторі-всесвіті. Саме цей перепад мірності зафіксували фізики з Рочестерського і 
Канзаського Університетів США, доктор Джордж Нодланд та доктор Джон Ралстон.  

 «Наш» Всесвіт дійсно має «верх» і «низ», як і «схід» та «захід». Простір-
всесвіт може утворитись, як мінімум, двома первинними матеріями і водночас ма-
тиме мінімальну мірність у цьому матричному просторі. Значення мінімальної мір-
ності матричного простору визначається коефіцієнтом квантування мірності про-
стору для форм матерій, які його створюють.  

Крім того, форми матерій, квантовані цим коефіцієнтом квантування простору 
Gi, своєю чергою, впливають на мірність простору. Тому в процесі формування мат-
ричного простору кількість однотипних первинних форм матерій може бути біль-
шою від кількості тих, що формують цей матричний простір.  

Повторне виродження простору, спричинене дією матерій на простір, у якому 
вони знаходяться, обмежує верхню границю кількості форм матерій, що «беруть 
участь» у формуванні матричного простору. Отож, кожен матричний простір зни-
зу і зверху обмежений кількістю форм матерій, які його створюють. Саме 
взаємовплив простору на матерію і матерії на простір зумовлює обмеженість кожної 
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конкретної просторової будови.  
Li = L2+ γi (i - 2)   (2.4.2) 
З’ясуємо, що відбувається на рівні нашого простору-всесвіту. Наш простір-

всесвіт має мірність, рівну L7 = 3,00017. Ця мірність дозволяє злитися в єдине ціле 
сімом формам матерій, які й створюють усю речовину нашого Всесвіту. Щоб забез-
печити умови для злиття чергової форми матерії нашого типу, потрібна зміна мірно-
сті так званого матричного простору на величину γ = 0,020203236. 

Відбувається квантування мірності матричного простору, як в атомі — кванту-
вання електронних рівнів. Тому в дискретних зонах матричного простору речовина  
синтезується з різної кількості матерій. Мірність кожного простору-всесвіту — 
неоднорідна, що спричиняє зімкнення в цих зонах неоднорідностей, двох просторів-
всесвітів із різною мірністю. Розглянемо три найближчі простори-всесвіти з 
мірностями: 

L6 = 2,979966764 
................................. 
L7 = 3,00017 (наш Всесвіт) 
L8 = 3,020373236 
У зонах неоднорідної мірності простору відбувається зімкнення сусідніх 

просторів-всесвітів. Під час зімкнення просторів-всесвітів L8 і L7 між ними 
утворюється канал. По цьому каналу матерії з простору-всесвіту L8 починають 
перетікати в простір-всесвіт L7.  

До того ж речовина Всесвіту з L8 відрізняється від речовинии Всесвіту з L7. То-
му в зоні зімкнення цих просторів речовина простору-всесвіту з L8 розпадається і з її 
матерій синтезується речовина простору-всесвіту з L7. Інакше кажучи, речовина, 
утворена вісьма формами матерій, розпадається, і синтезується речовина зі семи 
форм матерій. Зона зімкнення цих просторів має мірність в інтервалі: 

3,00017 < Lср. < 3,020373236.  
Тому звільнена восьма форма матерії залишається в цій зоні, вільною і невико-

ристовуваною. Згодом вона накопичується в зоні зімкнення і починає якоюсь мірою 
впливати на мірність цієї зони. Це збільшує канал між просторами-всесвітами і 
спричиняє ще більший відтік речовини з мірністю L8. 

Це забезпечує умови, за яких частина речовини з мірністю L7 стає нестійкою і 
починає розпадатися на складники, виникає так звана термоядерна реакція. Так «за-
палюються» зірки (Мал. 2.4.1). Крім того, зони неоднорідностей можуть бути як з 
ΔL > 0, так і ΔL < 0, відносно нашого Всесвіту. Якщо неоднорідна мірність простору 
менша за нуль ΔL < 0, простори-всесвіти із мірностями L7 і L6 змикаються.  

Знову виникають умови для перетікання матерій, проте цього разу речовина з 
мірністю L7 перетікає в простір із мірністю L6. Так, простір-всесвіт із мірністю L7 
(наш Всесвіт) втрачає свою речовину. І саме від цього з’являються загадкові «чорні  
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діри» (Мал. 2.4.2). Ось так у зонах неоднородної мірності просторів-всесвітів утво-
рюються зірки та «чорні діри». Водночас відбувається перетікання речовини, 
матерій між різними просторами-всесвітами.  

Існують також простори-всесвіти із мірністю L7, однак вони мають інший склад 
речовини. Під час зіткнення в зонах неоднородностей просторів-всесвітів з однако-
вою мірністю, але різним якісним складом речовини, між цими просторами 
з’являється канал. Водночас речовини перетікають як в один, так і в інший простір-
всесвіти. Це не зірка і не «чорна діра», а зона переходу з одного простору в інший. 

Зони неоднорідної мірності простору, у яких відбуваються описані процеси, по-
значимо як нуль-переходи. До того ж, залежно від знаку ΔL, можна говорити про 
такі типи переходів: 

1) Позитивні нуль-переходи (зірки), через які речовина перетікає у простір-
всесвіт з іншого, з більшою мірністю (ΔL > 0) n+. 

2) Негативні нуль-переходи, через які речовина з простору-всесвіту перетікає в 
інший, із меншою мірністю (ΔL < 0) n-. 

3) Нейтральні нуль-переходи, коли потоки матерій рухаються в обох напрямах і 
тотожні один одному, а мірності просторів-всесвітів у зоні зімкнення практично не 
відрізняються: n0. 

Якщо продовжити цей аналіз, то побачимо, що кожен простір-всесвіт отримує 
матерію через зірки, а через «чорні діри» її втрачає. Для стійкого існування цього 
простору потрібен баланс між матерією, яка припливає в цей простір-всесвіт, і тією, 
яка відпливає. За умови стійкості простору має виконуватися закон збереження ре-
човини. Це можна виразити формулою: 

∫∫n+
(i)k m(i)k dkdi + ∫∫n0

(ij)k m(ij)k dkd(ij) ≡ ∫∫n-
(j)k m(j)k dkdj   (2.4.3) 

де: 
n+ (i)k — позитивний нуль-перехід (зірка), 
n0

(ij)k — нейтральний нуль-перехід, 
n-

(j)k — негативний нуль-перехід, 
m(i)k — сукупна маса форм матерій, що протікає через зірку, 
m(j)k — сукупна маса форм матерій, що протікають через «чорну діру» в інший 

простір-всесвіт, 
m(ij)k — сукупна маса форм матерій, що протікають через нейтральний нуль-

перехід. 
Отож, між просторами-всесвітами з різною мірністю через зони неоднорідності 

матерія циркулює між просторами, які створюють цю систему (Мал. 2.4.3). 
Через зони неоднорідної мірності (нуль-переходи) можливий перехід з одного 

простору-всесвіту в інший. Водночас речовини нашого простору-всесвіту транс-
формуються в речовину того простору-всесвіту, куди перекидається матерія. Отже,  
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«наша» матерія не може потрапити в інші простори-всесвіти незміненою. Зонами, 
через які можливий такий перехід, є як «чорні діри», у яких повністю розпадаються 
речовини цього типу, так і нейтральні нуль-переходи, через які відбувається баланс-
ний обмін матерією. 

Нейтральні нуль-переходи можуть бути стійкими або тимчасовими, такими, що 
з'являються періодично або спонтанно. На Землі є низка ділянок, де періодично ви-
никають нейтральні нуль-переходи. І якщо в їх межі потрапляють кораблі, літаки, 
човни, люди, то вони безслідно зникають. Такими зонами на Землі є Бермудський 
трикутник, райони в Гімалаях, Пермська зона та інші.  

У випадку попадання в зону дії нуль-переходу практично неможливо передба-
чити, у яку точку чи в який простір переміститься матерія. Не кажучи вже про те, 
що вірогідність повернення у вихідну точку практично дорівнює нулю. Звідси ви-
пливає, що нейтральні нуль-переходи не можна використовувати для 
цілеспрямованого переміщення в просторі. 

Ще цікавіший розвиток життя зірок. Кожна зірка «живе» мільярди років, після 
чого вона «помирає». Протягом цих мільярдів років речовина з простору-всесвіту з 
більшою мірністю L8 потрапляє через зону зімкнення в простір-всесвіт із меншою 
мірністю L7.  

Одночасно ця речовина стає нестійкою і розпадається на первинні матерії, які її 
створили. Сім первинних матерій знову зливаються, утворюючи фізично щільну ре-
човину простору-всесвіту L7. До того ж, у зоні зімкнення такий рівень мірності, що 
відбувається синтез атомів тих елементів, власний рівень мірності яких дозволяє їм 
зберегти свою стійкість.  

У верхній зоні стійкості фізично щільної речовини «знаходяться» лише так 
звані легкі елементи, такі як водень (H) і гелій (He). Тому в зоні зімкнення ці еле-
менти синтезуються. Не випадково більша частина речовини нашого Всесвіту — во-
день. Адже в зоні зімкнення активно синтезується водень, маса якого і становлять 
основу зірок. Так народжуються зірки — блакитні гіганти (Мал. 2.4.1).  

Початкова щільність «новонароджених» — дуже мала, однак внаслідок 
неоднорідної мірності зони зімкнення в напрямі до центру відбувається перепад 
(градієнт) мірності. У результаті цього молекули водню починають рухатися до цен-
тру зони зімкнення. Починається процес стискання зірки, під час якого щільність 
зоряної речовини починає стрімко зростати.  

Відповідно до зростання щільності зоряної речовини зменшується об'єм, який 
займає зірка, і збільшується ступінь впливу маси зірки − як на рівень мірності зони 
зімкнення, так і на атомному рівні. Так, власний рівень мірності зірки починає 
зменшуватися, а всередині самої зірки починають синтезуватись нові, важчі елемен-
ти.  

Виникає так звана термоядерна реакція − і зірка починає випромінювати цілий 
спектр хвиль, як побічний ефект синтезу елементів. Треба зазначити, що саме завдя-
ки цьому «побічному ефекту» з’являються умови для зародження життя.  
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У зоні зімкнення паралельно відбуваються два процеси: синтез водню під час 
розпаду речовини простору-всесвіту з вищим рівнем власної мірності (речовина, 
утворена синтезом восьми форм первинних матерій) і синтез із водню важчих 
елементів під час термоядерних реакцій.  

У результаті таких процесів зірка зменшує свій об'єм і, як наслідок збільшення 
в масі важчих від водню елементів, зменшується сам рівень мірності зірки, що 
своєю чергою зменшує зону зімкнення. Інакше кажучи, зірка, «народжена» для на-
шого простору-всесвіту іншим простором-всесвітом, поступово відділяється від 
своєї «матері».  

Хіба не цікава аналогія з розвитком ембріона всередині матки, коли «витканий» 
із крові і плоті матері плід покидає лоно матері і починає самостійне життя, так і 
зірка, «народжена» простором-всесвітом, покидає «лоно матері», коли її рівень 
власної мірності зменшується внаслідок збільшення ступеня впливу на довколишній 
простір.  

Відокремившись від «материнського» простору-всесвіту, зірка починає своє 
власне життя — життя, яке триває мільярди років, після чого вона «помирає». Що-
правда, зірки своєю чергою встигають «народити» планетарні системи, на яких має 
шанс з'явитися життя.  

Розглянемо механізм народження планетарної системи. У процесі стискання 
зірки порушується баланс між поверхнею випромінювання і випромінюваним 
об'ємом. Внаслідок цього первинні матерії скупчуються всередині зірки. Згодом у 
результаті термоядерних реакцій зоряна речовина втрачає прості атоми, такі як во-
день, гелій та інші, і все більший відсоток у ній починають становити атоми важких 
елементів.  

Розмір зірки зменшується, вона стає все щільнішою, важчою, і ступінь впливу 
на мірність довколишнього простору стає більшим. Якщо на початку своєї еволюції 
зірка мала мірність довколишнього простору, рівну 3,00017 < La < 3,02037, то під 
час стискання вона спричиняє повторне виродження простору на деяку величину. А 
це зумовлює те, що мірність довколишнього простору дорівнює: 

3,00017 < (La-ΔL) < 3,02037 
3,00017 < Lb < 3,02037  
Lb = La – ΔL    (2.4.4)  
де: ΔL може коливатися на першому етапі життя зірки в межах 0 < ΔL < 

0,020203236. 
Ще більше виражається поступове повторне виродження мірності простору, 

спричинене вагою зірки. І мірність простору, який оточує зірку, починає наближати-
ся до мірності L7. Відповідно до розвитку цього процесу канал між просторами-
всесвітами з мірностями L8 і L7 зменшується. Усе менша кількість речовини 
перетікає з простору L8 мірності до простору L7 мірності. Водночас активність 
випромінювань такої зірки стає меншою, поки зовсім не згасає. Зірка «помирає», 
«гасне».  
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Якщо на початку своєї еволюції зірка мала велику масу, але менше десяти со-
нячних мас, то до кінця свого життя вона зумовлює повторне виродження мірності, 
коли мірність простору, що її оточує, стає меншою від мірності L7. Вона вигинається 
в інший бік. Виникає так звана нейтронна зірка (Мал. 2.4.4). 

L6 < Ld < L7;  Ld = La - ΔL 
ΔL ≈ 0.0102018...   (2.4.5) 
Якщо на початку своєї еволюції зірка мала масу, більшу за десять сонячних, 

повторне виродження стає настільки великим, що спричиняє зімкнення просторів-
всесвітів із мірностями L7 і L6. Одночасно матерія з простору мірністю L7 починає 
перетікати в простір L6 мірності. Виникає «чорна діра» (Мал. 2.4.5).  

Отож, «чорні діри» з’являються під час еволюції зірок, точніше «припинення 
життя» зірки в нашому просторі-всесвіті зумовлює народження зірки в просторі-
всесвіті, розміщеному нижче.  

22..55..  ССттввоорреенннняя  ппллааннееттааррнниихх  ссииссттеемм  
Розглянемо також створення планетарних систем. На початку свого життя зірка 

утримує баланс між своїм розміром, каналом між просторами з мірностями L7 і L8 і 
кількістю речовини, що перетікає через цю зірку з простору мірністю L8 в простір-
всесвіт із мірністю L7 (Мал. 2.5.1).  

У результаті термоядерних реакцій, під час втрати простих атомів розміри зірки 
зменшуються, вона не може пропустити через себе всю масу матерій, що течуть із 
простору мірністю L8 до простору з мірністю L7. Цей дисбаланс згодом збільшується 
і зрештою досягає критичного рівня. Відбувається грандіозний вибух, частина речо-
вини зірки викидається в простір довкола неї.  

Одночасно зменшується мірність простору довкола зірки та формується канал, 
по якому перетікає така кількість матерії, яку зірка може пропустити через себе 
(Мал. 2.5.2). Такий вибух називають вибухом наднової.  

Викинуті вибухом наднової, поверхневі шари зірки, які, до речі, складаються з 
найлегших елементів, потрапляють до викривлень простору, зумовлених 
подовжніми коливаннями мірності, що виникли під час цього вибуху. У цих зонах 
викривлення простору відбувається активний синтез речовини з первинних матерій, 
причому синтезується низка різних елементів, включаючи важкі і надважкі.  

Чим більший перепад між рівнем власної мірності зірки і рівнями власної мір-
ності зон викривлення простору, тим важчі елементи можуть «народитися» 
всередині цих зон і тим ці важкі елементи стійкіші. Залежно від початкових 
розмірів, за життя зірки може відбутись один або кілька вибухів наднової. Під час 
кожного такого вибуху власний рівень мірності зірки зменшується, що спричиняє 
зменшення синтезу легких елементів і збільшення синтезу важких.  

У результаті цього щільність, а отже ступінь впливу зірки на довколишній 
простір, збільшується. Під  час  вибуху  наднової  відбуваються  коливання  мірності  
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простору, аналогічні хвилям, які з'являються на поверхні води від вкинутого каме-
ню. Маси матерії, викинуті вибухом, заповнюють ці неоднорідні мірності простору 
довкола зірки. Із цих мас матерії починають утворюватися планети (Мал. 2.5.3 і 
Мал. 2.5.4).  

Спробуємо з’ясувати, чому і як це відбувається. Наш Всесвіт має мірність 
L7=3.00017, що дозволяє мирно співіснувати семи формам матерії нашого типу. Аби 
було зрозуміліше, яка відмінність між матеріями різного типу, пригадаймо наші 
«кубики».  

Потрібну «картинку» можна зібрати тільки з «кубиків» одного розміру. Якщо 
«кубики» різного розміру, зібрати «картинку» просто неможливо; найперше треба 
відібрати «кубики» однакової форми та розміру з купи інших. Лише тоді можна 
зібрати потрібну «картинку».  

Так от, таким критерієм визначення форми і розміру для матерій є коефіцієнт 
квантування мірності простору γi. Водночас треба пам’ятати, що «кубики» інших 
розмірів не зникають. Вони залишаються, однак із них не можна скласти нашої 
«картинки». Проте, якщо їх розсортувати за формою і розміром, тоді з подібних 
«кубиків» можна скласти інші «картинки», але це будуть «картинки» іншого складу 
і вони ніяк не впливатимуть та не змінюватимуть нашої «картинки».  

Аналогічно, окрім просторів-всесвітів нашого типу, існують простори-всесвіти 
з іншими значеннями коефіцієнта квантування простору γi. Однак вони практично 
не впливають на простори нашого типу, тому, вивчаючи будову нашого Всесвіту, 
можемо не брати їх до уваги. У просторі з безперервно змінною мірністю між собою 
не взаємодіють дозволені форми матерій (тобто та кількість матерій, яка утворює 
наш простір-всесвіт із мірністю L7).  

Під час вибуху наднової від центру поширюються концентричні хвилі збурення 
мірності простору, які створюють зони неоднорідності простору, відбувається 
деформація мірності, або викривлення простору. У Великому Космосі є безконечна 
кількість форм матерій, які між собою взаємодіють більшою чи меншою мірою або 
не взаємодіють взагалі.  

Якщо дві форми матерії не взаємодіють між собою, то, навіть пронизуючи одна 
одну, жодна з них не змінюється, вони ніяк не впливають одна на одну і нічого но-
вого при цьому не виникає. Вони ніби не існують одна для одної. Ступінь впливу 
однієї форми матерії на іншу позначимо коефіцієнтом взаємодії α, тоді можна сказа-
ти, що коефіцієнт взаємодії для цих двох форм матерії дорівнює нулю. Це означає, 
що немає таких двох «цеглинок», які одночасно входили би до складу однієї та 
іншої форми матерії. Вони не мають спільних якостей і властивостей.  

Коефіцієнт взаємодії неоднаковий навіть для двох форм матерії в різних точках 
простору тому, що сам простір — неоднорідний. Про взаємодію матерій можна го-
ворити тільки тоді, коли розглядаємо взаємодію в конкретному об'ємі цього просто-
ру. Існують об'єми простору, де взаємодія матерій максимальна, та об'єми, де ця 
взаємодія неможлива в принципі або де матерії взаємодіють частково: тією чи 
іншою спільною якістю (Мал. 2.5.5).  
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За максимальної взаємодії двох матерій (позначимо одну з них буквою А, іншу 
— В) відбувається цілковите злиття цих матерій одна з одною і виникає нова, 
гібридна форма — АВ. Злиття можливе тільки в межах об'єму, де стають однакови-
ми всі параметри цих матерій.  

Неоднорідність простору по-різному впливає на форми матерій, які пронизують 
цю неоднорідність.  Одна форма матерій змінюється більше, інша — менше. Неод-
норідність змінює якісну структуру матерій, що і забезпечує умови для їх злиття та 
утворення нової якості. Отож, усередині неоднорідності, в об'ємі, де є умови для 
злиття двох матерій, виникає матерія нової якості — гібридна форма АВ (Мал. 
2.5.6).  

Гібридна форма АВ теж впливає на неоднорідність простору, у якій вона ви-
никла. Гібридна форма АВ заповнює неоднорідність − і та вироджується. 
Неоднорідність − викривлення простору, що спричиняє зміни мірності в межах цієї 
неоднорідності, у порівнянні зі сусідніми ділянками простору. Так, зміна мірності 
простору на певну величину забезпечує умови для злиття двох матерій. Для того, 
щоб могли злитися дві форми матерії, потрібна зміна мірності простору на величину 
ΔL = 0,020203236...  

Щоб з’явилась можливість злиття трьох форм матерій, потрібно, аби мірність 
простору знову змінилася на величину ΔL, що зумовить повне злиття трьох матерій. 
Матерія не може злитися якоюсь своєю частиною. Можливе тільки цілковите злиття 
матерій. Так само, як нема дві з половиною людини, а лише дві або три (якщо, зви-
чайно, йдеться про живих людей), також не можуть злитися дві з половиною матерії, 
а лише − дві або три.  

Позначимо третю матерію буквою С. У результаті злиття трьох форм матерій у 
певному об'ємі простору (для зручності вважатимемо його сферою) виникає якісно 
нова гібридна форма АВС (Мал. 2.5.7), яка займає менший об'єм, ніж гібридна фор-
ма АВ. До того ж, ці сфери мають чіткі границі, у яких мірність простору — 
однорідна.  

Під час чергової зміни мірності простору всередині неоднорідності на величи-
ну, рівну ΔL, з’являються умови для злиття ще однієї форми матерії. Виникає зовсім 
нова гібридна форма АВСD (Мал. 2.5.8). Вона займатиме сферу меншого об'єму, 
ніж гібридна форма АВС. 

Під час наступної зміни мірності простору всередині неоднорідності на ΔL ви-
никають умови для злиття ще однієї форми матерії Е. Постає нова гібридна форма 
АВСDЕ (Мал. 2.5.9).  

Під час наступної зміни мірності простору всередині неоднорідності на величи-
ну ΔL виникають умови для злиття наступної форми матерії. З’являється нова 
гібридна форма АВСDЕF (Мал. 2.5.10).  

Чергова зміна мірності простору всередині неоднорідності на величину ΔL зно-
ву створює умови для злиття наступної форми матерії G. Виникає нова гібридна 
форма АВСDЕFG (Мал. 2.5.11).  
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Отож, від безперервної зміни мірності в неоднорідності простору всередині цієї 
неоднорідності послідовно зливаються сім форм матерій, які створюють наш Всес-
віт і шість матеріальних сфер різного якісного складу та розміру. 

Внутрішня сфера, утворена сімома формами матерій, є фізично щільною сфе-
рою — перша планетарна (матеріальна) сфера нашої планети Земля, речовина якої 
має чотири агрегатні стани — твердий, рідкий, газоподібний і плазмовий. Різні 
агрегатні стани виникають як результат коливання мірності меншої від ΔL.  

Якщо рухатись від центру неоднорідності, наступною сферою є утворена злит-
тям шести форм матерій — друга планетарна (матеріальна) сфера; злиттям п'яти 
форм матерій — третя планетарна (матеріальна) сфера; злиттям чотирьох форм 
матерій — четверта планетарна (матеріальна) сфера; злиттям трьох — п'ята плане-
тарна (матеріальна) сфера; злиттям двох форм матерій — шоста планетарна 
(матеріальна) сфера (Мал. 2.5.12).  

Усі ці сфери — матеріальні і відрізняються якісним та кількісним складом. По 
суті, планету треба розглядати, як сукупність цих шести сфер. Тільки в цьому ви-
падку будуть повноцінними уявлення про процеси, що відбуваються, і про природу 
загалом.  

Ілюзія повноти уявлень про природу, отримана від наших органів чуття, 
точніше, абсолютизація наших органів чуття, заводить пізнання в глухий кут, із яко-
го можна вийти, суттєво змінивши поняття про природу та зрозумівши роль органів 
чуття у житті людини.  

Хочеться нагадати, що призначення органів чуття людини — максимально 
адаптувати організм людини до екологічної ніші, яку вона, як один із видів живих 
організмів, займає в екологічній системі планети. Призначення органів чуття — оп-
тимальна адаптація до умов існування, не для чогось іншого. Тому, орієнтуючись  
на одні органи чуття, не можемо створити повноцінної картини будови світу, як би 
сильно ми цього не хотіли. Саме нерозуміння цього завело сучасну науку в глухий 
кут.  

Повернемося до якісної структури планети. Якщо за пункт відліку взяти 
фізично щільну сферу, то найбільше спільних якостей вона має із другою 
матеріальною сферою, а найменше — із шостою сферою. Спільні якості різних сфер 
забезпечують їх взаємодію між собою.  

Ступінь цієї взаємодії − різний, залежно від того, скільки спільних якостей ма-
ють ці сфери. Ступінь взаємодії цих сфер можна виразити коефіцієнтами 
взаємодії— α1; α2; α3; α4; α5 (Мал. 2.5.13). Причому:  

α1 > α2 > α3 > α4 > α5   (2.5.1)  
де: 
α1 — коефіцієнт взаємодії між фізично щільною (першою матеріальною) і дру-

гою матеріальною сферами; 
α2  — коефіцієнт взаємодії між фізично щільною і третьою матеріальною  сфе- 
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рами; 
α3 — коефіцієнт взаємодії між фізично щільною і четвертою матеріальною сфе- 

рами; 
α4 — коефіцієнт взаємодії між фізично щільною і п'ятою матеріальною сфера-

ми;  
α5 — коефіцієнт взаємодії між фізично щільною і шостою матеріальною сфера-

ми. 
Якщо говоримо про планету Земля, маємо розуміти під цим шість сфер, вкла-

дених одна в одну, що виступають один цілим, наче “матрьошки”. Це поняття — 
дуже важливе для розуміння багатьох явищ і загадок живої та неживої матерії, 
еволюції життя на нашій планеті.  Коли завершується формування якісних структур 
Землі, неоднорідність в просторі нейтралізується (Мал. 2.5.14). Цю неоднорідність 
заповнюють утворені злиттям форм матерій гібридні матеріальні сфери. 
Відбувається «вирівнювання простору». Неоднорідність простору можна порівняти 
з вибоїнами на ґрунтовій дорозі. Доки ями не заповняться землею, вибоїни залиша-
ються. Після сформування планети форми матерії, які її створили, продовжують свій 
рух, уже не зливаючись одна з одною (як вода, заповнивши по самі вінця водойми-
ще, починає перетікати через край). Активність руху форм матерії не завжди одна-
кова, що виявляється в русі земної кори, землетрусах і виверженнях вулканів (Мал. 
2.5.15).  

Процес формування планети завершився шість мільярдів років назад. Це пер-
ший цикл еволюції форм матерій, пов'язаний з еволюцією неживої матерії. Другий 
етап — еволюція живої матерії.  

Перед тим, як перейти до фази еволюції живої матерії, хотілося б нагадати, що 
наша планета Земля, наш Всесвіт створені злиттям семи форм матерій. Причому 
число «сім» не означає нічого містичного. І те, що наш Всесвіт утворений зі семи 
форм матері, не є чимось унікальним або неповторним, божественним. Це просто 
якісна структура нашого Всесвіту. Не випадково, біле світло, заломлюючись, розпа-
дається на сім кольорів, октава містить сім нот.  

Можна запитати: чому вільні первинні матерії в зоні викривлення простору по-
чинають взаємодіяти між собою і створювати гібридні з'єднання?!  

Це відбувається тому, що, коли в зони неоднорідної мірності потрапляють 
вільні форми матерій нашого простору, вони опиняються в зовсім нових умовах. Як 
результат, вони поводяться інакше. Із тих самих семи «кубиків» у зонах 
неоднородної мірності починають утворюватися нові «картинки-мозаїки».  

Відповідно до градієнту (перепаду) мірності простору в зоні неоднорідності за 
інших умов вільні форми матерії починають зливатися й утворювати нові гібридні 
з'єднання, які в принципі неможливі за межами зон неоднорідної мірності простору.  

Кожна нова зміна мірності простору на γi всередині неоднорідності створює 
умови для злиття чергової форми матерії. Цей процес триватиме до тих пір, поки вся  
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зона неоднорідності не заповниться гібридними формами матерії. Водночас кожна з 
цих гібридних форм матерій частково компенсує неоднорідну мірність простору.  

У результаті злиття матерій у зоні неоднорідності відновлюється мірність, яка 
була до вибуху супернової зірки. Не випадково, розрахунки кількості матерії у 
Всесвіті перевищують кількість щільної матерії, що існує фізично.  

Де і якими є ці 90% матерій Всесвіту?  
Сучасна наука вирішила питання дуже просто — «dark matter». Матерія 

Всесвіту, який ми не бачимо, не чуємо, не відчуваємо. Саме ця «темна матерія» і 
містить 90% матерій Всесвіту.  

«Гарна» відповідь, хіба ні?! І знайома всім, хто пам'ятає кризу в ядерній фізиці 
на початку століття. Тільки тоді проблема полягала в зникненні частини матерії, яку 
помітили під час ядерних процесів. Після тривалих суперечок на спеціальній 
міжнародній конференції фізиків у Генуї проблему вирішили просто: матерію, яка  
зникає, переносить частинка нейтрино, яку ми не бачимо, не чуємо, не відчуваємо.  

Проте, якщо в ядерних реакціях «зникала» частина відомої науці матерії, то у 
випадку «Dark matter» зникає 90% матерій Всесвіту! Так от, «Dark matter» є 
непов'язані (які не взаємодіють між собою) первинні матерії нашого Всесвіту, тоді 
як фізично щільна матерія виникає в результаті злиття цих первинних матерій у зо-
нах неоднорідної мірності Всесвіту.  

 

22..66..  РРееззююммее  
Простір — неоднорідний. Це означає, що його властивості та якості — різні в 

різних точках. Неоднорідність простору відображає рівень його мірності в 
конкретній точці. Неоднорідність простору змінюється безперервно, інакше кажучи, 
властивості та якості простору є нескінченними величинами.  

Можливі два варіанти зміни властивостей та якостей простору — плавна зміна і 
різка. Різка зміна властивостей і якостей простору відбувається в результаті 
внутрішнього або зовнішнього збурення простору. 

Матерія має конкретні властивості і якості, тому матерія — скінченна, скін-
ченна величина. Під час взаємодії матерії з простором матерія з конкретними вла-
стивостями та якостями розподіляється у просторі. Матерія розміщується тільки в 
тому об'ємі простору, де її властивості та якості тотожні властивостям і якостям 
простору.  

Подібний розподіл матерії за властивостями і якостями відбувається тому, що в 
інших ділянках простору матерія з цими властивостями і якостями не може бути 
стійкою. Коли нескінченна величина (простір), що безперервно змінюється, 
взаємодіє зі скінченними величинами (матеріями), що мають конкретні властивості 
та якості, і в цьому просторі відбувається розподіл матерій, можна говорити про 
квантування простору за його властивостями і якостями; для зручності назвемо цей 
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процес квантуванням простору за мірністю.  
Оскільки первинні матерії — неподільні, а їх властивості та якості — 

конкретні, тобто скінченні, то це означає: щоб чергова матерія могла виявитися в 
просторі, його властивості і якості повинні змінитися на певну величину, звану 
коефіцієнтом квантування мірності простору γi. Кожен коефіцієнт квантування про-
стору γi визначає кількість первинних матерій, які якісно і кількісно відповідають 
конкретному значенню цього коефіцієнта. Інакше кажучи, у безперервно змінному 
просторі відбувається перегрупування матерій за  певними якостями чи властивос-
тями.  

У результаті цього, у просторі формуються так звані матричні простори, що є 
системами просторів, сформованих первинними матеріями конкретного коефіцієнта 
квантування простору. Матричні простори змикаються, що спричиняє перерозподіл 
матерії між ними. Так, відбувається надвибух, що зумовлює деформацію простору. 
Подовжні хвилі коливання мірності, які виникають, створюють нові умови, за яких 
вільні первинні матерії починають зливатися одна з одною, створюючи гібридні 
матерії.  

Гібридні матерії, своєю чергою, впливають на простір, у якому формуються. 
Процес синтезу гібридних матерій продовжується доти, поки синтезовані гібридні 
матерії повністю не компенсують деформацію мірності простору, у якій почався їх 
синтез. Одночасно простір у цій зоні повертається до рівноваги. За такої ситуації 
гібридні матерії відіграють компенсаційну роль.  

У результаті таких процесів виникає система просторів конкретних форм і 
розмірів. У матричному просторі виникають замкнуті просторові системи, т.з. шес-
типромені, умовою стійкого стану яких є баланс мас матерії, що притікають і 
витікають. Це — закон збереження матерії на якісно іншому рівні.  

Зірки і «чорні діри» − наслідок зімкнення конкретного простору-всесвіту, кон-
кретного шару в матричному просторі з власним рівнем мірності зі сусідніми про-
сторами-всесвітами, що мають, відповідно, власні рівні мірності, більші або менші 
від мірності розглянутого шару на ту саму величину γi.  

Зімкнення з простором-всесвітом, що має більший рівень власної мірності, по-
роджує зірки. Від зімкнення з простором-всесвітом меншого рівня мірності з'явля-
ється «чорна діра». Стійкість цього простору-всесвіту можлива тільки під час балан-
су матерій, яка тече з «верхнього» простору і яка витікає в «нижній».  

Вибух наднової породжує хвилі збурення мірності простору, і первинні матерії, 
викинуті вибухом до зони викривлення мірності, потрапляють в інші умови, внаслі-
док чого вони починають зливатися, квантуючись за мірністю, створюючи гібридні 
форми матерії. Вони формують планетарні сфери різного якісного та кількісного 
складу.  

Після сформування цих планетарних сфер у зоні неоднорідної мірності просто-
ру рівень мірності простору повертається до початкового рівня, який був до вибуху 
наднової. Гібридні форми матерії своїм впливом на рівні мікрокосмосу компенсу-
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ють деформацію мірності, що виникла від вибуху наднової. По відновленню балансу 
мірностей припиняється активний синтез гібридних матерій. Так у Всесвіті форму-
ються планетарні системи. 

 
РРооззддіілл  33..  ННееооддннооррііддннііссттьь  ппррооссттоорруу  іі  яяккііссннаа  ссттррууккттуурраа    

ффііззииччнноо  щщііллььннооїї  ррееччооввииннии  

33..11..  ППііддххіідд  ддоо  ссппррааввии  
Неоднорідність простору на макрокосмічному рівні спричиняє формування 

матричних просторів. Процеси, що відбуваються на макрорівні, якісно змінюють 
стан самого простору і матерій, які його наповнюють. У результаті цього в просторі 
виникають так звані гібридні форми матерії, які своєю чергою впливають на якісний 
стан простору, у якому утворились ці матерії.  

Синтезовані гібридні форми матерій нейтралізують зони неоднорідностей, у 
яких вони синтезуються. Зона неоднорідності, у якій синтезувались первинні 
матерії, по завершенні процесу синтезу гібридних матерій повністю нейтралізується. 
Отож, гібридні форми матерій впливають на мірність простору із зворотним знаком 
відносно тієї неоднорідної мірності простору, у якій синтезувались ці гібридні фор-
ми.  

Синтез гібридних форм матерій відбувається на рівні мікропростору, отже, 
якісна структура мікропростору виступає противагою якісної структури макропро-
стору. Досягнувши їх якісного та кількісного балансу, простір набуває стійкої 
рівноваги.  

Макропростір і мікропростір нейтралізують один одного, як плюс нейтралізує 
мінус. І, відповідно, це спричиняється до того, що будь-яка значна зміна на рівні 
макрокосмосу зумовлює відповідні зміни на мікрокосмічному рівні і навпаки.  

Видається неймовірним, що будь-який атом впливає на макропростір, проте це 
— факт. Звичайно, вплив одного атома — мікроскопічний, однак їх сумарний вплив 
і є тим балансом, який врівноважує макропростір. 

33..22..  ЯЯккііссннаа  ссттррууккттуурраа  ммііккррооппррооссттоорруу  
Під час вибуху наднової простір довкола зірки викривляється і матерія викида-

ється. Але спочатку про самі зірки. Як відомо, вони складаються з фізично щільної 
матерії. Закономірно виникає запитання: як відбувається синтез фізично щільної ре-
човини?  

Коефіцієнт квантування простору γi визначає якісну структуру цього Всесвіту, 
інакше кажучи — які первинні матерії вступають у взаємодію й утворюють нову 
якість. Кожна первинна матерія має свої конкретні якості та властивості і тому ця 
матерія виявляє себе і може бути стійкою тільки в тій частині простору, де викону-
ються умови тотожності властивостей та якостей простору і цієї матерії.  
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Отож, зміна якісного стану простору на величину ΔL зумовлює «випадання» в 
цій зоні простору матерії, властивості і якості якої тотожні з властивостями і яко-
стями самого простору. Під час чергової зміни властивостей і якостей простору на 
величину ΔL у цій ділянці простору з’являються умови для «випадання» чергової 
первинної матерії стійкого стану.  

Якщо дві зміни властивостей та якостей простору ΔL тотожні, можна говорити 
про явище квантування простору за матеріями, точніше, за сумісними властивостя-
ми і якостями первинних матерій.  

Проста логіка підказує, що, якщо дві первинні матерії виявляються під час 
тотожної зміни властивостей і якостей простору, вони повинні мати якісь спільні 
властивості і якості. Тоді ΔL перетворюється на γi — коефіцієнт квантування про-
стору.  

Якщо це так, то в тій ділянці простору, де виконуються умови для стійкого ста-
ну обох матерій, вони починають взаємодіяти за спільними властивостями і якостя-
ми та утворювати новий якісний стан — гібридну форму матерії. 

Припустимо, що є безліч первинних матерій і вони мають різні властивості та 
якості. Тоді їх можна згрупувати за сполучуваністю. Критерієм буде коефіцієнт 
квантування простору γi. Для кожного значення γi є своя група первинних матерій, 
які поєднуються між собою.  

Навіть від незначної зміни цього коефіцієнта виникають якісно нові умови для 
взаємодії інших первинних матерій. Інакше кажучи, кожному значенню коефіцієнта 
квантування простору γi відповідає інший Всесвіт зі своїми законами природи, вла-
стивостями та якостями.  

Уявимо первинні матерії одного типу «кубиками» однакового розміру і розгля-
немо, як взаємодіють матерії в зоні неоднорідності простору. Якщо деформація про-
стору ΔL співмірна з γi, то тільки одна первинна матерія, властивості і якості якої 
тотожні з властивостями і якостями цієї зони деформації простору, може перебувати 
в стійкому стані та накопичуватися тут.  

Аналогічно дощова вода заповнює будь-які заглибини на поверхні і після ціл-
ковитого заповнення поверхня калюжі, озера зрівнюється з рівнем твердої поверхні. 
Однак вода, що заповнила заглибини на поверхні, не змінюється, вода  залишається 
водою. Так і під час насичення зони деформації простору однією первинною 
матерією відбувається просто заповнення без якісних змін (Мал. 3.2.1). Перед тим, 
як продовжити аналіз цього процесу, хотілося б звернути увагу на те, що так звані 
первинні матерії цього типу мають спільні властивості та якості, але мають і власні 
особливості, які виявляються в тому, як вони взаємодіють між собою і з простором.  

Пригадаємо, що сонячне світло розпадається на сім основних кольорів, що під 
час анігіляції речовини знову ж відбувається потужний світловий спалах. Кожна 
порція оптичного випромінювання — фотон — має свої властивості та якості. Саме 
тому наші очі розрізняють ці сім основних кольорів, прилади вимірюють довжину їх 
хвилі або частоту. Кожен фотон є мікроскопічним  викривленням  простору, насиче- 
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ним однією первинною матерією. Спектр з'являється як наслідок того, що постійно 
виникає безліч мікроскопічних збурень простору, параметри яких — різні. 
Внаслідок цього властивості та якості кожної такої зони деформації простору, бодай 
трохи, проте відрізняються. Тому кожна з таких зон деформації простору 
насичується різними первинними матеріями. Фотони оптичного діапазону — особ-
ливо цікаві, оскільки вони є основою нашого Всесвіту на мікропросторовому рівні. 
Саме вони відіграють основну роль у формуванні та еволюції зірок, живої і неживої 
матерії.  

Існує безліч первинних матерій, але речовина нашого Всесвіту утворена злит-
тям семи первинних матерій цього типу. Первинні матерії цього типу є первинними 
матеріями, що мають спільні властивості та якості, критерієм чого є коефіцієнт 
квантування простору γi. У просторі постійно природно виникають мікроскопічні 
деформації інших параметрів, що створює умови для насичення їх первинними 
матеріями з іншими коефіцієнтами квантування простору γi. У результаті простір 
насичено фотонами не тільки оптичного діапазону.  

Спектр електромагнітних хвиль якраз і є спектром первинних матерій, які 
відповідають спектру значень коефіцієнта квантування простору γi. Значення цих 
коефіцієнтів — близькі одне до одного, проте кожне із них утворює «власну» групу 
первинних матерій, сполучуваних між собою.  

Однак первинні матерії різних груп, які відповідають різним коефіцієнтам 
квантування простору γi, не взаємодіють між собою, принаймні безпосередньо. Як, 
наприклад, радіохвилі не взаємодіють із фотонами оптичного діапазону, і навпаки. 
Тоді як радіохвилі і фотони оптичного діапазону взаємодіють між собою, утворюю-
чи нові суперпозиції (гібридні комбінації).  

Саме завдяки накладанню фотонів семи основних кольорів у природі існує таке 
багатство фарб. Але важливий момент − при цьому не виникають гібридні з'єднання 
первинних матерій.  

Уявимо собі випадання кольорових дощів. Дощ — червоний, помаранчевий, 
жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. І кожен із цих дощів падає в різний 
час, у різних місцях і в різних кількостях. Як наслідок, на поверхні планети 
з'явилися б різнобарвні калюжі всіх кольорів веселки, оскільки кольорова вода в 
кожній калюжі чи озері змішувалася б у різних кількостях і в різних поєднаннях 
кольорів. Проте незалежно від кольору, вода залишиться водою. Оскільки не 
відбувається жодних якісних змін.  

Так і первинні матерії можуть втікати в одну і ту саму деформацію простору чи 
змішуватися з іншими, не створюючи гібридних матерій нової якості. Під час злиття 
первинних матерій гібридні матерії виникають тільки тоді, коли є специфічні умови.  

Які ж мають бути специфічні умови, аби все ж синтез гібридних матерій відбу-
вся, виникала нова якість?! Спробуємо зрозуміти це дивне явище природи.  

Аби були умови для злиття первинних матерій та утворилася гібридна матерія, 
потрібне таке викривлення простору, за якого в цьому викривленні в стійкому стані 
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зможуть перебувати дві чи більше первинних матерій цього типу. Якщо деформація 
простору в діапазоні: 

2 γi < ΔL < 3 γi    (3.2.1)  
Дві первинні матерії можуть перебувати в стійкому стані всередині цієї зони 

викривлення простору, що створює достатні і потрібні умови для їх взаємодії за спі-
льними властивостями і якостями та для синтезу гібридної матерії.  

Аналогічно, щоб у зоні неоднорідності могли злитись три, чотири, п'ять, шість і 
сім первинних матерій цього типу, потрібно, аби величина деформації простору бу-
ла в таких діапазонах: 

3 γi < ΔL < 4 γi    (3.2.2)  
4 γi < ΔL < 5 γi    (3.2.3)  
5 γi < ΔL < 6 γi    (3.2.4)  
6 γi < ΔL < 7 γi    (3.2.5)  
7 γi < ΔL < 8 γi    (3.2.6)  
У результаті послідовного злиття первинних матерій у цих зонах деформації 

простору виникають гібридні форми з двох, трьох, чотирьох, п'яти, шести і семи 
первинних матерій. Причому, якщо величина деформації простору в діапазоні 
(3.2.1), гібридна матерія  синтезується тільки з двох первинних.  

Якщо величина деформації простору перебуває в діапазоні (3.2.2) — 
відбувається синтез гібридних матерій як із двох, так і з трьох первинних матерій. І, 
аналогічно, при кожній зміні величини деформації простору на γi, число гібридних 
форм матерій збільшується на одну. І коли величина деформації простору перебуває 
в діапазоні (3.2.6), синтез шести гібридних форм матерії відбувається зі семи форм 
первинних матерій.  

Гібридну форму матерії, що виникла в результаті злиття семи первинних 
матерій, назвемо фізично щільною речовиною (див. Мал. 3.2.2, Мал. 3.2.3, Мал. 
3.2.4, Мал. 3.2.5, Мал. 3.2.6, Мал. 3.2.7).  

Перед тим, як перейти до аналізу можливих станів фізично щільної речовини, 
особливо хочеться звернути увагу на граничні стани. Природа одніє такої 
матеріальної субстанції — електрону — визначальна для розуміння природи 
фізично щільної матерії нашого Всесвіту.  

Усі моделі атома — мінімальної стійкої матеріальної субстанції — описують 
двоякі властивості електрона — і частинки, і хвилі (що таке електрон, ніхто так і не 
спробував пояснити, крім того, що йому приписали негативний заряд, тоді як про-
тону приписали позитивний, не пояснивши, що ж таке насправді позитивний чи не-
гативний заряди).  

Експерименти підтверджували дуальні (подвійні) властивості електрону, однак 
ніхто так і не пояснив, чому він виявляє себе неоднозначно. Спробуймо зрозуміти 
природу електрона. Розглянемо такий якісний стан простору, за якого  величина  де-  
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формації мікропростору перебуває в такому діапазоні: 
6 γi < ΔL < 6,9 γi    (3.2.6)  
За такого якісного стану простору виконуються необхідні та достатні умови для 

злиття шести первинних матерій, а для злиття семи первинних матерій не вистачає 
зовсім мало (Мал. 3.2.8).  

Простір ніколи не перебуває у статичному стані. У ньому постійно синтезують-
ся і розпадаються матерія, її складові атоми, через кожну точку простору постійно 
проходять хвилі, які трохи збурюють мірність − астрофізики називають це релікто-
вим випромінюванням Всесвіту, яке поголовно становлять гамма-випромінювання.  

Гамма-випромінювання − вияв первинних матерій з іншими, меншими значен-
нями коефіцієнта квантування простору, а ніж у нашого Всесвіту, і в синтезі фізично 
щільної матерії безпосередньо участі не беруть. Проте їх роль у природі електрону − 
визначальна.  

Постійно пронизуючи простір, ці хвилі викликають, на перший погляд, 
незначні збурення мірності простору. Незначні для чогось, ці збудження стають ви-
значальними в природі електрону. Накладаючись на деформацію мікропростору 
(3.2.6), гамма-випромінювання тимчасово викривляють мікропростір, завдяки чому 
з’являються умови для злиття семи первинних матерій нашого типу (Мал. 3.2.9).  

6 γi ≤ ΔL + h     (3.2.7)  
На якийсь час виникають умови, за яких уже сім первинних матерій можуть 

злитися й утворити гібридну форму. Починається процес синтезу, з'являється 
матеріальна хмара, яка починає ущільнюватися, але процес ущільнення не встигає 
завершитися. Хвилевий фронт, проходячи через ділянку деформації мікропростору, 
постійно змінюється − і в результаті відповідно плавно, у межах амплітуди хвилі, 
змінюється сукупний рівень мірності цієї ділянки.  

Хвиля приносить зі собою зміну рівня мірності зони деформації мікропростору, 
без якого нема необхідних і достатніх умов для злиття семи первинних матерій. Та-
кий якісний стан зберігається дуже короткий проміжок часу, протягом якого хвиля, 
прокочуючись, викликає необхідну додаткову деформацію мікропростору. До того 
ж треба врахувати, що хвиля несе додаткову деформацію обох знаків: і позитивну, і 
негативну. Внаслідок цього деформація мікропростору починає зменшуватися, і 
настає момент, коли знову зникають якісні умови для можливого злиття семи пер-
винних матерій (Мал. 3.2.10). Матеріальна хмара, яка тільки почала ущільнюватись, 
знову розсіюється.  

Усе це відбувається під час проходження лише одного фотона гамма-
випромінювання через зону деформації мікропростору. Оскільки будь-яку точку 
мікропростору безперервно пронизує безліч хвиль, процес ущільнення і розширення 
матерії відбувається безперервно.  

Це граничний стан фізично щільної матерії. Саме тому електрон, який 
відповідає цьому граничному стану, має подвійні властивості − і частинки, і хвилі. 
Тому говорять про електронну хмару, як про  певний  згусток  матерії, що  рухається  
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довкола ядра атома.  
Аналогією електронної хмари може бути туман. Водяні пари в повітрі, при так 

званій температурі точки роси, починають конденсуватися в найдрібніші крапельки 
води, настільки маленькі, що вони не випадають як дощ, а продовжують  витати в 
повітрі, поглинаючи і розсіюючи світло. Так само в деформаціях мікропростору 
довкола ядра атома з'являється і зникає електронний «туман» — нестійкий гранич-
ний стан фізично щільної матерії.  

Тепер хочеться звернути увагу на поняття руху електрону. Електрон, електрон-
на хмара, взагалі не рухається у фізично щільному середовищі. Найперше тому, що 
електрон − це не фізично щільна матерія в повному розумінні, а не що інше, як над-
звичайно нестійкий граничний стан цієї матерії (Мал. 3.2.11).  

Цей надзвичайно нестійкий граничний стан виявляється найперше в 
постійному переході матерії з одного якісного стану в інший. При цьому ці якісні 
стани пов’язані із безперервним поглинанням і випромінюванням фотонів гамма-
випромінювання під час переходу матерії з одного якісного стану в інший і назад 
(Мал. 3.2.12 і Мал. 3.2.13). Одночасно матерія може повернутися в попередній 
якісний стан не обов'язково в тому самому місці (Мал. 3.2.14).  

За горизонтального перепаду мірності, вивільнені під час розпаду електрону 
первинні матерії, поглинувши фотон іншої довжини хвилі, можуть 
матеріалізуватися в будь-якій сусідній зоні деформації мікропростору довкола ядра 
атома. Відбувається так званий квантовий перехід електрона з однієї орбіти на іншу. 
Під час подібних переходів електрони поглинають і випромінюють фотони з хвиля-
ми різної довжини. Це пов'язано з тим, що кожна зона відрізняється від сусідньої кі-
лькістю деформацій мікропростору. Через цю відмінність «глибини» зон деформації 
мікропростору, щоб матеріалізація електрону стала можливою, необхідні різні 
додаткові викривлення мікропростору, які і забезпечуються поглинанням фотонів, 
різної довжини хвиль і амплітуди.  

Оскільки фотони різної довжини хвиль приносять різні за величиною коливан-
ня мірності мікропростору, то вони можуть якісно впливати на процеси в зонах 
неоднорідностей, якщо довжина їх хвилі співрозмірна з розмірами зон 
неоднорідності мікропростору. Саме тому, коли електрон випромінює фотон, він 
«перестрибує» на меншу орбіту, а коли поглинає, − відповідно на більшу орбіту.  

Річ у тому, що внаслідок випромінювання і втрати електроном фотона, «глиби-
на» зони деформації мікропростору, у якій знаходиться електрон, змінюється на ве-
личину амплітуди випромінюваного фотона. У результаті цього електрон стає 
нестійким і розпадається на первинні матерії, які його створили, та матеріалізується 
в зоні деформації, розташованої ближче до ядра атома. Аналогічно, коли фотон 
поглинається електроном, власна мірність електрону збільшується, і він 
«перестрибує» на більшу орбіту.  

Рівень мірності мікропростору, за якого з’являються умови для виникнення 
електрона, назвемо власним рівнем електрона. Довкола ядра атома концентрично 
розміщуються зони деформації мірності мікропростору, що виникли під час  синтезу  
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ядра. Глибина зон деформацій різна, тому, щоб виникли умови для злиття семи пер-
винних  матерій і  виникла  електронна  хмара,  для  кожної  з  цих  зон  необхідні 
додаткові викривлення мірності мікропростору. Таким умовам відповідають фотони 
різної довжини хвиль, як вже наголошувалося, довжини хвиль яких співрозмірні з 
розмірами зон деформації.  

У ядрі зосереджено практично всю речовину атома, так звану фізично щільну 
матерію. Найпростіший атом − атом водню, складні — трансуранові елементи. Ато-
ми водню — найстійкіші елементи у Всесвіті, трансуранові — зовсім нестійкі і 
практично всі вони існують лише в штучних умовах, та й «живуть» іноді мільярдні 
частинки секунди, або й менше.  

Нестійкість важких елементів потрапляє в «прокрустове ложе» логіки, — ядро 
утворюється з протонів і нуклонів, чим більше останніх, то менш стійку систему во-
ни утворюють. Чим складніша система, то важче їй утримуватися у стійкому стані. 
Це правило діє практично для будь-якої складної системи. Однак залишається 
відкритим питання про причини появи нестійкості, тому що причинами нестійкості 
різних складних систем стають різні природні явища.  

Так ось, сучасна ядерна фізика не має пояснення самого явища радіоактивного 
розпаду, а тільки констатує реальність його. І, якщо нестійкість трансуранових 
елементів бодай узгоджується з логікою, то в нестійкості ізотопів «простіших» 
елементів, включаючи водень, ця логіка, м'яко кажучи, працювати відмовляється. 

Ядро атома водню містить лише один нуклон — протон — й атомна вага його 
береться за одиницю. Важкий водень — дейтерій або тритій — має в ядрі відповідно 
на один або два нуклони більше. Тільки ці нуклони, на відміну від протона, елек-
трично нейтральні, мають практично таку ж вагу і розмір і називаються нейтронами.  

На відміну від «простого» водню, вони нестійкі, інакше кажучи, радіоактивні. 
Водночас продовжують бути стійкими, як й інші елементи, що мають атомну вагу в 
десятки атомних одиниць. А золото, атомна вага якого сягає майже ста дев'яноста 
семи атомних одиниць, взагалі є максимально хімічно стійким елементом.  

Поява в ядрі будь-якого стійкого атома «зайвого» нейтрону перетворює його на 
нестійкий ізотоп. Наприклад, те ж золото Au має в ядрі сімдесят дев'ять протонів і 
сто сімнадцять нейтронів, а є стійким! В ядрі атома золота ще один додатковий ней-
трон, долучившись до наявних ста сімнадцяти, робить його нестійким. Тоді як на-
ступний елемент − ртуть Hg, що має на один протон більше, містить в ядрі сто 
дев'ятнадцять нейтронів і є стійким.  

Якщо розглядати це явище з класичного погляду, воно суперечить здоровому 
глузду. Та сама кількість нейтронів у різних атомах виявляється по-різному. Тобто 
природу явища радіоактивності не визначає кількість нейтронів в ядрі. Якщо так, то 
що все-таки робить атоми нестійкими, радіоактивними?! Вникнемо в це цікаве яви-
ще природи. 

  



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

 120

33..33..  ВВппллиивв  ммааттееррііааллььнниихх  ообб''єєккттіівв  ммііккррооккооссммооссуу    
ннаа  ппррооссттіірр  ддооввккооллаа  нниихх  
У зоні деформації мікропростору, у якій є необхідні умови для цілковитого 

злиття семи первинних матерій, відбувається синтез гібридних форм матерій. При-
чому гібридні форми матерії самі починають впливати на свій мікропростір із зво-
ротним знаком.  

Кожна гібридна форма матерії збільшує мірність довколишнього простору на 
певну величину. Процес синтезу цих первинних матерій триватиме до тих пір, поки 
не буде нейтралізовано деформацію мірності мікропростору. Гібридні форми матерії 
заповнюють ці деформації мірності.  

Уявімо собі ґрунтову дорогу з ямами. Якщо взяти і засипати ці ями повністю 
камінням, поверхня дороги знову стане рівною, хоча насправді ями нікуди не зник-
ли. Просто їх заповнили якісно іншим твердим матеріалом. Так і гібридні матерії, 
що виникли в зонах деформації мікропростору, якісно відрізняються від первинних 
матерій, що їх утворили, і заповнюють зони неоднорідності та компенсують собою 
викривлення простору.  

У цьому випадку нас цікавить гібридна форма матерії, що виникла в результаті 
злиття семи форм первинних матерій. Діапазон значень мірності, у межах якого 
фізично щільна речовина стабільна, тобто не розпадається на первинні матерії, що її 
утворили, перебуває в межах:  

2.87890 < ΔLф.п.в. < 2.89915  (3.3.1)  
Найменший атом — атом водню — має в ядрі лише один нуклон — протон, 

атомна вага якого дорівнює одній умовній атомній одиниці. Природно припустити, 
що і на мікрокосмос довкола атом водню буде впливати мінімально. Зважаючи на 
це, водень буде стійким по всьому діапазону значень фізично щільної речовини 
(3.3.1). Саме тому водень — найпоширеніший елемент у Всесвіті.  

Спробуємо зрозуміти, чому водень — найпоширеніший елемент у Всесвіті? Під 
час синтезу атомів, зокрема водню, змінюється якісний стан мікропростору довкола 
ядра цих атомів. Причому додаткове викривлення простору, яке виникає, має інший 
знак відносно зони деформації простору, у якій ці атоми синтезувались.  

Якщо вважати негативною величину деформації простору, у якій стався синтез 
атомів, тоді додаткове викривлення простору, викликане кожним атомом, буде по-
зитивною величиною. Отож, на первинне викривлення простору накладається вто-
ринне викривлення з протилежним знаком. Внаслідок цього первинне викривлення 
простору частково компенсується.  

Атом водню, що має в ядрі тільки один нуклон — протон, утворює мінімальне 
вторинне викривлення простору і тому залишається стабільним практично по всьо-
му діапазону. Небезпека нестійкості виникає лише тоді, коли атоми водню перебу-
вають біля границь діапазону стабільності фізично щільної речовини. Тому водень 
має спектр стійких станів, практично рівний діапазону стійкості фізично щільної ре-
човини (Мал. 3.3.1).  
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Кожному стійкому стану атома відповідає рівень власної мірності атома. Якщо 
атом має рівень власної мірності  близький до верхньої  межі  діапазону  стійкості 
фізично щільної речовини, то, коли атом поглинає фотон із довжиною хвилі, спів-
розмірної з розмірами атома (коли атом поглинає фотон, електрон атома «перехо-
дить» від орбіти, близької до ядра, на віддаленішу), рівень власної мірності атома 
змінюється на величину амплітуди хвилі, поглиненої атомом.  

Отож, рівень власної мірності атому збільшується у результаті поглинання ним 
фотона. І, якщо спочатку атом перебував близько до верхньої границі діапазону 
стійкості фізично щільної речовини, подібна зміна мірності викликає нестійкий стан 
атома − і він розпадається. 

Може виникнути запитання, яким чином атом водню чи будь-який інший атом, 
зазвичай стійкий, стає нестійким і розпадається? Повернемося до образу ям на 
дорозі, які заповнюються водою під час дощу. Як розміри, так і глибина цих ям зав-
жди буде різною, і, аби заповнити ці ями по самі вінця, потрібен різний об’єм води 
або чого-небудь іншого.  

Тому якщо виникає незначне викривлення мікропростору, синтезуються  тільки 
ті атоми, вплив яких на власний мікропростір співрозмірний із величиною 
деформації мікропростору в ділянці синтезу цих атомів. На деформацію макропро-
стору накладається деформація мікропростору, однак із зворотним знаком, і вони 
врівноважують один одного.  

Мінімальне викривлення макропростору, за якого синтезується фізично щільна 
речовина, відповідає умовам синтезу водню. Атом водню Н мінімально впливає на 
власний мікропростір і саме тому є найпершою формою фізично щільної речовини у 
Всесвіті (Мал. 3.3.2).  

Атом водню — першоцеглинка матерії нашого Всесвіту і саме вона стала 
будівельним матеріалом як для зірок, так і для всіх інших відомих атомів, які вини-
кали в надрах зірок у результаті термоядерних реакцій від стискання водневих зірок 
— блакитних гігантів. Стискання водневих блакитних гігантів відбувається 
внаслідок того, що всередині блакитного гіганта є перепад мірності, спрямований до 
центру зірки (Мал. 3.3.3).  

У результаті цього стискання атоми водню починають рухатися до центру зони 
деформації макропростору і, стикаючись один з одним, випромінюють хвилі. Одно-
часно електрон кожного атому водню, який випромінюється, переходить з орбіти з 
більшою енергією на орбіту з меншою. І так триває до тих пір, поки електрон не на-
близиться до ядра-протона настільки близько, що відбудеться якісне перетворення 
атома водню в нейтрон.  

Для електрона атома водню є критична мінімальна орбіта. Якщо електрон, зна-
ходячись на цій орбіті, випромінює хвилю і переходить на орбіту, нижчу від 
критичної, відбуваються незворотні процеси і водень переходить у новий якісний 
стан — нейтрон.  

У нейтроні відстані між протоном і електроном настільки  малі, що  можна  ска-  



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 123

 

 

Мал. 3.3.2 
 



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 124

 
 

 

Мал. 3.3.3 
 



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

 125

зати, що електрон практично впав на протон. Під час скидання електрона на орбіту, 
нижчу за критичну, виникає ситуація, коли практично його неможливо вивести на 
вищу орбіту. Нейтрон, що не має електричного заряду, стає будівельним матеріалом 
для інших атомів.  

Прискорюючись, у результаті зіткнення з атомами й іншими нейтронами, ней-
трони досягають таких енергій, коли вони можуть проникнути в ядро водню і ство-
рити дейтерій, так званий важкий водень. Так, виникають умови для термоядерних 
реакцій, у результаті яких синтезується гелій. Аналогічно відбувається синтез атомів 
всіх інших елементів.  

У результаті стискання зірки настає момент, коли відбувається вибух, так зва-
ної наднової, і речовина верхніх шарів зірки, що складається з атомів різних 
елементів, викидається в довколишній простір. Окрім цього, треба пригадати, що 
мірність мікропростору в межах діапазону стійкості фізично щільної речовини змі-
нюється безперервно, тоді як вторинний вплив кожного атома на цей же простір має 
конкретну, скінченну величину.  

Ця величина впливу самого атома може бути дуже маленькою, як у водню, або 
співрозмірною діапазону стійкості — як в урану й елементів після нього (Мал. 
3.3.4). Вплив решти елементів перебуває між цими крайнощами.  

Ми називаємо водень «найлегшим» елементом, а трансуранові — «найважчи-
ми» (Мал. 3.3.5). Проте навряд хто-небудь замислювався, що стоїть за цими 
настільки очевидними поняттями. Ми звикли сприймати, як належне, багато при-
родних явищ, хоча вони іноді передають дивовижну інформацію, яка може допо-
могти розгадати багато загадок природи.  

Уявимо, що у воду кинули багато кульок різного розміру, але однакової 
щільності, і найменша з них ціле число разів вміщається в будь-якій іншій. 
Внаслідок цього вага кожної буде більшою за вагу найменшої в стільки разів, 
скільки вона поміститься в цій кульці.  

Після того, як усі ці кульки впали у воду, вони зазнають хаотичного руху. Од-
нак поступово, втрачаючи початковий імпульс, вони розподіляться у воді в певному 
порядку. Найлегша кулька плаватиме на поверхні води або близько до неї, там де її 
вагу нейтралізує тиск води. Решта кульок, залежно від їх розміру, а отже і ваги, за-
нуряться на різні глибини.  

Будь-який рух води зрушуватиме всі ці кульки, але кожного разу, після припи-
нення руху водних мас, кульки знов займуть «свої» місця — повернуться на ту гли-
бину, де їхню вагу нейтралізує тиск води. Ось така зрозуміла і знайома кожному 
картина.  

Так от, «найлегшою кулькою» є водень, а решта кульок — атоми інших 
елементів, атомна вага яких — кратна атомній вазі атома водню. Кратна тому, що 
будь-яке ядро складається з нуклонів — протонів і нейтронів, вага яких − практично 
однакова.  

Так само, як і водні маси починають рухатись під дією вітру або чогось іншого,  
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у просторі постійно відбуваються різні процеси (наприклад, проходження різних 
хвиль через простір), внаслідок чого всі атоми і молекули, які «плавають» у просто-
рі, майже постійно перебувають у русі.  

Після кожного чергового збудження мірності простору атоми повертаються до 
своїх «рівноважних» станів. Внаслідок цього атоми водню скупчуються біля 
верхньої границі діапазону стійкості фізично щільної речовини. Розуміючи це, 
наближаємось до осмислення радіоактивності ізотопів елементів - «легких» і 
«середньої ваги».  

Наприклад, під час бомбардування водню нейтронами деякі атоми водню захо-
плюють один або два нейтрони, внаслідок чого атомна вага цих атомів збільшується 
на одну або дві атомні одиниці – так утворюється дейтерій або тритій, що мають 
більшу від водню атомну вагу за однакових електрохімічних властивостей.  

Дейтерій і тритій, маючи настільки незначну атомну вагу, є радіоактивними 
ізотопами водню. Незбагненне з класичного погляду явище стає природним для 
розуміння, якщо врахувати зазначене.  

По суті, водень стійкий практично в межах усього діапазону стійкості фізично 
щільної речовини. Одночасно рівень власної мірності водню − близький до верхньої 
границі діапазону стійкості. Для того, щоб зрозуміти, що таке рівень власної мірнос-
ті, треба пригадати, що кожен атом впливає на свій мікропростір. Цей вплив обу-
мовлений тим, що атом займає частину макропростору.  

Вплив кожного атома на свій мікропростір і макропростір — постійний і 
пропорційний атомній вазі, тобто кількості протонів і нейтронів, які створюють 
атомне ядро: чим більша кількість нуклонів (протонів і нейтронів) входить до скла-
ду ядра атома, то більший вплив атома на простір довкола.  

Деформація макропростору може бути різною. Атоми, що виникають внаслідок 
синтезу або попадання в цю деформацію, заповнюють її. Тому під час заповнення 
тієї самої неоднорідності різними атомами, останні (атоми) потраплять у якісно різні 
умови. Атом водню (зі своїм мінімальним впливом на простір довкола) буде стійким 
по всій зоні неоднорідності, адже ступінь впливу атома водню на довколишній 
простір значно менший за величину самої деформації.  

Тоді як ступінь впливу атома урану U на простір довкола − сумірний 
максимальній величині деформації простору, за якої може існувати фізично щільна 
речовина. Тому умови для синтезу і стійкого стану атома урану можливі тільки, як-
що величина деформації співрозмірна ступеню впливу атома урану на довколишній 
простір. А ця величина, як вже сказано, сумірна величині діапазону стійкості 
фізично щільної речовини. Тому рівень власної мірності атома урану буде біля 
нижньої границі діапазону стійкості.  

Атом водню H впливає на довколишній простір мінімально, і тому він буде 
стійким у межах практично всього діапазону стійкості фізично щільної речовини. 
Інакше кажучи, водень має спектр значень власної мірності, сумірний діапазону 
стійкості фізично щільної речовини.  
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Отож, рівень власної мірності − значення мірності простору всередині 
діапазону стійкості фізично щільної речовини, за яких відбувається синтез цього 
атома і за яких він зберігає стійкий стан.  

Спектр значень рівнів власної мірності водню означає, що синтез атомів водню 
відбуватиметься як під час деформацій простору, сумірних ступеню впливу атома 
водню на довколишній простір, близький до верхньої границі діапазону стійкості, 
так і під час деформацій простору, сумірних величині діапазону стійкості фізично 
щільної речовини.  

Треба зазначити, що кожен атом впливає на простір довкола, залежно від своєї 
атомної ваги. Незважаючи на те, як сильно він впливає, він частково або повністю 
заповнює деформацію простору, зменшуючи тим самим величину цієї деформації. 
Тому сукупний вплив на простір двохсот тридцяти восьми атомів водню приблизно 
дорівнюватиме ступеню впливу одного атома урану.  

До того ж, заповнюючи і компенсуючи деформацію простору, кожен атом вод-
ню зменшуватиме «глибину» цієї деформації, і двісті тридцять восьмий атом водню 
виявиться в однакових якісних умовах, що й один атом урану — стане нестійким, 
радіоактивним. Відмінність буде тільки в тому, що всі атоми водню перебуватимуть 
у постійному русі і періодично кожен із них потраплятиме в нестійке положення,  і, 
якщо в цей час через цю точку простору пройде будь-яке мікроскопічне збурення 
мірності простору, цей атом водню стане радіоактивним. Тоді як кожен атом урану 
постійно перебуває в нестійкому стані і від мікроскопічних збурень мірності про-
стору починає розпадатися на стійкіші атоми.  

Отож, незалежно від того, який це атом, він стає радіоактивним, якщо з пе-
вних причин потрапить близько до верхньої границі діапазону стійкості 
фізично щільної речовини. Внаслідок того, що в просторі весь час відбуваються 
різні мікроскопічні коливання мірності, атоми водню постійно рухаються, відхиля-
ючись від оптимального для них рівня мірності. Однак, подібно до поплавця, який, 
занурившись під воду, спливає після того, як риба відпустить наживку, так і атоми 
водню (втім, як і будь-які інші атоми) повертаються до оптимального рівня власної 
мірності (Мал. 3.3.6).  

Якщо під час руху атомів водню під впливом збурень мірності мікропростору 
ядро якогось атома водню «захопить» один або два «зайві» нейтрони, то, повернув-
шись до оптимального для водню рівня мірності, ці змінені атоми «випадають» із 
діапазону стійкості фізично щільної речовини (Мал. 3.3.7). Внаслідок чого стають 
нестійкими і розпадаються (Мал. 3.3.8). І все відразу стає на свої місця, зникають 
суперечності, замість абсурду відкривається прекрасна картина мікросвіту у своїй 
первинній красі.  

Залишилося з'ясувати одне маленьке «але»: чому важкий водень повертається 
до того ж оптимального рівня власної мірності, що і «простий» водень, внаслідок 
чого стає нестійким і розпадається?! Глибше «зазирнемо» в ядро атома водню. Ядро 
«простого» водню має один нуклон — протон — позитивно заряджену частинку, за-
ряд  якої  нейтралізується  негативним  зарядом  електрона, що  забезпечує  стійкість  
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атома.  
Пригадаймо, що ядро містить практично всю масу атома, у ньому міститься 

фізично щільна речовина, що є гібридною формою матерії, яка виникла в результаті 
злиття семи первинних матерій. Гібридні форми впливають на мірність 
мікропростору із зворотним знаком. Внаслідок чого початкова деформація 
мікропростору нейтралізується, і відновлюється баланс — стійкий стан простору.  

Ядро атома водню, народжуючись, утворює мікроскопічну деформацію 
мірності довколишнього мікропростору тої самої природи, що й початкова. І, якщо 
початкову деформацію вважати негативною, то фізично щільна речовина створює 
позитивну деформацію мікропростору. Залежно від того, на якій відстані від ядра 
виникає зумовлена протоном деформація мікропростору, з'являється або атом вод-
ню, або нейтрон.  

Річ у тому, що нейтрон — електрично нейтральна частинка, якісно утворена 
протоном і електроном, відстань між якими — значно менша за розмір атома водню. 
Тому настільки близько розміщені позитивна і негативна зони деформації 
мікропростору повністю компенсують одна одну, і виникає нейтральна зона 
мікропростору, яка не вступає у взаємодію з жодними іншими, ізольована від усьо-
го.  

В атомі водню «електронна» зона деформації мікропростору трохи віддалена 
від протона, внаслідок чого її вплив на протон ядра водню значно менший, і через це 
сила взаємодії між ними — значно менша, ніж усередині нейтрона, − так 
з'являються властивості, характерні для атомів.  

Отож, чітко вималювалися відмінності між атомом водню та нейтроном і ця 
відмінність — лише у відстані між двома зонами деформації мікропростору різних 
знаків. Саме відстань між ними настільки суттєво впливає на їх властивості, що ми в 
одному випадку говоримо про атом водню, а в іншому — про нейтрон. І знову 
просторові характеристики зумовлюють якісний стрибок вияву матерії.  

А тепер пригадаймо, що «електронна» зона деформації недостатня для повного 
злиття семи форм матерії і що умови для злиття виникають лише тимчасово, під час 
проходження фронту хвилі через «електронну» зону деформації мікропростору. У 
результаті цього, фізично щільна матерія «народжується», аби в наступну мить по-
мерти, і так повторюється безліч разів. 

Під час свого «короткого життя» електрон виявляє властивості речовини, інак-
ше кажучи, впливає на простір так само, як і ядро атома водню — протон. У момент 
його розпаду — «смерті» — вплив вичерпується. І, як наслідок, атом водню 
постійно мікроскопічно розхитує мірність довколишнього мікропростору відносно 
стану рівноваги.  

У результаті періодичної матеріалізації електрона «електронна» мінусова зона 
деформації мікропростору то зникає, то знову з'являється. Отож, відмінність між 
атомом водню і нейтроном визначається тільки їх просторовою структурою, яка 
впливає лише на їх хімічні властивості, тоді як природа їх впливу на мікропростір — 
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практично однакова.  
Тому, коли атом водню «захоплює» нейтрон, атом важкого водню прагне до то-

го ж оптимального рівня власної мірності, що і «простий» водень, тоді як сукупний 
вплив ядра на довколишній мікропростір у важкого водню в два або три рази (у 
дейтерія або тритія) більший, аніж у простого водню. І як наслідок − важкий водень 
виходить за границі стійкості фізично щільної речовини.  

Його ядра опиняються в зоні мікропростору, де не може існувати матерія, що 
виникла при злитті семи первинних матерій, відбувається розпад ядра на матерії, які 
його створили. Що і відповідає радіоактивному розпаду. 

Може виникнути запитання: чому атом водню, як і всі інші атоми, повинен 
прагнути до оптимального рівня власної мірності?! І взагалі, що стоїть за цим по-
няттям? Чергова комбінація слів, що не має фізичного сенсу і чіткого пояснення?! 
З’ясуємо це питання.  

Як вже наголошувалося, гібридні форми матерій заповнюють своєю масою 
деформацію простору, у якій відбувається їх синтез. Процес синтезу продовжується 
до тих пір, поки зона деформації не заповниться повністю, так само, як при 
засипанні камінням ями, поверхня ґрунтової дороги стає рівною. Гібридні матерії 
нейтралізують зону деформації простору.  

А це може означати лише одне — вони самі впливають на мірність простору із 
знаком, зворотним знаку деформації простору, у якому відбувався синтез цих 
гібридних матерій. Атоми зумовлюють вторинне викривлення мікропростору. Отож, 
кожен атом змінює мірність свого мікропростору, тоді як решта мікропростору, 
який його оточує , зберігає мірність, що була до синтезу цього атома.  

У результаті цього виникає певний перепад мірності, спрямований від рівня з 
меншою мірністю до рівня з більшою. Цей невеликий перепад мірності примушує 
атом рухатися до верхньої границі діапазону стійкості фізично щільної речовини.  

Пригадаймо, що первинна деформація простору, у якій відбувається синтез 
гібридних форм, створює перепад мірності, спрямований від рівня з більшою 
мірністю до рівня з меншою, що і примушує вільні первинні матерії рухатися всере-
дину цих зон, де вони опиняються в якісно інших умовах, за яких синтезуються 
гібридні матерії. Отож, градієнт (перепад) мірності в зоні деформації простору має 
один знак, тоді як створений під час синтезу атома перепад має протилежний знак.  

Пригадаймо й інший факт: яма на дорозі не зникає, а лише заповнюється 
камінням. Навіть, коли синтез гібридних матерій завершується, перепад мірності 
залишається, і це спричиняється до того, що первинні матерії продовжують 
«втікати» до зони деформації простору. Аналогічно, як вода річки або струмка, за-
повнивши по самі вінця озеро, продовжує впадати в нього, створює в ньому течії. 
Одночасно частина води озера витісняється і тече далі.  

Так само після завершення синтезу гібридних матерій первинні матерії про-
довжують пронизувати зону деформації, у якій цей синтез відбувався. Зона 
деформації простору не зникає: її заповнюють гібридні форми матерій. Хоча почат-
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ковий перепад мірності і компенсується гібридними матеріями, він продовжується 
для вільних первинних матерій, як озеро − навіть після наповнення − продовжує 
існувати для води, яка в нього впадає. 

Перепад мірності (градієнт) завжди спрямований від границі до центру зони 
деформації простору, тому первинні матерії, рухаючись уздовж цього градієнта, фо-
рмують скерований потік. Цей скерований потік первинних матерій і створює в зоні 
перепаду мірності так зване гравітаційне поле.  

Гравітаційне поле завжди вважали само собою зрозумілим, очевидним і бездо-
казовим. Поняття будь-якого поля загалом вводили як постулат, без доказів і пояс-
нень, що в принципі згубно для розвитку науки. Без розуміння, здавалося б очевид-
ного, неможливий поступ науки.  

Тобто перепад мірності простору в зонах неоднорідності, що виник під час 
вибухів наднових, створює гравітаційне поле, гравітацію. Кожен атом, виникаючи в 
результаті синтезу семи первинних матерій, створює вторинне викривлення просто-
ру на мікрорівні.  

Атом, спрямований проти первинного, породжує перепад мірності, інакше ка-
жучи, кожен атом створює антигравітаційне поле. У результаті цього, атом починає 
рухатися до верхньої границі діапазону стійкості і зупиняється на балансному рівні 
мірності.  

З’ясуємо, чому атом зупиняється на так званому балансному рівні мірності?!  
Пригадаймо, що кожен атом не тільки створює вторинне викривлення просто-

ру, але й є фізично щільною речовиною, гібридною формою зі семи первинних 
матерій, яка якісно відрізняється від первинних матерій. Планетарний перепад 
мірності формує скеровані до центру планети потоки первинних матерій, і кожен 
атом потрапляє під їх «натиск». Виникає «ефект вітрила» — первинні матерії «тис-
нуть» на атом, примушуючи його рухатися в одному з ними напрямі. Потік первин-
них матерій ніби «примушує» атом рухатися в заданому напрямі — до центру зони 
деформації.  

Перепад мірності, породжений атом, спрямовується від центру зони деформації 
до її границь, що створює зустрічний імпульс атома.  

У результаті антигравітація, породжена самим атомом, частково нейтралізує 
тиск первинних матерій на «поверхню» атома. І в певній точці ці дві сили 
врівноважуються, що і відповідає балансному рівню мірності цього атома. Кожен 
атом має «свій» розмір, атомну вагу і ступінь впливу на мікропростір довкола, тому 
для кожного атома є свій, характерний тільки для нього, балансний рівень.  

Саме тому легкі елементи мають балансний — власний — рівень мірності, 
близький до верхньої границі діапазону стійкості фізично щільної речовини, тоді як 
важкі елементи — власні рівні мірності, близькі до нижньої границі діапазону 
стійкості (3.3.1). Навіть атом важкого водню, власний рівень мірності якого близь-
кий до верхньої границі цього діапазону, стає радіоактивним від незначних збурень 
мірності хвилями, які пронизують мікропростір,  оскільки під час поглинання хвиль 
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власна мірність атома важкого водню стає надкритичною, і атом розпадається (LD > 
2.89915).  

Натомість рівень власної мірності трансуранових елементів — близький до 
нижньої границі діапазону стійкості, тоді як вплив ядер трансуранових елементів на 
свій мікрокосмос близький до критичного значення. І досить незначних коливань 
мірності мікрокосмосу в атомах, коли вони поглинають хвилі, аби атоми стали 
нестабільними і почали розпадатися.  

Ізотопи водню і трансуранові елементи опиняються в аналогічних умовах і 
внаслідок цього природа їх поведінки — однакова. Ізотопи всіх елементів, розташо-
ваних між воднем та ураном, − радіоактивні з однакових причин. Кожен із цих 
елементів має власний рівень мірності, який відповідає оптимальній стійкості атома 
кожного елемента.  

Первинне викривлення простору, у якому відбувається синтез матерії, і вторин-
не викривлення, що виникло під впливом ядер атомів із різними знаками (різні зна-
ки означають перепади мірності, спрямовані назустріч один одному), задають умо-
ви, у якій формі матерія може бути стійкою в цій точці простору, яка відповідає 
цьому рівню мірності. У результаті такого «групування» у зоні неоднорідності про-
стору відбувається розподіл матерії за якісним складом. Саме тому планетне ядро 
складається з важких елементів, кількість яких зменшується від центру до поверхні.  

Середньої ваги елементи, або комбінація з них і легких елементів, утворюють 
кору планети, границі якої знаходиться на різній відстані від центру ядра планети. І 
якщо узяти за точку відліку рівень моря, то всі заглибини заповнені водою, яка є 
синтезом легких елементів: кисню і водню. Далі йде атмосфера, утворена газами з 
легких елементів і яка переходить в іоносферу (Мал. 3.3.9).  

Іони − гранична форма фізично щільної речовини нашого Всесвіту, розпад яких 
супроводжується різними випромінюваннями, які вже не можна назвати речовиною 
в повному розумінні цього слова. Так, виникає рівновага, гармонія безперервно 
змінного простору і матерії, що має конкретні властивості та якості.  

Безмежне зливається, стає тотожним скінченному в певному обмеженому об'ємі 
цього безмежного. Черговий парадокс, який насправді ним не є. І, якщо з природою 
електрону все більш-менш зрозуміло, то поняття електричного струму залишається 
не освоєною територією. Тож спробуймо зрозуміти природу електричного струму.  

У класичній фізиці під електричним струмом розуміють скерований рух 
електронів від плюса до мінуса. Здавалося б, усе просто, але, на жаль, це — ілюзія. 
Що таке електрон − класична фізика не пояснює, за винятком того, що електрон на-
звано негативно зарядженою частинкою. Однак, що таке негативно заряджена час-
тинка, ніхто не спромігся пояснити.  

Тоді ж наголошували, що електрон має дуальні (подвійні) властивості: і час-
тинки, і хвилі. Уже в цьому визначенні криється відповідь. Якщо якийсь 
матеріальний об'єкт має властивості, як хвилі, так і частинки, то це може означати 
тільки одне — він не є ні тим, ні іншим. За своєю природою частинка і хвиля по суті  
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не сумісні, і не потрібно поєднувати несумісне. 
 Що таке електрон − ми докладно розглянули, тому перейдемо до наступної 

частини пояснення електричного струму. Скерований рух, здавалося б, що може бу-
ти простішим — рух у заданому напрямі. Усе це так, однак є маленьке «але».  

Електрони, принаймні, те, що розуміють під електроном, взагалі не рухаються в 
провіднику. А якщо припустити, що вони рухаються, то має бути швидкість їх пере-
сування по провіднику.  

Пригадаймо пояснення природи постійного струму. Електрони в провіднику 
нерівномірно розподілені в радіальному напрямі, внаслідок чого виникає радіальний 
градієнт (перепад) електричного поля. Перепад електричного поля індукує магнітне 
поле в перпендикулярному напрямі, яке, своєю чергою, індукує перпендикулярне 
електричне поле і так далі. Проте знову поняття електричного і магнітного полів 
вводяться як постулати, тобто без будь-яких пояснень.  

Маємо цікаву ситуацію: нові поняття пояснено іншими, прийнятими без пояс-
нень, і тому такі пояснення не витримують критики. Досить вдуматися в значення 
слів − і красива фраза перетворюється в нісенітницю. Проте, якщо закрити на це очі 
і вирахувати за відповідниими формулами швидкість поширення поверхневого за-
ряду, отриманий результат розставить усі крапки над «i». Отримаємо швидкість 
кілька міліметрів у секунду.  

Усе начебто прекрасно, однак це тільки видається. Оскільки після замикання 
ланцюга електричний струм з'являється в ньому миттєво, незалежно від того, як да-
леко знаходиться джерело постійного струму, і результати розрахунків стають по-
збавленими будь-якого фізичного сенсу. Факти реального життя цілком спростову-
ють теоретичні пояснення. 

Нарешті, що таке «плюс» і «мінус»?! Знову жодних пояснень. У результаті про-
стого аналізу ми дійшли до висновку, що загальновживане у фізиці поняття елек-
тричного струму не має під собою жодного обґрунтування, інакше кажучи, з ниніш-
ніх позицій сучасна фізика не може пояснити природу електричного струму. Хоча 
це — реальне фізичне явище.  

У чому річ, яка все-таки природа цього явища?!  
Спробуємо підійти до розуміння цього явища з інших позицій. Пригадаймо, що 

ядро будь-якого атома впливає на свій мікрокосмос. Тільки ступінь цього впливу в 
ядрах різних елементів суттєво відрізняється. Коли з атомів одного елементу або з 
молекул, що складаються з атомів різних елементів, формуються кристалічні решіт-
ки, виникає однорідне середовище, в якому всі атоми мають однаковий рівень 
мірності.  

Аби глибше зрозуміти це явище, розглянемо механізми створення молекул з 
окремих атомів. Одночасно пригадаймо, що відновлення вихідного рівня мірності 
макрокосмосу відбувається з таких причин. Шість сфер із гібридних форм матерій, 
що виникли всередині неоднорідності, компенсують деформацію простору, що ви-
никла в результаті вибуху наднової. До того ж гібридні форми матерій збільшують 
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рівень мірності макропростору в межах об'єму, який вони займають.  
За мірності простору L=3.00017 усі форми матерій нашого Всесвіту вже ніяк не 

взаємодіють між собою. До речі, усі відомі сучасній науці випромінювання є по-
довжньо-поперечними хвилями, які виникають у результаті мікроскопічних коли-
вань мірності простору.  

3.000095 < Lλ < 3.00017  
0 < ΔLλ < 0.000075   (3.3.2)  
Швидкість поширення цих хвиль змінюється, залежно від рівня власної 

мірності середовища поширення. Коли випромінювання Сонця і зірок проникають в 
атмосферу планети, швидкість їх поширення в цьому середовищі зменшується. 
Адже власний рівень мірності атмосфери менший за власний рівень мірності 
відкритого простору.  

2.899075 < Lλср. < 2.89915  
0 < ΔLλср. < 0.000075   (3.3.3)  
Інакше кажучи, швидкість поширення подовжньо-поперечних хвиль залежить 

від власного рівня мірності середовища поширення. Це зазвичай виражається 
коефіцієнтом заломлення середовища (nср). Подовжньо-поперечні хвилі, поширюю-
чись у просторі, переносять це мікроскопічне збурення мірності ΔLλср. 

Коли вони пронизують різні матеріальні субстанції, відбувається накладання 
ΔLλср на рівень мірності цих речовин або середовищ. Внутрішнє коливання 
мірності, що виникло в результаті такої інтерференції (накладання), − каталізатор 
більшості процесів, що відбуваються у фізично щільній матерії. Внаслідок того, що 
атоми різних елементів мають різні підрівні мірності, вони не можуть утворювати 
нових сполук (Мал. 3.3.10).  

Подовжньо-поперечні хвилі, поширюючись у середовищі, викликають 
мікроскопічне збурення мірності, яке нейтралізує відмінності значень рівнів власної 
мірності різних атомів. Одночасно електронні оболонки цих атомів зливаються в 
одну, утворюючи нову хімічну сполуку, нову молекулу.  

Атоми можна порівняти з поплавцями на поверхні води. Подовжньо-поперечні 
хвилі піднімають і опускають на своїх гребенях «поплавці»-атоми, змінюючи цим 
рівень їх власної мірності і забезпечуючи можливість нових сполук.  

Для реалізації синтезу принципово важливі такі параметри подовжньо-
поперечних хвиль: амплітуда і довжина хвилі (λ). Якщо відстань між атомами 
сумірна довжині хвилі, власна мірність цих атомів взаємодіє з мірністю хвилі. 
Вплив однієї хвилі на рівні мірності різних атомів — неоднакова. Мірність одних 
атомів збільшується, а інших — зменшується або залишається тою самою. Саме це і 
зумовлює необхідний для злиття атомів баланс мірностей (Мал. 3.3.11).  

Якщо ж довжина хвилі значно перевищує відстань між атомами, то відмінність 
рівнів мірностей атомів зберігається або змінюється несуттєво. Відбувається син-
хронна зміна рівнів власної мірності всіх атомів, а початкова якісна  відмінність  рів-  



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 140

 

 

Мал. 3.3.10 
 



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 141

 
 

Мал. 3.3.11 
 



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

 142

нів мірностей атомів зберігається. 
Амплітуда хвиль визначає величину зміни мірності простору, яку ці хвилі зу-

мовлюють, поширюючись у цьому середовищі. Відмінність рівнів мірностей різних 
атомів вимагає різного рівня впливу на них. Саме амплітуда і виконує цю функцію, 
коли хвилі поширюються в середовищі.  

Відстані між атомами в рідких і твердих середовищах займають діапазон зна-
чень від 10-10 до 10-8 метра. Саме тому під час хімічних реакцій у рідких середови-
щах спектр хвиль від ультрафіолетових до інфрачервоних поглинається і 
випромінюється. Інакше кажучи, під час з'єднання атомів у новому порядку виділя-
ється чи поглинається тепло або видиме світло (екзотермічні й ендотермічні реак-
ції), оскільки тільки ці хвилі відповідають необхідним умовам.  

Отже, подовжньо-поперечні хвилі, від інфрачервоних до гамма, є 
мікроскопічними коливаннями мірності, що виникли під час термоядерних і ядер-
них реакціях. Амплітуда хвиль, що беруть участь у хімічних реакціях, визначається 
величиною різниці між рівнями мірностей атомів до початку реакції і атомів, що ви-
никли в результаті цієї реакції. І не випадково, випромінювання відбувається 
порціями (квантами).  

Кожен квант випромінювання − результат одиничного процесу перетворення 
атома. Тому після завершення цього процесу припиняється і генерація хвиль. Викид 
випромінювань відбувається за мільярдні частинки секунди. Відповідно, 
випромінювання також поглинаються квантами (порціями).  

Тепер розглянемо кристалічні решітки. Кристалічні решітки утворюють атоми 
одного елементу або однакові молекули. Тому всі атоми, які формують кристалічну 
решітку, мають однаковий рівень власної мірності. До того ж кожна кристалічна 
решітка має свій рівень власної мірності. Візьмемо два метали, що мають різні рівні 
мірності (Мал. 3.3.12). Це два якісно різні середовища, що по-різному впливають на  
простір довкола. Якщо вони ніяк не взаємодіють між собою, жодних незвичайних 
явищ не спостерігатиметься. Однак варто їм тільки вступити в безпосередню 
взаємодію, як з'являться якісно нові явища. 

У зоні зіткнення кристалічних решіток із різними рівнями власної мірності 
виникає горизонтальний перепад (градієнт) мірності, спрямований від кристалічної 
решітки з великим рівнем власної мірності до кристалічної решітки з меншим 
рівнем власної мірності.  

Помістимо між пластинами з цих матеріалів рідке середовище, насичене пози-
тивними і негативними іонами. У рідкому середовищі молекули та іони не мають 
сталого положення і знаходяться в постійному хаотичному, так званому 
броунівському, русі. Тому під впливом горизонтального перепаду мірності іони по-
чинають рухатися впорядковано. Позитивно заряджені іони рухаються до пластини 
з великим рівнем власної мірності, тоді як негативно заряджені іони — до пластини 
з меншим рівнем власної мірності (Мал. 3.3.13).  

Одночасно відбувається  перерозподіл  іонів  у  рідкому  середовищі,  внаслідок  



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 143

 

 

Мал. 3.3.12 
 



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 144

 
 

Мал. 3.3.13 
 



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

 145

чого на пластинах накопичуються позитивні і негативні іони. Позитивні іони, на-
штовхуючись на пластину, захоплюють з атомів кристалічної решітки пластини 
електрони, перетворюючись у нейтральні атоми, які  починають  осідати  на  самій 
пластині, тоді як самій пластині не вистачає електронів.  

До того ж «бомбардування» позитивними іонами пластина зазнаватиме 
постійно і по всій поверхні. Оскільки при цьому перепад мірності між двома пла-
стинами зберігається й іони з рідкого середовища під впливом цього перепаду набу-
вають скерованого руху. Хаотичний процес зіткнень молекул та іонів рідкого сере-
довища набуває якісно нових рис. Рух іонів і молекул стає спрямованим.  

Водночас під впливом перепаду мірності між пластинами поведінка позитивних 
і негативних іонів буде різною. Горизонтальний перепад мірності створює умови, за 
яких позитивні іони повинні рухатися проти перепаду, тоді як негативні іони — уз-
довж цього перепаду мірності. Позитивні іони змушені рухатися «проти течії», тоді 
як негативні «за течією».  

У результаті цього швидкість руху, а отже, енергія позитивних іонів 
зменшується, а негативних іонів — збільшується. Прискорені так негативні іони, на-
трапляючи на кристалічну решітку, втрачають надлишкові електрони, стаючи ней-
тральними атомами. Кристалічна решітка при цьому отримує додаткові електрони.  

І, якщо тепер з'єднати ці дві пластини з різними рівнями власної мірності за до-
помогою дроту з сумісного із ними матеріалу, то в останньому (дроті) виникне так 
званий постійний електричний струм — скерований рух електронів від плюса до 
мінуса, де плюс — пластина з більшим рівнем власної мірності, а мінус — пластина 
з меншим рівнем власної мірності. Якщо продовжити цей аналіз, то перепад 
потенціалів між пластинами − не що інше, як перепад рівнів власної мірності 
кристалічних решіток цих пластин.  

У результаті аналізу цього процесу ми прийшли до розуміння природи 
постійного струму.  

Щоб зрозуміти природу руху електронів у провіднику, треба чітко визначитися 
з природою магнітного B і електричного E полів. Природа гравітаційного поля будь-
якого матеріального об'єкта визначається перепадом мірності в зоні неоднорідності, 
у якій цей матеріальний об'єкт утворився. І початковою причиною виникнення тако-
го викривлення простору, що утворилася планета, послужив вибух наднової зірки.  

Перепад мірності скерований від країв зони неоднорідності простору до її цен-
тру, чим і пояснюється спрямованість гравітаційного поля до центру планети або 
будь-якого іншого матеріального об'єкта. Внаслідок того, що деформація простору 
по-різному виявляється усередині зони неоднорідності, синтезуються атоми різних 
елементів; і, коли цей процес відбувається в масштабах всієї планети, речовина 
розподіляється за принципом рівня власної мірності. Це означає розподіл речовини 
планети за зонами, де ця речовина максимально стабільна.  

Це не означає, що атоми з відмінними від оптимального значеннями власної 
мірності не можуть синтезуватися в межах цього об'єму з конкретним значенням 
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мірності простору. Це означає тільки, що атоми з рівнем власної мірності, вищим за 
рівень мірності об'єму простору, у якому відбувся цей синтез, стають нестійкими і 
знову розпадаються на первинні матерії, із яких вони сформувалися. І чим більша 
різниця між рівнем власної мірності утвореного атома і рівнем мірності простору, у 
якому цей синтез стався, то швидше цей атом розпадеться.  

Саме тому відбувається природний перерозподіл атомів, а отже, і речовини 
всередині зони неоднорідності планети. Саме тому поверхня планети формується в 
такому вигляді, до якого ми звикли від самого народження і сприймаємо, як належ-
ну. Треба мати на увазі, що будь-який атом має певний діапазон, у межах якого він 
зберігає свою стійкість, а це означає, що речовина, утворена з цих атомів, теж буде 
стійкою в межах цього діапазону.  

Тверда поверхня планети просто повторює форму зони неоднорідності просто-
ру, у межах якої тверда речовина є стійкою, океани, моря заповнюють заглибини, і 
все це оточує атмосфера. Отож, атмосфера розміщується у верхній межі діапазону 
стійкості фізично щільної речовини, тоді як власне планета − у середній і нижній 
частині цього діапазону... 

Повернемося на рівень мікросвіту і спробуймо зрозуміти природу магнітного та 
електричного полів. Оглянемо кристалічну решітку, утворену атомами одного еле-
мента або атомами кількох елементів (Мал. 3.3.14).  

У твердій речовині сусідні атоми змикаються своїми електронними оболонками 
й утворюють жорстку систему, а це означає, що викривлення мікропростору, зумов-
лені ядром одного атома, змикаються з викривленнями мікропростору сусіднього і 
так далі, утворюючи єдину систему викривлення мікропростору для всіх атомів, що 
зімкнулися між собою і створюють так звані домени.  

«Зв'язані» так  атоми утворюють єдину систему, що складається зі сотень тисяч 
мільйонів атомів. Усі атоми, що входять до цієї системи, мають однаковий рівень 
власної мірності, який у більшості випадків відрізняється від рівня мірності 
мікропростору, у якому ця система атомів знаходиться. У результаті, виникає пере-
пад мірності, спрямований проти перепаду мірності макропростору. Формується зо-
на взаємодії мікропростору і макропростору.  

Зустрічний перепад мірності таких систем атомів компенсує деформацію 
мірності макропростору, у якому відбувається синтез фізично щільної речовини. По 
завершенню синтезу речовини в зоні деформації мірності макропростору 
відбувається взаємна нейтралізація — зустрічні деформації мікропростору 
нейтралізують деформацію мірності макропростору. У фізиці останню названо 
гравітаційним полем, тоді як зустрічна деформація мікропростору, утворена систе-
мою з атомів доменів, формує так зване магнітне поле домена − на рівні одного до-
мена − і магнітне поле планети − на рівні планети.  

Магнітне поле планети виникає як сукупність магнітних полів усіх доменів, що 
існують у фізично щільній речовині планети загалом. Сукупне магнітне поле плане-
ти — значно менше від гравітаційного поля планети тільки з однієї простої причини 
— міріади мікроскопічних магнітних полів доменів  усієї  планети  хаотично  зорієн-  
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товані відносно один одного і лише незначна їх частина зорієнтовані паралельно 
відносно один одного і зберігають свою намагніченість, створюючи магнітне поле 
планети.  

До того ж домени, утворені різними атомами, мають також різний ступінь 
намагніченості.  Намагніченість  визначається  здатністю  домена  зберігати  певну 
спрямованість магнітного поля домена і у фізиці визначається площею петлі гістере-
зису. Максимальні властивості намагнічення виявляє залізо, співналаштованість 
доменів якого в масштабі планети в основному і формує магнітне поле планети. Са-
ме тому аномальні поклади залізовмісних руд породжують магнітні аномалії — 
локальні збурення магнітного поля планети в межах цих аномалій.  

З’ясуємо, як магнітне поле — зустрічний перепад мірності простору — впливає 
на самі атоми, які його породжують. За наявності магнітного поля електрони атомів 
стають більш нестійкими, що в значній мірі збільшує можливість їх переходу не 
тільки на вищі орбіти того самого атома, але і можливість цілковитого розпаду елек-
трону в одному атомі і синтез його в іншому.  

Аналогічні процеси відбуваються, коли атом поглинає хвилю; відмінність поля-
гає лише в тому, що кожен атом поглинає хвилі фотонів окремо, тоді як під впливом 
магнітного поля одночасно збуджуються мільярди атомів, істотно не змінюючи сво-
го агрегатного стану (Мал. 3.3.15).  

За наявності подовжнього перепаду мірності (названого постійним електрич-
ним полем) зовнішні електрони атомів, що стали нестійкими під впливом попереч-
ного перепаду мірності (названого постійним магнітним полем), починають роз-
падатися на матерії, які їх створили, і під впливом подовжнього перепаду мірності 
починають рухатися уздовж кристалічної решітки від більшого рівня мірності, на-
званого плюсом, до меншого рівня мірності, названого мінусом (Мал. 3.3.16).  

Подовжній потік первинних матерій, що вивільняються під час розпаду 
зовнішніх електронів одних атомів, потрапляючи в розташування інших атомів із 
меншим рівнем власної мірності, спричиняє синтез електронів у цих атомах. Інакше 
кажучи, електрони «зникають» в одних атомах і «з'являються» в інших. Це 
відбувається одночасно в мільйонах атомів і в певному напрямі. У так званому 
провіднику виникає постійний електричний струм — спрямований від плюса до 
мінуса рух електронів.  

Тільки в запропонованому поясненні стає зрозумілим, що таке спрямований 
рух, що таке «плюс» і «мінус» і, нарешті, що таке «електрон». Ці поняття ніколи не 
пояснювали і сприймали, як належне. Аби бути гранично точним, треба говорити не 
про «спрямований рух електронів від плюса до мінуса», а про спрямований 
перерозподіл електронів уздовж провідника.  

Як стало зрозуміло з викладеного пояснення, електрони не рухаються уздовж 
провідника, вони зникають в одному місці, де рівень власної мірності атомів стає 
критичним для існування зовнішніх електронів і утворюються в атомах, у яких є 
необхідні для цього умови. Відбувається дематеріалізація електронів в одному місці 
і матеріалізація їх в іншому.  
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Такий процес постійно хаотично відбувається в природі і тому стає помітним 
тільки під час управління цим процесом при штучному створенні скерованого пере-
паду мірності вздовж провідника. Треба зазначити, що причинами  вияву як  
магнітного поля, так і електричного є перепади мірності (градієнти мірності) про-
стору, які принципово не відрізняються один від одного.  

В обох випадках це перепад мірності між двома точками простору, що мають з 
певної причини різні рівні власної мірності. Відмінність виявів цих перепадів обу-
мовлена лише їх просторовим орієнтуванням відносно кристалічної решітки.  

Перпендикулярність двох перепадів мірності відносно так званої оптичної осі 
кристалу спричиняє якісну відмінність реакції кожного атома на ці перепади 
мірності за однакової природи самих перепадів. Анізотропія якісної структури і 
макропростору, і мікропростору зумовлює якісно інші (як на рівні макропростору, 
так і на рівні мікропростору) реакції матерії, що заповнює ці простори. 

Розуміння природи постійного магнітного та електричного полів і природи їх 
впливу на якісний стан фізично щільної матерії дозволяє зрозуміти природу самого 
змінного електромагнітного поля. Змінне магнітне поле у різних фазах свого 
якісного стану по-різному впливає на той самий атом. За нульової напруженості 
змінного магнітного поля, природно, вплив на якісний стан атомів кристалічної 
решітки дорівнює нулю.  

Проходячи через кристалічну решітку умовно позитивної фази напруженості 
змінного магнітного поля, кожен атом починає втрачати свої зовнішні електрони 
унаслідок того, що додаткова зовнішня дія перепаду мірності впливає на якісний 
стан електронних оболонок атомів, істотно не впливаючи на якісний стан атомних 
ядер. У результаті цього, деякі зовнішні електрони стають нестійкими і розпадають-
ся на матерії, які їх створили.  

Під час проходження умовно негативної фази напруженості змінного 
магнітного поля, навпаки, виникають умови для синтезу електронів у зонах 
деформації мікропростору, що виникли під впливом атомних ядер. Тому, проходячи 
через кристалічну решітку, хвиля змінного магнітного поля створює цікаву картину.  

Якщо в цьому атомі або атомах під впливом магнітного поля зовнішні електро-
ни стали нестійкими і розпалися на матерії, які їх створили, то в атома чи атомів, ро-
зміщених попереду оптичної осі, та сама хвиля забезпечує сприятливі умови для 
синтезу електронів (Мал. 3.3.17).  

Це породжує перепад мірності (електричне поле), зміщений за фазою на π/2 в 
атомах, розміщених попереду оптичної осі, перпендикулярно змінному магнітному 
полю,  унаслідок чого в цих атомах синтезуються додаткові електрони (Мал. 3.3.18). 
Додатково синтезовані електрони, своєю чергою, створюють перпендикулярно елек-
тричному полю перепад мірності (магнітне поле), зміщений за фазою на π/2. Як 
наслідок цього, провідником уздовж оптичної осі поширюється змінний електрич-
ний струм (Мал. 3.3.19). За аналогічним принципом у просторі поширюються 
електромагнітні хвилі.  
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Отож, змінне магнітне поле породжує в провіднику змінний електричний 
струм, який, своєю чергою, породжує змінне магнітне поле в цьому провіднику. Ко-
ли поблизу одного провідника із змінним магнітним  полем знаходиться  інший, в 
ньому  виникає  так  званий  індукований  електричний  струм.  Так,  з'явилася 
можливість створити генератор електричного струму, у якому обертальний рух 
турбіни перетворюється в змінний електричний струм.  

Накладання на конкретний мікропростір, із конкретними властивостями і яко-
стями зовнішньої дії, перепаду (градієнта) мірності зумовлює те, що в зоні накла-
дання властивості та якості мікропростору змінюються .  

Внаслідок того, що простір, як на макрорівні, так і мікрорівні — анізотропний, 
тобто властивості та якості простору − різні у різних напрямах, додаткові зовнішні 
перепади мірності, залежно від того, в якому напрямі простору вони виявляються, 
зумовлюватимуть різні реакції фізично щільної речовини, яка заповнює цей простір.  

За однакової природи перепаду мірності, саме анізотропія простору спричиня-
ється до того, що реакція фізично щільної матерії залежить від того, у якому про-
сторовому напрямі виявляється цей перепад. Саме тому природа магнітного та елек-
тричного полів — тотожна, як би парадоксально це не звучало.  

Відмінність їх властивостей та якостей визначено саме просторовими характе-
ристиками. Якраз тотожність природи магнітного та електричного полів і створює 
можливість для їх взаємодії і взаємоіндукції.  

33..44..  РРееззююммее  
Макропростір і мікропростір існують у безперервній взаємодії між собою. Од-

нак за весь час існування науки природа цієї взаємодії залишалася загадкою. Загад-
кою, на яку ніхто чомусь не звернув уваги. Проте саме розуміння взаємодії між мак-
ро- і мікропростором дає розуміння життя Всесвіту.  

Синтез фізично щільної речовини відбувається в зонах збурення мірності про-
стору, які виникають під час вибуху наднової зірки. Хвилі збурення мірності макро-
простору змінюють властивості та якості простору, через який вони проходять. 
Внаслідок цього змінюється природа поведінки матерії, яка, з тих чи інших причин, 
опиняється в цих ділянках збурення мірності простору. У результаті, у цих зонах 
деформації простору з'являються якісно нові форми матерій.  

Ці якісно інші форми матерій, заповнюючи зони неоднорідності простору, 
нейтралізують викривлення макропростору, і хвилі збурення мірності простору «за-
морожуються», виникають своєрідні стоячі хвилі збурення мірності макропростору.  

Процеси, які відбуваюся на рівні мікропростору в зонах збурення мірності мак-
ропростору, зрештою, зумовлюють цілковиту компенсацію збурення мірності мак-
ропростору за рахунок того, що синтезовані гібридні форми матерії на рівні 
мікропростору впливають на мікропростір довкола із знаком, протилежним знаку 
початкового збурення макропростору, у якому відбувається цей синтез.  

Мікроскопічні, у порівнянні зі збуреннями макропростору, впливи гібридних 
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форм матерій на довколишній мікропростір, об’єднуючись, компенсують збурення 
мірності макропростору. Компенсують, але, не анулюють. У результаті, зони збу-
рення мірності макропростору залишаються, не зникають, наповнені гібридними 
формами матерій, синтез яких, своєю чергою, відбувається тільки в цих зонах збу-
рення мірності макропростору. 

Отож, макропростір і мікропростір перебувають у тісному взаємозв'язку, не 
можуть стабільно існувати один без одного, і стан балансу між ними забезпечує 
стійкий стан простору загалом. Будь-які зміни, збурення в якісному стані макропро-
стору виявляються у зміні якісного стану мікропростору. І, навпаки, будь-які зміни 
якісного стану мікропростору виявляються на якісному стані макропростору.  

Стійкість стану Всесвіту забезпечує баланс макропростору і мікропростору. 
Стоячі хвилі збурення мірності макропростору, які виникають у процесі цього ба-
лансу, мають постійний перепад (градієнт) мірності, спрямований від зовнішньої 
межі зони неоднорідності до її центру.  

Під впливом цього перепаду мірності навіть після завершення синтезу 
гібридних форм матерій первинні матерії продовжують рухатись від межі зони 
неоднорідності мірності до її центру, так само як і гібридні форми матерій. Кожна 
гібридна форма матерії якісно і структурно відрізняється від інших і частково своїм 
вторинним виродженням простору нейтралізує збурення мірності макропростору.  

Внаслідок цього для кожної окремо взятої гібридної форми матерії перепад 
мірності всередині зони неоднорідності макропростору продовжує існувати, незва-
жаючи на те, що ця гібридна матерія частково нейтралізує цей перепад мірності. 
Тільки разом гібридні форми матерій нейтралізують початковий, або первинний, пе-
репад мірності в зоні викривлення мірності макропростору. Тоді як для окремо 
взятої гібридної матерії перепад мірності продовжує існувати.  

Крім того, унаслідок виникнення стоячої хвилі мірності цей перепад мірності 
стає постійним. Це явище є тільки тому, що гібридні форми матерій, хоч і утворені 
тими самими первинними матеріями, якісно і структурно відрізняються між собою, 
лише частково взаємодіючи між собою за спільними властивостями та якостями.  

Тому фізично щільна речовина, яка є однію з форм гібридних матерій, постійно 
перебуває під дією цього постійного перепаду мірності, внаслідок чого всі фізично 
щільні об'єкти вимушено рухаються від краю зони неоднорідності макропростору до 
її центру. У сучасній фізиці цей процес називається гравітацією, гравітаційним по-
лем планети чи будь-якого іншого матеріального макрооб'єкта.  

Гравітація − не що інше, як дія на фізично щільну речовину постійного 
радіального перепаду мірності макропростору, що виник у зоні неоднорідності мак-
ропростору в результаті взаємодії простору і вільних матерій, які заповнюють цей 
простір.  

На рівні мікропростору кожен атом впливає на простір довкола. Це так званий 
вторинний вплив на простір, який на рівні мікропростору зумовлює часткову 
нейтралізацію перепаду мірності макропростору.  
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Інакше кажучи, кожен атом породжує зустрічний перепад мірності простору на 
рівні мікропростору, який частково нейтралізує первинний перепад мірності макро-
простору на рівні мікропростору. Вплив кожного атома не залежить від впливу жод-
ного іншого атома.  

Від з'єднання атомів у молекули і кристалічні решітки їх індивідуальні впливи 
на простір довкола об'єднуються в спільну систему. Кожна молекула або 
кристалічна решітка обмежена в просторі через ті чи інші властивості та якості мак-
ропростору. Тому створений молекулою або кристалічною решіткою зустрічний пе-
репад мірності виявляється на мікрорівні простору.  

Кожна молекула або кристал створюють своєрідний домен, що формує довкола 
себе перепад зустрічної мірності простору, який називають магнітним полем цього 
домена. Суперпозиція всіх магнітних доменів породжує магнітне поле 
матеріального об'єкту, для планети — магнітне поле планети. Сукупне магнітне по-
ле планети по-різному впливає на атоми і молекули, які створюють речовину плане-
ти, через їх якісні та структурні відмінності, тому атоми, молекули, кристали вияв-
ляють різні властивості і якості.  

Неоднорідність простору в різних напрямах зумовлює те, що той самий перепад 
мірності простору по-різному впливає на якісний стан фізично щільної матерії, за-
лежно від того, у якому просторовому напрямі виникає цей перепад мірності. Це 
пов'язано також із тим, що синтез гібридних матерій, включаючи фізично щільну, 
орієнтований відповідно до анізотропії самого макропростору, у якому відбувається 
синтез.  

Анізотропія простору зумовлює просторове орієнтування матерії − як 
незв'язаних первинних матерій, так і гібридних. Анізотропія простору зумовлює 
структурну та якісну анізотропію матерії. Анізотропний макрокосмос породжує 
анізотропний мікрокосмос, баланс яких і забезпечує стійкий стан Всесвіту.  

Унаслідок анізотропії макропростору і мікропростору вплив локальної 
неоднорідності простору на матерію і на сам простір починає залежати від просто-
рового орієнтування градієнта перепаду мірності простору, як стосовно самого про-
стору, так і стосовно матерії.  

Внаслідок цього градієнт мірності простору виявляється то так званим 
гравітаційним полем − за одного просторового напряму, то магнітним полем — за 
іншого, то електричним полем − за третього. Тільки завдяки цьому у просторі мож-
ливе поширення електромагнітних та інших хвиль. Магнітне поле переходить в 
електричне, і навпаки — електричне в магнітне. Це правило працює і стосовно 
гравітаційних хвиль. Усі вони — взаємозамінні. Це правило не поширюється на 
стоячі хвилі мірності.  

Розуміння єдності природи полів дає ключ для створення антигравітації і 
можливості миттєвого переміщення в просторі, відкриває практично необмежені 
можливості розвитку техніки, освоєння нових джерел енергії. 
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РРооззддіілл  44..  ННееооббххіідднніі  іі  ддооссттааттнніі  ууммооввии  ддлляя  ввииннииккннеенннняя  жжииттттяя  уу  ВВссеессввііттіі    

44..11..  ППііддххіідд  ддоо  ссппррааввии  
Питання про те, як виникло життя на нашій планеті, завжди було «каменем 

спотикання». Із давніх часів філософи, учені намагалися розгадати таємницю життя. 
Створювали різні теорії, гіпотези про природу живої матерії. Усі вони ґрунтуються 
на постулатах (поняттях, які приймають, не доводячи). Аби зберегти життєздатність 
цих теорій, вводилися усе нові і нові постулати.  

Сьогодні всі наукові теорії мають в основі десятки, а іноді й сотні постулатів. 
До них належить і сучасна фізика. Інформація, накопичена людством до кінця ХХ 
століття, робить ці теорії недійсними.  

Явища, які вчені спостерігають за допомогою приладів або візуально, виявля-
ють реальні закони природи. Але реальні закони природи формуються на рівнях 
макрокосмосу і мікрокосмосу.  

Усе, з чим людина має справу у житті, знаходиться між макрокосмосом і 
мікрокосмосом. Саме тому, коли за допомогою приладів людина змогла заглянути в 
мікросвіт, вона уперше зіткнулася зі законами природи, а не їх виявами.  

Матерія не з'явилася нізвідки. Усе водночас набагато простіше і складніше: те, 
що людина знає про матерію, і думає про неї, як про завершене, абсолютне поняття, 
− насправді тільки маленька частина цього поняття.  

Матерія — дійсно нікуди не зникає і нізвідки не з'являється; справді, діє Закон 
Збереження Матерії, однак він не такий, яким його уявляють люди.  

Тобто наявні наукові теорії, обґрунтовані постулатами, виявилися “мертвона-
родженими”. Вони не змогли логічно пояснити, як зародилося життя. 
Неспроможність не вибачає незнання.  

Життя на нашій планеті з'явилося більше чотирьох мільярдів років тому, і його 
розвиток зумовив появу розумності, але цивілізація досі не може відповісти на про-
сте запитання: що таке життя? як воно виникло з так званої неживої матерії?  

Як і чому нежива матерія раптом перетворилася на живу? Не розуміючи цього 
питання, людство не може називати себе розумною расою, а радше − несвідомим 
малям, якому час розумнішати.  

Отже, які умови повинні були виникнути на планеті, щоб зародилося життя?  

44..22..  УУммооввии  ддлляя  ззаарроодджжеенннняя  жжииттттяя  ннаа  ппллааннееттаахх  
Щоби пояснити природу зародження життя найперше треба визначити, які 

умови повинні існувати, аби на планеті могло зародитися бодай білкове життя.  
Дев'ять планет сонячної системи — наочний приклад цього. Сьогодні тільки на 

планеті Земля є необхідні і достатні умови для життя або принаймні для 
складноорганізованої живої матерії. І перше завданням − визначити ці умови. Беру-
чи до уваги розуміння зазначених процесів, що відбуваються на макро- і 
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мікрорівнях простору, можна виділити такі необхідні для зародження життя умови: 
1. Постійний перепад мірності ς.  Величина постійного перепаду мірності і 

коефіцієнт квантування простору γi (що визначає кількість форм матерій цього 
типа, які можуть злитися в межах такого перепаду) визначають еволюційний 
потенціал можливого життя. Кратність цих величин — критерій, що дає уяв-
лення про кількість якісних бар'єрів (рівнів), які виникають усередині цього 
перепаду мірності.  

Кількість бар'єрів характеризує якісне різноманіття можливого життя. У тому 
числі, можливість появи розуму і його розвитку. Після сформування планети 
мірність макропростору повертається до вихідного рівня, який був до вибуху 
наднової зірки. По створенні виникає постійний перепад мірності між рівнем 
мірності фізично щільної речовини (2.89915) і рівнем мірності довколишнього мак-
рокосмосу (3.00017).  

Отож, постійний перепад мірності − необхідна умова виникнення життя. Важ-
ливе значення має величина цього перепаду. Саме величина перепаду визначає 
еволюційний потенціал живої матерії, життя. Мінімальний перепад мірності, при 
якому може зародитися життя, має бути рівним 

ς = 1 γi (ΔL)    (4.2.1)  
Поява зачатків розуму і зародження пам'яті, без якої  не може розвиватися ро-

зум, можлива, якщо перепад мірності рівний 
ς = 2 γi (ΔL)    (4.2.2)  
Необхідною умовою виникнення розуму і його еволюції є перепад мірності: 
ς = 3 γi (ΔL)    (4.2.3)  
Тобто, використовуючи перепад мірності, як критерій, можна говорити про ви-

могу до якісної структури простору-всесвіту (для нашого простору-всесвіту (γi (ΔL) 
= 0.020203236...). Тільки простори-всесвіти, утворені трьома чи більшою кількістю 
форм матерій, забезпечені потрібними для зародження життя і розуму умовами.  

2. Наявність води. Вода − основа органічного життя на нашій планеті. Звичай-
но ж, існують форми життя не тільки білкової основи. Але спершу треба прослідку-
вати закономірності виникнення білкового життя. Треба зрозуміти, що відбувається 
в нашому власному домі перед тим, як заглядати в чужий. 

3. Наявність атмосфери. Атмосфера − найбільш динамічна, активна частина 
планети. Вона швидко і різко реагує на зміни стану зовнішнього середовища, що 
дуже важливо, щоб виникло життя. Наявність в атмосфері кисню і вуглекислого 
газів — ознака білкового життя на планеті.  

Атмосфера не має бути дуже щільною чи надміру розрідженою. За дуже щіль-
ної атмосфери випромінювання зірки не досягають поверхні планети і не нагрівають 
її. Одночасно нижні шари атмосфери не поглинають випромінювання зірки і теплові 
випромінювання поверхневих шарів планети. У результаті, нема перепаду мірності 
між освітленою і нічною частинами поверхні планети. І як наслідок, атмосферні ма-
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си в нижніх шарах атмосфери не рухаються. Без градієнта (перепаду) мірності уз-
довж поверхні планети не виникають атмосферні електричні розряди.  

Нижні шари надмірно розрідженної атмосфери можуть поглинати 
випромінювання зірки і теплові випромінювання поверхні. Однак через її надмірну 
розрідженість атмосферні маси не починають рухатися. Як відомо, величина і 
щільність атмосфери визначають за розміром і масою планети. Тому тільки планети, 
сумірні за розмірами і масою з нашою Землею, мають максимально сприятливі умо-
ви для виникнення білкового життя.  

Атмосфера не повинна бути ані надміру «важкою», ані надміру «легкою».  
4. Періодична зміна дня і ночі. Планетарна доба не має бути ані дуже корот-

кою, ані дуже довгою. Планети з тривалістю планетарної доби в діапазоні 18-48 
земних годин мають максимально сприятливі умови для виникнення життя.  

Під час того, як атоми поверхневого шару великих площ масово поглинають 
фотони світла, рівень мірності цього шару збільшується на певну величину ΔL. Ця 
величина відповідає амплітуді хвиль, поглинутих поверхневим шаром планети 
(інфрачервоне, оптичне, ультрафіолетове випромінювання Сонця).  

У результаті цього в зоні поглинання зменшується перепад між рівнями 
мірності атмосфери і поверхні планети на величину ΔL. Тоді як неосвітлена або ніч-
на частина поверхні зберігає колишній перепад рівнів мірності між атмосферою і 
поверхнею. Отож, виникає перепад мірності між освітленою і неосвітленою зонами 
поверхні планети. Паралельно до поверхні планети виникає перепад (градієнт) 
мірності.  

Визначальною є величина цього перепаду. Річ у тому, що молекули атмосфери 
перебувають під постійним впливом гравітаційного поля планети, який виникає 
внаслідок формування в зоні неоднорідності макропростору постійного перепаду 
мірності, спрямованого від зовнішніх меж до центру зони неоднорідності.  

Гравітаційне поле планети компенсується тим, що кожен атом або молекула 
атмосфери мають рівні власної мірності, − дуже близькі до верхньої границі 
діапазону стійкості фізично щільної речовини. Починає діяти так званий «ефект по-
плавця», коли кожна молекула або атом прагнуть досягти максимально стійкого 
стану рівноваги. Саме завдяки цьому молекули й атоми атмосфери − на відміну від 
важчих елементів − не падають на поверхню планети.  

Перепад (градієнт) мірності між денною і нічною зонами спрямований уздовж 
поверхні планети, що приводить в рух вільні матерії паралельно її поверхні від зони 
з великим рівнем мірності (освітлена поверхня) до зони з меншим рівнем мірності 
(неосвітлена поверхня). У результаті появи паралельно до поверхні другого напряму 
руху вільних матерій виникає перепад атмосферного тиску (Мал. 4.2.1) і 
зменшується сила тяжіння.  

Оскільки молекули атмосфери не зв'язані в жорсткі (твердий стан речовини) 
або напівжорсткі системи (рідкий стан речовини), то перепад мірності простору уз-
довж поверхні спричиняється до того, що потік вільних матерій  захоплює за  собою  
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молекули, які формують атмосферу. Повітряні маси починають рухатися, виникає 
вітер. При цьому «розігріті» молекули (молекули, що поглинули сонячне 
випромінювання) переміщуються на неосвітлену територію, де вони спонтанно 
(мимовільно) випромінюють хвилі.  

Інакше кажучи, внаслідок того, що власний рівень мірності цих молекул вищий 
за власний рівень атмосфери неосвітленої поверхні, перепад між мірністю середо-
вища і власною мірністю розігрітих молекул зумовлює нестійкий стан останніх і 
провокує те, що молекули спонтанно випромінюють хвилі.  

«Холодні» молекули, своєю чергою, мають нижчий рівень власної мірності, ніж 
рівень мірності освітленої території, що провокує масове поглинання 
випромінювань Сонця і теплових випромінювань освітленої поверхні. Поступово  
власний рівень мірності освітленої поверхні вирівнюється з власним рівнем мірності 
молекул.  

До того ж, якщо власний рівень мірності «холодних» молекул значно 
відрізняється від власного рівня мірності освітленої території − останній 
знижується. Коли власний рівень мірності освітленої території опускається до рівня 
так званої точки «роси», молекули води з газоподібного стану переходять у рідкий. 
Випадає роса. Якщо це відбувається на рівні хмарності, утворення крапель набуває 
ланцюгового характеру − і випадає дощ.  

Водночас нормалізується стан якісного бар'єру між другим і фізичним рівнями. 
Якщо цей процес відбувається різко і швидко, вільні матерії, скупчені на рівні 
якісного бар'єру, стікають лавиноподібно. І, як наслідок, виникають атмосферні 
електричні розряди — блискавки. Аналогічний процес відбувається на річковій 
греблі, коли відкрити всі шлюзи − тоді вся вода, накопичена греблею, звільниться.  

Періодична зміна дня і ночі забезпечує закономірність і природність описаного.  
Оптимальні для виникнення життя − планети з тривалістю планетарної доби в 

інтервалі 18-48 земних годин. За меншої тривалості планетарної доби описані про-
цеси не досягають рівня, щоб атмосферні маси і розряди атмосферної електрики мо-
гли рухатись активно, а без цього не може зародитись органічне життя.  

Триваліша планетарна доба (більша за 48 земних годин) зумовлює постійний 
штормовий стан атмосфери планети, що створює для виникнення і розвитку життя 
важкі умови. На таких планетах життя може виникнути тільки тоді, коли 
інтенсивність випромінювань зірки, які досягають поверхні планети, зменшиться до 
певного рівня.  

Якщо під час випромінювань зірки освітлена поверхня планети не 
перегрівається, виникають умови для зародження життя. Зазвичай такі умови 
з'являються на останній стадії еволюції зірок. Та навіть, якщо тоді і виникне життя, 
воно не встигне розвинутися в складні форми до того, як зірка загине.  

Окрім цього, якщо тривалість планетарної доби невелика, перепад мірності не 
досягає потрібного рівня, аби маси нижніх шарів атмосфери планети почали суттєво 
рухатись.  
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Якщо ж тривалість планетарної доби велика, перепад мірності стає настільки 
значним, що зумовлює потужні і тривалі атмосферні буревії та шторми, які знищу-
ють верхній шар планетарного ґрунту − через це на планеті не може розвиватись 
флора, а без неї просто неможливий розвиток екологічної системи.  

Штормовий стан атмосфери також збурює на планеті поверхневі шари океанів, 
що, своєю чергою, робить можливим зародження життя у воді. 

5. Розряди атмосферної електрики. Під час розрядів атмосферної електрики в 
морській воді синтезуються органічні молекули. У зоні розряду створюється додат-
кове викривлення простору (зміна рівня мірності), під час якого молекули 
неорганічних з'єднань, розчинених у воді, з'єднуються між собою в якісно новому 
порядку, творячи органічні сполуки, які є ланцюжками однотипних атомів.  

Тільки потужні розряди атмосферної електрики можуть створити потрібні умо-
ви, щоб рівень мірності досяг критичної величини. Два вільні електронні зв'язки 
кожного з цих атомів можуть приєднати до себе як вільні іони, так і інші ланцюжки-
молекули. Атмосферні електричні розряди виникають у наслідок перепаду товщини 
якісного бар'єру між фізичним і іншим рівнями планети.  

Коли ніч спадає на землю, поверхневий шар планети починає охолоджуватися і 
випромінювати теплові хвилі. Як і під час будь-якого випромінюванні, зменшується 
рівень мірності випромінюваного атома або молекули. Коли це одночасно 
відбувається з трильйонами трильйонів атомів і молекул на обмеженій території 
(площа, освітлена зіркою в денний час), рівень мірності зменшується на цілій 
території.  

Якщо за день атмосфера і поверхня планети сильно розігрілися, а вночі різко 
охололи, рівень мірності стрибає. До того ж вільні матерії, скупчені на рівні 
якісного бар'єру, лавиною падають вниз. Між атмосферою і поверхнею планети 
відбувається електричний розряд.  

Отже, потрібно такі умови, щоб  на планетах виникло життя:  
 постійний перепад мірності  
 наявність води  
 наявність атмосфери  
 періодична зміна дня і ночі  
 розряди атмосферної електрики.  
Життя автоматично зароджується на всіх планетах, де існують зазначені умови. 

І таких планет у Всесвіті — мільярди. Наша планета Земля не унікальне творіння 
природи.  

44..33..  ЯЯккіісснніі  ооссооббллииввооссттіі  ооррггааннііччнниихх  ммооллееккуулл  іі  їїхх  рроолльь  уу  ззаарроодджжеенннніі  жжииттттяя  
Тепер розглянемо, як за згаданих потрібних умов зароджується і розвивається 

життя. Як усім відомо, морська вода стала колискою життя. У ній є практично всі 
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хімічні елементи та багато їх сполук.  
Під час розрядів атмосферної електрики деформується простір. У воді, прони-

заній цими розрядами (блискавками), виникає рівень мірності, за якого 
чотиривалентні елементи (вуглець, кремній, фосфор) починають з'єднуватися в лан-
цюжки. До того ж молекули, що виникли, не тільки структурно відрізняються, але й 
набувають нових якостей.  

Які ж нові якості з’являються, колі ті самі атоми з'єднуються в іншому струк-
турному порядку? Що примушує нас розділяти атоми, які створюють один струк-
турний порядок, від тих самих атомів, які створюють інший структурний порядок? 
Чому в одному випадку — неорганічні з'єднання, а в іншому — органічні?  

Внаслідок того, що основою білкового життя є вуглець, досить проаналізувати 
якісну відмінність просторових характеристик молекул, створених цим елементом, 
аби розгадати таємницю зародження життя. Спробуємо зрозуміти, що зумовлюють 
відмінності структурної організації молекул. Розглянемо неорганічні структурні 
утворення — кристали.  

Кристали − такі просторові з'єднання, де атоми один від одного розташовані 
практично на однакових відстанях. Ці відстані сумірні розмірам самих атомів (10-

14…10-12 метра). Причому вони (відстані) практично однакові на всіх просторових 
напрямах (алмаз) або тотожні в кожній просторовій площині (графіті). Ці кристали 
утворено атомами вуглецю (С), однак вони не є основою ані живих організмів, ані 
органічних молекул (Мал. 4.3.1, Мал. 4.3.2).  

Яка причина того, що такі самі атоми вуглецю, з'єднавшись в іншому просторо-
вому порядку, стали фундаментом живої природи? А вони (причини) — наслідок 
якісних особливостей органічних молекул (Мал. 4.3.3, Мал. 4.3.4). Якісні 
особливості органічних молекул такі: 

1. Просторова структура органічних молекул − неоднорідна в різних просторо-
вих напрямах. 

2. Молекулярна вага органічних молекул коливається від кількох десятків до 
кількох мільйонів атомних одиниць. 

3. Розподіл молекулярної ваги органічних молекул нерівномірний у різних про-
сторових напрямах. 

Внаслідок зазначених якісних особливостей, органічні молекули впливають на 
мікропростір довкола неоднаково в різних просторових напрямах. Це явище особли-
во яскраво виражено в молекулах РНК і ДНК (Мал. 4.3.5, Мал. 4.3.6).  

Атоми, які створюють ці молекули, формують довгі, закручені у спіраль, лан-
цюжки. Саме спіральна просторова форма молекул РНК і ДНК забезпечує потрібні 
для виникнення живої матерії якості.  

Що це за потрібні якості, які творять диво життя? Що дозволяє говорити про 
якісно новий етап еволюції матерії — еволюцію живої матерії, еволюцію життя?  
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Спробуємо зрозуміти диво, яке породжує життя...  
Внутрішній об'єм спіралей молекул РНК або ДНК утворює своєрідний тунель. 

Спіральна молекула сильно впливає на рівень мірності мікропростору цього тунелю. 
До того ж вплив на внутрішній об'єм тунелю не однаковий у різних напрямах (Мал. 
4.3.7).  

Пригадаймо, що кожен атом впливає на мірність мікропростору довкола себе. 
Сполука атомів, діючи на мірність мікропростору молекули, поєднує впливи всіх 
атомів, які її утворюють. Водночас важливе значення має просторова орієнтація 
впливу кожного атома, що входить до сполуки.  

Спіральна структура молекул РНК або ДНК створює умови, за яких вплив на 
мірність більшості атомів, які їх створюють, зосереджується у внутрішньому об'ємі 
спіралей цих молекул. Мірність зовнішнього об'єму спіралей молекул РНК або 
ДНК змінюється не суттєво.  

Треба зазначити, що зміни мірності внутрішнього об'єму цих спіралей −  
неоднакові в різних просторових напрямах. Витки спіралі вздовж осі створюють пе-
репади мірності, які періодично повторюються. Ці перепади створюють у 
внутрішньому об'ємі стоячу хвилю мірності (хвиля мірності, параметри якої не 
змінюються в часі і в просторі).  

У радіальних напрямах спіраль молекули РНК або ДНК створює плавний пе-
репад мірності. Саме стояча хвиля мірності, створювана спіральною структурою 
молекули РНК або ДНК, є достатньою умовою для виникнення життя.  

З'ясуємо − чому все саме так?  
Молекули РНК і ДНК знаходяться у водному середовищі. Морська вода, у якій 

і зародилося перше життя, містить безліч молекул, іонів, як неорганічного, так і 
органічного походження.  

Усі ці молекули та іони перебувають у постійному хаотичному русі. У 
результаті такого руху молекули і іони періодично потрапляють у внутрішній об'єм 
спіралі РНК або ДНК. 

І народжується диво життя!.. 
Розгадка цього дива — дуже проста. Річ у тому, що внутрішній об'єм спіралі 

молекули РНК або ДНК є пасткою для всіх молекул, які в нього потрапили. 
Радіальний перепад мірності утримує молекули, які потрапили в цю пастку, 
усередині спіралі РНК або ДНК. Одночасно радіальний перепад мірності примушує 
вільні матерії рухатися вздовж цього перепаду. І, як наслідок, виникають 
гравітаційні сили, спрямовані до осі спіралі РНК або ДНК. Тому всі молекули, які 
потрапили до внутрішнього об'єму спіралі, у результаті броунівського (хаотичного) 
руху починають рухатися уздовж осі спіралі.  

Так само, як течія річки захоплює за собою все, що в неї потрапляє, радіальний 
перепад захоплює «полонені» молекули. Тільки дуже швидкі молекули можуть вир-
ватися з цього полону. Одночасно вони втрачають частину  свого  потенціалу. Решта  
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молекул починає вимушено рухатися уздовж осі спіралі.  
Як Ви пам'ятаєте, спіраль молекули РНК або ДНК створює уздовж осі стоячу 

хвилю перепаду мірності. Вимушено рухаючись уздовж осі, «полонені» молекули 
потрапляють у зони з різними мірностями. Кожна з цих молекул має власний рівень 
мірності, за якого вона максимально стабільна, а також діапазон значень мірності, у 
межах якого молекула може існувати, не розпадаючись. І як тільки «полонені» мо-
лекули, вимушено рухаючись уздовж осі, потрапляють до зони з недосяжною для 
них мірністю, вони стають нестійкими і починають розпадатися (Мал. 4.3.8).  

У результаті розпаду молекул вивільняються всі сім первинних матерій, які 
утворили фізично щільну речовину. Крім того, частина матерій, вивільнившись, 
знову створює нові атоми та молекули із власним рівнем мірності, тотожним  
мірності зони розпаду.  

Зазвичай молекули, які знову виникають, не розпадаються під час вимушеного 
руху вздовж осі. Вийшовши із внутрішнього об'єму спіралі молекули РНК або ДНК, 
вони опиняються у водному середовищі (Мал. 4.3.9). Ці молекули часто хімічно 
активні і навіть агресивні, як щодо молекул РНК чи ДНК, так і щодо інших внутрі-
шньоклітинних утворень.  

Забігаючи наперед, зазначимо, що ці молекули, які називатимемо токсинами, 
або шлаками, виводяться за межі клітини і далі − за межі організму (багатоклітин-
ного). Повернемося до аналізу процесів, що відбуваються у внутрішньому об'ємі 
спіралі РНК або ДНК... Частина вільних вивільнених матерій, як з'ясувалося, 
утворює стійкі атоми і молекули. А інша частина? Що відбувається з нею?!  

Саме в цій точці аналізу ми підійшли до розуміння таємниці життя.  
Незв'язані матерії каналом між фізичним (перша матеріальна сфера) і другим 

(друга матеріальна сфера) рівнями планети, який виникає у внутрішньому об'ємі 
спіралі РНК або ДНК, починають перетікати на інші рівні. Пригадаймо, що кожна 
молекула, особливо такі величезні, як РНК і ДНК, деформують мікропростір довко-
ла себе. І при цьому деформується другий матеріальний рівень планети. До того ж 
форма деформації повністю копіює форму молекули РНК або ДНК, як втім і всіх 
інших молекул.  

Коли на дорозі виникають ями (деформації), вони по самі вінця заповнюються 
водою під час дощу. Якщо дощить довго, дощова вода, заповнивши ями, починає 
стікати в низини. Так само і незв'язані матерії, перетікаючи каналом на другий 
матеріальний рівень, повністю заповнюють деформації. Їх надлишок звільняється 
від полону планети. Виникає тільки одне запитання: якими є матерії, що 
вивільняються, і чому заповнюють деформацію другого матеріального рівня (сфе-
ри)? Для того, щоб відповісти на нього, пригадаймо, що другий матеріальний рівень 
(сфера) утворився в результаті злиття шести вільних форм матерії. Тому 
деформацію другого матеріального рівня заповнює лише матерія G, яка є сьомою 
матерією і не входить до складу гібридної матерії другої матеріальної сфери.  

Після того, як матерія G повністю заповнить деформації, на другому матеріаль-  
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ному рівні (сфері) утворюється точна копія молекули РНК або ДНК. Виникає так 
зване друге матеріальне тіло молекули РНК або ДНК (Мал. 4.3.10).  

Якщо друге матеріальне тіло − повноцінне, якісний бар'єр між ним − другою 
матеріальною сферою і фізично щільним тілом (першою матеріальною сферою) 
зникає, оскільки система друге матеріальне тіло, плюс друга матеріальна сфера 
структурно та якісно відповідає фізично щільній матерії21.  

Між фізично щільною (перше матеріальне тіло) молекулою і другим матеріаль-
ним тілом молекули РНК або ДНК утворюється постійний канал, яким вивільнені 
матерії продовжують перетікати на другий та інші матеріальні рівні планети. Якщо 
процес розпаду «полонених» молекул у внутрішньому об'ємі спіралі молекули РНК 
або ДНК припиниться, то друге матеріальне тіло молекули або зникне зовсім, або 
втратить оптимальну щільність. Як і калюжа на дорозі: якщо знову не буде дощу, 
уся вода в ній випарується, і на дорозі залишиться просто яма... 

Отож, постійний розпад «полонених» молекул у внутрішньому об'ємі спіралі 
молекули РНК або ДНК − потрібна для підтримування життя умова. Виникнення 
другого матеріального тіла − якісно нова сходинка в еволюції матерії. Полонена 
матерія знайшла спосіб звільнитись із власної в'язниці. І це звільнення — жива 
матерія.  

Поява другого матеріального тіла — початок еволюції живої матерії.  
Першими живими організмами були віруси. Вірус − це молекула РНК, оточена 

білковою оболонковою. Білкова оболонка створює довкола молекули РНК стійке 
середовище. Особливий мікроклімат довкола молекули РНК створюється завдяки 
тому, що білкова оболонка уповільнює рух молекул як усередину себе, так і назовні. 
Тому молекули, потрапивши всередину білкової оболонки і зіштовхуючись із нею 
під час руху, можуть багато разів відбиватись від неї, перед тим, як покинути 
внутрішній об'єм білкової оболонки.  

Багаторазове повторення рухів молекул, які потрапили всередину білкової обо-
лонки, збільшують імовірність того, що вони попадуть у «сферу впливу» молекули 
РНК і, як наслідок, будуть втягнуті до внутрішнього об'єму молекули РНК та поч-
нуть вимушено рухатися уздовж оптичної осі цієї молекули, потрапляючи під дію 
стоячої хвилі мірності. Зрештою, так і зумовлюється те, що вони розпадаються на 
матерії,  які їх створили.  

Внутрішній об'єм молекули РНК, наче порохотяг, засмоктує в себе всі молеку-
ли, які потрапили під дію радіального перепаду мірності, створеного спіраллю мо-
лекули РНК. Так само, як і молекули РНК, «чорні діри» макрокосмосу формують 
довкола себе сферу впливу, потрапляючи в межі якої, будь-яка матерія, у тому числі 
й електромагнітні  хвилі, не  можуть  вирватися. Чорна  діра  макрокосмосу  створює  

 
21 «The DNA PHANTOM EFFECT: Direct Measurement of A New Field in the Vacuum Substructure», by 

Dr. Vladimir Poponin, 1996. 



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 177

  

 

Мал. 4.3.10 
 



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

 178

довкола себе потужне радіальне гравітаційне поле (радіальний перепад мірності), 
яке зумовлює розпад будь-якої матерії.  

Аналогічно внутрішній об'єм спіралі молекули РНК або ДНК створює такі 
умови, які забезпечують розпад полонених молекул під дією стоячої хвилі мірності. 
Спіраль цих молекул поводиться так само, як «чорна діра» макрокосмосу, що 
дозволяє назвати молекулу РНК чи ДНК «чорною дірою» мікрокосмосу.  

Отож, поява білкової оболонки довкола молекули РНК стало наступним рівнем 
еволюції матерії від неживої форми до живої. Саме поява цієї оболонки дає підстави 
говорити про якісно новий етап еволюції матерії — етап еволюції живої матерії.  

Стояча хвиля мірності, що виникає у внутрішньому об'ємі молекули РНК або 
ДНК, − хоч і необхідна для виникнення життя умова, однак не достатня, адже в пер-
винному океані концентрація органічних молекул була дуже маленькою. І тому, як-
що б органічні молекули додатково не накопичувались поблизу молекули РНК, не 
могло б і йтися про те, що ця молекула їх захопить, а далі вони розпадуться на 
матерії, які їх створили.  

Виникає запитання: як у молекулі РНК могла з'явитися білкова оболонка? Яке 
диво мало трапитися, аби це сталося? Відповідь на це питання, як не дивно, дуже 
проста. Білки, як і всі органічні молекули, виникли в насиченому розчині первинно-
го океану внаслідок атмосферних електричних розрядів.  

Білки − це великі молекули, які складаються іноді з десятків тисяч атомів і, 
вільно (по-броунівськи) рухаючись у водах первинного океану та потрапляючи в 
«поле тяжіння» молекули РНК, не можуть бути втягнуті у внутрішній об'єм цієї мо-
лекули, адже білки − настільки величезні молекули, що просто не можуть 
поміститися у внутрішньому об'ємі молекули РНК.  

Хоча це не означає, що молекула РНК не впливає на молекули білків.  
Радіальний перепад мірності, створений спіраллю молекули РНК, проте, 

захоплює своїм «тяжінням» первинні структури молекул білків і робить їх своїми 
постійними «супутниками», як це відбувається під час захоплення великим 
матеріальним тілом (наприклад, планетою) меншого (Мал. 4.3.11). І знову 
спостерігаємо дивну паралель між макросвітом і мікросвітом.  

Отже, захоплення та утримування молекулою РНК первинних структур моле-
кул білків якраз і стало тією умовою, яка забезпечила формування довкола цієї мо-
лекули білкової оболонки. Згодом число білків-супутників молекули РНК зроста-
ло, завдяки близьким значенням рівнів власної мірності їх «орбіти» були сумірними. 
Внаслідок цього, сусідні білки-супутники були на такій відстані один від одного, що 
з’являлись умови, щоб між ними виникли так звані хімічні реакції (Мал. 4.3.12).  

Хімічні реакції між первинними структурами білків-супутників зумовлювали 
появу між ними стійких електронних зв'язків і вони зросталися в одне ціле. Посту-
пово довкола молекули РНК виникла суцільна білкова оболонка. У результаті цьо-
го, білки-супутники затримали свого загарбника — молекулу РНК у власній 
«в'язниці» (Мал. 4.3.13). Так, виникла стійка система молекул — молекула РНК  і  її  
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білкова оболонка. Виник перший живий організм — вірус.  
Тепер час розглянути ще одну якість живої матерії — розмноження. На рівні 

вірусів можна говорити про дублювання ними самих себе, внаслідок чого поява од-
ного живого організму стала природним результатом життєдіяльності іншого.  

З’ясуємо природу цього явища докладніше. Єдина білкова оболонка, що виник-
ла довкола молекули РНК, не є суцільною, а радше − сіткою довкола молекули 
РНК. Вічка цієї «сітки» — не однакові, що дозволяє молекулам різних розмірів по-
трапляти всередину білкової оболонки.  

Невеликі за розмірами молекули, більшість із яких неорганічні, досить вільно 
можуть покидати внутрішній об'єм білкової оболонки під час свого хаотичного ру-
ху, оскільки більшість вічок білкової оболонки вірусу більші за них.  

Тоді, як великі і середні органічні молекули затримуються цим «неводом» 
усередині білкової оболонки, оскільки ймовірність того, що ця молекула під час сво-
го хаотичного руху потрапить у те саме вічко, через яке вона потрапила усередину, 
− дуже мала. В результаті, усередині білкової оболонки вірусу накопичуються 
органічні молекули.  

Відбувається своєрідна фільтрація води первинного океану через внутрішній 
об'єм білкової оболонки вірусу. Цей процес можна вважати первинним живленням 
першого живого організму. Частина так само полонених органічних молекул 
потрапляє під дію радіального перепаду мірності спіралі молекули РНК вірусу, 
втягується у внутрішній об'єм спіралі і розпадається там на матерії, які їх створили.  

Якщо вода первинного океану достатньою мірою насичена органічними моле-
кулами, поступово всередині білкової оболонки збільшується концентрація 
органічних молекул. Від зростання концентрації органічних молекул усередині 
білкової оболонки збільшується також число молекул, які потрапляють до «зони 
тяжіння» «чорної діри» мікрокосмосу — внутрішнього об'єму спіралі молекули 
РНК.  

Треба зазначити, що всередині білкової оболонки накопичуються різноманітні 
органічні молекули, у тому числі і нуклеотиди — будівельний матеріал для молекул 
РНК і ДНК.  

Поступово концентрація органічних молекул усередині білкової оболонки 
досягає такого рівня щільності, за якого відбувається постійний розпад органічних 
молекул, що потрапили у внутрішній об'єм. Унаслідок цього зростає потік вивільне-
них під час розпаду первинних матерій із фізично щільного рівня на другий 
матеріальний рівень. Що зумовлює надлишкове насичення другого матеріального 
тіла молекули РНК.  

Надлишкове насичення другого матеріального тіла  викликає зворотній потік 
первинної матерії G із другого матеріального рівня на перший. У результаті цього 
на фізичному рівні з'являється проекція другого матеріального тіла.  

Серед органічних молекул, що насичують внутрішній об'єм білкової оболонки 
віруса, є й нуклеотиди − будівельний матеріал для молекул РНК і ДНК. Тому під 
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час появи проекції другого матеріального тіла на фізичному рівні виникають умови, 
потрібні для з'єднання окремих нуклеотидів у спіраль молекули РНК віруса.  

Проекція другого матеріального тіла на фізичному рівні точно відповідає по-
рядку нуклеотидів у молекулі РНК, тому вона на фізичному рівні створює додаткові 
викривлення мірності мікропростору, відповідно до якісних характеристик 
відповідних нуклеотидів, які створюють початкову, так звану материнську молекулу 
РНК. Поряд із материнською молекулою РНК виникає її точна матриця.  

Вільні нуклеотиди, потрапляючи до цієї матриці, починають з'єднуватися один 
з одним у тому самому порядку, що і в материнській молекулі РНК. Наведена мат-
риця змушує вільні нуклеотиди з'єднуватися в заданому порядку. Оскільки проекція 
другого матеріального тіла на фізичному рівні створює таку зміну мірності 
мікропростору, за якої вільні молекули нуклеотидів не можуть з'єднатися в іншому 
порядку.  

У результаті такого вимушеного з'єднання вільних молекул нуклеотидів, на 
фізичному рівні з'являється нова молекула РНК, яка є точною копією 
материнської.  

Однак, чому нуклеотиди не можуть з'єднатися в іншому порядку? Відповідь на 
це питання — дуже проста. Кожен нуклеотид має власний рівень мірності, 
відмінний від іншого, тому, щоб два нуклеотиди з'єдналися, необхідно створити до-
даткову зміну мірності мікропростору. До того ж для різних пар нуклеотидів вели-
чина цієї додаткової зміни мірності мікропростору буде іншою.  

Тому, коли на фізичному рівні виникає досить щільна проекція другого 
матеріального тіла молекули РНК віруса, початковий рівень мірності мікропростору 
в зоні проекції змінюється відповідно до коду цієї молекули РНК цього вигляду. 
Так зумовлюється те, що це місце може «зайняти» тільки той нуклеотид, параметри 
якого відповідають цій ділянці мікропростору. Кожен нуклеотид буквально «сідає» 
в спеціально підготовлене для нього «гніздо».  

У результаті такого процесу з'являються дві тотожні молекули РНК цього віру-
су.  

А після цього починається етап, коли нова молекула РНК створює білкову обо-
лонку, за однаковим із материнською молекулою РНК вірусом принципом і з білків, 
накопичених у білковій оболонці материнського віруса. Такий процес відбувати-
меться кожного разу, коли всередині білкової оболонки віруса накопичиться достат-
ньо органічних молекул — «будівельного матеріалу» потрібної якості. Вірус  дуб-
люється (або розмножується).  

У результаті такого процесу органічна матерія, що виникла в первинному 
океані з неорганічної, під впливом атмосферних електричних розрядів 
перетворюється в просту живу матерію, яка самоорганізовується. Отож, з'явилися 
перші примітивні живі організми — віруси, еволюція яких і спричинила 
різноманіття рослинних та тваринних форм життя спочатку у світовому океані, а 
потім і на суші.  
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Наступною еволюційною сходинкою розвитку життя стали так звані 
бактеріофаги, проміжна ланка між вірусами і бактеріями — простими 
одноклітинними організмами. Може виникнути запитання: як відбувалася подальша 
еволюція життя від вірусу — до бактеріофага, від бактеріофага — до 
одноклітинного організму?  

І знову без дива, усе — дуже просто і водночас прекрасно. Віруси, які розмно-
жилися, заповнили верхній шар первісного океану не більше ніж на сто метрів. Гли-
бина сто метрів, на яку віруси проникають у світовий океан, обумовлена тим, що 
синтез органічних молекул відбувається під час атмосферних розрядів електрики, 
які зачіпали тільки поверхневий шар первинного океану.  

Це, по-перше, а, по-друге, саме верхній шар океану постійно рухався під впли-
вом вітрів і приливів; на цю глибину також проникає сонячне світло. Ось так, віру-
си, «плаваючи» у поверхневому шарі первинного океану, періодично опинялися в 
зоні дії атмосферних розрядів електрики. Атмосферні розряди в тих зонах, де про-
ходять, змінюють мірність простору, створюючи умови для синтезу органічних спо-
лук.  

Однак, що трапиться, якщо до зони електричного розряду потрапить вірус? 
Звичайно, якщо вірус потрапить під пряму дію електричного розряду, він повністю 
зруйнується. Що ж трапиться, якщо вірус попаде в периферійні зони дії атмосфер-
ного розряду? Чи щось зміниться? Під час зміни мірності простору довкола і 
всередині віруса можуть відбутися кілька процесів: 

1. Зміниться порядок з'єднання нуклеотидів у наявній молекулі РНК віруса. 
2. Збільшиться або зменшиться число нуклеотидів у наявній молекулі РНК 

віруса. 
3. З’являться хімічні зв'язки між наявною молекулою РНК віруса та іншими 

молекулами РНК, які під час електричного розряду були всередині білкової оболон-
ки віруса чи з'явилися в ній під дією електричного розряду. 

Коли змінюється порядок з'єднання нуклеотидів у молекулі РНК віруса,  у 
результаті таких мутацій з'являється новий вірус. Коли зменшується число 
нуклеотидів, які створюють молекулу РНК віруса, останній може втратити якості 
живої матерії, оскільки, щоб виявити властивості живої матерії, молекула РНК має 
досягти критичної молекулярної ваги.  

Віруси − це погранична форма між живою і неживою організацією матерії. Щоб 
виявити властивості живої матерії, молекула РНК віруса повинна досягти певної 
молекулярної маси, за якої виникає ефект відкриття якісного бар'єру між першою і 
другою матеріальними сферами. За меншої молекулярної маси якісний бар'єр не 
відкривається.  

Саме тому, якщо вірус витягти з води, він переходить у кристалічний стан, 
оскільки поза водою молекула РНК віруса втрачає зі своїх зовнішніх електронних 
зв'язків групи H і ОН, що досить сильно позначається на її молекулярній вазі, − і 
відновлюється якісний бар'єр, зникають властивості живої матерії.  
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Потрапляючи у воду, молекула РНК віруса відновлює свої хімічні зв'язки, 
внаслідок чого групи H і ОН приєднуються до неї, а молекулярна вага знову 
зростає. Після досягнення критичної молекулярної ваги між першою і другою 
матеріальними сферами відкривається якісний бар'єр, і знову з'являються 
властивості та якості живої матерії.  

Отож, досить важливий чинник, який визначає можливість зародження життя, − 
молекулярна вага, точніше, є якісна межа молекулярної ваги молекул РНК або 
ДНК, так звана критична молекулярна вага, за якої еволюція матерії потрапляє на 
якісно новий рівень еволюції — еволюцію живої матерії.  

Якщо ж під впливом атмосферних розрядів електрики у молекулі РНК віруса 
збільшується число нуклеотидів, можна спостерегти кілька цікавих моментів. По-
перше, поява «зайвих» нуклеотидів спричиняється до народження нового вірусу, 
нової мутації.  

По-друге, збільшення кількості нуклеотидів зумовлює зростання молекулярної 
ваги молекули РНК, внаслідок чого збільшується ступінь її впливу на довколишній 
мікропростір, що своєю чергою спричиняє збільшення розміру білкової оболонки.  

Збільшення розмірів білкової оболонки пов'язане з тим, що важча молекула 
РНК віруса сильніше впливає на довколишній мікропростір. Внаслідок цього «поле 
тяжіння» молекули РНК захоплює білки-супутники, які творять оболонку віруса, на 
більшій відстані від неї самої; це спричиняється до того, що у важчої молекули РНК 
з'являється більша білкова оболонка. Більшого розміру білкова оболонка дозволяє 
нагромаджувати всередині себе більше органічних молекул і дозволяє створити 
стійкіший внутрішній мікроклімат. 

Якщо ж під час атмосферних розрядів електрики виникають стійкі хімічні 
зв'язки між двома молекулами РНК, з'являється молекула, яка є просторово-
хімічним з'єднанням двох спіралей, — з'являється так звана двоспіральна молекула 
РНК, за певних умов з'являється молекула ДНК.  

Поява ДНК відкриває нову еру розвитку живої матерії — від одноклітинних 
живих організмів до багатоклітинних і так далі, аж до розумної живої матерії. 
Подвійна спіраль молекули ДНК сильніше деформує мікропростір поблизу себе, що 
прискорює розпад «полонених» молекул на матерії, які їх створили, − оскільки 
«полонені» молекули, вимушено рухаючись у внутрішньому об'ємі спіралей моле-
кули ДНК, потрапляють під удари двох стоячих хвиль мірності, тоді як молекули 
РНК мають тільки одну стоячу хвилю мірності.  

Подвійна стояча хвиля мірності молекули ДНК, отже, прискорює розпад «по-
лонених» молекул, збільшуючи ефективність усієї системи загалом. Окрім того, 
подвійна спіраль молекули ДНК так впливає на власний мікропростір, що білкова 
оболонка виникає на значно більшій відстані від самої молекули − це дозволяє на-
копичити всередині цієї оболонки більше «полонених» органічних молекул.  

Це найважливіший чинник, який підтримує життя.  
Велика білкова оболонка «проціджує» більшу кількість морської води з 
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органічними молекулами, які «плавають» у ній і які виникають під час атмосферних 
розрядів електрики. Це природно: великим неводом можна зловити більше риби. 
Тільки у цьому випадку неводом є білкова оболонка, а рибою — органічні молеку-
ли, які «плавають» у первинному океані.  

Окрім того, подвійна спіраль молекули ДНК створює умови для появи багато-
шарової оболонки, так званої мембрани. Мембрана сформувалася в процесі еволюції 
із трьох шарів: двох білкових і одного жирового. Причому жировий шар 
розміщується між двома білковими.  

Спіралі молекули ДНК просторово зміщені одна щодо одної. Тому кожна з цих 
спіралей створює «свої» білкові оболонки, які теж зміщуються відносно одна одної 
а, крім цього, одна всередині одної. Довкола молекули ДНК формуються дві білкові 
«фортечні» стіни. Внаслідок цього органічні та неорганічні молекули, аби попасти у 
внутрішній об'єм оболонки, мусять просочуватися через перешкоди.  

Проходячи подвійну перешкоду, ці молекули втрачають свою кінетичну 
енергію. І в результаті практично не можуть прорватися через оболонки назад. Так, 
фільтрується вода первинного океану, а органічні молекули накопичуються 
всередині оболонок.  

Між вкладеними одна в одну білковими оболонками утворюється шпарина. І 
будь-яка молекула, пройшовши зовнішню білкову оболонку, потрапляє в простір 
між зовнішньою і внутрішньою. Власний рівень мірності білкових оболонок значно 
вищий за власний рівень води океану. Тому виникає подвійний незначний перепад 
мірності із зоною стійкої рівноваги між ними.  

Рухаючись, усі молекули мають здолати ці перепади мірності − і потрапляють 
до «нейтральної» зони з меншим рівнем мірності, ніж власна мірність білкових обо-
лонок. Саме тому жирові молекули, проходячи через шпарину між білковими обо-
лонками, потрапляють до зони, де рівень мірності дуже близький до рівня власної 
мірності жирових молекул.  

Жирові молекули починають, ніби осідати в просторі між білковими оболонка-
ми, поступово заповнюючи цю шпарину. Водночас молекули жиру, з'єднуючись між 
собою, створюють жировий шар між білковими оболонками. Згодом між жировим 
шаром і білковими оболонками виникають хімічні зв'язки. І як результат, виникає 
тришарова оболонка — мембрана.  

Коли з’являється тришарова оболонки, можна говорити про наступний рівень 
розвитку живої матерії — виникнення одноклітинних організмів. Їхня перевага 
перед вірусами в тому, що багатошарова клітинна мембрана створює стійке хімічне 
середовище всередині клітини.  

Окрім того, клітинна мембрана захищає від агресивності зовнішнього середо-
вища, забезпечуючи сприятливі умови для подальшої еволюції життя. Гідрофобні 
(водовідштовхувальні) властивості жирового шару мембрани створювали умови, 
щоб усередину оболонки проникали органічні молекули і не проникали молекули 
води.  
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Річ у тому, що внутрішній об'єм оболонки — обмежений, і тому, якщо в нього 
потрапляє молекула води, яка займає навіть невеликий, проте реальний об'єм про-
стору, не залишається місця для органічних молекул, які значно більші, а отже, ру-
хаються повільніше, ніж молекули води.  

Отож, поява жирового шару оболонки практично вирівнює шанси органічних і 
неорганічних молекул. Така оболонка ніби «притримує» частину молекул води, за-
безпечуючи сприятливі умови для проникнення органічних молекул.  

Це — величезне надбання, але, як і за кожне надбання, за нього одноклітинні 
організми мали заплатити. Якщо віруси можуть існувати мільйони і мільярди років, 
періодично перебуваючи в живому або кристалічному стані, то одноклітинні 
організми, а потім і багатоклітинні, стали «смертними».  

У «молодому» одноклітинному організмі товщина та щільність жирового шару 
мембрани відносно невелика, що дозволяє молекулам води потрапляти всередину 
оболонки. Згодом жирові оболонки окислюються, внаслідок чого гідрофобні 
властивості мембрани посилюються. Крім того, жировий шар оболонки ніби 
«товстіє», адже білкові оболонки продовжують захоплювати з довкілля нові жирові 
молекули.  

Як наслідок, циркуляція речовин через мембрану поступово сповільнюється, а 
потім і зовсім припиняється. Внутрішній об'єм клітини, втрачаючи певну кількість 
води, втрачає життєздатність − клітина гине. Отож, одноклітинні організми стали 
смертними, тобто існують обмежений час.  

Поява тришарової мембрани сильно підштовхнула розвиток життя і водночас  
тимчасово обмежила тривалість життєдіяльності одноклітинних організмів. Втрати-
вши воду, вони, на відміну від вірусів, гинули. Тому перші одноклітинні організми 
могли існувати тільки у водах первинного океану. 

Через рух верхніх шарів первинного океану однотипні одноклітинні організми 
потрапляли в різні зовнішні умови. Вплив різних зовнішніх умов на однотипні 
одноклітинні організми забезпечували такі умови, за яких вони або гинули, або 
змінювалися.  

З'явилися рослинні і тваринні одноклітинні організми. Різні зовнішні умови по-
роджували різноманіття форм рослинних і тваринних організмів. Почала формува-
тися первинна екологічна система. Здатність одноклітинних тваринних організмів 
самостійно переміщуватися дала новий поштовх еволюції життя. Тваринні 
одноклітинні організми перестали залежати від вибриків зовнішнього середовища.  

Первісний океан містив ще дуже мало органічних речовин і першим 
одноклітинним організмам було складно «виловити» у воді органічні речовини, 
необхідні для підтримання їх життєдіяльності.  

Пригадаймо, за яких умов із неорганічних молекул вуглецю, кисню, азоту, вод-
ню та інших виникають органічні сполуки... Відбувається це, коли насичену 
неорганічними молекулами та атомами воду пронизують електричні розряди, що 
виникають у результаті перепаду статичної електрики між атмосферою і поверхнею.  
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Електричні розряди викривляють мікрокосмос, що і створює умови для 
з'єднання атомів вуглецю в ланцюжки — органічні молекули. Так, для синтезу 
органічних молекул потрібно, аби мірність мікрокосмосу змінилась на певну вели-
чину:  

ΔL ≈ 0,020203236...    (4.3.1) 
І, аби перші одноклітинні організми могли відновлювати та зберігати свою 

структуру, потрібен синтез простих органічних сполук усередині самих 
одноклітинних організмів. Синтез простих органічних молекул із неорганічних 
можливий, якщо мірність мікрокосмосу зміниться на величину ΔL/2. 

Жоден простий (і навіть складний!) живий організм не може створити елек-
тричний розряд, подібний атмосферному. Під час еволюції у простих одноклітинних 
організмах виник проміжний варіант, що дає потрібну величину ΔL. Пригадаймо, 
що кожна молекула, атом впливає, викривлює свій мікрокосмос на ту чи іншу вели-
чину. Максимально на мікрокосмос впливають органічні молекули.  

Великі органічні молекули, такі як ДНК і РНК, так впливають на мікрокосмос, 
що відбувається не синтез, а розпад простих органічних молекул − під впливом 
перепадів мірності, спричинених стоячою хвилею мірності внутрішнього об'єму 
спіралі молекул РНК або ДНК.  

Пригадаймо, що синтез органічних молекул із неорганічних спочатку 
відбувався під час атмосферних розрядів електрики, які створювали потрібний 
рівень мірності, щоб атоми вуглецю С могли з'єднатися в ланцюжки. Тому для син-
тезу органічних молекул усередині клітини мають відбутися аналогічні процеси.  

Клітина не може створити електричний розряд, аналогічний розрядам 
атмосферної електрики, проте, у ній синтезуються органічні молекули. Як природа 
вирішила цю проблему!? Знову-таки все елементарно просто.  

Для синтезу органічних молекул із неорганічних потрібно створити періодичні 
коливання мірності мікрокосмосу в межах 0 < ΔL ≤ 0,020203236, яке накладати-
меться на вже наявне викривлення простору, спричинене включеннями клітин. Од-
ночасно періодично змінна величина накладається на постійний рівень мірності. І на 
певний час у мікроскопічному об'ємі простору з’являються умови, потрібні для син-
тезу органічних молекул.  

Атмосферні електричні розряди проходять на макрорівні, а синтезування 
клітинами органічних молекул — на мікрорівні. У першому випадку синтез є 
побічним ефектом, у другому — прямим. Для того, щоб це сталося, потрібні моле-
кули в клітині, власний рівень мірності яких, плюс періодичне коливання мірності 
ззовні клітки забезпечували би потрібні для синтезу умови.  

Так на мікрокосмос впливають органічні молекули середньої величини. Здава-
лося б, усе дуже просто... Одноклітинні організми повинні мати молекули, значно  
менші від молекул ДНК і РНК,  −і проблему вирішено... Однак все не так просто.  

Кожна молекула змінює мікрокосмос довкола себе, але ця зміна залишається  
незмінною до тих пір, поки зберігається цілісність самої молекули. Для того, щоб 
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відбувся синтез органічних молекул, має виникнути коливання мірності 
мікрокосмосу амплітудою:  

0 < ΔL < 0,010101618...   (4.3.2) 
Коливання мірності мікрокосмосу повинні бути хоча б періодичними, аби ви-

никли нормальні умови для синтезу органічних молекул. Для цього потрібні моле-
кули, які би змінювалися за незначних змін зовнішнього середовища і викликали 
всередині одноклітинних організмів відповідні коливання мірності мікрокосмосу. 
Водночас такі дії зовнішнього середовища (випромінювання) не повинні руйнувати 
самі одноклітинні організми, а мають вільно потрапляти всередину їх мембран.  

Зовнішні чинники, які відповідають усім цим вимогам, − це слабкі теплові й 
оптичні випромінювання Сонця, тоді як інша частина сонячної радіації є руйнівною 
для органічних сполук і організмів (рентгенівське та гамма-випромінювання). І зно-
ву рятує вода... Вода океану поглинає рентгенівське та гамма-випромінювання і 
пропускає теплове та оптичне випромінювання Сонця, що також вільно можуть 
проникнути в одноклітинні організми.  

Отож, аби відбувся внутрішньоклітинний синтез органічних сполук, потрібні 
такі умови: 

а) щоб усередині одноклітинних організмів були органічні молекули, які від 
зміни зовнішніх чинників легко змінюють свою структуру в певних межах, спричи-
няючи коливання мірності мікрокосмосу в діапазоні  0 < ΔL < 0,010101618... 

б) зовнішні чинники, які можуть зумовити потрібні зміни структури цих моле-
кул, не руйнуючи молекули, як і самі одноклітинні організми (слабкі теплові та 
оптичні випромінювання Сонця).  

Під час еволюції виникла потрібна для цього молекула — молекула хлорофілу. 
Молекули хлорофілу, поглинаючи частину оптичного та теплового 
випромінювання, змінюють свою структуру, створюючи нові з'єднання, дуже 
нестійкі своєю чергою, причому, поглинання відбувається порціями, так званими 
фотонами.  

Такі з'єднання розпадаються, тільки-но перестане діяти теплове та оптичне 
випромінювання, і саме це спричиняє коливання мірності мікрокосмосу, так 
потрібні для синтезу всередині одноклітинних організмів. Поглинаючи фотони со-
нячного випромінювання, молекула хлорофілу зумовлює коливання мірності 
мікрокосмосу.  

Це пов'язано з тим, що, коли атоми молекули хлорофілу поглинають фотони, 
електрони переходять на інші орбіти. Одночасно на електронні зв'язки, які виника-
ють, молекула хлорофілу приєднує групи ОН і Н, що спричиняє коливання 
молекулярної ваги. І, як наслідок, коливання мірності мікрокосмосу, що і забезпечує 
потрібні для синтезу органічних сполук умови .  

Молекула хлорофілу втрачає накопичений потенціал під час синтезу і 
повертається до початкового, стійкішого стану, готова знову поглинати фотони. 
Синтез супроводжується поглинанням вуглекислого газу (СО2) з довкілля і виділен-
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ням кисню (О2) − побічного продукту. Відбувається так званий фотосинтез.  
Отже, прості одноклітинні організми, еволюційно розвиваючись (завдяки моле-

кулам хлорофілу), набули здатності, поглинаючи сонячне світло, синтезувати 
органічні сполуки, необхідні для відновлення їх структури і життя.  

Одноклітинні організми відростками клітинних мембран з'єдналися в один 
конгломерат (наприклад, вольвокс), що спричинилося до чергового еволюційного 
стрибка життя. Таке зрощення одноклітинних організмів стало причиною чергового 
вибухового розвитку життя. Тимчасові з'єднання перетворилися на постійний 
симбіоз одноклітинних організмів. Від цієї миті еволюції життя можна говорити про 
багатоклітинні організми.  

Зовнішні клітини багатоклітинного конгломерату попали під дію зовнішнього 
середовища, часто агресивного, тоді як внутрішні клітини багатоклітинного 
організму ззовні були оточені іншими клітинами. У результаті, згодом клітини 
багатоклітинних організмів почали виконувати різні функції і набули різного 
зовнішнього вигляду.  

У процесі еволюції виникали нові види багатоклітинних організми, зникали 
старі. Досконаліші екологічні системи змінювали прості. Згодом життя вибралося зі 
своєї колиски — океану й освоїло сушу. Однак усе це відбувалося на фізично 
щільному рівні. Як же проходили такі еволюційні процеси на інших рівнях плане-
ти?..  

Пригадаймо, що молекула РНК або ДНК на другому матеріальному рівні 
створює з однієї матерії точну копію себе. Ця копія − так зване друге матеріальне 
тіло цієї молекули.  

Одноклітинний організм (клітина), окрім молекул ДНК, які формують хромо-
соми клітинного ядра, містить цілу низку органічних включень (апарат Гольджі, 
мітохондрії, центріолі, ендоплазматичну мережу і так далі), а також органічні та 
неорганічні молекули. Останні беруть участь у внутрішньоклітинних біохімічних 
реакціях.  

Так ось, усі клітинні включення теж впливають (тобто деформують, викрив-
люють) на довколишній мікропростір. Відмінність їх впливу від молекул РНК і 
ДНК полягає в тому, що більшість із них (за винятком РНК мітохондрій) не 
відкривають якісного бар'єру між фізичним і другим матеріальним рівнями. Тому на 
другому матеріальному рівні всі ці деформації створюють точну копію фізично 
щільної клітини (Мал. 4.3.14).  

Як і сліди на вологій землі повторюють форму ніг, так само друге матеріальне 
тіло клітини є точною копією фізично щільної клітини. Відмінність тільки в тому, 
що друге матеріальне тіло клітини утворено з однієї первинної матерії, тоді як 
фізично щільна клітина — злиттям семи первинних матерій. Отож, формується сис-
тема фізично щільної клітини — друге матеріальне тіло клітини.  

У фізичній клітині постійно розщеплюється фізично щільна речовина. 
Первинні матерії вивільняються і починають циркулювати  між  рівнями  по  каналу,  
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створеному клітинним ядром, формуючи захисну оболонку клітини.  
Як же з первинних матерій, викинутих в канал, виникає захисна оболонка клі-

тини? Які природні чи божественні сили «подбали» про такий захист живих 
створінь? На превеликий жаль багатьох, ніякого божественного начала тут нема. 
Усе, як і завжди, − дуже просто і складно одночасно. 

Хромосоми, які створюють ядро клітини, деформують мікропростір довкола 
себе. До того ж у зоні деформації збільшується мірність мікропростору. Первинні 
матерії, вивільнені під час розщеплення, починають переміщатись створюваним 
ядром клітини каналом із фізичного рівня на другий, третій матеріальні рівні і так 
далі. 

Цей потік первинних матерій спрямовується проти основного потоку первин-
них матерій макропростору. Тому первинні матерії, викинуті каналом клітинного 
ядра, повертаються в зустрічних потоках первинних матерій, які формують сфери 
планети.  

Аналогія цього − фонтан. Викинутий під тиском струмінь води піднімається на 
певну висоту. Витративши початковий потенціал, він падає вниз, творячи 
своєрідний водяний купол. Так само первинні матерії, викинуті каналом клітинного 
ядра, повертаються зустрічними потоками. І рухаються уздовж зони викривлення 
мікропростору. Досягнувши фізичного рівня, вони повторюють форму викривлення 
мікропростору і повертаються до клітинного ядра.  

У результаті, первинні матерії творять ізольовану зону довкола фізично 
щільного і другого матеріального тіл клітини (Мал. 4.3.15). Після сформування 
захисної оболонки загальний потік первинних матерій просто обтікає цю зону. 
Усередині цієї захисної оболонки виникає своєрідний мікроклімат, оазис, де друге 
матеріальне тіло клітини максимально ізольовано як від хаосу довкілля, так і від 
впливу інших клітин чи організмів.  

Захисна ізолювальна оболонка існуватиме до тих пір, поки всередині клітини 
відбуватиметься розщеплення речовин і функціонуватиме канал між рівнями 
клітини. Інакше кажучи, поки клітина живе.  

Клітини багатоклітинних організмах мають різні функції і, як наслідок, набу-
вають різних зовнішніх форм. Будь-який багатоклітинний організм − жорстка коло-
нія, у якій зовнішнє середовище більшості клітин формують інші клітини того само-
го організму. До того ж це фіксоване розміщення клітин (крім клітин крові) 
зберігається впродовж усього їх життя.  

Пригадаймо, що кожна жива клітина створює друге матеріальне тіло, яке є її 
структурною копією. У жорсткій колонії розміщення клітин фіксоване, тому їх другі 
матеріальні тіла також розміщуються фіксовано. Тому на другому матеріальному 
рівні другі матеріальні тіла кліток утворюють аналогічну жорстку систему — друге 
матеріальне тіло багатоклітинного організму.  

Під час еволюції багатоклітинних організмів спеціалізація клітин зумовила не 
тільки до те, що вони почали інакше виглядати, але суттєво змінився  також  ступінь  
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їх впливу на власний мікрокосмос. Деформація мікропростору, спричинена кількома 
типами клітин багатоклітинного організму, відкрила якісний бар'єр між другим і 
третім матеріальними рівнями планети. 

Одночасно на третьому матеріальному рівні, за аналогією з другим, формують-
ся точні копії фізично щільних клітин зі всіма їх особливостями. Назвемо ці копії 
третіми матеріальними тілами фізично щільних клітин. Відмінність їх від других 
матеріальних тіл клітин визначається не тільки розміщенням на наступному 
якісному рівні планети, але і якісним складом.  

Повні треті матеріальні тіла утворюються в результаті синтезу двох первинних 
матерій (Мал. 4.3.16). Треті матеріальні тіла клітин багатоклітинного організму та-
кож створюють жорстку систему — третє матеріальне тіло багатоклітинного 
організму.  

Поява в живих організмах третіх матеріальних тіл − грандіозний якісний стри-
бок у розвитку живої природи. Наявність у клітин трьох рівнів, які взаємодіють між 
собою, створила потрібні та достатні умови для виникнення пам'яті, емоцій і 
інтелекту, що і є основою високоорганізованої живої матерії.  

Певні типи клітин багатоклітинних організмів, адаптуючись до своїх функцій, 
настільки змінилися, що спричинена ними деформація мікропростору досягла чет-
вертого матеріального рівня планети. Це — клітини головного, спинного і 
кісткового мозку. Аналогічно, на цьому рівні з матеріальних тіл клітин цього 
організму утворюється четверте матеріальне тіло багатоклітинного організму (Мал. 
4.3.17). 

Отож, у створенні другого матеріального тіла беруть участь усі клітини фізично 
щільного організму. У творенні третього матеріального тіла — більшість клітин. 
Четверті матеріальні тіла можуть виникнути тільки в певних видів живих організмів 
і тільки на певному рівні їх розвитку.  

У створенні п'ятого матеріального тіла задіяна тільки частина клітин 
багатоклітинного організму. Тому четверте і п'яте матеріальні тіла якісно (і зовні  
теж) відрізняються як від третього, так і від другого матеріальних тіл 
багатоклітинного організму.  

Фізично щільне, або перше матеріальне тіло клітини, разом із другим, третім, 
четвертим і так далі матеріальними тілами формують одну систему — живий 
організм, живу матерію. Тільки всі разом вони створюють диво природи — живу 
матерію, життя, еволюція якого закономірно спричиняє зародження розуму — 
самосвідомості живої матерії.  

Коли взаємодія фізично щільного тіла клітин (першого матеріального тіла) з 
іншими матеріальними тілами порушується, погано функціонує і сама клітина. При-
пинення циркуляції первинних матерій між рівнями клітини спричиняє її смерть.  

Жива клітина не може функціонувати без зворотного зв'язку зі своїми іншими 
матеріальними тілами. Так само, як і інші матеріальні тіла клітини не можуть 
функціонувати без постійного розпаду молекул у фізично щільній клітині. Після  то-  
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го, як життєві процеси зупиняються, фізично щільна клітина розпадається на орга- 
нічні та неорганічні молекули. Цей факт не потребує пояснень.  

Однак, що при цьому відбувається з іншими матеріальними тілами клітини? Чи 
руйнуються вони так, як фізично щільне тіло клітини, і чи спостерігаються інші 
процеси, а якщо так, то які?  

Справді, друге та інші матеріальні тіла виникають у результаті деформації 
мікропростору, спричиненої фізично щільною клітиною. Тому перше, що може спа-
сти на думку − інші матеріальні тіла клітини зникають під час розпаду фізично 
щільного. Та чи так це − ще питання.  

Пригадаймо, що друге та інші матеріальні тіла клітини з'являються в результаті 
насичення деформації, яку створює клітина на тому чи іншому рівні, первинними 
матеріями, що не належать до жодного рівня.  

Друге матеріальне тіло — первинною матерією G, третє, — G і F, четверте, —
G, F і E і так далі. За такого розкладу впадає в очі якісна відмінність першого від 
інших матеріальних тіл клітини. Перше матеріальне тіло постало з гібридної матерії, 
утвореної злиттям семи первинних матерій. Усі інші матеріальні тіла клітини ви-
никли в результаті насичення первинними матеріями деформації мікропростору, по-
родженої фізично щільним тілом клітини.  

Як слід на м'якому ґрунті заповнюється дощовою водою, так і деформація 
мікропростору, зумовлена фізично щільною клітиною, насичується відповідними 
первинними матеріями. Так само, як не завжди зникає в м'якому ґрунті слід від ноги, 
так і не завжди зникають після руйнування фізично щільного тіла клітини друге та 
інші матеріальні тіла. З’ясуємо, що ж із ними відбувається? Якщо в клітині є тільки 
друге матеріальне тіло з первинної матерії G, виникає ситуація, коли можливі кілька 
варіантів розвитку процесу.  

Згодом друге матеріальне тіло втрачає щільність насичення первинною 
матерією G; коли є фізично щільне тіло, втрати компенсуються завдяки насиченню 
первинними матеріями, вивільненими під час розпаду молекул усередині клітини; 
водночас великі втрати другим матеріальним тілом первинної матерії G  зумовлені 
зворотним перетіканням цієї первинної матерії на фізично щільний рівень. Цей зво-
ротний потік і є потрібною умовою для нормального функціонування живої клітини.  

Від руйнування фізично щільної клітини припиняється зворотне перетікання 
первинної матерії G із другого матеріального тіла до першого (Мал. 4.3.18).  

Друге матеріальне тіло продовжує втрачати певну частину первинної матерії G, 
з якої й утворюється власне друге матеріальне тіло клітини. Внаслідок цього, 
щільність другого матеріального тіла зменшується, воно ніби «тане». І коли «танен-
ня» продовжувалося б, то, безперечно, друге матеріальне тіло клітини зникло б за 
певний час після загибелі фізично щільного. Однак цього не відбувається. А ось, 
чому. 

Пригадаймо, що після сформування планети первинні матерії продовжують 
пронизувати зону неоднорідності  простору, у  якій  відбувся  синтез  планети.  А  це  
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означає, що потоки первинних матерій пронизують також усі матеріальні тіла кліти- 
ни, включаючи і фізично  щільне. І  якщо  насичення  фізично  щільного  тіла віль-
ними первинними матеріями не має принципового значення, щоб функціонувала фі-
зично щільна клітина, то, коли потоки первинних матерій пронизують друге та інші 
матеріальні тіла клітини, картина суттєво змінюється.  

Друге матеріальне тіло є згустком первинної матерії G, яка заповнила дефор-
мацію мікропростору, створену фізично щільним тілом на другій матеріальній сфе-
рі.  

Тому, коли первинні матерії пронизують планетарний простір, первинна 
матерія G насичує також друге матеріальне тіло. Аналогічно, як калюжа чи водой-
мище, втративши воду в гарячі дні, знову наповнюється від дощів. Головне — аби 
«дощі» йшли регулярно. І якщо у випадку з калюжами це трапляється не завжди, то 
під час насичення другого матеріального тіла первинною матерією G така проблема 
не виникає взагалі.  

Отож, якісна відмінність творення фізично щільного тіла клітини від інших ма-
теріальних тіл клітини, породжують унікальну ситуацію, без якої еволюція живої 
матерії просто була б неможливою.  

Після руйнування фізично щільної клітини інші матеріальні тіла клітини 
не зникають, не руйнуються, а зберігаються, підживлюючись потоками пер-
винних матерій, які пронизують планетарний простір.  

Щоправда, ці два стани суттєво відрізняються. Без фізично щільного тіла 
клітини, в якому відбувається активний розпад молекул на первинні матерії, які їх 
створили, і потужного насичення ними другого та інших матеріальних тіл клітини, 
повторне насичення цих тіл первинними матеріями відбувається дуже повільно.  

У результаті цього всі процеси, які проходять на рівні другого чи інших 
матеріальних тіл клітини, уповільнюються в сотні, а іноді в тисячі разів. 
Уповільнюються, але не припиняються. Це − дуже важливий момент для розуміння 
як самого життя, так і можливої еволюції живої природи.  

Докладніше, сходинка за сходинкою, крок за кроком, проаналізуємо процеси, 
що відбувається в живій системі після руйнування фізично щільного тіла клітини. 
Якщо клітина має тільки друге матеріальне тіло, то після руйнування фізично 
щільного тіла клітини друге матеріальне тіло не зникає, не розсіюється, як ранковий 
туман під променями Сонця.  

Звичайно, щільність другого матеріального тіла без фізично щільного суттєво 
зменшується, але підживлення первинними матеріями, які пронизують планетарні 
рівні, не дозволяє другому матеріальному тілу «висохнути» повністю.  

Чому це принципово важливо? Що сталося б, якби друге матеріальне тіло клі-
тини «висихало» після руйнування фізично щільного тіла? Нічого «особливого», 
«просто» не відбулося б еволюції живої матерії і не розвинувся б розум.  

Цілком можливі ситуації, коли друге матеріальне тіло може повністю зруйнува-
тись із тих чи інших причин, наприклад, під дією потужних вихрових потоків пер-
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винних матерій, які протікають через планетарні рівні. Однак такі явища трапляють-
ся не так часто і не породжують глобальних проблем, не загрожують живій матерії 
чи її еволюції загалом.  

Проте питання: чому «невисихання» другого та інших матеріальних тіл клітини 
після руйнування фізичного тіла клітини є важливим для можливої еволюції живої 
матерії і зародження розуму? − відкладемо на якийсь час і повернемося до якісних 
процесів, що відбуваються з клітинами різної якісної структури.  

Якщо жива клітина має і друге, і третє матеріальне тіло, то від руйнування 
фізично щільного тіла без живлення первинними матеріями (через розщеплення мо-
лекул у фізично щільній клітині) опиняються вже два матеріальні тіла — друге і 
третє. І, звичайно, коли фізично щільна клітина припиняє «подавати вгору» первин-
ні матерії, «худне» як друге, так і третє матеріальні тіла клітини.  

Однак ці матеріальні тіла знову-таки не зникають після руйнування фізично 
щільної клітини, адже вони насичуються первинними матеріями, які постійно про-
низують планетарні рівні.  

Відмінність полягає в тому, що третє матеріальне тіло клітини підживлюється 
вже двома первинними матеріями G і F. Причому швидкість насичення первинними 
матеріями третього матеріального тіла клітини більша за швидкість насичення дру-
гого матеріального тіла, з одної простої причини.  

Потоки первинних матерій, потрапляючи до зони планетарної деформації, пе-
ресуваючись через неї, вимушені «просочуватися» крізь бар'єри шести планетарних 
матеріальних сфер. У результаті цього, швидкість їх руху сповільнюється, а 
швидкість руху первинних матерій, які досягли другої планетарної матеріальної 
сфери, стає мінімальною відносно швидкостей на всіх інших планетарних рівнях.  

Окрім цього, планетарні якісні бар'єри неоднаково впливають на різні первинні 
матерії, внаслідок чого в загальному потоці змінюється співвідношення первинних 
матерій, і після проходження кожного якісного бар'єра планети все більше 
відрізняються швидкості їх руху відносно одна одної. Своєю чергою, це значною 
мірою позначається на співвідношенні між первинними матеріями на кожному пла-
нетарному рівні і, відповідно, − на інтенсивності процесів, які проходять на кожно-
му планетарному рівні.  

Тому, коли клітини мають друге і третє матеріальне тіло, насичення первинни-
ми матеріями G і F третього матеріального тіла клітини відбуватиметься швидше, 
ніж насичення первинною матерією G другого матеріального тіла. І, якщо взяти до 
уваги, що «танення» (або, інакше кажучи, втрата первинних матерій другим і третім 
матеріальним тілом клітини) відбувається приблизно однаково, то, у результаті 
різної щільності та швидкості руху первинних матерій через другий і третій 
планетарні рівні, швидкість насичення цих тіл первинними матеріями буде різною. 
Унаслідок цього, насичення третього матеріального тіла первинними матеріями 
відбуватиметься відносно швидше, ніж насичення другого.  

Звичайно, це насичення не можна порівняти з насиченням цих тіл первинними 
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матеріями, коли є фізично щільне тіло клітини, проте в результаті такого насичення 
у третьому матеріальному  тілі клітини з’являється  певний  надлишок  первинних 
матерій, у порівнянні з другим матеріальним тілом.  

Цей надлишок концентрації первинних матерій на рівні третього матеріального 
тіла спричиняється до того, що між третім і другим матеріальними тілами клітин ві-
дбувається дуже слабка циркуляція первинної матерії G (Мал. 4.3.19).  

Після цілковитого руйнування фізично щільної клітини циркуляція первинних 
матерій між другим і третім матеріальними тілами − не що інше, як вияв 
життєдіяльності. Інакше кажучи, якщо щільна клітина перед тим, як руйнуватися, 
містила і друге, і третє матеріальні тіла, то після руйнування фізично щільного тіла 
процеси життєдіяльності клітини на цих рівнях не зупиняються, а тільки 
сповільнюються у багато разів.  

Аналогічні процеси відбуваються і на рівні фізично щільних тіл у земноводних 
та плазунів, коли від охолоджування тіла активність їх життєвих процесів 
сповільнюється в десятки разів, не шкодячи цим тваринам. Щобільше, деякі 
земноводні, наприклад жаби, можуть повністю замерзнути, перетворитись на 
крижані статуї, а потім, нагріваючись від сонячних променів, поступово поверта-
ються до нормального рівня активності.  

У такому замороженому стані вони можуть перебувати сотні років, однак на 
стільки ж зупиняється і розвиток їх організму, еволюція. У такому замороженому 
стані життєві процеси у фізично щільних клітинах організму жаб сповільнюються в 
десятки тисяч разів, але не зупиняються. Тому в замороженому стані жаба 
продовжує використовувати запаси органічних молекул, накопичені в її клітинах до 
замерзання.  

Тому в замороженому стані жаба дуже повільно худне, поступово починається 
голодування, і, якщо таку жабу вчасно не розморозити, вона просто загине від вис-
наження. Оскільки, на жаль, у замороженому стані жаби не можуть харчуватися. 
Мошву, яка є головною їжею цих земноводних, вони поки що можуть ловити тільки 
в активному стані.  

Небезпеки померти від виснаження в замороженому стані у жаб практично 
ніколи не виникає, оскільки заморожуються вони тільки на зимовий період, коли 
температура місця їх існування опускається нижче нуля за Цельсієм.  

Так ось, без фізично щільного тіла клітини життєві процеси в другому і третьо-
му матеріальних тілах не зупиняються, а сповільнюються в тисячі разів. Проте, це 
все одно не цілковита смерть з повною зупинкою життєвих процесів на всіх рівнях, 
так звана абсолютна смерть.  

У більшості випадків абсолютна смерть живих організмів не настає ніколи.  
Після руйнування фізично щільного тіла клітини настає відносна смерть живо-

го організму, коли процеси життєдіяльності на рівні другого і третього матеріальних 
тіл проходять у сотні тисяч разів повільніше, ніж коли є щільне фізичне тіло.  

До того ж живий організм втрачає фізично щільне тіло, у цьому випадку  однієї  
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клітини, але «верхні  поверхи» — друге і третє  матеріальні  тіла — продовжують 
життєдіяльність, хоча і в сотні тисяч разів сповільнену. Щоправда одночасно  
відбувається еволюційне «заморожування» цих тіл. На щастя, у такому стані ці тіла 
знаходяться не вічно.  

Для одноклітинних організмів цілковите руйнування фізично щільного тіла 
відбувається, під час ділення (Мал. 4.3.20). У результаті ділення з'являються дві 
тотожні нові клітини, тоді як «стара» клітина зникає, руйнуючись під час ділення. 
Тому «стара» клітина вмирає, у тому розумінні, що вона перестає існувати.  

Розуміння механізмів ділення клітин дозволить зрозуміти явища, які 
відбуваються під час руйнування, загибелі живого організму. Що ж таке ділення 
клітини, як воно відбувається?! Спробуємо проникнути в цей механізм, який є осно-
вою всього живого.  

Коли концентрація органічних речовин, які виникли в клітині в результаті фо-
тосинтезу або які клітина поглинула зі зовнішнього середовища, стає критичною, 
вона втрачає свою стійкість і починає ділитися. Чому від насичення органічними ре-
човинами клітина стає нестійкою і починає ділитися?!  

Чому саме концентрація органічних речовин стає поштовхом для розпаду 
старої клітини і народження двох нових, саме народження, оскільки поява нових 
клітин замість старої і є народженням клітин?  

Як і чому цей процес запускається? Чому саме критична концентрація 
органічних речовин у клітині спричиняє її загибель і народження двох нових клітин?  

Пригадаймо, що клітинна мембрана служить пасткою для органічних та 
неорганічних молекул, які опинилися близько до клітини. Синтезуючи органічні 
сполуки, клітинна мембрана стає практично непереборною перешкодою для синте-
зованих молекул, внаслідок чого вони починають накопичуватися всередині синте-
зованої клітини.  

Тоді чому ненасичена, «голодна», клітина не може ділитися, а тільки насичена, 
«сита», клітина сама готова загинути і «народити» дві нові клітини? Чим відрізня-
ються ненасичена, «голодна», клітина від насиченої?!  

Власне, клітина впливає на довколишній мікропростір, деформуючи його, 
внаслідок чого на другому матеріальному рівні виникає тотожний відбиток, який 
заповнює первинна матерія G, формуючи друге матеріальне тіло. З цього випливає, 
що рівень мірності всередині клітини відрізняється від рівня мірності 
мікропростору, який її оточує.  

Молекули ДНК і РНК клітини, як уже наголошувалося, створюючи стоячу 
хвилю мірності, деформують свій внутрішній простір настільки, що відкривається 
якісний бар'єр між першою і другою матеріальними сферами. Внаслідок цього, 
з’являються умови для формування другого матеріального тіла.  

Якісний бар'єр відкривається тільки у внутрішньому просторі цих молекул, тоді 
як весь інший вміст клітини просто деформує мікропростір довкола себе, не відкри-
ваючи  якісного  бар'єру.  Проте  деформація  внутрішньоклітинного  мікропростору,  
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спричинена всією клітиною, виявляється досить помітною. 
Отож, власний рівень мірності самої клітини виявляється близьким до критич-

ного рівня, за якого фізично щільна матерія стає нестійкою і розпадається на пер-
винні матерії, які її створили. Але в нормальному стані клітина залишається 
стійкою.  

Насичуючись органічними речовинами, клітина починає «важчати» і сильніше 
впливати на свої внутрішній і зовнішній мікропростір. Змінюється власний рівень 
мірності клітини і, як наслідок, клітина стає менш стійкою. За критичного насичення 
клітини органічними речовинами ця нестійкість досягає максимального рівня.  

Окрім цього, за великої концентрації органічних молекул усередині клітини 
значно збільшується кількість молекул, захоплених внутрішнім об'ємом спіралей 
молекул ДНК і РНК. У результаті цього збільшується перетікання первинних 
матерій із фізично щільного на всі інші рівні клітини. Це зумовлює додаткове наси-
чення первинними матеріями другого та інших матеріальних тіл клітини.  

Друге та інші матеріальні тіла клітини теж впливають на власний мікропростір, 
унаслідок чого первинна матерія G, додатково насичуючи друге матеріальне тіло, 
додатко деформує мікропростір клітини, з боку другого матеріального тіла клітини.  

Виникають дві зустрічні додаткові деформації мікропростору клітини − з боку 
фізично щільної клітини і з боку її другого матеріального тіла. У результаті цього, 
насичена клітина наближається до критичного стану стійкості. Наближається, проте 
ще не досягає критичного стану. «Останньою краплею» стає формування другого 
клітинного ядра.  

Як воно відбувається?!  
Центріолі розходяться на протилежні полюси клітини, стаючи центрами, дов-

кола яких і відбувається ділення та формування нових клітин (Мал. 4.3.21). Білкові 
нитки підтягують до центріолей хромосоми зі старого ядра клітини − і так почина-
ють формуватись дві нові клітини.  

Спочатку нові ядра містять половинний набір потрібних хромосом, тому два 
канали, які вони творять, практично еквівалентні каналу ядра до початку ділення, і 
клітина ще зберігає свою стійкість. Одночасно мірність мікрокосмосу клітини май-
же не змінюється, а баланс потоків між фізичним і другим рівнями клітини 
зберігається.  

Кожна хромосома в таких ядрах починає відтворювати з накопичених у клітині 
органічних речовин свого дзеркального двійника, що є природним прагненням будь-
якої системи до стану максимальної стійкості (Мал. 4.3.22).  

Під час завершення цього процесу всередині однієї клітини утворюються два 
ядра, кожне з яких має канал, яким первинні матерії перетікають на другий 
матеріальний рівень. Два ядра в локальному об'ємі клітини так викривляють 
мікрокосмос, що сама клітина стає нестійкою, органічні речовини самі починають 
розпадатися, а первинні матерії, які їх створили, починають перетікати на другий 
матеріальний рівень, адже «зайве» ядро в клітині додатково викривляє  мікропростір  
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клітини, і власний рівень мірності клітини стає критичним.  
До того ж кількість первинних матерій, що перетікають із фізичного рівня на 

другий матеріальний, значно перевищує кількість матерії, яка перетікає з другого 
матеріального рівня на фізичний (Мал. 4.3.23).  

Фізично щільна клітина (стара клітина) починає розпадатися на молекули, які її 
створили, внаслідок того, що кожна окремо взята молекула має менший рівень 
власної мірності, ніж системи з них, і тому вони самі не розпадаються на частини. 
Надкритичний стан настає для фізично щільної клітини, як єдиної системи, а не для 
окремих органічних молекул. Власний рівень мірності клітини значно перевищує 
власний рівень мірності окремо взятої органічної молекули.  

Відповідно до розпаду фізичної клітини на другому матеріальному рівні ство-
рюються два другі матеріальні тіла клітини, тому що кожне ядро створює тотожне 
викривлення мікрокосмосу на другому матеріальному рівні. Одночасно кількість 
первинної матерії G, яка перетікає на другий матеріальний рівень, стає надлишко-
вою для цього рівня (Мал. 4.3.24).  

Коли завершується розпад старої фізичної клітини, замість неї залишаються 
органічні молекули, що входили до її складу, тобто органічна речовина стає 
будівельним матеріалом для нових клітин. Тільки-но припиняється інтенсивне 
перетікання первинних матерій із фізичного рівня на другий матеріальний, надли-
шок первинної матерії G із сформованих двох других матеріальних тіл клітини тими 
самими каналами починає перетікати з другого матеріального рівня на фізичний і 
створює на фізичному рівні проекції вже двох других матеріальних тіл клітини 
(Мал. 4.3.25).  

До того ж у зонах проекцій других матеріальних тіл на фізичному рівні 
мікрокосмос викривляється додатково, тобто створюються умови, потрібні для син-
тезу молекул із маси органічної речовини, накопиченої в клітині перед діленням, під 
час розпаду старої клітини, і розташування його в порядку, заданому другими 
матеріальними тілами клітин (Мал. 4.3.26).  

Дуже близьким аналогом цього процесу є намагнічення та розподіл металевого 
пилу по силових лініях магнітного поля. По завершенні синтезу за образом і подо-
бою других матеріальних тіл клітини утворюються дві абсолютно нові клітини, з ба-
лансним перетіканням первинних матерій між фізичним та другим матеріальним 
рівнями клітини. Нові клітини, які виникли в результаті ділення старої клітини, не є 
абсолютними копіями старої клітини, хоча і дуже подібні на неї (Мал. 4.3.27 і Мал. 
4.3.28).  

Саме завдяки цьому явищу, яке відбувається під час ділення клітини, можлива 
еволюція життя.  

Треба зазначити, що під час ділення клітини настає момент, коли стара клітина 
зникає, повністю руйнується, а нові клітини ще не почали формуватися. Це явище 
спостерігається недовго, проте це — факт. Під час ділення стара клітина вмирає і 
якийсь час ще нема ні старої клітини, ні нових. І хоча інтервал часу між  зникненням  
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старої клітини і появою нових − нікчемно малий, це нічого не міняє.  
Між «фазою старої клітини» і фазою «нових клітин» існує якісний стан, коли 

немає ні одної, ні інших. Це, своєю чергою, цілком підтверджує описаний механізм 
поділу клітин. Окрім того, тільки описані процеси ділення клітини дозволяють по-
яснити і саму еволюцію живої матерії, появу нового вигляду, накопичення, і 
можливість передачі майбутнім поколінням досвіду та позитивних мутацій.  

Аби це не стало голослівною заявою, спробуємо проаналізувати це явище при-
роди. Розуміння його дає ключ до відгадки природи пам'яті, свідомості і багатьох 
інших явищ живої природи, які досі залишаються «білими плямами на карті бачен-
ня» світу. Розглянемо, як одне покоління передає іншому нові риси, позитивні 
мутації.  

Життя не могло зародитися в тому різноманітті живих форм, які існують нині. 
Перші одноклітинні організми стали основою для всіх живих організмів на планеті. 
Як же трапилася ця дивна трансформація перших одноклітинних організмів у таке 
різноманіття форм живої природи?  

Перші одноклітинні організми, як вже наголошувалося, виникли у верхньому 
шарі первинного океану. Від поділу одноклітинного організму з'являються два од-
накові одноклітинні організми, і, здавалося б, еволюція життя мала б на цьому 
закінчитися. Поверхневий шар первинного океану мав би заповнитися однотипними 
одноклітинними організмами, і на цьому все б завершилося. Але цього не сталося.  

Яка причина такої «нелогічної» поведінки природи, яка створила різноманіття 
життя? Відповідь на це запитання просто на поверхні, точніше — у поверхневому 
шарі первинного океану. Повітряні маси привели в рух поверхневий шар первинно-
го океану, у результаті чого течії океанів або морів рознесли однотипні одноклітинні 
організми, а пізніше і багатоклітинні, на великі відстані один від одного.  

Видається, що все так, однак до чого тут різноманіття форм живих організмів?! 
Усе — дуже просто! Течії розносили однотипні організми на десятки, сотні, а іноді 
й на тисячі кілометрів один від одного. У результаті цього вони опинялися в різних 
зовнішніх умовах. Температура води, хімічний склад, насичення газами в одному 
місці первинного океану відрізнялися від іншого. Особливо великі відмінності ви-
никали на мілинах, у місцях виверження наземних і підводних вулканів.  

Потрапляючи в інше хімічне середовище, однотипні організми опинялися в різ-
них зовнішніх умовах. Зрештою, від цього змінилось і внутрішньоклітинне середо-
вище. У наслідок зміни хімічного складу всередині одноклітинних організмів, 
відбувалися якісні зміни і в самих одноклітинних організмах — мутації.  

Від зміни іонного балансу всередині одноклітинних організмів і в результаті 
зміни хімічного складу зовнішнього середовища змінювалися молекулярна вага, 
якісний склад і просторові структури органічних молекул, з яких утворювалися 
одноклітинні організми. Ті одноклітинні організми, які не гинули після таких 
«реконструкцій», так чи інакше відрізнялися від початкових організмів. Поступово 
ці зміни накопичувалися і наставав момент, коли вже можна говорити про появу но-
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вого виду одноклітинних організмів. Під час критичного насичення органічними ре-
човинами змінених одноклітинних організмів починалося ділення, яке закріплювало 
позитивні мутації. Чисельність змінених одноклітинних організмів зростала в 
геометричній прогресії.  

Змінені організми, так само, як і їх «батьківські», первинні одноклітинні 
організми, переносилися течіями в інші місця, з іншим хімічним складом − і все по-
вторювалося знову. Щоб зрозуміти механізм поширення мутацій, потрібно пригада-
ти, що під час якісної зміни органічних молекул під впливом зовнішнього середо-
вища структурно та якісно змінюються не тільки фізично щільні молекули, але і їх 
другі матеріальні тіла.  

Поява додаткових ланцюжків атомів або втрата їх, що вже є в органічних моле-
кулах, які утворюють одноклітинні організми, зумовлює те, що змінюється 
деформація мікропростору, спричинена одноклітинним організмом загалом. І в ре-
зультаті цього процесу змінюється також друге матеріальне тіло одноклітинного 
організму. Інакше кажучи, якісні зміни відбуваються на всіх рівнях одноклітинного 
або багатоклітинного організму (Мал. 4.3.29, Мал. 4.3.30 і Мал. 4.3.31).  

Додаткові структурні зміни органічних молекул одноклітинних організмів, які 
відбуваються, викликають аналогічні деформації мікропростору клітини на другому 
матеріальному рівні. Первинні матерії, які вивільняються під час розпаду 
органічних молекул у внутрішньому об'ємі спіралей молекул ДНК і РНК, насичу-
ють ці додаткові деформації на другому матеріальному рівні, внаслідок чого закріп-
люються і на другому матеріальному рівні.  

Коли починається поділ такої зміненої клітини, друге матеріальне тіло цього 
одноклітинного організму переносить усі зміни, які сталися з цим живим організмом 
за його життя. Під час поділу друге матеріальне тіло одноклітинного організму 
відіграє визначальну роль, оскільки під час цього процесу повністю руйнується 
фізично щільна «стара» клітина. Одночасно руйнуються і змінені молекули, разом зі 
старою клітиною зникають усі набуті зміни, події у клітині.  

Загалом такий процес поділу клітини був би неможливим, якщо б клітина не 
мала другого та інших матеріальних тіл, які є копіями цієї клітини на відповідних 
рівнях. Під час цілковитого зникнення старої клітини в процесі ділення тільки 
наявність в останньої другого та інших матеріальних тіл дозволяє зрозуміти й ос-
мислити реальний фізичний процес поділу клітин.  

Тільки наявність в одноклітинних та багатоклітинних організмах другого й ін-
ших матеріальних тіл дає змогу говорити про появу і розвиток живої матерії. Ані 
поділ клітин, ані новий вид, ані, зрештою, формування екологічної системи планети, 
ані поява розуму просто неможливо зрозуміти й осмислити, не беручи до уваги дру-
гого та інших матеріальних тіл у живих організмах.  

Саме тому всі спроби пояснити природу живої матерії з погляду науки зазнава-
ли фіаско.  
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44..44..  РРееззююммее  
Зародження життя на Землі зокрема і у Всесвіті загалом залишалося «білою 

плямою» у системі уявлень, створених людством за осяжні межі історії. Факт 
існування життя сприймали то як належне, то як божественну природу, або просто 
«пропускали» після невдалих спроб струнко і цілісно пояснити феномен живої при-
роди.  

Методологічно правильний підхід до розуміння природи живої матерії повинен 
починатися з визначення потрібних та достатніх умов для зародження життя з 
неживої матерії: 

1. Постійний перепад мірності ς.  
2. Наявність води.  
3. Наявність атмосфери. 
4. Періодична зміна дня і ночі. 
5. Розряди атмосферної електрики.  
Другим важливим моментом є потреба зрозуміти якісну відмінність живої 

матерії від неживої. Не розуміючи того, як кожен атом, молекула впливають на вла-
сний мікрокосмос, як просторова організація впливає на властивості простору, не-
можливо проникнути в природу живої матерії.  

Використання принципу неоднорідності простору на рівні мікропростору дає 
змогу створити повноцінну картину процесів, які проходять на молекулярному 
рівні. У результаті, можна виділити якісні особливості органічних молекул, які 
створюють умови, за яких матерія виявляється в новій якості — якості живої 
матерії: 

1. Просторова структура органічних молекул − неоднорідна в різних просторо-
вих напрямах. 

2. Молекулярна вага органічних молекул коливається від кількох десятків до 
кількох мільйонів атомних одиниць. 

3. Молекулярна вага органічних молекул нерівномірно розподіляється у різних 
просторових напрямах. 

Спіралеподібна форма молекул РНК і ДНК породжує унікальне явище — стоя-
чу хвилю мірності у своєму внутрішньому об'ємі. Органічні молекули, втягнуті у 
внутрішній об'єм спіралей молекул ДНК і РНК, починають вимушено рухатися уз-
довж оптичних осей цих молекул, періодично потрапляючи під удари перепадів 
мірності, які для більшості молекул створюють занадто критичні умови, і ті почи-
нають розпадатися на первинні матерії, які їх створили.  

Первинні матерії, які при цьому вивільняються, насичують деформацію, ство-
рену цими молекулами на другому матеріальному рівні, і формують друге 
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матеріальне тіло. Поява другого матеріального тіла − якісний стрибок в організації 
матерії і початок ери живої матерії.  

Виникнення вірусів, виникнення у них білкових оболонок цілісно пояснюється  
завдяки принципу взаємодії мікропростору, безперервно змінних властивостей та 
якостей, з матерією, яка має певні властивості та якості. Одночасно виникає така 
картина природи, у якій кожен елемент має своє місце і його можна пояснити.  

Поняття про неоднорідність простору дозволяє розкрити механізми еволюції 
життя, появи різноманітних форм живих організмів, що дає змогу обґрунтувати 
позиції еволюційної теорії. Визначивши обставини та механізми змін, які обумов-
люють появу нового виду вірусів та інших живих організмів, можемо побачити 
цілісну картину екологічної системи планети: 

1. Змінюється порядок з'єднання нуклеотидів у наявній молекулі РНК віруса. 
2. Збільшується або зменшується кількість нуклеотидів у наявній молекулі РНК 

віруса. 
3. З’являються хімічні зв'язки між наявною молекулою віруса РНК та іншими 

молекулами РНК, які в момент електричного розряду перебувають усередині 
білкової оболонки віруса або з'явилися в ній під дієї електричного розряду. 

Поняття неоднорідності простору дозволяє докладно пояснити механізм фор-
мування клітини, як основи всього живого, і розкрити роль білкових оболонок  віру-
сів, а пізніше — клітинних мембран. Клітинна мембрана — це якісний стрибок в 
організації живої матерії. Цей принцип дозволяє розкрити, як живі організми синте-
зують органічні речовини, і які для цього потрібні умови: 

а) наявність усередині одноклітинних організмів органічних молекул, які від 
зміни зовнішніх чинників легко змінюють свою структуру в певних межах, що зу-
мовлює коливання мірності мікрокосмосу в діапазоні 0 < ΔL < 0,010101618... 

б) наявність зовнішніх чинників, які можуть спричинити потрібні зміни в 
структурі цих молекул, не руйнуючи молекули, як і самих одноклітинних організмів 
(слабкі теплові та оптичні випромінювання Сонця). 

Коли живі організми синтезують органічні сполуки, еволюція живої матерії 
вступає в якісно нову стадію. Коли живі організми, названі рослинами, самостійно 
синтезують органічні речовини, виникають умови для еволюції життя, незалежно 
від атмосферної електрики.  

Принцип неоднорідності простору дозволяє пояснити механізми появи других 
матеріальних тіл на певній стадії еволюції органічної матерії і їх роль у розвитку 
живої матерії. Беручи до уваги повну картину того, що таке живий організм (другі 
та інші матеріальні тіла), можемо повноцінно і вичерпно пояснити процес поділу 
клітини і явищ, які при цьому відбуваються.  

Неоднорідність простору і взаємодія його з матерією, що має певні властивості 
та якості, дозволяє створити цілісне уявлення і пояснити те, що відбувається під час 
руйнування так званого фізично щільного тіла живого організму — фізично щільної 
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клітини. Одночасно чітко визначено якісні і функціональні відмінності між фізично 
щільним та іншими матеріальними тілами живого організму.  

Уперше доведено, що після смерті фізично щільного тіла життя не 
припиняється, а просто переходить на якісно інший рівень функціонування. Пояс-
нено кругообіг життя на планеті. На основі багаторівневої структури живої матерії 
вперше показано механізми мутацій, їх накопичення і передавання новим 
поколінням живих організмів, що, своєю чергом, є підґрунтям для розуміння 
еволюційного процесу живої природи.  
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Опис малюнків 

 

Мал. 2.2.1. Послідовна зміна мірності на одну і 
ту ж величину ΔL є квантуванням матричного прос-
тору і відображається коефіцієнтом квантування γi, 
який і є тим еталоном, по якому відбираються «ку-
бики» для створення нової «картинки». Таким чи-
ном, як і з різної кількості однакового розміру 
кубиків можна скласти різні картинки, так і з одно-
типних форм матерій в матричному просторі утво-
рюються простори-всесвіти. Ці простори-всесвіти 
утворюють в матричному просторі єдину систему, 
як багатошаровий пиріг, кожен   шар   якого   якісно  
відрізняється   від іншого. При  цьому, кожен 
сусідній шар цього пирога має в своїй «мозаїці» на 
один «кубик» більше або менше.    Всі ці шари зна-
ходяться в постійному русі і взаємодії між собою. 

 
Мал. 2.2.2. В результаті викривлення простору, 

викликаного тими або іншими причинами, виника-
ють зони зімкнення між сусідніми просторами-
всесвітами. Якщо, наприклад, змикається простір-
всесвіт з меншою власною мірністю Li з простором-
всесвітом з більшою Li+1, то, в результаті цього, в 
зоні зімкнення народжується зірка Lа для простору-
всесвіту з меншим рівнем власної мірності Li. 
Аналогічно, зімкнення з простором-всесвітом з 
меншим рівнем власної мірності Li-1 приводить до 
появи «чорної діри» — Lf  в просторі-всесвіті з ве-
ликим рівнем власної мірності Li. 

Через, так звані, позитивні зони зімкнення (зір-
ки) в простір-всесвіт потрапляє матерія з простору-всесвіту з вищим рівнем мір-
ності, а через негативні зони зімкнення («чорні діри») матерія з простору-всесвіту 
потрапляє в простір-всесвіт з меншим рівнем мірності. Кожен простір 
зберігається в стійкому стані за наявності балансу між об'ємами «впадаючої» і 
«витікаючої» матерії. 
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Мал. 2.3.1. Зімкнення двох матричних 

просторів, що мають різні коефіцієнти квантування 
мірності. У зоні зімкнення матричних просторів з 
різними коефіцієнтами квантування простору 
відбувається розпад матерій обох типів на первинні 
матерії двох типів. Первинні матерії обох типів по-
вертаються у вільний (незв'язаний) стан. Відкриття 
якісного бар'єру між сусідніми матричними про-
сторами приводить до того, що в зону зімкнення 
спрямовуються первинні матерії всіх типів і почи-
нають накопичуватися в ній.  

L'1 — мірність першого матричного простору. 

L'2 — мірність другого матричного простору.  

L'12 — мірність зони зімкнення матричних просторів. 

ΔL1 — діапазон коливання мірності першого матричного простору. 

ΔL2 — діапазон коливання мірності другого матричного простору. 
 
 

Мал. 2.3.2. Викид матерій через зону 
зімкнення матричних просторів при супервибуху, 
коли зона зімкнення не може пропустити через се-
бе всієї маси рухомої матерії. Накопичення пер-
винних матерій відбувається, як наслідок розпаду 
гібридних матерій різних матричних просторів на 
матерії, що їх створили. Вивільнені первинні 
матерії починають рухатися від епіцентра вибуху у 
всіх просторових напрямах. При цьому, слід 
пам'ятати, що простір — неоднорідний у різних  
напрямах, тобто, має різні властивості і якості. То-
му, матерія розподіляється в просторі неоднорідно.  

Позначення — ті ж. 
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Мал.  2.3.3.  При вибуху, відбувається збурен-
ня мірності зімкнення простору, що оточує зону, 
утворюються зони неоднорідності мірності, в яких 
починає осідати матерія, викинута цим вибухом. 
Відбуваються процеси, аналогічні вибуху наднової 
зірки, лише на іншому якісному рівні. Різниця — 
лише в масштабах. В одному випадку народжують-
ся планетарні системи, а в іншому — всесвіти. В 
останньому випадку, деформація при вибуху шарів   
тотожної    мірності    приводить    до зімкнення їх 
між собою і народженню галактик.  

Позначення — ті ж. 
 
 

 
 
 

Мал. 2.3.4. Утворення метавсесвітів в зонах 
неоднорідності мірності простору, що виникли при 
супервибуху. 
1. Зона, де немає умов для злиття матерій. 
2. Зона, де можуть злитися дві форми матерій. 
3. Зона, де можуть злитися три форми матерій. 
4.  Зона, де можуть злитися чотири форми матерій. 
5. Зона, де можуть злитися п'ять форм матерій. 
6. Зона, де можуть злитися шість форм матерій. 
7. Зона, де можуть злитися сім форм матерій. 
8. Зона, де можуть злитися вісім форм матерій. 

9. Зона, де можуть злитися дев'ять форм матерій. 
10. Зона зімкнення матричних просторів. 
11. Метавсесвіти. 
12. Зони деформації мірності. 
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Мал. 2.3.5. Всередині кожної зони 

неоднорідності мірність простору змінюється без-
перервно від центру зони неоднорідності до її 
країв. Внаслідок чого, матерія розподіляється 
нерівномірно, створюючи дискретні шари, що 
відрізняються якісним і кількісним складом пер-
винних матерій, які їх створили. Відбувається, так 
зване, квантування первинних матерій по простору. 
При якому первинні матерії, кожна з яких має свої 
властивості і якості, взаємодіють з простором лише 
там, де  властивості простору тотожні з властиво-
стями і якостями первинних матерій. Квантування 
простору по первинних матеріях приводить до поя-
ви системи просторів-всесвітів, які якісно 
неоднорідні всередині зони неоднорідності 
внаслідок того, що зона неоднорідності, в якій вони 
виникли, неоднорідна в різних просторових напря-
мах. 

1.   Зона неоднорідності простору. 
2. Простори-всесвіти, які утворюються всередині одиничної зони 
неоднорідності простору. 

 
Мал. 2.3.6. Суперпростір першого порядку. 

Внаслідок того, що при супервибуху відбувається 
деформація простору, у всіх просторових напрямах 
виникають системи просторів-всесвітів, які 
відрізняються один від одного кількістю первинних 
матерій, які їх створили. Причому, перепади мірно-
сті простору в різних просторових напрямах 
всередині зони неоднорідності настільки істотні, 
що виникає квантування простору по  декількох  
просторових  напрямах  одночасно. При подібному 
багатовимірному квантуванні простору виникають 
системи просторів-всесвітів (метавсесвіти), які ма-
ють жорстке незмінне просторове положення по 
відношенню один до одного, як мають свої жорсткі 
дозволені орбіти електрони довкола ядра. 

 Внаслідок чого, метавсесвіти створюють єдину стійку систему.  
1. Зона зімкнення матричних просторів. 
2. Метавсесвіти. 
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Мал. 2.3.7. Суперпростір другого порядку. Під 
час супервибуху, виникають хвилеподібні деформації 
простору, кола, що розходяться від центру суперви-
буху. Супервибух викликає настільки потужні 
кільцеподібні хвилі деформації макропростору, що 
вони поширюються на величезні відстані. Причому, 
чим сильніше вибух, тим більшу деформацію макро-
простору викликають хвилі, ним створювані. З часом 
простір в зоні супервибуху повертається до 
рівноважного стану. Цей  процес  супроводиться по-
ступовим зменшенням амплітуд хвиль деформації 
простору від центру. Тому, чим далі від епіцентра су-
первибуху, тим глибина зон деформації простору бу-
де більша. А це означає, що чим далі від епіцентра 
супервибуху, тим більша кількість первинних матерій 
зливаються одна з одною, утворюючи системи 
метавсесвітів. 

 

1. Метавсесвіти, утворені злиттям десяти форм матерій. 
2. Суперпростори першого порядку. 

 
 

 
 
Мал.  2.3.8.  Суперпростір третього порядку. 

Зазвичай, в макропросторі відбувається безліч 
супервибухів, тому хвилі деформації макропростору 
одних накладаються на аналогічні хвилі збурення 
макропростору інших. В результаті, виникає 
суперпозиція хвиль деформації макропростору, які 
утворюють комбіновані просторові системи. Якісна 
структура цих просторових систем залежить від то-
го, скільки супервибухів сталося в  даній  області 
макропростору і на якій відстані один від одного 
знаходяться їх епіцентри. 

1. Метавсесвіти, утворені злиттям одинадцяти  
форм матерій. 
2. Суперпростори другого порядку 
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Мал.2.3.9. Суперпростір четвертого порядку. Збу-

рення мірності макропростору, викликане кожним су-
первибухом, поширюється колами від епіцентру. Чим 
далі від епіцентру, тим сильнішу деформацію макро-
простору створює хвиля збурення мірності, що 
створюється супервибухом. А це означає, що чим далі 
від епіцентру — тим більша кількість первинних 
матерій можуть зливатися одна з одною в зонах неодно-
рідностей. Чим більше первинних матерій зливаються 
разом, утворюючи гібридну матерію, тим більше інер-
ційною, тим більше стійкою до зовнішніх дій вона стає. 
Крім того, чим далі від епіцентру супервибуху, тим 
більше число збурень мірності макропростору від інших 
супервибухів, накладаються на збурення утворене да-
ним супервибухом.  

1. Метавсесвіти, утворені злиттям дванадцяти форм матерій. 
 

Мал. 2.3.10. Суперпростір п'ятого порядку. 
Внаслідок того, що матричний простір неоднорідний 
спочатку, збурення мірності, що викликається кожним 
супервибухом, поширюється нерівномірно по різних 
просторових напрямах макропростору. Тому синтез 
гібридних матерій відбувається лише вздовж деяких 
просторових напрямів матричного простору.  

1. Центральна зона зімкнення матричних 
просторів. 

2. Метавсесвіти, утворені злиттям тринадцяти 
форм матерій. 

3. Метавсесвіти, утворені злиттям дванадцяти 
форм матерій. 

4. Метавсесвіти, утворені злиттям одинадцяти форм матерій. 
5. Метавсесвіти, утворені злиттям десяти форм матерій. 
6. Метавсесвіти, утворені злиттям дев'яти форм матерій. 
7. Метавсесвіти, утворені злиттям восьми форм матерій. 
8. Метавсесвіти, утворені злиттям семи форм матерій. 
9. Метавсесвіти, утворені злиттям шести форм матерій. 
10. Метавсесвіти, утворені злиттям п'яти форм матерій. 
11. Метавсесвіти, утворені злиттям чотирьох форм матерій. 
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12. Метавсесвіти, утворені злиттям трьох форм матерій. 
13. Метавсесвіти, утворені злиттям двох форм матерій. 
14. Кінцева зона зімкнення матричних просторів. 
 
 

Мал. 2.3.11. Шестипромінь. Слід мати на увазі, 
що гібридні матерії, що виникають в результаті син-
тезу з первинних матерій, впливають на матричний 
простір, в якому вони знаходяться, і настає момент, 
коли вторинний вплив гібридних матерій досягає 
критичної величини, внаслідок чого відбувається 
«продавлювання» одного матричного простору в ін-
ший. В результаті цього в одному матричному 
просторі виникає супераналог «чорної діри», а в 
іншому — супераналог  зірки.  Таким   чином,  в   да-
ному матричному просторі системи просторів мають 
сповна кінцеві розміри. Коефіцієнт квантування дано-
го матричного простору визначає тип первинних 
матерій, з яких, в цьому матричному просторі, 
відбувається формування просторових систем.  

Гібридні матерії, які виникають в зонах деформації внаслідок супервибухів, 
для кожного конкретного матричного простору мають кінцеву максимальну кіль-
кість первинних матерій, що їх створили. Вторинне виродження мірності простору, 
ними створюване, повністю нейтралізує первинну деформацію макропростору.  

 
Мал. 2.3.12. Антишестипромінь. Під час су-

первибухів виникають кільцеві хвилі деформації мак-
ропростору. Ці подовжні хвилі деформують простір, 
як «вгору», так і «вниз». Це явище виникає внаслідок 
того, що матричний простір сам по собі 
неоднорідний. Існують перепади (градієнти) мірності 
зверху «вниз» і на схід» і на захід». Тому, коли на 
неоднорідний простір накладається неоднорідна 
деформація матричного простору, що виникає при 
супервибуху, відбувається формування двох типів зон 
деформації матричного простору. Одна зона синтезу 
гібридних матерій є «ямою», інша — «горбом».  

Всередині  «ям»  формуються  шестипромені, а  
всередині «горбів» — антишестипромені. Відмінність перших від других полягає в 
тому, що в останніх виникають суперпростори з максимальною кількістю первин-
них матерій в зовнішніх об'ємах, а з мінімальним — у внутрішньому. Умовно можна 
сказати, що в одному випадку простору мають позитивний, а в іншому — негатив-
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ний спіни.  
 

Мал. 2.4.1. Виникнення зірки, при зімкненні 
простору-всесвіту нашої мірності з простором-
всесвітом більшої мірності. Збурення простору при-
водять до того, що шари тотожної мірності простору 
в деяких зонах змикаються один з одним. При 
зімкненні шару простору-всесвіту однієї тотожної 
мірності з шаром більшої тотожної мірності, в зоні 
зімкнення формується зірка. При цьому, матерії по-
чинають перетікати з простору-всесвіту з більшою 
мірністю в простір-всесвіт з меншою. Причина  
перетікання в даному  напрямі полягає в тому, що 
два сусідніх шари тотожної мірності відрізняються 
один від одного на одну первинну матерію.  

У зоні зімкнення відбувається розпад матерії рівня більшої мірності і синтез 
матерії меншої мірності.  

L6, L7, L8 — мірність просторів-всесвітів, утворених злиттям шести, семи і 
восьми форм матерій. 

Lа — мірність зірки. 
 

Мал. 2.4.2. Виникнення «чорної діри», при зі-
мкненні простору-всесвіту нашої мірності, з прос-
тором-всесвітом меншої мірності. При зімкненні 
шару простору-всесвіту однієї тотожної мірності з 
шаром меншої тотожної мірності, в зоні зімкнення 
формується «чорна діра». При цьому, матерії почи-
нають перетікати з простору-всесвіту з більшою 
мірністю в простір-всесвіт з меншою. Причина 
перетікання в даному напрямі полягає в тому, що 
два сусідніх шари з тотожною мірністю 
відрізняються один від одного на одну первинну 
матерію. У зоні зімкнення відбувається розпад 
матерії рівня більшої мірності і синтез матерії 
меншої мірності.  

«Чорна діра» практично є вікном в паралельний всесвіт. 
L6, L7, L8 — мірності просторів-всесвітів, утворених злиттям шести, семи і 

восьми форм матерій. 
Lf — мірність «чорної діри». 
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Мал. 2.4.3. У кожний простір-всесвіт ма-

терія притікає через зірки і витікає через «чорні діри». 
Таким чином, здійснюється баланс матерії в просторі. 
Через зони зімкнення між шарами простору 
відбувається перерозподіл матерії і саме завдяки цьо-
му виникають умови для зародження життя. Речовина 
шару з великим рівнем тотожної мірності 
розпадається на первинні матерії, і проходить синтез 
речовини шару з меншим рівнем мірності. «Зайва» 
первинна матерія при цьому, вивільняється  з   полону.  

 Речовина,  що  знову утворилася, при попаданні в 
«чорні діри» розпадається на матерії, які її створили і 
проходить синтез речовини шару з меншим рівнем мі-
рності і т.д.  

L6, L7, L8 — мірності просторів-всесвітів, утворених злиттям шести, семи і 
восьми форм матерій. 

Lа, Lf — зірка і «чорна діра»  
 

Мал.2.4.4. Нейтронна зоря. У процесі старіння 
зірки частка легких елементів зменшується, а частка 
важких зростає. У результаті, ступінь впливу зірки на 
власний макрокосмос збільшується, і у сфері впливу 
зірки деформується шар тотожної мірності. Якщо по-
чатковий розмір зірки був меншим за десять сонячних 
радіусів, то під час загибелі зірки утворюється так зва-
на нейтронна зірка. Хоча нейтронна зоря і не 
«відчиняє» дверей в інший шар тотожної мірності, 
проте суттєво впливає на якісний стан «свого» шару 
тотожної мірності. 

L6, L7, L8 — мірність просторів-всесвітів, утворе-
них злиттям шести, семи і восьми форм матерій. 

Lс — нейтронна зоря. 
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Мал. 2.4.5. «Чорна діра». Якщо початковий 

радіус зірки був більшим за десять сонячних, то під 
час загибелі такої зірки утворюється чорна діра. Маса 
нейтронної речовини настільки велика, що продавлює 
матричний простір до наступного, який пролягає ниж-
че, ніж простір-всесвіт. У нижньому шарі-всесвіті 
спалахує нова зірка. Через ці своєрідні двері матерія з 
одного простору-всесвіту починає перетікати в той, 
який пролягає нижче, повністю розпадаючись на 
первинні матерії, які її створили. Вмираючи, матерія 
одного типу породжує матерію іншого типу.  

L6, L7, L8 — мірність просторів-всесвітів, утворе-
них злиттям шести, семи і восьми форм матерій. 

Lf — «чорна діра». 
 

Мал. 2.5.1. Кожна зірка «живе» мільярди років, 
після чого вона «вмирає». Протягом цих мільярдів 
років речовина з простору-всесвіту з більшою 
мірністю L8 через зону зімкнення потрапляє в 
простір-всесвіт із меншою мірністю L7. Одночасно ця 
речовина стає нестійкою і розпадається на первинні 
матерії, які її створили. Сім первинних матерій зли-
ваються знову, утворюючи фізично щільну речовину 
простору-всесвіту L7. У зоні зімкнення такий рівень 
мірності, що синтезуються атоми тих елементів, 
власний рівень мірності яких дозволяє їм зберегти 
свою стійкість.  

У верхній зоні стійкості фізично щільної речови-
ни «знаходяться» тільки так звані легкі елементи такі, 

як водень (H) і гелій (He). Тому в зоні зімкнення відбувається синтез цих 
елементів. І не випадково більшу частину речовини  нашого  Всесвіту  становить  
водень. У зоні  зімкнення активно синтезується водень, маси якого і формують ос-
нову зірок.Так народжуються зірки, так звані блакитні гіганти. Початкова 
щільність «новонароджених» − дуже мала, але внаслідок того, що зона зімкнення − 
неоднорідна за мірністю, виникає перепад (градієнт) мірності в напрямі до центру. 
У результаті цього молекули водню починають рухатися до центру зони зімкнення. 
Починається стискування зірки, під час якого щільність зоряної речовини починає 
нестримно зростати.  

Відповідно до зростання щільності зоряної речовини зменшується об'єм, який 
займає зірка, і збільшується ступінь впливу маси зірки як на рівень мірності зони 
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зімкнення, так і на атомному рівні. Отож, власний рівень мірності зірки починає 
зменшуватися, а всередині самої зірки починають синтезуватись нові, важчі еле-
менти. Виникає так звана термоядерна реакція і зірка починає випромінювати 
цілий спектр хвиль, як побічний ефект синтезу елементів. Треба зазначити, що са-
ме завдяки цьому «побічному ефекту» з’являються умови для зародження життя.  

У зоні зімкнення паралельно відбуваються два процеси: синтез водню під час 
розпаду речовини простору-всесвіту з вищим рівнем власної мірності (речовина, 
утворена в синтезі восьми форм первинних матерій) і синтез важчих елементів із 
водню під час термоядерних реакцій. У результаті цих процесів зірка зменшує свій 
об'єм, і внаслідок збільшення маси важчих, ніж водень, елементів, зменшується та-
кож рівень власної мірності зірки. Що, своєю чергою, зменшує зону зімкнення. Ін-
акше кажучи, «народжена» іншим простором-всесвітом зірка поступово відділя-
ється від своєї «матері» для нашого простору-всесвіту.  

Хіба не цікава аналогія з розвитком ембріона всередині матки, коли «витка-
ний» із крові і плоті матері плід покидає лоно матері і починає самостійне життя. 
Так само й зірка, «народжена» простором-всесвітом, покидає «лоно матері», коли її 
рівень власної мірності зменшується внаслідок збільшення ступеня впливу на про-
стір довкола. Відокремившись від «материнського» простору-всесвіту, зірка почи-
нає власне життя, яке триває мільярди років, а тоді вона «вмирає». Щоправда, 
зірки, своєю чергою, встигають «народити» планетарні системи, на яких ще може 
з'явитися життя. 

L6, L7, L8 — мірність просторів-всесвітів, утворених злиттям шести, семи і 
восьми форм матерій. 

Lс — зірка. 
 

Мал. 2.5.2. Під час стискування зірки 
порушується баланс між випромінюючою поверхнею і 
випромінювальним об'ємом. Внаслідок чого первинні 
матерії скупчуються всередині зірки. Накопичення 
первинних матерій, зрештою, зумовлює так званий 
вибух наднової. Вибух наднової породжує поздовжні 
коливання мірності простору довкола зірки. Викинуті 
вибухом наднової поверхневі шари зірки, які, до речі, 
складаються з найлегших елементів, потрапляють у 
викривлення простору, утворені поздовжніми коли-
ваннями мірності під час цього вибуху. У цих зонах 
викривлення простору активно синтезуються речови-
ни з первинних матерій, до того ж синтезується цілий 
спектр різних елементів, включаючи важкі і надважкі.  

Чим більший перепад між рівнем власної мірності зірки і рівнями власної 
мірності зон викривлення простору, тим важчі елементи можуть «народитися» 
всередині цих зон і тим стійкіші такі важкі елементи. Залежно від початкових 
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розмірів, за життя зірки може відбутись один або кілька вибухів наднової. Від 
кожного такого вибуху зменшується власний рівень мірності зірки, що спричиняє 
зменшення синтезу легких елементів і збільшення синтезу важких.  

У результаті цього щільність, а отже, ступінь впливу зірки на простір довкола 
збільшується. Якщо початкова вага зірки була меншою за десять сонячних, вона до 
моменту своєї «смерті» (потухання) перетвориться на так звану нейтронну зірку. 
Якщо ж початкова вага зірки перевищувала десять сонячних, то в кінці життєвого 
шляху зірка перетворюється на «чорну діру». Нейтронний залишок зірки (нейтрон-
на речовина − така якісна структура фізично щільної речовини, за якої тільки ней-
трони, що не мають електричних зарядів, утворюють масу цієї речовини і тому 
немає «порожнього» простору між ними, як між ядрами сусідніх атомів) настільки 
сильно деформує простір довкола, що з’являється нова зона зімкнення, тільки вже з 
простором-всесвітом із меншим рівнем власної мірності L6.  

L6, L7, L8 — мірність просторів-всесвітів, утворених злиттям шести, семи і 
восьми форм матерій.   

Lс — зірка. 
 
 

Мал. 2.5.3. Викинуті під час вибуху наднової пе-
рвинні матерії — частина маси самої зірки, викинутої 
вибухом, − потрапляють до спричинених вибухом зон 
викривлення мірності простору. У зонах деформації 
починають активно синтезуватись гібридні матерії, і 
цей процес триває до тих пір, поки гібридні матерії 
повністю не компенсують деформацію простору, у 
якому вони синтезувались. Це відбувається тому, що 
гібридні матерії самі впливають на простір, у якому 
вони перебувають. До того ж, якщо зміну мірності в 
зоні деформації простору, спричинену вибухом 
наднової, вважати негативною, то гібридні матерії 
впливатимуть на мірність простору позитивно, 
збільшуючи мірність простору в зоні деформації. 

L6, L7, L8 — мірність просторів-всесвітів, утворених злиттям шести, семи і 
восьми форм матерій. 

Lс — зірка. 
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Мал. 2.5.4. Поступово речовина в зонах викрив-

лення ущільнюється і народжуються планети. 
Ущільнення речовини відбувається через перепад 
(градієнт) мірності в зоні викривлення, спрямований до 
центру неоднорідності. Чим ближча зона викривлення 
до зірки, тим виразніший перепад. Тому близькі до зірки 
планети будуть меншого розміру і міститимуть багато 
важких елементів, які до того ж стійкіші, оскільки влас-
ний рівень зони неоднорідності планети тим нижчий, 
чим ближче планета до зірки. Отож, стійких важких 
елементів − найбільше  на Меркурії і відповідно до зме-
ншення частки важких елементів ідуть Венера, Земля, 
Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Плутон.  

L6, L7, L8 — мірності просторів-всесвітів, утворених злиттям шести, семи і 
восьми форм матерій. 

Lс — зірка. 
 

 
Мал. 2.5.5. Викривлення простору, в якому вини-

кають умови для злиття форм матерій у речовину. 
Первинні матерії мають власні якості та властивості. 
Якості та властивості первинних матерій мають свої 
обмеження. Кожна конкретна величина — скінченна 
(так само, як скінченна величина, має власну форму). 
Тому для того, аби скінченна величина (первинна 
матерія) з конкретними властивостями і якостями взає-
модіяла з нескінченною величиною (простором) із без-
перервно змінними властивостями та якостями, потріб-
но, аби ця матерія потрапила до такої зони цього про-
стору, яка має адекватні властивості та якості. А це мо-
же статися тільки в певному об'ємі цього простору. То-

му, коли під час вибуху супернової деформується простір, у зонах деформації та-
кож змінюються якості та властивості цього простору. У результаті первинні 
матерії виявляються в цих зонах по-новому і синтезуються гібридні матерії.  
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Мал. 2.5.6. Злиття форм матерій А і В в зоні викрив-

лення простору та утворення речовини типу АВ. Це ре-
човина — якісно відрізняється від форм матерій, які її 
створили, виникає нова якість із старих якостей. До того 
ж, злиття матерій відбувається в обмеженому об'ємі, де 
параметри форм матерій А і В — тотожні. Тотожність 
параметрів первинних матерій обумовлена тим, що вони 
потрапляють до зони деформації простору, яка виникла 
під час вибуху супернової. У цій ділянці простору 
змінюються властивості та якості, внаслідок чого 
первинні матерії зі своїми якостями і властивостями по-
чинають взаємодіяти там, де збігаються їхні властивості і 

якості. Саме завдяки тотожності властивостей та якостей ділянки простору і пер-
винних матерій з’являються умови, потрібні для злиття вільних первинних матерій 
і утворення гібридної форми з новими властивостями та якостями. Крім того, 
гібридна форма, що виникла в результаті синтезу, сама впливає на простір, в якому 
перебуває. 

 

 
 Мал. 2.5.7.Злиття форм матерій А, В, С у зоні вик-

ривлення простору й утворення речовини на кшталт 
АВС. Ця речовина АВС якісно відрізняється як від форм, 
які її створили, так і від речовини типу АВ. Злиття 
відбувається в меншому об'ємі, аніж під час злиття двох 
форм матерій А і В, оскільки властивості та якості трьох 
первинних форм матерій − тотожні відповідно в меншо-
му об'ємі в зоні викривлення простору. У зоні деформації 
простору властивості та якості змінюються безперервно. 
Первинні матерії, якісно узгоджуючись у конкретному 
об'ємі простору, створюють гібридні форми матерії, які 
впливають на простір, змінюючи його властивості та 

якості, що робить можливим нове злиття первинних матерій в іншій комбінації. 
Виникає так званий зворотний зв'язок, коли нова якість впливає на якість, яка її по-
родила, змінюючи її і забезпечуючи умови для зародження нової якості.  

A, B, C, D, E, F, G — сім первинних матерій, які створюють наш простір-
всесвіт. 
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 Мал. 2.5.8. Злиття форм матерій А, В, С, D у зоні 
викривлення простору й утворення речовини на кшталт 
АВСD. Ця речовина займає об'єм, менший, ніж речовина 
кшталту АВС, тому що властивості і якості чотирьох 
форм матерій тотожні в меншому об'ємі в зоні викрив-
лення простору, аніж під час злиття трьох форм матерій. 
Гібридна форма АВСD розміщується всередині гібридної 
форми АВС. Нова гібридна матерія, своєю чергою, 
впливає на простір довкола, забезпечуючи якісні умови 
для синтезу нової гібридної матерії, яка містить на одну 
первинну матерію більше. До того ж, кожна нова 
гібридна матерія частково нейтралізує зону викривлення 

простору. «Яма» поступово заповнюється гібридними матеріями.  
A, B, C, D, E, F, G — сім первинних матерій, які творять наш простір-всесвіт. 
 
 

 

 Мал. 2.5.9. Злиття форм матерій A, В, С, D, E в 
зоні викривлення простору й утворення речовини, типу 
АВСDE. Ця речовина займає менший об'єм, ніж речови-
на типу АВСD, тому що властивості та якості п'яти форм 
матерій тотожні в меншому об'ємі в зоні викривлення 
простору, аніж під час злиття чотирьох форм матерій. 
Гібридна форма АВСDE розташовується всередині 
гібридної форми АВСD. Нова гібридна матерія АВСDE 
своєю чергою впливає на простір довкола, забезпечуючи 
якісні умови для синтезу нової гібридної матерії, яка мі-
стить на одну первинну матерію більше. Одночасно 
кожна нова гібридна матерія частково нейтралізує зону 

викривлення простору. «Яма» поступово заповнюється гібридними матеріями.  
A, B, C, D, E, F, G — сім первинних матерій, які творять наш простір-всесвіт. 
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 Мал. 2.5.10. Злиття форм матерій A, B, C, D, E, F в 

зоні викривлення простору й утворення речовини типу 
АВСDEF. Ця речовина займає об'єм, менший, ніж речо-
вина типу АВСDE, тому що властивості та якості шести 
форм матерій тотожні в меншому об'ємі в зоні викрив-
лення простору, аніж під час злиття п'яти форм матерій. 
Гібридна форма АВСDEF розташовується всередині 
гібридної форми АВСDE. Нова гібридна матерія 
АВСDEF, своєю чергою, впливає на простір довкола, за-
безпечуючи якісні умови для синтезу нової гібридної 
матерії, яка містить на одну первинну матерію більше. 
Одночасно кожна нова гібридна матерія частково 

нейтралізує зону викривлення простору. «Яма» поступово заповнюється 
гібридними матеріями.  

A, B, C, D, E, F, G — сім первинних матерій, які творять наш простір-всесвіт. 
 

 

 Мал. 2.5.11.Злиття семи форм матерій A, B, C, D, E, 
F, G в зоні викривлення простору й утворення речовини 
типу ABCDEFG. Ця речовина займає об'єм, менший, ніж 
речовина типу ABCDEF, тому що властивості та якості 
семи форм матерій можуть бути тотожними в меншому 
об'ємі в зоні викривлення простору, аніж під час злиття 
шести форм матерій. Гібридна форма ABCDEFG 
розташовується всередині гібридної форми ABCDEF. 
Нова гібридна матерія ABCDEFG, своєю чергою, 
впливає на простір довкола, забезпечуючи якісні умови 
для синтезу нової гібридної матерії, яка містить на одну 
первинну матерію більше. Одночасно кожна нова 

гібридна матерія частково нейтралізує зону викривлення простору. «Яма» поступо-
во заповнюється гібридними матеріями.  

A, B, C, D, E, F, G — сім первинних матерій, які творять наш простір-всесвіт. 
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 Мал. 2.5.12. Планета Земля, що виникла в зоні 

викривлення простору в результаті послідовного злиття 
семи форм матерій, і є шістьома матеріальними сфера-
ми різного кількісного та якісного складу, одна 
всередині одної. Ці сфери разом формують одну систе-
му — планету Земля і не можуть існувати одна без ін-
шої. Тому, коли розглядаються процеси, які проходять 
на фізичному рівні, треба пам'ятати, що це лише 
верхівка айсберга, яким є планета. Внутрішня сфера, 
утворена сімома формами матерій, − фізично щільна 
планета Земля.  

1. Фізично щільна (перша матеріальна) сфера. 
2. Друга матеріальна сфера. 
3. Третя матеріальна сфера. 
4. Четверта матеріальна сфера. 
5. П'ята матеріальна сфера. 
6. Шоста матеріальна сфера. 
 

 Мал. 2.5.13. Структурний та якісний склад сфер 
Землі. На цій схемі наочно видно, що є загальним і чим 
матеріальні сфери Землі відрізняються. Загальні еле-
менти забезпечують умови для взаємодії між сферами 
Землі, ступінь цієї взаємодії відображають коефіцієнти 
α: 

1. Фізично щільна (перша матеріальна) сфера. 
2. Друга матеріальна сфера. 
3. Третя матеріальна сфера. 
4. Четверта матеріальна сфера. 
5. П'ята матеріальна сфера. 

6. Шоста матеріальна сфера. 
7. Шар невикривленого простору. 
α1— коефіцієнт взаємодії між фізично щільною і другою матеріальними сфе-

рами. 
α2— коефіцієнт взаємодії між фізично щільною і третьою матеріальними сфе-

рами. 
α3— коефіцієнт взаємодії між фізично щільною і четвертою матеріальними 

 239



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

сферами. 
α4— коефіцієнт взаємодії між фізично щільною і п'ятою матеріальними сфе-

рами. 
α5— коефіцієнт взаємодії між фізично щільною і шостою матеріальними сфе-

рами. 
α6 — коефіцієнт взаємодії між фізично щільною сферою і шаром невикривле-

ного (недеформованого) простору. 
h — якісний бар'єр між фізично щільною і другою матеріальними сферами. 
i — якісний бар'єр між фізично щільною і третьою матеріальними сферами. 
j — якісний бар'єр між фізично щільною і четвертою матеріальними сферами. 
k — якісний бар'єр між фізично щільною і п'ятою матеріальними сферами. 
l — якісний бар'єр між фізично щільною і шостою матеріальними сферами. 
m — якісний бар'єр між фізично щільною сферою і шаром невикривленого 

простору. 
 

 
 Мал. 2.5.14. Зливаючись у зоні викривлення прос-

тору, сім форм первинних матерій утворюють шість 
видів речовини, які відрізняються між собою якісним і 
кількісним складом. Ці речовини утворюють шість ма-
теріальних сфер, одна всередині другої, які повторно 
викривляють простір і нейтралізують його первинне 
викривлення, під час якого  ці сім форм матерій злива-
лися. Коли утворюються планети, певна частина речо-
вини розпадається, що знову створює умови для синте-
зу речовини з вільних форм матерій, виникає кругообіг 
речовини.  

1. Фізично щільна (перша матеріальна) сфера. 
2. Друга матеріальна сфера. 
3. Третя матеріальна сфера. 
4. Четверта матеріальна сфера. 
5. П'ята матеріальна сфера. 
6. Шоста матеріальна сфера. 
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 Мал. 2.5.15. Після сформування планети первинні 

матерії продовжують «впадати» і «витікати» із зони не-
однорідності. Гібридні форми матерії, що виникли з пер-
винних в результаті синтезу, компенсують перепад мір-
ності в зоні неоднорідності, але не «забирають» його. 
Подібно, як вода продовжує втікати і витікати з водой-
мища, підтримуючи його рівень, так і первинні матерії, 
після сформування планети продовжують втікати і 
витікати із зони неоднорідності. Внаслідок того, що пла-
нета частково втрачає свою речовину в основному у 
вигляді газового шлейфу і радіоактивного розпаду 
елементів, фізично щільна речовина додатково синтезу-
ється, і баланс, отже, відновлюється. Всередині 

планетарної зони неоднорідності є безліч дрібних неоднорідностей, які впливають 
на первинні матерії, які «протікають» через них, внаслідок чого кожну ділянку 
поверхні у певному пропорційному співвідношенні пронизують потоки первинних 
матерій. 

У результаті цього, залежно від конкретного розподілу, під час формування 
планети синтезуються ті чи інші елементи. Саме це спричиняє утворення покладів 
елементів у різних ділянках кори, на різній глибині. І, коли ці поклади виробляють-
ся, на цьому місці виникає неоднорідність мірності, що провокує синтез тих самих 
елементів. Коли синтез завершується, баланс мірності відновлюється. Щоправда, 
синтез, який відновлює баланс, може тривати сотні, а іноді й тисячі років, і резуль-
тати його можуть побачити тільки наступні покоління. Отож, кожну ділянку 
поверхні планети в певному напрямі пронизує суперпозиція (пропорційне 
співвідношення) первинних матерій. Висхідні потоки первинних матерій, пронизу-
ючи поверхню, створюють так звані позитивні геомагнітні зони, тоді як низхідні — 
негативні. 

1. Ядро планети. 
2. Пояс магми. 
3. Кора. 
4. Атмосфери. 
5. Друга матеріальна сфера. 
6. Циркуляція первинних матерій через поверхню планети. 
7. Негативні геомагнітні зони (низхідні потоки первинних матерій). 
8. Позитивні геомагнітні зони (висхідні потоки первинних матерій). 
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Мал. 3.2.1. Якщо уявити первинні матерії одного 

типу різнобарвними кубиками одного розміру, тоді взає-
модію простору і первинних матерій можна зобразити 
так. Кожна первинна матерія має свої властивості і якос-
ті, тому для її взаємодії з простором потрібно, аби влас-
тивості та якості простору змінилися настільки, щоб не 
стали тотожними властивостям і якостям цієї первинної 
матерії. Щоб властивості та якості простору змінилися, 
потрібно цей простір збурити. Таке збурення 
відбувається під час вибуху наднової. Поздовжні кільцеві 
хвилі збурення мірності простору поширюються від 
епіцентра вибуху наднової і створюють необхідні умови 
для появи нової якості — гібридних матерій. Хвилі збу-

рення можуть бути різної амплітуди. Якщо амплітуда збурення мірності простору 
співрозмірна коефіцієнту квантування ΔL = γi, то тільки одна первинна матерія А 
«резонує» з простором, і не утворюється нова якість. 

 

 
 Мал. 3.2.2. Якщо амплітуда збурення мірності про-

стору, яка виникла під час вибуху наднової, пропорційна 
коефіцієнту квантування, як величина ΔL = 2γi,  тоді дві 
первинні матерії А і В «резонують» із простором, і вини-
кає нова якість — гібридна матерія АВ. Одночасно 
гібридна форма сама впливає на простір і повністю 
нейтралізує зону деформації простору, у якому вона ви-
никла. Синтез гібридної форми матерії АВ в зоні 
неоднорідності простору ніби «заморожує» цю зону 
неоднорідності, створюючи в просторі стоячу хвилю 
мірності. Система повертається до стійкого стану, який 
був до появи поздовжньої хвилі збурення мірності про-
стору. Рівновага відновлюється тоді, коли завдяки 

гібридній матерії виникають стоячі хвилі мірності, а завдяки появі гібридної матерії 
новий стійкий стан простору якісно відрізняється від первинного. Інакше кажучи, 
простір до вибуху наднової і після нього − це зовсім інші простори. 
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 Мал. 3.2.3. Якщо амплітуда збурення мірності прос-

тору, яка виникла під час вибуху наднової, пропорційна 
коефіцієнту квантування, як величина ΔL = 3γi,  тоді три 
первинні матерії А, В і С «резонують» із простором і ви-
никає нова якість — гібридна матерія АВС. Одночасно 
гібридна форма сама впливає на простір і повністю 
нейтралізує зону деформації простору, у якому вона ви-
никла. Синтез у зоні неоднорідності простору гібридної 
матерії АВС нейтралізує цю неоднорідність, створюючи, 
як це вже наголошувалося, стоячу хвилю мірності. 
Простір повертається до стану рівноваги. Проте цей стан 
рівноваги буде відрізнятися від будь-якого іншого, 
оскільки амплітуда стоячої хвилі мірності 

відрізнятиметься від амплітуд інших стоячих хвиль у цьому просторі. Так, засипані 
ями на дорозі ще не означатимуть, що ями зникли або що вони абсолютно 
однакові, хоч би тому, що, аби повністю засипати ями різної глибини, потрібно 
різну кількість щебню або чогось іншого. 

 
 

 
 Мал. 3.2.4. Якщо амплітуда збурення мірності 

простору, що виникла при вибуху наднової, пропорцій-
на коефіцієнту квантування, як величина ΔL = 4γi, тоді 
чотири первинні матерії А, В, С і D «резонують» з прос-
тором і виникає нова якість — гібридна матерія АВСD. 
Одночасно гібридна форма сама впливає на простір і 
повністю нейтралізує зону деформації простору, у яко-
му вона виникла. Синтез гібридної матерії АВСD в зоні 
неоднорідності простору нейтралізує цю 
неоднорідність, створюючи, як це вже наголошувалося, 
стоячу хвилю мірності. Простір повертається до стану 
рівноваги. Проте цей стан рівноваги буде відрізнятися 
від будь-якого іншого, оскільки амплітуда стоячої хвилі 

мірності відрізнятиметься від амплітуд інших стоячих хвиль у цьому просторі.  
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 Мал. 3.2.5. Якщо амплітуда збурення мірності 
простору, що виникла під час вибуху наднової, пропор-
ційна коефіцієнту квантування, як величина ΔL = 5γi,  
тоді п'ять первинних матерій А, В, С, D і E «резонують» 
із простором і виникає нова якість — гібридна матерія 
АВСDE. Одночасно гібридна форма сама впливає на 
простір і повністю нейтралізує зону деформації просто-
ру, у якому вона виникла. Синтез гібридної матерії 
АВСDE в зоні неоднорідності простору нейтралізує цю 
неоднорідність, створюючи, як це вже наголошувалося, 
стоячу хвилю мірності. Простір повертається до стану 
рівноваги. Проте цей стан рівноваги буде відрізнятися 
від будь-якого іншого, оскільки амплітуда стоячої хвилі 

мірності відрізнятиметься від амплітуд інших стоячих хвиль у цьому просторі.  
 

 

 Мал. 3.2.6. Якщо амплітуда збурення мірності 
простору, що виникла під час вибуху наднової, пропор-
ційна коефіцієнту квантування, як величина ΔL = 6γi,  
тоді шість первинних матерій А, В, С, D, E і F «резону-
ють» із простором і виникає нова якість — гібридна ма-
терія АВСDEF. Одночасно гібридна форма сама 
впливає на простір і повністю нейтралізує зону 
деформації простору, у якому вона виникла. 

Синтез гібридної матерії АВСDEF в зоні 
неоднорідності простору нейтралізує цю 
неоднорідність, створюючи, як це вже наголошувалося, 
стоячу хвилю мірності. Простір повертається до стану 

рівноваги. Проте цей стан рівноваги буде відрізнятися від будь-якого іншого, 
оскільки амплітуда стоячої хвилі мірності відрізнятиметься від амплітуд інших 
стоячих хвиль у цьому просторі.  
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 Мал. 3.2.7.  Якщо амплітуда збурення мірності 
простору, що виникла під час вибуху наднової, пропор-
ційна коефіцієнту квантування, як величина ΔL = 7γi,  
тоді сім первинних матерій А, В, С, D, E, F і G резону-
ють» із простором і виникає нова якість — гібридна ма-
терія АВСDEFG. Одночасно гібридна форма сама 
впливає на простір і нейтралізує повністю зону 
деформації простору, у якому вона виникла. Синтез 
гібридної матерії АВСDEFG в зоні неоднорідності про-
стору нейтралізує цю неоднорідність, створюючи, як це 
вже наголошувалося, стоячу хвилю мірності. Простір 
повертається до стану рівноваги. Проте цей стан 
рівноваги буде відрізнятися від будь-якого іншого, 

оскільки амплітуда стоячої хвилі мірності відрізнятиметься від амплітуд інших 
стоячих хвиль у цьому просторі.  

 

 
 

 Мал. 3.2.8.  Якщо амплітуда збурення мірності 
простору, що виникла під час вибуху наднової, пропор-
ційна коефіцієнту квантування, як величина 6γi < ΔL < 
6,9γi, тоді сім первинних матерій А, В, С, D, E, F і G не 
можуть «резонувати» із простором і нова якість — гіб-
ридна матерія АВСDEFG не виникає. За таких обставин 
тільки шість первинних матерій можуть злитися й утво-
рити гібридну матерію АВСDEFG.  Кожна первинна 
матерія має свої конкретні властивості та якості і не 
може взаємодіяти з іншими якоюсь частиною, а тільки – 
повністю. Як не може бути півлюдини або чверть люди-
ни, оскільки людина − цілісний живий організм, усі клі-
тини якої працюють разом, забезпечуючи 

життєдіяльність організму загалом. Так і первинні матерії не можуть взаємодіяти 
частиною своїх властивостей чи якостей, а тільки «цілою» властивістю чи якістю. 
Отож, спостерігаємо квантування простору за первинними матеріями. 

 
 
 

 245



Микола Лєвашов «Неоднорідний Всесвіт» 

  
 

Мал. 3.2.9.  У просторі постійно відбуваються не-
значні коливання мірності − реліктові випромінювання 
космосу, − які є відгоміном вибухів наднових  мільярди 
і мільярди років тому або випромінюванням уже поми-
раючих зірок. Усі ці випромінювання створюють своє-
рідний просторовий «фон». І тому, коли зона деформа-
ції мірності простору в діапазоні 6γi < ΔL < 6,9γi, релік-
тові випромінювання простору, що несуть незначні ко-
ливання мірності простору, стають «чарівними палоч-
ками». Накладання (суперпозиція) на мірність простору 
в цій точці амплітуд коливання мірності, яке вони не-
суть, тимчасово створюватиме умови для злиття семи 
первинних матерій. 

 
 

 
 Мал. 3.2.10.  Після того, як через цю точку про-

стору проходить фронт хвилі, мірність простору 
повертається до рівня, який був до появи фронту хвилі, і 
потрібні для синтезу семи первинних матерій умови 
зникають, а гібридна матерія АВСDEFG розпадається 
на первинні матерії. Новий фронт хвилі відновлює пот-
рібні для синтезу умови, і все повторюється знову. 
Гібридна матерія АВСDEFG — фізично щільна речо-
вина — перебуває в стані мерехтіння, яке є погранич-
ним станом фізично щільної матерії; це так званий елек-
трон. Саме тому електрон має дуальні (подвійні) 
властивості як хвилі, так і частинки. По суті електрон − 
не те і не інше, а погранична форма матерії.  
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 Мал. 3.2.11.  Під час утворення ядра атома збурю-
ється мірність простору, аналогічна тій, що виникає під 
час вибуху наднової, − тільки на рівні мікропростору. 
Породженні ядром атома кільцеві хвилі збурення мірно-
сті мікропростору досить швидко затухають, і чим мен-
ше ядро атома, то швидше відбувається це згасання. 
Проте виникають одна чи кілька зон деформації 
мікропростору для злиття семи первинних матерій 
АВСDEFG. Злиття семи первинних матерій 
відбувається як погранична форма фізично щільної 
матерії. Одночасно довкола ядра утворюються стоячі 
хвилі мірності мікропростору. Внаслідок того, що на 
рівні мікропростору постійно відбуваються 

мікроскопічні коливання мірності мікропростору, періодично в тій чи іншій зоні 
змінюється рівень мірності стоячої хвилі мірності атома.  

1. Перша дозволена орбіта електрона. 
2. Друга дозволена орбіта електрона. 
3. Електрон. 

 

 Мал. 3.2.12.  Внаслідок того, що всі відомі випро-
мінювання існують як порції — фотони — останні, ру-
хаючись у просторі, впливають тільки на ту чи іншу ча-
стину мікропростору, залежно від довжини хвилі цього 
фотона. Збурення мірності зумовлює те, що погранична 
форма матерії — електрон — стає нестійким і 
розпадається на первинні матерії. Одночасно 
відбувається мікроскопічний вибух, вся енергія якого 
йде на створення одного фотона. Електрон зникає з цієї 
електронної орбіти і не тільки з орбіти. Цей електрон 
просто перестає існувати, «вмирає». Тривалість життя 
електрону становить трильйонні частинки секунди. 
Після «смерті» електрону його місце стає «вакантним». 

Річ у тому, що електрон створює зону стоячої хвилі на цій електронній орбіті ато-
ма. Після «смерті» електрона ця зона стає нестійкою, активною, оскільки рівень 
власної мірності цієї зони перевищує рівень власної мірності атома. 
Мікроскопічний перепад мірності, який виникає, створює «пастку для фотонів». 
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Мал. 3.2.13.  Вакантна електронна зона вільна не 

довго. Весь простір буквально насичений 
мікроскопічними коливаннями мірності, які є хаотич-
ними випромінюваннями електронів всього Всесвіту. 
Відбувається  поглинання одного з цих фотонів і в тій 
самій зоні деформації — електронній орбіті 
народжується новий електрон. Процес смерті і народ-
ження електрона відбувається так швидко, що 
створюється ілюзія мерехтіння одного і того ж електро-
на. Внаслідок того, що під час фази вакантного електро-
на, відбувається і радіальний перепад мірності всередині 
зони неоднорідності, новий електрон народжується не в 
тому самому місці, де зник попередній електрон. Тому 

кожен новий електрон народжується в новому місці. У результаті виникає мерехт-
ливий рух електрона по орбіті довкола ядра. 

1. Перша дозволена орбіта електрону. 
2. Друга дозволена орбіта електрону. 
3. Електрон. 
 

 

 Мал. 3.2.14.  «Смерть» може застати електрон на 
одній орбіті, а нове «народження» — на ближчій до яд-
ра, або дальній орбітах. Це — відомий в атомній фізиці 
факт. До того ж стрибок може статися лише на одну ор-
біту вниз або вверх. Внаслідок чого міняється «пропис-
ка» знову народженого електрона після розпаду попере-
днього?! Чим «не сподобалося» ще не «народженому 
електрону «старе» місце «прописки»?! Нічим. Річ у то-
му, що «прописка» електрона змінюється лише, якщо на 
структуру стоячих хвиль атома накладається збурення 
мірності, довжина хвилі якої співрозмірна відстані між 
сусідніми зонами деформації мірності довкола ядра, ін-
акше кажучи співрозмірна з відстанню між сусідніми 

орбітами або зовнішнішнім перепадом мірності ΔL. У цих випадках місце «народ-
ження» електрона зносить гравітаційний вітер в ту чи іншу сторону, залежно від 
ситуації і спрямованості процесів, які проходять.  
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 Мал. 3.3.1.  Власний рівень мірності водню H 
(ступінь впливу атома чи іншого матеріального об'єкта 
на простір довкола) — настільки незначний, що робить 
його стійким у межах всього діапазону мірності між фі-
зично щільною і другою матеріальними сферами. Во-
день може бути стійким як і всередині розжареної 
зірки, так і в міжзоряному просторі. Тому водень − 
найпоширеніший елемент у Всесвіті. Практично всі 
процеси, які відбуваються у Всесвіті, відбуваються з 
його участю. Водень — основа не лише термоядерних 
реакцій зірок, він відіграє найважливішу роль, забезпе-
чуючи існування живої матерії. 

1. Нижній рівень мірності фізично щільної сфери. 
2. Верхній рівень мірності фізично щільної сфери. 
 
 

 Мал. 3.3.2.   Атом водню Н − найстійкіший і най-
поширеніший елемент у нашому Всесвіті внаслідок то-
го, що він (водень) мінімально впливає на простір до-
вкола. Внаслідок того, що для синтезу водню з первин-
них матерій досить незначних змін мірності простору. 
Водночас треба пам'ятати, що кожен атом, у тому числі 
й атом водню, впливають на мірність простору, запов-
нюючи своєю масою деформацію простору.Тому після 
синтезу кожного атома зона деформації простору змен-
шується на величину, пропорційну атомній вазі цього 
атома. Тому відповідно до синтезу фізично щільної ма-
терії з кожним синтезованим атомом зменшується де-
формація простору, і цей процес продовжуватиметься 

до тих пір, поки зона деформації не нейтралізується цілком завдяки атомам, які ви-
никли в результаті синтезу. Одночасно припиняється і сам синтез.  
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Мал. 3.3.3.  У Всесвіті постійно синтезуються ато-
ми, в основному водню, тому що синтез виникає в зонах 
зімкнення між цим простором-всесвітом і тим, що вище. 
Тому зони деформації простору найчастіше виникають 
ближче до верхньої границі стійкості фізично щільної 
речовини. І, як наслідок цього, з’являються оптимальні 
умови для синтезу саме водню, адже він мінімально по-
вторно впливає на простір довкола. Оскільки зони 
неоднорідності величезних розмірів, синтезовані атоми 
починають накопичуватися в цих зонах, поступово за-
повнюючи їх. Внаслідок того, що зони неоднорідності 
самі неоднорідні в різних напрямах, виникають 
внутрішні перепади (градієнти) мірності, спрямовані до 

центру зони неоднорідності. Внаслідок чого атоми водню, полонені в зоні 
неоднорідності, потрапляють під дію потоків первинних матерій, спрямованих до 
центру зони неоднорідності. І, як наслідок, воднева речовина стискається, що 
спричиняється до розігрівання і початку термоядерних реакцій.  

 
  

Мал. 3.3.4. Для синтезу атома урану U зона 
деформації простору має бути максимально допусти-
мою для можливих станів фізично щільної речовини. 
Створена ядром атома урану деформація простору 
настільки суттєва, що одиничний атом урану практично 
повністю нейтралізує перепад мірності, максимально 
можливий для фізично щільної матерії. Тому уран і всі 
трансуранові елементи стають нестійкими і починають 
розпадатися на матерії, які їх створюють у звичайних 
умовах. Оскільки навіть поглинання випромінювань 
шумового фону Всесвіту досить, аби стан атома, що по-
глинув фотон цього фону, став надкритичним і він роз-
пався. У процесі розпаду, з первинних матерій, що 

звільнилися, синтезуються стійкі в цих умовах атоми і викидається потужне 
випромінювання. Після чого система повертається до стійкого стану. Процеси та 
причини, що зумовлюють вибух наднової, як і процеси та причини, спричиняють 
радіоактивний розпад, − однакової природи, їх особливості пов’язані з 
відмінностями між макро- і мікросвітом. 
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Мал. 3.3.5. Порівняння ступеня впливу на 
довколишній мікрокосмос (мікропростір) атома водню 
H і атома урану U. Власний рівень мірності урану U 
дозволяє йому бути стійким у межах незначного 
діапазону мірності. Саме тому уран і всі трансуранові 
елементи − радіоактивні, тобто нестійкі, практично за 
будь-яких обставин. Тоді як водень та інші легкі еле-
менти стають нестійкими тільки за певних обставин. 
Чим легший елемент, тим він стійкіший, а це означає, 
що потрібна більша зовнішня дія, аби зумовити його 
нестійкість.  

1. Нижній рівень мірності фізично щільної сфе-
ри. 

2. Верхній рівень мірності фізично щільної сфери. 
 

 
 

 Мал. 3.3.6. Синтез атомів водню може відбувати-
ся в межах практично всього діапазону стійкості фізич-
но щільної речовини. Рівень власної мірності водню, 
проте, близький до верхньої границі стійкості. Задію-
ється ефект поплавка. Оптимальний рівень мірності 
водню перебуває близько до верхньої межі діапазону 
стійкості.  

Це пов'язано з тим, що водень — якнайлегший з 
атомів і його власний вплив на простір довкола − 
мінімальний. Тому потоки первинних матерій, які після 
синтезу продовжують циркулювати в зоні деформації 
простору, «виносять» атоми водню на той рівень мірно-
сті, за якого їх власний вплив на довколишній простір 

врівноважує дію потоків первинних матерій. Аналогом може бути врівноваження 
плавучості об'єкта, зануреного під воду його вагою, внаслідок чого матеріальний 
предмет зупиниться на тій глибині, де дві ці сили врівноважуються. Одночасно 
об'єкт ніби зависає на певній глибині. Так і будь-який атом прагнутиме до свого 
оптимального рівня.  
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 Мал. 3.3.7. Практично всі атоми мають 
радіоактивні ізотопи. Радіоактивні ізотопи водню — 
дейтерій і тритій — у своїх ядрах мають на один або 
два нейтрони більше, ніж водень. Їх атомна вага на од-
ну або дві атомні одиниці відрізняється від атомної ваги 
водню, проте, вони є радіоактивними. Тоді як атоми 
інших елементів, такої самої чи навіть більшої атомної 
ваги, не виявляють ознак радіоактивності і лише їх 
ізотопи, що мають «зайвий» нейтрон, показують себе, 
як радіоактивні елементи. Атоми дуже багатьох 
елементів у своїх стійких станах мають у ядрах нейтро-
ни, інколи десятки, проте не стають радіоактивними. 
Чому ще один нейтрон, доданий до вже наявних, ро-

бить такий атом радіоактивним? Вся річ у тому, що зайвий нейтрон не змінює оп-
тимального рівня мірності атома загалом, а змінює вплив ядра цього атома, в ме-
жах самого ядра. Тому атом зі «зайвим» нейтроном продовжує поводитися так, як і 
атом без нього, і в результаті стає радіоактивним.  

 
 

 Мал. 3.3.8. Радіоактивний ізотоп водню — 
дейтерій D — незалежно від того, де стався його син-
тез, спрямовується до оптимального рівня власної 
мірності звичайного водню H і в результаті цього опи-
няється в умовах, майже критичних для фізично 
щільної речовини. Простір на різних рівнях постійно 
насичений мікроскопічними коливаннями мірності, у 
тому числі і на рівні оптимальної мірності водню. В ос-
новному ці мікроскопічні коливання мірності (фотони) 
виникають, коли електрони з віддаленіших від ядра 
орбіт переходять на ближчі до ядра (в тих самих атомів 
водню, що «плавають» на рівні своєї оптимальної мір-
ності). Під час поглинання (накладання на атом) цих 

фотонів атомами дейтерію D рівень власної мірності збільшується і в результаті 
такий атом виявляється за границями діапазону стійкості фізично щільної речови-
ни.  

1. Нижній рівень мірності фізично щільної сфери (Ф.П.С). 
2. Верхній рівень мірності Ф.П.С. 
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 Мал. 3.3.9. Кожна молекула чи атом мають влас-
ний діапазон мірності, у межах якого вони зберігають 
стійкість. Тому фізично щільна матерія планети 
розподіляється за діапазонами стійкості. Межі цих 
діапазонів є рівнями розділення між атмосферою, океа-
нами і твердою поверхнею планети. Межа стійкості 
кристалічної структури планети повторює форму 
неоднорідності, тому поверхня твердої кори має впади-
ни і виступи. Впадини згодом заповнилися водою і 
утворили океани, моря, озера. Вода, що є рідким кри-
сталом і має незначний рівень власної мірності, − стійка 
у верхній ділянці діапазону, саме це дозволяє їй скупчу-
ватися у впадинах кори.  

Атмосфера, плавно переходячи в іоносферу (плазмовий граничний стан 
фізично щільної речовини), займає верхню приграничну ділянку діапазону мірності 
фізично щільної речовини. Після синтезу фізично щільної речовини атоми стають 
стійкішими до зовнішніх перепадів мірності макрокосмосу. Тому лише, коли 
амплітуда зовнішнього  перепаду мірності стане співрозмірною з половиною діапа-
зону мірності фізично щільної сфери, атоми стають нестійкими і розпадаються.  

Будь-яка зміна мірності макропростору (у тому числі зумовлена спалахами со-
нячної активності), зміна загального рівня мірності макропростору (внаслідок того, 
що сонячна система рухається відносно ядра нашої галактики, і як наслідок цього 
потрапляє в ділянки з іншими рівнями власної мірності, через неоднорідність само-
го простору) спричиняє напруження в земній корі. Напруження в корі зумовлює її 
розколи, опускання або піднімання в різних місцях, виверження вулканів та появи 
нових, у результат зміни умов руху магми і так далі. Всередині зони неодноріднос-
ті планети перерозподіляється фізично щільна речовина, відповідно до розміщення 
рівнів оптимальної мірності для різних агрегатних станів фізично щільної матерії: 
твердого, рідкого, газоподібного і плазмового.  

1. Рівень мірності атмосфери. 
2. Рівень мірності океанів. 
3. Рівень мірності земної кори. 
4. Рівень мірності магми. 
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 Мал. 3.3.10. Кожен атом має власний рівень мір-
ності, і якщо цей рівень збігається з рівнем мірності 
макропростору, де цей атом знаходиться, то він перебу-
ватиме в стійкому стані. Інакше, атом стане нестійким і 
розпадеться. Два атоми різних елементів A1 і A2 мають 
різні рівні власної мірності внаслідок того, що вони 
мають різну атомну вагу і, отже, по різному впливають 
на свій мікропростір. Тому рівні власної мірності двох 
атомів різних елементів відрізняються на величину ΔL і 
за звичайних умов не можуть утворити однієї системи. 

A1 — ядро першого атома. 
A2 — ядро другого атома. 

LА1 — рівень власної мірності першого атома. 
LА2 — рівень власної мірності другого атома. 
ΔL — перепад між рівнями власної мірності двох різних атомів. 
  
 

 Мал. 3.3.11. В атомів із різними рівнями власної 
мірності, з'являється можливість утворювати молекули, 
коли один із них поглинає або випромінює електромаг-
нітні хвилі, довжина яких співрозмірна відстані між 
цими атомами. Цим вимогам відповідають хвилі з діа-
пазону від інфрачервоних до ультрафіолетових включ-
но. Від поглинання хвилі одним із атомів його рівень 
власної мірності збільшується на величину амплітуди 
хвилі. Від випромінювання хвилі рівень власної мірно-
сті відповідно зменшується на величину амплітуди ви-
промінюваної хвилі. У результаті власні рівні різних 
атомів A1 і A2 вирівнюються, і вони можуть утворити 
нову молекулу. Весь спектр хімічних сполук, що 

існують у природі, включаючи органічні, існує завдяки невеликій ділянці — 
діапазону так званих електромагнітних хвиль. Отже, жива матерія не може 
з’явитись без цих незначних коливань мірності мікропростору — електромагнітних 
хвиль від інфрачервоних до ультрафіолетових. 
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Мал. 3.3.12. Атоми одного елементу мають 

однакові оптимальні рівні власної мірності. Тому якщо 
середовище, де вони знаходяться, не насичене надмірно 
інфрачервоними (тепловими) випромінюваннями, через 
якийсь час ці атоми зберуться на рівні оптимальної 
мірності, що створює якісні умови для з'єднання їх 
електронних оболонок між собою та утворення 
кристалічної структури. 

Одночасно говорять про температуру середовища, 
за якої відбувається кристалізація. Для атомів різних 
елементів ця температура різна, так само як і після 
кристалізації кристали різних елементів матимуть різні 
рівні власної мірності, і між ними існуватиме перепад 

мірності ΔL.  
A1 — ядра атомів першого елементу. 
A2 — ядра атомів другого елементу. 
L1 — рівень мірності кристала першого елементу. 
L2 — рівень мірності кристала другого елементу. 
ΔL — перепад між рівнями власної мірності двох різних елементів. 

 
 

 Мал. 3.3.13. Кристалічні структури різних елеме-
нтів мають різні рівні власної мірності. І якщо помісти-
ти ці кристалічні структури на відстані, співрозмірній із 
розмірами самих кристалів, у проміжному просторі ви-
никне перепад мірності (градієнт) від рівня кристаліч-
ної структури більшої власної мірності до рівня з мен-
шою. Цей перепад не настільки суттєвий, аби спричи-
нити нестійкість атомів, які створюють ці кристалічні 
структури, але якщо між ними помістити рідке середо-
вище, насичене позитивними та негативними іонами, 
перепад між кристалічними структурами змусить вільні 
іони рухатися в різних напрямах. Одночасно позитивні 
іони, що мають вищий рівень власної мірності, під 

впливом цього перепаду почнуть скупчуватися на поверхні кристалічної структури 
з великим рівнем власної мірності, тоді як негативні іони з меншим рівнем власної 
мірності — на поверхні з меншим рівнем власної мірності. Надлишок позитивних 
іонів на одній поверхні дозволяє говорити про позитивний заряд, тоді як надлишок 
негативних іонів — про негативний заряд поверхонь. Наявність перепаду рівнів 
власної мірності між різними кристалічними поверхнями викликає перерозподіл 
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іонів, що насичують проміжне середовище, і спричиняє появу так званого 
постійного електричного струму між цими поверхнями, якщо з'єднати їх між 
бою за допомогою провідника. 

1. Кристалічна поверхня з меншим рівнем власної мірності. 
2. Кристалічна поверхня з великим рівнем власної мірності.  
3. Проміжне рідке середовище, насичене іонами. 
4. Позитивні іони. 
5. Негативні іони. 
L1 — рівень мірності кристалу першого елементу. 
L2 — рівень мірності кристалу другого елементу. 
ΔL — перепад між рівнями власної мірності двох різних елементів. 
 

 
 

 Мал. 3.3.14.  Кристалічна решітка будь-якої 
твердої речовини − неоднорідна в різних напрямах. Це 
результат того, що синтез атомів відбувається в 
неоднорідному просторі. Неоднорідний простір, 
взаємодіючи з неоднорідною структурою атомів, 
змушує їх орієнтуватися і розташовуватися в певному 
порядку один відносно іншого. Тому практично всі кри-
стали − анізотропні, тобто їх властивості та якості  − 
різні в різних напрямах. З тих же причин їх реакція на ту 
саму зовнішню дію залежатиме від того, в якому 
напрямі ця дія відбувається. Тому перепад мірності 
вздовж оптичної осі кристала названо електричним по-
лем Е, оскільки примушує електрони перестрибувати з 

орбіти одного атома на орбіту іншого. Тоді як перепад мірності, перпендикулярний 
оптичній осі кристала, названо магнітним полем В, оскільки примушує атоми або 
групи атомів переорієнтовуватися в просторі. Хоча в обох випадках відбувається 
перепад мірності простору ΔL.  
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Мал. 3.3.15. Постійне магнітне поле В є перепа-

дом мірності простору, який накладається на 
кристалічну систему в напрямі, перпендикулярному до 
оптичної осі кристалу. І якщо умовно прийняти верх-
ню межу стійкості фізично щільної речовини за 
«північ», а нижню — за «південь», то перепад мірності 
з півдня на північ виступає північним магнітним по-
люсом, а перепад мірності з півночі на південь − 
південним. Ці відмінності визначаються 
неоднорідністю кристалів у вказаних напрямах (верх-
низ). Неоднорідність властивостей кристалічних 
решіток пов'язана з просторовою орієнтацією елек-
тронних орбіт. Тому перепад мірності з «півдня на 
північ» полегшує «переходи» електронів з орбіти на 

орбіту, як всередині окремого атома, так і між сусідніми атомами кристалічної 
решітки.  

 

  
 

Мал. 3.3.16. Постійне електричне поле Е є пере-
падом мірності вздовж оптичної осі кристалічних 
решіток. Напрям електричного поля може бути як із 
«заходу на схід», так і зі «сходу на захід». Одночасно 
властивості електричного поля будуть однаковими, 
адже однаковими є кристалічні решітки в цих напря-
мах. Природа електричного поля − проста. Вона 
створює «гравітаційний вітер». Перепад мірності 
вздовж оптичної осі зносить електрони з електронної 
орбіти одного атома на орбіти іншого під час фази між 
матеріалізаціями електрона. Атоми, розташовані 
вздовж оптичної осі кристалу, потрапляють під різний 
вплив перепаду мірності, внаслідок чого електрони в 
атомах перерозподіляються вздовж оптичної осі, що і 

створює так званий електричний струм — спрямований рух електронів від плюса 
до мінуса. 

A1, A2 — ядра атомів кристалічної структури. 
2. Постійне електричне поле. 
E — Перепад мірності вздовж оптичної осі кристалу. 
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 Мал. 3.3.17. Змінне магнітне поле В є 
періодичною (хвилеподібною) зміною мірності про-
стору в напрямі, перпендикулярному до оптичної осі 
кристалу. Одночасно той самий атом кристалічної ре-
шітки періодично потрапляє під перепади мірності як в 
напрямі з «півдня на північ», так і з «півночі на пів-
день».Через це періодично кожен атом опиняється в 
різних якісних умовах. Тому кожен атом періодично 
опинятиметься в умовах, коли його електрони то 
«прикріплені» до свого атома жорсткіше, то навпаки 
практично «вільні», залежно від того, в якому напрямі 
діє перепад мірності на цьому відрізку оптичної осі 
кристалу. Природно, різні кристали, складені з атомів 

різних елементів, по-різному реагуватимуть на подібні перепади мірності внаслідок 
того, що вони мають різні ядра і різну кількість електронів з різними електронними 
оболонками. Найслабше електрони «зв'язані» зі своїми атомами в металах, які на-
зивають провідниками електрики. 

 
 
 

 Мал. 3.3.18. Змінне електричне поле Е є 
періодичною (хвилеподібною) зміною мірності просто-
ру вздовж оптичної осі кристалу. Одночасно той самий 
атом кристалічної решітки періодично потрапляє під 
перепади мірності, як у напрямі із заходу на схід», так і 
− «зі сходу на захід». Внаслідок цього вздовж оптичної 
осі періодично перерозподіляються електрони то в од-
ному, то в іншому напрямі. Виникає змінний електрич-
ний струм. Той самий атом потрапляє під протилежні 
перепади мірності вздовж оптичної осі кристалічної 
решітки. Одночасно кожен атом то втрачає електрони, 
то отримує їх від сусідніх атомів. Регулюючи амплітуду 
і частоту, можна отримати нові якісні стани фізичної 

матерії завядки короткочасному переходу атома або групи атомів на рівні мірності 
вище або нижче оптимального для цього елемента.   

Такі переходи провокують випромінювання або поглинання цими атомами 
фотонів, на які ці атоми у своєму звичайному стані не реагують. 
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Мал. 3.3.19. Якщо пригадати, що змінне магнітне 
поле В є перепадом мірності, перпендикулярним опти-
чній осі в напрямах «з півночі на південь» і з «півдня 
на північ», то в результаті такої періодичної дії на про-
сторово неоднорідну структуру фізично щільної речо-
вини атом або група атомів вздовж оптичної осі крис-
талічної решітки втрачає або набуває додаткові елект-
рони. Періодична втрата чи отримання атомами 
електронів − не що інше як змінний електричний 
струм. Отож, змінне магнітне поле породжує змінне 
електричне поле і навпаки. До того ж електричне поле 
«народжується» із запізненням, так званим зміщенням 
по фазі, що забезпечує умови для поширення 

електромагнітних хвиль у просторі. Магнітне та електричне поля, як постійні, так і 
змінні, є результатом дії на просторово неоднорідну фізично щільну речовину того 
самого перепаду мірності в різних напрямах.  

 
 

 Мал. 4.2.1. Коли атоми поглинають хвилі, їх 
рівень мірності збільшується. Сонячне світло 
поглинається поверхнею планети. Кожен атом, погли-
нувши фотон світла, якийсь час перебуває у збуджено-
му стані (його рівень власної мірності перевищує рі-
вень мірності сусідніх атомів, які створюють 
кристалічну решітку), після чого випромінює хвилю. 
Атом поглинає одну хвилю, а випромінює іншу. Це 
відбувається тому, що частина енергії поглинутої хвилі 
втрачається. В результаті цього «розігріта поверхня» 
протягом сонячного дня починає сама випромінювати 
хвилі, в основному теплові. Теплові хвилі, випроміню-
вані розігрітою поверхнею, починають поглинатися 

молекулами атмосфери. Одночасно рівень власної мірності атомів атмосфери над 
розігрітою поверхнею збільшується. І в результаті, збільшується загальний рівень 
власної мірності атмосфери над розігрітою поверхнею, тоді як власний рівень 
мірності атмосфери над неосвітленою поверхнею зменшується. Зменшення власної 
мірності атмосфери над неосвітленою (нічною) поверхнею планети або частково 
освітленою відбувається внаслідок того, що атоми атмосфери теж випромінюють 
хвилі і це зумовлює зменшення власної мірності випромінюваних молекул. У 
результаті, між освітленою та неосвітленою поверхнями планети виникає горизон-
тальний перепад (градієнт) мірності. Тому незв'язані в жорстку систему молекули 
атмосфери починають рухатися вздовж цього горизонтального перепаду мірності, 
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що і є причиною руху шарів атмосфери — вітру. 
1. Поверхневий шар планети з атмосферою. 
2. Якісний бар'єр між фізично щільною та другою матеріальною сферами. 
3. Якісний бар'єр між другою і третьою матеріальними сферами. 
4. Вертикальний перепад мірності всередині неоднорідності. 
5. Повздовжній (горизонтальний) перепад мірності, що виникає між освітле-

ною і неосвітленою поверхнями планети. 
6. Збільшення якісного бар'єру над освітленою поверхнею. 
7. Скупчення первинних матерій на межі між фізично щільною і другою 

матеріальною сферами над освітленою поверхнею. 
 
 

  
Мал. 4.3.1. Просторова структура алмазу, в 

кристалі якого атоми вуглецю С розташовуються на 
однаковій відстані один від одного. Відстань між ато-
мами вуглецю в кристалі алмазу співрозмірна розмірам 
самих атомів вуглецю. Тому жодні інші атоми та моле-
кули − не тільки більші від атома вуглецю, але і менші 
− не можуть рухатися між ними. Можлива тільки 
заміна деяких атомів вуглецю на інші, що спричиняє 
до того, що прозорий кристал алмазу стає забарвленим. 
Тому людина має змогу милуватися красою жовтих, 
блакитних, червоних та чорних алмазів, які, оброблені 
рукою людини, перетворюються на дивовижно красиві 
камені... Окрім цього, така кристалічна решітка робить 

алмаз найміцнішим з'єднанням атомів у природі, і тому він незамінний у техніці. 
а. Відстань між атомами вуглецю С в кристалі алмазу. 
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 Мал. 4.3.2. Просторова структура графіту, в 
кристалі якого атоми вуглецю в горизонтальній 
площині розташовані на однаковій відстані, тоді як 
відстань між пластами у вертикальній площині значно 
більша за відстань між атомами вуглецю в 
горизонтальній. Така, здавалося б незначна, відмінність 
розташування атомів вуглецю робить ці кристали дуже 
м'ягкими. Ця просторова організація атомів вуглецю 
називається графітом і широко використовується в 
промисловості та в побуті (стержні олівців, в 
електроніці і тому подібне). Ті самі атоми вуглецю, що 
створюють найміцніше з'єднання в природі — алмаз, 
створюють і найм'якіше природне кристалічне з'єднан-

ня — графіт. Начебто незначні зміни в просторовій структурі з'єднання атомів вуг-
лецю перетворюють найміцніші у природі з'єднання атомів у найм'якіші. Причина 
такої відмінності властивостей цих з'єднань вуглецю С полягають у різних 
зовнішніх умовах, за яких вони утворюються.  

 
 

 Мал. 4.3.3. Просторова структура вуглецевого 
ланцюжка. З'єднуючись у ланцюжки, атоми вуглецю С 
можуть створювати молекули в сотні тисяч, мільйони 
атомних одиниць. Такі молекули нерівномірно вплива-
ють на мікрокосмос довкола, створюючи довкола себе 
анізотропну структуру мікрокосмосу. Можливість ато-
мів вуглецю створювати такі з'єднання визначається 
тим, що він — чотиривалентний. Саме ця властивість 
електронних оболонок атомів вуглецю забезпечує 
спектр якостей, завдяки яким з’явилось життя. Так 
звані зовнішні електрони атомів вуглецю здатні єдна-
тись із зовнішніми електронами інших атомів у перпен-
дикулярних один відносно одного напрямах. Саме ця 

властивість дозволяє атомам вуглецю С творити різні просторові з'єднання. 
С — атоми вуглецю. 
Н — атоми водню. 
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 Мал. 4.3.4. Просторова структура цитозину − од-
ного з чотирьох нуклеотидів, які творять структуру мо-
лекул ДНК і РНК. З'єднуючись, нуклеотиди утворю-
ють спіралі молекул ДНК і РНК, які є фундаментом 
життя. Диво життя народжується внаслідок якісного 
іншого просторового з'єднання атомів вуглецю між со-
бою. Така структура з'єднання атомів вуглецю 
утворюється у водному середовищі під час атмосфер-
них розрядів електрики. Три види з'єднання атомів вуг-
лецю породжують три види просторової організації 
матерії — ізотропну структуру алмазу, ізотропну в двох 
напрямах і анізотропну − поодинці, структуру графіту і, 
нарешті, анізотропну у всіх напрямах, структуру моле-

кул ДНК і РНК. Отож, анізотропія матерії є фундаментом життя. 
С — атоми вуглецю. 
Н — атоми водню. 
О — атоми кисню. 
N — атоми азоту. 

 
 

 Мал. 4.3.5. Просторова структура сегменту моле-
кули РНК, що є послідовним з'єднанням у ланцюжок 
нуклеотидів — гуаніну, аденіну, тиміну і цитозину. 
Молекулярна вага цієї молекули становить сотні тисяч, 
мільйони атомних одиниць і розподілена 
непропорційно в різних просторових напрямах, що і є 
унікальною властивістю цієї молекули. Просторова 
анізотропія молекул ДНК і РНК − необхідна умова за-
родження життя. Саме просторова неоднорідність на 
рівні мікрокосмосу створює потрібні і достатні умови 
для появи живої матерії.   

Неживій матерії характерна ізотропна, симетрична 
просторова організація матерії. Просторова та якісна 

асиметрія — потрібні умови для живої матерії. Хіба не парадокс природи? 
Асиметрія — жива матерія. Просторова неоднорідність є не лише причиною на-
родження зірок і «чорних дір» у всесвіті, але і причиною дива природи — життя.  
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Мал. 4.3.6. Просторовий вигляд із торця молекул 
РНК і ДНК. Спіралі цих молекул створюють у 
мікропросторі ніби тунель, внутрішній об'єм якого має 
радіальний перепад мірності. Всередині спіралей моле-
кул РНК і ДНК створюється анізотропна структура 
мікропростору. Виникає своєрідний засмоктувальний 
вир всіх молекул, які, рухаючись всередині клітини, по-
трапляють на «небезпечну» близькість від молекул 
ДНК і РНК. Хіба не цікава аналогія з «чорною дірою», 
яка засмоктує будь-яку матерію, що потрапила на її 
«територію» — ділянку простору, у межах якого діє 
надлишкове тяжіння. Як у молекулах ДНК і РНК, так і 
в «чорних дірах» матерія засмоктується в результаті 

постійного перепаду мірності в зоні розташування цих матеріальних об'єктів. 
Відмінність тільки у величині цього перепаду і в тому, що в молекулах ДНК і РНК 
процеси відбуваються на рівні мікропростору, а в «чорних дірах» — макропросто-
ру. 

 

 Мал. 4.3.7. Спіралеподібна просторова форма мо-
лекул РНК і ДНК забезпечує створення у 
внутрішньому об'ємі цих молекул анізотропного 
мікропростору. Радіальний і повздовжній перепади 
мірності, накладаючись один на одного у внутрішньому 
об'ємі спіралей молекул РНК і ДНК, створюють по-
вздовжню стоячу хвилю перепаду мірності. Така про-
сторова структура створює пастку для всіх інших моле-
кул як органічного, так і неорганічного походження. У 
результаті броунівського руху молекул всередині клі-
тини вони опиняються поблизу молекули РНК або 
ДНК. Радіальний перепад рівня мірності всередині 

спіралей цих молекул примушує молекули, які потрапили до внутрішнього об'єму 
спіралей, рухатися вздовж так званої оптичної осі молекул ДНК і РНК. Рухаючись 
у внутрішньому об'ємі спіралей молекул ДНК або РНК, «полонені» молекули по-
трапляють під дію перепадів рівнів мірності. 

1. Анізотропний внутрішній об'єм спіралі РНК або ДНК. 
2. Перепад (градієнт) мірності мікропростору вздовж осі Y. 
3. Перепад (градієнт) мірності мікропростору вздовж осі Z. 
4. Стояча хвиля перепаду мірності мікропростору внутрішнього об'єму 

спіралей молекул РНК і ДНК вздовж осі Х, яка збігається з віссю цих молекул. 
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5. Полонена зовнішня молекула D. 
 
 

 Мал. 4.3.8. Молекули, які потрапили у внутрішній 
об'єм спіралей РНК і ДНК, під впливом радіального 
перепаду мірності починають вимушено рухатися 
вздовж осі спіралі. Рухаючись вздовж осі, полонена мо-
лекула потрапляє під повздовжні перепади мірності мі-
кропростору, створені стоячою хвилею мірності. Для 
більшості полонених молекул цей перепад поза межею і 
спричиняється до того, що ці молекули починають роз-
падатися на первинні матерії, які їх створили. 

1. Анізотропний внутрішній об'єм спіралі РНК або 
ДНК. 

2. Перепад (градієнт) мірності мікропростору уздовж осі Y. 
3. Перепад (градієнт) мірності мікропростору уздовж осі Z. 
4. Стояча хвиля перепаду мірності мікропростору внутрішнього об'єму спіра-

лей молекул РНК і ДНК вздовж осі Х, яка збігається з віссю цих молекул. 
5. Полонена зовнішня молекула D. 

 

 Мал. 4.3.9.  Під впливом поздовжніх перепадів 
мірності вздовж осі спіралі молекула опиняється в не-
стійкому стані, і, коли розхитування стане критичним, 
ця молекула D розпадеться на первинні матерії, які її 
створили. Одночасно синтезуються молекули D' з та-
ким рівнем власної мірності, за якого ці молекули збе-
рігають свою стійкість під впливом повздовжніх пере-
падів мірності стоячої хвилі спіралі молекули РНК або 
ДНК. Стійкі до таких перепадів, знову синтезовані з 
первинних матерій молекули є токсинами, шлаками і 
мають бути виведені з організму. 

Отож, у внутрішньому об'ємі спіралей молекул 
ДНК і РНК відбуваються ядерні реакції розпаду і синтезу. Але це ядерні реакції 
іншого типу, коли розпаду піддаються зовнішні молекули, що попали в «пастку» 
спіралей молекул РНК або ДНК. Проте факт залишається фактом − у живій матерії 
відбуваються ядерні реакції розщеплювання і синтезу молекул. І тут нема жодної 
суперечності; у живій матерії ядерні реакції відбуваються тільки всередині 
спіралей молекул ДНК і РНК, у мікроскопічному об'ємі, якими б великими не бу-
ли ці молекули. До того ж не відбувається ланцюгової реакції, як у класичних 
ядерних реакціях. 
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1. Анізотропний внутрішній об'єм спіралі РНК або ДНК. 
2. Перепад (градієнт) мірності мікропростору вздовж осі Y. 
3. Перепад (градієнт) мірності мікропростору вздовж осі Z. 
4. Стояча хвиля перепаду мірності мікропростору внутрішнього об'єму спіралей 

молекул РНК і ДНК вздовж осі Х, яка збігається з віссю цих молекул. 
5. Полонена зовнішня молекула D. 

 
Мал. 4.3.10.  Формування на другому 

матеріальному рівні копії молекули РНК або ДНК − 
так званого другого матеріального тіла. Це тіло 
створюється з первинної матерії G. Якісна відмінність 
між фізично щільною і другою матеріальною сферами 
полягає у відсутності на другому матеріальному рівні 
первинної  матерії G, і, коли  в  зоні  впливу і, коли в 
зоні впливу спіралей молекул РНК або ДНК зникає 
якісний бар'єр між фізично щільною і другою матеріа-
льною сферами, відновлюється якісний баланс за пер-
винними матеріями. Друге матеріальне тіло формуєть-
ся з первинної матерії, яка вивільняється під час роз-
щеплення молекул на матерії, які їх створили, у внут-
рішньому об'ємі спіралей молекул ДНК і РНК.  

Мікроскопічні живі «чорні діри» в клітинах забезпечують безперервний потік 
первинних матерій, що вивільняються, на другий матеріальний рівень, що забезпе-
чує постійне живлення других матеріальних тіл первинною матерією G, їх стабі-
льність.  

1. Фізично щільна молекула РНК. 
2. Друге матеріальне тіло молекули.  
 

 Мал. 4.3.11.  Молекули РНК або ДНК утворюють 
не тільки стоячу хвилю мірності у внутрішньому об'ємі, 
але також породжують довкола себе перепад мірності 
мікропростору. У результаті цього, довкола спіралей 
цих молекул утворюються шари із тотожним рівнем 
мірності. Вплив спіралей цих молекул на зовнішній 
простір значно менший за вплив на мірність 
мікропростору внутрішнього об'єму спіралей молекул 
РНК або ДНК. Проте на рівні мікропростору спіралі 
цих молекул − як центри деформації мікропростору. 
Молекули ДНК і РНК на рівні мікрокосмосу мають 
подвійні властивості. Ці молекули одночасно є і анало- 
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гами «чорних дір», і зоряних систем − на рівні мікропростору. Внутрішній об'єм 
молекул РНК і ДНК виявляє властивості, аналогічні «чорній дірі» макропростору, 
тоді як зовнішній об'єм цих молекул виявляє властивості, аналогічні що й зірка. Усі 
інші молекули, потрапляючи в поле тяжіння цих «зірок» — «чорних дір» 
мікропростору або втягуються у внутрішній об'єм спіралей молекул РНК чи ДНК, 
де розпадаються на первинні матерії, які їх створили, або осідають на рівнях 
тотожної мірності, які виникають довкола цих молекул. Первинні структури моле-
кули білка, потрапляючи  в  поле  тяжіння  спіралей  молекул  РНК  або  ДНК,  по-
чинають осідати на рівні тотожної мірності LPr.  

1. Фізично щільна молекула ДНК або РНК. 
2. Білкова оболонка. 
3. Перепад мірності мікропростору, породжений внутрішнім об'ємом молеку-

ли ДНК або РНК. 
4. Первинні структури молекул білка. 
P — амінокислоти білків. 
R2 — вільні радикали амінокислот білків. 
LPr — рівень тотожної мірності первинної структури молекули білка. 

 

 Мал. 4.3.12.  Згодом первинних структур молекул 
білку, захоплених полем тяжіння молекул РНК і ДНК, 
стає все більше. Розташовані близько одна від одної 
первинні структури молекули білку за допомогою вод-
невих зв'язків і зв'язків між радикалами амінокислот, 
які створюють первинні структури білків, починають 
створювати вторинну структуру білку. На відміну від 
вільного синтезу білка з первинних стуктур, з'єднання 
останніх не відбувається довільно. Затримані полем 
тяжіння спіралі молекули РНК або ДНК, первинні 
структури білку вимушено з'єднуються вздовж рівня 
тотожної мірності. У результаті цього на рівні тотожної 
мірності LPr довкола спіралі молекули ДНК чи РНК 

починає формуватися білкова оболонка. Рівень тотожної мірності довкола спіралей 
молекул РНК і ДНК стає організуючим полем, яке примушує первинні структури 
білку, захоплені «полем тяжіння» спіралі, з'єднуватися в певному порядку, як, на-
приклад, силові лінії магнітного поля змушують дрібинки металу розміщуватися 
по контурах цих силових ліній, які, самі по собі, є рівнями тотожної мірності, по-
родженими магнітом довкола себе.  

1. Фізично щільна молекула ДНК або РНК. 
2. Білкова оболонка. 
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3. Перепад мірності мікропростору, породжений внутрішнім об'ємом молекули 
ДНК або РНК. 

4. Первинні структури молекул білку. 
P — амінокислоти білків. 
R2 — вільні радикали амінокислот білків. 
LPr — рівень тотожної мірності первинної структури молекули білку. 

 
 

 
 Мал. 4.3.13.  Поступово все більше первинних 

структур білків захоплюються «полем тяжіння» спіралі 
молекули ДНК або РНК і вимушено з'єднуються між 
собою на рівні тотожної мірності. Розмір білкового ша-
ру довкола спіралі молекули ДНК або РНК поступово 
зростає, і настає момент, коли білкове поле повністю 
оточує спіраль молекули РНК або ДНК. Так з'являється 
білкова оболонка вірусів. Поява білкової оболонки ві-
русу стала початком нової ери еволюції матерії — за-
родилося життя. Білкова оболонка створила у своєму 
внутрішньому об'ємі умови, що суттєво відрізнялися 
від умов поза нею. Вона утримувала всередині себе ор-
ганічні і неорганічні молекули, які проникли через цю 

білкову сітку. Білкова оболонка вірусу ніби проціджувала воду первинного океану, 
збираючи у внутрішній об'єм розчинені в цій воді органічні та неорганічні молеку-
ли. Подібна фільтрація морської води дозволяла нагромаджувати органічні моле-
кули близько до спіралі молекули ДНК або РНК. І, коли концентрація органічних 
молекул досягала критичного рівня, з’явилися умови для дублювання молекул 
ДНК чи РНК і білкової оболонки. В результаті цього процесу, виникала точна 
копія вірусу. З цієї миті можна говорити про зародження життя.  

1. Фізично щільна молекула ДНК або РНК. 
2. Білкова оболонка. 
3. Перепад мірності мікропростору, породжений внутрішнім об'ємом молеку-

ли ДНК або РНК. 
4. Первинні структури молекул білку. 
P — амінокислоти білків. 
R2 — вільні радикали амінокислот білків. 
LPr — рівень тотожної мірності первинної структури молекули білку. 
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 Мал. 4.3.14.  Клітина і її друге матеріальне тіло. 

Кожна молекула викривляє мікропростір довкола себе, 
отже жива клітина, утворена з органічних та 
неорганічних молекул, на другому матеріальному рівні 
створює деформацію, що повністю повторює 
зовнішній вигляд самої клітини. Але ця деформація за-
лишалася б незаповненою, якби не молекули ДНК і 
РНК в клітині, які не лише відкривають якісний бар'єр 
між фізичним і другим матеріальним рівнями, але і за-
безпечують умови у внутрішньому об'ємі своїх 
спіралей для розщеплення молекул на первинні мате-
рії, які їх створили,. 

1. Фізично щільна клітина. 
2. Друге матеріальне тіло клітини. 
3. Ядро клітини. 
4. Центріолі. 
5. Зона зімкнення між фізичним і другим матеріальним рівнями — енергетич-

ний канал. 
6. Апарат Гольджі. 
7. Мітохондрії. 
8. Ендоплазматична мережа. 

 
 

 Мал. 4.3.15.   У ядрі клітини молекули розщеп-
люються на первинні матерії, які їх створили. 
Первинні матерії, які при цьому звільняються, почи-
нають циркулювати по каналу між фізично щільним і 
другим матеріальним тілами. Рухаючись від фізично 
щільного до другого матеріального рівня, висхідні по-
токи первинних матерій повертаються і починають 
рухатися за напрямом перепаду мірності. Довкола 
фізично щільної клітини і її другого матеріального 
тіла первинні матерії, циркулюючи, створюють 
ізолюючу оболонку.  

1. Фізично щільне тіло клітини. 
2. Друге матеріальне тіло клітини. 
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3. Клітинне ядро. 
4. Центріолі. 
5. Енергетичний канал між фізично щільною клітиною і другим матеріальним 

тілом. 
6. Апарат Гольджі. 
7. Мітохондрії.  
8. Ізолюючо-захисна оболонка. 
 
 

 Мал. 4.3.16.   Фізично щільна клітина з другим і 
третім тілами. Друге матеріальне тіло клітини має ін-
шу структуру, аніж третє. Третє матеріальне тіло 
утворюється злиттям двох первинних матерій G і F, а 
друге — однією первинною матерією G. Разом вони 
формують єдину систему — наступний рівень 
еволюції живої матерії. Поява в клітин третього 
матеріального тіла сприяла стабільності, життєвої ви-
тривалості і більшої пристосованості до зовнішніх мі-
нливих умов середовища.  

1. Фізично щільне тіло клітини. 
2. Друге матеріальне тіло клітини. 
3. Клітинне ядро. 

5. Енергетичний канал між фізично щільною клітиною, другим і третім 
матеріальними тілами. 

6. Апарат Гольджі. 
7. Мітохондрії.  
8. Ендоплазматична мережа. 
9. Центріолі. 
10. Клітинне ядро. 
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 Мал. 4.3.17.   Фізично щільна клітина з другим, 

третім і четвертим матеріальними тілами. Четверте 
матеріальне тіло утворюється злиттям трьох первин-
них матерій G, F і E, третє матеріальне тіло − злиттям 
двох первинних матерій G і F, а друге матеріальне 
тіло — однією первинною матерією G. Четверте 
матеріальне тіло — наступний стрибок у розвитку 
живої матерії, можливість для розвитку свідомості на 
якісно іншому еволюційному рівні. 

1. Фізично щільне тіло клітини. 
2. Друге матеріальне тіло клітини. 
3. Третє матеріальне клітини. 

4. Четверте матеріальне тіло клітини. 
5. Енергетичний канал між фізично щільною клітиною, другим, третім і чет-

вертим тілами. 
6. Апарат Гольджі. 
7. Мітохондрії. 
8. Ендоплазматична мережа. 
9. Центріолі. 
10. Клітинне ядро. 
 

 Мал. 4.3.18.   Якщо клітина має фізично щільне 
тіло і друге матеріальне тіло (початкова клітина), то 
після руйнування або загибелі фізично щільного тіла 
друге матеріальне тіло не зникає. Потоки первинної 
матерії G, пронизуючи весь простір планети, насичу-
ють друге матеріальне тіло. У результаті цього, друге 
матеріальне тіло зберігає цілісність і після втрати 
фізично щільного тіла, яке його створило. Звичайно, 
насичення другого матеріального тіла суттєво відріз-
няється від насичення через фізично щільне тіло, про-
те виявляється достатнім для збереження цілісності 
другого матеріального тіла. Одночасно друге 
матеріальне тіло стає ніби «замороженим» і цей стан 
зберігатиметься до тих пір, поки не відновиться 

фізично щільне тіло.  
2. Друге матеріальне тіло клітини. 
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5. Товщина другого матеріального тіла клітини. 
G — Первинна матерія, яка пронизує простір і насичує друге матеріальне тіло. 
 

 Мал. 4.3.19.   Якщо клітина має фізично щільне 
тіло, друге і третє матеріальні тіла, то після руйнуван-
ня або загибелі фізично щільного тіла, друге і третє 
матеріальні тіла не зникають. Потоки первинних мате-
рії G і F, пронизуючи весь простір планети, насичують 
собою як друге, так і третє матеріальні тіла. У резуль-
таті цього друге і третє матеріальні тіла зберігають ці-
лісність і після втрати фізично щільного тіла, яке їх 
створило. Звичайно, насичення другого і третього ма-
теріальних тіл суттєво відрізняється від насичення їх 
через фізично щільне тіло, проте виявляється достат-
нім для збереження їх цілісності.  

2. Друге матеріальне тіло клітини. 
3. Третє матеріальне клітини. 
5. Товщина другого матеріального тіла клітини. 
G і F — первинні матерії, які пронизують простір і насичують друге та третє 

матеріальні тіла. 
 

 Мал. 4.3.20.    Якщо клітина має фізично щільне 
тіло, друге, третє і четверте матеріальні тіла, то після 
руйнування або загибелі фізично щільного тіла, друге, 
третє і четверте матеріальні тіла не зникають. Потоки 
первинних матерій G, F і E, пронизуючи весь простір 
планети, насичують друге, третє і четверте матеріальні 
тіла. У результаті цього друге, третє і четверте матері-
альні тіла зберігають цілісність і після втрати фізично 
щільного тіла. Одночасно насичення цих тіл первин-
ними матеріями буде іншим, ніж насичення їх через 
фізично щільне тіло. 

2. Друге матеріальне тіло клітини. 
3. Третє матеріальне клітини. 

4. Четверте матеріальне тіло клітини. 
5. Товщина другого матеріального тіла клітини.  
G, F і E — первинні матерії, які пронизують простір і насичують друге, третє 

та четверте матеріальні тіла. 
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 Мал. 4.3.21.    Перша фаза поділу клітини. Коли 

концентрація органічних речовин, що виникли в 
клітині в результаті фотосинтезу або поглинуті 
клітиною із зовнішнього середовища, стає критич-
ною, вона втрачає стійкість, і починає ділитися. 
Центріолі клітини розходяться на протилежні полюси 
клітини і стають центрами, довкола яких і 
відбувається поділ.  

1. Фізично щільна клітина. 
2. Друге матеріальне тіло клітини. 
3. Клітинне ядро. 
4. Клітинні центріолі. 

5. Канал, яким циркулюють матерії. 
6. Апарат Гольджі. 
7. Мітохондрії. 
8. Ендоплазматична мережа. 
9. Хромосоми ядра. 

 
 Мал. 4.3.22.    Білкові нитки підтягують до 

центріолей хромосоми із старого ядра клітини, і це 
початок формування двох нових клітин. На початку 
нові ядра містять половину необхідних хромосом, то-
му два канали, які вони створюють, практично 
еквівалентні каналу ядра до початку ділення. Мірність 
мікрокосмосу клітини майже не змінюється, і баланс 
потоків між фізичним і другим матеріальним рівнями 
клітини зберігається баланс потоків між фізичним і 
другим матеріальним рівнями клітини. 

1. Фізично щільна клітина. 
2. Друге матеріальне тіло клітини. 
3. Клітинне ядро. 

4. Клітинні центріолі. 
5. Канал, яким циркулюють матерії. 
6. Апарат Гольджі. 
7. Мітохондрії. 
8. Ендоплазматична мережа. 
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9. Хромосоми ядра. 
 

 Мал. 4.3.23.    Кожна хромосома в таких ядрах 
починає відтворювати свого дзеркального двійника з 
накопичених у клітині органічних речовин, що є при-
родним прагненням будь-якої системи до стану 
максимальної стійкості. Після цього процесу всередині 
однієї клітини утворюються два ядра, кожне з яких має 
канал, яким матерія перетікає на другий матеріальний 
рівень. 

1. Фізично щільна клітина. 
2. Друге матеріальне тіло клітини. 
3. Клітинне ядро. 

4. Клітинні центріолі. 
5. Канал, яким циркулюють матерії. 
6. Апарат Гольджі. 
7. Мітохондрії. 
8. Ендоплазматична мережа. 
9. Хромосоми ядра. 

  
 Мал. 4.3.24.    Від розпаду фізично щільної кліти-

ни формується друге матеріальне тіло клітини. До того 
ж концентрація матерії G у других матеріальних тілах 
клітини в кілька разів перевищує балансне 
співвідношення для другого матеріального рівня. Над-
лишкове насичення виникає внаслідок того, що під час 
розпаду старої клітини на рівень других матеріальних 
тіл ядерними каналами перетікає набагато більше 
первинної матерії G, аніж за нормальних умов тоді, як  
другі матеріальні тіла втрачають ту саму кількість 
первинної матерії G. І як наслідок виникає надлишкове 
насичення. 

1. Фізично щільна клітина. 
2. Друге матеріальне тіло клітини. 
3. Ядра клітини. 
5. Канали ядер клітини. 
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 Мал. 4.3.25.    Після розпаду старої фізично щіль-

ної клітини на другому матеріальному рівні залишають-
ся двоє других матеріальних тіл, перенасичені первин-
ною матерією G. Надлишкове насичення суттєво пере-
вищує оптимальне. Тому, коли потік первинних матерій 
із фізично щільного рівня припиняється, надлишок пер-
винної матерії G починає перетікати вже з другого ма-
теріального рівня на фізичний. Одночасно перетікання 
на фізично щільний рівень відбувається тими самими 
каналами, якими вона перетікала на другий 
матеріальний рівень. Треба зазначити, що між момен-
том повного руйнування старої фізично щільної клітини 
і виникненням зворотного потоку первинної матерії G, є 

певний проміжок часу. 
1. Фізично щільна клітина. 
2. Друге матеріальне тіло клітини. 
3. Ядра клітини. 
5. Канали ядер клітини. 
10. «Товщина» другого матеріального тіла. 
 

 Мал. 4.3.26.    Зворотний потік первинної матерії 
G з другого матеріального рівня на фізично щільний 
створює на фізично щільному рівні проекції двох дру-
гих матеріальних тіл. Ці проекції продовжують насичу-
ватися первинною матерією G доти, поки щільність цих 
проекцій на фізично щільному рівні не стане співрозмі-
рна щільності самих других матеріальних тіл на друго-
му матеріальному рівні. Можна сказати, що в результаті 
цього процесу на фізично щільному рівні формуються 
два другі матеріальні тіла.  

1. Фізично щільна клітина. 
2. Друге матеріальне тіло клітини. 

2’. Проекція другого матеріального тіла клітини на фізично щільному рівні. 
3. Ядра клітини. 
5. Канали ядер клітини. 
9. Хромосоми ядра. 
10. «Товщина» другого матеріального тіла. 
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 Мал. 4.3.27.    За двома матрицями других мате-

ріальних тіл на фізично щільному рівні синтезується 
дві нові фізично щільні клітини, які є точними копіями 
клітини до поділу. Матриці (проекції) других матеріа-
льних тіл, створюючи відповідні перепади мірності на 
фізично щільному рівні, змушують  молекули на фізи-
чно щільному рівні з'єднуватися в тому самому поряд-
ку, як вони з'єднувались у старій клітині. Тому знову 
зібрані молекули творять клітинні включення, мем-
брану і, нарешті, на місці старої клітини з'являються 
дві нові, які не є абсолютною копією старої клітини, 
хоча дуже подібні до неї.  

1. Фізично щільна клітина. 
2. Друге матеріальне тіло клітини. 
3. Ядра клітини. 
5. Канали ядер клітини. 
10. «Товщина» другого матеріального тіла. 
 

Мал. 4.3.28.    Після сформування двох нових 
фізично щільних клітин типу старої мембрани нових 
клітин утворюють перепад мірності, спрямований до 
середини нових клітин. Цей перепад виникає в 
результаті різної концентрації органічних та 
неорганічних молекул всередині цих клітин і ззовні. 
Різна концентрація виникають внаслідок того, що 
клітинні мембрани вибірково проникні для молекул. 
Перепад мірності, спрямований всередину клітин, 
змушує  всі   молекули,   які потрапили  в  межі  цьо-
го  перепаду,  рухатися всередину клітин, де вони, 
попадаючи в спіралі молекул ДНК і РНК, своєю чер-
гою розщеплюються на первинні матерії, які їх ство-
рили. Вивільнені в результаті цього первинні матерії 

починають насичувати другі матеріальні тіла на другому матеріальному рівні.  
Новонароджені клітини «відживають». Смерть старої клітини стає причиною 

народження двох нових клітин − і життя триває, до того ж число живих клітин 
подвоюється. 
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 Мал. 4.3.29.    Спіралі молекул ДНК і РНК на 

другому матеріальному рівні створюють свою точну 
копію з первинної матерії G. Це пов'язано з тим, що 
ці молекули, маючи величезну молекулярну вагу, − 
спіральної форми. Спіральна форма забезпечує умо-
ви, коли вплив на мікропростір кожного атома, що 
входить до складу цих молекул, створює у внутріш-
ньому об'ємі цих спіралей такий рівень мірності, за 
якого якісний бар'єр між фізично щільним і другим 
матеріальним рівнями відкривається. Одночасно ці 
молекули не розпадаються. Розпадаються тільки ті 
молекули, які потрапляють у спіралі.  

1. Спіраль молекули ДНК або РНК на фізично 
щільному рівні. 

2. Друге матеріальне тіло молекули ДНК, РНК. 
3. Якісний бар'єр між фізичним і другим матеріальним рівнями планети. 
4. Збільшена ділянка спіралі на фізичному рівні. 
5. Збільшена відповідна ділянка спіралі на другому матеріальному рівні. 
 

Мал. 4.3.30.    Зовнішній сигнал як іонний код 
досягає власне тіла нейрона. Інакше кажучи, кілька 
додаткових іонів опиняються всередині нейрона. 
Одночасно змінюється іонний баланс всередині ней-
рона. Ці «зайві» іони провокують додаткові хімічні 
реакції, у результаті яких з'являються нові або руй-
нуються старі електронні зв'язки, і змінюється моле-
кулярна вага та якісна структура молекули на 
фізично щільному рівні. 

1.  Спіраль молекули ДНК або РНК на фізично 
щільному рівні. 

2.  Друге матеріальне тіло молекули ДНК, РНК. 
3. Якісний бар'єр між фізичним і другим 

матеріальним рівнями планети. 
4. Збільшена ділянка спіралі на фізичному рівні. 
5. Збільшена відповідна ділянка спіралі на другому матеріальному рівні. 
6. Додаткові атоми, що приєдналися до виділеної ділянки спіралі молекули 

ДНК або РНК на фізичному рівні. 
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 Мал. 4.3.31. Додаткове викривлення 
мікропростору, спричинене приєднанням «зайвих» 
атомів, змінює структуру другого матеріального тіла 
молекули ДНК або РНК. Відбиток другого 
матеріального тіла насичується потоком первинної 
матерії G, і так відновлюється тотожність структур 
спіралей молекули ДНК або РНК на фізично 
щільному і на другому матеріальних рівнях. 

1. Спіраль молекули ДНК або РНК на фізично 
щільному рівні. 

2. Друге матеріальне тіло молекули ДНК, РНК. 
3. Якісний бар'єр між фізичним і другим 

матеріальним рівнями планети. 
4. Збільшена ділянка спіралі на фізичному рівні. 
5. Збільшена відповідна ділянка спіралі на другому матеріальному рівні. 
6. Додаткові атоми, що приєдналися до виділеної ділянки спіралі молекули 

ДНК або РНК на фізичному рівні. 
7. Відбиток зовнішнього сигналу на другому матеріальному рівні. 

 

Микола Лєвашов, липень2005 року. 
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ІІнншшіі  ккннииггии  ааввттоорраа  

ООссттааннннєє  ззввееррннеенннняя  ддоо  ллююддссттвваа  
У своїй першій книзі автор пропонує читачеві нову систему знань і уявлень 

про закони природи, які необхідні не лише для того, щоб не руйнувати наш дім-
планету, але і для розуміння кожною думаючою людиною, кожним, хто хоче 
зрозуміти і усвідомити що відбувається з ним самим, з людьми, що оточують його 
вдома або на роботі. Ця книга для тих, хто прагне проникнути в таємниці природи, 
зрозуміти і усвідомити диво зародження життя, зрозуміти, що таке душа і що 
відбувається з людиною в момент і після смерті. Такі поняття, як душа, сутність, 
реінкарнація, з понять містичних «дивним» чином перетворюються на поняття 
реальні, обумовлені законами еволюції живої матерії. Вперше в цій книзі дається 
пояснення практично всіх явищ живої і неживої природи, показана єдність законів 
макро- і мікрокосмосу. Автору вдалося створити єдину теорію поля, об'єднати в 
одне ціле уявлення про природу. 

ССууттннііссттьь  іі  РРооззуумм..  ТТоомм  11  
У цій книзі автор продовжує, використовуючи свою теорію неоднорідності 

простору, зривати завісу таємниці з чергових «парадоксів» природи. Цього разу у 
фокусі об'єктиву пізнання — жива природа і сама людина. Автор формулює 
необхідні і достатні умови для виникнення життя на планетах. Простота і краса по-
нять дає можливість читачеві, цілком можливо, вперше в житті відчути прояснення 
знаннями, коли виникає відчуття, що знання стають невід'ємною частиною тебе 
самого. У першому томі цієї книги автор оголює природу і механізми емоцій. По-
казує роль емоцій в еволюції життя в цілому і людини, зокрема. Вперше дається 
пояснення відчуттю кохання і від цього пояснення кохання не втрачає своєї краси, 
а навпаки, дозволяє людині зрозуміти, що відбувається з нею і уникнути 
непотрібних розчарувань... Окрім цього, автор проливає світло на природу пам'яті, 
знову-таки вперше показує механізми формування як короткочасної, так і довготе-
рмінової пам'яті. І на цій основі розкриває механізми зародження свідомості. 

 

ССууттннііссттьь  іі  РРооззуумм..  ТТоомм  22  
У другому томі книги автор ясно і чітко показує необхідні і достатні умови 

появи свідомості на певному рівні розвитку життя. Розуміння механізмів фор-
мування пам'яті і свідомості на рівні матеріальних тіл сутності дозволяє автору по-
яснити явище життя після смерті, що відбувається з людьми в стані клінічної 
смерті. Завдяки цьому, ці факти з категорії нез'ясовних феноменів переходять в 
категорію природних явищ живої природи. Явище реінкарнації — з категорії 
релігійних і містичних понять, знову-таки, переходить в категорію реальних при-
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родних явищ. Так само, як і поняття карми, гріху перестають бути інструментом 
маніпулювання свідомістю мас в руках державних і релігійних діячів і перетворю-
ються на прояви все тих ж е  законів  природи.  Розуміння  все  це  робить  людину  
дійсно  вільною  і творцем своєї власної долі. Ні Бог, ні Цар і не Герой, а сама лю-
дина визначає свої вчинки і несе повну відповідальність (не лише моральну) за 
них. 

РРооссііяя    вв  ккррииввиихх  ззееррккааллаахх..    
                ТТоомм  11..  ВВіідд  ззоорряянниихх  ррууссіівв  ддоо  ссппооггааннеенниихх  ррооссііяянн  

Над цією книгою автор почав працювати в 2003 році, хоча ідея написання 
подібної книги дозрівала не один рік. Дитяче захоплення і цікавість до минулого як 
своєї Батьківщини, так і всієї планети з часом не зникли, а стали одним з його по-
кликань. Аналітичне мислення, незвичайні можливості і безліч прочитаних книг, 
зрештою, привели автора до думки про написання книги про реальну історію Росії, 
а не ту «версію», яку нав'язали слов’янам-русичам «доброзичливці» з приходом до 
влади династії Романових, засновники якої погодилися зрадити свій народ і велике 
минуле своїх предків в обмін на трон. У своїй книзі автор показує «ізТОРію» в 
принципово новому світлі, як це не робив ніхто інший до нього. Свої виcновки він 
підтверджує реальними історичними документами і картами, з якими читач по-
знайомиться одним з перших. Крок за кроком автор відновлює реальне минуле 
нашої планети і Росії, багато тисяч років граючи ключову роль в розвитку земної 
цивілізації, яка спочатку була колонією, створеною на планеті Земля великим 
об'єднанням гуманоїдних цивілізацій. Звичайно, тоді вона не називалася Росією, 
але справа не в назві, а в суті того, що за нею стоїть. А стоїть за Росією чудове ми-
нуле народу, що її населяє, без якого не було б не лише багатьох культур, націй і 
народів, але і сучасної цивілізації. 

 

ЗЗееррккааллоо    ммооєєїї  ддуушшіі..    
ТТоомм  11..  ДДооббррее  вв  ккррааїїнніі  ррааддяяннссььккіійй  жжииттии……  
Причиною того, що я взявся за свій життєпис, вельми тривіальні. Впродовж 

дуже довгого часу мені доводилося говорити про деякі події свого життя і дуже 
часто мої розповіді поверталися до мене в такій формі, що я навіть не передбачав 
можливості появи такого «фольклору». Мої розповіді обростали такими «факта-
ми», що навіть мені ставало цікаво їх послухати. Другою причиною, що 
підштовхнула мене до такого «подвигу», був факт того, що періодично з'являлися 
люди, які пропонували мені написати про мене книгу і всякий раз мене щось зупи-
няло. Один раз я навіть погодився на те, аби одна американська письменниця запи-
сала мої спогади на касети і я витратив декілька днів, наговорюючи їй свої спогади 
і роздуми. Але незабаром передумав і відмовився від цієї пропозиції. По-перше, 
мені доводилося витрачати досить багато часу на виклад і пояснення того, що ста-
лося зі мною. По-друге, навіть, маючи на руках аудіокасети з моїми спогадами, 
письменники і журналісти примудрялися так все спотворити, що я просто дивував-
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ся. Причому, спотворення спостерігалося, як у бік перебільшення, так і у бік збо-
чення фактів і відвертої брехні... 

ССввііттллааннаа  ддее  РРооггаанн--ЛЛєєвваашшоовваа  

ООддккррооввеенннняя..  ТТоомм  11..  ДДииттииннссттввоо  
Світлана означає – та, що Несе Світло. Дуже рідко бувають збіги, коли при-

значення людини, її справи і ім'я збігаються практично повністю, як у Світлани де 
Роган-Лєвашової. Все її життя, з найранішого дитинства, було пронизане прагнен-
ням до Світла, до Знання, до духовного розвитку. Сказати, що її доля незвичайна, 
це означає нічого не сказати. З перших років життя їй довелося пристосовуватися 
до того, що вона не така, як всі, до того, що вона може робити багато що такого, що 
було незрозуміло і недоступно людям, що оточували її. Зовсім ще маленькій 
Світлані довелося самій вивчати і освоювати свої можливості, вчитися контролю-
вати їх і правильно використовувати. Вона рано пізнала гіркоту нерозуміння і 
недовір'я, заздрості і жорстокості, самотності і ненависті. Дивні здібності, якими 
вона володіла з  дитинства,  виявилися  незрозумілими і незатребуваними людьми, 
що оточували її; їй довелося самій виживати і жити на цьому світі – вельми небез-
печному і підступному світі, особливо для самотньої маленької дівчинки… 

          ККннииггии,,  ннаадд  яяккииммии  ааввттоорр  ппррааццююєє  

          ЗЗееррккааллоо  ммооєєїї  ддуушшіі..  
                          ТТоомм  22..  ДДооббррее  вв  ккррааїїнніі  ааммееррииккааннссььккіійй  жжииттии……  

Ця книга розповість про американський період життя автора, що склав майже 
п'ятнадцять років, з 1992 по кінець 2006 років. Цей час був насичений величезною 
кількістю всіляких зустрічей, подій, звершень, боротьби, відступів і перемог. Бага-
то хто з них зробив вплив на життя автора і його дружини — Світлани, деякі мали 
планетарне значення, а дещо вплинуло і на наш Всесвіт. Життя в Америці виявило-
ся зовсім не таке, як показували по телевізору або писали в красивих журналах. 
Життя взагалі ніколи не буває таким, яким його малюють в рекламі. І справа тут 
зовсім не в тому, що якийсь народ вважається безглуздим, а якийсь розумним, 
якийсь жадібним, а якийсь щедрим. Розумні і безглузді люди є скрізь. Справа тут в 
тому, що на Землі створений величезний міф, що складається з безлічі інших міфів, 
таких, як міф про свободу, міф про демократію, міф про бога і диявола, про 
рівність і братерство, міф про те, що наука щось точно знає, міф про стосунки між 
людьми і безліч інших. І нас — людей — заставляють думати і жити відповідно до 
цих міфів, а не з реальною картиною всесвіту і законами природи. І в Америці це 
виявляється в дуже великій мірі, що спочатку викликало у героїв книги велике зди-
вування і навіть деяку розгубленість. Пізніше, розібравшись, звідки вітер дме, вони 
почали своє багатолітнє протистояння з Системою. Ось про це і розповідає ця кни-
га... 
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РРооссііяя  вв  ккррииввиихх  ззееррккааллаахх..  
                ТТоомм  22..  РРууссьь  ррооззііппннууттаа..  

У другому томі книги автор викладає своє бачення минулого Росії. При цьому  
автор не лише піднімає питання про навмисне спотворення подій минулого, але і 
вперше розкриває причини цього спотворення, показує, хто і чому стоїть за цим, і 
яким чином все це стало можливим. Автор пропонує поглянути на події далекого 
минулого і не дуже, зовсім під іншим кутом, точніше під декількома кутами одно-
часно. Автор розглядає цілий спектр явищ з життя соціуму, як одне ціле і показує, 
що  практично будь-яка подія минулого будь-якої країни при такому розгляді не 
може тлумачитись двояко, як це вигідно владі. А отримує сповна певне пояснення, 
яке не залежить від бажань або амбіцій пояснюючого, а лише від об'єктивних 
процесів, що відбуваються всередині людського співтовариства. Йому вдається, 
завдяки такому підходу, «очистити» каламутні води тимчасової «річки» минулого 
цивілізації Мідгард-землі і особливо того, що стосується минулого Росії, хоча за 
час існування цієї слов’яно-арійської імперії у неї було багато різних імен. Про те, 
як йому це вдається, читач може прочитати в цій книзі... 

ССууттннііссттьь  іі  ррооззуумм..  ТТоомм  33  
У цьому томі автор продовжує крок за кроком відкривати читачеві таємниці 

природи. В центрі його уваги — природа психічних явищ людини. Далі автор дає 
цілий шар піонерських уявлень про явища психіки людини і соціумів, які ніхто 
інший ніколи до нього не зачіпав. Він вводить нові поняття, такі як геопсихологія 
людини і еволюційна геопсихологія соціумів. Ці поняття дозволяють зовсім по-
іншому поглянути на розвиток земної цивілізації і історичні події минулого, сього-
дення і навіть майбутнього. Ці знання дозволяють побачити замість «хаосу» подій і 
«свавілля» осіб, про яких так люблять говорить історики, закономірність того що 
відбувається, і визначається реальними законами природи, що діють в людському 
співтоваристві. І, як наслідок цього, вперше з'являється можливість зрозуміти при-
чини, що стоять за тими або іншими соціальними подіями і явищами і побачити 
ляльководів, які так довго знаходилися в тіні; і якщо хтось і здогадувався про їх 
присутність, то, без розуміння законів природи, зусиллями цих ляльководів вони 
ставали або божевільними, або фальсифікаторами. Далі автор вводить поняття 
космопсихології людини і пояснює вплив космічних явищ на розвиток цивілізації. 

ЗЗааккооннии    ззццііллеенннняя  

Сучасна медицина «заблукала» в створеному нею самою лабіринті і, втратив-
ши «нитку Аріадни», не в стані з нього вибратися. В середині двадцятого століття 
медики говорили про те, що, коли вони матимуть в своєму розпорядженні точні 
прилади для діагностики і необхідні ліки, вони приведуть людство до золотої ери 
загального здоров'я... Вони все це отримали... Але, проте, люди  хворіють  зовсім  
не  менше,  ніж  раніше, а більше. Діти народжуються з вже ослабленою імунною  
системою; прийшовши в лікарню або клініку відносно здоровою, людина вельми 
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сильно ризикує покинути їх в компанії цілого ряду захворювань, що досить часто 
приводять до смерті. І все може відбутися лише через те, що людина просто поди-
хає повітрям цих «храмів здоров'я». У цій книзі автор пояснює причини цього і дає 
уявлення про медицину майбутнього. І знання цієї медицини вже діють і реальні 
результати підтверджують правильність нового шляху. У цій книзі автор пояснює, 
як працює живий организм, як і чому виникають хвороби і патології, механізми 
сканування організму, методики визначення першопричин захворювань, стратегію 
і тактику лікування хвороб і відновлення організму до здорового стану, аж до 
генетичної корекції організму. 
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