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ПЕРЕДМОВА

«Пізнання невідворотне, і немає вороття 

в сутінки блаженного невідання»

Станіслав Лем

Книга, яку ви тримаєте в руках, – це перший в історії повно-

цінний учбовий посібник з наукової парапсихології, написаний 

українською мовою. Необхідність написання цього підручника на-

зрівала впродовж останнього десятиріччя, проте свого максимуму 

досягла саме зараз. Пов’язано це з цілим рядом причин.

По-перше, в даний момент на пострадянських просторах па-

нує тотальна безграмотність у питаннях науково обґрунтованої па-

рапсихології. Інформація, якою володіє переважна більшість жи-

телів України, Росії чи Білорусі, надзвичайно застаріла. Багато хто 

вважає, що парапсихологи досі проводять кустарні експерименти з 

картами Зенера та гральними кубиками. 

По-друге, саме слово «парапсихологія» нині трактується зо-

всім невірно, традиційно змішуючись із такими термінами як 

«магія», «окультизм», «езотерика» і т.д. Однією з головних за-

дач даного підручника є формування у читачів чіткого розуміння 

того, що парапсихологія – це наукова дисципліна, яка вивчає пара-

нормальний психічний досвід. Ніякого відношення до наведених 

вище понять вона не має. На жаль, зусиллями ЗМІ та багатьох са-

мопроголошених «парапсихологів» межа між парапсихологією та 

окультизмом у свідомості рядової людини майже стерлася. Багато 

спритних магів-шарлатанів із успіхом користуються цим, іменую-

чи себе парапсихологами, що надає їм серйозності та наліт вченос-

ті, приваблюючи більше легковірних клієнтів. 

По-третє, за 130 років існування парапсихології як самостій-

ної наукової дисципліни накопичено величезний масив даних про 

різноманітні психічні феномени, які ставлять під сумнів основи 

матеріалістичного світогляду. Справа в тому, що паранормальні 
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явища та псі-феномени суперечать багатьом положенням сучасної 

наукової парадигми, виходять за рамки уявлень про людські мож-

ливості та прояви фізичного світу. Вивчаючи ці феномени, вчені 

стикаються із передачею інформації та впливом на живі та фізичні 

системи, що реалізуються за невідомими науці законами та незро-

зумілими механізмами.

В даний час ми маємо виражений конфлікт між усталеною 

матеріалістичною науковою парадигмою та великою кількістю 

фактичного матеріалу, що не вкладається в її рамки. Варто відмі-

тити, що подібні конфлікти парадигм відбувались впродовж всієї 

історії науки. Конфлікти із усталеним світоглядом, які потім пере-

ростали в наукові революції, мали місце с самого зародження на-

уки в ХVI столітті. Першою була Коперніканська революція, яка 

витіснили застарілий геоцентричний світогляд. У XVII столітті 

відбулась механістична революція, що поклала кінець середньо-

вічному мракобіссю. XIX століття було ознаменоване революцією 

в антропології, що призвела до визнання еволюційного вчення про 

походження людини. Квантова та релятивістська революції ХХ 

століття призвели до значного перегляду класичних уявлень про 

фізику цього світу. Таким чином, початково невизнані опозиційні 

ідеї з часом ставали загальновизнаними ортодоксальними доктри-

нами. І все вказує на те, що зараз ми стоїмо на порозі нової на-

укової революції, яка призведе до появи нової наукової картини 

світу, в рамках якої психічні феномени отримають своє пояснення. 

Відомо, що злам старої парадигми відбувається при досягненні 

критичної маси людей, які підтримують нову доктрину. Тому ми 

вважаємо своїм обов’язком за рахунок цієї книги посприяти роз-

повсюдженню інформації про новітні досягнення парапсихології, 

щоб наблизити прихід нової наукової революції.

Відмітимо, що на даний момент парапсихологія не має офі-

ційного академічного статусу практично ні в одній країні. Най-

більш передовими в цьому аспекті є Сполучені Штати Америки та 

Великобританія, де можна зустріти окремі парапсихологічні курси 
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при деяких університетах. Наприклад, у Шотландії на базі пси-

хологічного факультету Едінбургського університету діє Кьост-

лерівська парапсихологічна група, представники якої не лише 

проводять науково-дослідну діяльність, але й викладають основи 

парапсихології студентам-психологам. У США курси із вибраних 

розділів парапсихології читаються у цілому ряді університетів, є 

навіть окремі дослідницькі центри та інститути. Детальніше про 

це читайте у Главі 1.

Що стосується Східної Європи, то тут парапсихологія знахо-

диться у стадії повторного зародження. На жаль, славні радянські 

традиції парапсихологічних досліджень залишились у минулому 

разом із самим СРСР. На всю Україну, Росію та Білорусь зараз ледь 

набирається пара десятків парапсихологів. Своєрідними східно-

європейськими форпостами парапсихології можна вважати Укра-

їнський центр парапсихологічних досліджень, Асоціацію нетра-

диційних досліджень та Фонд парапсихології ім. Л.Л. Васильєва. 

Тим не менше спостерігається тенденція до покращення ситуації, 

оскільки перші дві організації було засновано лише у 2013 році, 

і вони, по суті, лише починають свою діяльність. Серед їх осно-

вних досягнень на даний час можна згадати участь у щорічній кон-

венції Парапсихологічної асоціації, початок випуску періодичного 

видання «Журнал формирующихся направлений науки», а також 

публікацію російсько- та україномовного підручника, який ви за-

раз тримаєте у руках.

Теми, розглянуті у даному учбовому посібнику, відносяться 

до трьох базових напрямків (так званих трьох царств), які тради-

ційно вивчаються професійними парапсихологами: досвід екстра-

сенсорного сприйняття (включаючи такі феномени як ясновидін-

ня, телепатія, ретрокогніція, прекогніція, передчуття), взаємодія 

свідомості та матерії (макро- та мікро-психокінез), гіпотеза існу-

вання життя після смерті (включаючи такі теми як реінкарнацій-

ний досвід, феномен полтергейстів, присмертний досвід, феномен 

примар та позатілесний досвід). У даній книзі не розглядаються 
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такі популярні теми як позаземні цивілізації, лохнесське чудовись-

ко, снігова людина, спонтанне займання людей і т.д., оскільки, всу-

переч пануючим уявленням, ці теми не мають до парапсихології 

ніякого відношення.

Коротко розглянемо структуру даного учбового посібника. 

Книга складається із основної частини, що містить дев’ять глав, та 

додатків. Основну частину, у свою чергу, можна тематично поді-

лити на три розділи відповідно до трьох базовим напрямків парап-

сихології. Перший розділ (глави 2-7) присвячений детальному роз-

гляду різноманітних феноменів, що стосуються гіпотези існування 

життя після смерті. Другий розділ (глава 8) містить інформацію 

про вивчення екстрасенсорного сприйняття. Третій розділ (глава 

9) присвячено сучасним уявленням про взаємодію свідомості та 

матерію.

На початку кожної глави міститься асоціативна мапа-схема, 

що призначена для полегшення запам’ятовування основних по-

нять та теорій, пов’язаних із тим чи іншим парапсихологічним 

феноменом. У більшості випадків виклад матеріалу у главах від-

повідає такій схемі: вступ – основні поняття – феноменологічні 

риси досвіду – експериментальні дослідження феномену – фак-

тори, що впливають на прояв феномену – теоретичні підходи до 

пояснення природу досвіду. У кінці кожної глави міститься 10-15 

питань та завдань, призначених для закріплення та більш деталь-

ного розуміння прочитаного матеріалу. Кожна глава завершується 

детальним списком використаної літератури, з якого допитливі чи-

тачі зможуть дізнатись першоджерело того чи іншого факту або 

судження, згаданого у главі.

У додатках містяться матеріали, що призначені для спрощен-

ня подальшого вивчення парапсихології. По-перше, там наводять-

ся детальні відповіді на цілий ряд типових питань. Відмітимо, що 

деякі з них стосуються матеріалу, не викладеного в основній части-

ні книги. По-друге, там міститься тлумачний словник парапсихо-

логічних термінів, у якому читачі зможуть знайти лаконічні пояс-
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нення основних понять. По-третє, у додатках є англо-український, 

російсько-український, а також україно-англійський словники па-

рапсихологічних термінів, за допомогою яких читачі зможуть про-

довжити самостійне вивчення парапсихології англійською мовою.

При створенні даного учбового посібника автори брали за 

основу п’яте видання класичного закордонного підручника «An 

Introduction to Parapsychology» авторства Харві Ірвіна та Керолін 

Уотт, а також численні наукові статті, видані аж до весни 2014 

року. Завдяки цьому «Основи парапсихології» по праву можна вва-

жати джерелом найбільш сучасних даних про аномальних психіч-

ний досвід.

Ми щиро сподіваємось, що даний учбовий посібник стане 

першим кроком на шляху визнання парапсихології повноправною 

науковою дисципліною на пострадянських просторах, а також від-

правною точкою для становлення нових професійних парапсихо-

логів, яких так відчутно бракує в даний час.

З повагою,

Сергій Гонсалес, Юлія Медведєва та Ігор Бомбушкар
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ГЛАВА 1

ПАРАПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА

1. Вступ

Отже, що ж таке парапсихологія (Рис. 1.1)? У професійній 

спільноті дослідників-парапсихологів прийнято декілька близьких 

за суттю визначень:

1) Парапсихологія – це наукова дисципліна, що вивчає ано-

мальні явища психіки.

2) Парапсихологія – це вивчення психічних феноменів, що 

ігноруються або не входять до предметного поля ортодоксальної 

психології.

3) Парапсихологія – це наукове вивчення таких типів досві-

ду, що за своєю суттю знаходяться поза людськими можливостями, 

як розуміє сучасна конвенціональна наука [7].

4) Парапсихологія – це вивчення аномалій поведінки та до-

свіду, що існують незалежно від відомих нині механізмів взаємодії 

та передачі інформації між людьми, а також між людиною та ото-

чуючим середовищем [55].

Саме слово «парапсихологія» походить від грецьких слів para 

– «позаду, за межами» + psyche – «душа, розум» + logos – «ра-

ціональна дискусія, причина, сенс». Поняття введено у вжиток 

Максом Десуаром у 1889 році, проте широкого розголосу набуло 

завдяки Джозефу Райну, який поширив його серед англомовного 

населення. Термін замінив застаріле поняття «психічні досліджен-

ня» (psychical research).

Які ж явища можна віднести до паранормальних (аномальних)? 

Перш за все, це ті явища, які не мають пояснення в загальноприй-

нятої наукової картини світу. В якості прикладу таких явищ можна 

згадати телепатію, психокінез, реінкарнацію, позатілесний досвід 

та ін. Варто відмітити, що парапсихологія займається досліджен-

ням тільки тих аномальних явищ, які безпосередньо пов’язані із 

людською психікою та психічним досвідом. Саме з цієї причини до 
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предметного поля парапсихологічних досліджень не потрапляють 
такі популярні напрямки як астрологія, хорологія або фізіогноміка. 
Таким чином, парапсихологію не можна визначити просто як «на-
уку про всі паранормальні явища». Такою наукою є аномалістика.

Рис. 1.1. Асоціативна мапа понять і тем, що пов’язані із визнанням парап-
сихології повноправною наукою.

На жаль, доводиться констатувати, що у суспільстві склало-
ся зовсім невірне розуміння суті парапсихології. Особливо це сто-
сується російськомовної території [88]. Часто можна почути або 
прочитати, що парапсихологія займається усіма існуючими ано-
маліями, включаючи НЛО, снігову людину, вампірів, лохнесське 
чудовисько, чаклунство, алхімію та ін. [54].Більше того, кожний 
другий окультний практик або езотерик не соромиться називати 
себе парапсихологом. Ймовірно, кожному з нас доводилось читати 
щось подібне: «Про мене: екстрасенс, маг, цілитель, парапсихолог 
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і т.д.». На жаль, це наслідок категорично неправильно розуміння 

суті парапсихології та того, хто ж насправді є парапсихологом.

Виходячи із визначень, які було наведено на самому початку 

даного розділу, можна з легкістю відповісти на питання «Хто такі 

парапсихологи?» (Рис. 1.2). Парапсихологи – це люди, які прово-

дять дослідження паранормальних феноменів психіки, таких як 

екстрасенсорне сприйняття, психокінез, життя після смерті. Отже, 

всілякі практики окультно-езотеричної спрямованості (чаклуни, 

маги, цілителі) не мають до парапсихології ніякого відношення.

2. Чи паранормальний предмет вивчення парапсихології?

Варто розуміти, що паранормальний процес та досвід сприй-

няття цього процесу – зовсім різні поняття. Досвід – це суб’єктивне 

переживання людиною чогось (процесу, явища і т.д.). Таким чи-

ном, сам процес та людське уявлення про нього відрізняються, 

оскільки пізнавальний апарат людини має ряд обмежень; окрім 

того, на інтерпретацію переживання накладаються індивідуальні 

характеристики особистості людини.

Рис. 1.2. Схематична відповідь на запитання «Хто ж такі парапсихологи?»

Те, що дослідники називають процес паранормальним, є 

лише гіпотезою, одним з можливих пояснень. Паранормальність 
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процесу чи досвіду завжди вимагає відповідного доведення. Од-

ним з найбільш важливих завдань парапсихології є дослідження 

самих основ парапсихологічного досвіду, визначення міри, в якій 

він відповідає сучасному науковому знанню, та виявлення точок, в 

яких сучасну наукову парадигму слід розширити, щоб вона відпо-

відала емпіричним даним про психічний досвід [7].

Взаємовідносини парапсихології із конвенціональною на-

укою в деякому сенсі парадоксальні: не дивлячись на той факт, що 

парапсихологічні феномени багато в чому суперечать сучасному 

науковому світогляду, вивчаються вони саме науковими метода-

ми. Таким чином, парапсихологія є науковою дисципліною навіть 

всупереч тому, що предмет її вивчення для скептиків є ненауко-

вим. З точки зору скептиків парапсихологія є паранаукою, тобто 

сукупністю ідей та концепцій теоретичного і псевдотеоретичного 

характеру, які направлені на застосування наукової методології до 

предмету ненаукового характеру.

На жаль, багато парапсихологів вперто просувають думку, що 

парапсихологія займається саме вивченням паранормальних явищ, 

що одразу ставить їх у програшну позицію [14]. Проблема такого 

підходу в тому, що сам предмет вивчення (паранормальні явища) 

викликає бурний протест з боку багаточисленних скептиків і ор-

тодоксальних вчених. Адже може виявитись, що ніяких паранор-

мальних феноменів не існує, а справа лише у людському сприйнят-

ті. Що ж це за наука, яка вивчає неіснуючий предмет? Тому варто 

розуміти, що парапсихологія вивчає саме парапсихологічний до-

свід, який точно існує. З цієї позиції парапсихологію неможливо 

звинуватити у паранауковості.

Ще одна проблема, пов’язана зі словом «паранормальне», по-

лягає у тому, що воно вказує на неприродність «псі», тобто, що ця 

група феноменів не є природною [35]. З таких міркувань предмет 

вивчення парапсихології взагалі лежить поза наукою, і одного за-

стосування наукової методології вже недостатньо для отримання 

статусу наукової дисципліни, оскільки ця методологія підходить 
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для вивчення реально існуючих природних феноменів. Парапсихо-

логічний же досвід людей – безсумнівно існуючий феномен, який 

можна досліджувати за допомогою методів конвенціональної на-

уки. Поки парапсихологи остаточно не зрозуміють, що саме па-

рапсихологічний досвід можна вивчати в незалежності від того, чи 

дійсно він паранормальний, чи ні, парапсихологія так і буде лиша-

тись у статусі невизнаної маргінальної науки.

3. Парапсихологічна методологія

Той факт, що парапсихологія претендує на звання наукової 

дисципліни, накладає на неї ряд вимог. Зокрема, проведення до-

сліджень має відбуватись у чітко контрольованих умовах наукової 

лабораторії, що дозволяє звести вплив сторонніх факторів до міні-

муму. Враховуючи специфіку предмету парапсихології (аномаль-

ний досвід, аномальні явища психіки), схема парапсихологічних 

експериментів має бути максимально нечутливої до особистих 

вірувань піддослідних. А це зовсім нетривіальна задача, оскільки 

саме слово «парапсихологія» викликає у людей найрізноманітніше 

ставлення – від некритичного прийняття до повного скептичного 

протесту. Фактор особистого відношення піддослідних до предме-

ту дослідження обов’язково потрібно враховувати, щоб уникнути 

зміщення результатів.

Парапсихологія є одним з напрямків сучасної психологічної 

науки, з чим пов'язаний вибір методології проведення парапсихо-

логічних досліджень. Нижче вказані основні методи, що найчасті-

ше застосовуються у сучасній парапсихології:

● Експериментальні дослідження – вивчення парапсихоло-

гічних феноменів у лабораторних (та наближених до лаборатор-

них) умовах.

— Простий (не сліпий) експеримент: найменш надійний 

тип експерименту, в якому піддослідний і експериментатор володі-

ють всією необхідною інформацією про цілі та схему постановки 

досвіду, що може слугувати причиною зміщення результатів.
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— Простий сліпий експеримент: тип експерименту, в якому 

піддослідний (оператор, реципієнт) не володіє інформацією, яка 

могла б вплинути на результат.

— Подвійний сліпий експеримент: тип експерименту, в яко-

му як піддослідний, так і експериментатор не володіють якоюсь 

інформацією, яка могла б призвести до викривлення результатів.

— Потрійний сліпий експеримент: тип експерименту, в яко-

му піддослідний, експериментатор, а також сторонні експерти не 

володіють частиною інформації, яка могла б вплинути на результа-

ти досліду. Результати потрійного сліпого експерименту володіють 

найбільшою доказовою силою. Прості ж експерименти не мають 

практично ніякої доказової сили.

● Дослідження конкретних випадків (case studies) – всебіч-

не вивчення паранормального досвіду окремих людей, проведення 

польових досліджень, порівняння кросс-культурних переконань та 

вірувань, пов’язаних із паранормальними феноменами.

● Аналітичні дослідження – статистична обробка і аналіз 

як великих баз даних, так і результатів окремих досліджень.

● Теоретичні дослідження і моделювання – створення й 

апробація математичних, психологічних, описових і феноменоло-

гічних моделей паранормальних явищ.

— Історико-філософські дослідження – вивчення докумен-

тальних свідоцтв минулих віків, а також академічна дискусія з фі-

лософської тематики.

Хоча всі перераховані вище методи зробили вагомий внесок 

у розвиток парапсихології, основним джерелом фактичного мате-

ріалу в даний час є проведення контрольованих експериментів у 

лабораторних умовах. За рахунок застосування класичної наукової 

методології за останні півстоліття дослідникам вдалось створити 

значну базу даних фактів та експериментальних даних з вивчення 

ряду паранормальних явищ.
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4. Предметне поле сучасної парапсихології

Не дивлячись на те, що приналежність деяких феноменів до 

предметного поля парапсихології досі викликає суперечки, на дум-

ку переважної більшості парапсихологів до нього відноситься три 

групи феноменів (так звані «три царства парапсихології»): екс-

трасенсорне сприйняття, взаємодія свідомості та матерії, життя 

після смерті (Рис. 1.3). Кожну із згаданих груп явищ буде детально 

розглянуто у відповідних розділах цієї книги. Поки ж розглянемо 

загальну вступну інформацію про дані феномени.

Екстрасенсорне сприйняття – феномен прямого сприй-

няття інформації свідомістю людини без залучення п’яти відомих 

органів чуття або логічного аналізу [7]. Слово «екстрасенсорний» 

означає дослівно «надчуттєвий». Наприклад, людина може раптом 

подумати про свого знайомого за пару хвилин до того, як він рап-

том їй подзвонить. Це можна трактувати як наявність невидимого 

зв’язку між свідомостями цих двох людей і можливість прямої пе-

редачі думок між ними; дане явище відоме як телепатія. У більш 

складних випадках люди можуть отримувати точну й деталізовану 

інформацію, як про інших людей, так і стосовно предметів, про які 

вони раніше ніколи не чули. Якщо при цьому людина сприймає 

інформацію у вигляді візуальних образів, то говорять про яснови-

діння, звукових – про яснослухання і т.д. У деяких випадках люди 

здатні сприймати інформацію про події, що мали місце у минулому 

– явище ретрокогніції. Якщо ж суб’єкт сприймає інформацію про 

події майбутнього, то говорять про прекогніцію (передбачення).

Багато феноменів надчуттєвого сприйняття піддаються класи-

фікації не настільки однозначно. Наприклад, людина весь день чо-

мусь думає про старого знайомого, із яким давно не спілкувалась (і 

про якого давно не чула ніяких новин). У цей же день їй приходить 

лист від цього знайомого. Даний феномен можна класифікувати 

по-різному. Якщо трактувати це як сприйняття майбутньої події 

(від знайомого мала прийти якась звістка), то це передбачення. З 

іншого боку, людина могла сприйняти думки знайомого про те, що 
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той бажає з ним зв’язатися; тоді мова йде про телепатію. У край-

ньому випадку, це можна трактувати як ретрокогніцію, якщо вва-

жати, що людина сприйняла інформацію про те, як його знайомий 

писав і відправляв цей лист декілька днів назад. Звідси слідує, що 

класифікація феномена екстрасенсорного сприйняття не така вже 

й однозначна. Виходячи з цього, Райном було запропоновано по-

няття «загальне екстрасенсорне сприйняття», яке поєднує ясно-

видіння та телепатію [82].

Варто відмітити, що згадані вище терміни (телепатія, яснови-

діння і т.д.) явно вказують на існування відповідних паранормаль-

них процесів, які можуть і не існувати насправді. Такі ж поняття 

як «телепатичний досвід», «досвід екстрасенсорного сприйнят-

тя» і т.д. вказують на процеси, що однозначно існують, оскільки 

мова йде саме про досвід людського сприйняття. Важливо розумі-

ти, що парапсихологи вивчають у першу чергу людський досвід 

і явища психіки, а вже на фоні цього збирають факти існування 

передбачуваного паранормального процесу, що лежить в їх осно-

ві. Наприклад, не зовсім вірно казати, що парапсихологи вивчають 

екстрасенсорне сприйняття. Правильніше сказати, що вони ви-

вчають досвід екстрасенсорного сприйняття, паралельно збира-

ючи інформацію про сам феномен екстрасенсорної перцепції [7]. 

Якщо ж ми говоримо про «досвід екстрасенсорного сприйняття», 

то саме слово «екстрасенсорний» вказує на суб’єктивний досвід 

та відчуття людини і зовсім необов’язково – на аномальне явище. 

Коли ж ми говоримо про феномен «екстрасенсорної перцепції», то 

слово «екстрасенсорний» вказує саме на паранормальну природу 

цього явища, що виходить за рамки сучасної наукової картини сві-

ту. Спробуйте відчути різницю між цими словами. Так, у профе-

сійних колах слово «досвід» часто опускається, і парапсихологи 

частіше говорять просто «екстрасенсорне сприйняття». Але варто 

пам’ятати, що мова йде саме про суб’єктивний «досвід екстрасен-

сорного сприйняття», а не про передбачуваний паранормальний 

феномен.
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Рис. 1.3. «Три царства» парапсихологічних феноменів.

Взаємодія свідомості та матерії – явище прямого менталь-

ного впливу свідомістю на живу та неживу матерію, а також мож-

ливість впливу матеріальними об’єктами на свідомість. Значно 

частіше вживається поняття «психокінез», яке у буквальному сенсі 

означає «рух свідомістю». При цьому розуміється, що менталь-

ний вплив на матерію відбувається без участі відомих науці видів 

енергії та механізмів. Мабуть найбільш відомим широкій публіці 

проявом психокінезу є телекінез – здатність рухати предмети си-

лою думки, а також ефект Геллера, який проявляється у здатності 

деформувати металеві предмети вольовим зусиллям. Подібні по-

мітні неозброєним оком ефекти прийнято об’єднувати під назвою 

«макро-психокінез». У той же час психокінез може проявлятися і 

непомітно, наприклад, у здатності мисленим зусиллям впливати на 

генератор випадкових чисел або на швидкість руху годинникової 

стрілки. Такі феномени прийнято іменувати «мікро-психокінезом».

Слід розуміти, що поняття «екстрасенсорне сприйняття» і 
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«психокінез» були введені для того, щоб зрозумілою мовою ві-

добразити передбачувану природу феноменів. За сучасними уяв-

леннями ці поняття вже не є настільки прийнятними, як раніше, 

оскільки вони занадто очевидно вказують на існування відповід-

них паранормальних процесів. У той же час, якщо буде показано, 

що екстрасенсорика опосередковується якимось поки невідомим 

органом чуття («шосте чуття»), то феномен буде невірно іменувати 

«надчуттєвим сприйняттям». Так само з часом може бути показа-

но, що психокінез обумовлюється якимось ще невідомим типом 

випромінювання, не пов’язаним із свідомістю, що автоматично 

зробить термін «психокінез» («рух свідомістю») невірним.

З одного боку, терміни «психокінез» та «екстрасенсорна пер-

цепція» дуже наочні та зручні, тоді як правильні поняття мають 

бути більш нейтральними. З цієї причини ще у середині ХХ століт-

тя британським парапсихологом Вайснером було введено термін 

«псі-феномени», який об’єднав у собі два згаданих вище поняття 

[85]. «Псі» – це одна з літер грецького алфавіту (ψ), яку введено 

для позначення невідомого паранормального елементу цих психіч-

них феноменів подібно до того, як буква «x» відображає невідоме в 

алгебраїчних рівняннях. Зулесс пішов ще далі та запропонував по-

значати екстрасенсорику терміном «псі-гамма» (ψγ), а психокінез 

– «псі-каппа» (ψκ), проте ці поняття так і не прижилися. Терміни 

«екстрасенсорика» та «психокінез» настільки глибоко вплелися в 

наукову та буденну мову, що навряд чи їх буде замінено іншими 

термінами доти, доки їх реальну природу не буде встановлено й 

популяризовано [7].

Окрім згаданих вище псі-феноменів до предметного поля па-

рапсихології традиційно відноситься гіпотеза існування життя 

після смерті, згідно якої деяка частина людської особистості здат-

на переживати фізичну смерть та продовжувати автономне існу-

вання. Варто зазначити, що саме із досліджень даної тематики і по-

чалось становлення парапсихології як науки. Інтерес дослідників 

до ідеї життя після смерті почався з вивчення заяв різних медіумів 
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про можливість спілкування із померлими людьми на спіритич-

них сеансах. Пізніше до даної групи феноменів додався феномен 

реінкарнації, полтергейсти, примари, позатілесний досвід та при-

смертні переживання. 

На даний момент дослідження досвіду сприйняття цих фено-

менів продовжується, але більше з феноменологічної точки зору, 

ніж з позиції доведення гіпотези існування життя після смерті. На-

віть якщо з часом буде показано, що життя після смерті не існує, 

інтерес до даної сфери не зникне хоча б тому, що людям, які мають 

подібні переживання, дійсно здається, що деяка частина їх особис-

тості відділяється від фізичного тіла, що вже саме по собі заслуго-

вує вивчення з психологічних позицій.

У відношенні кожного з вище перерахованих напрямків па-

рапсихологічних досліджень необхідно дати відповідь на три 

основних питання:

1) Чи досліджуваний феномен є реальним?

2) Яка природа та механізми феномену?

3) Яка феноменологія даного явища?

На думку багатьох парапсихологів, головним завданням їх 

досліджень є отримання переконливих доказів або спростування 

паранормальної природи досліджуваних явищ. Це потребує три-

валого та систематичного накопичення даних, побудови та пере-

вірки гіпотез, причому обов’язково у контрольованих умовах ла-

бораторії. Наприклад, у випадку перевірки реальності феномена 

екстрасенсорної перцепції це означає чіткий контроль усіх інших 

способів отримання інформації. У випадку психокінезу це означає 

виключення усіх відомих нам типів енергії та механізмів під час 

тестування феномену.

Погодьтеся, що довести реальність феномену та пояснити, як 

він працює, – задачі абсолютно різні. Пошуку відповіді на друге 

питання (як це працює?) присвячені «процес-орієнтовані дослі-

дження». Навіть якщо реальність феномену досі не доведено, про-

цес-орієнтовані дослідження все рівно мають сенс, оскільки до-
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зволяють краще зрозуміти природу досліджуваного явища. Більше 

того, якщо феномен виявиться цілком природним, без паранор-

мального компоненту, все рівно буде сенс досліджувати його ме-

ханізми, оскільки це дозволить краще зрозуміти властивості люд-

ського досвіду та сприйняття.

Третя ключова задача парапсихологічних досліджень – збір 

феноменологічних даних, тобто вивчення основних характеристик 

і рис феноменів «з позиції спостерігача». Цей підхід (феномено-

логічний підхід) дозволяє вивчити такі прояви та характеристики 

явища, як і його вплив на саму людину [42]. Такий тип досліджень 

найменше критикується скептиками, оскільки він просто нако-

пичує та спів ставляє дані про людський психічний досвід. Неза-

лежно від того, чи має досліджуваний феномен пара нормальну 

природу насправді, ніщо не заважає просто збирати інформацію 

про те, як цей феномен сприймають очевидці. Тим не менше фено-

менологічні дослідження дають основу для побудови нових гіпо-

тез стосовно природи досліджуваного явища, тобто мають чіткий 

зв'язок із процес-орієнтованими дослідженнями.

У цілому задачею феноменологічного підходу є опис усього 

того, що повинна пояснити парапсихологія. На жаль, багато па-

рапсихологів забувають про це, вважаючи, що нам і так відомо, що 

таке психокінез, екстрасенсорика і т.д. На їх думку займатися варто 

лише пошуком відповіді на питання про паранормальність цих фе-

номенів і поясненням їх механізму. Але слід розуміти, що психіч-

ний досвід людини містить багато елементів окрім паранормаль-

ної складової. Наприклад, дослідження феномену екстрасенсорно-

го сприйняття може допомогти нам краще зрозуміти інформаційні 

джерела екстрасенсорного досвіду, форми й різновиди досвіду, 

його зміст і значення, часові особливості, емоційне наповнення, 

соціальний контекст, вплив на саму людину і т.д. Метою феноме-

нологічного підходу є виявлення та опис усіх можливих елементів 

переживання парапсихологічних феноменів. Саме феноменологіч-

ні дослідження є ключовими на початковому етапі вивчення па-
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рапсихологічних феноменів, оскільки вони виявляють їх основні 

елементи, що потребують подальшого пояснення. На думку бага-

тьох сучасних парапсихологів, феноменологія парапсихологічних 

явищ в даний момент занадто часто ігнорується. З цієї причини, у 

кожній з глав даного підручника містить підрозділ, який повністю 

присвячено саме феноменології того чи іншого явища.

5. Ствердження парапсихології як науки

З історичної точки зору за час свого існування парапсихологія 

здійснила значний прогрес від простого збору свідоцтв очевидців 

тих чи інших феноменів до експериментального дослідження ана-

логів цих феноменів у лабораторних умовах [7]. Саме перехід на 

чітку наукову методологію став ключовим досягненням парапси-

хологів на шляху становлення парапсихології як повноправної на-

укової дисципліни. Найбільший внесок до цього процесу зробив 

Джозеф Райн, який заклав основи правильних експериментальних 

досліджень парапсихологічних феноменів у середині ХХ століття. 

Підхід Райна отримав подальший розвиток у роботах сучасних па-

рапсихологів, які використовують все більш складну і розвинену 

наукову методологію.

Варто відмітити, що розвиток псі-досліджень тісно перепле-

тений із розвитком нових технологій, оскільки застосування спе-

ціального обладнання (генератори випадкових чисел, персональ-

ні комп’ютери) дозволяє виключити «людський фактор» і внести 

елемент технічної точності в експеримент, що властиво сучасній 

конвенціональній науці. Наприклад, при вивченні екстрасенсорно-

го сприйняття можна здійснювати вибір об’єктів абсолютно випад-

ковим чином за допомогою генератора випадкових подій, можна 

встановлювати точні часові інтервали для зміни об’єктів, можна 

вимірювати параметри електромагнітних полів під час експери-

менту і т.д. Весь масив отриманих даних може бути із легкістю 

оброблений на комп’ютері за допомогою сучасних статистичних 

програм.
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Але наука – це значно більше, ніж методи, технології та про-

грами, це ще й соціальна активність. Сучасна конвенціональна 

наука дуже соціалізована і прив’язана до великих дослідницьких 

центрів та університетів. З цього слідує, що місце проведення до-

слідження має велике значення. Науковий підхід вимагає прове-

дення досліджень у чітко контрольованих умовах спеціалізованої 

лабораторії. Більше того, якщо дослідження претендує на широ-

кий розголос і належну увагу, воно має бути проведеним не де 

завгодно, а у лабораторії визнаного університету або інституту. 

Висновок: дослідження, які належним чином не представлені в 

академічному середовищі, не можуть у повній мірі вважатися на-

уковими. Заслуга Джозефа Райна ще й у тому, що він проводив до-

слідження як раз на базі відомого університету (Дюкський універ-

ситет, США). Варто відмітити, що в останні роки спостерігається 

тенденція до збільшення кількості парапсихологічних досліджень 

при університетах, особливо це стосується Європи, де з’являється 

все більше приватних джерел фінансування.

Ще однією важливою рисою сучасної конвенціональної на-

уки є професіоналізм. Будь-яка наукова дисципліна розвивається 

спеціалістами, які мають відповідну освіту та професійний до-

свід. Давно минули ті роки, коли практично кожний любитель міг 

зробити свій внесок у науку за наявності великого бажання. Зараз 

же участь аматорів у дослідження розцінюється лише як ознака 

незрілості та несерйозності наукової дисципліни. Аматорські до-

слідження дійсно зіграли певну роль на ранніх етапах становлен-

ня парапсихології, коли професійна дослідницька спільнота ще 

не була сформована. У даний час підготовка нових спеціалістів, 

а також залучення експертів із суміжних областей є надзвичайно 

важливими задачами для подальшого ствердження парапсихології 

як повноправної наукової дисципліни.

Не менш важливим фактором визнання наукового напрямку 

є і наявність професійної спільноти дослідників, що діє на регу-

лярній основі. Подібні організації створюються з метою приско-
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рення обміну інформацією між спеціалістами, формування загаль-

ної стратегії проведення досліджень, а також сприяння розвитку 

всього наукового напрямку серед інших. Членами таких спільнот 

є кваліфіковані спеціалісти, які мають відповідну освіту та пу-

блікації у профільних журналах. Спільноти необхідні також для 

фінансового та морального стимулювання проведення подаль-

ших досліджень, оскільки широко прийнятою традицією є при-

судження нагород найбільш видатним дослідникам даної сфери, 

а також заохочення за якісно проведені дослідження. Першою із 

таких організацій стало Товариство психічних досліджень (Society 

for Psychical Research), засноване ще у кінці XIX століття у Ве-

ликобританії. На даний час найбільш авторитетною спільнотою 

у сфері професійної парапсихології є Парапсихологічна асоціація 

(Parapsychological Association), заснована ще у 1957 році в США. 

На жаль, у порівнянні із більшістю професійних спільнот з інших 

наукових дисциплін, парапсихологічні товариства дуже маленькі 

і включають лише кілька сот професіональних та асоційованих 

членів, переважно з США, Великобританії та Австралії. Парап-

сихологічна асоціація видає професійний рецензований журнал 

“Journal of Parapsychology”, а також проводить щорічну конвенцію 

– найбільший з’їзд членів парапсихологічної спільноти. На момент 

написання книги було проведено вже 57-ому по рахунку щорічну 

Конвенцію Парапсихологічної асоціації, яка відбулась у місті Кон-

корд, штат Каліфорнія, США.

Ще однією важливою функції спільноти є розробка та запро-

вадження стандартизованих вимог до проведення експеримен-

тальних досліджень, а також поширення принципів професійної 

етики. Подібні вимоги є у всіх великих наукових товариств, що 

є базою для успішного розвитку всією дисципліни. У 1977 році 

Парапсихологічною асоціацією було створено спеціальний Комі-

тет професійних стандартів та етики, який розробив і продовжує 

вдосконалювати вимоги до проведення парапсихологічних дослі-

джень (див. Додатки). 
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У чому ж полягають ці вимоги? Наприклад, в зобов’язанні 

вчених гарантувати конфіденційність всім учасникам експеримен-

ту. Окрім того, вимоги зобов’язують вчених використовувати отри-

мане фінансування за призначенням, публікувати лише правдиву 

інформацію, не фальсифікувати результати, згадувати у публікаці-

ях усіх авторів дослідження, етично ставитись до піддослідних та 

колег, всіляко сприяти підтриманню правильного наукового образу 

парапсихології та багато іншого. Варто відмітити, що члени Асо-

ціації дуже добре знайомі з існуючими вимогами, про що свідчать 

результати відповідних опитувань [75, 76, 84].

На жаль, практично у будь-якій сфері наукових досліджень 

трапляється так, що деякі вчені порушують «правила гри». У поді-

бних випадках задачею професійної спільноти є виявлення факту 

шахрайства із подальшим відстороненням обманщика від профе-

сійної діяльності. Траплялось подібне і в історії парапсихології. 

Найбільшого резонансу отримав випадок доктора Леві, що стався 

у 1970-х роках. На той час доктор Леві працював в авторитетній 

дослідницькій лабораторії Райна й проводив дослідження психіки 

тварин. Одного разу було помічено, що доктор Леві переналашто-

вував записуючу техніку, яку він використовував в експериментах. 

З метою перевірки підозр експерименти Леві таємно записувались 

на схований диктофон. Коли ж результати таємних записів порів-

няли із результатами, наданими самим Леві, то виявилось, що між 

ними є цілий ряд розбіжностей. Коли вченому висунули звинува-

чення у шахрайстві, він зізнався в обмані, після чого був відсто-

ронений від подальших досліджень [62, 63]. Інформація про шах-

райство була швидко розповсюджена у парапсихологічних колах, 

після чого всі опубліковані статті Леві було визнано недійсними 

(хоча сам Леві стверджував, що у ранніх дослідженнях він нічо-

го не підробляв). Даний випадок є наочною ілюстрацією того, що 

парапсихологія не терпить шахрайства та порушення професійної 

етики, що є життєво важливим для будь-якої наукової дисципліни.

Окрім того, що наукова дисципліна повинна мати власне про-
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фесіональне товариство, вона ще й має взаємодіяти з іншими, 

часто більш великими та відомими науковими організаціями й 

об’єднаннями. По-перше, це потрібно для визнання самої наукової 

дисципліни всією науковою спільнотою, а по-друге, це дає право 

голосу представникам дисципліни у випадку прийняття якихось 

нових вимог та правил в аспекті проведення наукової діяльності. 

Оскільки Парапсихологічна асоціація базується в США (місто Да-

рем, штат Північна Кароліна), то важливим кроком для подальшо-

го становлення всією наукової парапсихології стало налагодження 

співробітництва із авторитетною Американською асоціацією про-

гресу науки (American Association for the Advancement of Science), 

що відбулось у 1969 році. Завдяки цьому парапсихологи мають 

змогу представляти результати власних досліджень вченим з ін-

ших сфер на Щорічній конвенції Американської асоціації прогре-

су науки (ААПН), а також захищати інтереси Парапсихологічної 

асоціації та сприяти більшому визнанню парапсихології. Варто 

відмітити, що деякі вчені сприйняли (та продовжують сприймати) 

визнання Парапсихологічної асоціації з боку ААПН дуже негатив-

но. Наприклад, фізик Джон Уілер у 1979 році активно намагався 

переконати членів ААПН, що визнання Парапсихологічної асоціа-

ції є помилкою, проте його аргументів виявилось недостатньо.

Наука завжди пов’язана із міжнародною діяльністю, що до-

зволяє їй не обмежуватись лише одним культурним тлом та мента-

літетом. Парапсихологія не є виключенням. На даний момент па-

рапсихологічні дослідження проводяться більш ніж у трьох десят-

ках країн по всьому світу [54]. Найбільша кількість професійних 

дослідників-парапсихологів працює в США та Великобританії [7]. 

Як правило, в інших країнах псі-експерименти проводяться окре-

мими вченими чи маленькими групами вчених. Варто згадати Ав-

стралію [41], Японію [50], Китай [96], Швецію, країни Південної 

Америки [58, 67, 95], Ісландію [30], Іспанію [6], Ізраїль, Францію, 

Італію, ПАР і т.д. Не дивлячись на великі дослідницькі традиції 

СРСР, на пострадянській території на даний момент лишились 
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лише одиниці дослідників-парапсихологів.

Ще одним важливим фактором визнання наукової дисциплі-

ни є наявність рецензованих періодичних журналів, що видаються 

на регулярній основі. Періодична література дозволяє прискорити 

обмін експериментальними даними між вченими, створює плат-

форму для дискусії, сприяє підвищенню якості досліджень, а та-

кож підвищує науковий статус дисципліни в цілому. Всі статті, що 

подаються до професійний спеціалізованих видань, проходять ре-

тельне експертне рецензування, і лише якісні статті приймаються 

до друку. Впродовж багатьох років парапсихологічні дослідження 

публікувалися лише у двох журналах – «Journal of Parapsychology» 

(видання Парапсихологічної асоціації) та «Journal of the Society for 

Psychical Research» (видання Товариства психічних досліджень). 

Пізніше було засновано інші англомовні журнали, які також пу-

блікують статті парапсихологічної тематики. Серед них – «Jour-

nal of Scientifi c Exploration», «European Journal of Parapsychol-

ogy», «Australian Journal of Parapsychology», «Anabiosis» (нинішня 

назва – «Journal of Near-Death Studies»), «Journal of the American 

Society for Psychical Research», «Theta», «Exceptional Human Ex-

perience». Існує також ряд регіональних видань на інших мовах, 

наприклад «Quaderni di Parapsicologia» (Італія), «Revista Argentina 

de Psicologia Paranormal» (Аргентина), «Revue Francaise de Psycho-

tronique» (Франція) та ін. З російськомовних видань варто згада-

ти журнал «Парапсихология и психофизика», а також нещодавно 

створене електронне видання «Журнал формирующихся направ-

лений науки».

На даний момент існує дві спеціалізовані пошукові системи 

по публікаціях пара психологічного спрямування: англомовна по-

шукова система «LexScien» (http://www.lexscien.org/) та російсько-

мовна «Универсальная база парапсихологических публикаций» 

(http://base.parapsi.org/). Перша з них містить значно більше кон-

тенту, але другу було створено лише у 2013 році, тому є підстави 

полягати, що незабаром російськомовні читачі отримають потуж-



27

Основи парапсихології: учбовий посібник

ний інструмент навігації по сучасних та класичних парапсихоло-

гічних статтях. Варто відмітити, що російськомовна література на 

тему парапсихології страждає надзвичайно низькою якістю, перш 

за все через те, що на пострадянських просторах немає чіткого ро-

зуміння того, що таке «парапсихологія». Серед гідних російсько-

мовних книг згадаємо лише «Большую энциклопедию парапсихо-

логии» Панасюка [99].

Дуже важливим елементом становлення будь-якої наукової 

дисципліни є якісна підготовка нових спеціалістів на університет-

ській базі. Не дивлячись на неоднозначне ставлення до парапси-

хології, в деяких країнах вдалось впровадити курси з парапсихо-

логії в університетську навчальну програму. Зокрема, подібне має 

місце в США, Великобританії, Австралії, Індії, а також у деяких 

країнах Європи. Згадаємо лише найкращі та найбільш доступні, 

на нашу думку, парапсихологічні курсу, що пропонуються різни-

ми світовими установами в даний час: «Certifi cate in Parapsychol-

ogy» та «Advanced Certifi cate in Parapsychology» (Австралійський 

інститут парапсихології), «An Introduction to Parapsychology» 

(Едінбургський університет, Великобританія), «Introduction to 

Parapsychology» (Учбовий центр Райна, США), «Введение в Па-

рапсихологию: основы основ» (Український центр парапсихоло-

гічних досліджень). Хочемо звернути увагу читачів на те, що на 

даний момент у світовій мережі Інтернет пропонуються десятки 

російськомовних курсів з парапсихології, які насправді не мають 

до неї жодного відношення [88]. Повний перелік релевантних 

курсів з наукової парапсихології можна знайти на сайтах http://

www.parapsych.org/section/34/university_education_in.aspx та http://

parapsi.org/alternative_education/.

 

6. Критика і проблеми парапсихології як самостійної дис-

ципліни

Спроби парапсихологів затвердити свою дисципліну в статусі 

науки завжди викликали достатньо неоднозначну реакцію з боку 
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представників конвенціонального наукового товариства. За дани-

ми опитувань різних років [21, 90, 91, 92] більшість вчених з інших 

дисциплін сумніваються в існуванні псі-феноменів, але при цьому 

вважають, що парапсихологічні гіпотези заслуговують ретельної 

наукової перевірки. На жаль, погляди цієї «мовчазної більшості» 

часто не поділяються наукової елітою (керівники університетів, на-

укових товариств і т.д.), яка має найбільшу владу та авторитет [12].

Деякі вчені відкидають парапсихологію через банальні упе-

редження, за принципом «цього не може бути, тому що не може 

бути ніколи». Наприклад, відомий психолог Дональд Хебб ще у 

середині ХХ століття дослівно написав таке: «Чому ж ми не при-

ймемо екстрасенсорне сприйняття як психологічний факт? Адже 

Райн надав нам достатньо переконливих доказів… я не бачу ніяких 

підстав і з боку моїх колег для відкидання цього факту… моя осо-

биста причина для відкидання поглядів Райна – це упередження 

у буквальному розумінні» [34]. Ще більш красномовним є вислів 

знаменитого фізика Гельмогольца: «Я не можу в це повірити. Ні 

клятви усіх членів Королівського Товариства, ні навіть мої влас-

ні відчуття на змусять мене повірити в те, що можлива передача 

думок від однією людини до іншої без участі відомих нам органів 

чуття. Це просто неможливо» [18]. Особливо цікаве те, що най-

більш запеклі противники парапсихології – це, як правило, пси-

хологи; представники інших наукових напрямків звичайно більш 

стримані у коментарях та своєму ставленні [4, 21, 51]. Деякі скеп-

тики йдуть ще далі, дотримуючись думки, що експериментальні 

дані, отримані парапсихологами, «просто не можуть бути прав-

дою». Наприклад, відомий скептик Хімен здійснив кілька спроб 

знайти помилки у методології парапсихологічних досліджень, 

проте так і не зміг нічого відшукати [37]. Замість того, щоб ви-

знати свою поразку, він заявив, що в принципі не можна ствер-

джувати, що бувають експерименти вільні від помилок. Подібний 

підхід прийнято називати псевдоскептицизмом [53], оскільки він 

заснований на догматичній вірі у неможливість існування парап-
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сихологічних феноменів. Справжній науковий скептицизм завжди 

допускає наявність сумніву.

Деякі більш серйозні скептики відкидають парапсихологію, 

виходячи з положень філософської науки. Наприклад, згідно фі-

лософському принципу «леза Оккама», якщо декілька гіпотез мо-

жуть у рівній мірі пояснити емпіричні дані, то варто обрати най-

простішу з них. Таким чином, користуючись цим принципом, мож-

на ігнорувати будь-які парапсихологічні пояснення псі-феноменів, 

оскільки всі альтернативні гіпотези (обман, помилкова інтерпрета-

ція, галюцинація і т.д.) завідомо мають перевагу, так як не вводять 

ніяких нових понять та концепцій. Проблема подібного підходу у 

тому, що у найбільш радикальному своєму прояві він робить не-

можливим будь-які наукові відкриття, оскільки гіпотези обману 

або експериментальної помилки апріорі мають перевагу [7].

На думку деяких вчених, усі парапсихологічні експеримен-

тальні дані є банальною фальсифікацією [60]. В якості аргументу 

на підтримку своєї позиції вони приводять приклад розкритого об-

ману Леві (див. вище), а також більш ранній випадок, пов'язаний 

із британським парапсихологом Соулом, який здійснив спробу від-

творити дані Райна й Джефсона по «ефекту зміщення», але отримав 

негативні результати. Коли ж Зулесс та Керінгтон порадили Соулу 

уважно перевірити дані ще раз, то результат виявився позитивним 

[7]. Але у 1978 році інший дослідник – Бетті Мерквік – виявила, що 

набір екстрасенсорних мішеней, які Соул використовував в успіш-

них експериментах, був явно невипадковим, як того вимагала схе-

ма досліду [49]. На жаль, випадки Соула й Леві відчутно підірвали 

віру в правдивість багатьох парапсихологічних результатів [15]. Те, 

що деякі парапсихологи вдавались до шахрайства, є фактом. Проте 

твердження, що усі позитивні дані парапсихологічних досліджень 

підтасовані, виглядає дуже сумнівно. Більше того, немає підстав 

вважати, що частота обманів серед парапсихологів вища, ніж серед 

представників інших наукових напрямків, оскільки факти обману 

відомі практично у всіх дисциплінах [12, 24]. Варто відмітити, що 
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парапсихологи дуже різко відносяться до виявлення факту обману, 

піддаючи такі випадки широкому розголосу, адже це може значно 

зашкодити цілісності та репутації усієї парапсихології. В інших же 

дисциплінах до обману ставляться м’якше, вирішуючи це «на міс-

цях»; можливо, саме через це й складається хибне уявлення, що 

шахрайство у парапсихології зустрічається частіше, ніж в інших 

дисциплінах. Ті ж психологи (найбільш запеклі критики парапси-

хології) час від часу закривають очі на факти виявлення обману 

в своїй дисципліні [20]. У парапсихології прийнято проводити 

повторні експерименти, що значно полегшує виявлення обману, 

якщо такий дійсно мав місце. У той же час психологи проводять 

повторні дослідження значно рідше: якщо отримані результати 

узгоджуються із загальноприйнятою концепцією, то мало хто об-

тяжує себе повторними експериментами, хоча б тому, що профе-

сійні журнали майже ніколи не публікують результати повторних 

досліджень. Слід розуміти, що без ретельної перевірки результатів 

ризик помилки чи  обману значно зростає [7]. З усього вищесказа-

ного слідує, що припущення про високу частоту шахрайства серед 

парапсихологів не має під собою реального підґрунтя.

Деякі скептики критикують самих парапсихологів за ніби-

то недостатню компетентність та кваліфікацію. При цьому фор-

мується збірний образ парапсихолога-недоучки, який не здатний 

грамотно поставити експеримент і як слід його проконтролювати. 

Насправді методичні огріхи зустрічаються у парапсихологічних 

експериментах не частіше, ніж у дослідженнях конвенціональної 

психології [2], тому подібні звинувачення несправедливі. Тим не 

менше деякі скептики [22, 27, 70] продовжують стверджувати, що 

парапсихологи просто не здатні як слід проконтролювати експе-

рименти, через що учасники можуть шахраювати, що нібито і є 

єдиним адекватним поясненням результатів, які підтверджують іс-

нування псі-феноменів.

Варто відмітити, що більшість парапсихологів чітко усвідом-

люють, що учасники експерименту можуть вдаватися до шахрай-



31

Основи парапсихології: учбовий посібник

ства, тому намагаються ретельно контролювати усі умови. Більше 

того, деякі парапсихологи звертаються за консультацією до про-

фесійних ілюзіоністів, які добре знають, як можна імітувати псі-

феномени [32]. Тим не менше скептики воліють цього не помічати, 

продовжуючи звинувачувати парапсихологів у некомпетентності. 

Найбільш відомий із скептиків подібного типу – ілюзіоніст Джеймс 

Ренді1, ім’я якого пов’язане із випадком умисного обману, який мав 

широкий резонанс. Мова йде про так званий проект «Альфа», ме-

тою якого було доведення твердження про некомпетентність па-

рапсихологів як дослідників. Ренді підмовив двох молодих фокус-

ників прийняти участь у парапсихологічних дослідах, щоб довести 

можливість обману в ході експерименту [74]. За словами Ренді, од-

ному з фокусників вдалось обманути парапсихологів, не дивлячись 

на наявність контролю з їх боку. Самі ж парапсихологи заперечува-

ли слова Ренді, стверджуючи, що обидва піддослідних не показали 

особливих результатів в умовах суворо контрольованого експери-

менту. Тим не менше репутацію парапсихологів було підірвано, і 

після цього випадку деякі програми фінансування парапсихологіч-

них досліджень було закрито. Проект «Альфа» показав, що парап-

сихологам слід бути особливо обережними із добровольцями, які 

стверджують про наявність в них псі-здібностей. Етичність вчинку 

Ренді дуже неоднозначна, хоча варто враховувати, що він шоумен, 

а отже не обтяжений етикою професійного вченого [80, 86].

Варто відмітити, що деякі скептики виступають за те, щоб 

критикувати парапсихологію обґрунтовано та без порушення про-

фесійної етики [39]. На жаль, таких скептиків одиниці, а переваж-

на більшість вважає за нормальну практику висміювання й ігнору-

вання контраргументів. За словами Мейнелла [53], деякі скептики 

опускаються до того, щоб «публічно засуджувати та висміювати 

1 Ім’я Джеймса Ренді найбільш відоме широкій публіці у зв’язку з нашумілим 

«Фондом Джеймса Ренді», який обіцяє виплатити 1 мільйон доларів будь-

кому, хто в умовах чіткого лабораторного контролю зможе продемонструвати 

паранормальні здібності. Офіційний сайт фонду: http://www.randi.org/site/
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будь-кого, хто повідомляє про результати, які їм не до вподоби». 

Подібні скептики називають парапсихологічні феномени безглуз-

дими й примітивними віруваннями, а парапсихологічні досліджен-

ня – псевдонаукою та окультизмом. Такий підхід особливо харак-

терний для відомої організації скептиків – Комітету скептичних 

розслідувань (Committee for Skeptical Inquiry / CSI). Початково ця 

організація створювалась з метою об’єктивної перевірки доказів 

існування паранормальних явищ [29]. Але достатньо швидко ор-

ганізація перетворилась у спільноту догматичних критиканів, які 

всіляко звинувачували парапсихологів у некомпетентності, обмані 

й псевдонауковому підході [31]. Цікаво, що деякі з членів Комі-

тету самі вдавалися до фальшування експериментальних даних з 

метою спростування доказів парапсихологів [59]. Не дивно, що 

деякі менш упереджені скептики з часом покинули організацію. 

Особливо цікаво, що найбільш запеклі критикани у лавах CSI – це 

журналісти, ілюзіоністи та мислителі, а не професійні вчені [83].

Скептики виробили ще одну ефективну стратегію боротьби 

із парапсихологією. У своїх численних статтях, що видаються у 

журналі «Skeptical Inquirer» (періодичний журнал Комітету скеп-

тичних розслідувань), вони об’єднують парапсихологію із такими 

ненауковими темами як НЛО, нумерологія, хіромантія, чаклун-

ство, Таро, снігова людина і т.п. [72, 81]. Звичайна людина, бачачи 

слово «парапсихологія» разом із перерахованими вище темами, 

робить логічний висновок, що все це одного поля ягоди [61, 89]. 

Деякі скептики намагаються впровадити свою ідею про те, що па-

рапсихологія – це одна з течій окультизму, яка намагається отри-

мати підтримку за рахунок застосування наукової методології. 

Інколи скептики зовсім не стримуються у висловах, називаючи 

парапсихологію «псевдонаукою» або «лженаукою» [57], «примі-

тивним магічним мисленням» [16], «чаклунською наукою» [89], 

«завуальованим окультизмом» [66] і т.д. Окрім того, скептики не 

соромляться відкрито перекручувати інформацію, казати неправду 

або ігнорувати деякі докази. Наприклад, одні скептики заявляють, 
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що «всі по-справжньому якісні парапсихологічні експерименти 

дали негативні результати» [16], а інші – що «з усіх дисциплін, 

що претендують на науковий статус, лише у парапсихології немає 

достатньої кількості експериментальних даних» [38]. На жаль, по-

дібні ораторські прийоми – не рідкість для наукових суперечок. В 

багатьох випадках саме вміння сваритись, а не логічні аргументи й 

факти вирішують підсумок конфлікту [1].

Окрім псевдоскептичних нападів є й ряд цілком адекватних 

зауважень в бік парапсихології. Наприклад, деякі вчені відкидають 

докази психокінезу й екстрасенсорики через малу величину спо-

стережуваного ефекту (див. Глави 8-9). Інші ж скептики вважають, 

що парапсихологію не можна ставити в один ряд із визнаними на-

уковими дисциплінами доти, доки вона не розробить переконливу 

теорію стосовно природи досліджуваних явищ [17, 26]. Треті скеп-

тики дотримуються думки, що парапсихологія не може вважатись 

наукою, оскільки деякі результати парапсихологічних досліджень 

не вдається відтворити за бажанням [9].

Одна з ключових проблем парапсихології полягає у тому, що 

вона практично не фінансується та розвивається дуже малим кон-

тингентом вчених. Для порівняння, всі фінанси й людські ресурси, 

що були задіяні за всю історію парапсихології, приблизно еквіва-

лентні ресурсам, які використовує сучасна психологія всього за 

пару місяців [69]. Окрім того, самі паранормальні явища за своєю 

природою можуть мати дуже слабкий прояв, через що важко підда-

ються дослідженню та відтворенню [8, 45]. Певний час великі на-

дії покладались на метод мета-аналізу даних, який міг надати пере-

конливі докази відтворюваності псі-феноменів [48]. Коли ж стало 

ясно, що це не так, парапсихологи більшою мірою полишили спро-

би переконати ортодоксальних вчених у цьому [73]. Тут криється 

своєрідна пастка: парапсихологи часто занадто концентруються на 

суперечках із скептиками, які практично ні до чого не призводять 

[23, 97]. Наслідком цих регулярних суперечок стає ізоляція двох 

протилежних таборів, які чим далі, тим менше слухають одне од-
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ного, не кажучи вже про ведення серйозного та конструктивного 

діалогу. Відомий скептик Олкок образно порівняв це із «розмовою 

глухих» [3].

Варто зазначити, що подібні претензії висуваються не лише 

в бік парапсихології, але й деяких інших дисциплін. Наприклад, у 

психології також є маса досліджень, результати яких погано підда-

ються відтворенню або ж результати яких вказують на дуже малий, 

але статистично значущий ефект. Це говорить лише про те, що по-

дібні претензії (тим більше з боку психологів) більше направлені 

на розведення демагогії, аніж на конструктивну наукову дискусію 

[21].

Одним з найбільш яскравих проявів стримування розвитку 

парапсихології є майже тотальне ігнорування парапсихологічних 

досліджень з боку ортодоксальних наукових журналів. Провід-

ні світові наукові журнали «Nature» і «Science», які в значній мірі 

формують суспільну думку, дуже негативно налаштовані до ста-

тей, які доводять реальність паранормальних феноменів [21, 64]. 

В якості ілюстрації наведемо приклад дослідницької групи на чолі 

із Хонортоном, яка у 1970-х роках намагалась опублікувати стат-

тю у журналі «Science» [36]. Статтю було присвячено результатам 

вивчення ефекту експериментатора в експериментах з екстрасен-

сорного сприйняття. Три з чотирьох рецензентів дали позитивну 

рецензію на статтю, проте редакція прийняла рішення статтю не 

друкувати. Ті ж статті, яким таки вдалось потрапити на сторінки 

цих журналів, як правило, супроводжуються негативними комен-

тарями зі сторони редакторів, а також скептичними рецензіями 

незалежних вчених [18]. Професійні психологічні журнали також 

публікують переважно ті статті, в яких існування псі-феноменів 

спростовується, ігноруючи позитивні результати [13]. Тим не мен-

ше, в останні роки спостерігається помірне просування в цьому 

напрямку. Наприклад, декілька статей, які показують позитивні 

результати вивчення паранормальних явищ, було опубліковано в 

авторитетних журналах «Psychological Bulletin» і «British Journal 
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of Psychology» [10, 65, 68, 77]. Доступ до визнаних наукових жур-

налів є дуже важливим для парапсихологів, оскільки спеціалізова-

ні парапсихологічні журнали мають дуже малий тираж і практично 

невідомі широким науковим колам.

Не менш важливою проблемою для парапсихології є відсут-

ність належного фінансування, адже організації, що дають гранти 

на дослідження, як правило, достатньо негативно ставляться до 

парапсихологічних досліджень. Навіть в університетах, що мають 

власні джерела фінансування, дослідницькі групи парапсихологів 

звичайно не мають необхідної фінансової підтримки. Велику роль 

в таких умовах відіграють приватні джерела фінансування, напри-

клад гроші спонсорів, які мають прихильність до парапсихології. 

Відомі випадки створення цілих лабораторій за рахунок приватних 

ресурсів, які, як правило, існують дуже недовго. Відсутність на-

лежного фінансування – одна з ключових причин відтоку профе-

сійних кадрів із парапсихології [7].

Є ще цілий ряд проблем, з якими стикаються університетські 

парапсихологи. Наприклад, керівництво в основному нейтрально 

ставиться до досліджень на тему вірувань в паранормальні фено-

мени [83], проте різко негативно – до спроб доведення їх реаль-

ності. Більше того, інколи дослідникам доводиться ризикувати 

власною репутацією та кар’єрою, оскільки відомі випадки, коли 

кар’єрний ріст вчених гальмувався саме через причетність до па-

рапсихологічних досліджень [19, 33]. В даний час лише дві катего-

рії людей можуть проводити парапсихологічні дослідження, не пе-

реживаючи за наслідки, – студенти та вчені на пенсії [11]. Те саме 

стосується викладання парапсихології в університетах: керівни-

цтво звичайно негативно реагує на подібні ініціативи [73]. Напри-

клад, у Гавайському університеті через тиск з боку представників 

CSI курс парапсихології було вилучено з навчальної програми [52]. 

І це далеко не одиничний випадок. Все це значно гальмує розви-

ток парапсихології, оскільки заважає притоку свіжих кадрів в сфе-

ру. У той же час в деяких університетах таки вдалось впровадити 
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курси парапсихології, особливо у Великобританії. Наприклад, на 

психологічному факультеті Единбургського університету щорічно 

реалізується декілька курсових та дипломних робіт з парапсихоло-

гії, більше того, інколи навіть захищаються дисертації з парапси-

хологічної тематики [7]. Як правило, парапсихології вдається за-

кріпитися в тих університетах, в яких раніше проводились успішні 

дослідження псі-феноменів, і практично ніколи – в університетах 

без подібної історії.

З чим же пов’язана така активна та запекла критика в адрес 

парапсихології? Можна припустити, що критики вбачають потен-

ційну загрозу всій усталеній картині світу в тому випадку, якщо 

псі-феномени виявляться реальністю, тому всіляко чинять опір 

будь-яким досягненням у цьому напрямі [79]. На думку відомо-

го парапсихолога Чарльза Тарта, агресивна поведінка критиків 

пов’язана із підсвідомим страхом перед усім паранормальним 

[78]. Багато людей насправді побоюються, що, якщо існування псі-

феноменів буде доведено, суспільство може сильно постраждати. 

Існування телепатії та екстрасенсорики унеможливлює збереження 

конфіденційності, психокінез дозволяє керувати іншими людьми 

на відстані, реінкарнація підриває усталені релігійні канони і т.д. 

В якості ілюстрації подібної позиції наведемо слова одного скеп-

тика: «Тільки уявіть, який хаос почнеться. Не буде ніякої приват-

ності, адже екстрасенсорика дозволяє читати чужі думки… Якщо 

багато людей зможе бачити майбутнє, то як бути іншим людям, 

які намагаються жити в теперішньому часі задля побудови власно-

го майбутнього?» [57]. Для таких людей існування псі-феноменів 

просто неприпустиме, тому вони всіляко його заперечують. Гіпо-

теза Тарта підтверджується даними Ірвіна, який показав, що між 

страхом перед паранормальними явищами та негативним ставлен-

ням до парапсихологічних досліджень є чіткий зв'язок [40].

З іншого боку, критика (якщо вона раціональна) є необхідним 

фактором підвищення якості досліджень та теорій. Тому відсут-

ність конструктивного діалогу між прихильниками та супротив-
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никами парапсихології – явище негативне [7]. Винуватцями такої 

демаркації є все ті ж псевдоскептики, які наголошують на необ-

хідності позбавлення парапсихології наукового статусу та всіляко 

намагаються звинуватити парапсихологів в обмані. [73].

Чому ж парапсихологи так борються за визнання своєї дисци-

пліни? По-перше, з ідеалістичних міркувань: вони вважають свою 

діяльність науковою та хочуть, щоб і інші це визнавали. По-друге, 

визнання парапсихології повноправною наукою призведе до по-

кращення фінансування та появи нових кар’єрних можливостей. 

По-третє, дослідникам просто стане спокійніше працювати, адже 

не доведеться боятись переслідування та засудження з боку супро-

тивників. Ну і, нарешті, це важливо з моральної точки зору, оскіль-

ки дозволить парапсихологам зберегти єдність та відчути профе-

сійну підтримку [73].

7. Перспективи парапсихології

Слід чітко розуміти, що на даний момент парапсихологія бо-

реться за своє виживання, і її майбутнє як окремої наукової дисци-

пліни перебуває під великим питанням [7]. Деякі сучасні парапси-

хологи дотримуються думки, що дослідникам псі-феноменів варто 

інтегруватись у конвенціональну науку замість того, щоб затято 

виборювати статус окремої дисципліни для парапсихології. Відо-

ма дослідниця Керолін Уотт вважає, що парапсихологам слід не 

замикатися у собі, а орієнтуватися назовні, намагаючись зробити 

парапсихологічні дослідження цікавими також для інших дисци-

плін [93]. Варто звернути увагу наукового товариства на вклад па-

рапсихології в розвиток ідей конвенціональної науки [5, 44].

В даний час є дві течії у філософії науки, які вселяють у па-

рапсихологів деякий оптимізм стосовно їх майбутнього. Перша з 

них – постмодернізм [47, 56]. В останні декілька десятиріч по-

ступово наростає розчарування у сучасній науковій картині світу, 

яка страждає, редукціонізмом та механіцизмом. Наука звузила наш 

світогляд до конкретної фактичної інформації, позбавивши нас 
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ідеалів та цінностей. Витіснивши традиційні культурні погляди, 

наука не змогла взяти на себе усі їх функції, полишивши нас без 

життєвих орієнтирів [46]. Редукціоністський підхід шукає причи-

ну всіх явищ у найменших складових частинах об’єктів (в атомах, 

молекулах і т.д.). Такі складні концепції як психіка або свідомість 

не мають пояснення в рамках редукціоністської моделі. Постмо-

дерністи ж виступають за повернення «духовного» виміру до пси-

хології, антропології і поведінкових дисциплін. Такий підхід до-

зволить вивчати людей та пов’язані з ними явища системно, а не в 

рамках редукціонізму. Більше того, згідно уявленням багатьох по-

стмодерністів ненауковий підхід є просто альтернативним погля-

дом на світ, який не менше заслуговує уваги, ніж конвенціональна 

наука. З цієї точки зору, парапсихологію можна інтерпретувати як 

інший погляд на світ і психіку. Цінність постмодерністського під-

ходу у тому, що він заперечує монополію ортодоксальної науки на 

отримання знань про світ. У цілому парапсихологія дуже вдало 

вписується у постмодерністську ідеологію [46].

Друга ж течія у філософії науки пов’язана із фемінізмом. 

Згідно феміністським вченим [25, 43, 71] сучасна безкомпроміс-

на наука – це прояв чоловічих цінностей та андроцентризму. На-

приклад, вчені прагнуть домінувати, підкорювати природу. Окрім 

того, вчені застосовують раціональний, беземоційний підхід, ігно-

руючи суб’єктивні, емоційні фактори. Багато дослідників вороже 

налаштовані до конкурентів та експлуатують своїх підлеглих [87, 

98], що є типово «чоловічим» образом дій. Феміністи виступають 

за впровадження «жіночих» цінностей в науковий процес. Фемі-

нізація науки призведе до плюралізму [94], тобто, до визнання 

різних дослідницьких підходів окрім ортодоксальної наукової ме-

тодології. Для парапсихології це дуже бажано, оскільки предмет 

її вивчення – це суб’єктивні, особистісні переживання та явища 

психіки людей. В рамках феміністського підходу парапсихологія 

виглядала б значно більш переконливо.

Підбиваючи підсумки, відмітимо, що ранні дослідження па-
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рапсихологів сприяли розвитку концепцій свідомості та дисоціації 

у конвенціональній психології [5, 44]. Більше того, парапсихоло-

гія потрібна для підтримання балансу між редукціоністським і ці-

лісним підходами в психології та поведінкових науках, оскільки 

конвенціональна наука вперто зсуває баланс в бік редукціонізму. 

Навіть якщо з часом буде доведено цілком природну, а не пара-

нормальну основу псі-явищ, вивчення парапсихологічного досвіду 

людей все рівно буде важливим і актуальним, хоча б з точки зору 

психіатрії та розширення сучасних психологічних знань.

Питання та завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняттям «парапсихологія» та «пара-

нормальне явище».

2. Поясніть, чому парапсихологічні феномени не 

обов’язково повинні мати паранормальну природу?

3. Спробуйте пояснити взаємозв’язок та співвідношення 

між доказовими, процес-орієнтованими та феноменологічними 

дослідженнями у парапсихології.

4. Поясніть, у чому полягає різниця між феноменом екстра-

сенсорного сприйняття та парапсихологічним досвідом екстрасен-

сорного сприйняття.

5. Парапсихологія звичайно викликає дуже неоднозначну 

реакцію у людей. Спробуйте провести невелике соціальне опиту-

вання серед ваших знайомих та дізнайтесь, який відсоток людей 

ставиться до парапсихології толерантно.

6. Як ви вважаєте, чи слід вводити парапсихологію до уні-

верситетських навчальних програм? Обґрунтуйте свою точку зору.

7. Згадайте основні аргументи скептиків проти визнання 

парапсихології повноправною наукою. Спробуйте неупереджено 

оцінити якість цих аргументів.

8. Поясніть, чому найбільш достовірні результати можна 

отримати лише в умовах лабораторного експерименту?

9. Коротко опишіть сучасний статус парапсихології як са-
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мостійної наукової дисципліни.

10. Наведіть приклади шахрайства у парапсихології, а також 

спробуйте згадати випадки обману в конвенціональних наукових 

дисциплінах. Чи дійсно у парапсихології обман зустрічається час-

тіше?
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ГЛАВА 2

ПРИСМЕРТНИЙ ДОСВІД

1. Вступ

Феномен присмертного досвіду (ПСД) представляє собою 

цілу низку відчуттів і емоцій, які переживає людина при зіткнен-

ні зі смертю (Рис. 2.1). Це також особливий стан свідомості, при 

якому людина втрачає зв’язок з фізичним тілом і оточенням, пере-

живаючи надприродні видіння. Не менш широко використовується 

поняття присмертні переживання (ПСП). В англомовній літера-

турі це поняття називається «near-death experience», що дослівно 

перекладається як «присмертний досвід». Також іноді застосову-

ються поняття «видіння на смертному ложі» (death-bed visions) і 

«сенсорний досвід, пов'язаний зі смертю» (death-related sensory 

experience) [21].

Свідчення про переживання ПСД пов’язані з людьми, котрі 

успішно пережили загрозу їхньому життю. ПСД спостерігається 

в потенційно смертельних ситуаціях, на тлі важких травм або за-

хворювань. Нерідко подібні свідчення надходять від людей, які 

пережили клінічну смерть. За даними різних дослідників [24, 91] 

передумовою для переживання ПСД є не сам факт справжнього 

«вмирання», а впевненість людини в тому, що її життю загрожує 

реальна небезпека.

Присмертний досвід прийнято поділяти на «ПСД-подібний 

досвід» (в оригіналі – «NDE-like experience») і «справжній ПСД» 

(true NDE). Перший має багато схожих проявів із справжнім ПСД, 

включаючи спільну феноменологію, але спостерігається він в 

умовах відсутності реальної загрози життю, наприклад на фоні 

загальної анестезії. Справжній досвід зіткнення зі смертю від-

бувається в критичні для життя людини моменти, наприклад на 

тлі зупинки серця. Відносно недавно було виділено такий підвид 

ПСД-подібного досвіду як «досвід розділеної смерті» (в оригіна-

лі – «shared-death experience») [108]: люди, які довго знаходяться 
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біля ліжка вмираючої близької людини, іноді переживають досвід, 

дуже схожий з присмертними переживаннями, в якому вони супро-

воджують вмираючого в потойбічну реальність.

Рис. 2.1. Асоціативна мапа понять і тем, пов’язаних з феноменом при-

смертного досвіду.

За даними різних авторів частота, з якою зустрічається ПСД 

серед людей, що мають невиліковну хворобу або пережили важку 

травму, варіює від 6-7% [57, 72] до більш ніж 50% [55]. На дум-

ку Шрьотера-Кунхардта [87] цей процент насправді значно вищий 

через дисоціативні та амнестичні наслідки такого психологічно 

важкого переживання як ПСД. Загроза життю може бути настільки 

травматичною, що деякі люди просто нездатні згадати ПСП, які в 

них були. Зараз в професійних колах прийнято вважати, що ПСД 

зустрічається в 10-15% випадків серйозної загрози людському 

життю [29, 98].



48

С. Гонсалес, Ю. Медведєва, І. Бомбушкар

2. Дослідження феномена присмертного досвіду

Початок активного вивчення феномена ПСД датується 70-ми 

роками ХХ століття і пов'язаний з дослідженнями Кюблер-Росс, 

хоча згадки про це явище зустрічалися і раніше [65]. Паралельно 

детальне вивчення ПСД з психіатричної точки зору розпочав Рас-

сел Нойєз [68]. Найбільшої ж популярності феномен присмертних 

переживань набув завдяки лікарю Реймонду Моуді, який в 1975 

році опублікував книжку «Життя після життя», що згодом стала 

світовим бестселером [105]. У цій книжці описані результати до-

слідження більш ніж 150 свідчень людей, які пережили ПСД. Піз-

ніше Моуді написав ще декілька книжок на тему ПСД, які також 

отримали широку популярність і визнання [106, 107]. В них Моуді 

досліджує значимість феномена ПСД для гіпотези існування життя 

після смерті. Сам же Моуді неодноразово стверджував, що зібрані 

ним факти цілком переконали його, що життя після смерті дійсно 

існує. Книжки Моуді – яскравий приклад гарно написаної науко-

во-популярної літератури. Тим не менше книжки Моуді зазнали 

жорсткої критики з боку скептиків (таких як Пол Куртц, Роберт 

Керролл, Теренс Хінес, Браян Даннінг та ін.), які звинуватили ав-

тора в упередженості, методологічних помилках і вибірковій по-

дачі інформації.

Існує ціла низка інших книжок на тему ПСД більш строгого 

наукового стилю. Серед них «Closer to the light» Мелвіна Морзе 

[16], «Return from death: an exploration of the near-death experience» 

Марго Грей [80], «Life at death: a scientifi c investigation of the near-

death experience» Кеннета Ринга [55], а також багато інших. На 

жаль, майже усі перелічені книжки до цього часу не перекладені 

на українську мову.

За декілька років дослідження ПСД досягли такого розмаху, 

що виникла потреба в створенні регулярного наукового журналу. 

Це дозволило б прискорити обмін інформацією і створити плат-

форму для спілкування дослідників ПСП. У 1982 році в США було 

засновано журнал «Anabiosis», що через деякий час змінив назву 
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на «Journal of Near-Death Studies», під якою він видається й до-

тепер. Роком раніше, в 1981-му, в США було створено професійне 

співтовариство дослідників присмертного досвіду «International 

Association for Near-Death Studies» (Міжнародна асоціація при-

смертних переживань), що є однією з найавторитетніших парапси-

хологічних організацій сучасності. Починаючи з 1982 року, силами 

цієї асоціації майже щорічно проводяться конференції та семінари 

на тему ПСД. Цікаво також, що на базі цієї організації існує най-

більша онлайн-база свідчень про ПСП, створення якої почалося у 

2002 році і триває по нині [64].

Є підстави вважати, що дослідження ПСД (разом з ПТД, 

див. Главу 3) поступово починають визнаватися психологічним 

співтовариством як тема, що заслуговує більш пильної уваги, про 

що свідчить публікація книжки «Varieties of anomalous experience: 

examining the scientifi c evidence» [99] (видання Американської пси-

хологічної асоціації), одна з глав якої повністю присвячена феноме-

ну ПСД. Отже, з точки зору сучасної психології феномен присмерт-

них переживань прийнято відносити до «аномального досвіду».

Сьогодні методологія вивчення феномена ПСД майже по-

вністю зводиться до ретроспективного аналізу свідчень очевидців. 

У даному випадку створення експериментальних технік індукції 

пов’язано з етичними проблемами, оскільки вимагає створення за-

грози людському життю, що є недопустимим. Тим не менше ціл-

ком можливо застосовувати гіпнотичні техніки, які дозволяють 

викликати в людей стани подібні ПСП, як альтернативу експери-

ментальним технікам, оскільки ще в 1980-х роках канадському 

вченому Уіттону вдалося з використанням гіпнозу викликати у па-

цієнтів-добровольців переживання, дуже схожі за феноменологією 

з ПСП [56]. Однак до подібних технік також є низка зауважень. 

Наприклад, не зовсім зрозуміло, яка ж роль попередніх очікувань 

і який внесок знань про феномен, що заздалегідь відомі людині, в 

переживання.

Практично усі наявні в нашому розпорядженні дані щодо 
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феномена ПСД отримані саме шляхом ретроспективного аналізу 

численних свідчень очевидців. На жаль, цей підхід також не по-

збавлений деяких недоліків. Зокрема, критики вказують на нена-

дійність людської пам’яті, особливо в критичних умовах, що може 

вносити значні викривлення в описи пережитого досвіду. Тим не 

менше Лестер звертає увагу на дані досліджень, які показали, що 

стійкість спогадів про ПСД практично не слабшає з часом [54]. 

З цього випливає, що внесок можливих викривлень інформації в 

зміст свідчень про ПСД не такий вже й великий.

Цілком очевидно, що для вивчення феномена ПСД також за-

стосовний проспективний аналіз, який можна проводити з людь-

ми, що перебувають у групі ризику передчасної смерті. Наприклад, 

багато пацієнтів кардіологічних відділень лікарень переживають 

зупинку серця і клінічну смерть. Було б раціонально проводити 

моніторинг подібних пацієнтів і у випадку переживання ними клі-

нічної смерті, одразу після покращення стану, опитувати їх, щоб 

звести до мінімуму фактор забування. Це дозволить також отрима-

ти відповідь на питання, чому одні люди під час клінічної смерті 

переживають ПСД, а інші – ні [72, 98]. 

3. Основні характеристики присмертних переживань

Типові феноменологічні риси ПСП були описані ще Реймон-

дом Моуді в 1970-х роках [105]. У більш пізніх і ретельних дослі-

дженнях інших авторів [52, 55, 79] сім рис присмертних пережи-

вань, виділених Моуді, були підтверджені та максимально деталі-

зовані. Отже, згідно з сучасними уявленнями феноменологія ПСД 

складається з таких елементів:

1) рух через темноту, іноді – через темний тунель;

2) всеохоплююче почуття умиротворення та ідеальне само-

почуття, включаючи позбавлення болю;

3) відчуття відокремленості від фізичного тіла (через цю 

рису деякі дослідники вважають, що ПСД і ПТД – це одне й те 

саме явище; детальніше див. у Главі 3);
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4) прискорений перегляд картин з власного минулого (життя 

наче пробігає перед очима);

5) відчуття або бачення теплого золотого світла;

6) зустріч, а іноді й спілкування з якоюсь сутністю, описа-

ною Моуді як «світлова істота»;

7) спостереження іншої, більш прекрасної реальності, зу-

стріч і спілкування з потойбічними істотами, у тому числі з по-

мерлими близькими.

Варто зазначити, що в переважній більшості випадків наявні 

тільки декілька з семи перелічених рис ПСД і дуже рідко – усі сім 

одразу. Крім того, не дивлячись на те, що деякі автори описують 

ці елементи в конкретній послідовності [55, 60], насправді вони 

можуть з’являтися в різному в порядку. За даними Моуді у випадку 

«досвіду розділеної смерті» спостерігаються все ті ж сім феноме-

нологічних елементів, що й при справжньому ПСД [108]. Більш 

того, за даними Шарлан-Вервілля та ін. [15] інтенсивність і дета-

лізація справжніх ПСД і ПСД-подібних феноменів (в умовах, які 

не загрожують життю) достовірно не різнилися. Розглянемо пере-

лічені елементи ПСД детальніше.

Рух через темноту. Досить часто присмертні переживання 

не обмежуються звичною нам фізичною реальністю, а пов’язані 

зі спостереженням інших, надприродних світів. Іноді усе пережи-

вання може зводитися саме до цього. Перехід з нашої реальності 

в іншу під час ПСП сприймається як швидке проходження через 

темноту. Характер руху може бути різним – від плавного ширяння 

до стрімкого польоту [2]. За даними Рінга [55] і Себома [79] в біль-

шості випадків темнота описується як темний простір без певної 

форми та розмірів, і тільки в деяких свідченнях вона описана як 

тунель, труба чи воронка. За даними Грейсона і Стівенсона [33] 

сприйняття тунелю більш притаманно людям, які мають високу 

кваліфікацію або обіймають керівні посади, ніж рядовим робітни-

кам. Водночас дані Себома [79] не підтверджують наявність такої 

залежності.
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Зустрічальність цього елемента присмертного досвіду скла-

дає приблизно від 25% [55, 79, 98] до 51% [96].

Емоційний компонент. Емоційний стан під час ПСП можна 

описати як умиротворення і відстороненість, поєднані з відсут-

ністю страху й болі. Іноді цей стан описується як щасливий і ра-

дісний. Під час ПСП можуть бути моменти смутку, самотності та 

тривоги, але вони короткочасні і потім витісняються позитивними 

емоціями.

За даними Рінга [55] саме стан емоційного комфорту є тим 

елементом ПСД, який зустрічається найчастіше. Згідно з його до-

слідженням більше 60% свідчень містять цей елемент. Більш того, 

за даними Фенвіків [96] до 88% очевидців переживають подібний 

емоційний стан у ході ПСД. У вибірці Себома [79], яка складалася 

з людей, що пережили серцевий напад чи операцію на серці, від-

чуття спокою та умиротворення під час ПСП було відмічено усіма 

без виключення респондентами. В пізнішому дослідженні, прове-

деному Ван Ломмелем [98] с пацієнтами кардіологічних відділень 

лікарень, була отримана скромніша цифра – 56%.

Позатілесні відчуття. За свідченнями багатьох очевидців під 

час ПТД вони відчували себе відокремленими від фізичного тіла. 

В парапсихології цей феномен прийнято називати «позатілесним 

досвідом» (ПТД). Детальному розгляду цього явища присвячено 

Главу 3.

У більшості випадків люди усвідомлюють свій позатілес-

ний стан раптово, зненацька побачивши своє фізичне тіло осто-

ронь. Водночас певна кількість респондентів згадує про шуми та 

інші відчуття, що супроводжують процес відокремлення. Багато 

очевидців також стверджують, що під час відокремлення від фі-

зичного тіла їхнє «Я» також мало щось на кшталт іншого тіла, 

необов’язково антропоморфного.

Зміст ПТД на фоні присмертних переживань зазвичай зво-

диться до бачення свого безпосереднього оточення. В типовому 

випадку людина бачить своє фізичне тіло внизу, а також спостері-
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гає, як оточуючі намагаються повернути його до життя. Врахову-

ючи те, що на момент ПСД людина знаходиться в непритомному 

стані, цілком очевидно, що вона не може сприймати навколишню 

реальність за допомогою звичайних органів чуття (хоча деякі вчені 

в цьому сумніваються, наприклад [40]). У деяких випадках зміст 

позатілесного переживання може бути перевірений (і в частині ви-

падків інформація підтверджується), хоча далеко не так часто, як 

того можна було б очікувати. Чи відбувається реальне відокрем-

лення свідомості від фізичного тіла поки незрозуміло. Варто також 

враховувати, що в ході ПСП інформація, що піддається перевірці, 

може бути отримана шляхом екстрасенсорного сприйняття без не-

обхідності «виходу з тіла».

Оцінки того, як часто зустрічається даний елемент ПСД, 

досить сильно варіюють від вибірки до вибірки. За даними Ван 

Ломмеля [98] ПТД в ході присмертних переживань спостерігаєть-

ся в 24% випадків. Згідно з Рингом [55] позатілесні переживан-

ня супроводжують ПСД у 37% випадків. У дослідженні Себома 

[79] 99% респондентів повідомили про переживання позатілесно-

го стану в ході ПСД. Очевидно, що в даному випадку результати 

сильно залежать від методики опитування, оскільки при наявності 

навідних запитань люди схильні описувати своє переживання як 

таке, що відбувалося «поза тілом» [2].

Панорамний перегляд минулого. Мабуть, це один з найбільш 

відомих широкому загалу елементів ПСД, який навіть отримав відо-

браження в цілій низці фільмів. Думаємо, що читачу знайомий ви-

раз «усе життя пронеслося перед очима», яке походить саме звідси.

Панорамний перегляд минулого складається з надзвичайно 

яскравих картин, які миттєво змінюють одна одну. Ці картини сто-

суються або якогось життєвого періоду, або ж усього життя очевид-

ця. В деяких випадках картини змінюються в чіткій послідовнос-

ті, наприклад, від теперішнього моменту до раннього дитинства; 

а іноді картини з’являються  одночасно [90]. Цікаво, що перегляд 

зображень відбувається без вольового втручання очевидця і, судя-
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чи з усього, мисленому контролю не піддається; очевидці зазвичай 

говорять, що вони були «пасивними спостерігачами».

У деяких випадках люди можуть заново переживати якісь ми-

нулі події, але з більшою емоційною участю, особливо стосовно 

людей, яких вони образили [55]. Слід також зазначити, що в окре-

мих випадках панорамний перегляд минулого може містити фан-

тазії про майбутнє: наприклад, люди можуть бачити власну смерть, 

реакцію своїх близьких на звістку про їхню загибель, власний по-

хорон і т.д. [81, 96].

Не дивлячись на широку популярність цього елемента ПСП, 

зустрічається він не так вже й часто. За даними різних авторів 

[55, 69, 90, 96, 98] про панорамний перегляд життя згадується в 

13-25% випадків. Відповідно ж до досліджень Себома [79], про-

ведених з кардіологічними хворими, цей елемент ПСД зустрічав-

ся усього у 3% респондентів. Цікаво, що повний перегляд життя 

– явище дуже рідкісне; в переважній більшості випадків усе зво-

диться до бачення фрагментарних картин [96].

Сприйняття світла. Перехід через темний простір у потой-

бічну реальність часто супроводжується видінням яскравого світ-

ла, яке очевидці описують як «золоте світло». Іноді світло сліпучо 

яскраве, але водночас притягує і від нього йде відчуття спокою. В 

деяких випадках рух через темряву не передує баченню яскравого 

світла.

Цей елемент ПСД зустрічається досить часто. За даними Фен-

виків [96] сприйняття світла супроводжує 72% присмертних пере-

живань. Інші автори дають скромніші цифри: біля 30% згідно з 

дослідженням Ринга [55] і Себома [79], а за даними Ван Ломмеля 

та ін. – усього 23% [98]. Цікаво, що бачення яскравого світла най-

частіше буває в пацієнтів, які за лікарняними записами без медич-

ного втручання мали б гарантовано померти [71].

Зіткнення з надприродною істотою. Очевидці повідомля-

ють, що в міру входження в потойбічну реальність під час ПСД 

вони стикалися з якоюсь сутністю, що за різними свідченнями була 
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схожою на ангела, космічну істоту або виглядала як той або інший 

релігійний персонаж [59, 70, 103]. Зустрічається цей елемент ПСД 

приблизно в 40% випадків [55].

Часто присутність істоти відчувається на інтуїтивному рів-

ні, не супроводжуючись баченням фігури. Усе спілкування лю-

дини з цією істотою зазвичай зводиться до розгляду питання, чи 

вже прийшов час людині помирати або ж їй потрібно повертатися 

назад у фізичне тіло. Деякі очевидці стверджують, що відчували, 

ніби могли самі зробити вибір, інші ж – що істота веліла їм повер-

татися назад. В окремих випадках ця істота виконувала роль гіда в 

потойбічній реальності [59].

Цікаво, що одразу в декількох дослідженнях було показано, 

що між попередніми релігійними віруваннями людей та імовірніс-

тю зіткнутися з «істотою» в ході ПСД немає залежності [33, 55, 

79]. З іншого боку, цілком можна припустити, що навіть найзапе-

кліші атеїсти стають віруючими хоча б на період присмертного пе-

реживання [2].

Бачення потойбічних світів. Присмертний досвід іноді су-

проводжується  спогляданням інших реальностей і потойбічних 

світів. У типовому випадку ці світи описуються як місця виключ-

ної краси або як райські пейзажі з чудовими квітами, травами і 

деревами. Зазначається також, що кольори там дуже яскраві і на-

сичені. Усвідомлення того, що це якийсь  надприродний світ, при-

ходить чисто інтуїтивно, виходячи з наявності вражаючої краси, 

яскравих  кольорів і приємного розсіяного освітлення. В деяких 

випадках люди чують прекрасну спокійну музику [25]. Проте ця 

надприродна реальність багато в чому не відповідає біблейському 

раю, тому між ними не можна ставити знак рівності, хоча в деяких 

випадках там зустрічаються християнські символи і навіть «Во-

рота святого Петра» [79]. Чи існує ця інша реальність об’єктивно 

– сказати неможливо, але варто враховувати, що прекрасне місце 

спочинку – це стереотипний образ місця перебування душ у за-

гробному житті [42, 50].
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За свідченнями деяких очевидців у цій альтернативній реаль-

ності можна зустріти померлих родичів і друзів [96, 98, 107]. Згід-

но з Ельсессер Валаріно [70] людина, яка перебуває в присмерт-

ному стані, і померлий родич з альтернативної реальності завжди 

пізнають один одного. Померлі близькі звичайно переконують лю-

дину повернутися назад у фізичне тіло. Цікаво, що за свідченнями 

очевидців простір тієї надприродної реальності має межі: іноді це 

невидима, але відчутна стіна, іноді – невидима огорожа [80]. Оче-

видці також повідомляють, нібито вони відчували, що перетин цієї 

межі зробить їхнє повернення на Землю неможливим.

За даними Ринга [55] і Себома [79] контакт з надприродною 

реальністю під час ПСД ніяк не пов'язаний з попередніми релігій-

ними віруваннями людей. Частіше це властиво жінкам, ніж чоло-

вікам [33], хоча не можна виключати, що це пов’язано з похибкою 

опитування, оскільки жінки просто менш схильні приховувати по-

дібні переживання.

Зустрічається даний елемент присмертного досвіду в 20-29% 

випадків [55, 96, 98]. Водночас згідно з дослідженням Себома бачен-

ня потойбічної реальності супроводжує ПСП у 54% випадків [79].

Повернення у фізичне тіло. Згідно зі свідченнями респонден-

тів повернення свідомості у фізичне тіло відбувається миттєво: 

людина просто раптово усвідомлює, що ПСД закінчився, і вона 

знову відчуває себе в тілі. У випадку відвідування надприродної 

реальності в ході ПСП закінченню переживання може передувати 

команда від потойбічних мешканців («світлової істоти», померлих 

родичів). У випадку ж «Земних» ПСП, стимулом до повернення 

може бути комплекс реанімаційних заходів. У рідкісних випадках 

повернення свідомості в фізичне тіло супроводжується відчуттям 

струсу.

4. Вплив пережитого досвіду на людину

Присмертний досвід часто дуже серйозно впливає на звички і 

цінності людини, особливо якщо ПСП супроводжувались панорам-
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ним переглядом життя, і смерть була практично неминучою [33]. 

Цей вплив може бути пов'язаний як із змістом самого ПСД, так і з 

близьким контактом зі смертю. За даними Бермана [6] зміна зви-

чок значно стійкіша у людей, що пережили ПСД, порівняно з тими, 

хто зіткнувся зі смертю, але ПСП не мав. Це вказує на вагому роль 

самих переживань у впливі на людину. Проте в більш пізніх і про-

думаних дослідженнях Поупа [76] ці результати не дістали підтвер-

дження. Поуп проаналізував ставлення до життя, смерті та суїциду 

в трьох групах людей: перші стикалися із загрозою життю і пережи-

вали ПСД, другі також були в небезпечних для життя умовах, але не 

переживали ПСД, а треті – звичайні люди, які ніколи не стикалися 

з реальною загрозою життю (контрольна група). Було встановлено, 

що деякі погляди у людей після зустрічі зі смертю змінювалися по-

дібним чином, незалежно від того, чи були в них ПСП, чи ні. Поуп 

дійшов висновку, що провідну роль у впливі на подальше життя 

людини грає сам факт зіткнення її зі смертю, а не зміст ПСД.

Які ж зміни відбуваються с людьми, що пережили ПСД? Най-

частіше це поява нового сенсу життя, а також схильність більше ці-

нити життя, бажання жити максимально наповненим життям, під-

вищення самооцінки, більш толерантне і милосердне ставлення до 

інших людей, підвищення релігійності (в глобальному розумінні), 

зменшення бажання конкурувати з іншими, послаблення матері-

алістичних поглядів, поява переконання в існування життя після 

смерті, зменшення страху смерті, неприйняття суїциду [1, 5, 27, 28, 

33, 55, 63, 74, 76, 80, 92, 96, 98, 102]. Іноді після пережитого ПСД 

люди стають більш сприйнятливими до інших парапсихологічних 

феноменів [27, 35, 92, 96]. Цікавий приклад позитивного впливу 

ПСД на спосіб життя людини був описаний нещодавно Брагеттою 

та ін. [11]: колишній злочинець після пережитого ПСД став більш 

віруючим і почав вести порядне життя, покинувши минулі звички 

і кримінальні зв’язки.

Зрозуміло, що усі ці дані спираються на покази очевидців, які 

можуть бути не зовсім об’єктивними. За даними Етвотера [17] чле-
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ни родини людини, яка пережила ПСД, трохи по-іншому сприй-
мають зміни, що з нею сталися. Родичі часто скаржаться на склад-
ність прийняття нових звичок і поглядів їхньої близької людини, 
яка чудом вижила. Їх лякає її бажання регулярно проявляти любов 
до інших людей, захоплення містичними і дивними ідеями, наївну 
з соціальної точки зору поведінку та ін. Стосовно ж своїх роди-
чів люди, які пережили ПСД, часто не проявляють великої любо-
ві, а навпаки можуть дистанціюватися від них і концентруватися 
на собі. Внаслідок цього стосунки з сім’єю можуть серйозно по-
страждати [26, 41]. Деяким людям стає важко спілкуватися з ото-
чуючими, оскільки вони не можуть адекватно описати пережитий 
ними досвід і відчувають, що їх не до кінця зрозуміли [70, 103]. 
Часом таким людям потрібна професійна психологічна допомога, 
щоб навчитися жити з новим досвідом [30, 38].

Не дивлячись на те, що справжня природа і механізми при-
смертного досвіду поки невідомі, його вивчення є необхідним хоча 
б через той глибокий і сильний вплив, який він здійснює на людину.

Негативний присмертний досвід. У деяких рідкісних випад-
ках надприродна реальність, яка спостерігається в ході ПСП, може 
бути сприйнята людиною як пекло, що супроводжується різко не-
гативним характером переживань. Такий тип ПСД був відкритий 
відносно недавно і на сьогодні вивчений недостатньо [4, 80]. Ри-
сою, яка вирізняє негативний присмертний досвід, є його непри-
ємне і часом навіть огидне емоційне тло. Такі ПСП не супрово-
джується почуттям спокою і умиротворення, викликаючи замість 
цього страх і муки подібно до кошмарного сну.

На сьогоднішній момент прийнято виділяти три типи нега-
тивного ПСД:

1) пекельні видіння: спостереження яких-небудь елементів, 
що асоціюються з релігійним пеклом: диявола, чортів, пекельного 
полум’я і т.д.;

2) екзістенційна порожнеча: людина попадає в абсолютно 
порожній простір, в якому їй доводиться вислуховувати глузливі 
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голоси невідомого походження, які стверджують, що людина на-

справді ніколи й не жила; є дані, які вказують на роль неправильної 

анестезії в розвитку подібних переживань;

3) «перевернутий ПСД»: відносно нейтральний ПСД, який 

супроводжується страхом через усвідомлення можливості власної 

смерті.

Як ілюстрацію явища першого типу наведемо випадок з прак-

тики Харві Ірвіна. Присмертні переживання сталися у жінки Х на 

фоні автомобільної аварії. Далі процитуємо власні слова жінки: «Я 

почала йти вниз і відчула переляк. З усіх боків стояли лави, на яких 

сиділи люди в чорних робах з капюшонами… Не було зовсім нія-

ких звуків. Я вирішила піти далі, піднялася невисокими сходами 

і побачила щось схоже на вівтар, на якому стояли шість срібних 

кубків і великий срібний глечик. Я стояла розгублена, коли раптом 

відчинилися двері справа від вівтаря, і увійшов Диявол. Він підій-

шов до вівтаря, подивився мені прямо в очі і наказав взяти кубок. 

Я взяла кубок, після чого він став наливати в нього щось з глечика. 

Я придивилася і зрозуміла, що він наливає в мій в кубок вогонь. 

Я закричала, кинула кубок і почала втікати. Я просто бігла і бігла, 

не маючи уяви, куди бігти. Потім я побачила великий паркан з від-

чиненими воротами. Я пробігла через них, а потім – через ще одні 

ворота. В процесі бігу я ставала більш теплою і все більш яскра-

вою». На цьому її ПСП закінчилися, і вона прийшла в свідомість 

у лікарні.

З точки зору феноменології позитивні та негативні присмертні 

переживання можуть мати багато спільного. Наприклад, у негатив-

ному ПСД також може бути відчуття відокремлення від тіла [80], 

проходження через темний простір [93], контакт з надприродною 

істотою [80], а також попадання в потойбічну реальність, де можна 

зустрітися з померлими родичами і релігійними діячами [7, 80]. На 

думку Етвотера позитивні та негативні ПСП мають спільний набір 

основних елементів, навіть якщо вони і відрізняються в деталях 

[17].



60

С. Гонсалес, Ю. Медведєва, І. Бомбушкар

Проте не дивлячись на феноменологічну подібність, між не-

гативним і позитивним ПСД є певні відмінності [44]. По-перше, 

це різне емоційне тло, про що вже згадувалося вище. По-друге, в 

негативному ПСД часто присутній елемент засудження. При цьому 

люди відчувають (прямо чи непрямо), як їхні вчинки засуджують-

ся. В позитивному ж ПСД усі аспекти прожитого життя здаються 

прийнятними [80]. По-третє, відмінності можуть бути і в прохо-

дженні темного простору. В ході негативного ПСД рух часто йде 

вниз (падіння), чого звичайно не спостерігається в позитивних 

ПСП [80, 93].

Найбільш ж помітна відмінність – це вигляд потойбічної ре-

альності, в яку попадає людина в ході ПСД. Замість пасторальних 

райських пейзажів неземної краси люди бачать пекельний чи спус-

тошений простір. Це може бути темна холодна печера, вогненне 

озеро, сірчаний кар’єр і т.д. [7, 80, 95]. Часто в цих місцях зустрі-

чаються демонічні істоти або навіть сам диявол. Після завершення 

негативних ПСП люди звичайно відчувають, що були врятовані від 

страшної долі для того, щоб змінити своє життя на краще [7]. За 

даними Грейсона і Буша [32] негативний ПСД здійснює глибокий 

і тривалий вплив на людину. Пережитий досвіт заставляє багатьох 

переоцінити свої вчинки, переосмислити прожите життя і змінити 

його на краще. Також варто зазначити, що дослідникам важче пра-

цювати з такими очевидцями, оскільки багато з них не бажають 

розповідати про негативний пережитий досвід, боячись осуду [4].

Наявність в позитивних і негативних ПСД елементів, які різ-

няться, може вказувати на те, що ці дві форми присмертних пере-

живань мають різне походження і є різними феноменами. Водно-

час у рідкісних випадках зустрічаються ПСД, в яких є і негативні, 

і позитивні елементи одночасно, що свідчить про наявність спіль-

них механізмів [10,44].

5. Фактори, які впливають на присмертний досвід

З метою виявлення факторів, які впливають на переживання 
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ПСД, в декількох дослідженнях були уважно вивчені особистості 

самих очевидців [33, 55, 79]. Було встановлено, що частота, з якою 

зустрічається ПСД, не залежить від таких демографічних факто-

рів, як вік, стать, раса, сімейний стан і соціальний рівень людини. 

Водночас від вищеназваних факторів може залежати зміст ПСД. 

Наприклад, стать може впливати на описані особливості пережи-

того досвіду. В одному з досліджень Себом показав, що жінки час-

тіше згадують про зустріч з надприродною сутністю, ніж чоловіки 

[79]. На думку Ринга [55] між статтю і умовами виникнення ПСД 

також є зв'язок: чоловіки частіше переживають ПСД внаслідок 

нещасних випадків або спроб суїциду, а жінки – на фоні важких 

хвороб. Це цілком логічно, оскільки чоловіки частіше попадають 

в гострі ситуації (аварії, падіння і т.д.) за родом діяльності та спо-

собом життя. Немає підстав вважати, що чоловіки і жінки мають 

різну схильність до переживання ПСД.

Є деякі дані про залежність змісту досвіду від роду діяльності 

людини, хоча вони досить фрагментарні. Наприклад, в одному з 

досліджень було показано, що представники кваліфікованих про-

фесій рідше повідомляють про зустріч з надприродними істотами 

під час ПСД [79]. В іншому дослідженні було встановлено, що 

кваліфіковані співробітники і керівники частіше розповідають про 

рух через темний тунель або порожнечу в ході ПСД [33].

А що ж стосовно віку? Чи впливає він на зміст ПСП? Згідно 

з теоріями, які розцінюють феноменологічні елементи ПСД як на-

слідок існування суспільних стереотипів, дитячі ПСП повинні міс-

тити меншу кількість подробиць і менше число елементів, оскіль-

ки діти гірше знайомі з існуючими стереотипами і в цілому менше 

соціалізовані. Проблема перевірки цих теорій полягає в тому, що 

важко знайти достатню кількість дітей, які вже встигли пережити 

ПСД. Тим не менше Морзе, Ірвіну і Сердахелі вдалося зібрати де-

яку інформацію про дитячі ПСП. Якщо заплющити очі на обмеже-

ність словарного запасу у дітей і слабке розуміння ними складних 

ідей, то в цілому дитячі ПСП дуже схожі з дорослими [43]. У дітей 
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практично не зустрічається панорамний перегляд життя (ще нічого 

переглядати), а також у них частіше в потойбічній реальності ПСД 

відбувається зустріч з померлими домашніми улюбленцями, ніж з 

померлими родичами [88]. В будь-якому випадку, даних щодо ди-

тячих ПСП поки недостатньо, щоб зробити однозначні висновки.

Логічно було б припустити, що віруючі люди частіше пережи-

вають такий надприродний досвід як ПСД. Однак, за даними Ринга 

[55] і Себома [79], рівень релігійності людини, а також вид релігії, 

яку вона сповідує на момент зіткнення зі смертю, ніяк не пов’язані 

ні з імовірністю пережити ПСД, ні з зустрічальністю окремих фе-

номенологічних елементів досвіду, в тому числі надприродних. 

Більш того, відомі випадки ПСД у атеїстів і скептиків, які не вірять 

ні в що надприродне [53]. В даному випадку релігійність є скоріше 

наслідком пережитого досвіду, а не його причиною [2].

Для того щоб оцінить внесок соціальних стереотипів і очіку-

вань у зміст присмертного досвіду і частоту, з якою зустрічається 

ПСД, раціонально провести крос-культурні дослідження. Вважа-

ється, що ПСД – явище універсальне [37], але зміст досвіду може 

залежати від культурного тла. Пасріча і Стівенсон провели порів-

няльний аналіз ПСП жителів Індії та США [73] і встановили, що 

в індійців практично не зустрічається панорамний перегляд мину-

лого та відчуття виходу з тіла; в той же час в ході ПСД «посланці» 

ведуть їх в надприродну реальність, де вища істота вивчає якісь 

записи і робить висновок, що сталася помилка, після чого дає роз-

порядження повернути людину назад. За даними Каунтса [19] ПСД 

меланезійців не тільки не містить відчуття відокремлення від тіла, 

але й позбавлений приємних емоцій радості та умиротворення. 

Згідно з Мерфі [62] у тайців значно частіше, ніж у жителів захід-

них країн, зустрічаються негативні ПСП (такі як споглядання пе-

кельних картин і т.п.). Келлехір провів детальний крос-культурний 

аналіз літератури на тему ПСД і дійшов висновку, що найбільш 

культуроспецифічними елементами ПСП є панорамний перегляд 

минулого і рух через темний тунель [48]. Все це вказує на те, що 
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зміст ПСД дійсно залежить від культурного тла. Більш того, деякі 

вчені вважають, що заяви про однаковість і універсальність фено-

мена сильно перебільшені [84].

Не варто виключати також можливість більш прямого со-

ціального впливу на зміст ПСД, а саме впливу інформації, яка в 

останні два десятиліття активно розповсюджується щодо цього 

феномена [2]. Деякі очевидці попередньо уже щось чули або чита-

ли про феномен, тому їхні переживання можуть бути обумовлені 

отриманими знаннями. Наприклад, у вибірці Ринга частка таких 

людей складала 19% [55]. Можна навіть припустити, що саме зна-

ння про феномен спровокували ПСП, коли людина зіткнулася зі 

смертю. Але ця ідея не підтверджується даними Грейсона і Стівен-

сона, які показали, що між наявністю попередніх знань про фено-

мен і частотою, з якою зустрічається ПСД, немає суттєвого зв’язку 

[33]. Більш того, Ринг і Себом виявили, що у людей, які мали ПСД, 

рівень попередніх знань про феномен був навіть нижчим, ніж у 

тих, хто зіткнувся зі смертю, але не мав ПСД [55, 79]. Частково це 

пов’язано з тим, що друга група була набрана пізніше, ніж перша, і 

на той момент люди вже могли ознайомитись з бестселером Моуді 

«Життя після життя». Але як би не було, такий низький рівень по-

передньої поінформованості очевидців про ПСД свідчить про те, 

що універсальність змісту і поширеність феномена не є наслідком 

наявності знань з наступним фантазуванням [2].

У двох недавніх дослідженнях було проаналізовано фено-

менологію випадків ПСД, що сталися до і після публікації в 1975 

році знаменитої книжки Моуді. За допомогою онлайн-анкетування 

опитано більше двох сотень людей, які пережили ПСД до і після 

1975 року. Хоча значущої різниці між свідченнями різних груп не 

виявлено [58], не слід виключати можливість того, що через мину-

лі декілька десятиліть люди, які мали ПСД до 1975 року, могли за-

бути частину пережитого досвіду і заповнили прогалини відомими 

нині даними. Цей момент було враховано в дослідженні Азеппел-

ле, Грейсона і Стівенсона: замість анкетування людей вивчалися 
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записані свідчення очевидців, зібрані до і після 1975 року [3]. Було 

встановлено, що записи практично не відрізнялися по 14 з 15 фе-

номенологічним елементам. Єдина відмінність полягала в збіль-

шенні числа свідчень про рух через темний тунель серед людей, 

що мали ПСД після 1975 року. Результати цих досліджень вказу-

ють на те, що культурне тло хоч і впливає на зміст ПСД, але в дуже 

обмежених рамках.

Згідно з Твемлоу і Геббардом [97] зміст ПСД може залежати 

від умов, в яких він виникає і проходить. Наприклад, видіння золо-

того світла трохи частіше спостерігається на тлі анестезії, а зустріч 

з потойбічними істотами більш притаманна ПСД на фоні зупин-

ки серця. Тим не менше дослідження Твемлоу і Геббарда пізніше 

було розкритиковане за методологічні помилки, тому до наведених 

вище даних слід ставитися з часткою скепсису.

В декількох дослідженнях (на жаль, дуже невеликих) був про-

аналізований психологічний профіль людей, які переживали ПСД. 

Локе і Шонц [57] вивчили групу студентів, які побували в ситуації 

з реальною загрозою життю, і порівняли тих, хто при цьому мав 

ПСД, с тими, хто не мав. Відмінностей у рівні інтелекту, екстра-

версії, невротизму чи тривожності між групами виявлено не було. 

В іншому дослідженні також показано, що люди, які пережили 

ПСД, не відрізняються від звичайних людей за психопатологічни-

ми ознаками, такими як психотицизм, схильність до істерії, пошук 

небезпеки і загальна здатність до адаптації; водночас такі суб’єкти 

мають більшу здатність до поглинання за шкалою Теллегена-Еткін-

сона [97]. В найбільш масштабному дослідженні [18], проведено-

му з даної теми, показано, що люди, які мали досвід присмертних 

переживань, більш схильні до психологічного поглинання, а також 

до фантазування. З іншого боку, Ринг і Роузинг у виконаному ними 

аналізі не показали підвищеної схильності до фантазування серед 

очевидців ПСД [82]; на жаль, це дослідження також грішить мето-

дологічними обмеженнями. Цікаві результати отримані незалежно 

Ірвіном [45], а також Рингом і Роузингом [82]: багато людей з до-
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сліджуваної вибірки тих, хто пережив ПСД, були жертвами жор-

стокого поводження в дитинстві, що, як відомо, є фактором, який 

підвищує схильність до фантазування. Є також дані, що такі люди 

мають більшу схильність до психологічної дисоціації [27].

На жаль, майже усі перелічені дослідження проводились на 

малих вибірках, що не дозволяє зробити однозначні висновки про 

психологічні фактори, які лежать в основі переживання ПСД. Для 

того щоб відповісти на питання, чому одні люди при зіткненні зі 

смертю мають ПСД, а інші – ні, потрібно провести багато додатко-

вих досліджень.

6. Теоретичні пояснення феномена присмертного досвіду

Присмертні переживання вкрай важливі з точки зору дове-

дення гіпотези існування життя після смерті. У випадку, якщо ви-

явиться, що при ПСД справді відбувається відокремлення душі і 

перехід її в деяку потойбічну реальність (одна з теорій про приро-

ду ПСД), можна буде сміливо стверджувати, що життя після смерті 

таки існує.

Теорія відокремлення дуже охоче приймається широким зага-

лом як найбільш інтуїтивно зрозуміла [49]. Проблема в тому, що 

ця теорія надзвичайно важко піддається верифікації, оскільки вона 

поки не здатна робити передбачення, які б могли бути перевірені 

існуючими методами. На користь теорії відокремлення говорять, 

наприклад, випадки ПСД, в яких людям вдавалося отримати інфор-

мацію, недоступну для них жодним нормальним шляхом. З іншого 

боку, вказаний факт можна пояснити екстрасенсорним сприйнят-

тям, поєднаним з фантазіями про відокремлення від тіла. Як доказ 

теорії відокремлення наводиться також факт появи ПСД-подібних 

переживань на фоні сильного гальмування кори головного мозку 

[98], наприклад, в ході глибокої медитації. На жаль, поки не буде 

розроблений адекватний метод перевірки факту відокремлення 

свідомості (душі?) від тіла, ця теорія не може бути ні доведена, ні 

спростована.
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Усі інші теорії про природу ПСД більше відповідають кон-

венційній науковій парадигмі і можуть бути поділені на дві великі 

групи: нейрофізіологічні та психологічні, в залежності від того, 

чому – фізіології чи психології – відводиться провідна роль у поро-

дженні присмертних переживань. Розглянемо ці теорії детальніше.

Нейрофізіологічні теорії. Пароксизм2 скроневої долі мозку. 

Як відомо, скронево-тім’яна доля кори головного мозку грає важ-

ливу роль у візуальному сприйнятті власного тіла та у візуальній 

уяві в цілому. При стимуляції скроневої долі електричним струмом  

або ж у випадку епілепсії скроневої кори вказані вище функції по-

рушуються. Виходячи з цього, деякі дослідники [14, 75] припуска-

ють, що ПСД є наслідком пароксизму скроневої долі мозку, тобто 

спонтанними порушеннями імпульсації нейронів скроневої долі 

чи лімбічної системи мозку.

Є деякі дані, що підтверджують цю теорію. Бриттон і Бутзин 

показали, що у людей, які пережили присмертний досвід, більш 

висока пароксизмальна активність під час сну, ніж у звичайних 

людей [12]. Водночас не можна однозначно стверджувати, чи є на-

стільки висока пароксизмальна активність причиною, чи наслід-

ком ПСД, оскільки мозкову активність реєстрували після ПСД. Не 

дивлячись на деяку схожість ПСП з розладами скроневої долі моз-

ку, є низка фактів, що говорять проти цієї теорії [79]. По-перше, 

під час ПСД сприйняття навколишньої дійсності (до переходу в 

потойбічну реальність) вирізняється яскравістю та реалістичніс-

тю, в той час як при розладах скроневої долі мозку навколишній 

світ сприймається з викривленнями. По-друге, пароксизм скроне-

вої долі мозку зазвичай супроводжується страхом, сумом, почут-

тям самотності; при ПСД спостерігаються позитивні емоції, такі 

як умиротворення, спокій, радість. По-третє, є деякі відмінності в 

роботі сенсорних систем: при порушеннях роботи скроневої долі 

2 Пароксизм – короткочасний розлад, який раптово виникає і різко припиняється 

та який має схильність до повторення; також – посилення якогось хворобливого 

нападу до найвищого степеня.
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мозку бувають переважно слухові аномалії, а також часто присутнє 

сприйняття смаків і запахів, тоді як при ПСП домінує візуальний 

канал сприйняття. По-четверте, при дисфункції скроневої кори 

якщо й пробуджуються якісь спогади, то вони малозначимі, на від-

міну від ПСД, при якому панорамний перегляд минулого сильно 

впливає на людину. По-п’яте, при порушеннях роботи скроневої 

кори не спостерігається ефекту спілкування з померлими родича-

ми в потойбічній реальності [2]. Усе сказане вище свідчить про 

слабку обґрунтованість  теорії пароксизму скроневої долі мозку як 

інтерпретації присмертного досвіду.

Кисневе голодування мозку. На думку цілої низки дослідників 

основною причиною ПСД є недостатнє надходження кисню в клі-

тини мозку або ж вплив на мозок підвищених концентрацій вугле-

кислого газу в крові, оскільки відомо, що гіпоксія3 чи гіперкарбія4 

можуть провокувати галюцинації [9,85,104]. Зокрема Себом пока-

зав, що деякі пацієнти переживали відчуття відокремлення від тіла 

на фоні підвищеної концентрації вуглекислого газу в крові [79]. 

Протилежні результати отримані Парнією та ін. [72], які на вибірці 

пацієнтів кардіологічних відділень показали, що ПСП у них спо-

стерігалися на фоні підвищеного, а не зниженого (відносно тих, 

хто не мав ПСП при зіткненні зі смертю) вмісту кисню в крові (гі-

пероксія). Більш того, у стані кисневого голодування мозку люди 

більш схильні бачити картини і переживати емоції, які не прита-

манні ПСД [2]. У нещодавньому дослідженні, проведеному в Сло-

венії, показано, що у пацієнтів, які мали ПСП на фоні серцевого 

нападу, концентрація вуглекислого газу в крові була вище, ніж у 

тих, хто ПСП не мав [51]. Тим не менше багато випадків ПСД від-

бувається в умовах, в яких кисневе голодування мозку практично 

виключене. Таким чином, гіпоксія може бути однією з причин ви-

никнення загрози життю, але навряд чи вона є ключовим фактором 

3 Гіпоксія – стан зниженого надходження кисню в тканини;

4 Гіперкарбія (гіперкапнія) – підвищений вміст вуглекислого газу в крові.
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і основою розвитку присмертних переживань.
Вплив фармакологічних препаратів. Відомо, що в деяких ви-

падках ПСД відбувається на фоні введення тих чи інших фарма-
кологічних препаратів, найчастіше анестетиків. Виходячи з цього, 
деякі автори трактують ПСП як побічний ефект дії цих препаратів. 
В той же час феноменологія ПСД досить специфічна і навряд чи 
може бути пояснена галюцинаціями на тлі препаратів. Також слід 
зазначити, що галюцинації на фоні препаратів зазвичай фрагмен-
тарні та значно більш примітивні за своєю суттю, ніж ПСП. Більш 
того, елементи змісту ПСД дуже схожі у людей, які пережили ПСД 
без впливу препаратів, а також під дією препаратів різного типу і 
способу дії, що не дозволяє списати все тільки на вплив фармако-
логічних засобів. Проти теорії фармакологічної інтоксикації гово-
рить і той факт, що більша частина випадків ПСД відбувається як 
раз без будь-якого препаратного впливу [2].

Виділення нейромедіаторів і нейромодуляторів. На думку де-
яких авторів, присмертні переживання є наслідком масованого ви-
киду певних медіаторів чи модуляторів, які впливають на скроневу 
долю мозку і лімбічну систему.

За даними Йенсена [46] і Джурдана [47] це можуть бути так 
звані ендогенні найропептиди-опіати – ендорфіни і ендопсихозини 
(речовини, дія яких подібна до фенциклідину), що відомі своєю 
здатністю вгамовувати біль і покращувати психологічний стан. На 
думку Морзе, Венеції та Мілстейна [61] ключова роль в породжен-
ні ПСД належить не нейропептидам, а медіатору серотоніну. Згід-
но їхній теорії в умовах загрози життю організм зазнає значного 
фізіологічного і емоційного стресу, що впливає на активність се-
ротонінергічних нейронів. Це у підсумку призводить до активації 
скроневої кори, яка, на думку багатьох учених, є ключовим гравцем 
під час ПСД [2]. Найбільш складна теорія такого типу розроблена 
Сааведрою-Агіларом і Гомесом-Йєрія [86]. В цій теорії враховано 
роль як нейропептидів, так і медіаторів у стимуляції лімбічної сис-
теми, скроневої кори, а також інших ділянок мозку.
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Але є низка заперечень проти теорій цієї групи. Наприклад, 

Себом вказує на те, що анальгетичний ефект ендорфінів звичайно 

триває значно довше, ніж ПСД, який займає від декількох секунд 

до декількох хвилин [79]; крім того, ендорфіни практично не ви-

кликають галюцинацій. На думку Блейчера досить специфічний і 

складний зміст ПСП не може бути повністю пояснений з позицій 

нейрохімії [8]. Дуже вже сумнівно, що образи райських місць і над-

природних істот зберігаються у людини в скроневій корі з наро-

дження і пробуджуються хімічними стимуляторами.

Масове розгальмування кори головного мозку. Дана теорія 

була запропонована Сигелем у 1980 році [89] і розвинена в робо-

тах Блекмор [20]. На їхню думку ПСД є наслідком розгальмування 

різних ділянок кори головного мозку на фоні його вмирання че-

рез кисневе голодування. Автори цієї теорії вважають, що на тлі 

загрози життю втрачається контроль над випадковою активністю 

центральної нервової системи, і у свідомість починають пробива-

тися побічні ефекти цієї активності. Блекмор навіть запропонувала 

спеціальний термін – «артефакти вмираючого мозку» для опису 

цього ефекту. На думку Сігела при цьому порушується самоіден-

тифікація людини з фізичним тілом. Крім того, хаотичні сигнали 

в зоровій корі породжують незвичайні зорові ефекти і образи, на-

приклад, ефект проходження через темний тунель може відобра-

жати хід збудження по зоровим нервам.

В одному з недавніх досліджень, виконаних в Індії, показано, 

що пацієнти з важкими травмами голови значно рідше пережива-

ють ПСД [39]. Звідси випливає, що мозок усе ж грає певну роль у 

розвитку цього феномена. З іншого боку, роль мозку в даному ви-

падку може зводитися до запам’ятовування та інтерпретації пере-

житого досвіду.

Але в цій теорії також є низка недоліків. По-перше, незро-

зуміло, чому масове розгальмування мозку призводить до акти-

вації спогадів тільки про померлих, але не про живих родичів? 

По-друге, якщо думка про зв’язок між ефектом темного тунелю і 
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структурою зорового нерва правильна, то чому немає інших ефек-

тів, пов’язаних  з структурою інших ділянок нервової системи? По-

третє, якщо справа дійсно в розгальмуванні кори, то чому вплив 

препаратів, які також знімають гальмування з мозку, не призводить 

до прояву усієї складної картини ПСП, викликаючи лише  окремі 

елементи ПСД? Перелічені вище зауваження не дозволяють цій 

теорії претендувати на роль вичерпного пояснення природи ПСД.

Психологічні теорії. Деперсоналізація. Багато дослідників 

(особливо медики) вважають, що присмертний досвід є проявом 

феномена деперсоналізації, який представляє собою психологічне 

відокремлення від власного фізичного тіла. У випадку ж ПСД де-

персоналізація може бути захисною реакцією у відповідь на загро-

зу життю. Дана теорія отримала найбільший розвиток у роботах 

Рассела Нойєса [67], а також Робертса і Оуена [83].

Слід зазначити, що за визначенням деперсоналізація пред-

ставляє собою не тільки відчуття відокремлення від тіла, але й 

сукупність емоційних реакцій у відповідь на втрату самоідентифі-

кації та незвичайне сприйняття себе. Людям при цьому може зда-

ватися, що вони взагалі не є особистостями, що вони незрозуміло 

хто [2]. В той же час в ПСД такого звичайно не відбувається, більш 

того, очевидці стверджують, що вони чітко розуміли, хто вони і 

навіть відчували себе самими собою сильніше, ніж у звичайному 

стані (стані неспання).

За теорією деперсоналізації спочатку людина стикається з за-

грозою власному життю, усвідомлює її і тільки після цього пере-

живає ПСД як захисну реакцію. Проблема в тому, що існує маса 

випадків переживання ПСД, коли люди не встигали усвідомити, 

що їхньому життю щось загрожує, наприклад при аварії [79,98].

Мотивована фантазія. Багато в чому схожа теорія розробле-

на представниками психоаналітичної школи і має в цілому психі-

атричне спрямування. За цією теорією ПСД є захисною фантазі-

єю, пов’язаною з наявністю певної психологічної мотивації [2]. 

На думку різних авторів мотивацією може служити нарцисизм 
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[94], заперечення смерті [13,31] або страх перед катастрофою [24]. 

Зміст ПСД залежить від системи вірувань людини [66] і від по-

ширених у суспільстві (в книжках, фільмах і т.д.) стереотипів про 

загробне життя і самий феномен ПСД [101]. За даними Ван Лом-

меля та ін. [98] багато випадків ПСД можуть відбуватися в глибоко 

несвідомому стані; на підставі цього Френч зробив висновок, що 

ПСП – це ретроспективні фантазії, які створюються для того, щоб 

«заповнити прогалини» в активності кори мозку [23].

На думку більшості дослідників теорія мотивованої фантазії 

занадто примітивна і в певному розумінні страждає тавтологією: 

виявляється, що людина переживає присмертний досвід, тому що 

хоче пережити смерть. Якщо б теорія була вірною, то треба було б 

очікувати, що рівень релігійності на момент переживання ПСД у 

таких людей був би вищим, ніж у тих, хто ПСД не переживає, але 

дані згаданих раніше досліджень цього не підтверджують.

Теорія мотивованої фантазії не пояснює й маси інших елемен-

тів ПСД. Наприклад, чому так багато людей під час ПСД спостері-

гає потойбічну реальність надзвичайної краси, яка, тим не менше, 

не схожа на відомий біблійний стереотип? Чому так багато очевид-

ців повідомляють про проходження темного простору? Якщо це 

усього лише соціальний стереотип, то звідки він узявся? Якщо ж 

списати усе на те, що люди просто відтворюють у свідомості почу-

те від інших очевидців, то чому зміст сучасних ПСД не став більш 

однорідним і стереотипним порівняно з ранніми свідченнями? З 

приводу цієї теорії дуже вдало пожартував Харві Ірвін: «Прибіч-

ники теорії мотивованої фантазії так поверхнево ставляться до де-

талей змісту ПСД, що здається, ніби ця теорія сама є мотивованою 

фантазією» [2].

Теорія архетипів. Ця теорія часто застосовується для пояс-

нення крос-культурних подібностей тих або інших явищ, а також 

елементів культур. Архетипи – це існуючі в колективному несвідо-

мому людства образи, ідеї, думки та ін., які здатні проявлятися в 

індивідуальному несвідомому людей, а потім і в їхній свідомості. 
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Також архетипи – це періодично повторювані в людській міфоло-

гії, літературі чи образотворчому мистецтві символічні образи і 

мотиви. Послідовники даної теорії вважають, що люди народжу-

ються з початковою схильністю до відтворення цих образів, ідей і 

мотивів. Виходячи з цього, Гроссо [34], Хіні [36] і Квимбі [77] при-

пустили, що саме наявністю архетипів і пояснюється подібність 

феноменології людей різних культур і поколінь. На думку Гроссо 

архетипічні образи присмертних переживань є «найбільш підходя-

щими з можливих способів померти» з точки зору людської раси; 

їхня функція в тому, щоб відобразити процес зникнення свідомості 

в момент смерті.

Проблема теорії архетипів у тому, що вона, як і теорії від-

окремлення, не підлягає науковій верифікації на даному етапі. 

Оскільки існування самих архетипів не доведено, то пояснювати 

один незрозумілий феномен шляхом іншої недоведеної ідеї мало-

реально. Немає жодних доказів того, що архетипи присмертного 

досвіду реально існують. Крім того, архетипічність багатьох еле-

ментів ПСП також викликає сумніви, оскільки вони не зустріча-

ються практично ніде, крім самого феномена ПСД [2].

Підсумок. Жодна з існуючих нейрофізіологічних чи психо-

логічних теорій щодо природи ПСД не є вичерпною. Виходячи з 

цього, багато дослідників продовжують підтримувати теорію від-

окремлення. Тим більше, що інші теорії прямо не заперечують фе-

номен відокремлення, за рахунок чого вони можуть бути певною 

мірою суміщені. Відокремлення свідомості (душі, духу) від тіла 

цілком може бути пов’язано з якимось психологічними або не-

йрофізіологічними факторами. На думку Редіна [78] вичерпне по-

яснення природи ПСД вимагає ґрунтовного перегляду класичних 

наукових уявлень про співвідношення мозку і розуму.

Останнім часом набуває популярності теорія нелокальності 

розуму, згідно з якою свідомість не є функцією тіла і не створюєть-

ся діяльністю мозку [22]. На жаль, дані про природу ПСД до цього 

часу дуже фрагментарні. Необхідно проводити подальші дослі-
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дження походження окремих елементів ПСД. Але слід пам’ятати, 

що нездатність конвенційної науки пояснити цей феномен не є до-

казом того, що теорія відокремлення правильна і життя після смер-

ті насправді існує [2].

Питання і завдання для самоконтролю

1. Перелічіть основні феноменологічні риси присмертного 

досвіду.

2. Поясніть, у чому різниця між присмертними переживан-

нями і позатілесним досвідом.

3. Коротко розкажіть про основні теоретичні підходи до по-

яснення природи присмертного досвіду. В чому їхні слабкі та силь-

ні сторони?

4. Проаналізуйте описані в цій главі експериментальні дані. 

Чи підтверджують вони гіпотезу існування життя після смерті?

5. Коротко розкажіть про внесок Реймонда Моуді у вивчен-

ня присмертного досвіду.

6. Як впливає пережитий присмертний досвід на подальше 

життя людини?

7. Чи підтверджують дослідження популярну думку, що 

при смерті у людей усе життя пробігає перед очима? Наскільки 

типовий цей елемент для присмертного досвіду?

8. Назвіть аргументи за і проти ідеї про відокремлення яко-

їсь частини особистості від фізичного тіла під час присмертного 

досвіду (теорія відокремлення).

9. У виступах скептиків у ЗМІ часто звучить думка, що об-

рази, які люди бачать в ході присмертного досвіду, є наслідком кис-

невого голодування мозку. Чи є докази цієї точки зору?

10. Перелічіть основні фактори, які впливають на присмерт-

ний досвід.

Перелік використаної літератури

1. After the beyond: human transformation and the near-death experience / 



74

С. Гонсалес, Ю. Медведєва, І. Бомбушкар

C.P. Flynn // Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986. – 190p.

2. An Introduction to Parapsychology / H.J. Irwin, C.A. Watt // McFarland; 

5th edition, 2007. – 320 p.

3. Athappilly G., Greyson B., Stevenson I. Do prevailing societal models 

infl uence reports of near-death experiences? A comparison of accounts reported before 

and after 1975 // Journal of Nervous and Mental Disease. – 2006. – Vol. 194. – P. 218-

222.

4. Atwater P.M. Is there a hell? Surprising observations about near-death 

experience // Journal of Near-Death Studies. – 1992. – Vol. 10. – P. 149-160.

5. Bauer M. Near-death experiences and attitude change // Anabiosis. – 

1985. – Vol. 5. – P. 39-47.

6. Berman A.L. Belief in afterlife, religion, religiosity and life-threatening 

experiences // Omega. – 1974. – Vol. 5. – P. 127-135.

7. Beyond death’s door / M. Rawlings // Bantam Books; 9th Printing ed., 

1987. – 157p.

8. Blacher R.S. Comments on “A neurobiological model for near-death ex-

periences” // Journal of Near-Death Studies. – 1989. – Vol. 7. – P. 241-242.

9. Blackmore S. Near-death experiences: in or out of the body? // Skeptical 

Inquirer. – 1991. – Vol. 16(1). – P. 34-45.

10. Bonefant R.J. A child’s encounter with the devil: an unusual near-death 

experience with both blissful and frightening elements // Journal of Near-Death Stud-

ies. – 2001. – Vol. 20. – P. 87-100.

11. Braghetta C.C., Santana G.P., Cordeiro Q., Rigonatti S.P., Lucchetti G. 

Impact of a near-death experience and religious conversion on the mental health of a 

criminal: Case report and literature review // Trends in Psychiatry and Psychotherapy. 

– 2013. – Vol. 35. – P. 81-84.

12. Britton W.B., Bootzin R.R. Near-death experiences and the temporal lobe 

// Psychological Science. – 2004. – Vol. 15. – P. 254-258.

13. Broca’s brain: refl ections on the romance of science / P. Sagan // Ballan-

tine Books; Reprint ed., 1986. – 416p.

14. Carr D. Pathophysiology of stress-induced limbic lobe dysfunction: a hy-

pothesis for NDEs // Anabiosis. – 1982. – Vol. 2. – P. 75-89.

15. Charland-Verville V., Jourdan J.P., Thonnard M., et al. Near-death expe-

riences in non-life-threatening events and coma of different etiologies // Frontiers in 

Human Neuroscience. – 2014. – Vol. 8. – P. 1-8.

16. Closer to the light: learnings from children’s near-death experiences / 

M. Morse // New York: Villard Books, 1990.

17. Coming back to life: the aftereffects of the near-death experience / 

P.M. Atwater // New York: Dodd, Mead & Co, 1988. – 243p.

18. Council J.,Greyson B., Huff K. Fantasy-proneness, hypnotizability, and 



75

Основи парапсихології: учбовий посібник

reports of paranormal experiences / Paper presented at the Meeting of the American 

Psychological Association // Washington, D.C., 1986.

19. Counts D.A. Near-death and out-of-body experiences in Melanesian soci-

ety // Anabiosis. – 1983. – Vol. 3. – P. 115-135.

20. Dying to live: near-death experiences / S. Blackmore // Buffalo, NY: Pro-

metheus Books, 1993. – 303p.

21. Ethier A. Death-related sensory experience // Journal of Pediatric Oncol-

ogy Nursing. – 2005. – Vol. 22.  – P. 104-111.

22. Fenwick P. [Can near death experiences (NDES) contribute to the debate 

on consciousness] // Revista de Psiquiatria Clinica. – 2013. – Vol. 40. – P. 203-207.

23. French C.C. Dying to know the truth: visions of a dying brain, or false 

memories? // The Lancet. – 2001. – Vol. 358. – P. 2010-2011.

24. Gabbard G.O., Twemlow S.W. Do “near-death experiences” occur only 

near death? // Journal of Near-Death Studies. – 1991. – Vol. 10. – P. 41-47.

25. Gibson A.S. Near-death experience patterns from research in the Salt 

Lake City region // Journal of Near-Death Studies. – 1994. – Vol. 13. – P. 115-127.

26. Greyson B. Biological aspects of near-death experiences // Perspectives 

in Biology and Medicine. – 1998. – Vol. 42. – P. 14-32.

27. Greyson B. Near-death experiences / In E. Cardena, S. Lynn, S. Krippner 

(Eds.), Varieties of anomalous experience: examining the scientifi c evidence // Wash-

ington, DC: American Psychological Association. – P. 315-352.

28. Greyson B. Reduced death threat in near-death experiencers // Death 

Studies. – 1992. – Vol. 16. – P. 523-536.

29. Greyson B. The incidence of near-death experiences // Medicine & Psy-

chiatry. – 1998. – Vol. 1. – P. 92-99.

30. Greyson B. The near-death experiences as a focus of clinical attention // 

Journal of Nervous and Mental Disease. – 1997. – Vol. 185. – P. 327-334.

31. Greyson B. Toward a psychological explanation of near-death experi-

ences: a response to Dr. Grosso’s paper // Anabiosis. – 1981. – Vol. 1. – P. 88-103.

32. Greyson B., Bush N. Distressing near-death experiences // Psychiatry. – 

1992. – Vol. 55. – P. 95-110.

33. Greyson B., Stevenson I. The phenomenology of near-death experiences 

// American Journal of Psychiatry. – 1980. – Vol. 137. – P. 1193-1196.

34. Grosso M. Toward and explanation of near-death phenomena // Journal of 

the American Society for Psychical Research. – 1981. – Vol. 75. – P. 37-60.

35. Groth-Marnat G., Summers R. Altered beliefs, attitudes, and behaviors 

following near-death experiences // Journal of Humanistic Psychology. – 1998. – 

Vol. 38. – P. 110-125.

36. Heaney J.J. Recent studies of near-death experiences // Journal of Reli-

gion and Health. – 1983. – Vol. 22. – P. 116-130.



76

С. Гонсалес, Ю. Медведєва, І. Бомбушкар

37. Holck F.H. Life revisited (parallels in death experiences) // Omega. – 

1978. – Vol. 9. – P. 1-11.

38. Holden J.M. Effects on emotional well-being of hypnotic recall of the 

near-death experience // Journal of Near-Death Studies. – 1996. – Vol. 14. – P. 273-280.

39. Hou Y., Huang Q., Prakash R., Chaudhury S. Infrequent near death expe-

riences in severe brain injury survivors - A quantitative and qualitative study // Annals 

of Indian Academy of Neurology. – 2013. – Vol. 18. – P. 75-81.

40. In a world of their own: experiencing unconsciousness / M. Lawrence // 

New York: Praeger, 1997. – 200p.

41. Insinger M. The impact of near-death experience on family relationships 

// Journal of Near-Death Studies. – 1991. – Vol. 9. – P. 141-181.

42. Irwin H.J. Images of heaven // Parapsychology Review. – 1987. – 

Vol. 18 (1). – P. 1-4.

43. Irwin H.J. The near-death experiences in childhood // Australian Parapsy-

chological Review. – 1989. – Vol. 14. – P. 7-11.

44. Irwin H.J., Bramwell B.A. The devil in heaven: a near-death experience 

with both positive and negative facets // Journal of Near-Death Studies. – 1988. – 

Vol. 7. – P. 38-43.

45. Irwin H.J., The near-death experience as a dissociative phenomenon: an 

empirical assessment // Journal of Near-Death Studies. – 1993. – Vol. 12. – P. 95-103.

46. Jansen K.L. Neuroscience and the near death experience: roles for the 

NMDA-PCP receptor, the sigma receptor and the endopsychosins // Medical Hypoth-

eses. – 1990. – Vol. 31. – P. 25-29.

47. Jourdan J. Near-death and transcendental experiences: neurophysiologi-

cal correlates of mystical traditions // Journal of Near-Death Studies. – 1994. – Vol. 12. 

– P. 177-200.

48. Kellehear A. Culture, biology, and the near-death experience // Journal of 

Nervous and Mental Disease. – 1993. – Vol. 181. – P. 148-156.

49. Kellehear A., Heaven P. Community attitudes towards near-death experi-

ences: an Australian study // Journal of Near-Death Studies. – 1989. – Vol. 7. – P. 165-

172.

50. Kellehear A., Irwin H. Five minutes after death: a study of beliefs and 

expectations // Journal of Near-Death Studies. – 1990. – Vol. 9. – P. 77-90.

51. Klemenc-Ketis Z., Kersnik J., Grmec S. The effect of carbon dioxide on 

near-death experiences in out-of-hospital cardiac arrest survivors: A prospective obser-

vational study // Critical Care. – 2010. – Vol. 14. – P. 1-7.

52. Lange R., Greyson B., Houran J. A Rasch scaling validation of a “core” 

near-death experience // British Journal of Psychology. – 2004. – Vol. 95 – P. 161-177.

53. Lansberry L.D. First-person report: a skeptical’s near-death experience // 

Skeptical Inquirer. – 1994. – Vol. 18. – P. 431-432.



77

Основи парапсихології: учбовий посібник

54. Lester D. Depth of near-death experiences and confounding factors // Per-

ceptual and Motor Skills. – 2003. – Vol. 96. – P. 18.

55. Life at death: a scientifi c investigation of the near-death experience / 

K. Ring // William Morrow & Co, 1982. – 310p.

56. Life between life / J.L. Whitton, J. Fisher // Garden City, NY: Doubleday, 

1986. – 198p.

57. Locke T.P., Shontz F.C. Personality correlates of the near-death experi-

ence: a preliminary study // Journal of the American Society for Psychical Research. 

– 1983. – Vol. 77. – P. 311-318.

58. Long J.P., Long J.A. A comparison of near-death experiences occurring 

before and after 1975: results from an internet survey // Journal of Near-Death Studies. 

– 2003. – Vol. 22. – P. 21-32.

59. Lundahl C.R. Angels in near-death experiences // Journal of Near-Death 

Studies. – 1992. – Vol. 11. – P. 49-56.

60. Lundahl C.R. The near-death experience: a theoretical summarization // 

Journal of near-death studies. – 1993. – Vol. 12. – P. 105-118.

61. Morse M., Venecia D., Milstein J. Near-death experiences: a neurophysi-

ologic explanatory model // Journal of Near-Death Studies. – 1989. – Vol. 8. – P. 45-53.

62. Murphy T. Near-death experiences in Thailand // Journal of Near-Death 

Studies. – 2001. – Vol. 19. – P. 161-178.

63. Musgrave C. The near-death experiences: a study of spiritual transforma-

tion // Journal of Near-Death Studies. – 1997. – Vol. 15. – P. 187-201

64. NDE archives of the International Association for Near-Death Studies / 

http://www.iands.org/research/nde-archives.html.

65. Near-death experiences: an annotated bibliography / T.K. Basford // New 

York: Garland, 1990. – 192p.

66. Norton M.C., Sahlman J.M. Describing the light: attribution theory as an 

explanation of the near-death experience // Journal of Near-Death Studies. – 1995. – 

Vol. 13. – P. 167-184.

67. Noyes R. Near-death experiences: their interpretation and signifi cance / in 

R. Kastenbaum (Ed.), Between life and death // New York: Springer, 1979. – P. 73-88.

68. Noyes R. The experience of dying // Psychiatry. – 1972. – Vol. 35. – 

P. 174-184.

69. Noyes R., Kletti R. Panoramic memory: a response to the threat of death 

// Omega. – 1977. – Vol. 8. – P. 181-194.

70. On the other side of life: exploring the phenomenon of the near-death 

experience / E. Elsaesser Valarino // Da Capo Press, 2001. – 368p.

71. Owens J., Cook E., Stevenson I. Features of “near-death experience” in 

relation to whether or not patients were near death // The Lancet. – 1990. – Vol. 336. – 

P. 1175-1177.



78

С. Гонсалес, Ю. Медведєва, І. Бомбушкар

72. Parnia S., Waller D., Yeates R., Fenwick P A qualitative and quantitative 

study of the incidence, features and aetiology of near-death experiences in cardiac ar-

rest survivors // Resuscitation. – 2001. – Vol. 48. – P. 149-156.

73. Pasricha S., Stevenson I. Near-death experiences in India // Journal of 

Nervous and Mental Disease. – 1986. – Vol. 174. – P. 165-170.

74. Pennachio J. Near-death experiences and self-transformation // Journal of 

Near-Death Studies. – 1988. – Vol. 6. – P. 162-168.

75. Persinger M.A. Religious and mystical experiences as artifacts of tempo-

ral lobe function: a general hypothesis // Perceptual and Motor Skills. – 1983. – Vol. 57. 

– P. 1255-1262.

76. Pope J.E. Near-death experiences and attitudes towards life, death and 

suicide // Australian Parapsychological Review. – 1994. – Vol. 19. – P. 23-26.

77. Quimby S.L. The near-death experiences as an event in consciousness // 

Journal of Humanistic Psychology. – 1989. – Vol. 29. – P. 87-108.

78. Radin D. Getting comfortable with near death experiences. Out of one's 

mind or beyond the brain? The challenge of interpreting near-death experiences // Mis-

souri Medicine. – 2014. – Vol. 111. – P. 24-28.

79. Recollections of death: a medical investigation / M.B. Sabom // New 

York: Harpercollins, 1981. – 224p.

80. Return from death: an exploration of the near-death experience / M. Grey 

// London: Arkana, 1985.

81. Ring K. Precognitive and prophetic visions in near-death experiences // 

Anabiosis. – 1982. – Vol. 2. – P. 47-74.

82. Ring K., Rosing C. The Omega Project: an empirical study of the NDE-

prone personality // Journal of Near-Death Studies. – 1990. – Vol. 8. – P. 211-239.

83. Roberts G., Owen J. The near-death experience // British Journal of Psy-

chiatry. – 1988.  – Vol. 153. – P. 607-617.

84. Rodabough T. Near-death experiences: an examination of the supporting 

data and alternative explanations // Death Studies. – 1985. – Vol. 9. – P. 95-113.

85. Rodin E.A. The reality of death experiences: a personal perspective // 

Journal of Nervous and Mental Disease. – 1980. – Vol. 168. – P. 259-263.

86. Saavedra-Aguilar J.C., Gomez-Jeria J.S.A neurobiological model for 

near-death experiences // Journal of Near-Death Studies. – 1989. – Vol. 7. – P. 205-222.

87. Schroter-Kunhardt M. A review of near-death experiences // Journal of 

Scientifi c Exploration. – 1993. – Vol. 7. – P. 219-239.

88. Serdahely W.J. A pediatric near-death experience: tunnel variants // Ome-

ga. – 1989. – P. 55-62.

89. Siegel R.K. The psychology of life after death // American Psychologist. 

– 1980. – Vol. 35. – P. 911-931.

90. Stevenson I., Cook E. Involuntary memories during severe physical ill-



79

Основи парапсихології: учбовий посібник

ness or injury // Journal of Nervous and Mental Disease. – 1995. – Vol. 183. – P. 452.

91. Stevenson I., Cook E., McClean-Rice N. Are persons reporting “near-

death experiences” really near death? A study of medical records // Omega. – 1989. 

– Vol. 20. – P. 45-54.

92. Sutherland C. Psychic phenomena following near-death experiences: an 

Australian study // Journal of Near-Death Studies. – 1989. – Vol. 8. – P. 93-102.

93. Sutherland C. The near-death experience: “Claiming life for the fi rst 

time” // Pallicom. – 1988. – Vol. 8 (2). – P. 18-23.

94. The double: a psychoanalytical study / O. Rank // Chapel Hill, NC: Uni-

versity of North Carolina Press, 1971. – 114p.

95. The next world – and the next. Ghostly garments / R. Crookall // London: 

Theosophical Publishing House, 1966. – 152p.

96. The truth in the light: an investigation of over 300 near-death experiences 

/ P. Fenwick, L. Fenwick // Berkley Trade, 1997. – 278p.

97. Twemlow S.W., Gabbard G.O. The infl uence of demographic/psycholog-

ical factors and preexisting conditions on the near-death experience // Omega. – 1984. 

  – Vol. 15. – P.223-235.

98. Van Lommel P., van Wees R., Meyers V., Elfferich I. Near-death experi-

ence in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands // The Lancet. 

– 2001. – Vol. 358. – P. 2039-2045.

99. Varieties of anomalous experience: examining the scientifi c evidence 

/ E. Cardena, S. Lynn, S. Krippner // American Psychological Association; 2nd Ed., 

2013. – 464p.

100. Von Haesler N., Beauregard M. [Near-death experiences in cardiac ar-

rest: Implications for the concept of non-local mind] // Revista de Psiquiatria Clinica. 

– 2013. – Vol. 40. – P. 197-202.

101. Walker F.O. A nowhere near-death experience: heavenly choirs interrupt 

myelography // Journal of the American Medical Association. – 1989. – Vol. 261. – 

P. 3245-3246.

102. Wells A.D. Reincarnation beliefs among near-death experiencers // Jour-

nal of Near-Death Studies. – 1993. – Vol. 12. – P. 17-34.

103. West T. On the encounter with a divine presence during a near-death ex-

perience / In R. Valle (Ed.), Phenomenological inquiry in psychology: existential and 

transpersonal dimensions // New York: Plenum Press, 1998. – P. 387-405.

104. Whinnery J.E. Psychophysiologic correlates of unconsciousness and 

near-death experiences // Journal of Near-Death Studies. – 1997. – Vol. 15. – P. 231-

258.

105. Моуди Р. Жизнь после жизни = Life after life [1975] / Перевод с 

английского. – М.: ООО Издательский дом «София», 2008. — 176 с.

106. Моуди Р. Жизнь после жизни и дальнейшие размышления о жизни 



80

С. Гонсалес, Ю. Медведєва, І. Бомбушкар

после жизни = Refl ections on life after life [1977] / Перевод с английского. – М.: 

ООО Издательский дом «София», 2008. — 352 с.

107. Моуди Р. Жизнь после жизни: свет вдали = The light beyond [1988] / 

Перевод с английского. – М.: ООО Издательский дом «София», 2008. — 256 с.

108. Моуди Р. Проблески вечности = Glimpses of eternity [2010] / Перевод 

с английского. – М.: ООО Издательский дом «София», 2011. — 256 с.



81

Основи парапсихології: учбовий посібник

ГЛАВА 3

ПОЗАТІЛЕСНИЙ ДОСВІД

1. Вступ
Феномен позатілесного досвіду (ПТД) полягає в особливому 

виді психоемоційного переживання, під час якого людина усві-

домлює себе відокремленою від фізичного тіла, часом – на зна-

чній відстані від нього (Рис. 3.1). ПТД також можна трактувати 

як явище, при якому центр усвідомлення власного «Я» тимчасово 

зміщується в точку, віддалену від фізичного тіла. Сам термін «по-

затілесний досвід» уперше був застосований у 1943 році Джор-

джем Тіррелом.

Феномен ПТД широко висвітлений в окультній та езотеричній 

літературі, де він переважно називається «астральною проекцією», 

«астральним виходом», «астральною подорожжю» або «виходом 

з тіла». Перелічені поняття пов’язані з вірою містиків у те, що під 

час ПТД якась частина людської особистості («душа», «астральне 

тіло», «дух» і т.д.) насправді відокремлюється від фізичного тіла і 

може певний час діяти автономно, іноді переміщуючись на досить 

великі відстані («астральна подорож»).

За сучасними парапсихологічними уявленнями феномен ПТД 

трактується саме як особливий вид психічного переживання, а не 

як явище реального відокремлення нематеріальної частини осо-

бистості від фізичного тіла, оскільки переконливих доказів остан-

нього не так вже й багато. Водночас ПТД традиційно відноситься 

до групи феноменів, пов’язаних з гіпотезою існування життя 

після смерті. Багато в чому феномен ПТД схожий з явищем при-

смертних переживань, хоча вони далеко не ідентичні з декількох 

причин: по-перше, присмертні переживання в багатьох випадках 

не супроводжуються усвідомленням себе поза тілом, а по-друге, 

ПТД часто відбувається в нормальних умовах, не пов’язаних із за-

грозою життю.
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Рис. 3.1. Асоціативна карта понять, методів і явищ, пов’язаних з феноменом

 позатілесного досвіду

2. Дослідження феномена позатілесного досвіду

Перші документальні свідчення про ПТД датуються 1930-ми 

роками [8] і пов’язані з дослідженнями нейробіологів і невропато-

логів, що описали цілу низку випадків так званої аутоскопії – яви-

ща, при якому людина бачить себе збоку.

Цікаво, що не дивлячись на тісний зв’язок між феноменами 

ПТД і присмертними переживаннями, історично склалося так, що 

дослідження цих двох явищ велися практично незалежно одне від 

одного. Це зумовлено двома основними причинами. По-перше, 

ПТД спочатку привертав більше уваги з боку парапсихологів, 

оскільки традиційно пов’язувався з аномальним явищем психіки, 

в той час як дослідження присмертних переживань виникли в ме-

дичному середовищі як гілка реаніматології [8]; слід зауважити, 

що й зараз значна частина дослідників присмертних переживань – 

професійні медики. На зорі досліджень присмертних переживань 



83

Основи парапсихології: учбовий посібник

учені намагалися всіляко уникати згадування ПТД через побою-

вання звинувачень в окультизмі та псевдонауковості. По-друге, ви-

щевказані феномени значно різняться за теоретичним спрямуван-

ням: ПТД вивчається переважно феноменологічно, тобто основний 

акцент робиться на характер і зміст переживань, в той час як при-

смертні переживання вивчаються контекстуально, тобто акцент 

робиться на умови виникнення феномена.

Феноменологічний підхід до вивчення ПТД пов'язаний з дея-

кими методологічними проблемами. Наприклад, чи потрібно від-

носити до справжнього ПТД переживання, описані людиною з роз-

ладом психіки, або правильніше буде автоматично списати їх на 

галюцинації? Чи можна вважати реальним ПТД, що складається 

суцільно з інформації, яку не можна перевірити? На цьому етапі 

розвитку парапсихології ми не маємо чітких критеріїв відмінності 

реального ПТД від галюцинаторних переживань.

Існує думка, що бачення очевидцями привидів живих людей 

може вказувати на те, що вони в цей момент переживають ПТД. 

Подібні явища можна зараховувати до ПТД тільки в тому випад-

ку, якщо людина справді мала позатілесні переживання в той же 

момент. В іншому випадку це явище слід класифікувати як «при-

мару», «привид» або «дух» (див. Главу 6).

Наявні на сьогоднішній день дані про ПТД одержані пере-

важно шляхом аналізу ретроспективних свідчень, отриманих від 

трьох груп людей: 

1) очевидців, які пережили ПТД у минулому; 

2) езотеричних практиків, які нібито вміють викликати ПТД 

за власним бажанням;

3) звичайних людей, які ніколи не переживали ПТД (контр-

ольна група).

Цілком очевидно, що значний прогрес у розумінні природи 

позатілесних переживань можливий лише за наявності експери-

ментальних методик індукції феномена в контрольованих умовах 

лабораторії. 
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Перші експериментальні техніки були розроблені на початку 

XIX століття у Франції й полягали в гіпнотичному навіюванні па-

цієнтам установки на переживання ПТД [8]. Очевидним недолі-

ком цієї техніки була певна невідповідність отриманих результатів 

спонтанному ПТД, пов’язана з тим, що в гіпнотичному стані паці-

єнти схильні реагувати у відповідності до установок дослідника 

[65]. Грубо кажучи, якщо гіпнолог питав пацієнтів, чи бачать вони 

себе збоку, то вони були схильні погоджуватися.

Більш сучасний підхід, запропонований Палмером у 1978 

році, полягає в індукції ПТД шляхом створення для пацієнта умов, 

при яких найчастіше спостерігаються спонтанні ПТД [52]. Най-

більш ефективна модифікація методу включає три обов’язкових 

елементи:

1) розслаблення тіла шляхом прослуховування спеціальних 

записів з релаксаційними вправами;

2) зміна сенсорної інформації, що поступає до пацієнта, – 

часткова сенсорна депривація або навантаження однорідними сен-

сорними стимулами з метою відключення людини від навколиш-

ньої обстановки;

3) ментальна установка на переживання ПТД.

На жаль, у переважній більшості випадків індуковані за ме-

тодом Палмера ПТД значно поступаються спонтанним ПТД, зви-

чайно зводячись до відчуття відокремлення від тіла [24]. Отже, на 

сьогоднішній день не існує ефективної експериментальної техніки 

виклику реалістичних позатілесних переживань. В езотеричних 

колах описано багато технік досягнення ПТД, але ці техніки не 

проходили серйозної наукової перевірки, тому робити висновки 

щодо їхньої адекватності та ефективності поки рано.

У недавньому експерименті Ерссона [23] була успішно роз-

роблена методика створення ілюзорного ПТД. Людину саджали 

в крісло, одягали їй на голову стереоскопічний шолом і подавали 

туди зображення самої людини, яку знімали на відеокамеру ззаду в 

реальному часі. Після цього експериментатор одночасно доторкав-
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ся до грудей фізичного та ілюзорного тіл людини. Люди підтвер-

джували, що відчували ніби вони сидять позаду від свого фізич-

ного тіла. Більш того, коли на шолом подавалося зображення тіла 

манекена, а не фізичного тіла людини – учасниці досліду, то люди 

все одно продовжували ототожнювати себе з ілюзорним тілом.

3. Основні характеристики феномена ПТД

Описані в цьому розділі типові ознаки і характеристики ПТД 

взяті з найбільш масштабних оглядів випадків ПТД, виконаних Ір-

віном [24] і Гріном [49]. В даних оглядах проаналізовано більше 

ста і більше трьохсот задокументованих випадків ПТД відповідно.

Відчуття перед ПТД. У 20–40% випадків безпосередньо пе-

ред початком ПТД люди переживають специфічні відчуття [24,56], 

найчастіше чотирьох видів:

1) вібрації в фізичному тілі – від легких покачувань до силь-

них струсів; вібрації при цьому можуть бути одиничними або йти 

серіями;

2) різні шуми – гудіння, стукіт, клацання, білий шум і т.д.;

3) сонний параліч або каталепсія, при яких людина перебуває 

в свідомості, але не може керувати власним тілом;

4) затьмарення розуму –деякий час людина сприймає тільки 

темноту, після чого усвідомлює себе окремо від тіла.

Варто зазначити, що між наявністю перелічених відчуттів і 

степенем контролю над ПТД спостерігається залежність: у людей, 

які мають ці відчуття, як правило, краще  виходить контролювати 

ПТД порівняно з тими, хто їх не має. Цікаво, що більшість випад-

ків ПТД як раз не супроводжується вищевказаними відчуттями. 

Нижче описаний приклад типового ПТД подібного характеру [23]:

«Під час прийому ванни я раптом усвідомив, що знаходжусь 

у кутку під стелею і бачу своє тіло унизу. Кілька миттєвостей я 

тихо спостерігав за своїм тілом, потім зненацька відчув страх, піс-

ля чого все різко скінчилося, і я знову відчув себе у ванні».

Відчуття перед закінченням ПТД. Біля 60% випадків ПТД 
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закінчуються неочікувано, не супроводжуючись якимось чіткими 

відчуттями. Водночас у решті 40% випадків перед поверненням 

центру усвідомлення в фізичне тіло люди мають специфічні від-

чуття, які багато в чому подібні до відчуттів, що  супроводжують 

початок ПТД: тілесні вібрації, різноманітні шуми, затьмарення ро-

зуму і параліч. Також іноді повідомляється про раптовий струс, піс-

ля якого людина раптом знову усвідомлює себе в фізичному тілі [6].

Є підстави вважати, що закінчення позатілесних переживань 

прискорюється деякими емоціями, найчастіше – страхом. Серед 

інших емоцій, що скорочують ПТД, слід назвати занепокоєння, ра-

дість і почуття всепоглинаючої любові. Різко обірвати ПТД може 

бачення власного фізичного тіла, що пов’язано з двома причинами: 

по-перше, спостереження свого тіла викликає потужну емоційну 

реакцію, в основному страх і занепокоєння, а, по-друге, при цьому 

відбувається повернення уваги назад у фізичне тіло. Крім того, до-

торкання сторонніх до фізичного тіла людини, яка переживає поза-

тілесні відчуття, може моментально перервати ПТД. Також можна 

зупинити ПТД вольовим зусиллям, налаштувавшись на «повернен-

ня в тіло» або на якісь процеси, що відбуваються в фізичному тілі.

Зміст позатілесних переживань. У переважній більшості ви-

падків (до 80%) ПТД супроводжується баченням свого фізичного 

тіла збоку, переважно з висоти [24,70]. При цьому сприйняття ха-

рактеризується реалістичністю і деталізацією. Відстань між «Я», 

яке себе усвідомлює, і фізичним тілом звичайно дорівнює декіль-

ком метрам, але в деяких випадках може складати десятки, сотні й 

тисячі кілометрів. Подібні випадки («астральні подорожі», «поза-

тілесні подорожі») описані в свідченнях практикуючих езотери-

ків і майже не зустрічаються в свідченнях пересічних людей.

У психіатрії феномен бачення себе збоку прийнято називати 

аутоскопією. Зазвичай це галюцинаторне бачення свого двійни-

ка, що спостерігається при деяких психічних розладах. На думку 

деяких психіатрів ПТД є просто специфічною формою аутоскопії, 

хоча між цими двома феномена існує низка чітких відмінностей. 
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При аутоскопії людина звичайно розуміє, що переживає галюци-

націю, а також продовжує усвідомлювати себе в фізичному тілі, 

спостерігаючи як би не себе, а свого двійника збоку. Більш того, 

при аутоскопії люди бачать свого двійника у дзеркальній орієн-

тації по відношенню до себе (наприклад, обручка на іншій руці). 

Це можна пояснити тим, що найчастіше ми бачимо себе у повний 

зріст саме в дзеркалі. Як би ПТД був проявом аутоскопії, то логіч-

но було б очікувати, що очевидці також будуть бачити своє тіло 

в дзеркальній орієнтації. Однак, за свідченнями очевидців, вони 

бачать себе так, як їх мають бачити інші люди, а не ніби вони див-

ляться в дзеркало.

У 80% випадків сприйняття навколишньої дійсності в ході 

ПТД дуже реалістичне і практично не відрізняється від звичай-

ного стану [49]. В низці випадків ПТД супроводжується деякими 

унікальними ефектами, серед яких ширококутний зір, здатність 

бачити крізь щільні об’єкти, нічний зір та ін. Водночас в деяких 

випадках ПТД спостерігається порушення реалістичності. Напри-

клад, очевидці можуть повідомляти, що бачили своє тіло з великої 

висоти, хоча в такому разі вони мали б знаходитись на іншому по-

версі або взагалі під дахом будинку.

Раніше згадувалось, що позатілесний досвід часто супрово-

джує присмертні переживання. ПТД такого типу має деякі осо-

бливості [25]. Зокрема, в багатьох подібних випадках очевидці по-

відомляють про рух через темний тунель [24, 70], який знаменує 

перехід із звичайної реальності у надприродну або від фізичного 

тіла до позатілесного стану. Також і в подібній категорії позатілес-

ного досвіду часто повідомляється про бачення привидів, приємну 

музику і яскраве світло [4].

Особливості сприйняття. Більше 90% усіх ПТД супроводжу-

ється зоровим сприйняттям [70]; у деяких випадках ПТД цілком 

складається з візуальної компоненти, без інших видів сенсорної 

інформації. Асенсорні ПТД (цілковита відсутність звичних сен-

сорних сигналів) зустрічаються вкрай рідко (біля 1% випадків з 
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вибірок Гріна [70] та Ірвіна [24]), зводячись до одного-єдиного від-

чуття відокремлення від фізичного тіла.

Можливість контролю ПТД. Згідно з наявними даними в де-

яких випадках людям вдається в тій або іншій мірі контролювати 

зміст ПТД. За даними Ірвіна контроль над ПТД мав місце в 46% зі 

ста проаналізованих випадків [24]. Відповідно до тверджень оче-

видців, а також практикуючих езотериків, контроль над змістом 

ПТД здійснюється подумки за допомогою уваги: достатньо скон-

центруватися на бажаному результаті. Водночас спроби фізично 

виконати якусь дію не дають нічого, окрім скорочення часу ПТД. 

Найпростіше контролювати своє місцезнаходження: достатньо по-

думати про бажане місце, як одразу ж опиняєшся там. Більш того, 

можна переміщатися не по конкретних координатах, а по образу 

місця або навіть до конкретної людини, навіть якщо місце її  зна-

ходження в даний момент невідоме. В деяких випадках очевидці 

згадують про можливість виконувати дії з реальними фізичними 

об’єктами. В одній із своїх класичних книжок Роберт Монро пише, 

що йому декілька разів вдавалось вщипнути знайомих людей під 

час ПТД, що супроводжувалося появою справжніх слідів на їхній 

шкірі [72].

Найпростіше вдається контролювати закінчення ПТД: достат-

ньо подумати про власне фізичне тіло, і ПТД незабаром припиня-

ється. В деяких випадках люди здатні змінювати форму власного 

«астрального тіла» (в парапсихології частіше використовується 

поняття «парасоматична форма»). Цікаво, що за даними Ірвіна 

жінки частіше здатні контролювати зміст ПТД, ніж чоловіки [24]. 

На жаль, багато випадків ПТД настільки неочікувані й короткочас-

ні, що людям і в голову не приходить намагатися їх контролювати.

Яскравість переживань. За свідченнями очевидців яскравість 

сприйняття під час позатілесних переживань надзвичайно висока. 

На відміну від спонтанних ПТД при експериментально-індукова-

них ПТД яскравість переживань набагато нижче.

Реалістичність. Більше 80% усіх ПТД цілковито реалістич-
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ні й не містять надприродних елементів. Настільки висока цифра 

може бути пов’язана з вибірковою подачею інформації з боку оче-

видців, оскільки люди схильні відкидати надприродний досвід як 

фантазії і не повідомляти про нього. Позатілесні переживання з 

елементами надприродності частіше зустрічаються при присмерт-

них станах.

Є підстави вважати, що навколишня реальність під час поза-

тілесного досвіду сприймається скоріше в очікуваному виді, ніж 

так, як вона сприймається під час неспання. Наприклад, люди з 

відсутністю будь-якого з органів чуття звичайно здатні сприймати 

відповідну сенсорну інформацію під час ПТД [24,70].

Наскільки зміст ПТД піддається перевірці? В більшості ви-

падків очевидці стверджують, що зміст їхніх позатілесних пере-

живань правдоподібний і піддається перевірці. 

При правильній постановці експерименту і продуманому ана-

лізі свідчень очевидців можна отримати відповідь на цілу низку 

питань щодо природи феномена ПТД. Наприклад, чи здатні люди 

під час ПТД отримувати сенсорну інформацію, недоступну їхньо-

му фізичному тілу? У випадку позитивної відповіді можна буде 

стверджувати, що під час ПТД якась частина особистості справді 

відокремлюється від фізичного тіла, що служитиме прямим дока-

зом можливості існування свідомості незалежно від тіла. Або ж це 

вкаже на те, що під час ПТД люди мають підвищені екстрасенсорні 

здібності, що й дозволяє їм сприймати більше інформації, ніж у 

звичайному стані неспання.

За даними Палмера, який проводив досліди з експерименталь-

ної індукції ПТД [53], в 15% випадків люди були здатні сприймати 

недоступну їм до цього інформацію. Більш того, експерименти по-

казали [53], що під час ПТД люди з високою часткою достовірнос-

ті могли сприймати віддалені від їхнього фізичного тіла об’єкти 

(наприклад, визначити колір об’єкта, установленого дослідником в 

іншій кімнаті). У класичному досліді, проведеному Смітом і Ірві-

ном [61], виявлено залежність між «правдивістю» ПТД і степенем 
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спонтанності переживання: чим більше експериментальний ПТД 
походив на спонтанний, тим точніше люди могли описати відда-
лений об’єкт-мішень. Звідси випливає, що ПТД не можна вважати 
просто фантазіями, оскільки галюцинації та гра уяви не дають ін-
формацію, яку можна перевірити.

Як приклад типового експерименту з верифікації змісту ПТД 
можна навести дослід, проведений Чарльзом Тартом з міс Z (псев-
донім) у 1968 році [64]. Дівчину помістили в спеціально обладнану 
кімнату (Рис. 3.2) з ліжком, годинником та енцефалографом. На 
значній висоті в кімнаті знаходилася полиця. На цю полицю клали 
табличку з п’ятизначним числом, побачити яку можна було тільки 
з-під стелі. За кімнатою велося спостереження з суміжного при-
міщення. Мета експерименту полягала в тому, щоб прочитати це 
число, знаходячись у позатілесному стані. Дослідження тривало 
4 дні, і в одну з ночей міс Z вдалося викликати в себе ПТД і аб-
солютно вірно прочитати приховане число. Ймовірність вгадати 
п’ятизначне число з першого разу надзвичайно мала. Цей експери-
мент практично невідомий широкому загалу, більш того, він міс-
тить деякі огріхи в методології, виходячи з чого не може вважатися 
однозначним доказом автентичності феномена ПТД. 

Тим не менше в деяких ПТД зустрічаються елементи, які від-
сутні в фізичній реальності. Наприклад, люди можуть бачити в 
кімнаті додаткові предмети, яких насправді там немає. Часом ці 
уявні об’єкти можуть мати символічне значення [50]: наприклад, 
уявні решітки на вікнах можуть утримувати людину від спроб «ви-
летіти» з дому під час ПТД.

Особливості парасоматичної форми. За свідченнями бага-
тьох очевидців під час ПТД їхнє альтернативне (парасоматичне) 
тіло мало цілком певну форму. В езотеричній літературі це тіло 
прийнято називати «астральним тілом». Поки немає єдиної дум-
ки щодо того, наскільки часто ПТД супроводжується баченням 
свого альтернативного тіла. В залежності від вибірки ця величина 
варіює від 15 до 84% [24]; проте  в суспільній свідомості дуже міц-
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но вкоренилася думка, що ПТД супроводжується спостереженням 

свого астрального тіла. У випадку ж, якщо під час ПТД людина не 

бачить якого-небудь оформленого тіла, говорять про асоматичний 

(безтілесний) ПТД. Однак навіть у таких випадках очевидці ствер-

джували, що вони все ж відчували деякі просторові границі свого 

«Я». Більш того, практично завжди люди здатні визначити свою 

горизонтально-вертикальну орієнтацію (стоїть, лежить, висить), 

навіть якщо немає бачення оформленого тіла.

Рис. 3.2. Схема експерименту, проведеного доктором Тартом з міс Z.

Найчастіше парасоматична форма є копією фізичного тіла з 

деякими відмінностями. Як правило, це копія тіла в часи його най-

кращої фізичної форми, на піку можливостей. Наприклад, деякі 

очевидці поважного віку стверджували, що астральне тіло під час 

ПТД походило на їхнє фізичне тіло в молодості. В деяких випад-

ках парасоматична форма нагадує хмару, невелику кулю, світловий 

промінь і т.д.
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В езотеричній літературі часто згадується так званий 

«астральний шнур» або «срібна нитка», що зв’язує астральне тіло 

з фізичним. За даними Ірвіна [24] в 20% випадків люди справді 

спостерігали схожу на шнур структуру між парасоматичною фор-

мою та фізичним тілом. Значно частіше згадка про «срібну нитку» 

зустрічається серед практикуючих езотериків. Водночас «астраль-

ний шнур» практично не спостерігається в експериментальних 

ПТД, а також значно рідше згадується в сучасних свідченнях спон-

танних ПТД [8].

Розташування «астрального шнура» різне: найчастіше він 

з’єднується з фізичним тілом в області сонячного сплетіння, лоба 

або спини. В деяких випадках люди не бачать «астральний шнур» 

напряму, але відчувають його наявність як прив’язку до фізичного 

тіла. Слід зазначити, що у більшості очевидців під час ПТД було 

чітке відчуття, що у випадку розриву цього шнура смерть неминуча.

Психологічний стан під час ПТД. Звичайно люди згадують, 

що під час ПТД у них був дуже ясний розум, розслаблена пильність 

та здатність легко зосереджуватись за потреби. Це можна описати 

як «психологічну абсорбцію (поглиненість)», оскільки люди в ході 

ПТД згадують про повне занурення в переживання і нечутливість 

до відволікаючих факторів (тут не йдеться про вплив на фізичне 

тіло). Більш того, така поглиненість досягається без особливих во-

льових зусиль. Очевидці стверджують, що це не схоже на увагу, 

звернену всередину себе [36], оскільки увага як раз направлена на 

сприйняття навколишньої реальності.

З емоційної точки зору під час ПТД люди відчувають умирот-

ворення, спокій або навіть емоційну розкутість, навіть якщо в зви-

чайному стані неспання вони емоційно скуті. Водночас будь-які 

емоції стосовно фізичного тіла (наприклад, страх не повернутися 

назад) здатні швидко перервати позатілесний стан. У випадку ж 

спонтанного ПТД, особливо якщо він відбувається вперше, люди 

часто відчувають страх і тривогу.
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4. Внесок Роберта Монро в розвиток досліджень позатілес-

ного досвіду

В 1958 році успішний американський бізнесмен Роберт Алан 

Монро (Рис. 3.3) вперше пізнав позатілесні переживання. В той 

час він експериментував з навчанням уві сні з використанням спе-

ціальних аудіозаписів. Почалося все в одну з неділь, коли сім’я 

Роберта пішла на церковну службу, а він залишився вдома Лежа-

чі на ліжку, Монро раптом побачив промінь світла в небі, після 

чого відчув вібрації та каталепсію. Впродовж наступних шести 

тижнів таке повторилося з ним дев’ять разів. Побоюючись за своє 

здоров’я, Роберт звернувся до сімейного лікаря, але той не виявив 

у нього ніяких відхилень.

З того часу Роберт Монро вирішив детальніше вивчити те, 

що відбувається з ним. В одну з ночей, знову відчувши інтенсивні 

вібрації, Роберт подумав про політ на планері, після чого раптом 

усвідомив себе під стелею кімнати і побачив власне тіло внизу на 

ліжку. Переживаючи за стан своєї психіки, Монро звернувся до 

знайомого психолога, який лише порадив йому уважно вивчити 

цей феномен. З того часу Роберт почав активне дослідження фено-

мена ПТД, яке тривало до кінця його життя.

Із зануренням у феномен Монро навчився не тільки виклика-

ти ПТД за власним бажанням, але й достатньою мірою контролю-

вати його зміст. Декілька разів йому вдавалося навідувати друзів 

у позатілесному стані та навіть описувати, як вони були одягнуті, 

де знаходилися і чим займалися у той момент. Вражаюче, що ця 

інформація була майже повністю правильною.

У переважній більшості ж випадків інформація, отримана 

паном Монро під час позатілесних подорожей, містила як вірні, 

так і хибні факти. Відомий парапсихолог Чарльз Тарт провів низку 

експериментів за участю Роберта Монро для детального вивчення 

феномена ПТД. В одному з експериментів Роберт повинен був в 

«астральному тілі» вийти в іншу кімнату і прочитати написанні на 

табличці слова, попередньо підготовлені доктором Тартом. Вико-
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нати це завдання Роберту Мон-

ро виявилося не під силу, хоча 

він зміг надати в ході експери-

менту деяку іншу інформацію, 

яка піддавалася перевірці.

Іншого разу доктор Тарт 

запропонував пану Монро по-

трапити до нього в будинок у 

позатілесному стані. До цього 

Роберт ніколи не бував у Тарта 

вдома і не знав його адреси. У 

випадково вибраний час, коли 

Монро вже спав, Тарт з дру-

жиною подумки намагалися 

покликати Роберта і вказати йому шлях до їхнього будинку. На-

ступного дня з’ясувалося, що час, коли Роберт відчув, що його «ви-

тягує» з тіла досить точно збігся з початком мислених зусиль Тарта 

з дружиною. Водночас опис Монро домашньої обстановки Тартів 

виявився не дуже точним.

На увагу заслуговують також власні експерименти Роберта 

Монро, описані ним у трьох книжках, які стали справжніми бест-

селерами: «Подорожі поза тілом» [72], «Далекі подорожі» [73] і 

«Заключна подорож» [74]. Підхід Монро цілком науковий і ґрун-

товний, оскільки в кожному конкретному випадку він постфактум 

намагався верифікувати і аналізувати отриману інформацію. Чи 

міг він просто вгадати? Якою була ймовірність взнати те ж саме 

звичайним шляхом? І т.д. Крім того, в своїх книжках Монро дає 

детальні описи обстановки, парасоматичного тіла, особливостей 

сприйняття в позатілесному стані, технік досягнення ПТД і багато 

іншого. 

Згідно з дослідженнями Монро простір, в якому може пере-

міщатися «астральне тіло», неоднорідний та існує принаймні у 

трьох різновидах – так званих «локалах». Локал-1 практично по-

Рис. 3.3. Роберт Алан Монро
(1915-1985).
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вністю відповідає звичайній фі-

зичній реальності; саме з цього 

виду простору можна отриму-

вати достовірну інформацію. 

Локал-2 істотно менше схожий 

на знайому нам реальність; цей 

простір наповнений різними 

надприродними істотами (на-

приклад, духами померлих, ан-

гелами і т.д.) і містить такі міс-

ця як рай і пекло у звичному для 

нас розумінні. Локал-3 більше 

нагадує звичайну реальність, 

ніж локал-2, оскільки також на-

повнений звичайними людьми і будівлями, але має низку дивних 

відмінностей, таких як відсутність електрики та магнетизму.

На початку 1970-х років за участю Роберта Монро в США був 

заснований «Інститут Монро» (Рис. 3.4), метою якого стало про-

ведення досліджень людської свідомості. Інститут існує й сьогодні 

(офіційний сайт: http://www.monroeinstitute.org/), і за декілька де-

сятиліть своєї роботи приніс світу низку надзвичайно цікавих тех-

нологій, найвідоміша з яких – технологія Hemi-Sync. Суть її поля-

гає в синхронізації роботи півкуль головного мозку за допомогою 

спеціальних аудіозаписів, які при прослуховуванні породжують 

бінауральні ритми5. Ці ритми, зокрема, змінюють мозкову актив-

ність і сприяють досягненню змінених стані свідомості.

Підсумовуючи сказане, не буде перебільшенням стверджува-

ти, що Роберт Монро – найбільш відомий на сьогоднішній день 

дослідник  феномена ПТД, який зробив неоціненний внесок у роз-

виток даного напрямку досліджень.

5 Бінауральні ритми – артефакт роботи головного мозку, який полягає у сприйнятті 

низькочастотних биттів при подачі на різні вуха звуків трохи відмінної частоти.

Рис. 3.4. Корпус Інституту Монро
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5. Умови виникнення ПТД

Отже, в яких умовах найчастіше відбуваються позатілесні пе-

реживання? Розглянемо фізичні та психічні фактори окремо.

Фізичний стан перед ПТД. Значна частина ПТД відбувається 

на тлі часткової сенсорної депривації або при загальному посла-

бленні зовнішніх подразників. Водночас ПТД може спостерігатися 

і на тлі сильних зовнішніх подразників (сенсорне перевантаження), 

наприклад, під ритмічний бій етнічних ударних інструментів або 

внаслідок монотонних фізичних вправ, як в танку дервішів, де вони 

подовгу крутяться. Експериментальні ПТД найпростіше досяга-

ються в лежачому положенні тіла або в сидячому при медитації.

Дуже важливу роль у виникненні ПТД грає відсутність фі-

зичної активності (лежання, сидіння). За даними Гріна [49] більше 

90% усіх ПТД відбувалися на тлі зниженої фізичної активності, з 

чого випливає, що фізична активність (кінестетичні чи пропріо-

цептивні сигнали) є значною перешкодою для позатілесних пере-

живань. В решті 5-10% випадків фізична діяльність була монотон-

ною та автоматичною (наприклад, повільна ходьба); цікаво, що це 

може бути і досить складна діяльність, але виконувана людиною 

автоматично (наприклад, гра на музичних інструментах професій-

ним музикантом). За даними Бланке і Мора 86% вивчених випадків 

ПТД виникали в лежачому положенні, в той час як при аутоскопії 

та хітоскопії6 положення лежачи фіксувалося лише в 38% випадків 

[15]. Виходячи з усього сказаного, можна зробити висновок, що 

відволікання уваги від фізичного тіла – важливий фактор для іні-

ціації ПТД. Це підтверджується тим фактом, що зосередження на 

фізичному тілі в позатілесному стані швидко перериває ПТД. 

Психічний стан перед ПТД. За даними Ірвіна в 60% випадків 

безпосередньо перед початком ПТД люди перебувають у спокій-

ному, розслабленому стані, власне як і в ході самого позатілесно-

6 Хітоскопія – аномалія сприйняття, при якій людина бачить свого двійника (як 

і при аутоскопії), але не може зрозуміти, він знаходиться ззовні чи всередині її 

тіла..
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го переживання. Водночас від 25 до 40% випадків ПТД пов’язані 

з яскравими емоційними переживаннями, такими як зіткнення зі 

смертю або сильна радість (як на відмінному концерті) [24]. Згідно 

з опитуванням, проведеним Ірвіном серед декількох десятків лю-

дей, що пережили ПТД, приблизно половина оцінила свій психіч-

ний стан як дуже спокійний, половина – як дуже емоційний і лише 

декілька людей – як середній між підвищеним і зниженим рівнями 

[24]. З цього випливає, що ПТД може виникати на тлі різних емо-

ційних станів, але практично завжди – при дуже високій чи дуже 

низькій активності кори головного мозку (гіпо- або гіперемоційні 

стани).

Згідно з Стенфордом [63] характер і зміст ПТД в значній мірі 

залежать від емоційного стану, який передував позатілесному до-

свіду. Більш того, спонтанні й експериментальні ПТД також мають 

трохи різну феноменологію [12,24]. Очевидно, що в майбутніх до-

слідженнях феномена ПТД слід враховувати психоемоційний стан, 

що йому передує, а також особистісні особливості суб’єктів [3].

Процеси індукції. В езотеричній, а також популярній літе-

ратурі можна зустріти різні методики для індукції власного по-

затілесного стану. Хоча серйозного наукового дослідження цих 

методів до цього часу не проводилося, вони, безумовно, заслуго-

вують на уважне вивчення в майбутньому, як для розробки най-

більш ефективних експериментальних технік індукції ПТД, так і 

для кращого розуміння факторів і умов, необхідних для входу в 

позатілесний стан.

Не дивлячись на велике число і різноманіття запропонованих 

технік, усі вони містять схожі елементи [24]. Особлива увага в них 

приділяється фізичному і емоційному розслабленню.  Як ефектив-

ний засіб релаксації пропонується налаштовуватися на певні зорові 

образи або направляти увагу на якісь ідеї чи об’єкти. В ідеалі при 

цьому потрібно добитися повного поглинання образом або дум-

кою. Крім того, в усіх техніках рекомендується формувати намір 

на переживання ПТД і приділяти час роздумам про позатілесний 
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стан. Усе це, на думку авторів методик, має сприяти досягненню 

ПТД [8].

6. Які люди схильні до позатілесних переживань?

Поширеність феномена. За різними оцінками ПТД зустріча-

ється у 8–15% дорослого населення [10, 53]. Ця цифра може силь-

но відрізнятися в залежності від вибірки. Наприклад, за даними 

Ірвіна серед австралійських студентів-психологів даний феномен 

зустрічається значно частіше – від 20 до 48% студентів пережива-

ли ПТД [24]. В інших країнах поширеність ПТД серед студентів 

також значно вище, ніж у середньому по популяції. Пояснення мо-

жуть бути різними: краща пам’ять у студентів, більша схильність 

до самоспостереження, бажання краще вивчити такий надзвичай-

ний досвід, більше бажання брати участь у дослідженнях, а також 

підвищена схильність до експериментів з психотропними препара-

тами [8]. Варто зазначити, що позатілесний досвід, як правило, не 

поодиноке явище, а має тенденцію повторюватися [53].

Вік. По всій видимості, ПТД може відбуватися в будь-якому 

віці. На жаль, поки немає достатньої кількості даних, які б дозво-

ляли стверджувати, що в одних вікових групах ПТД зустрічається 

частіше, ніж в інших. Практично невідомі випадки ПТД у дітей 

молодших п’яти років [13,24]. Це, тим не менше, не говорить про 

те, що даний феномен не властивий даній віковій групі, оскільки 

через декілька років пам’ять про такі ранні роки життя дитиною 

практично втрачається.

Стать. Відповідно до наявних даних жінки частіше пере-

живають ПТД, хоча не можна виключати, що жінки просто більш 

схильні розповідати про подібний досвід, а також більше схильні 

прислуховуватися до себе. По всій видимості, стать не є визначаль-

ним фактором, хоча умови виникнення ПТД в залежності від статі 

трохи різняться. Наприклад, ПТД на тлі вживання наркотиків зна-

чно частіше зустрічається у чоловіків, оскільки вони частіше і в 

більших дозах схильні вживати наркотики [44].
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Інші демографічні фактори. Не виявлено ніякої залежності 

між ПТД і рівнем освіти, соціальним статусом, сімейним станом 

або доходом [8]. Не спостерігається зв’язку і між віросповіданням 

та частотою переживання, а також характером ПТД [24]. Водночас 

є чітка залежність змісту ПТД, а також рівня віри населення в саму 

можливість позатілесного стану від культурного тла [59]. Напри-

клад, шамани етнічних племен розказують, що під час «магічних 

подорожей» їхнє «інше тіло» має форму тотемної тварини племені.

Особистісні риси. За даними Гекенбаха [26] люди, які часті-

ше за інших переживають ПТД, мають більш розвинену фантазію, 

менш скуті, більш відкриті та радикальні. МакКроскі виявив, що 

вони ще й більш схильні до так званого «магічного типу мислен-

ня». З іншого боку, це не обов’язково вказує на те, що ПТД відбу-

вається саме з вразливими і «богемними» людьми; такий тип лю-

дей може бути більш схильний прислуховуватися до себе, а також 

практикувати техніки входу в ПТД.

За даними Ірвіна не спостерігається ніякої залежності між 

схильністю до ПТД і екстраверсією або невротизмом [24]. Також 

не вдалося виявити зв'язок між замкнутістю, нарцисизмом і ПТД 

[68]. В той же час група дослідників на чолі з С’юзан Майєрс вста-

новила, що схильні до ПТД студенти більше цікавляться складни-

ми концепціями, ніж пересічний студент [41]. З іншого боку, в цьо-

му дослідженні розглядалася дуже специфічна вибірка (студенти 

єзуїтського коледжу), що не дозволяє застосувати ці результати до 

загальної популяції.

Когнітивні навички. Якщо пристати на думку, що ПТД – це 

візуалізована фантазія, то цілком очевидно, що схильні до ПТД 

люди повинні мати гарні навички візуалізації та розвинену фан-

тазію. Декілька дослідників в різний час вивчали здатність таких 

людей до побудови візуальних образів і керування ними. Достовір-

ної різниці між дослідною та контрольною групами виявлено не 

було [24]. В низці інших дослідів різницю було виявлено. Напри-

клад, Кук та Ірвін показали, що схильні до ПТД люди мають більш 
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розвинене просторове мислення і краще уявляють об’ємні об’єкти 

[19]. Також виявлено залежність між типом уяви (кінестетична, со-

матостатична) і суб’єктивною здатністю контролювати зміст ПТД 

[24]. Звідси випливає, що навички соматичної уяви грають певну 

роль у формуванні ефектів, що спостерігаються при ПТД [8].

Попередні знання про ПТД. Дані показують, що 50-60% ви-

падків ПТД відбуваються в людей, які не мають ніякої попередньої 

інформації щодо цього явища. Більш того, наявність знань про да-

ний феномен не впливає на характер відчуттів на початку і перед 

завершенням ПТД [24]. Водночас поінформованість дозволяє лег-

ше перенести перший ПТД, оскільки багатьом непоінформованим 

людям в перший раз здається, що вони помирають.

Дисоціативні феномени. Виходячи з того, що ключовим еле-

ментом ПТД є відокремлення центру усвідомлення і уваги від фі-

зичного тіла, потрібно  задатися питанням: чи не є роз’єднання  з 

тілом просто типовою поведінковою реакцією схильних до ПТД 

людей? За допомогою анкетування Ірвін встановив, що у таких лю-

дей рівень «уваги до тіла» суттєво не відрізняється від пересічної 

людини, що не мала ПТД [24]. Крім того, Ірвін показав [24, 30], що 

у таких людей більш висока схильність до психологічного погли-

нання (наприклад, при медитації). Більш того, ці дані пізніше були 

підтверджені й в інших країнах [8, 27, 41]. Також було встановле-

но, що люди з високою схильністю до психологічного поглинан-

ня більш результативно застосовують техніки експериментальної 

індукції ПТД [30], частіше спостерігають парасоматичну форму в 

позатілесному стані, а також мають більш виражені відчуття перед 

закінченням переживання [24].

Психологічне поглинання і схильність до фантазій є прикла-

дами дисоціативних феноменів. За даними Альварадо і Зингро-

ун [5], а також Дальтона та ін. [20], спостерігається зв'язок між 

ПТД і патологічними (деперсоналізація), а також непатологічними 

(поглинання) видами дисоціативних процесів. У недавньому до-

слідженні Ірвіна [33] було виявлено, що найбільш сильно з часто-
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тою виникнення ПТД пов’язана соматоформна дисоціація, тобто 

тенденція до роз’єднання з тілесними процесами. Мюррей і Фокс 

пізніше підтвердили ці дані, встановивши, що люди, котрі пере-

жили ПТД, мають помітну схильність до соматоформної дисоці-

ації, а також часто тривожаться через свою зовнішність [38,39]. 

Судячи з усього, спонтанний позатілесний досвід є специфічною 

формою дисоціативного переживання, частково пов’язаного з не-

задоволенням власним тілом. Для перевірки цієї гіпотези Мюррей 

і Фокс порівняли степінь задоволення своїм тілом у людей, які 

мали спонтанні ПТД або ПТД як компонент присмертного пережи-

вання [40]. З’ясувалося, що люди, котрі пережили спонтанні ПТД, 

мали значно більшу схильність до соматоформної дисоціації та 

були менше задоволені своїм тілом, ніж ті, хто пережив ПТД в ході 

присмертних переживань. Напрошується висновок, що спонтанні 

ПТД можуть мати неврологічну природу. З іншого боку, не варто 

забувати, що факти, які вказують на це, –лише людські свідчення, 

яким притаманні помилки і зміщення.

Потреби. Є підстави вважати, що соціальні фактори можуть 

суттєво впливати на зміст ПТД, але не на частоту їх виникнення 

[8]. Наприклад, бажання зустрітися з кимсь з померлих родичів  

може сприяти оформленню ПТД саме в форму рандеву з приви-

дом. На думку деяких психоаналітиків [66], ПТД може бути про-

явом нарцисизму, коли людина жадає побачити себе збоку – так, 

як бачать її оточуючі. Проте ця думка зовсім не підтверджується 

даними досліджень Ірвіна [24], Мюррей і Фокс [38], які показали, 

що люди, схильні до ПТД, скоріше переживають незадоволення 

своєю зовнішністю, ніж нарцисизм. Крім того, встановлено, що 

такі люди мають велику потребу в переживанні психологічного 

поглинання [24,31].

Нейрофізіологічні особливості. Дані такого типу нечисленні 

та отримані в дослідженнях із залученням практикуючих езотери-

ків [24]. Єдиними характерними нейрофізіологічними особливос-

тями ПТД є ознаки глибокого розслаблення, а також уваги до чо-
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гось. В одному з новітніх досліджень Де Фуа та ін. [21] показано, 

що імовірність пережити ПТД значно вища у людей, які раніше 

мали слухові галюцинації. В дослідженні Сміт і Месьє 2014 року 

[62] проведено функціональну томографію мозку жінки, здатної 

викликати у себе ПТД за власним бажанням. Показано, що ПТД 

супроводжувався активацією мозочка, скронево-тім’яного вузла, 

а також середньої та верхньої фронтальної орбітальної звивини. 

Усі ці ділянки мозку пов’язані з координацією і сприйняттям руху. 

Потрібні додаткові дослідження для кращого розуміння нейрофізі-

ологічних основ і виявлення додаткових корелятів ПТД.

Вплив пережитого позатілесного досвіду. Як правило, чим 

більш складним і насиченим було переживання, тим з більшою 

ймовірністю воно викличе якісь зміни в людині [7]. Більшість лю-

дей сприймає досвід позатілесного стану позитивно, більш того, 

вони хотіли б пережити ПТД ще раз [32,47,70]. Найяскравішою 

зміною можна вважати послаблення страху смерті [32]. Після ПТД 

на тлі присмертних переживань часто посилюється віра в існуван-

ня життя після смерті і розуміння того, що смерть – лише перехід 

з одного стану в інший [32]. Переживання ПТД зазвичай не сприяє 

зверненню людини до релігії, особливо якщо вона до цього була 

атеїстом [53]. Релігійний ж зміст ПТД звичайно властивий глибо-

ко віруючим людям або тим, хто переживає клінічну смерть [25]. 

Багато людей після ПТД починають активно цікавитися паранор-

мальними явищами, читати відповідну літературу [47, 70].

7. Теоретичні пояснення феномена ПТД

Усі існуючі на сьогоднішній день теорії, які в тій або іншій 

мірі пояснюють природу феномена ПТД, можна поділити на дві 

категорії: екзосоматичні, згідно з якими під час ПТД відбувається 

справжнє відокремлення нематеріальної частини особистості від 

фізичного тіла, і психофізіологічні, в яких вважається, що ПТД є 

лише галюцинацією або складною візуалізацією розуму, тобто фе-

номен цілковито залежить від психіки і нейрофізіології суб’єкта. 



103

Основи парапсихології: учбовий посібник

Розглянемо сильні та слабкі сторони цих теорій детальніше.

Екзосоматичні теорії. Усі теорії цієї групи ґрунтується на 

ідеї про існування нематеріальної частини особистості (свідомос-

ті, душі, духу), яка здатна існувати незалежно від фізичного тіла. 

На думку Крукелла [50] люди мають «надфізичне духовне тіло», 

котре під час ПТД відокремлюється від фізичного тіла і подорожує 

реальним світом, а також раєм і пеклом. Недоліком подібних тео-

рій є те, що світ, який сприймається у позатілесному стані, хоча й 

дуже схожий з реальним, але практично завжди має певні відмін-

ності (наприклад, наявність додаткових предметів). Більш того, не-

ясно, яким чином люди можуть впливати на живі та неживі об’єкти 

мисленим зусиллям у позатілесному стані.

На думку Ірама [57] світ, що спостерігається в ході ПТД, по-

будований з наших спогадів і уяви, але настільки ж реальний, як і 

справжній фізичний світ. Це світ мислеформ, якими можна управ-

ляти за допомогою думки. І хоча світ ПТД уявний, позатілесне пе-

реживання цілком реальне. Більш того, може мати місце певний 

синтез між уявним і реальним світом, що пояснює їхню схожість і 

дрібні відмінності.

Теорія Ірама спростовується тим фактом, що під час ПТД 

люди іноді можуть отримувати інформацію, недоступну і невідому 

їм раніше. Якщо світ позатілесних переживань – це лише поро-

дження фантазії та пам’яті, то як таке можливе? Деякі прибічники 

цієї теорії просто відкидають можливість отримання прихованої 

інформації в ході ПТД. Сам же Ірам пізніше доповнив власну тео-

рію, ввівши поняття «вимір ясновидіння», тобто підпростір у світі 

ПТД, до якого також можна отримати доступ у позатілесному ста-

ні. Ні підтвердження, ні спростування цієї ідеї поки немає.

Вайтман, а також деякі інші прибічники екзосоматичних тео-

рій [67] вважають, що «астральний світ», який згадується в езоте-

ричних трактатах, реально існує. На їхню думку, астральний світ 

багато в чому співвідноситься з світом фізичним, що і дозволяє 

отримувати звідти достовірну інформацію. ПТД ж представляє со-
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бою подорож душі (духу) астральним світом. Однак реальних до-

казів існування астрального світу поки не отримано. Більш того, 

навіть у випадку його існування степінь його відповідності фізич-

ному світу також неясний.

Із строго наукової точки зору екзосоматичні теорії мають 

мало переконливих доказів. Однак ця група теорій користується 

великою підтримкою не тільки в окультних колах, але й серед пе-

реважної більшості людей, що мали ПТД. Більш того, екзосома-

тичні теорії інтуїтивно зрозумілі і здається, що зобов’язані бути 

правильними. Адже під час переживання люди усвідомлюють себе 

відокремленими від тіла, бачать своє фізичне тіло збоку, спостері-

гають парасоматичну форму, а також чітко сприймають реальність. 

На жаль, ці аргументи не мають великої доказової ваги через їхню 

суб’єктивність. Крім того, екзосоматичні теорії не мають великої 

сили передбачення, оскільки не дозволяють дати точну відповідь 

на питання, які люди більше схильні до ПТД? Відповідь на це пи-

тання дають окультні трактати, але потрібна ретельна експеримен-

тальна перевірка для формування висновків.

Тим не менше слід згадати про деякі спроби перевірки екзо-

соматичних теорій. У низці досліджень [1, 24] учені намагалися 

зафіксувати «вихід з тіла» за допомогою спеціальних детекторів. У 

більшості дослідів не вдалося нічого зафіксувати, хоча в деяких з 

них [48] отримані незвичайні результати. Осіс і МакКормік зареє-

стрували наявність якогось дуже легкого матеріального впливу на 

датчики під час ПТД у досліджуваного суб’єкта. Водночас не мож-

на виключати можливість психокінетичного впливу на датчики з 

боку суб’єкта або самих учених. Наявність негативних результатів 

у більшості експериментів такого типу не спростовує реальності 

«виходу з тіла», оскільки частина, що відокремлюється від фізич-

ного тіла,  може бути нематеріальною чи «напівматеріальною», що 

не дозволяє зафіксувати її за допомогою датчиків.

Осіс провів іншу серію експериментів з метою перевірки ек-

зосоматичних теорій. У цій серії дослідів від учасників вимагало-
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ся направити своє «друге тіло» в точку приміщення, недоступну 

для огляду фізичними очима, і побачити сховану там інформацію 

[45,46]. Очевидно, що позитивний результат у таких дослідах 

може досягатися не тільки за рахунок «другого тіла», але й за допо-

могою екстрасенсорного сприйняття. Осіс розробив спеціальний 

підхід для виключення екстрасенсорики в даних умовах. Суть його 

в тому, що в спеціальному ящику створювалась цільова картин-

ка, яку можна було побачити тільки через спеціальне віконечко в 

одному з боків ящика. Картинка створювалася за допомогою де-

кількох оптичних механізмів, тобто фактично вона не існувала в 

якомусь конкретному місці, що виключало можливість її зчитуван-

ня шляхом екстрасенсорного сприйняття. Отже, побачити цільо-

ву картинку можна було тільки звичайними очима або у «другому 

тілі» при ПТД. За даними Осіса декілька учасників змогли справи-

тися з завданням, що підтверджує екзосоматичну теорію. З іншого 

боку, ми до цього часу не знаємо меж екстрасенсорного сприйнят-

тя, тому не можна виключати, що за допомогою екстрасенсорики 

можливо зчитати не тільки фізично існуючі зображення але й об-

рази, які збираються (цю гіпотезу прийнято називати «гіпотезою 

суперекстрасенсорики»).

Враховуючи описане вище, стає зрозуміло, що експеримен-

тальна перевірка екзосоматичних теорій пов’язана зі значними ме-

тодологічними труднощами. Більш того, методи матеріалістичної 

науки в принципі погано підходять для перевірки нефізичних фе-

номенів на кшталт ПТД.

Психофізіологічні теорії. Переважна більшість психологів і 

психіатрів дотримуються думки, що ПТД – це галюцинаторне пе-

реживання [2]. В деяких випадках таке пояснення цілком виправ-

дане, але далеко не в усіх. Ці теорії поділяються на дві підгрупи в 

залежності від того, як трактується природа і механізм виникнення 

галюцинаторного ПТД.

1) Фізіологічні теорії На думку Хонеггер [28] ПТД 

пов’язаний з механізмом біологічного гомеостазу, який є регуля-
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торною реакцією на раптову зміну фізіологічного стану організ-

му з метою збереження його цілісності. В деяких умовах, таких 

як сенсорна депривація, сенсорне перевантаження чи травма, люд-

ський організм втрачає відчуття себе, і «перехід у друге тіло» за-

пускається з метою відновлення відчуття цілісності. Якщо бачення 

свого тіла є критично важливим для людини, то під час її ПТД буде 

спостерігатися чітка парасоматична форма.

На думку Персінгера [55] ПТД може бути результатом рапто-

вого переходу правопівкульних процесів у ліву півкулю мозку. Та-

ким чином, ліва півкуля може усвідомлювати одночасно два «Я», 

одне з яких відповідає позатілесній формі, а інше – фізичному тілу. 

Як підтвердження цієї ідеї Персінгер вказує на встановлений факт 

наявності зв’язку між відчуттям відокремлення від тіла і переорієн-

тацією півкуль мозку у відношенні тета-активності скроневої кори.

В одному з недавніх досліджень Бланке та інші [16] показали 

розвиток ПТД у жінки-епілептика при електростимуляції правої 

кутової звивини мозку. Автори прийшли до висновку, що ПТД ви-

никає в результаті нездатності мозку інтегрувати складну сомато-

сенсорну і вестибулярну інформацію. Проте досліди показують, 

що кутова звивина – не єдина ділянка мозку, залучена в ПТД [42]. 

У новому дослідженні Бланке з колегами [14] проаналізували не-

йрофізіологічні та феноменологічні кореляти феноменів ПТД і 

аутоскопії. У переважної більшості пацієнтів було виявлено дис-

функцію мозку в зоні скронево-тім’яного вузла, який пов'язаний з 

координацією візуальної, тактильної і пропріоцептивної інформа-

ції. Раніше було показано, що скронево-тім’яний вузол залучений 

у породження візуальних ілюзій про власне тіло.

Ще одне підтвердження нейрофізіологічної природи ПТД було 

отримано в дослідженні, проведеному зі здоровими волонтерами, 

котрих просили уявити, що вони перебувають у стані ПТД [15]. При 

виконанні цього завдання у людей активувався скронево-тім’яний 

вузол; при транскраніальній магнітній стимуляції цієї зони волон-

тери вже не могли виконати цього завдання. Коли ж волонтерів про-
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сили подумки спробувати подіяти на об’єкти (як в ході ПТД), то 

вплив на скронево-тім’яний вузол мозку не давав результату, що 

вказує на роль цієї ділянки мозку саме в створенні образу фізичного 

тіла. Очевидно, що подальші нейрофізіологічні дослідження роз-

криють додаткові деталі процесу виникнення ПТД [18]. 

Крім вказаних вище фізіологічних теорій, також популярна 

теорія пароксизму скроневої долі мозку [54], а також теорія «масо-

ваного розгальмування кори» [60]. Усі ці теорії мають деякі докази, 

а також низку фактів, які їх спростовують. Це не дозволяє розціню-

вати їх як вичерпні.

2) Психологічні теорії. Згідно з однією з найперших теорій 

цієї підгрупи ПТД є шизофренічною галюцинацією [29]. Зараз ця 

теорія викликає дуже великі сумніви, оскільки кількість шизофре-

ніків серед людей, що пережили ПТД, достовірно не перевищує се-

редній рівень шизофреніків у популяції. Більш того, дуже сумнів-

но, що чверть студентів-психологів іноді переживає шизофренічні 

галюцинації. Великою популярністю зараз користується «м’яка» 

модифікація першої версії, згідно з якою ПТД пов’язані не з ши-

зофренією, а з шизотипічним розладом особистості («уповільнена 

шизофренія») [37].

На думку Уітлока ПТД пов'язаний з процесом деперсоналіза-

ції (подібно до присмертних переживань) [69]. Ця ідея частково 

підтверджується дослідженнями Альварадо і Зингроун [5], які по-

казали, що ПТД пов'язаний з дисоціативними процесами, в тому 

числі, з деперсоналізацією. Але при цьому звичайно не йдеться 

про тяжкі патологічні форми деперсоналізації. Таким чином, поки 

рано ставити знак рівності між феноменом ПТД і процесом депер-

соналізації.

Вище також згадувалась психоаналітична теорія нарцисиз-

му як явища, що лежить в основі ПТД [66]. Ця теорія не має фак-

тичних підтверджень, оскільки встановлено, що люди, схильні до 

ПТД, навпаки частіше незадоволені своєю зовнішністю, ніж зви-

чайні люди, тому про нарцисизм і мови бути не може [24,68].



108

С. Гонсалес, Ю. Медведєва, І. Бомбушкар

Однією з найстаріших версій стосовно природи ПТД є теорія 

«екстрасенсорної проекції» [9], згідно з якою в основі сприйнят-

тя світу, а також орієнтації в ньому в позатілесному стані лежить 

екстрасенсорне сприйняття. Ця теорія підтверджується наявністю 

ПТД, що дає інформацію, яку можна перевірити, а також деякими 

відмінностями альтернативного ПТД-світу від фізичної реальнос-

ті. Водночас ця теорія не пояснює наявності специфічних відчуттів 

на початку і перед закінченням ПТД, а також наявність тунельного 

ефекту.

На думку психіатра Еренвальда [22] ПТД є візуальною відпо-

віддю на питання про існування безсмертя, ілюзорною спробою 

переконати себе в існуванні душі, яка здатна пережити смерть фі-

зичного тіла. Факти цю теорію не підтверджують. По-перше, не 

спостерігається залежності частоти виникнення і глибини ПТД від 

релігійності людини [24]. По-друге, між вірою в життя після смер-

ті та успішністю індукції ПТД в експериментальних умовах також 

не виявлено зв’язку [61].

Палмер запропонував деяку подобу гомеостатичної теорії 

ПТД [51]. За цією версією в деяких ситуаціях відсутність пропрі-

оцептивної та тактильної інформації призводить до порушення 

відчуття свого тіла; ПТД ж є уявною спробою повернути відчут-

тя себе, відтворити тіло (парасоматичну форму). Сприйняття на-

вколишньої реальності в ході ПТД є гіпнагогічною галюцинаці-

єю; прояви екстрасенсорики, які іноді спостерігаються, пов’язані 

зі здатністю гіпнагогічного стану свідомості переходити в стан 

екстрасенсорного сприйняття. Теорія Палмера має один суттєвий 

недолік: гіпнагогічні галюцинації є дуже уривчастими, нестабіль-

ними і примітивними, більш того, не піддаються мисленому контр-

олю, а також зустрічаються переважно в дитячому віці [58], що не 

властиво ПТД.

Згідно з когнітивною теорією ПТД [11] в кожний момент часу 

наша когнітивна система створює безліч різних моделей реаль-

ності, з яких вибирається найбільш відповідна вхідній сенсорній 
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інформації. В умовах стресу опрацювання сенсорної інформації 

порушується, і наша когнітивна система переключається на аль-

тернативну модель реальності, зібрану на основі спогадів і уяви. 

Деякі спогади містять види з висоті пташиного польоту. Таким чи-

ном, ПТД відбувається через неусвідомлене прийняття людиною 

альтернативної моделі реальності. Частковим підтвердженням цієї 

теорії служать досліди  Кука та Ірвіна [19], в яких показано, що 

люди, схильні до ПТД, мають краще просторове мислення і легше 

уявляють об’єкти з різних точок зору. В недавньому досліді Лен-

генхагер та ін. [35] за допомогою системи віртуальної реальності 

було показано, що при мультисенсорному конфлікті, коли перед 

людиною створювали її віртуальне «друге тіло», багато хто був 

схильний ототожнювати себе саме з віртуальним, а не з реальним 

тілом, що говорить про порушення усвідомлення границь власного 

тіла і локалізації свого «Я» в таких умовах. В той же час когнітивна 

теорія не пояснює наявності асоматичних ПТД.

Спільною проблемою усіх перелічених вище візуалізаційних 

теорій є надмірне акцентування на відчутті відокремлення від тіла 

і практично цілковите ігнорування безлічі інших явищ і відчуттів, 

властивих ПТД [8], що не дозволяє цим теоріям претендувати на 

абсолютну істинність.

Ці недоліки враховані в найбільш вичерпній на сьогодні дис-

оціативній моделі Ірвіна [8], згідно з якою провідну роль у виник-

ненні ПТД грають різні форми дисоціації, зокрема, соматоформна 

дисоціація та психологічне поглинання. В теорії зроблено спро-

бу знайти конкретний дисоціативний процес, що лежить в осно-

ві кожного з феноменів, які спостерігаються при ПТД. Ситуації, 

пов’язані з екстремально низькою або високою активністю кори, 

викликають стан сильного поглинання, особливо у людей, схиль-

них до цього. Якщо ж цей стан супроводжується відключенням від 

соматичних стимулів (втрата відчуття тіла), то може виникнути 

ПТД [16]. Є дані, що схильні до соматоформної дисоціації люди 

можуть також мати схильність до деперсоналізації [43]. Водночас 
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позатілесному досвіду можуть сприяти не тільки патологічні, але 

й непатологічні фактори [34], виходячи з чого було б неправиль-

но відносити ПТД до психопатологічного стану. У випадку, коли 

розвиток соматичної дисоціації відбувається поступово, фізичне 

тіло може подавати попереджувальні сигнали, що й проявляється в 

специфічних відчуттях безпосередньо перед початком ПТД. Втра-

та відчуття тіла, а також відволікання уваги від тілесних проце-

сів руйнують звичну картину світу, в якій самоусвідомлююче «Я» 

обов’язково зв’язане з фізичним тілом, що сприяє відокремленню 

центру усвідомлення. Все це призводить до того, що наша когні-

тивна система формує статичний безтілесний образ плаваючого 

в просторі «Я» (асенсорний ПТД). У людей з більш розвиненим 

просторовим мисленням і уявою цей образ може трансформува-

тися у видиме «друге тіло» – ілюзорне вмістилище відокремле-

ної свідомості. Сильне поглинання «другим тілом» – це основа 

яскравості та реалістичності позатілесних переживань. У деяких 

випадках образ себе може трансформуватися в рухливе нематері-

альне тіло (парасоматичну форму), за рахунок чого можливе пе-

ресування уявним світом ПТД. Бачення астрального шнура може 

бути пов’язано з частиною уваги, що залишилася в фізичному тілі, 

а також служити захисною реакцією. Зміст ПТД формується у від-

повідності до потреб людини. Наприклад, при ПТД на тлі клінічної 

смерті люди часто спостерігають картини раю і бачать привидів 

померлих родичів. Оскільки дисоціативні процеси є фактором, що 

сприяє екстрасенсориці, під час ПТД іноді спостерігається здат-

ність отримання недоступної раніше інформації. Послаблення со-

матичної дисоціації (наприклад, шляхом звернення уваги на фізич-

не тіло) призводить до закінчення ПТД.

Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що домінуючими на 

даний момент є саме візуалізаційні теорії ПТД. З цієї точки зору 

дослідження феномена позатілесного досвіду – не дуже перспек-

тивна область в плані доведення гіпотези існування життя після 

смерті [17]. З іншого боку, екзосоматичні теорії як і раніше не 
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спростовані, хоча навіть у випадку доказу того, що при ПТД ре-

ально відбувається відокремлення якоїсь частини особистості від 

фізичного тіла, не буде гарантій, що ця частина здатна пережити 

смерть. Тим не менше ПТД досі лишається феноменом, який по-

требує активного вивчення.

Питання і завдання для самоконтролю

1. Опишіть основні феноменологічні елементи, що зустрі-

чаються під час позатілесного досвіду.

2. Коротко опишіть внесок ретроспективного аналізу свід-

чень очевидців у вивчення феномена ПТД.

3. Перелічіть основні теорії про природу позатілесних пе-

реживань. У чому їхні переваги і недоліки? Яка з теорій здається 

вам найбільш переконливою?

4. Багато очевидців, які пережили позатілесний досвід, 

стверджують, що він був вражаюче реалістичним. Якщо під час 

ПТД не відбувається реального виходу з тіла, то як ще можна по-

яснити це?

5. Опишіть експериментальні методи вивчення феномена 

позатілесних переживань. У чому їхні недоліки?

6. Досить часто в свідченнях очевидців міститься інформа-

ція, що не відповідає дійсності. Наприклад, під час ПТД людина 

бачила в своїй кімнаті шафу, якої там в насправді не було. Чи є це 

доказом того, що ПТД – суцільна фантазія?

7. Чи дозволяють результати, отримані в ході вивчення фе-

номена ПТД, стверджувати, що свідомість здатна існувати окремо 

від тіла? Чи підтверджують вони гіпотезу існування життя після 

смерті?

8. Стисло опишіть усереднений психосоціальний типаж 

людей, схильних до переживання ПТД.

9. Поясніть суть терміну «аутоскопія» і його відношення до 

феномену позатілесних переживань.

10. Спробуйте зробити таку вправу: сядьте в ізольованому 
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місці в повній тиші, заплющте очі та почніть уявляти, що ви зна-

ходитесь під стелею і бачите своє тіло зверху. Чи вдалося вам до-

битися реального відчуття відокремлення від тіла і побачити себе 

зверху? Враховуючи свій досвід, підтвердіть або спростуйте думку 

про те, що ПТД – це суцільна фантазія.
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ГЛАВА 4
ФЕНОМЕН РЕІНКАРНАЦІЇ

1. Вступ
Відповідно до гіпотези реінкарнації нематеріальна частина 

людської особистості («душа») не тільки виживає після загибелі 

фізичного тіла, але й періодично втілюється в нових тілах упро-

довж багатьох життів. Сам термін «реінкарнація» походить від ла-

тинських слів re – «знову», in – «в» і carno (carnis) – «плоть», тобто 

в буквальному перекладі «реінкарнація» означає «знову в плоті». 

Синонімом є поняття «перевтілення».

Слід зазначити, що в парапсихологічному співтоваристві при-

йнято говорити про перевтілення виключно у людській формі, не 

враховуючи ідеї про можливе перевтілення людської душі в різних 

тваринних або рослинних формах (рис. 4.1) [1].

Рис. 4.1. Асоціативна карта понять, методів та явищ, пов’язаних з феноменом 

реінкарнації.
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Віра у феномен реінкарнації широко розповсюджена в різних 

культурах, але найбільше – в країнах Південної та Південно-Схід-

ної Азії [7], таких як Індія, Бірма, Непал, Камбоджа, Таїланд та 

ін. У Західних культурах ідея про перевтілення сприймається зі 

значним скептицизмом, хоча в останні декілька десятиліть поміт-

на тенденція до проникнення Східних ідей на Захід і підвищен-

ня лояльності населення до таких екзотичних для християнської 

культури ідей як реінкарнація. Згідно з даними соціологічних опи-

тувань, проведених упродовж останнього десятиліття, рівень віри 

європейсько-американського населення в існування реінкарнації 

складає від 12% (Мальта) до 44% (Литва). Гіпотезу реінкарнації 

підтримує майже третина населення Росії та Білорусі. Серед укра-

їнців (станом на 2002 рік) ідею про перевтілення поділяє біля 28% 

населення [10].

Слід також зазначити, що серед людей, які вірять в існуван-

ня життя після смерті, далеко не усі поділяють ідею про перевті-

лення. Наприклад, в Ірландії біля 79% населення підтримує ідею, 

що якась частина людської особистості продовжує існування піс-

ля смерті фізичного тіла; водночас лише 27% з них пов’язує це з 

реінкарнацією [10]. Згідно з дослідженнями Уолтера та Уотерхаус 

[44] рівень обізнаності про реінкарнацію серед населення Англії, 

яке підтримує цю ідею, не перевищує інформованості про інші так 

звані гіпотези «New Age», і, за великим рахунком, віра в реінкарна-

цію принципово не відображається на їхньому житті.

Наукове вивчення феномена реінкарнації почалося в 20-х ро-

ках ХХ сторіччя в Індії [21], але найбільш відчутний внесок у роз-

виток цього напрямку зробив видатний канадсько-американський 

вчений Ян Стівенсон (рис. 6.2) з університету Вірджинії, США, 

який більше чотирьох десятиліть свого життя присвятив збиранню 

та аналізу випадків реінкарнаційного типу в усьому світі [14].

2. Основні поняття

Випадок реінкарнаційного типу або випадок ймовірної реін-
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карнації – випадок спонтанного 

прояву спогадів у людини про 

життя в тілі іншої людини, в 

іншому місці та часі до наро-

дження теперішньої особистос-

ті. Використовуються також по-

няття «реінкарнаційний досвід» 

і «досвід минулих життів».

Нерозкритий випадок – 

випадок реінкарнаційного типу, 

в якому не вдається точно іден-

тифікувати особу людини в ми-

нулому житті, або інформації 

про ім’я та прізвище минулого 

втілення зовсім немає.

Розкритий випадок – ви-

падок реінкарнаційного типу, 

в якому вдається точно іденти-

фікувати особистість минулого 

втілення.

Активний випадок – випадок реінкарнаційного типу, в якому 

реінкарнант зберігає пам’ять про минуле життя на момент контак-

ту з парапсихологом.

Сила випадку – своєрідна інтегральна оцінка випадку реінкар-

наційного типу, яка відображає кількість повідомлених деталей, їх 

достовірність та багато іншого.

Реінкарнант – нинішня особистість людини, яка пам’ятає ми-

нулі втілення.

Крос-гендерна реінкарнація – тип перевтілення, при якому 

стать нинішньої та минулої особистості відрізняється.

Вроджені відмітки – будь-які шкірні аномалії, що є у людини 

від народження, наприклад, родимки і родимі плями.

Вроджені тілесні аномалії – різні деформації та фізичні па-

Рис. 4.2. Ян Стівенсон – родоначаль-
ник сучасних досліджень феномена 

реінкарнації.
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тології (наприклад, відсутність кисті руки, вм’ятина на черепі та 

ін.) тіла реінкарнанта, які нібито є наслідком отриманих травм у 

минулому житті.

3. Підходи до дослідження феномена реінкарнації

Усі методичні підходи до дослідження гіпотези про існування 

перевтілення людської душі можна поділити на дві групи – ретро-

спективні та проспективні.

1) Ретроспективні методи ґрунтуються на фактичній пе-

ревірці та зіставленні інформації про минулі життя, повідомленої 

людиною, яка є потенційним майбутнім втіленням. Серед ретро-

спективних методів:

• Дослідження спонтанних спогадів – збір і перевірка свід-

чень про минулі життя від людей (найчастіше – дітей), що нібито 

не втратили пам’ять про свої минулі втілення.

• Вивчення вроджених відміток і тілесних аномалій – зі-

ставлення розташування шкірних відміток (родимок, родимих 

плям), а також деформацій та аномалій розвитку на тілі людини з 

місцями поранень на тілі його минулого втілення.

• Регресійний гіпноз – зміщення свідомості пацієнта в гіп-

нотичному стані в далеке минуле з метою отримання відомостей 

про минулі життя пацієнта, що піддаються перевірці.

2) Проспективні методи ґрунтуються на перевірці попере-

дньо закладеної інформації через певний проміжок часу в майбут-

ньому (експериментальні методи). До них належать такі методи як:

• Прогресійний гіпноз – зміщення свідомості пацієнта у 

майбутнє в гіпнотичному стані з метою одержання інформації про 

майбутні події, що піддається перевірці. 

• Метод експериментальних якорів – створення матері-

альних або нематеріальних (гіпнотичних) зачіпок для майбутніх 

втілень з подальшою перевіркою спогадів про ці зачіпки у потен-

ційних реінкарнантів. 
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4. Основні факти про перевтілення

Феноменологія випадків реінкарнаційного типу встановле-

на переважно в ході багаторічного вивчення спонтанних дитячих 

спогадів у країнах Азії, проведених у другій половині ХХ століття 

Яном Стівенсоном.

Поширеність: випадки реінкарнаційного типу зустрічаються 

значно частіше в країнах, де велика частина населення вірить в 

існування перевтілення [30]. У той же час відомо багато свідчень 

від людей з країн і родин, які не вірять в реінкарнацію або навіть 

не знають про таку концепцію [17, 31]. Згідно з даними Баркера і 

Пасрічі [2], зібраними у Північній Індії, реінкарнаційний досвід 

зустрічається в середньому у 0,2% населення (у двох людей з тися-

чі). На жаль, немає підстав вважати, що й в інших країнах і культу-

рах це число того ж порядку.

Вік: найчастіше спогади про минулі життя проявляються в ди-

тячому віці (від 2 до 5 років). При цьому дитина починає згадувати 

деякі деталі свого життя в іншому місці, часі та родині. Звичайно 

подобні спогади виникають спонтанно, без зовнішнього стимулу; 

в той же час зіткнення дитини з чимось, що нагадує про минулі 

втілення, може стимулювати пробудження спогадів [16]. Спостері-

гається також зв’язок між типом смерті в минулому житті та віком 

пробудження спогадів у житті теперішньому: як правило, насиль-

ницька смерть супроводжується більш ранньою появою спогадів 

у наступному житті [34]. Кореляції між віком, в якому наступила 

смерть, та віком, в якому пробудилися спогади в наступному житті, 

не спостерігається [34].

Ім’я: ім’я минулої особистості називається досить часто. В ін-

дійській вибірці ім’я минулого втілення фігурувало в ¾ свідчень, в 

американській вибірці – в 1/
3
 випадків [31].

Інтервал між втіленнями: проміжок часу між смертю мину-

лої особистості та втіленням нової варіює у досить широкому діа-

пазоні – від декількох тижнів до багатьох років, але в середньому 

складає 15 місяців [30]. За даними Стівенсона і Чадхі [34] період 
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між втіленнями коротше в тих випадках, коли смерть минулої осо-

бистості була насильницькою.

Відстань між втіленнями: у більшості випадків відстань між 

місцем нового втілення та місцем смерті минулої особистості не 

перевищує 160 км [23]. Частіше за все минула і теперішня особис-

тості належать до однієї національності, сповідують одну релігію 

та розмовляють тією ж мовою.

Стать втілення: найчастіше стать нинішньої та минулої осо-

бистості збігається. Зміна статі зустрічається в 15-20% свідчень 

(Бірма, Таїланд, США) [30, 31]. Водночас у деяких вибірках (на-

приклад, Туреччина) таких випадків зовсім немає.

Обставини смерті: спосіб відходу з життя минулого втілен-

ня згадується досить часто. У більшості випадків це насильницька 

смерть, часто – за нез’ясованих обставин [21, 40]. Цікаво, що спо-

гади стосуються переважно останніх років життя минулої особис-

тості [20].

Соціальний статус втілень: у переважній більшості випадків 

минула особистість мала приблизно такий самий соціальний стан 

(трохи вищий чи трохи нижчий); видатні або відомі особистості 

серед минулих втілень не зустрічаються практично ніколи [31]. 

Водночас в окремих вибірках (випадки Шрі Ланки та Індії) значно 

частіше зустрічаються свідчення про минулі особистості, які мали 

більш високий і заможний соціальний статус [23].

Стійкість спогадів: у міру дорослішання дитини спогади по-

ступово слабшають і рідко зберігаються після 8 років [21]. Вод-

ночас деякі подробиці минулого життя залишаються у пам’яті на 

довший час. Наприклад, у випадку зміни статі нова особистість 

часто має проблеми з самоідентифікацією, виявляючи риси харак-

теру іншої статі [33]. У нещодавньому дослідженні Харальдссона 

[9] було проведено опитування 42 осіб у віці від 19 до 49 років, які 

в дитинстві мали спогади про минулі життя. Тільки 38% з них збе-

регли в пам’яті деякі деталі дитячих спогадів. Більш того, ці спо-

гади були досить фрагментарні та містили переважно дані про об-
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ставини смерті, а також про близьких людей минулої особистості.

Фобії: в цілій низці випадків травматичні ситуації з минулого 

життя є підґрунтям для розвитку фобій у новому втіленні; особли-

во це стосується обставин смерті [33]. Наприклад, людина може 

відчувати страх перед автомобілями, якщо у минулому втіленні 

вона загинула під колесами. У цілому ряді випадків відмітки на 

тілі нової особистості можуть бути зіставлені з травмами, отрима-

ними у минулому житті [20, 33].

Культурне тло: у дослідженні, проведеному у 1990 році в Ін-

дії [1], показано, що в цілому не спостерігається значної схожості 

між реальною феноменологією випадків реінкарнаційного типу і 

загальноприйнятими релігійними уявленнями про реінкарнацію. 

Водночас цілком очевидно, що культурне тло впливає на ймовір-

ність того, що людина вирішить розказати про свої спогади, а не 

приховає їх через побоювання громадського осуду. Спостеріга-

ється також зв'язок між частотою крос-гендерних перевтілень та 

культурним тлом; крім того, крос-гендерні втілення частіше від-

буваються в одній родині [30, 31, 35].

Психологічні особливості носіїв спогадів: у дослідженні Ха-

ральдссона [11], проведеному на Шрі Ланці та в Лівані, було по-

казано, що дітям, які мають спогади про минулі життя, властиві 

більш високі вербальні навички, а також краща пам’ять, ніж ді-

тям з контрольної групи (які не пам’ятають минулі життя). Водно-

час істотної різниці у навіюваності між дітьми не спостерігалось 

[11], хоча діти з пам’яттю про минулі життя більш схильні до по-

ведінкових проблем та розладів особистості. Робертсон і Гоу [24] 

встановили, що дорослі австралійці, що мають спогади про минулі 

життя, більш схильні до фантазування, а також мають більш чуттє-

во-інтуїтивний тип особистості.

5. Спонтанні спогади про минулі життя – основне дже-

рело фактів про феномен реінкарнації

На сьогодні зібрана інформація про більш ніж 2500 випадків 
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реінкарнаційного типу [40]. Основний внесок у збір цієї інформа-

ції зробив Ян Стівенсон з допомогою регіональних парапсихологів 

з різних країн світу.

Випадок Камерона Макаулея. Цей відомий випадок ліг в 

основу документального фільму 2006 року «Extraordinary people: 

the boy who lived before» (в російському перекладі – «Мальчик, 

который уже жил однажды»). З самого раннього віку шотландський 

хлопчик з Глазго на ім’я Камерон Макаулей розповідав своїм бать-

кам про іншу сім’ю та інше місце, де він жив раніше. За словами 

дитини, колись вона жила на острові Барра, який знаходиться при-

близно за 300 кілометрів від Глазго. Хлопчик дуже переживав, що 

його минула родина на Баррі сумує за ним, просив батьків поїхати 

туди і розповісти минулим родичам, що з ним усе добре. Ніхто з 

теперішніх батьків Камерона ніколи не відвідував Барру і не міг 

бути джерелом інформації для спогадів дитини.

Камерон також згадував, що його минулого батька звали 

Шейн Робертсон, а загинув він, за словами хлопчика, через те, що 

«не дивився по боках» (мабуть, його збив автомобіль). Камерон, 

крім того, розповідав багато подробиць про дім сім’ї на Баррі, про 

своїх минулих родичів. Оскільки прохання хлопчика про поїздку 

на Барру не припинялися, батьки вирішили піти Камерону назу-

стріч і відвезти його на острів, хоча частина родини була проти 

цього. Мати Камерона звернулася за допомогою на телебачення, а 

також до дитячого психолога Джимі Такера. У лютому 2006 року 

поїздка на Барру відбулася.

За спогадами Камерона з вікна свого білого будинку він міг 

спостерігати за приземленням літаків. Мати Камерона зробила 

запит в архів острова про сім’ю Робертсонів, які ймовірно жили 

в бухті. Було встановлено, що родина Робертсонів дійсно жила в 

бухті, в білому будинку. Не повідомляючи цю інформацію Камеро-

ну, експедиція попрямувала в бухту, щоб поспостерігати, чи змо-

же хлопчик упізнати потрібний будинок. Камерон моментально 

впізнав дім Робертсонів, як тільки він попав в його поле зору. На 
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жаль, в будинку ніхто з сім’ї Робертсонів уже не проживав. Хлоп-

чик абсолютно вільно орієнтувався в домі, знаючи буквально кож-

ний його куточок. Більш того, опис виду з вікна ванни, а також 

секретного ходу в саду повністю збіглося з реальністю. Пізніше 

дослідникам вдалося поспілкуватися з деякими родичами минулої 

особистості Камерона, а також побачити декілька фотографій його 

минулої сім’ї. Деякі описи Камерона також збіглися. Але ніякої ін-

формації про Шейна Робертсона та його сина знайдено не було, 

тому на думку Джима Такера, цей випадок не можна однозначно 

розцінювати як доказ феномена реінкарнації.

Випадок Гнанатіллеки. Дівчинка на ім’я Гнанатіллека на-

родилася в селі Гедунавева в центральній Шрі Ланці в 1956 році. 

В однорічному віці дівчинка вперше згадала інших батьків, а в 2 

роки почала розповідати про минуле життя в тілі хлопчика. Вона 

стверджувала, що мала батьків, двох братів і багато сестер, коли 

жила в іншому місті – Талавакеле, розташованому за 26 кілометрів 

від її рідного села. Пересування між цими поселеннями  утруднене 

через відмінності рослинності та кліматичні особливості. Гнана-

тіллека пам’ятала імена членів минулої сім’ї, професію батька, зо-

внішність батьків, розташування будинку, а також деякі історії, які 

вона вивчала у школі в минулому житті. За показами Гнанатіллеки 

Стівенсону вдалось ідентифікувати її минулу особистість, якою 

виявився хлопчик на ім’я Тіллекератне, що помер від хвороби у 

12-річному віці в листопаді 1954 року. Обидві родини (минула і те-

перішня) категорично стверджували, що нічого не знали одна про 

одну.

В 1960 році Гнанатіллека з сім’єю відвідала Талавакеле. Ді-

вчинка впізнала декілька будівель в місті. На жаль, виявилося, що 

будинок, в якому жила родина її минулої особистості, вже знесли. 

Пізніше дівчинка змогла упізнати  деяких учителів зі школи, в якій 

навчався Тіллекератне. Через рік відбувся повторний візит Гнана-

тіллеки в Талавакеле, де їй організували зустріч з родичами Тіл-

лекератне. У присутності незалежних спостерігачів дівчинка пра-
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вильно упізнала 7 членів родини Тіллекератне. На упізнанні також 

були присутні дві людини, незнайомих Тіллекератне. Гнанатілле-

ка їх не впізнала. За словами присутніх, поведінка Гнанатіллеки 

з окремими родичами дуже нагадувала поведінку Тіллекератне. 

В 7-річному віці у Гнанатіллеки залишилися тільки фрагментарні 

спогади про минуле життя.

На думку Стівенсона, випадок Гнанатіллеки є одним з най-

більш переконливих, оскільки містить масу перевірених і підтвер-

джених деталей. Це типовий приклад так званого «розкритого ви-

падку».

Випадок Гуса Тейлора. Цей випадок також був коротко ви-

світлений у згаданому раніше документальному фільмі. Хлопчик 

на ім’я Гус Тейлор у півтора роки почав говорити, що він був своїм 

власним дідусем. Дідусь Гуса помер за рік до народження хлоп-

чика, тому Гус не міг знати деталей життя і характеру діда. В чо-

тири роки хлопчик безпомилково визначав дідуся на фотографіях, 

стверджуючи, що це він сам. Але найбільш вражаючим фактом був 

наступний. У родини Тейлорів була таємниця, яку ніколи не обго-

ворювали в присутності хлопчика, - сестру дідуся вбили і кинули 

в бухту Сан-Франциско. Тому Тейлори були ошелешені, коли ма-

ленький Гус почав розповідати про свою загиблу сестру. За сло-

вами хлопчика, після смерті Бог дав йому квиток, з яким він зміг 

пройти крізь тунель і народитися знову як Гус.

Випадок Джеймса Лейнінджера. У дуже ранньому віці у 

Джеймса з’явилися спогади про те, що він був пілотом винищувача. 

Єдиними іграшками, які цікавили хлопчика, були моделі літаків. У 

три роки хлопчик міг провести технічну перевірку літака – типова 

процедура для пілота перед вильотом. З часом його одержимість 

літаками перейшла у фазу нічних кошмарів. Хлопчик дуже погано 

спав, не втомлюючись розповідати про польоти, зброю та страшну 

катастрофу, яка сталася з його літаком. Джеймс також пам’ятав, 

що його винищувач злітав з авіаносця під назвою «Natoma», а його 

другого пілота звали Джек Ларсон. Виявилося, що авіаносець з та-
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кою назвою дійсно існував всередині ХХ століття і базувався на 
той момент у Тихому океані. Пілот на ім’я Джек Ларсон теж ре-
альна людина. Джеймс згадав, що загинув у літаку над Іводзимою, 
після чого його батьку вдалося ідентифікувати ймовірну минулу 
особистість хлопчика як пілота Джеймса Хьюстона.

Випадок Імада Елавара. П’ятирічний хлопчик з Лівану на 
ім’я Імад Елавар стверджував, що жив у сусідньому селі в минуло-
му житті. Його першими словами у ранньому дитинстві були імена 
«Джаміля» і «Махмуд», а в два роки він зупинив на вулиці незна-
йомця і сказав йому, що вони були родичами. В цілому Імад зро-
бив 55 різних заяв про своє минуле життя, задокументованих Яном 
Стівенсоном. У супроводі Стівенсона сім’я поїхала у сусіднє село, 
щоб знайти згадуваний Імадом будинок, в якому він нібито жив 
раніше. Упродовж цієї поїздки вдалося перевірити 51 тверджен-
ня Імада, 13 з них виявилися повністю вірними. На фотографіях 
хлопчик зміг правильно впізнати свого дядька Махмуда і хазяйку 
Джамілю. Більш того, Імад точно пам’ятав, де раніше зберігав свій 
пістолет, а також цілком успішно зміг підтримати розмову з незна-
йомцем про їхню спільну службу в армії.

Випадок Пармода Шарми. Людина з таким ім’ям народила-
ся в місті Бісаулі (Індія) у 1944 році. У двохрічному віці Пармод 
сказав своїй матері, що його дружина в Морадабаді може готува-
ти для нього, тому матері можна не турбуватися. Морадабад зна-
ходиться за 145 кілометрів від Бісаулі. Між 3 і 4 роками Пармод 
згадав компанію «Mohan Brothers», в якій він разом з сім’єю пра-
цював раніше, продаючи воду та печиво. В минулому житті він був 
доволі успішним торговцем і переживав через поганий фінансо-
вий стан нинішньої родини. Хлопчик радив батькам не їсти сир, 
оскільки в минулому житті він сильно захворів, коли одного разу 
з’їв його. Також Пармод не міг терпіти водні процедури, тому що, 
за його словами, в минулому житті він помер в купальні.

Батьки Пармода пообіцяли, що відвезуть його в Морадабад, 
коли він навчиться читати. Виявилося, що в Морадабаді дійсно іс-
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нувала компанія «Mohan Brothers», яка займалася продажем содо-
вої та печива і належала родині на прізвище Мера. Їх менеджер 
Пармананд Мера помер у 1943 році після того як сильно переїв 
сиру та заробив захворювання травної системи і перитоніт, від яко-
го незабаром й помер. Пармананд практикував прийом лікуваль-
них ванн, у том числі – безпосередньо перед смертю.

Слід зазначити, що парапсихологам далеко не завжди вдається 
зафіксувати випадок реінкарнаційного типу в активній фазі, тобто 
коли реінкарнант усе ще не втратив пам’ять про минуле життя. У 
більшості ж випадків дослідникам доводиться дізнаватися інфор-
мацію від оточуючих. 

6. Вроджені відмітки і тілесні аномалії

Причина появи родимок і родимих плям з наукової точки зору 
не встановлена повністю. Добре вивчені лише причини підвищеної 
пігментації шкіри, що спостерігається, наприклад, при рідкісному 
захворюванні нейрофіброматозі. Відомо, що шкірні відмітки роз-
поділені на шкірі нерівномірно: у переважній більшості випадків 
вони зустрічаються на руках, обличчі або тулубі; практично ніколи 
– вище лінії волосся. Звичайно шкірним відміткам не приділяють 
особливої уваги, але у випадках, коли вони мають дивну форму 
чи великі розміри, люди цікавляться можливими причинами їхньої 
появи. Причини появи тілесних деформацій або аномалій також 
часто невідомі, оскільки дія тератогенних (що спричиняють ано-
малії розвитку) факторів у багатьох випадках виключена [19]. В 
культурах, які поділяють ідею реінкарнації, популярна думка, що 
вроджені відмітки на шкірі або тілесні деформації пов’язані з тяж-
кими травмами, отриманими в минулих життях.

За даними Стівенсона різні вроджені відмітки і тілесні ано-
малії супроводжують приблизно 35% випадків реінкарнаційного 
типу [32]. Перевірка гіпотези про зв’язок між вродженими від-
мітками/аномаліями і травмами, отриманими в минулому житті, 
звичайно відбувається таким чином. Парапсихологи відбирають 
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свідчення людей, які стверджують, що у минулому втіленні їхня 

смерть була насильницькою або травматичною, після чого намага-

ються знайти матеріальні підтвердження того, що смерть за таких 

обставин і часових рамок дійсно мала місце, і нарешті, порівню-

ють рани на тілі трупа з вродженими відмітками і аномаліями на 

тілі реінкарнанта [20].

У класичному дослідженні Стівенсона [32] було проаналізо-

вано 210 випадків, в яких діти мали вроджені відмітки незвичай-

ного виду і розташування, а також пам’ятали про відповідні трав-

ми, отримані в минулих втіленнях. У 49 випадках вдалося точно 

ідентифікувати ймовірну минулу особистість дитини і одержати 

доступ до посмертного епікризу. В 43 з вказаних 49 випадків (88%) 

установлено чітку відповідність між розташуванням вроджених 

відміток на тілі реінкарнанта і травмами на тілі трупа минулої осо-

бистості. Такий високий процент збігу надає додаткову переконли-

вість випадкам реінкарнаційного типу.

Рис. 4.3. Приклади вроджених тілесних аномалій, які співвідносяться з травма-

ми, отриманими в минулому житті.

Більш того, було проаналізовано 18 випадків, коли на тілі ре-

інкарнанта було одночасно дві шкірні відмітки, які за свідченням 

відповідали місцям входу і виходу кулі при вогнепальному пора-
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ненні, отриманому в минулому житті. Вважається, що отвір, який 

відповідає виходу кулі, завжди трохи більший, ніж місце входу 

кулі [8]. В 14 з 18 випадків одна з родимок була більше ніж інша; в 

9 з 14 таких випадків установлено точу відповідність між розташу-

ванням двох родимок на тілі реінкарнанта і отворами від кульових 

поранень на тілі трупа минулого втілення [32]. Імовірність збігу в 

розташуванні одразу двох родимок з двома отворами на тілі трупа 

минулої особистості вкрай мала (1 до декількох тисяч).

Відомі також приклади збігу між вродженими тілесними ано-

маліями і вказаними в свідоцтвах тяжкими травмами, отриманими 

в минулому житті (рис. 4.3). На рис. 4.3.а зображено правий бік 

голови турецького хлопчика з нерозвиненою вушною раковиною і 

частково недорозвиненою правою стороною обличчя. За спогадами 

хлопчика в минулому житті йому вистрілили в голову з рушниці, 

від чого він і помер. Дані посмертного епікризу, знайденого Сті-

венсоном, підтверджують слова хлопчика. На рис. 4.3.б показано 

знімок безпалої руки індійської дитини, згідно з показами якої в ми-

нулому житті їй відрізало пальці лезами шинкувальної машини. На 

рис. 4.3.в можна бачити знімок ноги бірманської дівчинки з повніс-

тю відсутньою ступнею. За спогадами дівчинки в минулому житті 

її задавив потяг. Згідно з показами очевидців дівчинці тоді дійсно 

відрізало праву ногу до коліна. Варто зазначити, що гемімелія (від-

сутність однієї з кінцівок або її частини) нижньої кінцівки, а також 

однобічна брахідактилія (короткопалість) – вкрай рідкісне явище.

Якщо відкинути ідею реінкарнації, тоді слід припустити, що 

наявність вроджених відміток і тілесних аномалій є простою ви-

падковістю, а спогади про отримані в минулих життях травмах – 

підтасування фактів з боку батьків. Але деякі міркування дозволя-

ють спростувати таку версію. По-перше, батьки практично ніколи 

не намагаються дізнатися деталі життя ймовірної минулої особис-

тості дитини і, тим більше, порівняти розташування ран на тілі з 

вродженими відмітками на тілі дитини. По-друге, ймовірні минулі 

особистості дітей – далеко не ідеальні і не зразкові люди, часто 
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низького соціального стану і порочного способу життя; навряд чи 
багато батьків хотіло б асоціювати своїх дітей з такими особами. 
По-третє, є ціла низка випадків, в яких родини реінкарнанта і ймо-
вірної минулої особистості гарантовано ніколи не перетиналися і 
навіть не чули одна про одну.

Окремої уваги заслуговує явище, яке отримало назву «екс-
периментальна вроджена відмітка». Йдеться про поширену в дея-
ких азіатських країнах (як-от Бірма і Таїланд) практику, в ході якої 
на тіло вмираючої або нещодавно померлої людини наноситься 
спеціальна відмітка (найчастіше сажею) з метою упізнання май-
бутнього втілення цієї людини. Ідея ґрунтується на вірі в те, що 
подібна відмітка з’явиться на тілі людини в майбутньому втіленні 
у вигляді родимки чи плями. В одному з нещодавніх досліджень 
Такера і Кейла [41] було проаналізовано 18 випадків ймовірного 
проявлення експериментальних вроджених відміток. У більшості 
випадків діти були народжені в тих самих родинах, в яких мар-
кували померлого старого родича. В шести випадках у дітей були 
спогади про минуле життя, які на думку родичів, не могли бути 
отримані, природним шляхом. Малі розміри вибірки поки не до-
зволяють зробити однозначні висновки про ефективність методу 
експериментальних вроджених відміток для вивчення феномена 
реінкарнації.

7. Гіпнотична регресія як спосіб пробудження спогадів 

про минулі життя

Ідея гіпнотичної регресії ґрунтується на тому факті, що у ста-
ні гіпнозу пацієнту можна дати команду на повернення в минуле, в 
том числі – в дитинство і навіть у минулі життя [1]. Вперше поді-
бні експерименти проводилися в XIX столітті серед французьких 
спіритуалістів. Результати багаторічних досліджень були зведені 
в доповіді Колонеля Альберта де Роша за 1911 рік. Відповідно до 
цієї доповіді пацієнти в стані гіпнотичної регресії давали детальні 
описи минулих життів, яскраво переживаючи їх і демонструючи 
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риси поведінки, властиві епохам, в які нібито проходили їхні ми-

нулі втілення. Реальну ж популярність метод регресійного гіпно-

зу як техніка для пробудження спогадів про минулі життя набув 

у 1950-х роках завдяки широко популяризованому випадку аме-

риканки Вірджинії Тіге, яка в ході сеансів регресії згадала одне з 

своїх минулих життів – в особі мешканки Белфаста XIX сторіччя 

на ім’я Брайді Мерфі [5]. Після цього випадку з’явилася ціла низка 

науково-популярних статей і книжок з прикладами інших випадків 

успішної регресії в минулі життя.

Однак перші серйозні наукові дослідження свідчень пацієн-

тів, отриманих у стані гіпнотичної регресії, показали далеко не 

такі вражаючі результати [22,  39]. Насамперед через низьку досто-

вірність свідчень пацієнтів. Більшість інформації, яку повідомляли 

пацієнти в  ході гіпнотичного сеансу, представляла собою банальні 

фантазії та вигадки, наповнені історичними неточностями і супер-

ечливими свідоцтвами [43]. Це цілком відповідає давно встановле-

ному факту, що гіпнотичний стан є зручним тлом для фантазуван-

ня і розігрування ролей [18, 27]. Крім того, є дані, які вказують на 

те, що зміст «спогадів» упродовж сеансу залежить від очікувань 

пацієнта [13] і гіпнотизера [28].

Проте у ряді випадків було одержано інформацію про ймо-

вірні минулі життя, яка цілком заслуговує на увагу [38]. Особлива 

заслуга в зборі такої інформації належить відомому гіпнотерапевту 

Орнеллу Блоксхему, який провів більше 400 сеансів гіпнотичної 

регресії, а також гіпнотерапевту і психіатру Едіт Фіоре, в активі 

якої майже 20000 сеансів регресійного гіпнозу. Розглянемо декіль-

ка з найбільш цікавих прикладів регресії  в минулі життя.

Випадок Грема Хакстейбла. На момент звернення до Блок-

схема Грем Хакстейбл працював інструктором з плавання і жив 

в Уельсі. Причиною візиту був беспричинний біль в нозі. В ході 

сеансів гіпнотичної регресії він усвідомив себе як артилерійський 

старшина на ім’я Бен,  який служив на британському фрегаті XVIII 

сторіччя. При цьому Грем розмовляв з сильним акцентом та ужи-
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вав морську термінологію. Він також назвав корабель та імена чле-

нів екіпажу. Крім того, Грем в деталях описав битву, в якій отримав 

травму ноги і загинув. Після сеансів біль в нозі Грема несподівано 

пройшов. На думку експертів, сленг і мова Грема в трансі відпо-

відали XVIII сторіччю. Однак архівних даних про корабель зна-

йдено не було.

Випадок Дженсена Джекобі. В 1958 році жінка з ініціалами 

Т.Е. пройшла серію сеансів гіпнотичної регресії зі своїм чоловіком 

– лікарем і експериментатором. У стані трансу голос Т.Е. ставав 

значно грубішим і нижчим (схожим на чоловічий), і на ламаній ан-

глійській вона стверджувала, що була фермером на ім’я Дженсен 

Джекобі, що жив у XVII сторіччі. При цьому мова Т.Е. була наси-

чена словами з шведської – мови, яку ні вона, ні її чоловік ніколи 

не вивчали. Після 6 сеансів гіпнотичної регресії Т.Е. могла вільно 

говорити шведською, підтримуючи бесіду зі шведами, яких її чо-

ловік запрошував на сеанси. На думку шведських спостерігачів, 

Т.Е. дійсно говорила на застарілій шведській, яка вживалася в XVII 

столітті.

У цьому випадку ми бачимо приклад одного з найбільш вра-

жаючих феноменів, що зустрічаються при гіпнотичній регресії, – 

ксеноглосії. Ксеноглосія – це здатність у трансовому стані говори-

ти мовою минулих втілень, якою людина в нормальному (нетран-

совому) стані не володіє. У випадку ж, коли людина здатна вільно 

говорити незнайомою для неї у нормальному стані мовою (як у ви-

падку з Т.Е.), кажуть про респонсивну ксеноглосію. В тих випадках, 

коли мова лише нагадує осмислену або розмова ведеться якоюсь 

невідомою людству мовою, йдеться про глосолалію. Випадки ксе-

ноглосії – дуже рідкісні явища. Варто відмітити, що зустрічаються 

вони не тільки при гіпнотичній регресії, але й при спонтанних спо-

гадах про минулі життя.

Випадок Долорес Джей. Цей випадок – ще один яскравий 

приклад ксеноглосії [42]. Американка Долорес Джей проводила 

сеанси гіпнозу зі своїм чоловіком, і в ході одного з таких сеансів 
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(без установки на регресію) було виявлено її трансову особистість 
на ім’я Гретхен, яка розмовляла німецькою. Упродовж наступних 
сеансів були установлені деякі подробиці з життя Гретхен, але 
вони, в основному, були неконкретними і не могли бути переві-
рені. При цьому Гретхен могла підтримувати розмову німецькою, 
висловлюючись хоча й короткими простими фразами, але з гарною 
вимовою. Як Долорес, так і її чоловік стверджували, що вона ніко-
ли не вивчала німецьку. Тем не менше судити однозначно складно. 
Варто також зазначити, що німецька Долорес була досить простою, 
що не дозволяє з упевненістю говорити, що в одному з життів вона 
вільно володіла німецькою.

Багато галасу наробив у свій час випадок жінки з Уельсу під 
псевдонімом Джейн Еванс. Упродовж сеансів гіпнотичної регресії 
Джейн згадала цілих 6 минулих життів з безліччю деталей і фактів, 
які піддаються перевірці. Серед усвідомлених жінкою особистос-
тей були, зокрема, такі: Лівонія, яка жила в Римській Британії в III 
сторіччі н.е. і була дружиною вчителя молодшого сина імператора 
Костянтина I; Ребекка, що жила в XII столітті в Англійському місті 
Йорк і була дружиною лихваря єврейського походження; Елісон – 
економка багатого французького торговця XV сторіччя Жака Кьо-
ра. Спогади Джейн Еванс вражали своєю історичною точністю та 
яскравістю описів. Джейн однозначно заперечувала, що коли-не-
будь вивчала згадані історичні епохи. Пізніше британський скеп-
тик Мелвін Харріс блискуче довів, що випадок Джейн Еванс – це 
найяскравіший приклад криптомнезії [12] – порушення пам’яті, 
при якому людина забуває джерело інформації. Зокрема, життя Лі-
вонії явно ґрунтується на романі Луї де Вола «The Living Wood», а 
життя Елісон – на романі Томаса Костейна «The Moneyman». Хар-
ріс також вказав можливі джерела інформації й для інших особис-
тостей Джейн Еванс. Водночас випадок Грема Хакстейбла Харріс 
спростувати не зміг.

Цікаво, що в деяких випадках пацієнти здатні назвати джере-
ло інформації, якщо їм зроблять відповідну установку під час гіп-
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нотичного сеансу, при цьому в нормальному стані вони як і рані-

ше не будуть його пам’ятати [45]. Яскравим прикладом є випадок 

Бланш Пойнінгс [4]. В гіпнотичному стані дівчина, вказана як 

«міс С.», асоціювала себе с особистістю деякої Бланш Пойнінгс – 

близької подруги Мод, графині Салсберрі, яка жила у часи короля 

Ричарда II. Уся інформація про ту епоху, яку озвучувала міс С. під 

час сеансів, була правильною. Водночас міс С. стверджувала, що 

ніколи детально не вивчала епоху Ричарда II. Пізніше дослідник на 

прізвище Дікінсон (який був за сумісництвом медіумом) вже в ході 

спіритичного сеансу увійшов у контакт з особистістю Бланш По-

йнінгс і запитав її про джерело її інформації. З’ясувалося, що «спо-

гади» міс С. ґрунтуються на книзі Емілі Холт «Countess Maud». У 

нормальному стані міс С. не змогла згадати зміст цієї книжки, що 

є типовим випадком криптомнезії.

Підсумовуючи, можна сказати, що гіпнотична регресія так і 

не виправдала покладених на неї сподівань як на техніку експе-

риментальної індукції спогадів про минулі життя. Тем не менше 

можна очікувати, що при значному збільшені вибірки число ви-

падків, які заслуговують на увагу, також зросте.

8. Теоретичні пояснення випадків реінкарнаційного типу

Як скептиками, так і парапсихологами запропоновано цілу 

низку альтернативних версій, які в тій або іншій мірі пояснюють 

зареєстровані випадки реінкарнаційного типу. В тому числі, нама-

гаючись бути якомого більш об’єктивним у своїх дослідженнях, Ян 

Стівенсон також активно розробляв альтернативні пояснення, не 

пов’язані з феноменом реінкарнації. Зупинимося на деяких з них.

Обман. За цією версією свідоцтва про минулі життя є сплано-

ваним обманом з метою отримання тієї або іншої вигоди. Зокрема, 

в ряді культур родини, в яких є люди, що пам’ятають свої минулі 

втілення, користуються пошаною, що може бути мотивом для обма-

ну. Дійсно, випадки обману неодноразово були виявлені в класич-

них дослідженнях Стівенсона [36], але усі вони у підсумку не були 
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включені у загальний перелік випадків, що увійшли в базу даних 

університету Вірджинії. Звичайно подобні випадки цілком ґрунту-

ються на свідченнях батьків, тому вони мають найменшу «силу».

Водночас малоймовірно, що свідчення маленьких дітей є об-

маном, позаяк малореально навчити дитину 2-4 років регулярно 

грати роль іншої людини і пам’ятати безліч подробиць  про її жит-

тя (включаючи здатність орієнтуватися в іншому місті, упізнавати 

людей на фотографії та ін.). Однак ряд скептиків звинуватили Сті-

венсона в наївності та недостатньо строгому ставленні до свідчень 

[23]. На їх думку, деякі нечесні батьки могли спеціально вплинути 

на звичайні дитячі фантазії (наприклад, гра з уявним другом), на-

даючи їм вигляд реінкарнаційного досвіду. Такі явища як вроджені 

відмітки, крос-гендерна реінкарнація або фобії, на думку скепти-

ків, є не наслідком реальної реінкарнації, а підґрунтям для ство-

рення хибних свідчень (наприклад, є родима пляма – значить це 

місце поранення, отриманого в минулому житті).

Тем не менше гіпотеза обману виглядає дуже сумнівною в 

багатьох випадках, особливо за наявності безлічі подробиць про 

минуле життя, поведінкових особливостей, неможливості попере-

днього контакту між родинами, за наявності вроджених відміток, 

які узгоджуються зі змістом реінкарнаційного досвіду та ін. Більш 

того, статистичний аналіз свідчень, зібраних у різних країнах і 

в різні роки [21, 35], показав наявність цілої низки схожих рис у 

свідченнях людей різного віку і місця проживання, що не може 

бути пояснено фантазіями чи обманом.

Парамнезія. За цією версією свідки помилково приписують 

реінкарнанту свідчення, які були одержані з іншого джерела. В 

значній частині випадків між сім’ями нинішньої та минулої осо-

бистості реінкарнанта міг відбутися контакт, в ході якого вони мо-

гли обговорити подробиці реінкарнаційного досвіду. Якісь з цих 

подробиць можуть бути помилково приписані реінкарнанту. На 

думку Стівенсона, парамнезія дійсно може мати місце в деяких ви-

падках, але зовсім не пояснює високо деталізовані свідчення де-
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яких реінкарнантів у тих випадках, коли попередній контакт між 
сім’ями повністю виключений [37]. Більш того, навіть у випадку 
попереднього контакту між родинами «сила випадків» звичайно не 
вище, ніж без такого контакту [26].

Криптомнезія. Згідно з цією версією реінкарнант одержав 
інформацію про іншу людину (ймовірне минуле втілення) цілком 
традиційним шляхом (почув, прочитав та ін.), але з часом забув 
джерело інформації та помилково інтерпретував це як власний ми-
нулий досвід. За даними Стівенсона [29] практично ні один випа-
док появи спонтанних спогадів про минулі життя не був пов'язаний 
з криптомнезією. Крім того, криптомнезією неможливо пояснити 
ті випадки, в яких виключений попередній контакт реінкарнанта з 
якимось з родичів ймовірної минулої особистості.

Версія криптомнезії успішно пояснює спогади про минулі 
життя, виявлені в ході гіпнотичної регресії. Є ціла низка задоку-
ментованих випадків, в яких джерело інформації для ймовірних 
спогадів про минуле життя було знайдено. Часто таким джерелом 
служить якась маловідома книжка, прочитана багато років назад. 
Класичний приклад криптомнезії – випадок Джейн Еванс, описа-
ний в розділі про гіпнотичну регресію.

Одержимість. Можна припустити, що тіло реінкарнанта за-
хоплено духом померлої людини. І в одному з випадків, зареєстро-
ваних Стівенсоном, одержимість цілком могла бути [29]. Йдеться 
про випадок, в якому минула особистість померла лише через три 
роки після того, як народився реінкарнант (хлопчик), що дозволяє 
припустити, що тіло хлопчика було захоплене духом померлого. 
Зрозуміло, що версія одержимості зовсім не задовольняє скепти-
ків, оскільки вона, як і гіпотеза реінкарнації, підтримує ідею про 
існування життя після смерті.

Версія про одержимість має цілу низку недоліків і може пояс-
нити тільки лічені одиниці випадків. За логікою дух здатний нада-
ти практично необмежену кількість інформації про власне життя. 
Крім того, наявність вроджених відміток, тематично пов’язаних 
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зі спогадами, не може бути пояснена одержимістю. Незрозумі-
ло також, чому при втраті пам’яті про минулі життя не зникають 
пов’язані з ними поведінкові особливості, такі як фобії. Більш того, 
незрозуміло, чому реінкарнанти наполегливо використовують те-
перішній час для опису своєї нинішньої особистості та минулий 
час для опису попереднього втілення, адже якщо одержимість від-
бувається в теперішній момент, то й опис повинен бути у теперіш-
ньому часі.

Екстрасенсорика + видавання себе за іншого. Йдеться про 
розщеплення особистості у дитини, при цьому інша особистість 
у відповідності з культурним тлом трансформуються в минуле вті-
лення. Далі отримана за допомогою екстрасенсорного сприйняття 
інформація про померлу людину поєднується з альтернативною 
особистістю дитини.

Ця версія також має ряд недоліків. По-перше, екстрасенсорне 
отримання інформації про іншу людину не пояснює цілу низку по-
ведінкових особливостей, властивих іншій людині [30]. Крім того, 
більшість реінкарнантів не мають виражених екстрасенсорних зді-
бностей, які б дозволили їм зчитувати інформацію, що лежить в 
основі «спогадів» [1]. Більш того, ця версія ґрунтується на прак-
тично необмежених можливостях екстрасенсорного сприйняття 
(гіпотеза «суперекстрасенсорики»), що в принципі не піддається 
перевірці доступними методами.

9. Проспективні методи дослідження як можливі експери-

ментальні техніки

Основних недоліків ретроспективних методів (як-от немож-
ливість контролювати умови та ризик криптомнезії) не мають про-
спективні методи дослідження. Цікавою з цієї точки зору виглядає 
техніка гіпнотичної прогресії в майбутні життя. Дійсно, якщо б 
вдалося зібрати достатньо велику вибірку пацієнтів, здатних на-
дати масив інформації, яку можна перевірити, тоді залишилося б 
тільки зачекати потрібний час (а це роки і десятиліття) і переві-
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рити інформацію на істинність. Перші спроби застосування даної 

техніки відносяться до початку 1950-х років. За даними Рубенш-

тейна і Ньюмена [25] зміст сеансів гіпнотичної прогресії був на-

повнений фантазіями і уявленнями пацієнтів про майбутнє, а не 

інформацією, яка б хоч чогось вартувала і заслуговувала перевірки.

Найповніше дослідження застосовності техніки прогресій-

ного гіпнозу на сьогоднішній день проведено Елен Вомбах, а та-

кож Брюсом Голдбергом у 1970-80-х роках. Результати цих дослі-

джень лягли в основу книжок «Колективні сни про майбутнє» (Чет 

Сноу і Елен Вомбах) та «Минулі життя, майбутні життя» (Брюс 

Голдберг). Експерименти показали [15], що зміст свідчень паці-

єнтів складається переважно з уявлень про майбутнє, які існують 

в колективному несвідомому, а також з маси відомостей, котрі не 

можна перевірити через значну віддаленість у часі (XXII-XXIII 

сторіччя). Однак поки рано скидати прогресійний гіпноз з рахун-

ків, оскільки частина отриманих відомостей може бути перевірена 

тільки в майбутньому.

Зараз розглядається також низка інших проспективних ме-

тодів, наприклад, метод експериментальних якорів. Суть методу 

полягає в тому, що великій кількості пацієнтів у стані гіпнозу за-

кладається деяка кодова фраза, яку вони не здатні відтворити в 

нормальному стані. Через багато років в тій же країні знову про-

водиться масовий скрінінг дітей, у яких в гіпнотичному стані про-

бують виявити кодову фразу. Виявлення дітей, здатних відтворити 

фразу, буде однозначно свідчити про факт перевтілення.

В цілому усі проспективні методи мають два суттєвих недо-

ліки. По-перше, це необхідність очікування, часом досить довго-

го (роки, десятиліття). По-друге, потреба у зборі великих вибірок 

у зв’язку з тим, що частота випадків реінкарнаційного типу дуже 

низька.

10. Сучасні дослідження феномена реінкарнації

Цей напрямок досліджень в теперішній момент розробляєть-
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ся лише декількома вченими. Насамперед, дослідницькі традиції 

Яна Стівенсона продовжує його учень і послідовник Джим Такер з 

університету Вірджинії. Великий внесок у розвиток реінкарнацій-

них досліджень зробив (і продовжує робити) відомий ісландський 

учений Ерлендур Харальдссон. Серед провідних дослідників в цій 

області слід також назвати Юргена Кейла (університет Тасманії, 

Австралія), Сатвант Пасрічу (Національний інститут ментального 

здоров’я і нейронаук, Індія), Антонію Міллс (університет Північ-

ної Британської Колумбії, Канада) і Тітуса Ріваса (Нідерланди). У 

Східній Європі дослідження феномена реінкарнації проводяться в 

Лабораторії по вивченню феномена життя після смерті при Укра-

їнському центрі парапси холо гічних досліджень.

На жаль, число публікацій з досліджень феномена реінкарна-

ції складає лише одна-дві в рік, що вкрай мало для скільки-небудь 

серйозного просування в даному напрямку. Серед основних до-

сліджень, проведених в останні декілька років, слід згадати аналіз 

експериментальних шкірних відміток у Таїланді та Бірмі, зробле-

ний Такером і Кейлом [41], а також вивчення стійкості спогадів 

про минулі життя в ході дорослішання, виконане Харальдссоном 

[9]. Робляться також спроби удосконалення методології вивчення 

феномена з метою планування експерименту, результати якого до-

зволять одержати переконливі докази або спростування існування 

реінкарнації [3, 6].

Важливий напрямок досліджень пов'язаний з аналізом єдиної 

бази даних випадків реінкарнаційного типу, яка створена на базі 

Відділу перцепційних досліджень університету Вірджинії і міс-

тить описи більш ніж 2500 випадків. Кожний випадок закодова-

но за допомогою 200 змінних, що дозволило створити так звану 

шкалу «сили випадків» [40]. Зокрема, на основі аналізу бази було 

установлено, що кількість свідчень і подробиць про минуле життя, 

повідомлених дітьми, батьки яких вірять або не вірять в те, що їхні 

діти дійсно розказують про власні минулі життя, приблизно одна-

кове [40].
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Підсумовуючи, слід зазначити, що не дивлячись на численні 

свідоцтва, що вказують на реальність існування феномена реінкар-

нації, та на відсутність у достатній мірі доведених альтернативних 

гіпотез, позиції скептиків як і раніше непохитні. Багато в чому це 

пов’язано з відсутністю експериментальних технік дослідження 

феномена в контрольованих умовах. Як тільки такі з’являться у 

розпорядженні парапсихологів, можна буде отримувати дані, які 

дозволять зробити остаточні та однозначні висновки щодо існу-

вання феномена перевтілення.

Питання і завдання для самоконтролю

1. Опишіть внесок Яна Стівенсона у вивчення реінкарна-

ційного досвіду. Чому його іноді називають батьком реінкарнацій-

них досліджень?

2. Перелічіть основні феноменологічні риси спонтанного 

досвіду минулих життів.

3. Назвіть і коротко опишіть основні дослідницькі підходи 

до вивчення феномена реінкарнації.

4. Чи відрізняються основні риси спогадів про минулі жит-

тя у представників різних культур? Чи доводить це, що теорія пе-

реродження вірна?

5. Опишіть переваги і недоліки гіпнотичної регресії як тех-

ніки експериментального вивчення досвіду минулих життів.

6. Коротко опишіть найвідоміші випадки спонтанного реін-

карнаційного досвіду.

7. Перелічіть основні теорії про природу реінкарнаційного 

досвіду. Яка з них здається вам найбільш переконливою? Аргумен-

туйте свою точку зору.

8. Коротко розкажіть про о результати вивчення феномена 

вроджених тілесних аномалій і шкірних відміток. Чи підтверджу-

ють вони існування реінкарнації?

9. Поясніть своїми словами, в чому полягає складність до-

ведення або спростування існування феномена реінкарнації. Що 
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таке принцип спростовуваності?

10. Поясніть суть феномена криптомнезії. Як він пов'язаний 

з досвідом минулих життів?
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ГЛАВА 5
ДОСВІД СПІЛКУВАННЯ З ПОМЕРЛИМИ

1. Вступ

Зародження парапсихології як окремої сфери досліджень 

пов’язане саме з вивченням фактів спілкування з померлими людь-

ми та безтілесними сутностями в ході медіумічних сеансів [2]. 

Товариство психічних досліджень було створене з метою ретель-

ної наукової перевірки багаточисленних свідчень людей, що були 

присутніми на спіритичних сеансах, які на той час (друга полови-

на ХІХ століття) набули великої популярності. Члени Товариства 

прагнули отримати переконливі докази або спростування гіпотези 

існування життя після смерті шляхом створення та аналізу колек-

цій свідчень спонтанного спілкування з «мешканцями потойбіч-

чя».

Досвід спілкування з померлими (Рис. 5.1) тісно пов'язаний з 

досвідом екстрасенсорного сприйняття, оскільки у нормі жоден з 

п’яти відомих органів чуття людини в стані неспання не сприймає 

сигналів з нематеріального світу. З історичної точки зору дослі-

дження феномену екстрасенсорного сприйняття розпочалось саме 

з вивчення гіпотези про існування життя після смерті, а точніше 

– аналізу свідчень людей, що були присутніми на спіритичних се-

ансах.

Віра в можливість існування якоїсь частини людської осо-

бистості (душі, духа і т.д.) після смерті фізичного тіла є базовим 

елементом філософсько-релігійної системи спіритуалізму. Окрім 

того, послідовники спіритуалізму вірять в те, що існує принципова 

можливість спілкування з померлими особистостями через осо-

бливих людей-сенситивів, яких прийнято називати медіумами (від 

англ. слова «medium» – посередник). Культова практика спіриту-

алізму полягає у так званих спіритичних сеансах (частіше всього 

колективних), метою яких є спілкування з духами померлих лю-

дей. Для полегшення спілкування використовувались різноманітні 
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методи та пристрої, зокрема такі як «дошка духів» (спіритична до-

шка; Рис. 5.2). На другу половину ХІХ століття та перші десятиліт-

тя ХХ століття припав справжній бум на спіритичні сеанси, у тому 

числі й в країнах Східної Європи.

Рис. 5.1. Асоціативна мапа понять і тем, пов’язаних з досвідом спілкування з по-

мерлими.

2. Спіритичні сеанси

Серед найбільш яскравих феноменів, що спостерігають-

ся під час спіритичних сеансів, варто згадати ксеноглосію, крос-

кореспонденцію, незваних гостей-комунікаторів та віддалену 

участь в сеансі. Розглянемо ці феномени детальніше.

Ксеноглосія. Це одне з рідкісних явищ, що спостерігається 

під час медіумічних сеансів. Воно полягає в тому, що безтілесний 

співрозмовник, з яким в ході сеансу вдалось встановити контакт, 

демонструє якусь навичку, що була властива померлій людині за 

життя, але якою медіум не володіє. Одним з яскравих прикладів 

подібної навички є володіння іноземними мовами. Зрідка під час 
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сеансів медіум починає гово-

рити іноземною мовою (або 

писати), якої він не знає і ніко-

ли не вивчав, але цією мовою 

володіла людина, з духом якої 

встановлено контакт. На жаль, 

кількість задокументованих ви-

падків медіумічної ксеногло-

сії дуже мала [20, 45], а навіть 

описані випадки вивчені доволі 

погано. 

Явище ксеноглосії ціка-

ве тим, що ставить під сумнів гіпотезу «суперекстрасенсорики», 

оскільки дуже сумнівно, що екстрасенсорні здібності можуть бути 

настільки сильними, щоб дозволити людині оволодіти знанням 

слів, граматичних конструкцій та вимови якоїсь невідомої медіуму 

мови. Якщо ж припустити, що це можливо, то доведеться визна-

ти, що екстрасенсорне сприйняття просто немає меж і більшість 

парапсихологічних феноменів можна буде пояснити гіпотезою 

«супер-ЕСП». На даний момент більшість парапсихологів відки-

дає таке пояснення. З іншого боку, феномен медіумічної ксеногло-

сії може пояснюватись обманом з боку медіума, хоча прямих до-

казів цього немає.

Взаємовідповідність. Наприкінці ХІХ століття один за од-

ним померли три засновники та ідейних лідери Товариства психіч-

них досліджень – Гарні, Майєрс та Сіджвік. Незабаром після цього 

почали з’являтись свідчення медіумів про те, що вони отримали 

повідомлення від духів цих науковців. Таких свідчень ставало все 

більше, і в першій декаді ХХ століття їх кількість стала вражаю-

чою [9]. Найцікавішим є те, що між повідомленнями, отриманими 

різними медіумами, спостерігалась взаємовідповідність.

У повідомленнях, начебто отриманих від Гарні, Майєрса 

та Сіджвіка впродовж 1901-1932 років, було багато посилань та 

Рис. 4.2. Ян Стівенсон – родоначаль-
ник сучасних досліджень феномена 

реінкарнації.
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алюзій на класичну літературу. Це особливо цікаво в світлі того, 

що згадані науковці були класично освіченими людьми. Відпо-

відність між свідченнями різних медіумів переважно полягала у 

збігу коротких фраз та слів, начебто використаних духами. У де-

яких випадках відповідність навпаки була дуже складною та нео-

чевидною. Наприклад, два беззмістовних поодинці повідомлення, 

отриманих двома різними медіумами, можуть розшифровуватись 

ключем, отриманим третім медіумом (взаємовідповідність повідо-

млень).

На думку деяких парапсихологів [24] феномен взаємовідпо-

відності є доказом того, що різні повідомлення насправді отримані 

від однієї й тієї ж безтілесної сутності (духа), яка здатна до склад-

ної інтелектуальної та творчої діяльності. Інші ж парапсихологи 

[38] вважають, що взаємовідповідність повідомлень та наявність в 

них великої кількості алюзій на класику можна пояснити гарною 

освітою деяких медіумів, які і є справжніми авторами цих повідо-

млень, хоча вони можуть цього й не усвідомлювати. Інші ж ме-

діуми можуть отримувати ключ до їхніх повідомлень за рахунок 

своїх екстрасенсорних здібностей. Як ілюстрацію інколи згадують 

приклад місіс Верралл − медіума з гарною класичною освітою. 

Проте феномен взаємовідповідності спостерігається і в менш осві-

чених медіумів, що ставить цю гіпотезу під сумнів. З іншого боку, 

не можна виключати можливий вклад екстрасенсорних здібностей 

медіумів у прояв феномену взаємовідповідності.

Незвані гості-комунікатори. До таких «незваних гостей-ко-

мунікаторів» прийнято відносити духів померлих людей, які без 

спеціального виклику чи запрошення проявляють себе під час ме-

діумічного сеансу. При цьому особистість «гостей» зазвичай не 

відома жодному з присутніх на сеансі. В деяких випадках гість-

комунікатор повідомляє певну інформацію, з якою присутні на се-

ансі люди не знайомі, але після перевірки ця інформація виявля-

ється правильною. Такі випадки є вагомим аргументом на користь 

гіпотези існування життя після смерті, оскільки вони виключають 
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можливість телепатичного зчитування інформації медіумом з при-

сутніх на сеансі людей.

З іншого боку, прихильники гіпотези «суперекстрасенсори-

ки» наполягають на тому, що медіуми можуть отримувати інфор-

мацію про будь-яких померлих людей з різних джерел за допомо-

гою екстрасенсорного сприйняття. В стані медіумічного трансу 

отримана інформація підсвідомо оформлюється в особистість гос-

тя-комунікатора, який згодом проявиться на сеансі. Крім того, не 

дивлячись на деякі випадки вражаючих повідомлень від незваних 

гостей-комунікаторів [20], досить важко довести, що медіум не міг 

отримати відповідну інформацію з якихось джерел в минулому. 

Через те, що дослідники ніяк не можуть проконтролювати особу 

незваних гостів до експерименту, завжди залишається можливість 

криптомнезії чи обману з боку медіума.

Віддалена участь. Одна з основних проблем при доведенні 

гіпотези існування життя після смерті за рахунок вивчення медіу-

мічних сеансів полягає в тому, що інформація, яку ніби повідомляє 

медіуму дух померлої людини, може насправді бути зчитана меді-

умом телепатично з присутніх на сеансі людей. Метод віддаленої 

участі – один зі способів запобігти зчитуванню інформації з тих, 

хто присутній на сеансі. Суть методу в тому, що посередник (один 

з присутніх на сеансі) просить медіума отримати інформацію від 

духа людини, яка незнайома усім присутнім, але знайома віддале-

ному учаснику (людині, якої немає на сеансі). Цікаво, що є низка 

успішних задокументованих дослідів з віддаленою участю, в яких 

отримана медіумом від духа інформація була згодом підтверджена 

віддаленим учасником експерименту [28, 42].

Імовірність обману в дослідах з віддаленою участю дуже 

низька. Проте можливе альтернативне пояснення результатів цих 

експериментів у рамках гіпотези «супер-ЕСП», адже насправді ми 

не знаємо меж екстрасенсорного сприйняття [5]. Цілком можливо, 

що медіум здатний зчитати інформацію не лише з людей, які зна-

ходяться перед ним, але й з віддалених учасників. Прихильники 
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цієї гіпотези наголошують на тому, що відомі випадки, коли уяв-

не спілкування з духами насправді було зчитуванням інформації 

з присутніх. Тому не можна виключати, що це відбувається і у ви-

падку віддаленої участі [7].

3. Класичні експерименти з перевірки можливості спіл-

кування з померлими

Ще у середині ХХ століття було запропоновано два простих 

методи експериментальної перевірки гіпотези існування життя 

після смерті та можливості спілкування з померлими. Це так зва-

ний «тест з шифруванням» Зулесса [43] і «тест з кодовим замком» 

Стівенсона [33].

«Тест з шифруванням» полягає у переведенні якоїсь фрази 

у спеціальний код; при цьому розшифрувати фразу можна тільки 

знаючи ключ (слово або фразу), який відомий лише людині, яка 

здійснювала шифрування. Поки автор шифру живий, іншим лю-

дям пропонується розкрити ключ за допомогою екстрасенсорно-

го сприйняття або криптографічних технік. Якщо це їм так і не 

вдасться зробити, а після смерті автора медіуми зможуть отримати 

від нього ключ та розшифрувати фразу, то це можна буде вважа-

ти серйозним доказом на користь гіпотези існування життя після 

смерті та можливості спілкування з померлими.

Цікаво, що автор тесту Зулесс помер майже через 40 років 

після створення тесту, тому довелось чекати доволі довго, щоб пе-

ревірити його ідею. Після смерті Зулесса Товариство психічних 

досліджень запропонувало усім бажаючим спробувати віднайти 

ключ, який дозволить розшифрувати послання. Впродовж 12 років 

це не вдавалося нікому, аж доки одному з криптографів за допо-

могою комп’ютера таки вдалось підібрати ключ до зашифрованої 

Зулессом фрази [4, 34]: «Це шифр, який не вийде прочитати, доки 

я не передам ключові слова». На жаль, це поставило під сумнів по-

дальшу перевірку гіпотези існування життя після смерті вказаним 

методом.
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Тим не менше Бергер пізніше запропонував модифікацію ме-

тоду, яка майже унеможливлювала розгадку шифру за допомогою 

комп’ютера, таким чином сприяючи перевірці гіпотези існування 

життя після смерті. Варто зазначити, що нові види тестів з шиф-

рами створюються і в наш час, більшість з них можна знайти в 

мережі Інтернет [35].

У методі, запропонованому Стівенсоном, замість зашифро-

ваного речення створюється комбінація цифр, за допомогою якої 

закривається кодовий замок. Комбінація відома тільки людині, 

яка закриває замок, і більш нікому. Ідея полягає у тому, щоб після 

смерті цієї людини спробувати передати шуканий шифр медіумам 

та відкрити таким чином замок. Цей метод має очевидні переваги 

порівняно з більш ранніми підходами, в яких медіумам пропону-

валось прочитати заховане у конверті повідомлення після смерті 

його автора [11, 27]. Одразу після відкриття конверту для перевірки 

правильності відповіді медіума, тест втрачає сенс, тоді як кодовий 

замок залишається замкненим і далі хоч після тисячі неправильних 

відповідей. На жаль, позитивних результатів у тесті з кодовим зам-

ком не отримано й досі. Цікаво, що сам Ян Стівенсон ще у 1960-х 

роках закодував замок, пообіцявши після своєї смерті передати код 

комусь з колег. Замок Стівенсона дотепер лежить закритим у його 

кабінеті у Вірджинському університеті (вчений помер у 2007 році). 

Якщо ж комусь вдасться відкрити замок, це буде вагомим доказом 

для підтвердження гіпотези про можливість спілкування з духами 

померлих людей, адже цей замок відкривається лише однією ком-

бінацією з 25 мільйонів можливих.

4. Ментальні та фізичні медіуми

У загальному випадку всіх медіумів поділяють на дві групи 

– фізичні та ментальні медіуми. За фізичного медіумізму спілку-

вання з потойбічним світом проявляється у різноманітних фізич-

них феноменах, які відбуваються безпосередньо біля медіума. Це 

можуть бути різноманітні скрипи, стукіт, переміщення об’єктів 
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та навіть матеріалізація (апорт) або дематеріалізація (аспорт) 

предметів. Відомі лише одиничні випадки фізичного медіумізму 

(де медіума не спіймали на обмані). Більшість фізичних медіумів 

проводять свої сеанси в темряві власних кабінетів. Це дає широкі 

можливості для шахрайства. Псевдорелігійний рух спіритуалістів, 

який частково базувався на фізичному медіумізмі, швидко набув 

поганої слави. Цей скандальний аспект фізичного медіумізму по-

сприяв зміні напрямку досліджень у бік ментального медіумізму.

Прийнято виділяти дві основні форми ментального медіуміз-

му. Найбільш поширена форма – медіумізм з ясновидінням. При 

цьому медіуми зазвичай перебувають у стані помірної психологіч-

ної дисоціації, не занурюючись у транс. У типовому випадку меді-

уми-ясновидці стверджують, що чують або бачать духів померлих 

людей та можуть передавати від них інформацію. Інколи інформа-

ція приходить у символічній формі, яку медіуми мають правильно 

інтерпретувати.

Найбільш складною формою ментального медіумізму є 

трансовий медіумізм, коли медіум заглиблюється у глибокий транс. 

Особистість медіума може на деякий час втрачати контроль над ті-

лом, «даючи дорогу» зовнішнім свідомостям (духів, безтілесних 

сутностей). При цьому духи можуть контролювати мову, письмо 

та тіло медіума, що відомо як тимчасова одержимість. Зазвичай 

тіло медіума контролює лише одна зовнішня особистість («контр-

олер»), яка говорить прямо через нього, передаючи інформацію 

від інших безтілесних сутностей («комунікаторів») присутнім 

на сеансі. Інколи кілька особистостей почергово (одна за одною) 

отримують контроль над тілом медіума, якщо є така необхідність. 

У рідкісних випадках особистість медіума може бути повністю 

заміщена особистістю померлої людини – явище перманентної 

медіумічної одержимості. При цьому спілкування з духом може 

відбуватись як за рахунок прямої розмови, коли дух використовує 

голосовий апарат медіума, так і через автоматичне письмо, коли 

для писання дух використовує моторну активність руки медіума.
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Члени Товариства психічних досліджень швидко збагнули, 
що отримані при вивченні фізичних медіумів докази є дуже нена-
дійними та легко можуть бути списані на обман. Тому основні свої 
зусилля члени Товариства спрямували на дослідження рідкісного 
феномену трансового медіумізму. Перевага цих досліджень для 
вчених полягає в тому, що в ході сеансу вони мають змогу запи-
сувати усі слова медіума, щоб потім піддати їх перевірці,  тоді як 
у випадку фізичного медіумізму вони мають покладатись лише на 
власні очі. Розглянемо деякі найбільш вражаючі випадки трансо-
вого та фізичного медіумізму.

Медіумізм Леонори Пайпер. Одним з перших трансових ме-
діумів, добре вивчених членами Товариства психічних досліджень, 
була місіс Леонора Пайпер (Рис. 5.3) з Бостона (США). Її кар’єра 
як медіума розпочалась у 1884 році, коли на одному з сеансів вона 
ввійшла в транс і записала повідомлення від померлого сина одно-
го з науковців, присутніх на сеансі.

Згодом місіс Пайпер встановила контакт з цілою групою 
контролерів, які, однак, досить швидко її полишили. Але незаба-
ром на контакт вийшов новий контролер, який назвав себе духом 
померлого французького лікаря доктора Фіну. Проте жодних запи-
сів про нього в медичних архівах знайти не вдалось, до того ж він 
не дуже добре володів французькою. Вчені дійшли висновку, що 
цей персонаж був підсвідомою вигадкою Леонори. Тим не менше 
сумнівів у реальності трансового стану місіс Пайпер не було, адже 
в цьому стані вона не відчувала зовнішніх стимулів, наприклад, 
не реагувала на больові стимули. Увійшовши в транс, Леонора по-
чинала говорити низьким голосом, подібним до чоловічого, що 
відповідало особистості Фіну. Інколи контролер передавав спосте-
рігачам інформацію від їхніх померлих родичів, при цьому копію-
ючи їхню міміку та жести. Цікаво, що у більшості випадків ця ін-
формація була точною та містила подробиці, відомі лише адресату. 
Наприклад, одного разу під час трансу спостерігач на прізвище Річ 
дав медіуму собачий ошийник. Фіну зміг швидко назвати теперіш-
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нє, а також колишнє ім’я соба-

ки, чим вразив усіх присутніх.

Феномен місіс Пайпер 

був відкритий для парапсихо-

логічної спільноти Вільямом 

Джеймсом у 1885 році. Джеймс 

з дружиною анонімно прийшли 

на сеанс місіс Пайпер, однак 

Фіну розказав такі подробиці 

про них, які ніхто не міг знати. 

Джеймс був настільки враже-

ний, що запросив 25 знайомих 

також анонімно взяти участь в 

сеансах місіс Пайпер. У пер-

шому звіті за 1886 рік Джеймс 

зазначив, що він переконаний у 

реальності феномену місіс Пай-

пер. Після цього інші члени То-

вариства психічних досліджень вирішили детально вивчити фено-

мен місіс Пайпер. Товариство навіть платило Леонорі зарплатню, 

щоб вона могла повністю присвятити себе дослідженням.

Згодом до досліджень залучили відомого скептика та борця 

з шарлатанами Ричарда Ходжсона. Спочатку Ходжсон кілька разів 

особисто брав участь в сеансах місіс Пайпер, під час яких вона 

надала масу якісної інформації від його померлих родичів і друзів. 

Згодом він запросить на сеанси понад півсотні людей, яких місіс 

Пайпер точно не могла знати. Ці спостерігачі брали участь у се-

ансах або анонімно, або під псевдонімом. Більш того, інколи вони 

заходили до кімнати з місіс Пайпер вже після того, як вона входила 

в транс. У більшості випадків місіс Пайпер вдавалося вразити спо-

стерігачів наданою інформацією, яку вона ніяк не могла отримати 

природним шляхом. Ходжсон навіть звернувся до детективів, щоб 

ті прослідкували за місіс Пайпер та її чоловіком і з’ясували, чи не 

Рис. 5.3. Леонора Пайпер (1857-1950).
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наводять вони довідки про спостерігачів, які будуть на сеансі, про-

те жодного подібного факту виявлено не було. Згодом місіс Пайпер 

навіть возили в Англію, де в неї не було жодних знайомих. Але й 

там вона продовжувала демонструвати вражаючі результати. На-

уковці не були упевнені, чи вона насправді спілкується з духами 

померлих, чи отримує інформацію телепатичним шляхом. Проте 

гіпотезу обману було відкинуто, адже контроль був дуже серйоз-

ним і жодного натяку на шахрайство виявлено не було.

Найбільш вражаючим для Ходжсона став випадок з Джор-

джем Пелью. Це був молодий Бостонський адвокат, друг Ходжсо-

на, який цікавився літературою та філософією, і не вірив у можли-

вість життя після смерті. Якось він пообіцяв Ходжсону, що у ви-

падку, якщо він помре першим і зрозуміє, що його свідомість живе 

окремо від тіла, він зробить усе можливе, щоб «звідти» зв’язатись 

з Ходжсоном. За два роки Джордж раптово помер. Через місяць 

після смерті Пелью Ходжсон разом з їхнім спільним знайомим 

під псевдонімом «Джон Харт» прийшли на сеанс до місіс Пайпер. 

Фіну почав передавати Харту повідомлення від Пелью. Сам Пе-

лью відвідував сеанс Пайпер п’ять років назад (теж під псевдо-

німом), тому дуже сумнівно, щоб Леонора його добре пам’ятала. 

Тим не менше на сеансі Фіну повідомив справжнє ім’я Джона Хар-

та та надав інформацію, відому тільки Харту та Пелью. Зокрема, 

він говорив про подружжя Говардів, яких не було на сеансі. Через 

кілька тижнів на сеанс було запрошено самих Говардів. Спочатку 

говорив Фіну, проте дух Пелью швидко перехопив контроль над 

тілом медіума. Дух Пелью говорив дуже особисті та детальні речі 

Говардам, через що у них склалось враження, що вони говорили 

з живим Пелью. Інколи Пелью говорив голосом місіс Пайпер, ін-

коли передавав повідомлення шляхом автоматичного письма. Дух 

Джорджа Пелью – це яскравий приклад гостя-комунікатора. Зага-

лом з ним мали змогу поспілкуватись півтори сотні (!) спостеріга-

чів. При цьому дух правильно назвав імена 29 з 30 спостерігачів, з 

якими реальний Пелью був знайомий за життя. Про кожного з них 
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він міг повідомити досить специфічну та особисту інформацію. 

Більш того, не було жодного випадку помилкового впізнання: з 120 

спеціально запрошених людей, при цьому з не знайомих Пелью за 

життя людей, дух не впізнав жодного.

Цікаво, що Ходжсон, який з самого початку був налашто-

ваний дуже скептично, після кількох років спостережень за місіс 

Пайпер цілковито змінив свою думку і повірив у реальність існу-

вання життя після смерті. Вражаюче спілкування його та ще 30 

запрошених з духом померлого Джорджа Пелью надало беззапере-

чні докази того, що місіс Пайпер не обманювала. У звіті від 1898 

року Ходжсон писав, що «на даний момент у мене немає жодного 

сумніву, що «комунікатори», з якими я мав змогу спілкуватись, 

дійсно були тими особистостями, за яких вони себе видавали, що 

вони змогли пережити фізичну смерть та вийти на зв'язок із живи-

ми людьми за посередництва місіс Пайпер».

В 1905 році Ходжсон раптово помер і вже за тиждень його 

дух вийшов на контакт із місіс Пайпер. Звістка про це дійшла до 

Вільяма Джеймса, який вирішив ще раз перевірити місіс Пайпер. 

Загалом він провів 75 сеансів, в яких контролером виступав дух 

Ходжсона. Як Джеймс так і інші знайомі Ходжсона  відмічали пра-

вильність інформації та манери спілкування духа. Проте Джеймс 

не був переконаний, оскільки місіс Пайпер досить добре знала 

Ходжсона та могла імітувати його манери, а інформацію про інших 

спостерігачів отримати екстрасенсорним шляхом. 

Важливо зазначити, що крім великої кількості успішних се-

ансів, у місіс Пайпер було й немало невдач. Зокрема один з контр-

олерів на імя «Мойсей» стверджував, що друга світова війна буде 

вестися СРСР та Францією проти Англії, тоді як Німеччина не бра-

тиме в ній участі. Один з гостів-комунікаторів, який представився 

духом парапсихолога Едмунда Гарні, мав мало спільного з реаль-

ним Гарні на думку людей, які знали його за життя. Дух Ходжсона 

не зміг розповісти про ранні роки життя реального Ходжсона та 

повідомити зміст схованого Ходжсоном листа. Є ще низка задо-
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кументованих помилок контролерів місіс Пайпер.

Тим не менше дослідження з місіс Пайпер поклали початок 

«золотій ері медіумів», коли багато медіумів-професіоналів і лю-

бителів активно співпрацювали з вченими, навіть жертвуючи за-

робітками від клієнтів, щоб дати людству інформацію про життя 

після смерті.

Медіумізм місіс Леонард. З дитинства у місіс Гледіс Леонард 

були яскраві видіння, що дуже непокоїли її батьків. Пізніше, став-

ши заміжньою жінкою, вона провела серію експериментів з дру-

зями, в ході яких проявились її медіумічні здібності. Під час цих 

сеансів вона входила в транс, і дух матері, а також молодої дівчини 

на ім’я Феда говорили через неї. Феда розповіла, що вона була інді-

анкою, з якою одружився один з предків Гледіс на початку ХІХ сто-

ліття. Хоча перевірити цю інформацію не вдалось, проте існувало 

родинне повір’я про молоду індіанку, яка померла під час пологів. 

З того часу Феда стала контролером місіс Леонард.

По мірі наближення першої світової війни, Феда розповідала 

про майбутню катастрофу і просила місіс Леонард допомогти яко-

мога більшій кількості вдів. У цей час вона почала співпрацювати 

з Товариством психічних досліджень. Як і у випадку з місіс Пай-

пер, за місіс Леонард вели спостереження детективи, щоб викри-

ти можливий обман. Першим з парапсихологів, хто серйозно за-

йнявся вивченням феномену місіс Леонард, став сер Олівер Лодж, 

якого Гледіс вразила повідомленнями від його сина, що незадовго 

до того загинув на війні. Книга Олівера Лоджа «Raymond», в якій 

описувалась історія сеансів з Гледіс, зробила місіс Леонард ши-

роко відомою. Протягом подальших двох десятиліть Товариство 

психічних досліджень уважно вивчало феномен місіс Леонард. 

Впродовж усього цього часу її контролером лишався дух Феди. 

Більшість повідомлень Феда передавала голосом; зрідка контроль 

над тілом Гледіс брали також інші духи (незвані гості-комунікато-

ри), які або передавали повідомлення голосом, або писали.

Медіумізм місіс Леонард цікавий тим, що він дав багато 



158

С. Гонсалес, Ю. Медведєва, І. Бомбушкар

прикладів телепатичного отримання інформації від спостерігачів. 

Найбільш вражаючі випадки цього типу мали форму «книжкових 

тестів» і віддаленої участі. Вважається, що книжкові тести були 

вперше запропоновані Федою. Суть їх тому, що комунікатор мав 

визначити, де знаходилась якась з книжок, що були знайомі кому-

нікатору за життя, але невідомі медіуму. Окрім того, комунікатор 

повинен також вказати номер сторінки, на якій буде важливе для 

спостерігачів повідомлення.

В березні 1917 року на сеанс до місіс Леонард прийшла вдо-

ва місіс Толбот. За її словами, вона ніколи не була знайома з Гледіс 

та жодного разу не зверталась до медіумів. На початку сеансу Феда 

описала різних знайомих місіс Толбот, у тому числі абсолютно ві-

рно описала зовнішність її чоловіка, а потім раптом через медіума 

почав говорити сам містер Толбот. За словами вдови дух її чоловіка 

робив все можливе, щоб переконати її в тому, що це саме він, зо-

крема назвав купу правильних фактів з їхнього спільного минуло-

го. Трохи згодом Феда раптом почала описувати записну книжку 

в темній шкіряній обгортці з таблицею семітських та сирійсько-

аравійських мов, яка належала містеру Толботу. Феда навіть по-

відомила, що на 12-й чи 13-й сторінці знаходиться важливе пові-

домлення для місіс Толбот. Того ж вечора вдова знайшла цей за-

писник. В ньому, на превеликий подив жінки, дійсно була таблиця 

семітських та сирійсько-аравійських мов. На сторінці ж номер 13 

вона знайшла переклад фрагменту з книги «Post Mortem» (1881), в 

якому описувались відчуття щойно померлої людини.

Медіумізм Деніела Х’юма. Одним з найяскравіших представ-

ників фізичного медіумізму класичної доби був шотландець Де-

ніел Данглас Х’юм (Рис. 5.4). Ще в дитинстві Х’юм емігрував до 

США, де проживав з рідною тіткою. Коли хлопцю було 17 років, 

раптово померла його матір, що дуже засмутило Деніела. Незаба-

ром в його помешканні почали відбуватись дивні явища: періодич-

но було чути звуки незрозумілого походження, предмети та меблі 

самовільно рухались тощо. Х’юм спробував самостійно вийти на 
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контакт з духом, який, на його думку, і був причиною аномалій. 
За допомогою алфавітного методу, йому вдалось отримати пові-
домлення від померлої матері, яка сказала, що у Деніела в цьому 
житті велика місія по лікуванню людей та поширенню віри в спі-
ритуалізм.

Незабаром Х’юм почав проводити у будинку тітки спіри-
тичні сеанси для сусідів. Медіум розповідав спостерігачам, де ті 
можуть відшукати давно зниклих родичів або загублені речі. Хоча 
люди були дуже вражені здібностями Х’юма, його тітка вважала, 
що хлопець одержимий дияволом і за тиждень вигнала його з дому. 
Переїхавши до друзів, Х’юм продовжив займатись медіумічною 
практикою на постійній основі та доволі швидко здобув славу.

Цікаво, що Х’юм ніколи не брав гроші за участь у своїх сеан-
сах; багато хто вважав це доказом його справжнього таланту. Тим 
не менше більшу частину життя Х’юм жив у достатку як почесний 
гість багатьох заможних людей. Його харизма, магнетизм, емпатія 
та готовність до співпраці зробили його бажаним гостем у рези-
денціях найвищого рівня.

Одного дня у 1852 році у Массачусетсі родину Елмерсів, у 
яких тоді гостював Х’юм, відвідав Реверенд Бріттен [15]. Посеред 
розмови Х’юм раптово впав у транс, застогнав і несподівано сказав 
«Ханна Бріттен тут!» Потім медіум упав на підлогу й почав крича-
ти «Врятуйте їх від ями!» і «Тут немає світла! Де я?» Реверенд був 
дуже здивований, оскільки, як він вважав, ніхто у Массачусетсі не 
міг знати історію Ханни Бріттен – родички Реверенда, яка багато 
років назад з’їхала з глузду через нав’язливі думки про пекло та 
пекельні муки.

Х’юм хворів на туберкульоз і, сподіваючись на покращення 
здоров’я, весною 1855 року вирушив до Англії. Вражаюче, але, 
приїхавши без пенні у кишені та майже нікого там не знаючи, вже 
через місяць Х’юм став бажаним гостем в резиденціях Лондон-
ської знаті.

Одним з найцікавіших фізичних феноменів, які спостері-
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гались під час сеансів Х’юма, 

були так звані «духовні руки». 

Згідно віри спіритуалістів не-

матеріальні сутності (духи) мо-

жуть ставати видимими спосте-

рігачам за рахунок ектоплазми 

– особливої тонкоматеріальної 

субстанції, що випромінюєть-

ся тілом медіума. В рідкісних 

випадках дух матеріалізується 

повністю, проте частіше лише 

частково; духовні руки – при-

клад такої часткової матері-

алізації. Вперше цей феномен 

було помічено у 1855 році під 

час сеансу з подружжям англій-

ських поетів Браунінгів. Вва-

жається, що Роберт Браунінг на 

той час не вірив у спіритуалізм 

[40], тоді як його дружина Елі-

забет навпаки була містично 

налаштована. Того вечора жін-

ка була вражена Х’юмом. В ході 

сеансу з’явилась сяюча біла 

рука, яка за командою Х’юма 

зробила з наявних у кімнаті квітів вінок та вдягла його на голову 

Елізабет. Це розлютило Роберта і, хоча в нього не було конкретних 

доказів, він звинуватив Х’юма в шахрайстві: на його думку меді-

ум імітував духовну руку за допомогою якогось прихованого при-

строю. Х’юм відповів на звинувачення саркастичною публікацією 

в одному з спіритуалістичних журналів. Це було дуже ризикова-

ним кроком, оскільки Браунінги користувалися великою пошаною 

в елітних колах Англії. Тим не менше публікація лише сприяла 

Рис. 5.4. Деніел Данглас Х’юм
(1833-1886).
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популярності Х’юма, більше того, незабаром слава про нього ді-

йшла до континентальної Європи, де згодом він продовжив свою 

медіумічну кар’єру.

Один з найвідоміших сеансів Х’юма відбувся у грудні 1868 

року в Лондоні, в маєтку Лорда Адеа, з яким Х’юм мандрував та 

жив упродовж року. Цікаво, що Лорд Адеа записував усі незвичні 

феномени, які супроводжували сеанси Х’юма і потім опублікував 

свої записи. Того ж дня,. після обіду, Х’юм проводив сеанс у затем-

неній їдальні. Окрім Лорда Адеа, були присутні ще двоє спостері-

гачів – Лорд Ліндсей та капітан Вінн. Увійшовши в транс, Х’юм 

повідомив, що духи винесуть його з вікна кімнати на четвертому 

поверсі та повернуть через вікно їдальні. За свідченнями спосте-

рігачів Хюм вийшов до сусідньої кімнати і вилетів (!) з вікна, по-

кружляв у повітрі та повернувся в кімнату.

Багато критиків пробували пояснити, як Х’юм міг імітува-

ти левітацію цілком природним шляхом. На думку Френка Подмо 

[21] Х’юм непомітно в темряві проскочив за спинами спостерігачів 

та заліз на підвіконня, імітуючи, що він левітує. А так як видимість 

була доволі поганою, спостерігачі могли у це повірити. Проте до-

волі сумнівно, щоб одразу троє спостерігачів не змогли розкрити 

обман з боку медіума. Хоча варто враховувати, що вони вірили 

у реальність феномена Х’юма і могли ставитись до нього некри-

тично [37]. На думку Віндема [22] могла мати місце колективна 

галюцинація. Відомий ілюзіоніст Гудіні зауважив, що у будинку 

було доволі багато балконів, тому Х’юм міг цим скористатися для 

імітації польоту [36]. Крім того, ходили чутки, що Х’юм мав гомо-

сексуальні стосунки з одним чи декількома спостерігачами, тому ті 

могли бути з ним у змові [36].

Досить багато людей намагались зловити Х’юма на шах-

райстві, проте у повній мірі це так нікому й не вдалося. В одному 

випадку спостерігач заявив, що бачив, як плече Х’юма ледь по-

мітно рухається синхронно з духовною рукою [40]. Було немало 

й тих, хто звинувачував Х’юма, не маючи чітких доказів. Більш 
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того, кілька разів Х’юм пропонував скептикам особисто перевіри-

ти його [46]. Хоча Х’юм успішно пройшов перевіпку скептиків, 

проте слід зауважити, що дехто з них був не дуже кваліфікованим 

[19]. Окрім того, методи перевірки медіумів у ХІХ столітті були ще 

не дуже розвинені та часто зводились до простого спостереження з 

мінімальним контролем.

Найбільш детальне дослідження феномена Х’юма провів ві-

домий хімік та фізик сер Вільям Крукс. У 1870 році Крукс публіч-

но заявив про намір піддати відомі спіритичні феномени науковій 

перевірці. Наукова спільнота була впевнена, що авторитет та ква-

ліфікація Крукса зробить свою справу та покладе край спіритичній 

нісенітниці.

Досліди Крукса з Х’юмом розпочались у 1871 році. На вели-

кий подив наукової спільноти Крукс заявив, що всі феномени, які 

демонстрував Х’юм на сеансах, були реальними. Крукс базувався 

на власних, а також спільних з колегами пасивних спостережен-

нях за Х’юмом в умовах, що на його думку виключали можливість 

шахрайства. Вчений спостерігав рух предметів, інколи досить важ-

ких, як біля Х’юма, так і на відстані від нього; левітацію меблів 

та самого медіума; матеріалізацію духовних рук, облич та духів; 

автоматичне письмо; апорти тощо. Крім того, Крукс провів з меді-

умом ряд специфічних тестів, наприклад, встановив на відстані від 

Х’юма врівноважені терези та запропонував йому розбалансувати 

їх, замкнув акордеон у клітці з дротів та попросив медіума спробу-

вати зіграти на ньому. За словами вченого Х’юм успішно пройшов 

ці тести.

Цілком очікувано звіт Крукса був розкритикований іншими 

науковцями. Більшість критики зводилась до того, що медіумізм 

все рівно має бути обманом (хоча особливих доказів шахрайства 

скептики не мали), оскільки не вписується в наукову картину світу. 

Тести ж Крукса просто були недостатніми для виявлення обману 

[2]. Звіт Крукса став викликати ще більше підозр, коли було ви-

явлено, що він, вивчаючи жінку-медіума Флоренс Кук, мав з нею 



163

Основи парапсихології: учбовий посібник

інтимні стосунки [41]. Проте жодних доказів стосунків і змови між 

Круксом та Х’юмом немає.

Не дивлячись на те, що Х’юма жодного разу прямо не зло-

вили на обмані, це ще не означає, що він до нього не вдавався. То-

гочасні методи були занадто примітивними, а кількість тестів, про-

ведених з медіумом професійними науковцями, доволі малою. З 

розвитком парапсихологічної методології число фізичних медіумів 

значно скоротилося, і вже в середині ХХ століття не було жодного 

свідчення феномену фізичного медіумізму.

5. Відомі випадки спілкування з померлими

Гра в шахи з померлим гросмейстером. Вражаюча історія гри 

в шахи між живим та померлим гросмейстерами розпочалась у 

1985 році, коли фінансист та любитель шахів Вольфганг Ейзен-

бейс вирішив спробувати провести такий містичний матч. Упро-

довж багатьох років Ейзенбейс товаришував з добре відомим у той 

час медіумом Робертом Ролланзом. Медіум, бажаючи посприяти 

доведенню гіпотези про існування життя після смерті, погодився 

взяти участь в експерименті. Крім того, Ейзенбейс зміг вмовити 

одного з кращих гравців того часу Віктора Корчного взяти участь 

в експерименті.

Ейзенбейс дав Ролланзу перелік померлих гросмейстерів та 

попросив вийти з ними на контакт і запропонувати зіграти в шахи 

з живим гросмейстером. У червні 1985 року медіум встановив 

контакт з комунікатором, який представився померлим угорським 

гросмейстером Гезою Мароці (Рис. 5.5). У 1900 році Мароці по-

сідав третю сходину в загальному рейтингу шахістів. Він славився 

сильною завершальною грою. Незабаром Мароці розпочав гру, на-

диктувавши Ролланзу свій перший хід. Ролланз, у свою чергу, пе-

редав хід Ейзенбейсу, а той – Корчному. В такий спосіб за посеред-

ництва Ролланза та Ейзенбейса проходила вся гра. Корчний прямо 

не контактував з медіумом майже до самого завершення гри.

Гра тривала більше семи років та завершилась 11 лютого 1993 
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року на 48-ому ході перемогою 

Корчного. У 2007 році нейроп-

сихіатр і професійний шахіст 

Вернон Неппе ретельно про-

аналізував цей випадок за до-

помогою комп’ютера з метою 

відповіді на три питання:

1) Наскільки кваліфіковано 

грав дух Мароці у цьому матчі?

2) Чи здатні комп’ютерні 

симулятори шахів відтворити 

цей матч?

3) Чи є щось подібне у сти-

лі гри Мароці та комп’ютера?

Неппе прийшов до висно-

вку, що дух Мароці грав на рівні майстра міжнародного класу, тро-

хи не дотягуючи до гросмейстера. Враховуючи те, що медіум ніко-

ли не займався шахами, то у його віці (на момент початку гри йому 

було 70 років) навіть при регулярному тренуванні досягти такого 

високого рівня було б неможливо. На думку доктора Джона Нунна, 

рівень кращих гравців початку ХХ століття відповідає нинішньому 

рівню майстра міжнародного класу, оскільки шахова теорія за час, 

що минув, зробила значний крок уперед. 

І Корчной, і Неппе відзначали, що дух Мароці провалив поча-

ток гри, але добре провів ендшпіль. Корчной зауважив, що дебютні 

ходи Мароці були дуже старомодними. Вони не відповідали ша-

ховій теорії другої половини ХХ століття, проте були цілком при-

йнятними для початку ХХ століття. Ходи ж Мароці в середині та 

наприкінці гри, на думку Корчного, були найвищого рівня.

Проте Неппе підозрював Ейзенбейса та Ролланза в шах-

райському використанні комп’ютерного симулятора шахів. Він 

проаналізував ходи Мароці та порівняв їх з ходами кращого 

комп’ютерного симулятора того часу. Неппе зробив висновок, що 

Рис. 5.5. Угорський гросмейстер
Геза Мароці.
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Мароці значно краще провів ендшпіль, ніж комп’ютер, і в цілому 

грав у людському стилі з притаманними людям інколи нелогічни-

ми ходами. Використання комп’ютера у цій партії сумнівне ще й 

тому, що гра Мароці у дебюті була дуже старомодною. Більш того, 

рівень тодішніх комп’ютерних симуляторів був занадто низьким, 

щоб скласти гідну конкуренцію гросмейстеру. Важливо й те, що 

Ролланз сам не вмів грати в шахи та не знав нікого з професійних 

шахістів, яких би він міг попросити про допомогу в грі.

Проте на цьому особливості випадку з Гезою Мароці не за-

вершуються. З метою верифікації особистості комунікатора йому 

було поставлено кілька десятків питань про життя Мароці. Вра-

жаюче, але понад 97% відповідей були правильними. Більш того, 

комунікатор відповів правильно на всі специфічні питання стосов-

но шахової кар’єри Мароці, які навіть було важко перевірити одра-

зу. Прихильники гіпотези «супер-ЕСП» стверджують, що Ролланз 

міг отримати усю цю інформацію за допомогою екстрасенсорних 

здібностей. Проте низка фактів суперечить цьому твердженню. 

Наприклад, коли комунікатора запитали про австрійського засно-

вника клуба Віри Менчік, він довго вагався між кількома особами 

та зрештою дав невірну відповідь, хоча у 1980-х роках це вже був 

відомий факт. Реальний Геза Мароці цього знати не міг, а Ролланз, 

якби суперекстрасенсорика мала місце, міг би дати правильну від-

повідь.

Підсумовуючи, можна сказати, що в описаному випадку вра-

жає саме комбінація дуже високого рівня гри в шахи та безлічі 

правильної інформації, наданої комунікатором. Обман з боку ба-

гатьох людей з гарною репутацією є сумнівним. Оскільки гіпотеза 

«супер-ЕСП» не пояснює кількох фактів, найбільш прийнятним 

поясненням є те, що мало місце реальне спілкування з духом по-

мерлого угорського гросмейстера Гези Мароці [32].

Випадок Рунольфура Рунуольфссона. Це один з добре задоку-

ментованих випадків, де незваний гість-комунікатор надав багато 

правильної інформації, яку не можна було отримати ні природним, 
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ні екстрасенсорним шляхом від жодної живої людини або будь-

якого матеріального носія інформації. Випадок пов'язаний з іс-

ландським медіумом Хафстейном Бйорнссоном, контролером яко-

го виступав дух на ім’я «Фінна», а також ряд гостей-комунікаторів.

Зимою 1937-1938 років Хафстейн разом з гуртком послідов-

ників розпочав регулярні спіритичні сеанси в Рейк’явіку. В 1939 

році до гуртка приєднався Людвік Гудмундссон, який володів ма-

єтком у Сандгерді – передмісті Рейк’явіка. На першому ж сеансі 

анонімний гість-комунікатор упізнав Людвіка та сказав, що його 

(духа) втрачена нога знаходиться в маєтку Гудмундссона. На жаль, 

дух відмовився називати своє ім’я. Проте через кілька сеансів він 

повернувся і розповів, що його звуть Рунольфур Рунуольфссон, 

помер він у 52 роки у Сандгерді, заснувши на березі річки. Течія 

віднесла його за 4 милі від Сандігерді, де собаки та хижі птахи 

розірвали його тіло на шматки. У знайденого згодом тіла бракува-

ло ноги, яка, за словами духа, потім потрапила в Сандігерді, на те 

місце, де тепер стоїть будинок Гудмундссона. Дух повідомив, що у 

церковній книзі є підтвердження цієї історії. Людвік нічого не знав 

про людську кістку під будинком, проте сусіди розповіли, що там 

дійсно було знайдено кістку, яку згодом замурували в одній зі стін 

будинку. Згодом стегнову кістку, що належала високому чоловіку 

(збігається з описом духа), дійсно було знайдено в стіні будинку 

Гудмундссона. Пізніше було знайдено також і підтвердження іс-

торії загибелі Рунуольфссона.

Відомі парапсихологи Харальдссон іСтівенсон вивчали опи-

саний випадок і дійшли висновку, що він не може бути пояснений 

екстрасенсорикою, оскільки жодна людина не володіла повною 

інформацією про Рунуольфссона, так само як і не було всього вка-

зано в письмових записах. Цікаво, що незабаром знайдену кістку 

поховали за ісландськими традиціями. На першому ж після по-

ховання сеансі дух Рунольфура висловив велику подяку Людвіку, 

розповів, що був присутній на церемонії, та навіть описав її деталі 

(медіум на церемонії не був). Після цього дух Рунольфура не при-
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пинив контактувати з Бйорнссоном, а навпаки став значно приві-

тнішим та більш відкритим до співпраці [32].

Медіумізм Карлоса Мірабеллі. Бразильський медіум Карлос 

Мірабеллі народився в кінці ХІХ століття в Сан-Пауло, але слава 

про нього поширилася й на інші континенти. У Бразилії першої 

половини ХХ століття про медіумізм Мірабеллі було добре відомо, 

його сеанси привертали чимало уваги з боку тамтешніх парапси-

хологів. У 1919 році Академією психічних досліджень (Бразилія) 

було сформовано спеціальний комітет з вивчення феномена Міра-

беллі. Цей комітет був просто величезним: він налічував 557 лю-

дей різних професій (серед них більше сотні – іноземці), у тому 

числі 72 доктори медицини та 2 університетських професори;.

Найбільш яскравим феноменом, що спостерігався під час се-

ансів Мірабеллі була трансова ксеноглосія, тобто здатність гово-

рити та писати мовами, якими медіум в звичайному стані психі-

ки не володіє. Це особливо цікаво в світлі того, що сам Мірабелі 

був не дуже освіченою людиною і добре говорив тільки рідною 

португальською мовою. У трансовому ж стані він міг говорити 

26 мовами (серед яких 7 діалектів), а писати міг аж на 28 мовах, 

включаючи халдейську, грецьку, іврит, китайську, японську тощо. 

Більш того, говорити медіум міг на досить різні теми: про медици-

ну, юриспруденцію, астрономію, літературу і т.д. За словами Міра-

беллі його контролерами були Галілей, Кеплер, Вольтер та навіть 

Ленін. Це ж стосується і автоматичного письма: в трансі Мірабел-

лі міг писати на найрізноманітніші теми. Наприклад, одного разу 

Мірабеллі за 20 хвилин під контролем одного з духів написав 9 

сторінок «Незалежності Чехословаччини». Інший контролер через 

Мірабеллі за 19 хвилин написав 14 сторінок рукописного тексту 

на астрономічну тематику французькою мовою. Найбільше ж вра-

зив спостерігачів випадок, коли Мірабеллі шляхом автоматичного 

письма написав аж 32 сторінки ієрогліфів.

Випадок Мірабеллі цікавий тим, що одна людина в трансово-

му стані демонструвала величезний масив знань та мовних нави-
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чок, які були не під силу навіть добре освіченій людині, не кажучи 
вже про малоосвіченого медіума [32].

Угорський випадок. У випуску лондонської газети “Psychic 
News” від 1939 року вперше з’явилось повідомлення про зустріч 
угорського вченого Нандора Фодора з британським медіумом Ар-
туром Фордом. Медіумізм Форда, як і випадок описаний вище, від-
різнявся трансовою ксеноглосією. Після входження у транс, дух-
контролер оволодівав голосовим апаратом Форда і міг напряму 
говорити з спостерігачами.

На першому ж сеансі, де був присутній Фодор, медіум під час 
трансу почав раптом звертатись до вченого угорською мовою, ви-
користовуючи манеру батька Фодора. Дух батька вченого заволо-
дів медіумом і якийсь час вів свідому бесіду угорською мовою з 
вченим, назвавши цілу низку дуже фактів, відомих виключно ро-
дині Фодора. Більш того, дух батька передрік, що дядько Фодора 
незабаром втратить зір, що насправді й сталося.

Аналізуючи цей випадок, слід зазначити, що Артур Форд ніко-
ли не вивчав угорську. Більш того, візит Фодора на сеанс не був за-
планованим, тому медіум не мав змоги щось дізнатися про вченого 
та його рідних. Звичайно, можна списати всі збіги на екстрасен-
сорні здібності медіума, проте дуже сумнівно, що екстрасенсорика 
може дозволити людині вільно говорити невідомою мовою. Деякі 
критики списують даний випадок на галюцинацію, проте Фодор 
був на сеансі не сам, а з дружиною, яка бачила й чула те саме [32]. 
Лишається ще версія обману, проте жодних доказів цього немає, та 
й не зовсім зрозуміло, яку вигоду отримав би Фодор з дружиною 
від такого шахрайства.

Грецький випадок. У 1855 році президент Державного сенату 
Нью-Йорка Джон Едмондс повідомив про дивний випадок медіу-
мізму, в ході якого жінка-медіум в трансі говорила грецькою мо-
вою, якою вона не володіла в стані неспання. Цим медіумом була 
донька Джона Едмондса Лаура. Варто зазначити, що на той час 
містер Едмондс мав бездоганну репутацію, відмінну освіту та ви-
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сокий соціальний статус. Особливо цікаво, що Едмондс сам про-

водив психічні дослідження з метою дискредитації медіум-шарла-

танів. Можна тільки уявити, як йому було непросто, коли черговим 

медіумом стала його власна донька.

По мірі дорослішання здібності Лаури проявлялись все більше, 

і з часом Едмондс прийшов до висновку, що феномени, які демон-

струвала його донька, були справжніми. Найбільш вражаючою зді-

бністю Лаури була здатність в трансовому стані говорити багатьма 

мовами. В нормальному стані (в стані неспання) дівчина говорила 

лише рідною мовою та трохи французькою, а в трансі ж вона могла 

вільно говорити десятьма мовами, інколи більше години поспіль. 

Іноземні спостерігачі неодноразово відвідували сеанси Лаури, щоб 

поспілкуватися рідною мовою з духами померлих родичів.

Найбільш яскравим прикладом здібностей Лаури є так зва-

ний «грецький випадок». Одного разу візитер з Греції на прізвище 

Евангелідіс відвідав сеанс Лаури. Він вільно говорив грецькою та 

трохи англійською. Спочатку через Лауру англійською мовою го-

ворив дух померлого друга Евангелідіса. Потім дух раптово про-

мовив кілька фраз грецькою мовою. Тоді Евангелідіс спитав, чи 

можуть вони говорити грецькою, на це дух погодився. Більше го-

дини дух говорив через Лауру грецькою, епізодично переходячи 

на англійську, при цьому він розумів усе, що говорив Евангелідіс 

грецькою. Цікаво, що Евангелідіс в ході розмови спеціально пере-

віряв духа, говорячи на специфічні теми, в яких Лаура точно не 

могла розбиратися. До того ж він постійно змінював предмет роз-

мови. При цьому дух завжди розумів, що говорить Евангелідіс, і 

відповідав йому правильно. Більш того, дух повідомив, що син 

Евангелідіса (який лишився в Греції і був на момент від’їзду батька 

в США здоровим) за цей час загинув, про що не знав ніхто в США.

У даному випадку можливість обману виключена. По-перше, 

містеру Едмондсу не було ніякого сенсу ризикувати своєю бездо-

ганною репутацією та кар’єрою заради того, щоб просто підтрима-

ти доньку. По-друге, Лаура ніколи не вивчала й навіть не чула (за її 
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словами) грецьку мову. По-третє, Лаура ніколи не бачила Евангелі-

діса і нічого не знала про його життя. Деякі критики зауважили, що 

могла мати місце галюцинація, тобто Евангелідісу могло здатись, 

що йому відповідають грецькою мовою [32]. Проте повідомлення 

про смерть сина є незаперечним фактом, який цією версією не по-

яснюється.

6. Сучасні дослідження медіумів та спіритичних сеансів

Вище було розглянуто перші підходи до вивчення феноменів, 

пов’язаних з медіумічними сеансами. Серед них були як аналітич-

ні методи, що розглядали колекції свідоцтв досвіду спілкування 

з померлими, так і експериментальні техніки, призначені для пе-

ревірки гіпотези існування життя після смерті в контрольованих 

умовах. У перших дослідженнях медіумічних феноменів наголос 

робився на верифікацію тверджень, нібито переданих медіуму без-

тілесними духами. Загальною проблемою подібних досліджень є 

існування гіпотези «суперекстрасенсорики», в рамках якої можна 

пояснити більшість результатів. Крім того, слідуючи принципу 

парсімонії, деякі парапсихологи пропонують ще простіше пояс-

нення, а саме медіуми використовують прийоми з арсеналу мента-

лістів, які нібито читають думки людей, а насправді вгадують їх за 

зовнішніми ознаками [13].

Більш сучасні експериментальні підходи враховують можливі 

недоліки класичних методів і базуються на чіткому контролі умов 

дослідження. Варто розглянути їх детальніше.

Лабораторні дослідження з медіумами. Ще у середині ХХ 

століття парапсихологи зіткнулися зі значними методичними труд-

нощами при спробі вирішення питання, чи здатні медіуми давати 

чітку інформацію стосовно конкретної людини [25]. Дослідження 

тих років дали неоднозначні результати [30]. Означене вище пи-

тання досліджується і зараз з використанням більш складної ме-

тодології, але результати сучасних досліджень також викликають 

багато запитань [14, 26].
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В одному з нещодавніх досліджень було враховано методичні 

недоліки попередників. Суть цього експерименту полягала в тому, 

що п’ять професійних медіумів провели по п’ять індивідуальних 

сеансів для різних людей [23]. Отже, загалом було проведено 25 се-

ансів. Медіуми не знали учасників експерименту та не мали до них 

прямого доступу. Всі учасники були однієї статі та приблизно од-

ного віку. Після сеансу кожний учасник мав оцінити якість наданої 

медіумами інформації, а також оцінити інформацію, повідомлену 

медіумами іншим чотирьом учасникам. Тільки в одному сеансі з 

25 учасник поставив оцінку, вищу ніж це очікувалось (тобто лише 

одного разу опис медіума підходив тільки до конкретної людини, 

а не до усіх одразу). Таким чином, у цьому експерименті медіумам 

не вдалося надати унікальну для кожного з учасників інформацію. 

Проте зарано робити висновки про усіх медіумів, виходячи лише 

з одного (хоч і якісного) дослідження. Цікаво, що методика О’Кіфі 

та Вайсмана може бути використана не тільки в парапсихології, 

але й в криміналістиці, наприклад, при описі медіумами людей, 

причетних до скоєння злочинів.

Слід згадати також дослідження, проведене у 2014 році спів-

робітниками Інституту ноетичних наук [8]. Вони вирішили підда-

ти науковій перевірці одну зі здібностей, яка, як вважається, при-

таманна медіумам, а саме здатність розрізняти живих та неживих 

людей за фотографією. На жаль, на момент написання книги це 

дослідження ще не було завершене, проте на першому його етапі 

отримано позитивні результати. Це особливо цікаво в світлі того, 

що в першому етапі брали участь звичайні люди, а не професійні 

медіуми. Тестове завдання полягало в тому, щоб розрізнити фо-

тографії живих та неживих людей. При цьому фотографії були 

спеціальним чином стандартизовані, щоб виключити можливість 

зовнішньої ідентифікації. В дослідженні виявлено малий, але ста-

тистично значущий ефект. Є підстави вважати, що професійні ме-

діуми (на другому етапі дослідження) зможуть показати більший 

за розміром псі-ефект.
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В нещодавно проведеному експерименті було кількісно про-
аналізовано здатність медіумів давати інформацію про померлих 
людей в контрольованих лабораторних умовах [3]. Загалом в до-
слідженні взяло участь 8 медіумів та 8 студентів-добровольців, з 
яких четверо втратили когось з батьків, а інші четверо – ні (контр-
оль). Студентів ділили на пари      – по одному з кожної групи, і для 
кожної пари два медіуми окремо проводили сеанси. Після сеансу 
записи слів медіумів передавали студентам, і ті обирали, який опис 
кому підходить. Було виявлено значний псі-ефект, що свідчить про 
здатність медіумів паранормальним шляхом отримувати інформа-
цію про померлих людей. Враховуючи те, що експеримент прове-
дено з використанням потрійної сліпої методології, його результа-
там цілком можна довіряти.

Позитивні результати отримано також у дослідженні, прове-
деному нещодавно Емілі Келлі [18]. Вона використала протокол 
віддаленої участі в експерименті, щоб виключити можливість «хо-
лодного зчитування» зі спостерігачів. Медіумам давали фотогра-
фію померлої людини, називали її ім’я та дату народження, після 
чого ті мали дати якомога більше інформації про цю людину. Ре-
зультати свідчать на користь версії про здатність медіумів опису-
вати померлих.

Тим не менше в більш новому дослідженні, проведеному у 
Швеції Йенсеном з колегами, значущого псі-ефекту не виявлено 
[16]. В даному експерименті медіум мав описати померлих родичів 
людей, які знаходились за кількасот кілометрів від нього, знаючи 
лише їхнє ім’я для встановлення контакту. Рівень використаної ме-
тодології дуже високий, адже вчені проконтролювали всі можливі 
фактори. Водночас ці умови були не дуже зручними для медіума, 
через що вона не могла як слід налаштуватись на цільову людину.

Скоулзський експеримент. В 1999 році Товариство психіч-
них досліджень опублікувало результати трирічних досліджень 
феноменів спіритичних сеансів, проведених трьома членами То-
вариства з чотирма професійними медіумами – так званою Скоулз-
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ською групою [17]. Загалом в присутності вчених було проведе-

но понад 37 групових сеансів у місті Норфолк (Великобританія), 

в ході яких неодноразово отримували змістовні повідомлення від 

духів-комунікаторів, а також спостерігали паранормальні фізичні 

феномени по типу матеріалізації об’єктів і світлових аномалій. До-

слідження Скоулзської групи згодом лягли в основу популярної на 

Заході книжки «Scientifi c evidence for life after death» [39]. Ці до-

слідження особливо цікаві тим, що виражені матеріальні анома-

лії були властиві спіритичним сеансам Вікторіанської доби, проте 

майже невідомі в сучасності. Окрім того, дослідження Скоулзської 

групи цікаві ще й тим, що в даному випадку мав місце колектив-

ний медіумізм, тобто члени групи працювали як одна команда, а 

не поодинці. Більше того, в цих дослідженнях було встановлено 

зв'язок між усними повідомленнями від нематеріальних сутностей 

та цілком матеріальними ефектами, такими як фотографічні або 

слухові аномалії, тактильні відчуття, матеріалізація об’єктів тощо, 

які до того ж можна піддати перевірці поза межами спіритичної 

кімнати [17].

Фізичні прояви під час Скоулзського експерименту цікаві ще 

й тим, що медіуми використовували «енергетичний» метод проду-

кування матеріальних феноменів, а не ектоплазменний, як це було 

в кінці ХІХ століття. За словами Фоя такий метод є менш виснаж-

ливим для медіума і дає кращі результати.

Відповідно до звіту вчених, які проводили дослідження з Ско-

улзською групою, жодного разу не було виявлено шахрайства або 

натяків на можливий обман. Тому вони зробили висновок, що ре-

зультати проведених досліджень свідчать про паранормальну ак-

тивність невідомої природи. Варто зазначити, що контроль та опис 

експерименту здійснювались дуже педантично, тому немає під-

став сумніватися в компетенції вчених. Однак деякі парапсихологи 

пізніше зауважили, що оскільки сеанси переважно проводились у 

сутінках, вченим могло бути складно виявити альтернативні пояс-

нення спостережуваним феноменам [6, 10, 17, 44]. 
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У 2012 році менталіст-скептик Марк Едвард по телебаченню 

заявив, що йому вдалося відтворити усі феномени Скоулзського 

експерименту методами ілюзіонізму. Однак реальних доказів він 

так і не надав, що не дозволяє серйозно ставитись до його слів. 

Окрім того, Едвард стверджував, що сеанси Скоулзської групи не-

достатньо контролювались з боку вчених, що також не відповідає 

дійсності. Тим не менше в експерименті справді є «білі плями». 

Наприклад, у будинку, де проводилась більшість сеансів, був під-

вал, який перевірявся лише кілька разів за увесь період. Можна 

припустити, що там ховались спільники членів групи або ж самі 

медіуми ховали якісь прилади, які потім використовувались для 

імітації різноманітних феноменів. З іншого боку, є факт, який гі-

потезою обману ніяк не пояснюється: відомий скептик Річард 

Вайсмен залишив у будинку замкнутий ящик з фотоплівками, щоб 

перевірити, чи з’являться на них якісь аномалії. Ціла купа дивних 

символів та малюнків з’явилась на плівках після сеансів, однак 

скептики вирішили просто проігнорувати цей факт. Однак є й інші 

підозрілі моменти експерименту. Наприклад, медіуми заборонили 

вченим використовувати відеокамери та прилади нічного бачення 

під час сеансів. Окрім того, медіуми могли вільно ходити по кім-

наті, яка до того ж була їх власною кімнатою, а не приміщенням, 

обраним вченими.

Чи вважати результати цього дослідження доказом існування 

життя після смерті, чи ні, сказати з упевненістю важко, але реаль-

них доказів шахрайства досі немає. На нашу думку, це досліджен-

ня є дуже наочним прикладом того, що проконтролювати всі мож-

ливі фактори при роботі з медіумами надзвичайно важко.

Життя після смерті та гіпотеза «суперекстрасенсорики». 

Як згадувалось вище, результати експериментів з вивчення ме-

діумічних сеансів можуть бути з однаковим успіхом поясненні в 

рамках гіпотези існування життя після смерті та гіпотези «супер-

екстрасенсорики». На жаль, поки що немає тестів або методів, які 

б дозволили чітко розмежувати ці гіпотези, оскільки обидві вони 
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погано піддаються перевірці. 

Гіпотеза існування життя після смерті досі не дає чіткої від-

повіді на питання, що ж конкретно (яка частина особистості) пере-

живає смерть фізичного тіла та які воно має властивості [2, 12]. З 

іншого ж боку, гіпотеза «супер-ЕСП» пояснює одне невідоме через 

інше, оскільки саме по собі існування екстрасенсорного сприйнят-

тя остаточно не доведене. Більш того, ідея про необмежені можли-

вості екстрасенсорного сприйняття не піддається емпіричній пере-

вірці. Отже, ця гіпотеза за своєю суттю є не науковою, оскільки 

вона не відповідає критерію спростовуваності [1]. Іншими слова-

ми, неможливо поставити такий експеримент, негативний резуль-

тат якого б однозначно спростував гіпотезу «супер-ЕСП». Та ж гі-

потеза існування життя після смерті, не дивлячись на її численні 

недоліки, потенційно піддається емпіричній перевірці [29].

Варто також нагадати, що досвід спілкування з померлими та 

медіумізм – це лише один аспект передбачуваного існування жит-

тя після смерті. Тому гіпотезу слід розглядати ширше, враховуючи 

дані по вивченню присмертного досвіду (Глава 2), позатілесного 

досвіду (Глава 3), реінкарнаційного досвіду (Глава 4), феномену 

паранормальних «захоплень» (Глава 6) та досвіду зіткнення з при-

марами (Глава 6).

7. Альтернативні пояснення досвіду спілкування з помер-

лими

Якщо на деякий час відкинути ідею про те, що в усіх описаних 

вище випадках дійсно мало місце спілкування з померлими, то які 

ж існують альтернативні пояснення спостережуваним феноменам?

Свідомий обман. Найпростіше пояснення будь-якого паранор-

мального явища – це свідомий обман з боку того, хто його демон-

струє з метою отримання якоїсь вигоди. І хоча обман медіумів-шар-

латанів справді неодноразово виявлявся, проте у випадку кращих 

ментальних медіумів обман просто неможливий. В найкращих до-

слідах з місіс Пайпер і місіс Леонард не було виявлено жодного 
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натяку на обман. Більш того, інколи за жінками навіть слідкували 

детективи, які також не виявили ніяких доказів шахрайства. На-

віть коли місіс Пайпер відвезли в Англію, де вона абсолютно ніко-

го не знала, вона продовжувала періодично показувати вражаючі 

результати. Випадки трансової ксеноглосії взагалі не вписуються 

у версію обману, оскільки зрозуміло, що людина, яка володіє од-

нією-двома мовам, не може раптом почати вільно говорити ще на 

десятках мов, зокрема на рідкісних діалектах. Обман в даному ви-

падку можливий лише якщо припустити масову змову медіумів, 

спостерігачів та вчених. З точки зору здорового глузду очевидно, 

що така кількість вчених та незалежних спостерігачів (а це сотні 

людей, серед яких і переконані скептики), навряд чи могла піти на 

обман, ризикуючи власною репутацією. Крім того, підозра всіх у 

масових змовах наводить на невтішні думки щодо стану психіки 

деяких скептиків.

Той же факт, що обман медіумів інколи розкривається, зовсім 

не означає, що до шахрайства вдаються всі. Зрозуміло, що пара-

нормальні явища та надздібності багато для кого є гарним спосо-

бом заробітку. І цілком логічно, що сотні людей, які видають себе 

за медіумів (особливо останнім часом, коли на містику значно зріс 

попит), навряд чи є такими насправді. Проте ціла низка випадків, 

описаних вище в цій главі, дають масу доказів того, що автентич-

ний медіумізм дійсно існує.

Несвідомий обман або вгадування. Менш негативна інтерпре-

тація спіритичних сеансів не звинувачує медіумів у навмисному 

обмані, а вказує на те, що медіуми можуть підсвідомо все драмати-

зувати. Ідея в тому, що медіум у трансовому стані просто говорить 

спостерігачам (а це часто вбиті горем люди) те, що вони хочуть 

почути, навіть цього не усвідомлюючи. Спостерігачі, в свою чергу, 

просто ігнорують помилки і добре запам’ятовують усі правильні 

слова медіума.

Однак ця версія пояснює лише поодинокі сеанси і аж ніяк 

не може бути поширена на усі випадки. Наприклад, коли члени 
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Товариства психічних досліджень вивчали місіс Пайпер та місіс 

Леонард, вони фіксували усе, що казали або писали медіуми. Крім 

того, у деяких випадках кількість наданої медіумом інформації на-

стільки велика, що ні про яке вгадування не може бути й мови. 

Один з членів Товариства Солтмарш розробив спеціальний метод 

для перевірки можливості випадкового вгадування. Одного разу 

він надіслав запис сеансу медіума місіс Еліот шести різним людям 

(контрольна група), які мали досвід, подібний до того, що й при-

сутній на сеансі спостерігач. Як спостерігач, так і ці люди пережи-

ли втрату родича, який був молодим пілотом. Тоді вони прослухали 

запис слів медіума та оцінили, наскільки ці слова стосуються і їх 

теж. Усього було зібрано 5642 твердження, з них лише 8% підходи-

ли для людей з контрольної групи, а 73% - виключно для спостері-

гача, що брав участь у сеансі. У повторному дослідженні отримано 

аналогічні дані [31]. Статистик Фішер підрахував, що ймовірність 

того, що медіум просто вгадала таку кількість тверджень не менше 

мільярда до одного.

Інші критики заявляють, що медіуми можуть добувати інфор-

мацію менталістськими прийомами, уважно стежачи за реакцією 

спостерігачів. Однак ця версія аж ніяк не пояснює сеанси з від-

даленою участю, коли медіум просто не має доступу до цільової 

людини, а на сеансі присутні лише посередники, які не володіють 

потрібною інформацією. Крім того, випадки, коли медіум повідо-

мляє інформацію, що невідома нікому з присутніх (але правильну, 

як виявляється потім), також не вкладаються в цю версію.

Екстрасенсорика + несвідомий обман. Найбільш складна аль-

тернативна версія – це поєднання екстрасенсорного сприйняття 

інформації з несвідомим обманом з боку медіума. Ідея в тому, що 

медіум за допомогою ясновидіння або телепатії зчитує інформацію 

зі спостерігачів (у тому числі й віддалених учасників) або пись-

мових джерел, а потім підсвідомо трансформує цю інформацію у 

форму якоїсь особистості. Ця гіпотеза більш вигідна, враховуючи 

принцип парсимонії, ніж гіпотеза існування життя після смерті, 
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оскільки екстрасенсорне сприйняття – майже доведений феномен, 

на відміну від життя після смерті.

В підтримку цієї версії критики вказують на фальшиві осо-

бистості, з якими начебто контактують медіуми. Наприклад, майже 

усі дослідники переконані, що дух Фіну, з яким контактувала місіс 

Пайпер, – це вигадка її підсвідомості. Крім того, є ряд підтвердже-

них фактів телепатії під час сеансу, наприклад випадок із Холлом: 

парапсихолог Стенлі Холл одного разу вигадав особистість жінки 

на ім’я Бессі Білз з метою перевірки гіпотези про телепатію; на 

одному з сеансів місіс Пайпер дійсно передала Холлу інформацію 

від духа Бессі Білз, що підтвердило його здогадки. Ще один яскра-

вий приклад – випадок Гордона Девіса, описаний Соулом. Гордон 

Девіс був одним з давніх знайомих Соула, який, на його думку, за-

гинув під час першої світової війни. Під час сеансів із місіс Бланш 

Купер, дух Гордона Девіса спілкувався з Соулом, при чому надав 

масу правильної інформації про родину Девіса. Однак через кілька 

років виявилось, що Гордон Девіс досі живий. Судячи з усього, 

медіум телепатично зчитала думки Соула і трансформувала їх в 

дух Гордона Девіса. На той час цей випадок отримав широкий ре-

зонанс, однак через півстоліття дослідження самого Соула з екс-

трасенсорики були дискредитовані, коли виявилось, що він сам 

вдавався до обману, тому невідомо, чи був Соул повністю чесним 

у випадку  з місіс Купер.

Загальним недоліком екстрасенсорної версії є невідповідність 

результатів експериментальних досліджень феномена ЕСП тому, 

що спостерігається під час медіумічних сеансів. Об’єм та деталіза-

ція інформації, яку інколи надають медіуми, значно перевищує все, 

що спостерігалось в лабораторних дослідженнях феномена ЕСП. 

Окрім того, екстрасенсорна версія виглядає сумнівно, коли медіум 

повідомляє інформацію, яка не має якогось конкретного джерела, 

тобто немає жодної людини або матеріального запису, який містив 

би цю інформацію в повному обсязі.

«Суперекстрасенсорика». Неможливість пояснити найбільш 
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вражаючі випадки ментального медіумізму простими екстрасен-

сорними здібностями призвела до появи гіпотези «суперекстрсен-

сорики». Прихильники цієї гіпотези вважають, що можливості 

екстрасенсорного сприйняття на даний момент невідомі, тому не 

можна виключати, що в деяких випадках люди здатні демонстру-

вати екстрасенсорику феноменального рівня. Інша справа, що до-

казів існування настільки потужної екстрасенсорики немає, послі-

довники цієї гіпотези не можуть навести жодного прикладу, окрім 

медіумізму, де «суперекстрасенсорика» могла б мати місце. Швид-

кість, об’єм та якість інформації, яку інколи надають медіуми в 

стані трансу набагато перевищує все, що колись спостерігалось в 

експериментах з екстрасенсорики. Наприклад, відсоток правиль-

них тверджень при ментальному медіумізмі може сягати 90-100%, 

тоді як в екстрасенсорних тестах результат лише на кілька відсо-

тків відрізняється від випадкового.

Ще одним слабким місцем гіпотези «суперекстрасенсорики» 

є випадки ксеноглосії. Одна справа, коли медіум називає багато 

правильних фактів або копіює манери тієї або іншої людини, і зо-

всім інша – коли він раптом демонструє якісь навички, що були 

властиві померлому, але якими він сам не володіє. Погодьтесь, 

важко собі уявити, що лише за рахунок екстрасенсорики медіум 

може швидко оволодіти десятком мов на рівні носія. Або ж стати 

компетентним одразу в кількох наукових дисциплінах, як це було у 

випадку Мірабеллі (див. вище).

Ще одним фактом, який не вкладається у версію «суперек-

страсенсорики», є те, що інформація, надана медіумами, часто бу-

ває вірною з точки зору духа померлої людини, але не з точки зору 

істинності. Так, у прикладі з угорським шахістом Гезою Мароці 

на питання про засновника клубу Віри Менчік дух відповів те, що 

він вважав правильним (помилково), хоча на час проведення сеан-

су істинна відповідь уже була відома і медіум міг її зчитати, якби 

справді використовував екстрасенсорні здібності.

Також немає ніяких доказів того, що людина може тривалий 
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час копіювати манеру іншої (незнайомої) людини лише за рахунок 

надчуттєвого сприйняття, причому робити це настільки якісно, що 

родичі померлого переконані, що дійсно говорять з ним.

Підсумовуючи все сказане вище, можна зробити висновок, 

що ні версія обману (як свідомого, так і несвідомого), ні гіпотеза 

«суперекстрасенсорики» не можуть у повній мірі пояснити усього 

спектру спостережуваних на медіумічних сеансах феноменів. Та-

ким чином, найбільш вірогідною виглядає саме гіпотеза реального 

спілкування з духами померлих людей, оскільки лише ця версія в 

достатній мірі пояснює весь масив наявних фактів.

Питання і завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення понять «медіум», «спіритуалізм», 

«контролер», «комунікатор».

2. Порівняйте ментальний та фізичний медіумізм. Що 

спільного та відмінного в цих формах медіумізму?

3. Коротко поясніть суть основних феноменів, які спостері-

гаються під час медіумічних сеансів. Чи є вони доказом того, що 

медіуми дійсно спілкуються з духами померлих?

4. Даніель Данглас Х’юм вважається одним з найяскраві-

ших представників фізичного медіумізму. Згадайте найбільш пе-

реконливі сеанси у його виконанні, а також відгуки критиків. Чи 

вдалось комусь спіймати медіума на обмані?

5. Критично оцініть класичні експериментальні методи пе-

ревірки гіпотези існування життя після смерті (тест з шифрування, 

кодовий замок). Чи можуть їх результати точно довести або спрос-

тувати цю гіпотезу? Чи можуть вони бути пояснені з точки зору 

«супер-ЕСП»?

6. Опишіть та критично оцініть методологію, яку викорис-

товували члени Товариства психічних досліджень для вивчення 

здібностей місіс Пайпер і місіс Леонард. Чи вдалося їм зловити 

медіумів на обмані? Чи можна з упевненістю сказати, що місіс 

Пайпер чи місіс Леонард спілкувались з духами померлих?
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7. Результати Скоулзського експерименту часто називають 

переконливим доказом існування життя після смерті. Критично 

оцініть сильні та слабкі сторони методології, використаної в ході 

експерименту.

8. Згадайте відомі випадки прояву ксеноглосії в ході спі-

ритичного сеансу. Поміркуйте, чи є ксеноглосія доказом того, що 

медіуми дійсно спілкуються з духами померлих? Чи можливі аль-

тернативні пояснення?

9. Охарактеризуйте сучасні дослідження медіумізму та їх 

місце серед інших феноменів, що тематично відносяться до гіпо-

тези існування життя після смерті (присмертний досвід, позатілес-

ний досвід, полтергейсти і т.д.).

10. Коротко поясніть основні альтернативні версії, що пояс-

нюють медіумічні феномени. Чи дозволяє гіпотеза «суперекстра-

сенсорики» пояснити всі відомі факти?
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ГЛАВА 6
ДОСВІД ЗІТКНЕННЯ З ПРИМАРАМИ

1. Вступ

Примара (привид, дух) – це візуально спостережуваний образ 

померлої людини або тварини (рис. 6.1). Також це феномен сприй-

няття, коли людина звичайним зором спостерігає фізично не існу-

ючий живий об’єкт (найчастіше – померлу людину) і навіть може 

в якійсь мірі с ним взаємодіяти, наприклад, спілкуватися. Згідно 

з сучасними парапсихологічними уявленнями правильніше гово-

рити не стільки про самих примар, скільки про переживання та 

особливості їх сприйняття – «досвід зіткнення з примарами» (в 

англійському варіанті – «apparitional experience»).

Свідчення очевидців, які зіштовхнулися з привидами, відо-

мі практично в усіх культурах і з досить давніх часів. Практично 

з самого початку свого існування Товариство психічних дослі-

джень приділяло підвищену увагу вивченню феномена привидів 

[1]. З точки зору сучасної парапсихології цей феномен відносить-

ся до групи явищ, пов’язаних з гіпотезою існування життя після 

смерті.

З визначенням самого поняття «примара» (привид, дух) 

пов’язані деякі труднощі. Найменш вдале слово – «дух», позаяк 

воно вже передбачає цілком конкретну інтерпретацію феномена. 

Слово «привид» більш вдале, оскільки феномен завжди супрово-

джується баченням якоїсь подоби живих об’єктів. Іноді вживається 

термін «безтілесна сутність», яким позначають примари не тільки 

людські, але й тваринні, а також фантастичних істот. Оскільки при-

рода самих спостережуваних образів дотепер невідома, сьогодні 

найбільш адекватним поняттям є «досвід зіткнення з примарами», 

як згадувалося вище.

На думку скептиків феномен привидів пояснюється галюци-

націями або помилковим сприйняттям. Але між галюцинаціями і 

досвідом зіткнення з примарами є низка відмінностей. По-перше, 
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при галюцинаціях найчастіше спостерігаються образи невідомих 

суб’єкту людей, в той час як привиди звичайно відповідають лю-

дям з найближчого кола спілкування або родичам. Більш того, при 

галюцинаціях іноді спостерігаються фантастичні, неіснуючі обра-

зи. По-друге, досвід зіткнення з примарами часом супроводжуєть-

ся отриманням інформації, яку можна перевірити і яка раніше була 

невідома суб’єкту, що не властиво наркотичним галюцинаціям чи 

видінням, спровокованим розладами психіки. По-третє, привидів 

іноді бачать одночасно декілька людей, в той час як галюцинації 

суто індивідуальні.

Рис. 5.5. Угорський гросмейстер Геза Мароці.

Уведемо ще декілька базових понять, які будуть використову-

ватися в цій главі. Людину, яка мала досвід зіткнення з примарами, 

прийнято називати «реципієнтом» або «очевидцем»7. Ту ж людину, 

7 В англійському варіанті вживається слово «experient», яке можна перекласти як 

«людина, що мала досвід».
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чий привид з’являється реципієнту, називають «прототипом» чи 

«референтною людиною».

2. Підходи до вивчення феномена

Упродовж усього ХХ сторіччя фокус уваги парапсихологів 

був спрямований на вирішення питання про природу феномена 

привидів –  чи є вони реально існуючими об’єктами, чи це про-

дукт суб’єктивного сприйняття (наприклад, міраж)? На жаль, та-

кий підхід виявився малорезультативним [43], і згадане питання 

не знайшло вирішення й досі. Тому останні роки співтовариство 

парапсихологів дійшло до спільної думки, що слід спрямувати ува-

гу не стільки на сам об’єкт (привиди), скільки на переживання при 

зіткненні з об’єктом.

Домінуючим методом дослідження феномена привидів у наш 

час є феноменологічний підхід. Згідно з цим підходом слід неупе-

реджено фіксувати як цілком об’єктивні факти, так і, на перший 

погляд, галюцинаторні описи пережитого очевидцем досвіду. По-

дальший аналіз феноменологічних даних дозволяє виявляти спіль-

ні риси явища, а також не помітні спочатку закономірності.

Основна маса відомої нам інформації про феномен одержана 

шляхом аналізу випадків спонтанного досвіду зіткнення з приви-

дами. Особливо важливі в цьому підході бази даних свідчень, архі-

ви, а також результати систематичних опитувань.

Додаткову інформацію можна отримати шляхом проведення 

польових досліджень безпосередньо на місті спостереження при-

мар. За допомогою надчутливого обладнання іноді вдається за-

фіксувати об’єктивні ознаки аномальності місця, а також вивчити 

матеріальні наслідки прояву феномена.

Останні два десятиліття парапсихологи наполегливо працю-

ють над створенням експериментальної техніки виклику досві-

ду зіткнення з привидами в контрольованих умовах лабораторії 

[40, 55]. Опишемо один з найефективніших методів індукції пере-

живання. Людину саджають на стілець у тихій темній кімнаті на-
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впроти дзеркала, розташованого так, щоб людина бачила відбиток 

стелі, а також стіни за своєю спиною. Потім суб’єкту пропонують 

вибрати одну померлу людину, яку він хотів би знову побачити. 

Після цього суб’єкт повинен розслабитися і пильно вдивлятися в 

дзеркало. За даними Моуді [40] при такій постановці експеримен-

ту бачення привидів померлих людей фіксувалося в 70% випадків. 

Водночас у досліді Редіна і Ребмана були одержані більш скромні 

результати: суб’єкти повідомляли тільки про відчуття присутності 

духу поряд з ними; чітке ж бачення привидів фіксувалося лише в 

поодиноких випадках [20, 55]. Розробка оптимальної техніки екс-

периментальної індукції феномена – справа майбутнього.

3. Класифікація проявів феномена

Наведена нижче класифікація була запропонована в середині 

минулого століття Тіррелом [3]. Згідно з даною системою існують 

чотири основні різновиди примар, що мають різний феноменоло-

гічний прояв. Розглянемо ці  різновиди детальніше.

Кризові привиди. Феномен відносять до даної групи, якщо 

примара спостерігається не більше ніж на 12 годин раніше (чи піз-

ніше) відносно моменту, в який прототип примари переніс кризову 

ситуацію. Найчастіше під кризовою ситуацією розуміють клінічну 

або фактичну смерть. Самі примари в цьому випадку прийнято на-

зивати «духами». За Голдом [14] саме кризові привиди є найпоши-

ренішою формою феномена (якщо враховувати вимоги Товариства 

психічних досліджень). Якщо ж можливість перевірки феномена 

на істинність не береться до уваги, тоді частка кризових привидів 

значно нижча [2].

Як приклад зіткнення з духом наведемо один з випадків, що 

вивчався спеціалістами Товариства психічних досліджень [3]. 

Жінка-очевидець, знаходячись вдома, в один з днів раптом відчу-

ла необхідність обернутися. Обернувшись, вона побачила свого 

брата, який був пілотом і в цей час мав би знаходитись на фрон-

ті. Вона ненадовго відвернулася, щоб вкласти дитину спати, після 
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чого обернулася знову, але привид зник. Жінка вирішила, що брат 

неочікувано повернувся і захотів пожартувати над нею, і почала 

ретельно обшукувати будинок. Не знайшовши брата, жінка дуже 

злякалася, раптово усвідомивши, що той, мабуть, помер. Через два 

тижні прийшло підтвердження, що саме в той день брат дійсно 

отримав в бою смертельну рану.

Варто відзначити два важливих моменти в описаному випад-

ку. По-перше, жінка прийняла «дух» за реальну людину з плоті та 

крові. По-друге, безпосередньо перед подією вона не думала про 

брата.

Було проведено низку досліджень з метою виявлення залеж-

ності між часом появи кризових привидів і часом події. Згідно з 

Гарні та ін. [53] поява примар у близький до критичної події з про-

тотипом час не є простим збігом. З іншого боку, в дослідженні Уес-

та [72] не вдалося довести, що збіг часу бачення примари з реаль-

ною подією є чимось більшим, ніж проста випадковість.

Експериментальні примари. Тут йдеться про спроби створен-

ня власного привиду і відправлення його до адресата за допомо-

гою мисленого зусилля. Як ілюстрацію наведемо класичний до-

слід Бірда [53]. У грудні 1882 року містер Бірд вирішив відправи-

ти власний привид своїй невістці міс Веріті. Наступного дня Бірд 

відвідав родину Веріті, в якій у той час гостювала заміжня сестра 

міс Веріті. Без запитань з боку містера Бірда сестра почала розпо-

відати, що минулої ночі вона двічі бачила його привид, про що роз-

повіла міс Веріті ще до його приходу. Привид Бірда пересувався 

кімнатою, підходив до ліжка і навіть торкався волосся жінки, що 

вказує на наявність у нього свідомої діяльності.

Подібні експериментальні випадки – велика рідкість. Проек-

ція примари відбувається переважно під час сну чи стану трансу. В 

деякій мірі феномен експериментальних привидів схожий з поза-

тілесним досвідом (ПТД), більш того, деякі дослідники вважають, 

що це один і той же феномен [19]. Водночас проекція примари не 

супроводжується відчуттям відокремлення від тіла, що притаман-
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но ПТД. Крім того, під час позатілесних переживань привид лю-

дини практично ніколи не спостерігається іншими людьми, навіть 

якщо вони заздалегідь попереджені про «візит».

Посмертні примари. Це привиди, які спостерігаються не ра-

ніше ніж через 12 годин з моменту смерті людини-прототипу. За 

даними різних авторів [2, 18, 68] саме посмертні привиди склада-

ють переважну більшість (приблизно дві третини) усіх випадків 

зіткнення з примарами.

Як приклад такого випадку наведемо класичний досвід зі-

ткнення з посмертним привидом, який відомий під назвою «Запо-

віт Чаффіна» [1]. В 1905 році фермер з Північної Кароліни Джеймс 

Чаффін написав заповіт, згідно з яким усе його майно переходило 

до  третього сина Маршала з дружиною. В 1919 році він написав 

новий заповіт, де згадав уже усю сім’ю. Другий заповіт писався 

без свідків, але за законодавством Північної Кароліни він вважався 

дійсним. Цю версію заповіту Джеймс поклав у стару родинну Бі-

блію, а записку, в якій вказувалося місце знаходження заповіту, за-

шив у кишеню пальто. За два роки фермер Чаффін помер. Оскіль-

ки сім’я нічого не знала про останню версію заповіту, третій син 

Маршал успадкував усе майно фермера.

У червні 1925 року другий син Чаффіна Джеймс побачив сон, 

в якому йому з’явився дух батька. Батько показав на кишеню паль-

та і сказав: «Ти знайдеш мій заповіт у кишені пальта». Прокинув-

шись, Джеймс ретельно перевірив усі кишені батькового пальта і 

в одному з них виявив записку з інформацією про місце, де ле-

жить заповіт. Відшукавши стару родинну Біблію, Джеймс знайшов 

останню версію заповіту. За півроку цей заповіт було затверджено 

(уся родина підтвердила, що він написаний рукою батька), і кожен 

член сім’ї отримав свою частку майна.

Варто відмітити один момент, який зустрічається в багатьох 

випадках зіткнення з посмертними привидами: дух часто намага-

ється повідомити людям якусь важливу і невідому їм інформацію. 

Також зазначимо, що в описаному вище випадку привид був ау-
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діовізуальним, тобто бачення образу людини супроводжувалося 

розмовою. Привид з’явився раптово, без будь-яких попередніх по-

дій та специфічних відчуттів, що типово для переважної більшості 

випадків зіткнення з привидами [3, 18]. Унікальною особливістю 

«Заповіту Чаффіна» було те, що привид прийшов до реципієнта 

уві сні. На думку деяких дослідників, віщі сни та зустрічі з приви-

дами, що дають уві сні інформацію, яку можна перевірити, можуть 

бути одним й тим самим явищем [14], але даних для підтверджен-

ня чи спростування цієї гіпотези поки недостатньо.

Духи і паранормальні захоплення. Паранормальне захоплен-

ня8 – це парапсихологічний феномен, який супроводжується по-

вторюваним спостереженням привидів померлих людей (духів) на 

одному й тому ж місці упродовж тривалого часу. На відміну від 

інших типів привидів, такі духи виявляють менше цікавості  до 

людей та оточення, часто ніяк на них не реагуючи [1]. Більш того, 

манера руху духів більш автоматична, подібна до рухів людей у со-

мнамбулічному стані. Деякі духи кожного разу здійснюють певний 

набір дій на одному й тому самому місці. Цікаво, що зустрічаються 

також духи тварин, «прив’язаних» до місця [2].

У строгому смислі слова поняття «захоплення» прийнято від-

носити тільки до тих духів, присутність яких завдає мешканцям 

території (наприклад, квартири) певного дискомфорту. Практично 

усю історію парапсихології поняття «захоплення» і «полтергейст» 

не розділяли, позначаючи одним терміном «полтергейст». Деталь-

ніше про феномен полтергейстів читайте в главі 7. Тут же зупини-

мося на відомих і найбільш показових випадках «паранормальних 

захоплень».

Хоча класифікація, запропонована Тіррелом, в цілому схва-

8 В оригіналі термін звучить як «haunting», що може бути перекладено як «поява 

примари», «нав’язливий дух» та ін.. Наш переклад («захоплення») пов'язаний із 

змістовим навантаженням поняття, оскільки виявляється в крупномасштабних 

фізичних ефектах на тій або іншій території – найчастіше в приміщенні, що 

можна інтерпретувати як «захоплене приміщення».
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лена широкими колами парапсихологів, існують також деякі уточ-

нення до неї. Зокрема, на думку Персінгера [68], доцільно також 

виділити прекогнітивні та ретрокогнітивні випадки зіткнення з 

примарами, оскільки вони пов’язані з майбутніми або минулими 

подіями відповідно.

На думку деяких авторів [4, 59] має сенс поділити усіх при-

мар у залежності від їх форми і подібності на людські привиди, 

тваринні примари та решту. До групи решти відносяться різні при-

мароподібні феномени, наприклад, диски, що світяться, або фігури 

невизначених форм. 

4. Відомі випадки «паранормальних захоплень»

Згідно з традиційними уявленнями феномен захоплення є ре-

зультатом парапсихологічної активності померлих людей [34,61]. 

Не дивлячись на наявність цілком традиційних психологічних по-

яснень природи феномена, думка про наявність у ньому паранор-

мальної складової як і раніше широко розповсюджена. Як доказ 

найчастіше наводять феномен фотографічних аномалій, які фіксу-

ються на місцях ймовірного захоплення. Детальніше про це йти-

меться у відповідному розділі цієї глави.

Слід зазначити, що, хоча традиційно в поняття «захоплення» 

прийнято включати тільки території та приміщення, є також чис-

ленні свідчення про випадки ймовірного «захоплення» предметів 

(«вселення духів» у предмети). Крайнім проявом феномена «захо-

плення» можна також вважати відоме з давніх часів явище «одер-

жимості», при якому безтілесна сутність вселяється в тіло людини 

і в деякій мірі отримує над нею контроль. Цей феномен буде де-

тальніше розглянуто в Главі 7.

Наведемо деякі показові з точки зору феноменології випадки 

«паранормальних захоплень» приміщень і предметів. 

Енфілдська аномалія. Цей випадок був зареєстрований у Пів-

нічному Лондоні в 1977 році. Жертвою духу стала Жанет, дочка 

Пеггі Харпер – розлученої 40-річної жінки. В одну з серпневих 
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ночей 11-річна Жанет та її 10-річний брат Піт прокинулись від 

того, що їхні ліжка самовільно тряслися. Пізніше стали періодич-

но з’являтися стуки і шуми невідомого походження. Одного разу 

без сторонньої допомоги перемістилася важка шафа. Мати дуже 

злякалася і разом з дітьми вибігла з дому; потім, покликавши на 

допомогу сусідів, вона ретельно оглянула дім, але нікого сторон-

нього виявити не вдалося. Ближче до півночі розпочався гучний 

стукіт, після чого Пеггі викликала поліцію. Поліція приїхала, але 

стукіт не припинився, більш того, офіцери поліції навіть змогли 

спостерігати саморух стільців, що і зафіксували в протоколі.

У наступні дні аномальні явища прогресували. Як члени сім’ї, 

так і запрошені спостерігачі бачили, як деталі конструктора Lego 

самі собою рухались (і навіть літали) по кімнаті; при цьому вони 

були гарячими на дотик. Для консультації сім’я запросила Моріса 

Гросса, члена Товариства парапсихологічних досліджень. Гросс за-

фіксував низку паранормальних явищ: самовільне відчинення/за-

чинення дверей, метання дрібних предметів, появу віяла з нізвідки 

та інше. Разом з письменником Гаєм Плейфеєром Гросс упродовж 

двох років вивчав Енфілдську аномалію. Дослідники зафіксували 

цілу низку аномальних явищ, в тому числі спонтанне займання 

предметів, падіння картин, рух меблів і багато іншого.

Аномальні події досягли свого апогею, коли дух нарешті дав 

про себе знати, вселившись в тіло маленької Жанет. Дівчинка голо-

сом, який різко погрубшав, повідомила, що духа звати Білл, і він 

помер у цьому домі багато років назад. Пізніше цій інформації зна-

йшлось підтвердження. Не дивлячись на цілу низку зафіксованих 

аномальних проявів (у тому числі – сторонніми спостерігачами), 

скептики звинуватили сім’ю в обмані, хоча фактів шахрайства ви-

явлено не було.

Випадок в Торнтон Хіт. Цей феномен спостерігався упро-

довж чотирьох років у 1970-х в містечку Торнтон Хіт, розташова-

ному в Англії. Усе почалося однієї серпневої ночі, коли родина Х 

була розбуджена звуками радіоприймача, який сам раптово вклю-
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чився. Після цього багато разів спостерігалося падіння лампового 

абажуру без сторонньої допомоги.

В 1972 році під час Різдвяних свят одна з ялинкових прикрас 

раптом полетіла батькові родини прямо в обличчя. Після того, як 

чоловік упав у крісло, ялинка почала сильно трястися. Після на-

стання нового року аномалії продовжились. В одну з ночей син 

родини прокинувся і побачив старомодно вбраного чоловіка, який 

пильно дивився на нього. Ще більший страх з’явився у членів ро-

дини після того, як одного разу вони запросили у гості друзів. У 

присутності усіх раптом почувся гучний стук у вхідні двері, потім 

несподівано відчинилися одні з внутрішніх дверей і включилося 

освітлення в домі.

Намагаючись хоч якось припинити аномальні явища, сім’я 

запросила священика для освячення дому. Але це ніяк не вплину-

ло на ситуацію, і аномальні явища продовжувалися Періодично 

самі собою рухались предмети, чулися шуми і навіть досить гуч-

ні звуки ніби падали меблі. При перевірці ніякого падіння меблів 

не було.

Запрошений на консультацію медіум повідомив, що в цьому 

будинку мешкає дух фермера на ім’я Чаттертон, якому не подоба-

ється перебування родини Х на його території. Пізніше з’ясувалося, 

що всередині XVIII століття будинок дійсно належав цьому ферме-

ру. Цікаво, що члени родини іноді бачили образ фермера в чорному 

піджаку на екрані телевізора. Після того, як сім’я продала будинок 

і виїхала, аномальні явища припинилися.

Одержима лялька Аннабель. Це типовий випадок «захоплен-

ня», пов’язаного не з територією, а з об’єктом. У 1970 році жін-

ка Х купила на ринку для дочки ляльку в стилі «тканинної Енні». 

Дочці лялька сподобалася, і вона залишила її у себе в кімнаті сту-

дентського гуртожитку. Але незабаром дівчина разом з сусідкою 

по кімнаті стали помічати за лялькою деякі  дивацтва. Іноді ляль-

ка сама собою пересувалася, причому інколи її знаходили в інших 

кімнатах, хоча сусіди заперечували свою причетність до цього. Од-
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ного разу дівчата навіть побачи-

ли, як лялька стояла вертикаль-

но на м’яких тканинних ногах, 

що було в принципі неможливо.

Дівчата звернулися до ме-

діума, який їм сказав, що лялька 

була «захоплена» духом дівчин-

ки на ім’я Аннабель, яка колись 

померла в цьому гуртожитку. 

Дух нібито передав через ме-

діума, що дівчата йому подоба-

ються, і він просить залишити-

ся з ними. Дівчата погодилися, 

вирішивши залишити ляльку в 

себе. На жаль, після цього чис-

ло дивних подій тільки збіль-

шилося. В одну з ночей лялька 

навіть напала на хлопця, який 

ночував у дівчат, залишивши у нього на грудях дивні подряпини.

Після цього дівчата звернулися до інших медіумів, які сказа-

ли, що лялька «захоплена» не духом дівчинки, а демонічною сут-

ністю, що прикидається Аннабель, щоб продовжувати тероризува-

ти дівчат. Дізнавшись про це, вони вирішили віддати ляльку меді-

умам, які помістили її у скляний куб, що й дотепер зберігається в 

окультному музеї Коннектикуту.

Санаторій Уеверлі Хілл. У першій половині ХХ сторіччя в цій 

будівлі (рис. 6.2) був госпіталь, який спеціалізувався на лікуванні 

хворих на туберкульоз. За приблизними підрахунками за всю іс-

торію існування госпіталю в ньому померло біля 63000 чоловік. 

Погана репутація цього місця разом з чутками про дивні експе-

рименти, які проводилися на його території, створили санаторію 

славу «захопленого» місця.

За даними дослідників на території Уеверлі Хілл неодноразо-

Рис. 6.2. Будівля санаторію
Уеверлі Хілл.
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во фіксувалися аномальні явища. Зокрема, там періодично бачать 

примари, дивні тіні, чують голоси, а також виявляють так звані 

«холодні плями». За відгуками відвідувачів місце справляє дуже 

гнітюче враження і викликає страх, оскільки часом тут можна по-

чути крики невідомого походження і раптово зіткнутися з приви-

дом. На жаль, серйозного наукового дослідження санаторію не 

проводилося.

«Захоплені» стільці. Ще один приклад об’єкт-центрованого 

«захоплення» пов'язаний із замком Белкур, який засновано у 1894 

році багатим американським політиком і світським левом Олівером 

Бельмонтом. Існує багато свідчень про різні аномалії, зафіксовані 

в цьому замку, але найбільшу популярність отримали два стільці, 

які нібито «захоплені» духами. Багато відвідувачів, що сідали на ці 

стільці, відчували холод, дискомфорт і слабкість. Деякі люди гово-

рили, що їх било слабкими електричними розрядами від стільців, а 

іншим здавалося, що вони наче сидять на комусь, через що одразу 

з’являлося бажання встати. Є навіть свідчення, що деяких відвід-

увачів у буквальному розумінні слова скидало зі стільців.

Варто зазначити,  що подібні широко відомі об’єкти  є місцем 

паломництва туристів, що може сприяти обману з боку хазяїв.  Зо-

крема, в описаному прикладі зі стільцями цілком може мати місце 

обман з метою підтримання репутації місця та залучення більшого 

числа відвідувачів. Більш того, важливу роль тут грають попередні 

очікування, чому є безліч фактичних підтверджень (див. нижче).

5. Основні риси випадків зіткнення з примарами

Характеристики примар. Є низка свідчень, згідно з якими 

примари спостерігалися одночасно декількома очевидцями [2]. 

Максимальна кількість людей, які бачили одну примару за раз, – 

вісім. За даними Палмера і Харальдссона [18, 46] колективні зі-

ткнення з примарами становлять чверть усіх випадків. При цьому 

не усі члени групи обов’язково бачать примару, а тільки частина 

з них. Відповідно до Сидгвіка і Тіррела [3, 60] тільки в третині 
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випадків групового зіткнення з примарами більше однієї людини 

дійсно усвідомлюють їх присутність.

Тіррел виділив основні риси і характеристики примар, які 

найчастіше помічають очевидці [3]. У типовому випадку примара 

розташовується на відстані до трьох метрів від очевидця [2]. Най-

частіше фігура примари незнайома очевидцю. Якщо ж реципієнт 

успішно упізнає привид, то в 70% випадків це дух померлої людини 

[17]. Цікаво, що цей показник залежить від віку очевидця, а також 

від числа померлих людей, з якими він був знайомий раніше. На-

приклад, у вибірці Палмера [46] до 60% примар, які спостерігалися 

літніми людьми, були духами померлих, у той час як серед примар, 

помічених студентами, цей показник дорівнював тільки 30%.

Фігури привидів звичайно здаються реалістичними і цілком 

матеріальними. Предмети позаду них непомітні, більш того, самих 

привидів не видно за твердими непрозорими об’єктами (напри-

клад, за меблями). Примари можуть відкидати тінь і відбиватися у 

дзеркалі. В деяких випадках помічено, що привиди залишають ти-

пову для звичайної людини вм’ятину на м’яких ліжках і стільцях, 

якщо сідають на них. Привиди звичайно входять в приміщення, а 

також виходять з нього через двері. Не помічено, щоб привиди без-

цільно проходили крізь стіни, як часом описується в белетристиці 

[3]. Виходячи с цього, зрозуміло, що привиди – зовсім не прозорі 

білі фігури, які проходять крізь стіни, як прийнято вважати..

Більшість привидів демонструють обізнаність щодо оточення 

і людей, що знаходяться поряд з ними. Наприклад, якщо реципієнт 

ходить по кімнаті, то голова привиду також рухається, щоб не втра-

чати людину з поля зору. Деякі привиди здатні вести бесіду і осмис-

лено говорити, хоча таке зустрічається рідко. Частіше усе спілку-

вання зводиться лише до декількох слів, які іноді повторюються.

Звуки, які видають привиди, цілком доречні та реалістичні, 

наприклад, шелест одягу або звуки кроків. Популяризовані в роз-

важальній літературі образи привидів, які дзвенять кайданами чи 

жахливо виють, це не більше ніж вигадка, що не знаходить фактич-
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ного підтвердження. Багато очевидців зазначають, що поблизу від 

привиду відчувається холод. Звичайно доторкнутися до примари 

не вдається, оскільки руки проходять крізь неї. Часом здається, що 

привиди беруть якісь предмети чи проводять з ними певні маніпу-

ляції, хоча на фізичному рівні це не відбувається, тільки на рівні 

відчуттів. Привиди практично ніколи не залишають слідів свого 

перебування (наприклад, слідів від взуття) [3].

Початок і кінець досвіду зіткнення з привидами звичайно не 

супроводжується ніякими специфічними подіями чи відчуттями (на 

відміну від того ж позатілесного досвіду) [2]. Як правило, привиди 

з’являються одразу і повністю, а не проявляються поступово «з ніз-

відки» на очах очевидця. Зникають привиди по-різному: раптово 

зникають з виду, поступово розчиняються у повітрі (частинами або 

повністю) чи йдуть природним шляхом (наприклад, через двері).

За даними Харальдссона [18] в 67% випадків привиди були 

чоловіками. Вчений також відмічає, що значна частина посмерт-

них привидів (біля 30%) відповідає людям, що загинули насиль-

ницькою смертю.

Умови виникнення примар. У більшості випадків очевидці 

стверджують, що примари з’являються абсолютно несподівано. 

Проте аналіз свідчень показує, що є більш сприятливі для пере-

живання подібного досвіду умови. [1]. Практично завжди поява 

привиду відбувається в звичайній обстановці, в місці, яке знайо-

ме реципієнту, найчастіше в нього вдома чи неподалік від дому 

[68]. У вибірці Грина і МакКрирі тільки 12% випадків зіткнення з 

привидами сталися в новому для реципієнта місці [2]. У більшості 

випадків реципієнт знаходиться в приміщенні при денному освіт-

ленні або при хорошому штучному освітленні [18, 68].

Демографічні особливості. В ході аналізу свідчень про випад-

ки  зіткнення з примарами практично не було виявлено значимих 

демографічних особливостей. За даними Палмера досвід зустрічі з 

примарами не залежить від статі, віку, раси та релігійності реципі-

єнтів [46]. На сьогодні виявлено тільки два соціальних фактора, що 
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сприяють переживанню феномена привидів: низький рівень освіти 

і вдівство. Дослідження, проведені в США і Великобританії, пока-

зали, що люди, які втратили свою другу половинку, частіше схиль-

ні бачити привидів або відчувати присутність померлих коханих. 

Варто зазначити, що такий досвід звичайно переноситься цілком 

комфортно і в деякій мірі приносить заспокоєння, тому вдови (вді-

вці) не дуже схильні розповідати про це [42, 69].

Психологічні особливості реципієнтів. За даними Гріна і Мак-

Крирі [2] більше 90% очевидців стверджують, що на момент зі-

ткнення з примарами вони були здоровими і знаходились в нор-

мальному психічному стані. Виходячи з цього, феномен не вда-

ється трактувати як галюцинацію на тлі хвороби. Тим не менше 

більшість випадків зустрічі з примарами відбувається в стані зни-

женої фізичної активності реципієнта. У вибірці Гріна і МакКрирі 

очевидці в 38% випадків лежали, в 23% – сиділи, в 19% – стояли 

нерухомо, в 18% – повільно прогулювалися і в 2% – робили щось 

інше [2]. Якщо врахувати, що третину життя людина проводить уві 

сні, лежачи, то не зовсім правильно буде вважати, що лежаче поло-

ження – найвірніший спосіб пережити досвід зустрічі з привида-

ми. Водночас дослідження Персінгера [68] і Кемпбелла [11] під-

тверджують наявність зв’язку між зниженою (чи автоматичною) 

фізичною активністю та ймовірністю спостереження примар [1].

За спостереженнями Зулесса випадки зіткнення з примарами 

відбуваються або в умовах, які сприяють заглибленості у думки, 

або стаються з людьми, які мають потребу до психологічного по-

глинання. МакКрирі провів опитування серед реципієнтів і контр-

ольної групи людей за допомогою Особистісного опитувальника 

Айзенка [37] і встановив, що реципієнти мають приблизно такий 

самий рівень психотизму, невротизму і екстраверсії, що й звичайні 

люди. Водночас Детсон і Мервіт [12] на вибірці, що складалась з 

людей, які недавно овдовіли, показали, що ті з них, хто мав досвід 

зіткнення з привидами, були більш невротичні та екстравертні, ніж 

нереципієнти.
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Проводилось також вивчення когнітивних здібностей реципі-

єнтів. Вище згадувалося припущення, що реципієнти повинні бути 

більш схильними до психологічного поглинання або мати в цьому 

велику потребу [21]. Підтвердження було виявлено Ірвіном [28]; 

водночас Кемпбелл показав, що реципієнти і люди з контрольної 

групи достовірно не різнилися за загальною здатністю до психо-

логічного поглинання [11]. Велику роль грає схильність до фанта-

зування, особливо у випадку колективного спостереження примар 

[9, 11, 41, 44, 73]. Поки остаточно неясно, чи є випадки зіткнення з 

примарами просто фантазіями або ж вони з великою  ймовірністю 

відбуваються в умовах, коли люди поглинені фантазіями і розду-

мами. Скоріше за все, якщо феномен є фантазією, то реципієнти 

повинні мати підвищені здібності до візуалізації, а також  більш 

розвинену фантазію. Для того, щоб інтерпретувати фантазію як 

реальний досвід, та ще й наповнений реалістичними відчуттями, 

потрібно мати дуже яскраву уяву. Для галюцинацій іншої етіології 

це цілком справедливе твердження [35, 39]; на жаль, детального 

вивчення цього аспекту на вибірці з реципієнтами примар до цього 

часу не проводилося.

Біля ста років тому Мартін [36] досліджувала трьох реципі-

єнтів і встановила, що вони мали сильно розвинену образну уяву і 

навіть були здатні проецирувати створені образи назовні (цей фе-

номен відомий як «ейдетична уява»). З іншого боку, багато людей з 

аналогічними здібностями до візуалізації ніколи не бачили примар, 

що вказує на недостатність тільки цього фактора. В 1980-х роках 

проводилась низка досліджень на тему зв’язку між здатністю до по-

будови мислеобразів і схильністю до бачення примар [44, 45]. Че-

рез малий розмір вибірок достовірної інформації отримано не було.

Неочікувані результати одержані Кемпбелл за допомогою 

спеціального опитувальника Маркса, призначеного для вивчення 

реалістичності візуальної уяви [11]. Опитавши 14 реципієнтів і 28 

звичайних людей різної статі та віку, Кемпбелл установила, що ре-

ципієнти мали значно менші (а не більші, як очікувалося) здібності 
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до побудови реалістичних образів в уяві. З іншого боку, не мож-

на виключати можливість свідомого приховання своїх здібностей 

реципієнтами через побоювання, що їхній досвід спишуть на гру 

уяви. Проте на цей момент немає переконливих доказів того, що 

здібності до побудови мислеобразів сприяють баченню привидів.

Окремої уваги заслуговує методика американського психіа-

тра Шацмана, розроблена і випробувана в 70-80 роках ХХ століття 

[71]. Проілюструємо її на прикладі найвідомішого випадку з прак-

тики Шацмана. Жінка під псевдонімом Рут звернулася до нього 

через тревогу, пов’язану з баченням привиду свого батька. Цікаво, 

що на той момент батько був живий і мешкав в іншій країні. За 

описом Рут привид був дуже реалістичною копією батька. Привид 

виявляв ознаки матеріальності: був непрозорим, залишав вм’ятини 

на ліжку при посадці, відбивався у дзеркалі, відкидав тінь та ін. 

Образ з’являвся незалежно від бажання  Рут у різний час. Випадок 

мав виражений сексуальний підтекст: у дитинстві батько намагав-

ся зґвалтувати Рут, тому його привид викликав неприємні спогади. 

Є підстави вважати, що випадок Рут пояснюється галюцинаціями.

Що ж запропонував Шацман? Замість того, щоб швидше по-

класти край розповідям про привид, він порадив Рут постаратися 

взяти привид під контроль, викликаючи його за власним бажанням. 

З часом Рут вдалося навчитися контролювати час появи привиду, 

його дії та характер спілкування. Більш того, незабаром вона на-

вчилася проецирувати образи інших людей, наприклад, свого чо-

ловіка, дітей, Шацмана і навіть себе. Дозволяючи привиду батька 

говорити про його почуття, вона намагалася перестати ненавидіти 

його, а також хотіла простити себе за можливі поведінкові помил-

ки в дитинстві.

Шацман також провів низку інших тестів, які показали цікаві 

результати. Рут сідала навпроти екрана, де транслювався візерунок 

подібний до шахової дошки, який рухався. Візуальна зона кори го-

ловного мозку Рут реагувала цілком нормально, видаючи типову 

електричну активність. Коли ж Шацман просив Рут зусиллям волі 
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створити на екрані привид, характер електричної активності моз-

ку різко змінювався, ніби вона перестала спостерігати візерунок, 

який рухався по екрану. При цьому зіниці та сітківка очей продо-

вжували сприймати візерунок. Очевидно, що в галюцинації Рут не 

були залучені нижчі зорові процеси. Вищі ж зорові процеси при 

створенні примар вели себе як при сприйнятті реальних об’єктів. 

Цікаво, що Рут не мала видатних здібностей до візуалізації. Ви-

дно, реалізм фігур привидів пов’язаний не з розвиненістю уяви, а 

скоріше з місцем входу зображення в систему обробки візуальної 

інформації [1].

Метод Шацмана по контролюванню переживань, пов’язаних 

із спостереженням привидів, відкриває багато нових можливостей 

для досліджень. Наприклад, це може дозволити дослідити динамі-

ку особистості в ході переживань. Через реципієнта експеримента-

тор може детально вивчити психологічні особливості особистості 

привиду, після чого порівнювати їх з особливостями самого реци-

пієнта, а також людини, яка є прототипом привиду. Метод Шацма-

на цікавий і з точки зору психотерапії, оскільки зараз людей, які 

звертаються з приводу бачення примар, лікують як особистостей з 

психотичним розладом або ж переконують їх в тому, що привиди – 

це тільки ілюзія сприйняття.

Усе вищевказане зайвий раз підтверджує, що в досліджен-

ні феномена привидів важливо не тільки вивчення об’єктивності 

існування самих привидів, але й розуміння глибинних психіч-

них процесів, що лежать в основі сприйняття феномена. Навіть 

якщо буде доведено галюцинаторну природу привидів, вивчення 

пов’язаних з їх виникненням процесів усе одно буде заслуговувати 

на увагу психологів і психіатрів [1].

6. Теоретичні підходи до пояснення феномена привидів

Усі існуючі на сьогоднішній день теорії щодо природи фено-

мена привидів можна поділити на дві основні групи в залежності 

від того, чи вважають вони самі фігури привидів об’єктивно існу-
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ючими або ж розцінюють їх як суб’єктивне явище, яке породжене 

нейропсихічною діяльністю людини.

Обидві групи теорій не є доведеними в повній мірі, оскільки 

не можуть пояснити усю відому феноменологію випадків зіткнен-

ня з примарами (див. вище). З одного боку, примари можна вважати 

об’єктивним явищем, оскільки є ціла низка випадків колективного 

сприйняття феномена. Більш того, за свідченнями очевидців при-

види відкидають тінь, відбиваються у дзеркалі та не просвічують-

ся наскрізь. З іншого ж боку, більшість дослідників вважають при-

видів суб’єктивним феноменом, оскільки навіть у випадках колек-

тивного сприйняття звичайно не усі присутні бачать привид. Крім 

того, примари можуть проходити крізь тверді об’єкти і пересувати 

матеріальні об’єкти, хоча реально при цьому нічого не переміща-

ється, та й фізичних слідів перебування привидів не залишається 

[1]. По всій видимості, створення єдиної всеохоплюючої теорії про 

природу феномена привидів – справа майбутнього.

Теорії об’єктивності феномена. До цієї групи теорій від-

носиться, мабуть, найвідоміша і найдавніша теорія, яка розглядає 

привидів як доказ існування життя після смерті.

Теорія духів. Відповідно до цієї концепції дух – це та частина 

особистості, яка відокремлюється від фізичного тіла в момент його 

смерті і здатна автономно існувати. Найбільш відомий варіант тео-

рії в модифікаціях Харта [19] і Крукела [67]. В їх інтерпретації тео-

рія духів дуже близька до екзосоматичної концепції позатілесного 

досвіду та присмертних переживань [1]; єдина суттєва відмінність 

у тому, що згідно з Хартом і Крукелом екзосоматична субстанція 

здатна існувати навіть після смерті фізичного тіла. Ця теорія успіш-

но дозволяє пояснити існування посмертних привидів, але насилу 

пояснює наявність кризових та експериментальних примар. Звіс-

но, можна припустити, що екзосоматична субстанція, тимчасово 

відокремлюючись від тіла, якимось чином здатна ущільнюватися 

настільки, що стає видимою неозброєним оком, але доказів  поді-

бної ідеї поки немає.
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У спробах урахувати дані, які вказують на суб’єктивність фе-

номена, пропонуються різні модифікації теорії духів, як-от «те-

орія напівфізичного (ультрафізичного) існування». Таким чином, 

примари можуть мати деякі властивості фізичних об’єктів, що 

лежить в основі їх матеріальних проявів, але водночас зберігати 

«ефірність», що дозволяє їм проходити крізь тверді предмети та ін. 

Підтверджень цієї теорії також немає.

За ще однією теорією примари існують об’єктивно, але не є 

матеріальними у звичному розумінні; сприймаються ж вони за до-

помогою екстрасенсорики. Ця теорія дозволяє пояснити отримання 

інформації про прототип, яку можна перевірити, але зовсім не по-

яснює, чому привиди відкидають тінь чи відбиваються у дзеркалі.

Іншим великим недоліком теорій об’єктивності феномена є 

неможливість пояснити деякі особливості зовнішнього вигляду 

привидів. У більшості свідчень очевидців повідомляється, що при-

види з’являються в одязі та з тими аксесуарами, які вони мали за 

життя [1]. Наприклад, привид може з’явитися з милицями чи квіт-

кою в кишені піджака. Абсолютно незрозуміло, навіщо привиду 

милиці, якщо він не має тіла у звичному розумінні. Прихильники 

еэкзосоматичної теорії вважають, що одяг, як і люди, має «ефірний 

дубль». Ніяких підтверджень цієї концепції немає.

Згадаємо також тонкоматеріальну гіпотезу Гонсалеса, яка 

ґрунтується на науковій інтерпретації езотеричної концепції по-

будови людини і реальності. Згідно з езотеричними працями [75] 

людина має сім тіл різної щільності: фізичне – найбільш щільне, 

ментальні – найменш щільні. Також і навколишня реальність має 

різні «зрізи». Привиди є залишком менш щільних тіл людини та іс-

нують в інших «зрізах» реальності. Якщо ж людина в силу якихось 

факторів (заглибленість у роздуми) зміщується свідомістю в інші 

«зрізи» реальності, вона може сприймати тамтешніх мешканців, 

зокрема привидів. Або ж щільність матерії привидів є величиною 

непостійною, що дозволяє їм то проявлятися в матеріальному сві-

ті, то «йти» з нього. На жаль, експериментальна перевірка гіпотези 
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поки не представляється можливою.

Варто зазначити, що робилися спроби прямої перевірки теорії 

духів за допомогою різних надчутливих датчиків [33]. Результати 

подібних дослідів дуже неоднозначні і не дозволяють ні спростува-

ти, ні підтвердити теорію. Підсумовуючи, зазначимо, що з роками 

теорія духів стрімко здає позиції та вже практично не розцінюється 

всерйоз професійними парапсихологами [43, 62].

Теорії суб’єктивності феномена. В цій групі є ціла низка те-

орій, які інтерпретують феномен привидів зі скептичних позицій.

Галюцинаторна теорія. За цією теорією сприйняття при-

мар є галюцинацією. Примарні фігури існують суб’єктивно в уяві 

реципієнта і їх сприйняття ніяк не пов’язано з екстрасенсорикою 

або іншим паранормальним феноменом. Прихильники цієї теорії 

вважають, що бачення примар відображає очікування реципієн-

тів, їх сугестивність, емоції, які витісняються, дитячі спогади та 

ін. [23, 27, 31, 58]. Реалістичність сприйняття пояснюється власти-

востями гіпнагогічного стану [48, 69, 70]. Випадки колективного 

сприйняття привидів у рамках теорії трактуються як масова галю-

цинація, чому немає достатніх доказів.

Положення теорії находять часткове підтвердження у тому, 

що в різні історичні періоди і в різних культурах особливості проя-

ву феномена змінювалися у відповідності до домінуючих поглядів 

на привиди [5, 7, 10]. З іншого боку, Голд заперечує вказаний вище 

факт, оскільки випадки зіткнення з привидами до XVII сторіччя 

дуже погано задокуме нтовані, і важко робити які-небудь висно-

вки про ті часи [15]. Більш того, культурне тло і епоха впливають 

більше на ставлення до феномена та його інтерпретацію, ніж на 

феноменологію, яка залишається дуже схожою упродовж останніх 

століть [22].

Неодноразово робилися спроби емпіричним шляхом переві-

рити цю теорію та знайти ключові психологічні фактори, які спри-

яють переживанню феномена. Наприклад, здається логічним, що 

масова галюцинація повинна опосередковуватися психологічним 
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контактом між членами групи і попередніми очікуваннями. Хуран 

і Ленж [24] вважають, що в будь-якому оточенні відбуваються по-

дії, що можуть бути інтерпретовані як щось паранормальне; більш 

того, після хоча б одного такого випадку людська свідомість пере-

будовується саме на паранормальну інтерпретацію дивних подій. 

Хуран і Ленж провели дослід, в якому попросили сімейну пару 

протягом 30 днів вести щоденник, в якому потрібно занотовувати 

незвичайні події, що відбулися в них вдома. Як незвичайні явища 

пропонувалося відзначати рух предметів, відчуття присутності, а 

також аудіовізуальні феномени. В результаті подружжя повідоми-

ло про 22 дивних випадки, частота яких зростала в точності, як і 

припускали автори. 

В іншому дослідженні було проаналізовано більше 900 випад-

ків зіткнення з привидами з метою перевірки гіпотези, що зміст 

випадків залежить від віри в паранормальне, потреб людини чи 

ситуаційних сигналів. Припущення авторів знайшли своє підтвер-

дження [32].

В одному з недавніх досліджень проаналізовано зв'язок між 

вірою в духів та схильністю до їх бачення [74]. Вчені попросили 

добровольців записувати усі незвичайні явища чи об’єкти, які вони 

помітять під час прогулянки по історичних місцях, при цьому в 

частині цих місць раніше спостерігали привидів, а в іншій частині 

– ні. Люди, які вірили в існування духів, помітили значно більше 

число незвичайних явищ і об’єктів, ніж скептики. З іншого боку, 

найбільша кількість свідчень про аномальні об’єкти випала саме 

на місця з поганою репутацією, хоча люди нічого про ці місця не 

знали. На жаль, усе перелічені досліди мають один спільний не-

долік: більшість випадків зустрічі з примарами, які вивчалися в 

них,  відрізняються фрагментарністю та поганою деталізацією, що 

не дозволяє поширити ці результати на випадки зі складною фено-

менологією.

Телепатичні галюцинації. Одні з найбільш ранніх версій цієї 

теорії були розроблені засновниками Товариства психічних дослі-
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джень. Зокрема, Гарні та ін. [53] вважали, що примари – це галю-

цинації, опосередковані телепатією. Тобто, реципієнт несвідомо 

отримує інформацію від прототипу телепатичним шляхом, після 

чого ця інформація інтерпретується свідомістю у формі привиду 

людини. Щоб врахувати випадки колективного бачення привидів, 

Гарні запропонував ідею «контактної телепатії», згідно з якою пер-

ший реципієнт отримує інформацію від прототипу екстрасенсор-

ним шляхом, потім передає її іншим членам групи за допомогою 

телепатії, що і змушує  усіх переживати спільну галюцинацію. Яв-

ним мінусом цієї теорії є надмірні сподівання щодо можливостей 

екстрасенсорного сприйняття, що відсилає нас до гіпотези «супер-

екстрасенсорики», яка принципово не перевіряється. Крім того, 

теорія Гарні може бути застосована тільки до кризових привидів, 

оскільки припущення про телепатичне отримання інформації від 

духів померлих виглядає занадто фантастичним. Водночас теорія 

телепатичних галюцинацій успішно пояснює випадки одержання 

від привидів інформації, яка може бути перевірена, а також появу 

привидів в одязі та з с аксесуарами реальних прототипів.

На думку іншого члена Товариства психічних досліджень 

Френка Подмо [64], духи є усього лише галюцинаторним продук-

том неправильної інтерпретації природних об’єктів і звуків. Вра-

ховуючи сучасні дані по феноменології випадків зіткнення з при-

видами, теорія Подмо не витримує ніякої критики.

Своєрідну модифікацію теорії Гарні у ті ж роки розробляв 

Майєрс. Він підтримував думку [26], що привиди можуть бути га-

люцинаторними проекціями телепатично отриманої інформації, 

але також припускав, що люди-прототипи можуть викликати якісь 

зміни в так званому «метаефірному світі», що дозволяє об’єктивно 

сприймати їх образ реципієнтам, які знаходяться в іншому місці. 

Ця теорія дозволяє пояснити збіги в описах привидів у випадках 

колективного спостереження. Концепція «метаефірного світу» 

була описана досить поверхнево і, по суті, говорила про наявність 

якоїсь нефізичної альтернативної реальності, яка в деякій мірі пе-
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ретинається з нашою реальністю. На жаль, підтвердити чи спрос-

тувати існування такого альтернативного світу поки немає мож-

ливості. Варто зазначити, що Майєрс вважав, що не усі випадки 

зустрічей з привидами мають однакову природу.

Поділяючи теорію телепатичних галюцинацій, Тіррел також 

припускав, що примари є спільним продуктом реципієнта і про-

тотипу, який утворений за рахунок суміщення їх підсвідомостей. 

Ті ж люди, які ніколи не бачили примар, нездатні брати участь у 

підсвідомо-телепатичному створені примарних образів [3].

Подальшу розробку теорій цієї групи продовжила Луїза Райн. 

Вона підтримувала теорію Гарні, додаючи лише, що провідна роль 

у переживанні належить саме реципієнту, який, не зізнаючись собі 

в цьому (або не усвідомлюючи цього), за допомогою екстрасен-

сорного сприйняття зчитує інформацію про прототип і виражає її 

у вигляді галюцинації [56]. На відміну від Тіррела, Райн не бачила 

сенсу залучати людину-прототипа у процес створення примари.

На думку Гріна і МакКрирі [2] у більшості випадків як об-

раз привиду, так і місце його спостереження є уявними. Водночас 

у деяких випадках галюцинаторний привид може накладатися на 

реальне оточення [16].

Теорія фізичних факторів. За цією теорією незвичайний елек-

тромагнітний або геомагнітний фон може впливати на скроневу 

долю мозку чутливих людей, викликаючи в них аномальні ефекти 

сприйняття, до яких можна віднести і примар [51]. Експеримен-

тальне підтвердження даної теорії пов’язане з великою кількістю 

методологічних труднощів; однак є низка емпіричних даних, які 

підтверджують цю теорію [52, 65, 74]. Наприклад, деякі інфраз-

вуки викликають відчуття присутності когось незримого поряд 

і навіть можуть провокувати деякі візуальні ефекти [63]. Можна 

припустити, що незвичні відчуття, спричинені інфразвуком, в під-

ходящій обстановці можуть інтерпретуватися як паранормальне 

явище і викликати страх, а також відчуття чиєїсь присутності. 

Вайсман та інші установили, що у деяких випадках спостерігаєть-
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ся залежність між фізичними факторами та умовами освітленості 

і кількістю свідчень об аномальних проявах на місцях з поганою 

репутацією [74].

На думку Джевера [29], деякі люди від народження є «не-

йробіологічно чутливими» і можуть реагувати на слабкі зміни фі-

зичних параметрів середовища, які не впливають на інших. Було 

проведено велике дослідження за участю 62 чутливих (за їх влас-

ною оцінкою) і 50 звичайних людей. Чутливі значно частіше пе-

реживали аномальні явища (зокрема, привидів). Серед чутливих 

людей переважали незаміжні жінки, єдині (або перші) діти в сім’ї, 

амбідекстри, інтроверти, люди з гарною уявою, ті, що пережили 

травматичні події в минулому, люди з  підвищеною чутливістю до 

зміни параметрів електромагнітних полів. Більш того, 14% із за-

прошених людей з підвищеною чутливістю пережили в минулому 

ураження електричним струмом (аж до удару блискавкою); серед 

контрольних суб’єктів про таке не повідомив ніхто. Варто врахо-

вувати, що в цьому дослідженні помітну роль грає суб’єктивна са-

мооцінка людей (як чутливих або нечутливих), що могло внести 

певну похибку в результати. Не дивлячись на те, що фізичні фак-

тори середовища дійсно впливають на сприйнятливих індивідів, 

навіть часом провокуючи в них примарні галюцинації, ця теорія 

не пояснює випадки колективного сприйняття привидів (погодь-

тесь, малоймовірно, що десяток чутливих людей збереться в одно-

му місці), випадки отримання інформації про привидів, яку можна 

перевірити, а також випадки з детальною феноменологією.

Нейропсихологічні теорії. Ця група теорій інтерпретує деякі 

елементи переживань, пов’язаних із сприйняттям привидів, з пози-

цій нейропсихології. Зокрема, Персингер та ін. розробив нейропси-

хологічну модель відчуття присутності когось невидимого [49, 50]. 

Враховуючи, що присутність «Я», яке усвідомлює, пов’язана пере-

важно з лівою півкулею мозку, Персингер висунув ідею про те, що 

в правій півкулі мозку також є деякий аналог, активність якого і по-

роджує відчуття присутності когось поряд, чим можна спробувати 
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пояснити феномен відчуття присутності духів [49]. З теорії Персин-

гера випливає, що людині має здаватися, що дух знаходиться зліва 

від неї, але це не підтверджується фактами [8, 25, 65]. Водночас те-

орія Персингера має і низку непрямих доказів. Зокрема, в клінічних 

дослідженнях показано, що жінки з дисфункцією скроневої долі 

мозку частіше переживають суб’єктивний досвід екстрасенсорного 

сприйняття, включаючи аудіовізуальні галюцинації, що пов’язано з 

порушеннями в роботі саме лівої півкулі [47]. Більш того, аудіовізу-

альні галюцинації та відчуття присутності властиві також високо-

гірним альпіністам і космонавтам [1]. На думку нейрофізіологів це 

пов’язано з розгальмуванням кори головного мозку через соціальну 

ізоляцію, а також через вплив великої висоти і нестачі кисню на 

скронево-тім’яний вузол [6].

Слід зазначити, що останні роки спостерігається загальна 

тенденція до втрати науковості феномена привидів, оскільки усе 

частіше його об’єднують в одну групу з такими темами, як поза-

земні цивілізації, ангели і демони, кульові блискавки та ін. [13, 23]. 

Деякі найновіші теорії про природу феномена привидів непогано 

описані в оглядовій статті МакКью [38], до якої ми і відсилаємо 

усіх, хто цікавиться.

Якщо говорити про внесок дослідження феномена привидів 

у доведення гіпотези існування життя після смерті, то переконли-

вих фактів вони надали не так вже й багато [14]. Більші надії по-

кладають на феноменологічний підхід до вивчення явища примар 

як найбільш адекватний даній тематиці. Є підстави вважати, що 

подальше накопичення та аналіз даних про різні форми прояву фе-

номена дозволить нарешті створити всеохоплюючу теорію, яка по-

яснює усі наявні факти, а також дозволить покласти край у диспуті 

про реальність існування та природу самих привидів.

7. Аномалії на світлинах – прояви привидів?

Серед широких верств населення відомо, що фотографії, зро-

блені в аномальних місцях, часом мають деякі дива. Це можуть 
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бути змазані ділянки, ущіль-

ненні об’єкти, тіні, обличчя, 

фігури (яких не було в момент 

зйомки)  та ін. З появою мережі 

Інтернет поширення подібних 

фотографій і відеозаписів зна-

чно полегшилось [54].

Аномалії на знімках при-

йнято поділяти на високо- і 

низькорівневі. До низькорівне-

вих аномалій відносяться ту-

ман, розмиття, орби (кулясті 

структури; рис. 6.3) і т. ін. До 

високорівневих (рис. 6.4) ано-

малій відносять обличчя, фігу-

ри і великі об’єкти. Переважна 

більшість «дивних» знімків, що 

є в мережі, містять саме низько-

рівневі аномалії. Поява на фотографіях добре помітних і великих 

об’єктів звичайно не залишає очевидців байдужими, викликаючи 

або докори в фальсифікації, або віру в реальність паранормальних 

феноменів. На жаль, переважна більшість знімків так і не піддава-

лася серйозному науковому аналізу [66].

Цікаві результати одержані в досліді, проведеному Мейхером 

і Хансеном [33]. Вчені залучили для дослідження професійного 

сенситива (людину, що спеціалізується на баченні духів), якого по-

просили зробити фотографії у місцях, де, на його думку, присутні 

духи. Сенситива возили по різних місцях, назви і розташування 

яких він не знав. Цікаво, що польові нотатки сенситива про по-

мічених ним духів і аномалії в багатьох випадках стосувалися не 

тих місць, де цього можна було очікувати, враховуючи свідчення 

мешканців. Результати показали, що третина зроблених сенсити-

вом фотографій мала низькорівневі аномалії, які можна описати 

Рис. 6.3. Приклади знімків з так 
званими «орбами».
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як «напівпрозорі хмароподібні 

структури» [33]. Цікаво також, 

що в місцях, де раніше фіксува-

лися аномалії (іншими очевид-

цями), кількість спотворень на 

фотографіях була суттєво вище.

На жаль, цей дослід має 

низку методологічних недолі-

ків. По-перше, сенситив знав 

про мету дослідження, тому міг 

свідомо викривити результати. 

По-друге, фотограф був непро-

фесіоналом і міг не знати, як 

запобігти появі артефактів на 

знімках. По-третє, фотографії 

також робились професійним 

фотографом, але ці дані не були 

включені в результати через 

відсутність на знімках вираже-

них аномалій. Усе вищевказане 

не дозволяє з упевненістю говорити про те, що зафіксовані фото-

графічні аномалії дійсно відображають паранормальний феномен.

Ленж і Хуран [30] провели детальний аналіз великої кількості 

знімків, що містять аномалії, і з’ясували, що тип аномалії (туман, 

тінь, орби, розмиття та ін.) залежить від конкретного оточення 

та середовища, в яких робилися знімки. Вони виявили, що дея-

кі аномалії зустрічаються значно частіше в певних середовищах, 

практично не попадаючись в інших. Шварц і Криз [57] обґрунто-

вують скептичну думку, за якою аномалії на фотографіях звичай-

но пов’язані з відображенням побічних сигналів або з дифракцією 

спалаху, що відбивається від зважених у повітрі часточок пилу.

 Найбільш досконалий з методологічної точки зору польовий 

експеримент нещодавно був проведений Терх’юн, Вентолою і Ху-

Рис. 6.4. Приклад світлини з 
високорівневою аномалією, зробленої 

в місті Прага.
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раном [66]. Дослід проводився в двох сусідніх житлових будинках, 

один з яких, за словами мешканців, був «захоплений» духом. Усі 

учасники експерименту нічого не знали про ці будинки (класич-

ний приклад «сліпого» експерименту). Професійного фотографа 

попросили зробити низку фотографій у різних режимах (чорно-

білий, кольо ровий, інфрачервоний та ін.) в 14 репрезента тивних 

місцях будинків. Вісім професійних експертів потім аналізували 

фотографії на предмет наявності аномалій. Було установлено, що 

фотографії, зроблені в «активних місцях» будинку з ймовірним 

«захопленням», містили більше число аномалій, ніж фотографії з 

неактивних місць (у тому числі, з контрольного будинку). При цьо-

му найбільшу кількість аномалій зафіксовано на кольорових знім-

ках. Враховуючи постановку експерименту, результати свідчать на 

користь реальності феномена «паранормального захоплення». Ці-

каво, що експеримент у кінці довелось перервати через поведінку 

одного з мешканців «захопленого» будинку, що зайвий раз гово-

рить про величину стресу, який завдає феномен людям, змушеним 

жити з ним під одним дахом.

В кінці хочемо звернути увагу читачів на блискучий зразок 

любительського дослідження на тему низькорівневих аномалій 

на фотографіях, проведеного практикуючими цілителями з Росії. 

Дослідниками зібрана велика галерея знімків, що містять так зва-

ні орби і навіть зроблена спроба їх класифікації. Усіх бажаючих 

ознайомитись з галереєю відсилаємо за веб-адресою: http://www.

lvovich.ru/notebook/orbs_library.shtml. Звідси, крім того, випливає, 

що парапсихологічні дослідження доступні не тільки професійним 

вченим, але й усім бажаючим, тому закликаємо тих, хто не байду-

жий до тематики аномальних явищ, приєднуватися до досліджень 

і допомогти нечисленному співтовариству парапсихологів у роз-

критті таємниць людської психіки і природи в цілому.

Питання і завдання для самоконтролю

1. Опишіть основні підходи до вивчення досвіду зіткнення 
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з примарами.

2. Перелічіть основні феноменологічні елементи досвіду 

зіткнення з примарами.

3. Коротко опишіть і критично оцініть основні теорії про 

природу феномена привидів. Яка теорія здається вам найбільш пе-

реконливою і чому?

4. Перелічіть види фотографічних аномалій, ймовірно 

пов’язаних з паранормальною активністю духів. Критично оцініть 

їх.

5. Поясніть суть терміну «пара нормальне захоплення». Ко-

ротко опишіть декілька відомих випадків прояву цього феномена. 

Як «захоплення» співвідноситься з примарами?

6. Коротко опишіть класифікацію примар, запропоновану 

Тіррелом. Наскільки адекватна теорія духів по відношенню до 

кожного з типів примар у цій класифікації?

7. Найдіть в Інтернеті фотографії, на яких ймовірно відо-

бражені примари. Класифікуйте їх відповідно до запропонованого 

в цій главі підходу.

8. Про що, на вашу думку, говорять результати досліджень 

психіатра Шацмана з пацієнткою Рут?

9. Як співвідноситься теорія телепатичних галюцинацій з 

гіпотезою «суперекстрасенсорики»?

10. Уважно вивчіть дані по дослідженню феномена примар, 

наведені в цій главі. Чи доводять вони існування життя після смер-

ті?
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ГЛАВА 7
ФЕНОМЕН ПОЛТЕРГЕЙСТІВ

1. Вступ
Явище полтергейста упродовж багатьох десятиліть тракту-

валося як одне з проявів феномена існування життя після смерті. 
В перекладі з німецької слово «Poltergeist» означає «галасливий 
дух» або «неспокійний дух». Це відображає широко розповсю-
джену та усталену здавна думку, що причиною прояву полтер-
гейстів є неупокоєні духи померлих людей. Однак в результаті 
багаторічного вивчення цього явища з’ясувалося, що феномен 
полтергейсту пов’язаний не з безтілесними духами, а з цілком 
конкретними живими людьми. Тому зараз під словом «geist» ро-
зуміють дух не стільки померлої, скільки живої людини [3]. Пол-
тергейст у класичному розумінні цього слова (галасливий дух, 
прив’язаний до якоїсь території) тепер прийнято позначати по-
няттям «захоплення9».

Згідно з сучасним визначенням полтергейст (рис. 7.1) – це 
явище, яке проявляється в крупномасштабних фізичних ефектах 
(як-от спонтанне пересування, падіння або ламання предметів, го-
лоси, стук, шуми, займання предметів, що інколи призводить до 
травмування очевидців), пов’язаних з несвідомим і неконтрольо-
ваним проявом психокінезу. 

Перші свідоцтва про прояви полтергейстів відносяться до гли-
бокої давнини [30] (I століття н.е.) і пов’язані з ім’ям знаменитого 
історика Йосифа Флавія, який вперше описав цей феномен у своїх 
працях. У класичному творі Якоба Гримма «Deutsche Mythologie» 
згадується типовий випадок прояву полтергейсту в 355 році н.е. в 

9 В оригіналі термін звучить як «haunting», що можна перекласти як «поява 
примари», «нав’язливий дух» і т.ін. Наш переклад («захоплення») пов’язаний 
із змістовним навантаженням поняття, оскільки явище виявляється в 
крупномасштабних фізичних ефектах на тій або іншій території – найчастіше в 
приміщенні, що можна інтерпретувати як «захоплене приміщення».



221

Основи парапсихології: учбовий посібник

місті Бінген-на-Рейні. За багато століття вивчення цього феномена 

зібрано і проаналізовано інформацію про сотні випадків.

Рис. 7.1. Асоціативна мапа понять і тем, пов’язаних з феноменом полтергейсту.

2. Номенклатура, базові визначення

Випадки прояву полтергейстів прийнято позначати за назвою 

місцевості, в якій вони були зареєстровані, або (рідше) за прізви-

щем родини, котра повідомила про випадок. Наприклад, класич-

ний випадок полтергейсту, що спостерігався в німецькому місті 

Розенхайм у XX столітті, прийнято позначати як «Розенхаймський 

полтергейст». Інший приклад: один з випадків полтергейсту в XIX 

сторіччі, який тероризував сім’ю фермера Джона Белла, прийнято 

називати «Полтергейст родини Белл». У белетристиці часто можна 

зустріти більш яскраві та гучні назви, як-от «Жах Амитивіля» чи 

«Енфілдський кошмар». Подібні назви не є загальноприйнятими в 

професійному середовищі і даються лише для залякування читача/

слухача.

Виходячи з домінуючого фізичного прояву полтергейстів, іно-

ді виділяють такі види:
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Вогненний полтергейст – вид полтергейсту, який супрово-

джується спонтанним займанням об’єктів.

Водний полтергейст – вид полтергейсту, який супроводжу-

ється затопленням або появою води з невідомого джерела, напри-

клад  води, що сочиться зі стін.

Полтергейст, що метає – вид полтергейсту, який супрово-

джується метанням якогось певного виду об’єктів, наприклад, ка-

менів або столових приладів.

Фокус (агент) полтергейсту – конкретна людина, пов’язана з 

проявом полтергейстної феноменології.

Повторюваний спонтанний психокінез – поняття, що описує 

періодично повторювані паранормальні фізичні ефекти (видимі 

неозброєним оком), викликані несвідомим проявом психокінезу.

3. Типові ознаки і властивості полтергейстів

Виявлення феноменології полтергейстів пов’язане з іменами 

найбільш відомих дослідників, що розвивали цей напрямок, – бри-

танцями Аланом Голдом і Тоні Корнеллом [29], які описали і про-

аналізували майже 500 випадків полтергейстів, а також американ-

цем Уїльямом Роллом, котрий вивчив 116 випадків [33, 34]. Отже, 

які ж основні ознаки, властивості та прояви полтергейстів?

Тривалість. У переважній більшості випадків фізичні прояви 

полтергейстів тривають від двох тижнів до двох місяців, хоча відо-

мі окремі випадки тривалістю більше ніж рік [3]. Згідно з класич-

ним дослідженням Ролла [33] без урахування унікальних затяжних 

випадків середня тривалість більшості полтергейстів складає два 

місяці; з урахуванням – п’ять місяців. У типовому випадку пол-

тергейст виявляється в серії повторюваних паранормальних подій, 

інтенсивність яких поступово затухає.

Звукові ефекти. За даними Ролла, а також Голда та Корнелла, 

більше половини випадків полтергейстів супроводжуються різ-

ними акустичними ефектами невідомого походження. Серед них: 

шерхіт, стук, звук кроків, голоси, звук падіння або удару та багато 
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іншого. Є дані, які вказують на те, що поява звукових ефектів пере-

дує наступному пересуванню об’єктів [33].

Важливо зазначити, що в багатьох випадках звукові прояви 

полтергейстів чують одразу декілька людей, а не лише одна лю-

дина [40]. Більш того, ці звуки цілком можуть бути записані за до-

помогою аналогової чи цифрової техніки. Наявність таких записів 

виключає можливість колективної галюцинації. Аналіз записаних 

звуків дав цікаві результати: виявилось, що звуки, які супроводжу-

ють активність полтергейсту затухають істотно швидше, ніж зву-

ки, які видаються людьми в тому самому акустичному середовищі 

з метою імітації [44, 45]. У 2010 році британським дослідником 

Колвіном [10] був проведений порівняльний аналіз 10 записів зву-

ків різних полтергейстів. Учений виявив, що звук у випадку пол-

тергейсту наче виходить з самого матеріалу, а не внаслідок дії на 

його поверхню, як при звичайному постукуванні, що виражається 

в істотній відмінності форм акустичних патернів звичайного стуку 

і стуку паранормального походження.

Пересування фізичних об’єктів. Це найбільш поширений фі-

зичний прояв, що супроводжує сплеск полтергейсту. З 116 проана-

лізованих Роллом випадків саморух об’єктів спостерігався в 90% 

з них [33]. Цікаво, що розмір об’єктів може варіювати в досить 

широкому діапазоні – від маленьких камінців до великих столів і 

шаф [3]. За даними Голда і Корнелла [29] рух невеликих об’єктів 

спостерігається приблизно в 2/3 випадків, а великих – в 1/3 випад-

ків. Не рідкістю є також одночасне пересування декількох об’єктів.

Характер руху об’єктів є різним: переміщення по горизон-

тальній поверхні (підлога, столи і т. ін.) або міграція у повітрі. Тра-

єкторія руху об’єктів переважно випадкова, без характерних зако-

номірностей. За даними Ролла [33] у 41% випадків рух об’єктів 

відбувається зигзагоподібно або хвилеподібно, з періодичними 

зависаннями, коливаннями чи вібраціями. В деяких випадках 

об’єкти повільно пливуть у повітрі і поступово опускаються, наче 

є невидимий носій. Цікаво, що іноді предмети після цього можуть 
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бути теплими або дуже гарячими на дотик [3]. Також зрідка спо-

стерігається пошкодження чи поломка об’єктів внаслідок кидання 

або падіння; особливо це стосується невеликих ламких предметів 

на зразок посуду чи скляних виробів.

У деяких випадках спостерігається вибірковість щодо 

об’єктів, які переміщуються (так званий «полтергейст, що ме-

тає»). Як приклад можна навести два давніх випадки, що сталися 

на території сучасної Німеччини в IV і VI століттях н.е. В першому 

з них спостерігався саморух каменів, у другому – цілий каменепад 

[16]. Подібний вид полтергейстів прийнято умовно позначати як 

«полтергейст, що метає каміння». Цікаво, що в 20% з 500 описаних 

Голдом і Конеллом випадків [29] спостерігалася поява предметів 

нібито «з нізвідки» (явище «апорта»).

Травмування людей. Цілком очевидно, що у випадку з мета-

нням чи падінням об’єктів іноді може відбуватися травмування 

людей. Водночас, за свідченням очевидців, предмети, які пада-

ють, звичайно завдають менше шкоди, ніж можна було б очіку-

вати, оскільки перед зіткненням вони наче уповільнюються, що 

пом’якшує удар [33]. Однак в 15% випадків, описаних Голдом і 

Корнеллом [29], спостерігалися різні форми тілесних ушкоджень, 

як-от подряпини, синці та ін. Частіше зустрічається така форма дії 

на тіло як щипок. В цілому ж можна сказати, що з точки зору за-

грози людському життю, сплески полтергейстів не такі вже й не-

безпечні, оскільки лише в дуже рідкісних випадках призводять 

до серйозних травм. У переважній більшості випадків активність 

полтергейсту завдає легкий чи середній дискомфорт. Більшу не-

безпеку становлять так звані «вогненні полтергейсти».

Займання. Феномен спонтанної появи джерел самозаймання 

спостерігається приблизно в 11% випадків [29]. Подібні явища на-

зивають «вогненними полтергейстами». Цікаво, що часто займа-

ються об’єкти, які важко підпалити або зовсім негорючі у нормі 

(наприклад, вологі рушники або грубі глянцеві журнали). Наступ-

ний аналіз низки потерпілих від займання предметів довів відсут-
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ність слідів використання горючих реактивів [3, 37]. Не треба плу-

тати це явище зі спонтанним займанням людей, оскільки останнє 

не спостерігається при сплесках полтергейстів і, видно, має зовсім 

іншу природу.

Затоплення. На противагу вогненним полтергейстам у рідкіс-

них випадках спостерігаються так звані «водні полтергейсти» [7, 

23]. Це явище зустрічається приблизно у 2-5% випадків [29]. Над-

ходження води може бути пов’язане як з існуючим джерелом ріди-

ни (наприклад, із зливним бачком унітаза чи цистерною з водою), 

так і вода може з’являтися нібито з нізвідки (наприклад, сочитися 

зі стін). Часом затоплення може бути наслідком руху або падіння 

контейнера з водою (також через паранормальні причини).

Електронні аномалії. Цей тип полтергейстів було виявлено в 

90-х роках XX століття. Він пов'язаний з різними збоями та відхи-

леннями в роботі електронних пристроїв. Як ілюстрацію наведемо 

випадок, який стався в кінці 1990-х років у Північному Уельсі [11]. 

Почалося все з того, що в 1997 році на території ферми Пенніфорд 

двом людям з’явилася Діва Марія. Неподалік від цього місця в 

сім’ї сільського вчителя стали відбуватися аномальні явища. Се-

ред них: поява привидів, релігійних слів на предметах, перебої з 

електрикою та ін. Через 2 роки з електронної пошти сім’ї посеред 

ночі спонтанно сталася масова розсилка повідомлень релігійного 

характеру 14 родичам. Більш того, усі ці листи були на валлійській 

мові, хоча ніхто з членів родини не знав цієї мови. Що ще цікавіше, 

пізніше на роздруківках деяких документів стали з’являтися релі-

гійні тексти валлійською або релігійна символіка. В цілому така 

активність тривала ще декілька років, після чого раптово припи-

нилася.

Прояви релігійного характеру. Досить рідкісне виявлення 

полтергейсту, яке виражається в якихось маніпуляціях з релігій-

ною символікою (наприклад, падіння ікон), аномальних звуках 

(молитви, демонічні голоси) чи навіть видіннях релігійного харак-

теру (видіння демонічних образів). Такі явища практично завжди 
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зустрічаються в глибоко віруючих родинах або пов’язані з вірую-

чою людиною, наприклад із священиком [3], і супроводжуються 

оскверненням святинь. Типовим прикладом полтергейсту з релі-

гійним підтекстом є Амитивільский полтергейст (більш відомий 

як «Жах Амитивілля»), опис якого буде наведено далі в цій главі.

4. Характеристики агентів полтергейсту

В ході багаторічних досліджень сплеску активності полтер-

гейстів було установлено, що в більшості випадків спостерігається 

залежність прояву феномена від присутності конкретної людини 

[3]. Таку людину прийнято позначати як агента (фокус) полтергей-

сту. Інша частина випадків полтергейстів демонструє прив’язку до 

конкретного місця [6, 25]. Такі випадки за сучасною класифікацією 

прийнято називати «захопленням», а не полтергейстом [3].

За даними Ролла [33] в 79% випадків вдається виявити кон-

кретну людину, з якою пов’язаний полтергейст. Більш того, в 42% 

випадків спостерігається «пересування» полтергейсту за його фо-

кусом. Є дані, що вказують на залежність степеня прояву полтер-

гейсту від відстані до агента [33] – поблизу від агента кількість су-

путніх полтергейсту феноменів максимальна. Слід зазначити, що 

виявлення агента полтергейсту – нетривіальна задача, яка вимагає 

від парапсихолога чималого досвіду та спостережливості. Тим не 

менше концепція фокуса полтергейсту вже міцно укорінилася в 

думках сучасних дослідників, і ефективність виявлення агентів в 

останні два десятиліття істотно зросла [3].

Для кращого розуміння причин появи полтергейстів були ви-

вчені основні характеристики агентів, як-от стать, вік і домашня 

ситуація (благополуччя).

Стать. Жінки значно частіше пов’язані з проявами полтер-

гейсту, ніж чоловіки. За даними Ролла [33] жінки були фокусом 

полтергейсту в 61% випадків. У вибірці Голда і Корнелла [29] 

агенти жіночої статі зустрічалися в 73% випадків. Варто відміти-

ти, що в сучасних випадках полтергейстів число чоловіків і жінок 
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як фокусів приблизно однакове. Це може вказувати на те, що ці 

вибірки є трохи викривленими. Особливо це стосується найдав-

ніших випадків (XVII-XIX сторіччя), в яких чоловіки як агенти 

полтергейсту зустрічаються вкрай рідко. Причиною цього можуть 

бути соціальні особливості тих часів, коли чоловікам не годилося 

повідомляти про паранормальні випадки. Крім того, в ті роки спо-

стерігалась тенденція поділу випадків на «пов’язані з відьмою» і 

«пов’язані з місцем» [3].

Вік. У переважній більшості випадків агентами полтергейсту 

були діти або тінейджери. За даними Голда і Корнелла [29] 70% 

від загального числа виявлених агентів були молодші 20 років. У 

вибірці Ролла [33] середній вік агентів складав 13 років, хоча і ва-

ріював у досить широкому діапазоні (від 8 до 78 років).

Домашня ситуація. Ролл проаналізував випадки полтергей-

сту, в яких агенти були молодші 18 років [33], і установив, що в 

62% випадків вони на момент прояву активності полтергейсту не 

жили в рідному домі з батьками. Крім того, Ролл виявив, що в 41% 

випадків на момент сплеску полтергейсту в агентів були якісь змі-

ни в домашній обстановці або родинні проблеми, які сильно впли-

нули на психологічний стан агентів. У низці випадків агенти були 

жертвами домашнього насилля з боку батьків [9]. У вибірці Голда 

і Корнелла [29] 15% агентів зазнавали стресу через якісь домашні 

проблеми безпосередньо перед сплеском активності полтергей-

сту. В інших випадках агенти мали психоемоційні проблеми вже 

безпосередньо під час прояву полтергейсту. Також відмічено, що 

агенти звичайно не мають можливості відкрито поговорити про 

свої проблеми і дати вихід емоціям.

Таким чином, типовий образ агента полтергейсту – це підлі-

ток у період статевого дозрівання з якимось особистими або сі-

мейними проблемами, а також неможливістю зняти емоційну на-

пругу. З цього випливає, що феномен полтергейсту якимось чином 

пов'язаний з емоційним станом агентів, але конкретні висновки 

щодо механізму такого зв’язку робити рано.
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5. Найбільш відомі та характерні випадки полтергей-

стів

На цей час задокументовано більше півтисячі випадків про-

явів полтергейстів. Найповніша добірка свідчень зібрана в класич-

ній праці Голда і Корнелла “Poltergeist” [29], до якої і направляємо 

усіх бажаючих дізнатися максимум деталей. Тут же розглянемо 

лише найбільш відомі та характерні випадки сплеску активності 

полтергейстів в історії.

Розенхаймський полтергейст. Цей полтергейст спостерігав-

ся в німецькому місті Розенхайм на стику 1967-1968 років. Поча-

лося усе з серії містичних дзвінків до офісу нотаріальної контори 

Зиґмунда Адама. Дзвонили одночасно усі телефони в офісі, при 

цьому ніхто не відповідав, коли брали слухавку, і дзвінки практич-

но одразу зривалися. Ні заміна телефонних апаратів, ні перевірка 

ліній не вирішили проблему. Пізніше пану Адамсу надіслали вели-

кий рахунок за безліч здійснених дзвінків з його офісу (по 6 дзвін-

ків на хвилину!), які фізично не могли бути зроблені.

Далі почалися дива в роботі освітлення – світильники то 

включалися, то виключались, а іноді й оберталися. Викликані 

електрики виявили значні скачки напруги в мережі. При цьому за-

побіжники не спрацьовували. Пізніше почалися аномалії і в роботі 

ксерокса. Відмикання його від загальної мережі та переключення 

на автономний генератор струму ніяк не вплинуло на ситуацію. За-

прошені техніки також не змогли  полагодити ксерокс.

Чутки про дивний офіс дійшли до парапсихолога Ганса Бен-

дера, який вирішив вивчити цей феномен. Він установив, що проя-

ви полтергейсту починалися і припинялися приблизно в один і той 

же час і практично збігалися з часом, коли приходила в офіс та від-

повідно йшла з нього молода співробітниця Анна-Марія Шнайдер 

(рис. 7.2). В бесіді з дівчиною Бендер з’ясував, що вона знаходить-

ся в дуже напруженому емоційному стані, намагаючись вгамувати 

злість і незадоволеність роботодавцем.

Упродовж наступних декількох місяців активність полтер-
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гейсту зростала. Самі собою 

відкривалися сторінки календа-

ря, крутилися картини, падали 

предмети зі столів. Найдивні-

шим був саморух майже 200-кі-

лограммової шафи. Після того, 

як Анна-Марія звільнилася з 

нотаріальної контори, усі ано-

мальні явища одразу припини-

лися. Це вказує на те, що саме 

Анна-Марія була фокусом пол-

тергейсту. Розенхаймський пол-

тергейст – це яскравий приклад 

такого явища як повторюваний 

спонтанний психокінез.

Полтергейст Соухі. Фено-

менологія цього, одного з най-

відоміших в історії, полтергей-

стів була описана парапсихоло-

гом Оуеном з Кембріджського університету. Сплеск полтергейсту 

в Шотландському місті Соухі почався в листопаді 1960 року і був 

пов’язаний з 11-річною дівчинкою на ім’я Вірджинія Кемпбелл 

(фокус полтергейсту). Дівчинка росла в Ірландії в оточенні друзів 

та улюбленого собаки. В 1960 році батько Вірджинії вирішив про-

дати ферму і на час створення нового бізнесу відправити дівчинку 

в Соухі до старшого брата. Вірджинія була дуже засмучена розлу-

кою з друзями та фермою. 

Перша аномальна подія сталася увечері 22  листопада, коли 

одразу в декількох кімнатах почулися звуки ударів м’яча об під-

логу, які йшли невідомо звідки. Наступного вечора уся сім’я спо-

стерігала, як важкий сервант спочатку сам собою перемістився на 

декілька сантиметрів, після чого повернувся на своє місце.

В один з вечорів у кімнаті Вірджинії почувся голосний сту-

Рис. 7.2. Анна-Марія Шнайдер – агент 
Розенхаймського полтергейсту.
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кіт. Сім’я звернулася за допомогою до місцевого священика. Той 

зробив висновок, що стукіт йде з узголів’я ліжка. Але навіть після 

того, як дівчинку поклали спати на іншому кінці ліжка так, щоб 

вона не зачіпала узголів’є, стукіт не припинився. Після цього було 

помічено, що сама собою рухається тумба, яка стояла за півметра 

від ліжка. Коли Вірджинії запропонували спати разом з 9-річною 

племінницею, стук посилився ще більше. За пару днів знову по-

вторилася та ж картина – стук і рух тумби по кімнаті. Крім того, на 

цей раз ще й подушка Вірджинії сама собою почала обертатися в 

горизонтальній площині.

Наступний аномальний випадок стався 25 листопада у школі. 

Вчитель Вірджинії спостерігав, як дівчинка намагалася втримати 

стіл, який раптово почав повертатися. При цьому вчитель чітко ба-

чив, де були руки і ноги дівчинки. Більш того, стіл позаду Вірджи-

нії також рухався, левітуючи на невеликій висоті. Увечері вдома 

повторилися усі  колишні прояви полтергейсту.

За декілька днів, 1 грудня, спостерігачі записали стук на ауді-

оплівку. Після цього прояви полтергейсту почали зменшуватися, 

і в наступні декілька місяців спостерігалися лише невеликі ано-

малії, аж до повного припинення. Аналіз спостережень показав, 

що фокусом полтергейсту була сама Вірджинія, а феномени, які 

відбувалися, були, судячи по всьому, обумовлені повторюваним 

спонтанним психокінезом.

Полтергейст Маямі. Сплеск активності полтергейсту в Ма-

ямі (США) спостерігався в 1967 році. Почалося усе з того, що на 

складі сувенірної крамнички «Tropican Arts» став відбуватися са-

морух і падіння предметів. Керівництво звинуватило робітників 

складу, але скоро з’ясувалося, що вони тут ні до чого. Від співро-

бітників почали надходити повідомлення про привида, якого вони  

періодично бачать. Парапсихологи Ролл і Пратт запропонували 

свою допомогу в розслідуванні цього випадку.

Незабаром дослідники запідозрили нещодавно найнятого 

співробітника, мігранта з Куби, Хуліо Васкеса в причетності до 
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полтергейсту. Саме в присутності Васкеса спостерігалася поява 

паранормальної активності. При цьому Хуліо міг буди за декілька 

метрів від полиць і все одно викликати падіння предметів з них. 

Ролл і Пратт ретельно задокументували 224 аномальних випадки в 

ході вивчення феномена.

Дослідники прийшли до висновку, що полтергейст був викли-

каний психоемоційним станом його агента. Було встановлено, що 

Хуліо Васкес в той період мав великі проблеми в сім’ї та навіть 

робив спробу суїциду. Він також регулярно виражав незадоволен-

ня своїми роботодавцями, часом приходячи на роботу в поганому 

настрої. При цьому кількість і «сила» аномалій, які спостерігали-

ся, корелювали з емоційним станом Васкеса. В ході досліджень 

полтергейсту Маямі так і не було виявлено випадків обману, хоча 

залучалися сторонні спостерігачі, парапсихологи, професійні ілю-

зіоністи і поліцейські.

За декілька місяців Хуліо спіймали на крадіжці та ув’язнили 

на 6 місяців. Як і у випадку з Розенхаймським полтергейстом, піс-

ля звільнення агента полтергейсту з роботи усі аномальні явища 

одразу ж припинилися. Це зайвий раз підтверджує думку, що при-

чина була в конкретній людині – Хуліо Васкесі.

Полтергейст Коламбуса. В березні 1984 року в сім’ї Джона 

і Джоани Реш з міста Коламбус, штат Огайо, стався сплеск актив-

ності полтергейсту. При цьому відбувався саморух предметів різ-

ного розміру і ваги, від шпильок до дивана. Також спостерігалася 

низка збоїв у роботі електроніки, включаючи перебої з освітлен-

ням і самовільним включенням/виключенням приладів.

Інформація щодо цього полтергейсту швидко попала в новини 

і через деякий час дійшла до відомого парапсихолога Уільяма Рол-

ла, якого незабаром запросили взяти участь в розслідуванні випад-

ку. У Ролла не було спочатку особливого ентузіазму, він думав, що 

має місце обман з боку Тіни, дочки Джона і Джоани. Ролл уважно 

спостерігав за Тіною і зафіксував декілька аномальних випадків в 

її присутності, які ніяк не міг списати на обман [43].
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В одному з таких випадків Ролл спостерігав за Тіною, що ви-

тирала розлиту на підлозі воду. В цей момент позаду Ролла почув-

ся шум. Повернувшись, учений помітив, що порожня чашка, яку 

він поставив на невеличкий стіл біля ліжка Тіни, перемістилася 

в інше місце. Ролл помітив також, що обидві руки дівчинки в той 

момент були зайняті і, більш того, між нею та столом з чашкою 

знаходилось ліжко, що виключає можливість обману з боку Тіни.

Бажаючи перевірити наявність у дівчинки психокінетичних 

здібностей, Ролл відвіз її в  Північну Кароліну, в Інститут Spring 

Creek. На жаль, на той час прояви полтергейсту вже практично 

припинилися, тому дослідники застосували гіпноз, щоб «реактиву-

вати» здібності дівчинки у випадку, якщо такі були. Тіні зробили 

установку на той стан, в якому вона перебувала під час максималь-

ного прояву полтергейсту. Це спрацювало, оскільки одразу після 

виходу з гіпнозу деякі дрібні предмети біля дівчинки почали самі 

собою рухатися. З Тіною провели низку психокінетичних тестів, 

які показали досить цікаві результати. При цьому періодично спо-

стерігався рух різних дрібних предметів по кімнаті, загальним чис-

лом 16 об’єктів [39, 43]. Було відмічено також, що кількість актів 

спонтанного руху об’єктів зростала в ті моменти, коли дівчинка від-

чувала роздратування або стрес. Пізніше історія Тіни Реш і полтер-

гейсту Коламбуса буде описана в книзі Ролла і Стоурі «Unleashed: 

of poltergeists and murder: the curious story of Tina Resch» [43].

Полтергейст родини Топрак. Це один з найновіших і най-

яскравіших прикладів «вогненного полтергейсту». Інформація про 

нього надійшла в грудні 2012 року з провінції Сиірт у Туреччині. 

Упродовж декількох місяців родина Топрак потерпала від випадків 

спонтанного займання предметів. Практично усе майно сім’ї по-

страждало від пожеж. За словами батька родини за чотири місяці 

вони зареєстрували не менше 300 випадків займання. За ці чоти-

ри місяці їм довелося чотири рази переїжджати (примітка авторів: 

зверніть увагу, що полтергейст «слідував» за сім’єю, що вказує на 

наявність у ньому «агента»). Більш того, одного разу займання ста-



233

Основи парапсихології: учбовий посібник

лося в аудиторії Сиіртського університету, в якому навчався один 

з синів сім’ї Топрак (ймовірний «фокус полтергейсту»). На очах 

інших студентів і викладачів зошити і підручники хлопця раптово 

загорілися без видимої причини. Наступне обстеження місця за-

ймання не виявило ніяких хімікатів чи легкозаймистих речовин. 

Випадком зацікавилося керівництво університету, а також муфтій і 

губернатор провінції Сиірт. На думку губернатора у цьому випад-

ку мало місце паранормальне явище, оскільки усі альтернативні 

версії не підтвердилися. Більш того, губернатор призначив гумані-

тарну допомогу родині у вигляді триразового харчування, тому що 

вдома готувати їжу було неможливо. На думку муфтія Фарука Ар-

васа ці займання пов’язані з присутністю злих джинів10 у будинку 

родини Топрак. З точки зору парапсихологів це класичний випадок 

полтергейсту, пов’язаного з конкретною людиною, а не з місцем.

6. Можливі пояснення феномена полтергейсту

Існує п’ять найбільш поширених версії пояснення феномена 

полтергейсту. Дві з них (версії скептиків) ґрунтуються на природ-

них причинах, в той час коли три інші – на паранормальних факто-

рах. Розглянемо їх детальніше.

Свідомий обман. Згідно з цією версією усі описані явища пол-

тергейстів – не що інше, як дитячі витівки чи спланований обман 

для привернення уваги. Скептики аргументують свою думку тим, 

що переважна більшість випадків пов’язана з дітьми та підлітками, 

схильними до фантазування і з бажанням бути в центрі уваги [24, 

28].

Варто зазначити, що версія виникла не на порожньому місці. 

За даними Голда і Корнелла [29] у 8% описаних ними випадків дій-

сно виявлявся обман. У вибірці Ролла [33] обман зустрічався удвічі 

частіше – в 16% випадків. При цьому дослідники зазначають, що 

в сучасних випадках частота виявлення обману вище, ніж раніше, 

10 В ісламі духів традиційно називають «джинами».
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що може бути пов’язано з більш високим професіоналізмом су-

часних дослідників, які враховують більшу кількість факторів і які 

знайомі з досвідом попередників [3, 33].

У більшості подібних випадків обман досить простий і розра-

хований на неуважного спостерігача. Наприклад, кидки предметів 

відбуваються саме в ті моменти, коли спостерігачі відволікаються. 

Або маленькі предмети прив’язують до тонкої волосіні чи кінсько-

го волосу і непомітно пересувають. У випадку стуку невідомого 

походження справа може бути в схованій людині, яка бере участь у 

змові. Набагато рідше зустрічаються більш складні схеми, напри-

клад, із залученням електроніки [3, 8, 36].

Але версія обману як основної інтерпретації полтергейстів 

викликає великі сумніви. По-перше, частота виявлення обманів не 

така вже й висока. І це при тому, що серед спостерігачів бувають 

і поліцейські, і професійні ілюзіоністи, і вчені-парапсихологи. Не 

можна виключати, що раніше у випадку виявлення обману  свід-

чення просто не записувались, тому реальний процент обману 

може бути вище [3]. Водночас версія дитячого обману виглядає 

дуже сумнівною у випадках довготривалих полтергейстів. Напри-

клад, один випадок полтергейсту в Бразилії тривав цілих 11 років 

[2]. Важко уявити, що дитина буде так довго (тим більше ставши 

дорослою) продовжувати займатися обманом, який не приносить 

особливої вигоди і викликає дискомфорт у всієї сім’ї.

Також існує ціла низка описаних явищ полтергейсту, підробку 

яких навіть уявити складно. Як можна пояснити сотні фактів за-

ймання погано займистих предметів у випадку полтергейсту роди-

ни Топрак, тим більш у присутності пожежників та поліцейських? 

Або, як могла маленька Вірджинія Кемпбелл непомітно рухати 

столи і шафи, вага яких десятки кілограмів? Більш того, цілком 

ймовірно, що деякі випадки, які відносять до обману, насправді 

можуть і не бути такими. Наприклад, якщо реальний полтергейст 

був дуже нетривалим, деякі нечесні люди можуть намагатися імі-

тувати його активність, щоб увага громадськості до цієї події не 
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слабшала [3]. Крім того, в низці випадків, очевидно, діти зізнава-

лися в обмані під тиском дорослих, хоча в реальності вони могли 

й не обманювати.

На думку деяких скептиків [4] обман підтверджується тим, 

що спостерігачі майже ніколи не бачать початок руху об’єктів. 

Це не відповідає дійсності, оскільки в цілій низці випадків повна 

траєкторія руху предметів, від початку до кінця, була помітна для 

спостерігачів. Більш того, предмети при огляді виявляються гаря-

чими, хоча до цього були кімнатної температури, що також важко 

підробити. В цілому гіпотеза свідомого обману є частково вірною, 

оскільки підтверджується частиною випадків. Водночас вона не 

пояснює переважну більшість інших випадків, в яких обман ви-

ключається.

Помилкова інтерпретація. На думку деяких скептиків пол-

тергейсти – це не більше ніж перебільшення або помилкова інтер-

претація природних явищ [3]. Наприклад, різні шуми можна по-

яснити цілком природними причинами – гризунами, що засіли в 

стінах чи під підлогою, перекачуванням води в трубах та ін. Рух 

предметів можна пояснити сейсмічною активністю, рухом підзем-

них вод, зсувами фундаменту будівлі [17]. Цікаво, що в деяких ви-

падках помилкова інтерпретація справді мала місце [41]. Зокрема, 

в одному з таких випадків жінка регулярно чула дивне цокання, 

подібно до звуку часового механізму. Виявилося, що цокала ма-

ленька, ледве помітна, комашка [12].

Значну роль тут грає вразливість, а також очікування людей. В 

класичному досліді Ланга і Хурана [18, 19] з театром було проана-

лізовано різницю у сприйнятті двох груп людей. Членам першої 

групи попередньо повідомили, що в театрі помічали полтергейст, 

другій – що це самий звичайний театр. Число повідомлень про 

підозрілі звуки і тіні в першій групі було набагато більше, ніж у 

другій. Це вказує на те, що наявність очікувань, а також відповід-

ного контексту, може сприяти тому, що люди будуть бачити/чути 

полтергейсти навіть там, де їх і близько немає [18, 19]. На думку 
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Хурана це прояв психосоматичної реакції та самонавіяння [3].

Водночас версія помилкової інтерпретації має низку слабких 

місць. По-перше, значна частина людей, які повідомляли про пол-

тергейсти, зовсім не відносяться до фантазерів чи невротиків [3]. 

Адже серед очевидців багато дорослих людей, в тому числі полі-

цейських,  вчених і навіть скептиків. По-друге, якщо справа тільки 

в помилковій інтерпретації, тоді чому спостерігається залежність 

сили проявів полтергейсту від конкретної людини (агента полтер-

гейсту), більш того, ще й молодого віку? По-третє, чому траєкторії 

руху предметів часом зовсім не подібні до тих, які можуть бути ви-

кликані сейсмічною активністю? Не кажучи вже про рух предметів 

у повітрі [29].

Є дані, що вказують на зв'язок між геофізичною активністю і 

степенем прояву полтергейстів [14, 26, 27]. На думку дослідників 

це може спричинити генерацію геомагнітних хвиль, що впливають 

на людський мозок і викликають у людей тривогу та неадекватне 

сприйняття реальності. На жаль, інтерпретувати ці дані складно 

через брак знань про вплив геомагнітних полів на свідомість люди-

ни. Підсумовуючи, зазначимо, що версія помилкової інтерпретації, 

як і версія свідомого обману (навіть разом) можуть пояснити лише 

невелику частину відомих випадків, що змушує дослідників роз-

вивати більш екзотичні гіпотези.

Неусвідомлений психокінез. Гіпотеза неусвідомленого психо-

кінезу як механізму, що лежить в основі проявів полтергейсту, на 

сьогодні має найбільшу підтримку в парапсихологічних колах. Гі-

потеза ґрунтується на ідеї, що сильне психоемоційне напруження 

може «розряджатися» через неусвідомлене використання психокі-

незу. Цей тип психокінезу прийнято позначати як «повторюваний 

спонтанний психокінез».

Гіпотеза базується на двох цілком доведених твердженнях. 

По-перше, установлено, що реалізація психокінезу може відбува-

тися без свідомого керування процесом [38]. По-друге, у значної 

частини агентів полтергейстів дійсно є певні проблеми психоемо-
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ційного характеру, які вони тримають в собі. Оскільки діти мають 

менше навичок і можливостей для виразу емоцій, для них більш 

характерні емоційні затиски і пригнічена агресія. Це може бути од-

ним з пояснень того факту, що переважна більшість агентів пол-

тергейсту – діти і підлітки.

Ідея про те, що джерело полтергейсту знаходиться у сфері не-

свідомого підтверджується тим, що агентам полтергейстів не під 

силу взяти прояви феномена під свідомий контроль, а також тим, 

що степінь прояву полтергейсту залежить від пост-гіпнотичного 

впливу на агентів [6]. Цікаво, що в деяких випадках прояви полтер-

гейстів вдавалося загасити простим поясненням агентам того, що 

полтергейст – це несвідома «розрядка» їхньої емоційної напруги 

[3]. На думку психоаналітиків Керрінгтона і Фодора [13, 42] гли-

бинний психосексуальний конфлікт може бути причиною «полтер-

гейстного психозу», який виливається в паранормальних проявах.

Чи дійсно агенти полтергейсту перебувають у стані психое-

моційного конфлікту в момент прояву феномена? Психологічна 

оцінка агентів полтергейстів робилася неодноразово, але методи 

оцінки часто були недосить якісними. Наприклад, оцінка прово-

дилася дослідником, який заздалегідь знав, що людина є фокусом 

полтергейсту, очікуючи віднайти у неї ознаки внутрішнього кон-

флікту. Зрозуміло, що проводились і цілком релевантні тести, на 

жаль, недостатньо численні, щоб робити однозначні висновки.

Гіпотеза про залучення психокінезу в механізм реалізації пол-

тергейсту може бути перевірена в лабораторних умовах шляхом 

оцінки психокінетичних здібностей агентів полтергейсту. Згідно з 

Роллом [33] успішне підтвердження психокінетичних здібностей 

в агентів було виявлено в трьох випадках з шести; за даними Бен-

дера [5] виявити здібності до психокінезу вдавалося тільки в оди-

ничних випадках. Звідси випливає, що підтверджень гіпотези про 

ключову роль психокінезу в реалізації полтергейсту не так вже й 

багато. З іншого боку, цілком очевидно, що лабораторні тести на 

свідомий психокінез не можуть адекватно оцінити неусвідомлений 
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психокінез. Більш того, агент підсвідомо може не хотіти проявити 

здібності до психокінезу, аби не бути звинуваченим у причетнос-

ті до полтергейсту. Низка непрямих даних підтверджує цю думку. 

Установлено, що генератори випадкових чисел у присутності аген-

тів полтергейсту (які не знають про наявність генераторів) вида-

ють явні відхилення від випадковості [15, 20]; крім того, іноді під 

час тестів спостерігається рух або падіння предметів [5, 33].

На жаль, справа ускладнюється ще й тим, що ми практично не 

знаємо реальних можливостей та обмежень психокінезу, особливо 

неусвідомленого [3]. Чи можуть усі феномени, що спостерігаються 

при сплеску полтергейсту, реалізовуватися шляхом психокінезу? 

Чи можливо за рахунок психокінезу пересувати шафи, піднімати 

у повітря предмети або підпалювати об’єкти на відстані? Напри-

клад, пірокинез (здатність підпалювати об’єкти паранормальним 

шляхом) в лабораторних умовах практично не тестувався [3]. 

Більш того, незрозуміло, як перевірити можливості саме неусві-

домленого психокінезу в контрольованих умовах.

На думку деяких дослідників ідея про наявність одного агента 

полтергейсту в низці випадків є невірною. Адже, якщо одна люди-

на здатна використовувати психокінез для зняття внутрішньої на-

пруги, тоді чому ж декілька людей одночасно не можуть робити те 

саме? Слід також враховувати стан інших членів родини або ото-

чення, де спостерігається паранормальна активність [32]. Отже, 

замість ідеї про один фокус полтергейсту висувається ідея про по-

ліфокальну природу цього явища.

В цілому, не дивлячись на значну популярність серед парап-

сихологів, ідея про ключову роль неусвідомленого спонтанного 

психокінезу в реалізації полтергейстів вимагає подальшої перевір-

ки і отримання додаткових доказів.

Неврологічна модель. Ця модель є більш ортодоксальною ін-

терпретацією версії про неусвідомлений психокінез, розробленої 

Уільямом Роллом [22, 33]. Відповідно до цієї моделі основою не-

усвідомленого спонтанного психокінезу є особливі розлади цен-
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тральної нервової системи (ЦНС), подібні до епілепсії. Конкрет-

ною причиною прояву полтергейсту є не внутрішній конфлікт, а 

більш глибока причина - збій в роботі ЦНС.. Згідно з Роллом і Пер-

сінгером [35] нейропсихологічна напруга може викликати зміни в 

роботі електромагнітних полів агента, що теоретично може спри-

чинити неусвідомлений прояв психокінезу.

За даними Ролла у 4% агентів спостерігаються явні ознаки 

епілептичних розладів, в той час як серед населення цей показник 

складає лише 1%. Більш того, електроенцефалограма (ЕЕГ) дея-

ких агентів мала явні ознаки епілепсії [37]. Якщо врахувати, що 

частота різних відхилень ЕЕГ від норми у дітей і підлітків звичай-

но вище 1%, то значимість таких результатів викликає сумнів [21]. 

Таким чином, неврологічна версія хоча й є досить цікавою, але ви-

магає подальшої перевірки та більшого числа доказів.

Активність духів. Як згадувалось на початку глави, в ши-

роких верствах населення полтергейст прийнято пов’язувати з 

витівками духів неупокоєних мерців. Така ідея виникла не на по-

рожньому місці, оскільки багато явищ, які спостерігаються під час 

активності полтергейстів, справляють враження, що за цим всім 

стоїть якийсь розум. Наприклад, пересування дрібних предметів 

іноді схоже на те, що хтось невидимий  їх переносить. Згідно з Гол-

дом і Корнеллом таке спостерігається в 19% випадків [29]. Шуми і 

стуки часом використовують для спілкування з уявним духом («пе-

рестукування»). В 16% випадків, описаних Голдом і Корнеллом, 

подібні спроби налагодження спілкування мали місце. В деяких 

випадках спостерігається спрямованість негативних проявів пол-

тергейсту на конкретну людини (наприклад, метання предметів в 

когось конкретного). Усе це дійсно справляє враження присутності 

якогось розуму.

Крім того, в 23-29% випадків очевидці повідомляють про поя-

ву привидів [29, 33, 1]. В 60% випадків, які супроводжувалися спо-

стереженням привидів, робилися спроби тим або іншим способом 

вигнати духів, що іноді вдавалося. Версія про активність духів ціл-
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ком успішно пояснює випадки полтергейстів, пов’язаних з місцем 

(за сучасною класифікацією – «захоплення»), але не з конкретною 

людиною («фокусом полтергейсту»). Враховуючи досить серйоз-

но обґрунтовану версію неусвідомленого психокінезу, зараз пол-

тергейсти в середовищі професійних парапсихологів не прийнято 

пов’язувати з проявами духів. До того ж, в цьому випадку неясно, 

чому якщо духи «чіпляються» переважно до людей з психоемоцій-

ними проблемами, вони обирають одних, ігноруючи інших.

Як підсумок слід зазначити, що усі перелічені вище версії є 

частково вірними. Принаймні в декількох випадках дійсно вдаєть-

ся виявити обман або помилкову інтерпретацію цілком природних 

факторів. Коли це виключено, то частину випадків можна поясни-

ти активністю духів («захоплення»), а частину, що залишилася, – 

неусвідомленим проявом психокінезу. З’ясування конкретних ме-

ханізмів цього виду психокінезу – справа майбутніх досліджень.

Питання і завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття «полтергейст». Поясніть від-

мінність між полтергейстом і «паранормальним захопленням».

2. Опишіть основні види полтергейстів у залежності від їх-

нього домінуючого прояву.

3. Опишіть найтиповіші феноменологічні елементи прояву 

активності полтергейстів.

4. Перелічіть основні теоретичні підходи до пояснення 

природи полтергейстів. Яка з версій здається вам найбільш пере-

конливою? Обґрунтуйте свою точку зору.

5. Коротко опишіть декілька відомих випадків прояву ак-

тивності полтергейстів.

6. Поясніть поняття «неусвідомлений психокінез» і «не-

усвідомлений повторюваний психокінез». Чи дозволяють ці фено-

мени пояснити природу полтергейстів?

7. Спробуйте описати усереднений психосоціальний типаж 

агента полтергейсту.
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8. Як часто свідчення про активність полтергейстів вияв-

ляються обманом? Чи можна пояснити теорією обману всі відомі 

випадки полтергейстів?

9. Наведіть приклади електронних аномалій, які спостері-

гаються на тлі активності полтергейстів.

10. Опишіть своїми словами роль так званого «агента» у 

прояві активності полтергейсту.
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ГЛАВА 8
ДОСВІД ЕКСТРАСЕНСОРНОГО СПРИЙНЯТТЯ

1. Вступ
Екстрасенсорна перцепція (ЕСП, екстрасенсорне сприйняття, 

«екстрасенсорика») – це феномен отримання інформації про якусь 

людину, предмет, подію, явище (яке відбулося в минулому, тепе-

рішньому, майбутньому) і т.д. без використання відомих науці сен-

сорних каналів (рис. 8.1). Термін був запропонований Джозефом 

Райном для опису таких феноменів як телепатія, ясновидіння, пре-

когніція і т.д. Сам термін «екстрасенсорна перцепція» в перекладі з 

англійської означає «надчуттєве сприйняття» або «сприйняття, що 

знаходиться за межами звичайних органів чуття». Згідно з сучас-

ними науковими уявленнями людина має п’ять сенсорних каналів: 

зоровий, слуховий, нюховий, смаковий і тактильний. Виходячи з 

цього, широкого поширення в суспільстві набув термін «шосте по-

чуття» як найбільш інтуїтивно зрозумілий.

Рис. 8.1. Асоціативна мапа понять і тем, пов’язаних з досвідом екстрасенсорного 
сприйняття.
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Не буде перебільшенням сказати, що сьогодні саме екстрасен-

сорна перцепція є найбільш відомим широким верствам населення 

парапсихологічним феноменом. Багато в чому це пов’язано з теле-

баченням, яке останнє десятиліття активно випускає шоу про екс-

трасенсів. Мабуть, немає жодного читача, який би не чув про шоу 

«Битва екстрасенсів». Ця передача буде розглянута більш детально 

в кінці цієї глави.

2. Класифікація та базові визначення

Єдиної класифікації різних видів екстрасенсорного сприйнят-

тя не існує. В основі кожної конкретної класифікації лежить якась 

одна ознака, наприклад, домінуюча форма сприйняття (образна, 

звукова, тактильна і т.д.) або наявність часового зміщення. Розгля-

немо деякі поширені системи класифікації досвіду екстрасенсор-

ного сприйняття. На жаль, жодна з перелічених систем поділу не 

є вичерпною.

1) Домінуюча форма сприйняття інформації:

– візуальна (ясновидіння);

– звукова (яснослухання);

– нюхова (яснонюхання);

– смакова (ясносмак);

– тактильна (яснодотикання, «шкірний зір»);

– емоційна (емпатія);

– мислена (телепатія).

2) Часова приналежність об’єкта сприйняття:

– минулий час (ретрокогніція);

– теперішній час (ЕСП теперішнього часу);

– майбутній час (прекогніція, передчуття).

3) За об’єктом-мішенню:

– живі організми;

– мертві люди (ментальний медіумізм);

– предмети (психометрія).

4) За типом досвіду:
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– спонтанний екстрасенсорний досвід (інтуїтивні вражен-

ня, галюцинації, реалістичні та нереалістичні сни)

– індукований екстрасенсорний досвід (за бажанням реци-

пієнта чи експериментатора).

Дамо визначення тим формам екстрасенсорного сприйняття з 

наведеного вище переліку, які зустрічаються найчастіше.

 Ясновидіння – отримання інформації щодо об’єкта або ситуа-

ції надчуттєвим шляхом, яке звичайно супроводжується сприйнят-

тям візуальних образів.

Тактильна екстрасенсорика – форма екстрасенсорного 

сприйняття, коли людина зчитує інформацію з предметів або лю-

дей за допомогою тактильних відчуттів у власному тілі (найчасті-

ше – в долонях).

Емпатія – здатність відчувати емоційний стан іншої людини.

Телепатія – отримання інформації щодо об’єкта чи ситуації 

паранормальним шляхом, що звичайно супроводжується сприй-

няттям візуальних образів.

Психометрія – практика отримання інформації від предметів 

(як про самі предмети, так і про їхнього власника) екстрасенсор-

ним шляхом за допомогою дотику до них.

Ретрокогніція – форма екстрасенсорної перцепції, при якій 

сприймається деяка подія з минулого, деталі якої невідомі реци-

пієнту.

Прекогніція – форма екстрасенсорною перцепції, при якій 

сприймається деяка майбутня подія, деталі якої неможливо дізна-

тися природним шляхом.

Передчуття – відчуття того, що в майбутньому має відбутися 

щось, звичайно негативного характеру, про що поки немає ніякої 

інформації.

Далекобачення (віддалений перегляд) – сприйняття інформа-

ції про людину, предмет або місцевість, які знаходяться на значній 

віддалі від реципієнта.

Ментальний медіумізм – отримання інформації реципієнтом 
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напряму від мешканців духовно-нематеріального світу.

Також введемо деякі базові поняття, які відносяться до ви-

вчення феномена ЕСП у лабораторних умовах.

Реципієнт – людина, яка отримує інформацію екстрасенсор-

ним шляхом; в телепатичних дослідах реципієнти служать одер-

жувачами інформації від операторів, в тестах на ясновидіння та 

загальні екстрасенсорні здібності реципієнти шляхом ЕСП нама-

гаються вибрати правильну мішень.

Оператор (агент) – людина, яка передає інформацію реципі-

єнту телепатичним шляхом.

Мішень – будь-який об’єкт або явище, частина інформації про 

які недоступна органам чуттів реципієнта; в екстрасенсорних тес-

тах під мішенню розуміють спеціально підібраний об’єкт (карти, 

кості, картини, відеокліпи та ін.), за допомогою якого оцінюються 

екстрасенсорні здібності реципієнта.

3. Випадки спонтанного екстрасенсорного сприйняття

Збір свідчень випадків спонтанного екстрасенсорного сприй-

няття вперше проводився членами Товариства психічних дослі-

джень. Одним з перших завдань, з якими вони зіткнулися, стала 

розробка чітких критеріїв збору та оцінки цих свідчень. Головною 

вимогою до свідчень людей стала наявність письмового запису або 

підтвердження оточуючими факту, що випадок відбувся до того, 

як стало можливим перевірити зміст екстрасенсорної інформації 

на істинність. Наприклад, жінці Х наснилося, що незабаром помре 

хтось з її найближчих родичів. Це свідчення вважалося прийнят-

ним, тільки якщо вона зробила письмовий запис або розказала про 

сон комусь іншому до того, як смерть родича підтвердилась. Тоді 

це свідчення приймалося членами Товариства для детального ви-

вчення. Вони перевіряли наявність і справжність запису, опитува-

ли усіх, кому жінка повідомляла про свій сон, а також очевидців 

смерті родича. Більш того, члени Товариства навіть аналізували 

висновок про смерть і психосоціальні риси померлої людини. В 
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ідеалі усі ці заходи робилися одразу ж після отримання свідчення, 

так би мовити «по гарячих слідах», поки очевидці не забули усіх 

подробиць. Десятки свідчень, які не відповідали вказаному кри-

терію, були відкинуті, а для подальшого розгляду були прийняті 

лише ті, які заслуговували на увагу. 

Незабаром Товариством психічних досліджень, а також регіо-

нальними спільнотами парапсихологів були зібрані перші колекції 

свідчень випадків спонтанної ЕСП. Серед найбільших колекцій 

слід згадати масштабну добірку з 700 випадків телепатичного до-

свіду, створену Гарні та ін. [164], колекцію Сидгвіка та ін. [217] 

свідчень випадків телепатії з привидами людей, що знаходились 

при смерті, добірку Сидгвік [218] і Солтмарша [197] випадків пре-

когнітивного досвіду, колекцію випадків ясновидіння, також зібра-

ну Елеанорою Сидгвік [219], масштабний аналіз випадків зіткнен-

ня з привидами, виконаний Тіррелом [9] на основі даних Товари-

ства психічних досліджень, а також дослідження Яна Стівенсона 

на тему інтуїтивних телепатичних вражень [250]. 

Слід зазначити, що в ранніх працях Товариства психічних до-

сліджень основні зусилля були спрямовані на перевірку свідчень 

на предмет можливості доказу реальності парапсихологічних фе-

номенів, тобто на доведення, що задокументовані випадки пояс-

нюються лише через паранормальні явища людської психіки, такі 

як екстрасенсорне сприйняття. У найбільш радикальній формі ця 

тенденція проявилася в роботах парапсихолога Уолтера Принса, 

який проаналізував велику кількість свідчень паранормального 

досвіду звичайних людей: юристів, клерків, учених, письменників 

та ін., котрих він вважав ідеальними очевидцями завдяки їхній не-

упередженості [144]. Принс був упевнений, що ретельно проана-

лізовані свідчення неупереджених очевидців можуть надати пере-

конливі докази існування паранормальних процесів, таких як ЕСП. 

Зазначимо, що цю думку й донині  поділяють  деякі парапсихологи 

[235, 236].

Деякі ж члени Товариства психічних досліджень пішли далі 
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і почали аналізувати свідоцтва на предмет виявлення природи та 

особливостей психічного досвіду людей, які зіткнулися з екстра-

сенсорним сприйняттям. У цих дослідженнях вони намагалися ви-

значити умови, в яких найчастіше спостерігається екстрасенсорне 

сприйняття, щоб зрозуміти, як працює цей феномен, а також мати 

можливість вивчати його в лабораторних умовах. Отже, хоча ранні 

дослідження були в основному спрямовані на отримання відповіді 

на питання про реальність існування екстрасенсорики, була також 

певна кількість процес-орієнтованих і навіть чисто феноменоло-

гічних досліджень [8].

Пізніше відомий парапсихолог Луїза Райн прийшла до висно-

вку, що для цілей, відмінних від доведення реальності феномена 

ЕСП, не потрібні такі жорсткі критерії відбору свідчень спонтан-

ного екстрасенсорного сприйняття. На початку 1950-х років вона 

проаналізувала велику кількість свідчень спонтанної ЕСП, які 

були коректно записані та містили опис парапсихологічного досві-

ду (тобто психоемоційного стану людини під час випадку) [182]. 

Райн вважала, що у великій колекції невивчених свідчень похибка, 

яка вноситься індивідуальною інтерпретацією очевидців, буде ви-

падковим шумом, на тлі якого усі закономірності та ключові ха-

рактеристики досвіду екстрасенсорного сприйняття будуть добре 

помітні. Таким чином, якщо для доведення реальності феномена 

потрібно перевіряти кожний конкретний випадок на правдивість, 

то для виявлення загальних характеристик і природи явища це зо-

всім не обов’язково. Водночас місіс Райн вважала, що виявлені 

характеристики і механізми в подальшому неодмінно мають бути 

перевірені в контрольованих лабораторних умовах.

Підхід Луїзи Райн дозволив по-новому поглянути на випадки 

спонтанної ЕСП і дав багато нових даних про феноменологію та 

природу досвіду екстрасенсорного сприйняття. На жаль, цей під-

хід дав привід критикам стверджувати, що парапсихологи готові 

визнати фантазії будь-якої людини доказом, якщо та лише скаже, 

що це був парапсихологічний досвід. Однак, якщо ще раз уважно 
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перечитати обґрунтування і методологію місіс Райн, то помилко-

вість такої критики стає очевидною.

Деякі парапсихологи виражали стурбованість тим, що раніше 

недосліджені (нові) випадки спонтанної ЕСП можуть дати зовсім 

інші результати, ніж ті, що були отримані з ретельно відібраних і 

проаналізованих класичних випадків [39, 234, 279]. Однак статис-

тичний аналіз, виконаний Шоутеном, показав, що між колекціями 

класичних і недосліджених випадків немає відчутної різниці [211].

Найпростішою формою дослідження є соціологічне опиту-

вання, тобто збір думок вибірки людей з якогось питання чи про-

блеми. При правильній постановці опитування здатні дати уявлен-

ня про думки і вірування великої кількості людей (наприклад, жи-

телів певної країни). З іншого боку, опитування рідко дозволяють 

отримати відповіді на якісь дуже специфічні питання. З точки зору 

парапсихології, опитування дозволяють одержати кількісну оцінку 

поширення того або іншого феномена, а також оцінить доміную-

чі вірування та уявлення людей. У відношенні ЕСП практично усі 

проведені опитування стосувалися віри у феномен екстрасенсор-

ного сприйняття і тільки одиничні – самого досвіду. В масштаб-

ному опитуванні 1973 року, проведеному в США, було встанов-

лено, що з екстрасенсорикою хоча б раз у житті стикалися 53% 

респондентів. Повторне опитування через 10 років дало ще більш 

вражаючу цифру – 67% [59]. Це вказує на те, що досвід екстрасен-

сорного сприйняття в дійсності дуже поширений.

Більш цікавий варіант опитування був проведений у 1974 році 

Палмером [146]. Цього разу людей не тільки запитували, чи мали 

вони досвід екстрасенсорного сприйняття, але й уточнювали деякі 

психологічні фактори. Було показано, що більше 50% респонден-

тів мали досвід тієї або іншої форми ЕСП. Цікаво, що в 38% ви-

падків досвід відбувся в стані неспання. Також було встановлено, 

що люди, які мали досвід ЕСП, більш схильні до запам’ятовування 

та аналізу своїх снів, до відвідування екстрасенсів, до духовних 

практик, більш позитивно ставляться до парапсихологічних до-
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сліджень і більше довіряють астрологічним прогнозам, вірять у 

реінкарнацію, частіше не перебувають у шлюбі та мають не дуже 

високий рівень освіти. Водночас не виявлено ніякої залежності від 

віку, статі, політичних поглядів, релігійності, роду занять, доходу, 

яскравості сновидінь та вживання психотропних препаратів [146].

Деякі з більш сучасних опитувань були спрямовані на вивчен-

ня психологічних характеристик людей, що мали досвід ЕСП. Було 

встановлено, що психологічний профіль таких суб’єктів дуже по-

дібний до такого у людей, які вірять у реальність псі-феноменів.

В цілому можна сказати, що метод соціальних опитувань по-

казав свою спроможність стосовно вивчення природи феномена 

ЕСП; дані опитувань дозволяють висувати ідеї щодо механізмів 

виникнення і роботи досвіду екстрасенсорного сприйняття. Якщо 

в опитування також включені питання про сам пережитий досвід, 

то його результати можуть стати в нагоді при вивченні феномено-

логії екстрасенсорного досвіду.

4. Феноменологічні характеристики спонтанного екстра-

сенсорного досвіду 

Основний масив феноменологічних даних про досвід ЕСП 

отримано шляхом аналізу численних свідчень людей. Цей підхід 

був введений Луїзою Райн в середині ХХ століття, і саме він до-

зволив виявити загальні характеристики досвіду в том вигляді, в 

якому його сприймають конкретні люди.

Райн уперше описала різновиди ЕСП, пов’язані з часом: ре-

трокогніцію, прекогніцію та екстрасенсорику теперішнього. Крім 

того, основним результатом феноменологічних досліджень Райн 

можна вважати виділення декількох основних форм екстрасен-

сорного досвіду [187]. Райн виявила, що свідчення спонтанного 

екстрасенсорного сприйняття можна поділити на декілька груп: 

галюцинації, інтуїтивні враження, реалістичні сни, нереалістичні 

сни. Розглянемо ці форми спонтанного екстрасенсорного досвіду 

детальніше.
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Галюцинації. В таких випадках інформація надходить до лю-

дини у вигляді сенсорної (найчастіше зорової) галюцинації. На-

приклад, у момент смерті близької людини суб’єкт раптом бачить 

його привид або чує його голос в іншому місці. Проілюструємо 

цю форму спонтанного екстрасенсорного досвіду на прикладі па-

рапсихолога Керолін Уотт [8]. Упродовж багатьох років вона жила 

біля залізничної станції, більш того, регулярно їздила на роботу 

потягом. Одного разу, знаходячись удома, Уотт раптом почула гуч-

ний скрегіт і звук залізничної аварії. Вона вибігла надвір, очікуючи 

побачити катастрофу, але з подивом зазначила, що усе в порядку і 

колії порожні. Ввечері наступного дня потяг зійшов з рейок непо-

далік від будинку Уотт. Пізніше виявилось, що в одній з рейок була 

поломка.

Звісно, екстрасенсорне сприйняття – не єдине з можливих по-

яснень. Наприклад, поломка в рейці могла ще за декілька днів до 

аварії вплинути на звук потягів, що проходили по пошкодженій ді-

лянці. Уотт також могла помітити це, оскільки регулярно їздила 

тим шляхом, але не надала цьому значення. Це пізніше і могло ви-

кликати в неї слухову галюцинацію – своєрідна спроба достукати-

ся до свідомості.

Слід зазначити, що інформація в таких галюцинаціях звичай-

но фрагментарна. В тих випадках, коли очевидець чує, наче його 

кличуть по імені, у нього може виникнути відчуття, що з людиною, 

яка його кличе, щось не в порядку, але конкретні деталі очевидцю 

невідомі. 

Інтуїтивні враження. Подібні випадки складаються з інтуї-

тивних здогадок або безпричинних думок, а також вражень. При 

цьому не вдається виявити раціональну причину того чи іншого 

враження. Людина відчуває, що «просто знає, що це так» по від-

ношенню до будь-чого. Така форма досвіду не супроводжується 

баченням образу або слуховим сприйняттям, це просто раптово 

виникле знання. В деяких випадках подібний досвід практично не 

має інформаційної складової, а виражається в сильній безпричин-
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ній емоції. Водночас людина знає щодо чого або кого у неї виникла 

ця емоція чи переконання.

Як приклад наведемо випадок з парапсихологом Харві Ірві-

ном [8]. За день до запланованого від’їзду на відпочинок з роди-

ною у нього раптом виникло враження, що з одним з колес маши-

ни щось не в порядку, хоча ніяких причин для цього не було. Він 

поверхнево оглянув усі колеса, але нічого не виявив. Під час по-

їздки наступного дня одна покришка раптово лопнула. За словами 

майстра, який міняв колесо, неприємність сталася через невеликий 

камінець, що попав між ободом і камерою. Зверніть увагу на те, як 

проявилося інтуїтивне враження Ірвіна: «щось не так з одним з ко-

лес»; конкретна інформація (що і з яким колесом не так) відсутня, є 

тільки загальне враження. Це типово для даної форми спонтанного 

екстрасенсорного досвіду.

Реалістичні сни. В деяких випадках спонтанної екстрасенсо-

рики інформація приходить у вигляді чітких реалістичних картин. 

Найчастіше ці картини вплітаються в сновидіння, що відомо в на-

роді як «віщі сни». Тобто людина отримує якусь інформацію у сні, 

а через деякий час вона підтверджується в дійсності. Але візуальні 

образи можуть надходити і в стані неспання. При цьому вони не 

проектуються назовні як галюцинації, а ніби раптово проявляють-

ся в свідомості.

Проілюструємо це свідченнями 17-річного хлопця з Австралії 

про випадок, який стався з ним у 1970-х. В один з днів хлопцю на-

снився дуже яскравий і реалістичний сон, в якому він спостерігав 

за хірургічною операцією, пов’язаною с раком. Спочатку він не 

знав, кого конкретно оперують, але поступово прийшло розуміння, 

що це його сестра, котра живе на іншому континенті. Уві сні хло-

пець побачив саме картини іншого континенту і логічно пов’язав 

їх з сестрою. На той момент він не знав, що у сестри рак, хоча 

регулярно з нею листувався, однак вона жодного разу про хворобу 

в листах нічого не писала. Прокинувшись, хлопець розповів свій 

сон матері. Наступної ночі сон повторився, але цього разу був дуже 
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тривожним, проте під кінець прийшло почуття спокою. Хлопець 

знову розповів матері про дивний сон. А приблизно за тиждень їм 

надійшов з США лист, в якому повідомлялося, що сестра перене-

сла дві операції з приводу рака, які закінчилися благополучно.

Зазначимо, що «реалістичний сон» не означає «точний» або 

«ідентичний дійсності». Це не вимагається за означенням. Навіть 

якщо хлопцю наснилося б, що сестру оперували не через рак, а з 

іншої причини, сон все одно підходив би під дану категорію. Тим 

не менше реалістичні сни, як правило, більш деталізовані, ніж ви-

падки перших двох категорій.

Нереалістичні сни. Ця форма спонтанного екстрасенсорного 

досвіду схожа на попередню категорію, але відрізняється нереаліс-

тичним, часом навіть фантастичним, характером образів. Практич-

но усі випадки такого типу стаються під час сну, і дуже рідко – у 

стані неспання.

Іноді інформація, що поступає екстрасенсорним шляхом, 

трансформується підсвідомістю в фантазію. Як ілюстрацію мож-

на навести класичний випадок, описаний в Старому Заповіті, коли 

фараону наснилося сім повних і сім худих корів, що було інтер-

претовано як сім років достатку і сім років засухи і голоду [287].

Зрозуміло, що є випадки спонтанної екстрасенсорики, які не 

вписуються в жодну із запропонованих Райн категорій. Наприклад, 

деякі віщі сни містять як реалістичні, так і фантастичні картини. 

Тим не менше класифікація місіс Райн виявилася достатньо ви-

черпною і ще декілька десятиліть активно використовувалася як 

нею самою, так й іншими дослідниками [61, 64, 93, 165, 198, 212, 

255].

Феноменологія спонтанного екстрасенсорного досвіду. 

Співвідношення форм досвіду. Різні форми спонтанної екстрасен-

сорики зустрічаються з неоднаковою частотою. В колекції свідчень 

Луїзи Райн розподіл був таким: реалістичні сни – 44% випадків, 

інтуїтивні враження – 26%, нереалістичні сни – 21%, галюцинації 

– 9% [185]. Пізніше ці дані були підтверджені Сеннвалдом [198]. В 



256

С. Гонсалес, Ю. Медведєва, І. Бомбушкар

його вибірці розподіл був таким: реалістичні сни – 48%, враження 

– 27%, нереалістичні сни – 15%, галюцинації – 10%. 

Зазначимо, що частота, з якою зустрічаються різні форми до-

свіду, може залежати від декількох факторів. Наприклад, якщо в 

теле- чи радіопередачі парапсихолог розповідає про реалістичні 

сновидіння і віщі сни, то ті слухачі, які мали подібний досвід, на-

дішлють парапсихологу власні свідчення. Якщо потім цей вчений 

проаналізує колекцію випадків, то зрозуміло, що частота реаліс-

тичних снів буде високою. Іншим важливим фактором може бути 

боязнь очевидцями осуду. Особливо це стосується випадків галю-

цинаторного типу. Люди банально можуть боятися повідомляти 

про такі випадки, щоб їх не вважали психічно хворими. Водночас 

про сни (навіть фантастичні) люди розповідають набагато охочіше, 

що може служити поясненням настільки високої частки снів серед 

усіх форм спонтанного екстрасенсорного досвіду.

Тим не менше наведені вище цифри дають привід задуматися 

про процеси, які лежать в основі ЕСП. Той факт, що більше поло-

вини усіх випадків спонтанного екстрасенсорного досвіду відбу-

вається у сні, може свідчити про те, що процеси, які лежать в його 

основі, краще працюють, коли свідомість людини не працює або ж 

відключена від зовнішніх подразників. Зв'язок з інтуїцією і снами 

свідчить про те, що зміст екстрасенсорного досвіду походить з під-

свідомості [8].

Зміст досвіду. Як правило, досвід екстрасенсорного сприй-

няття містить тільки частину інформації про людину або подію, 

яких він стосується. Луїза Райн провела аналіз чотирьох форм 

спонтанного екстрасенсорного досвіду на предмет повноти їх 

змісту [186]: зміст досвіду вважався повним, тільки якщо в ньо-

му прямо вказувалося, що відбувається і кого це стосується [276]. 

Аналіз показав, що реалістичні сни є найбільш змістовними – 91% 

таких випадків відповідав вказаному вище критерію; крім того, 

72% нереалістичних снів, 55% інтуїтивних вражень і 32% галю-

цинацій також відповідали цьому критерію. Ці результати пізніше 
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були підтверджені в дослідженнях Віртанена [255].

Скептики можуть заперечити, що ці цифри пояснюються різ-

ним сенсорним наповненням чотирьох форм спонтанної екстра-

сенсорики, адже сни за умовчанням більш деталізовані та складні, 

ніж, наприклад, інтуїтивні здогадки. Тому цілком очікувано, що 

саме сни домінують по інформаційній наповненості. З іншого боку, 

якщо джерело змісту екстрасенсорного досвіду лежить глибоко в 

несвідомому, то сни також виступають вдалою формою донесення 

неусвідомленої інформації до свідомості. В будь-якому випадку різ-

ниця в інформаційній наповненості різних форм спонтанного екс-

трасенсорного досвіду – факт, який вимагає подальшого вивчення.

Особиста значущість змісту досвіду. За даними місіс Райн 

у тих випадках, коли досвід був пов'язаний з якоюсь іншою лю-

диною, звичайно це був хтось емоційно близький очевидцю [189]. 

Пізніше ці дані були підтверджені в дослідженнях інших авторів 

[61, 93, 165, 198, 212, 250]. Це може вказувати на те, що емоційний 

зв’язок між людьми сприяє екстрасенсорному «спілкуванню». З 

іншого боку, можливо, з точки зору верифікації змісту досвіду зна-

чно простіше, коли інформація в ньому стосується когось з близь-

ких, ніж малознайомої людини; погодьтеся, адже простіше списа-

ти видіння про незнайому людину на галюцинацію, ніж на випадок 

спонтанного екстрасенсорного сприйняття. Проте ця ідея не під-

тверджується статистичним аналізом [211]. У будь якому випадку, 

дослідження показують, що зміст досвіду має певне значення для 

реципієнта. Тому можна припустити, що подобний досвід служить 

певній меті, а не є повністю випадковою подією.

Які ж теми найчастіше зустрічаються в досвідах спонтанного 

надчуттєвого сприйняття? За даними Райн більшість випадків з її 

колекції містили інформацію про смерть, гострі ситуації (нещас-

ний випадок, операція, хвороба), кризи (народження, весілля, ва-

гітність) та інші важливі для реципієнта події. Дослідження інших 

авторів повністю підтверджують ці дані [165, 212, 250, 255]. Єдина 

відмінність щодо змісту притаманна випадкам, які відбуваються 
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в дитячому віці [45]. Райн пояснювала цю тенденцію так: якщо 

спонтанно одержана інформація – це деяка «новина», то значущі 

події – це «новини, достойні розголосу» [76]. Цікаво, що кризовий 

характер інформації, що надходить під час екстрасенсорного до-

свіду, звичайно стосується інших людей; у відношенні ж самого 

реципієнта інформація часто нейтральна [45, 276].

Є також дані, що різні форми спонтанного екстрасенсорного 

досвіду не з однаковою ймовірністю відбивають різний тип подій. 

Наприклад, інформація про смерть близької людини значно часті-

ше надходить у формі галюцинації або реалістичного сну наяву, 

ніж у виді інтуїтивного враження [212].

Переконливість досвіду. При описі свого спонтанного екс-

трасенсорного досвіду люди часто роблять акцент на важливості 

та переконливості отриманої інформації. Цікаво, що це карди-

нально відрізняється від того, що спостерігається при індукованій 

екстрасенсориці в лабораторних умовах: найчастіше реципієнти 

не впевнені в правдивості отриманої ними інформації про цільо-

ві об’єкти. Це може вказувати на різний механізм надходження 

інформації у випадку спонтанного та індукованого екстрасенсор-

ного досвіду.

Цей аспект досвіду був детально вивчений Луїзою Райн у 50-х 

роках ХХ століття. Вона виявила, що відчуття переконаності в екс-

трасенсорній інформації варіює в залежності від форми досвіду 

[185]. Найвища переконливість притаманна інтуїтивним вражен-

ням (84% випадків відмічені реципієнтами як переконливі), най-

менша – нереалістичним (19%) і реалістичним (23%) снам. По-

дальші дослідження Шоутена [212, 213] і Гріна [61] підтвердили ці 

дані. Можливо, це пов’язано з упередженням, що сни за умовчан-

ням є фантазією і довіряти їм не можна. Згідно з Райн переконли-

вість є суб’єктивним емоціональним фактором, а не об’єктивною 

властивістю інформації [76].

Телепатичний досвід. У своїх дослідженнях спонтанно-

го телепатичного досвіду Луїза Райн найбільшу увагу приділяла 
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найбільш наочній з форм такого досвіду – так званим «випадкам 

поклику» [188]. Це такий різновид досвіду, при якому реципієнт 

раптом чує голос своєї коханої (чи коханого), що знаходиться у від-

даленому місці; пізніше з’ясовується, що «той, хто кличе» в цей 

момент переживає якусь кризу. Цікаво, що в таких випадках «ті, 

що кличуть» далеко не завжди насправді намагаються покликати 

реципієнта (подумки або вголос). На думку Райн, у випадку екс-

трасенсорного сприйняття зовсім не обов’язково, щоб одна людина 

намагалася передати інформацію реципієнту; скоріше справа в са-

мому реципієнті, який увесь час підсвідомо  намагається дізнатися  

що-небудь про свою другу половинку. Пізніше Райн з’ясувала, що 

приблизно в 15-20% випадків «тому, хто кличе» не було ніякої по-

треби кликати реципієнта (відсутність кризи), тоді як майже в усіх 

випадках реципієнти дійсно переживали дискомфорт через відсут-

ність вістей від свої коханих [189]. Ці дані вказують на те, що фе-

номен екстрасенсорного сприйняття є «самодостатнім», тобто не 

потребує зовнішніх стимулів та інформації, що передається ззовні; 

крім того, екстрасенсорика, принаймні в деяких випадках, вимагає 

бажання і хоча б підсвідомих дій з боку реципієнта, а не є просто 

пасивним отриманням інформації.

Інші феноменологічні риси досвіду. Також є певна інформація 

щодо ситуації та обстановки, в якій відбувається досвід спонтан-

ної ЕСП, та щодо впливу пережитого досвіду на особистість реци-

пієнта.

Соціальний контекст спонтанного екстрасенсорного досвіду 

був вивчений Харві Ірвіном на основі аналізу свідчень 124 сту-

дентів [54]. У більшості випадків реципієнт під час досвіду знахо-

дився наодинці з собою. Домінуючою формою досвіду при цьому 

були реалістичні сни. Водночас Шоутен встановив, що інтуїтивні 

враження частіше стаються тоді, коли реципієнт перебуває в чиїсь 

компанії, а не на самоті [212]. Інші ж форми досвіду, за даними 

Шоутена, відбуваються частіше, коли реципієнт знаходиться на са-

моті [213].
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В дослідженні Ірвіна респондентів також опитували на пред-

мет їхнього рівня фізичної активності в момент переживання екс-

трасенсорного досвіду. Біля 90% студентів відповіло, що в той 

момент у них був мінімальний рівень фізичної активності: вони 

спали, сиділи або пасивно стояли. Лише в 7% випадків активність 

була середньою, як при прогулянці чи грі на музичному інструмен-

ті, і в 3% – підвищеною, як при бігу або рухливій грі. Ці результати 

узгоджуються з даними щодо інших парапсихологічних феноме-

нів, які також спостерігаються на тлі зниженої фізичної активності 

[54]. Більш того, ці результати підтверджують гіпотезу, що пере-

живання спонтанного парапсихологічного досвіду полегшуєть-

ся при відволіканні від сенсорних стимулів, заглибленні у власні 

думки або в монотонну фізичну активність [80, 95]. Ірвін також 

виявив, що найчастіше в момент спонтанного екстрасенсорного 

досвіду люди не думають ні про що конкретне (їх свідомість наче 

блукає, не концентруючись), або ж думають про щось, не особливо 

зосереджуючись [54].

На жаль, слід констатувати, що вплив пережитого досвіду на 

особистість реципієнта практично не вивчено. Згадаємо лише дані 

Стівенсона [250], який проаналізував свідчення респондентів сто-

совно того, чи робили вони якісь дії після зіткнення зі спонтанним 

телепатичним досвідом. Стівенсон з’ясував, що якісь дії роблять 

більш ніж в половині випадків, частіше за все це спроби зв’язатися 

з людиною, інформація про яку містилася в переживанні.

Важливо також розуміти, як впливає пережитий досвід на 

реципієнта в емоційному плані. За даними Сеннвальда біля 85% 

випадків спонтанної екстрасенсорики з його вибірки супроводжу-

валися інформацією про трагічні або неприємні події [198]. Проте, 

якщо досвід не викликає в людини особливої довіри до отриманої 

інформації (наприклад, під час нереалістичного сну), то навряд чи 

такий досвід сильно вплине на її емоційний стан. Спроба з’ясувати 

емоційний вплив пережитого досвіду на реципієнта була зроблена 

Стівенсоном [250]. Він встановив, що в 61% випадків реципієнти 
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відчували тривогу після досвіду, в 36% – пригніченість і депресію, 

і тільки в 3% випадків – радість. За даними ж Ірвіна після подібно-

го досвіду лише 25% студентів відчували тривогу, 5% – пригніче-

ність, 18% – радість і 52% – інші емоції, такі як подив, зацікавле-

ність або роздратування; у декількох людей пережитий досвід вза-

галі не викликав ніяких емоцій [54]. У невеликому британському 

дослідженні, виконаному Мілтоном, отримано аналогічні резуль-

тати [127]. Цікаві результати одержані Монтанеллі та Парра в не-

давньому дослідженні, проведеному серед аргентинських респон-

дентів [134]. В їхній вибірці 15% респондентів, які бачили віщій 

сон, а також 6% людей, що зіткнулися з телепатичним досвідом, 

зазначили, що їхній досвід був травматичним і суперечливим. Та-

кож цікаво, що за даними Ірвіна лише третина реципієнтів схильна 

розповідати про пережитий досвід оточуючим [54]. З нечисленних 

вищенаведених даних випливає, що досвід спонтанного екстра-

сенсорного сприйняття є не дуже приємним переживанням в емо-

ційному плані.

5. Переваги і недоліки вивчення спонтанного екстрасен-

сорного досвіду

Колекції свідчень досвіду спонтанної ЕСП мають декілька 

основних сфер використання в парапсихології.

По-перше, вони дозволяють досліджувати феномен у ре-

альних життєвих умовах, без штучної постановки в лабораторії. 

Оскільки метою парапсихологів є отримання пояснення, як і чому 

люди раптом переживають такий досвід у звичайному житті, то 

подібні колекції свідчень реального досвіду мають явну цінність.

По-друге, такі колекції показують різні форми прояву фено-

мена екстрасенсорного сприйняття (якщо він існує). Наприклад, 

спонтанний екстрасенсорний досвід може проявлятися як інтуї-

тивна здогадка, сон або галюцинація, а також містити інформацію 

про минуле, теперішнє чи майбутнє.

По-третє, свідчення очевидців дозволяють висувати нові гі-
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потези про ЕСП, які можна перевіряти експериментальним шля-

хом. Наприклад, якщо показано, що спонтанний екстрасенсорний 

досвід частіше буває на тлі розслабленого, спокійного мислення, 

то дослідники можуть перевірити, чи впливає розслаблення на 

успішність виконання екстрасенсорних тестів, і якщо так, то який 

конкретно компонент релаксації залучений. Зазначимо, що парап-

сихологи дуже часто ігнорують результати дослідження свідчень 

очевидців. Наприклад, у дослідженні Райн (див. вище) показано, 

що в переважній більшості випадків зміст спонтанного екстрасен-

сорного досвіду має велике значення для реципієнта; парапсихо-

логи ж багато десятиліть використовували в лабораторних тестах 

геометричні фігури, які ніякого значення для тих, хто проходить 

тести, не мають.

По-четверте, колекції свідчень є цінним джерелом феноме-

нологічної інформації. Поки ми не знаємо природи парапсихоло-

гічного (екстрасенсорного) досвіду, важливо вивчити його з точки 

зору самих реципієнтів [57, 190]. Феноменологічні дані можна ви-

користовувати для перевірки гіпотез про психологічну й еволюцій-

ну функції екстрасенсорики [119]. Свідчення очевидців, крім того, 

дозволяють розібратися, чи є їхній досвід психопатологічним, чи 

парапсихологічним, що допоможе врятувати деяких очевидців від 

примусового психіатричного лікування.

Проте колекції свідчень спонтанного екстрасенсорного до-

свіду мають також низку обмежень, які слід враховувати [8]. Зо-

крема, це можливий обман, самообман або хибна інтерпретація з 

боку самих реципієнтів. Розглянемо вказані обмеження стосовно  

природи парапсихологічного досвіду детальніше.

Колекції свідчень і справжність. Більшість сучасних па-

рапсихологів дотримується думки, що навіть ретельно відібрані й 

перевірені свідчення очевидців не можна розглядати як переконли-

вий доказ існування екстрасенсорної перцепції [87, 277]. Будь-яке 

з таких парапсихологічних переживань може бути пов’язане з од-

ним з перелічених нижче факторів.
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Помилкові спогади. Доведено, що спогади людей про щоденні 

події можуть бути дуже неточними [8]. Як тільки спогад починає 

інтерпретуватися, ті елементи переживання, які укладаються в ін-

терпретацію, залишаються, решта ж забувається. Наприклад, якщо 

ви стали свідком сварки між Іваненком і Петренком і  вважаєте ви-

нуватцем саме Петренка, то потім ви зможете згадати, як Петренко 

провокував Іваненка, навіть якщо цього не було. Це феномен по-

милкових спогадів. Логічно припустити, що із спогадами про па-

рапсихологічний досвід може відбуватися те ж саме. Наприклад, 

людині могло наснитися як його дядько й тітка померли від отру-

єння. Через деякий час його тітка справді помирає, але від гострої  

хвороби. Тоді реципієнт може забути частину сну (наприклад, що 

й дядько уві сні помер), вважаючи, що сон був цілком віщим. Чим 

більше часу спливає з моменту пережитого досвіду, тим більше 

буде з’являтися збігів між реальною подією та екстрасенсорним 

досвідом. Людина підсвідомо може прикрашати і наповнювати 

спогад про досвід додатковим деталями [282]. Виходячи з цього, 

Френч припустив, що свідчення пережитого парапсихологічного 

досвіду можуть ґрунтуватися  саме на схильності людської пам’яті 

до помилкових спогадів [56].

Помилкове сприйняття неясної ситуації. Людське сприй-

няття є своєрідною побудовою, що базується на вхідній сенсорній 

інформації, минулому досвіді та очікуваннях. Досвід і очікування 

грають особливу роль у неясних з перцепційної точки зору ситуа-

ціях, дозволяючи зрозуміти, що ж, власне, сприймається. Одним із 

шляхів впливу попереднього досвіду на сприйняття є причинність. 

З самого дитинства нас привчили до того, що події, які йдуть під-

ряд, пов’язані між собою причинно-наслідковими зв’язками. З до-

рослішанням ми отримуємо безліч підтверджень цієї концепції. У 

підсумку, коли ми стикаємося з незалежними подіями, що йдуть 

підряд, ми часто схильні інтерпретувати їх як пов’язані. Напри-

клад, якщо ми думаємо про старого знайомого прямо перед тим, 

як він неочікувано нам дзвонить, цілком природно припустити, що 



264

С. Гонсалес, Ю. Медведєва, І. Бомбушкар

ці події пов’язані  між собою, хоча насправді це може бути просто 

збігом.

Крім того, попередній досвід служить основою для оцінки 

ймовірності нових подій. Якщо деяка подія ніколи не відбувалася 

в минулому, то вона може бути сприйнята людиною як паранор-

мальна. Слід розуміти, що наші оцінки ймовірностей можуть бути 

помилковими. Крім того, наші оцінки часом викривлюються через 

забування неважливих (на той момент) подій. Наприклад, багато 

людей періодично читають гороскопи в газетах чи журналах, не 

відслідковуючи, чи збуваються їхні прогнози. Потім, прочитавши 

гороскоп, який обіцяє людині грошовий успіх, і отримавши раптом 

премію на роботі, людина може вирішити, що ця подія доводить 

силу прогнозу гороскопів. Адже в минулому цієї людини не було 

випадку неочікуваного преміювання, з чого він робить висновок, 

що це вельми малоймовірна подія, яку не можна було передбачити. 

Насправді ж, у гороскопі значилося більш широке поняття (фінан-

совий успіх), під яке підходить багато варіантів (знайти загублений 

гаманець, виграти в лотерею, одержати премію та ін.).

Сприйняття залежить також від наших очікувань і переко-

нань, особливо в неясних ситуаціях. Очікування часто полегшу-

ють когнітивні процеси. Наприклад, читаючи фразу «вони купили 

печиво в …», ми підсвідомо очікуємо побачити далі слово «мага-

зині», «супермаркеті» або «кіоску»; коли одне з цих слів дійсно 

з’являється, нам майже не потрібен час на його опрацювання, що 

прискорює читання. Зворотною стороною очікувань є помилки 

сприйняття. Наприклад, якби у вказаному вище реченні йшло сло-

во «магозині», то багато читачів не помітили б помилку через на-

явність очікувань. З цієї ж причини люди, які проводять ніч в «за-

хоплених» будинках, схильні сприймати будь-які шерехи за прояв 

активності духів.

Особисті переконання також грають певну роль в інтерпрета-

ції подій [99]. Наприклад, якщо людина скептично ставиться до па-

ранормальних явищ, то будь-яку дивну подію вона буде інтерпре-
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тувати в традиційних поняттях або вважатиме її галюцинацією і 

намагатиметься забути. Ті ж люди, які вірять в реальність паранор-

мальних феноменів, будь-яку дивну подію будуть інтерпретувати 

як аномальне явище. Тому деякі скептики вважають, що свідчення 

про спонтанний екстрасенсорний досвід можуть бути проявом по-

милкового сприйняття чи інтерпретації [8].

Підсвідоме сприйняття. Доведено, що деякі сенсорні стиму-

ли можуть сприйматися без свідомої реєстрації. Раніше цей фе-

номен називався підсвідоме або підпорогове сприйняття, зараз 

прийнято говорити «сприйняття без усвідомлення» [125]. Пізніше 

інформація може проявитися у вигляді сну чи інтуїтивної здогад-

ки. Наприклад, спілкуючись з другом, ви можете помітити (свідо-

мо чи підсвідомо), що в його поведінці щось вказує на те, що він 

серйозно хворий. Друг же приховує факт хвороби від оточуючих. 

Незабаром вам може наснитися «віщій сон», в якому друг поми-

рає, що пізніше станеться в реальності. Як приклад можна навести 

описаний вище випадок з парапсихологом Керолін Уотт. На думку 

Донована, випадки спонтанної телепатії також можна пояснити 

підсвідомим сприйняттям [43].

Обман або самообман. Усі згадані вище фактори не пов’язані 

з бажанням реципієнта обманути дослідників. Тим не менше де-

які респонденти цілком можуть вдаватися до свідомого обману з 

тієї чи іншої причини. Наприклад, людина може отримувати за-

доволення від введення в оману «всезнаючого вченого». Екстра-

сенси-практики можуть обманювати з метою одержання науково-

го підтвердження своїх здібностей, що допоможе їм привабити 

нових клієнтів. Мотиви для обману можуть бути дуже різними. 

Придумати історію про спонтанний екстрасенсорний досвід зо-

всім нескладно. Проте за багато років вивчення питання тільки 

декілька свідчень були визнані неправдивими [234]. Якщо враху-

вати з якою ретельністю підходили до вивчення свідчень члени 

Товариства психічних досліджень, обман не здається дуже ймо-

вірною версією.
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Випадковість. Одним з основних аргументів противників ви-

користання свідчень спонтанного екстрасенсорного досвіду є той 

факт, що визначити внесок випадку в них практично неможливо. 

Проблема ще й в тому, що парапсихологи не можуть визначити 

статистичну ймовірність того, що спонтанний досвід відбувся ви-

падково. Як приклад знову розглянемо випадок, що стався з Керо-

лін Уотт (див. вище). Зрозуміло, що аварії на залізниці періодично 

відбуваються. Якщо Уотт хоча б раз в день-два думала про мож-

ливу аварію, то логічно, що рано чи пізно це збіглося б з реаль-

ною подією. Це так званий «закон дуже великих чисел» Діаконіса і 

Мостеллера, який можна сформулювати так: «в достатньо великій 

вибірці цілком може статися найнеймовірніша подія» [38].

Усвідомлення перелічених вище факторів переконало парап-

сихологів у тому, що необхідно лабораторне вивчення досвіду екс-

трасенсорного сприйняття. Тільки жорстко контрольовані лабо-

раторні умови дозволяють виключити хибні інтерпретації, обман, 

помилкові спогади та ін. Хоча ретельний аналіз колекцій свідчень 

спонтанного екстрасенсорного досвіду показав наявність загаль-

них елементів і тенденцій, що вказує на невеликий внесок пере-

лічених вище факторів, тільки лабораторні дослідження можуть 

дозволити розв’язати питання про реальність існування феномена 

екстрасенсорного сприйняття.

Колекції свідчень і природа парапсихологічного феноме-

на. Вище згадувалось, що колекції свідчень можуть бути вико-

ристані для збору феноменологічних даних про екстрасенсорний 

досвід. Ці дані, у свою чергу, можуть служити підґрунтям для ви-

сунення нових гіпотез. При цьому важливо враховувати фактор ре-

презентативності, тобто наскільки ці свідчення відображають усі 

можливі випадки спонтанного екстрасенсорного досвіду [8].

Слід розуміти, що джерелом неточностей при зборі свідчень 

можуть бути самі парапсихологи, оскільки їм доводиться вибира-

ти, які свідоцтва включати в аналіз, а які – ні. Наприклад, якщо 

залишати тільки добре описані випадки, то вибірка зсувається у 
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бік людей з хорошими вербальними навичками, що не відображає 

всю популяцію. Ще одним джерелом неточностей може бути спо-

сіб збору свідчень. Наприклад, якщо свідоцтва збираються після 

парапсихологічної теле- чи радіопередачі, то значна частина ви-

бірки буде представлена свідченнями тих, хто дивився (слухав) пе-

редачу, що також не дуже репрезентативно. Крім того, склад колек-

ції свідчень може вийти нетиповим через різну готовність людей 

взаємодіяти з парапсихологами і відповідати на їхні прохання про 

надання свідчень. Очевидно, що люди, які вірять у паранормаль-

ні феномени, з більшою готовністю візьмуть участь у дослідженні 

спонтанного екстрасенсорного досвіду, ніж скептики. Також ймо-

вірно, що серед респондентів велика частка тих, хто позитивно 

ставиться до науки. Крім того, жінки традиційно більш схильні 

повідомляти про свій незвичайний досвід, ніж чоловіки.

Хоча існують методи боротьби з вказаними вище джерелами 

помилок, ученим завжди рекомендується проводити повторний 

збір і аналіз свідчень іншої вибірки із застосуванням інших підхо-

дів. Зазначимо, що не дивлячись на ймовірність зміщення резуль-

татів через нерепрезентативну вибірку, основні феноменологічні 

риси спонтанного екстрасенсорного досвіду в значній мірі збіга-

ються в різних колекціях свідчень.

6. Історія експериментального вивчення феномена екс-

трасенсорної перцепції

Ключовим питанням у дослідженні ЕСП є питання про па-

ранормальну природу феномена, тобто чи дійсно екстрасенсорне 

сприйняття відбувається внаслідок невідомого науці паранормаль-

ного процесу?

Після заснування Товариства психічних досліджень і в пер-

шій чверті ХХ століття парапсихологи усе частіше приходили 

до висновку, що реальність існування феномена ЕСП може бути 

перевірена тільки в контрольованих умовах наукової лабораторії. 

Незабаром була розроблена і впроваджена стандартна експери-
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ментальна схема вивчення ЕСП. До речі, перші дослідження та-

кого типу проводилися в рамках вивчення ментальних медіумів. 

Типовий дослід тих років виглядав так: експериментатор вибирав 

якійсь об’єкт (мішень), недоступний органам чуттів учасника до-

сліду, після чого той намагався за рахунок ЕСП визначити, що це 

за об’єкт, тип матеріалу, форму і т.д.

Приблизно в той же час був придуманий такий тип досліду як 

експеримент з відкритою відповіддю (в оригіналі – “free-response 

experiment”), в якому увесь діапазон екстрасенсорних мішеней не-

відомий і теоретично необмежений. Наприклад, коли об’єкт міс-

тить дуже багато параметрів, як фотографія людини. Експеримен-

ти такого типу зробили відчутний внесок у розуміння процесів, що 

лежать в основі досвіду екстрасенсорного сприйняття [124]. Однак 

на ранньому етапі вивчення ці експерименти мали суттєве обме-

ження у вигляді якісного, а не кількісного опрацювання резуль-

татів. Наприклад, у ранніх дослідах Газрі вивчалася телепатична 

здатність передавати візуальні образи; результати оцінювались за 

зовнішньою схожістю малюнків оператора і реципієнта [63]. Від-

сутність кількісної оцінки результатів не дозволяла використовува-

ти їх для доведення реальності феномена ЕСП.

На наступному етапі розвитку експериментальних методів 

дослідження ЕСП було враховано необхідність кількісної оцінки 

результатів. Вона включає як загальну оцінку екстрасенсорних 

здібностей людини, так і оцінку ймовірності випадкового прохо-

дження тесту (вгадування). Спроби впровадження кількісної оцін-

ки результатів були застосовані ще в перших дослідах майбутніх 

засновників Товариства психічних досліджень [164], проведених 

з п’ятьма дочками англійського священика Крирі. В цих дослідах 

оператор зосереджувався на різних типах об’єктів (гральні карти, 

числа та ін.) і намагався подумки передати їх реципієнту. При цьо-

му експериментатори враховували ймовірність випадкового відга-

дування конкретної карти (1/52) і двозначного числа (1/90). За ра-

хунок цього вдалося оцінити ймовірність випадкового отримання 
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таких результатів як у сестер. Вона була оцінена як «дуже низька 

ймовірність» [164].

Важливість кількісної та імовірнісної оцінки результаті при 

вивченні ЕСП, а також необхідність великої кількості повторень 

були сформульовані майбутнім Нобелевським лауреатом Шарлем 

Ріше в 1884 році [164, 264]. Він зауважив, що якщо протестувати 

велику кількість людей на предмет відгадування довгих послідов-

ностей гральних карт, то існування псі-здібностей. Це дуже число 

вгаданих карт, яке перевищує очікуване при випадковому відгаду-

ванні, буде доказом важливе припущення з точки зору подальшо-

го розвитку досліджень ЕСП. По-перше, скептикам значно важче 

критикувати кількісні дані, оскільки вони є об’єктивною оцінкою 

феномена. По-друге, такий тип експериментів відноситься до екс-

периментів з обмеженим вибором (в оригіналі – «restricted-choice 

experiments»), що є більш строгою формою експерименту, яка важ-

че піддається критиці. По-третє, кількісна оцінка даних дає змогу 

виявляти навіть дуже слабкий екстрасенсорний ефект, дозволяючи 

проводити досліди не тільки з людьми, що мають виражені екс-

трасенсорні здібності, але й зі звичайними людьми. Ріше провів 

дослід з випадковими людьми, якій складався з 2927 актів відгаду-

вання мастей гральних карт. Він одержав 789 вірних відповідей за-

мість очікуваних 732. Цікаво, що метод Ріше отримав застосуван-

ня не тільки в парапсихології, але й в конвенціональній науці, на-

приклад, в психофізиці. Це приклад того, як парапсихологія може 

сприяти розвитку ортодоксальної науки (див. Главу 1) [5, 101].

Наступні 50 років після заснування Товариства психічних 

досліджень проводились найпростіші досліди по відгадуванню 

карт. У класичній статті Пратта та ін. за 1940 рік описано більше 

80 таких експериментів [53]. На жаль, практично усі ці експери-

менти проводилися недостатньо кваліфікованими дослідниками, а 

також мали багато методичних огріхів. Один з дослідів тих років, 

який заслуговує на увагу, був проведений Джорджем Істбруксом з 

Гарвардського університету. Суть досліду полягала у відгадуванні 



270

С. Гонсалес, Ю. Медведєва, І. Бомбушкар

кольору і масті карт за допомогою телепатичної передачі інфор-

мації. Загалом було проведено 1660 актів відгадування; кількість 

правильних відповідей була значно вище, ніж очікувалося при ви-

падковому вгадуванні [49]. 

Слід також згадати експерименти, виконані переконаними 

скептиками. Один з найвідоміших дослідів був проведений в 1915 

році скептиком Кувером у Стенфордському університеті. Суть до-

сліду: реципієнтам належало відгадувати карти з 40-карткової ко-

лоди; оператор і реципієнт сиділи в різних кімнатах. Відгадуван-

ня проходило в двох режимах: телепатичному (оператор подумки 

намагався передати інформацію реципієнту) і звичайному. Режим 

обирався випадковим чином шляхом підкидання грального куби-

ка. Після 10000 актів відгадування Кувер не виявив значної різниці 

в ефективності відгадування карт у телепатичному і звичайному 

режимах, з чого зробив висновок, що гіпотеза про існування теле-

патії не підтвердилась [51]. Тимчасом число правильних відпові-

дей в обох режимах було вище очікуваного, що вказує на екстра-

сенсорний ефект.

На жаль, дослідження тих років не були систематичними і 

послідовними. Як правило, експериментатори проводили один ве-

ликий дослід і на цьому зупинялися. Більш того, сама схема екс-

периментів не була стандартизована. Усе це привело до того, що 

незабаром в Товаристві психічних досліджень, а також в Амери-

канському товаристві психічних дослід жень виникли розбіжнос-

ті між спіритично-орієнтованими теоретиками і переконаними 

експери ментаторами [258, 266].

По-справжньому ж серйозне вивчення питання про реаль-

ність існування феномена ЕСП почалося в 1927 році в Дюкському 

університеті (США) і пов’язано з ім’ям Джозефа Райна (рис. 8.2), 

який розробив класичні карти для тестування екстрасенсорних 

здібностей, а також методологію їх експериментального застосу-

вання. Схема постановки експериментів, запропонована Райном, 

зробила справжню революцію у вивченні феномена ЕСП. Тому 
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Джозефа Райна без перебільшення називають «батьком сучасної 
експериментальної парапсихології».

Першим феноменом, за вивчення якого взявся Райн, було ви-
діння На той момент найбільшу популярність мали досліди з теле-
патії, ясновидіння ж традиційно ігнорувалося (можна лише згадати 
ранні дослідження Ріше [191]). Незадовго до Райна, в 1920-і роки, 
великий експеримент з ясновидіння з використанням гральних 
карт як об’єктів-мішеней провела Іна Джефсон. Вона висловила 
думку, що в ранніх дослідах з телепатії обов’язково треба врахову-
вати можливість ясновидіння [97].

Райн розумів, що гральні карти – далеко не ідеальний об’єкт 
для перевірки екстрасенсорних здібностей. Ймовірність вгадати 
карту складає 1/52, але при цьому реципієнтам властива вибірко-
вість у відношенні мастей (наприклад, хтось простіше відгадує 
трефи, хтось – бубни і т.д.), з чого випливає, що за відсутності яс-
новидіння відгадування відбувається не зовсім випадково. Крім 
того, кожна карта мала дві змінні (масть і значення), що ускладню-
вало оцінку результатів. Наприклад, якщо вимагалось точно вга-
дати карту, то люди, які добре відгадували масті, але погано – зна-
чення, вважалися тими, хто не пройшов тест.

Для виключення вказаних вище проблем Райн зайнявся по-
шуком об’єктів-мішеней, до яких можна було б застосувати модель 
випадкового відгадування, тобто однаково ймовірного відгадуван-
ня кожного з об’єктів. Спочатку Райн використовував як екстра-
сенсорні мішені цифри і літери, але вибірковість у відношенні 
окремих літер і цифр знову робила модель невипадковою. Незаба-
ром колега Райна з Дюкського університету, психолог Карл Зенер 
запропонував використовувати як мішені карти з простими геоме-
тричними фігурами (тепер ці карти відомі як карти Зенера). Коло-
да таких карт складалася з 25 карт, на кожній з яких було зображено 
один з п’яти геометричних символів: квадрат, коло, хрест (плюс), 
зірка або хвилясті лінії (Рис. 8.3). В типовому експерименті з кар-
тами Зенера пропонувалося за допомогою ЕСП відгадати усі карти 
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з перетасованої колоди, які лежали сорочками догори. Підвищена 

кількість вірних відповідей в багатьох повтореннях буде вказувати 

на реальність існування феномена екстрасенсорного сприйняття.

На даному етапі потрібно ввести деякі базові поняття, 

пов’язані з експериментальним тестуванням ЕСП за допомогою 

карт Зенера. Символ на карті, який відгадується, прийнято назива-

ти «мішенню» Версія учасника тесту щодо того, яка карта лежить 

перед ним в кожній «спробі», називається «відповідь». Якщо карта 

вгадана правильно, говорять «хіт» або «попадання», якщо непра-

вильно – «промах». Усі 25 відповідей учасника об’єднуються в «се-

рію». Як правило, за один захід (сесію) проводиться декілька серій.

Джозеф і Луїза Райн розробили декілька експериментальних 

методів вивчення екстрасенсорики. Два з них присвячені вивчен-

ню феномена ясновидіння. Перший метод передбачає відгадуван-

ня послідовності символів на картах, що лежать сорочками догори, 

в порядку зверху вниз. Після того, як учасник дасть 25 відповідей, 

усі карти в порядку зверху вниз перевертаються, і проводиться 

підрахунок попадань. У другому методі учасник відгадує по одній 

карті за спробу. Після 25-ї спроби здійснюється підрахунок попа-

дань. При цьому в обох методах експериментатор сам не знає, де 

яка карта, що виключає можливість телепатії, а також робить екс-

перимент сліпим (див. Главу 1).

Родина Райн розробила також метод оцінки загальних екстра-

сенсорних здібностей, тобто здібностей до ясновидіння і телепатії. 

Суть методу в тому, що експериментатор (чи оператор) бере з коло-

ди карту, дивиться на неї, а потім кладе перед учасником сорочкою 

догори. Отже, учасник може визначити карту як за допомогою яс-

новидіння, так і за рахунок телепатичного зв’язку з експеримен-

татором (оператором), який знає вірну відповідь. До речі, згадані 

раніше досліди з вивчення телепатії насправді були дослідами з 

вивчення загальних екстрасенсорних здібностей, оскільки не ви-

ключали можливості ясновидіння.

З статистичної точки зору метод Райнів з відгадування карт 
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Зенера виглядає наступним чи-
ном: ймовірність вгадати карту 
в кожній спробі – 1/5. Відпо-
відно, якщо екстрасенсорики 
не існує, то учасник тесту буде 
вгадувати тільки кожну п’яту 
карту, значить, за одну сесію 
він вгадає 5 карт з 25. Отже, 
математичне сподівання до-
рівнює п’яти (за одну сесію). 
Після того, як учасник виконає 
декілька сесій, його результат 
порівнюють з математичним 
сподіванням. Для того, щоб 
порівняти отриманий резуль-
тат з очікуваним, застосову-
ють різні статистичні критерії 
(z-величина, t-критерій та ін.). 
Ймовірність отримання тієї або 

іншої величини статистичного критерію визначається за допомо-
гою p-значення. У підсумку, якщо p-значення менше 0,05 (тобто 
ймовірність того, що різниця між отриманим результатом і очіку-
ваним – чиста випадковість, менше 5%), то говорять, що підтвер-
джується псі-гіпотеза і спростовується гіпотеза, що екстрасенсо-
рики не існує. Про те, як обчислити статистичні критерії, детально 
написано у відповідних підручниках, наприклад [289, 290].

Після розробки схеми експерименту Райн взявся за пошук 
підходящих учасників, які б мали підвищену чутливість і могли 
вдало проходити тести. Перші успішні результати були отримані 
на вибірці з 24 студентів, які дали 207 правильних відповідей з 800 
спроб (очікувалося 160 попадань). Ймовірність випадкового отри-
мання такого результату – приблизно 1 до 1000000 [258]. З часом 
Райн виявив, що далеко не всі люди схильні до успішного прохо-

Рис. 8.2. Джозеф Бенкс Райн – 
«батько сучасної експериментальної 

парапсихології».
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дження екстрасенсорних тестів. 

Лише одиниці здатні стабільно 

показувати високі результа-

ти. Одним з кращих учасників 

Райна виявився студент-теолог 

Хьюберт Пірс, який упродовж 

690 сесій (!) відгадував у серед-

ньому 8 з 25 карт замість 5 очі-

куваних [52].

Джозеф Райн постійно 

прагнув покращити експери-

ментальну техніку, щоб виклю-

чити зміщення результатів. Наприклад, через погану якість картону 

на сорочках карт з часом з’являлися різні вм’ятини і потертості, що 

могло бути підказкою для учасників тестування. Крім того, якщо 

експериментатор знав вірну відповідь, то його міміка чи голос мо-

гли мимоволі видавати реакцію на правильні або неправильні від-

повіді учасника, що також могло служити підказкою. Крім того, 

знаючи, що в колоді усього по 5 карт кожного виду, учасник міг 

банально прораховувати варіанти. В класичній книзі Райна «Extra-

Sensory Perception» (1934) [52] описані його систематичні спроби 

підвищити якість експериментів. Основною заслугою цієї книги є 

те, що в ній уперше показано, яким чином можна вивчати феномен 

ЕСП з точки зору конвенційної науки, що стимулювало інших до-

слідників до проведення своїх дослідів.

Варто зазначити, що книга була сприйнята з цікавістю як  кон-

венційними психологами, так і широкою публікою. Проте після 

розголосу роботи в мас-медіа реакція психологів змінилась на різ-

ко негативну. Дослідження Райна були розкритиковані, в основно-

му не заслужено. Наприклад, одні критики стверджували, що Райн 

спеціально провів ці досліди, щоб дискредитувати психологію як 

науку. Більш раціонально налаштовані критики вказували на мож-

ливі методичні похибки, такі як нерівномірне перемішування карт, 

Рис. 8.3. Карти Зенера для тестування 
екстрасенсорних здібностей.
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обман, статистичні неточності та ін. Слід зазначити, що Райн стій-

ко переніс критику і врахував багато зауважень в наступних до-

слідженнях [53].

Послідовники Райна розробили альтернативні методи дослі-

дження феномена ЕСП, зокрема, через стомливість багаторазових 

і тривалих дослідів з картами. Наприклад, Фіск і Мітчелл викорис-

товували як мішень зображення циферблата з різними позиціями 

годинникової стрілки. З часом з’ясувалося, що учасники мають 

уподобання до того або іншого часу, через що результати виявля-

лися зміщеними, як і у випадку з гральними картами, цифрами і 

літерами [156].

З прогресом технологій змінилася і методологія екстрасен-

сорних експериментів. У кінці 1960-х років Шмідт [208, 209] ви-

найшов генератор випадкових чисел (див. Главу 9), який дозволяв 

видавати мішені у випадковій послідовності, що дало змогу ви-

ключити проблему нерівномірного тасування. Генератори можуть 

бути підключені до моніторів, а також до інших приладів, що до-

зволяє урізноманітнити тип завдань. Більш того, застосування та-

кої апаратури суттєво пришвидшує збір і опрацювання даних, ви-

ключаючи можливість людської помилки.

Останні декілька десятиліть друге народження переживають 

експерименти з відкритою відповіддю, зокрема в аспекті вивчення 

екстрасенсорного сприйняття в різних змінених станах свідомос-

ті. До слова, саме експерименти з відкритою відповіддю сьогодні 

домінують у цій сфері, тому варто розглянути їх трохи детальні-

ше. Вибір об’єктів-мішеней в таких дослідах практично необме-

жений. Це можуть бути фільми, картини, відеоролики та ін., тобто 

щось яскраве й насичене. Подібні об’єкти значно складніші, ніж 

мішені в експериментах з обмеженим вибором. Перед проведен-

ням експерименту дослідники ретельно добирають усе можливе 

різноманіття мішеней, формуючи сукупність мішеней, які часто 

об’єднуються в деякі підгрупи. Наприклад, якщо як мішень вико-

ристовується сукупність з 120 кольорових листівок, то їх випад-
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ковим чином розбивають на 4 групи по 30 штук у кожній, запеча-

тують у непрозорі конверти, потім випадково вибирають один з 

конвертів, який і буде використовуватись для сесії. Коли мішень 

вибрана, оператор (якщо експеримент телепатичний) дивиться на 

мішень і намагається подумки передати її реципієнту. У випадку 

експерименту з обмеженим вибором, у реципієнта завжди є де-

кілька фіксованих варіантів відповіді (наприклад, карта з хрестом, 

карта з колом і т.д.). У випадку ж експерименту з відкритою відпо-

віддю реципієнт часто навіть не уявляє, якою може бути мішень, 

тому він описує свої думки і відчуття. При обмеженому виборі 

правильність відповіді не викликає сумніву: або вгадав карту, або 

ні. У випадку ж відкритої відповіді експериментатори оцінюють 

(або доручають це стороннім експертом), чи отримав реципієнт ін-

формацію про мішень, виходячи з його слів. Часто застосовується 

кількісна шкала для оцінки степеня схожості описів реципієнта з 

мішенню. Потім йде стандартна процедура статистичної обробки 

даних.

Як приклад експерименту з відкритим вибором можна роз-

глянути дослід, проведений Ульманом та ін. в Медичному центрі 

Маймонід у Брукліні (США) [27, 44, 267]. Дослідники вивчали 

феномен екстрасенсорної перцепції уві сні та дійшли до висно-

вку, що зміст снів учасників експерименту може бути тематично 

пов’язаний із сенсорно недоступною інформацією про графічні 

зображення, наприклад, відомі картини. Ці результати незабаром 

були підтверджені іншими дослідниками [216]. Ще один цікавий 

експеримент з відкритою відповіддю Ульмана та інших полягав у 

наступному: вчені створили набір з 1024 слайдів, що містили усі 

можливі комбінації 10 певних графічних елементів [79]. Це давала 

змогу потім кількісно порівняти слайд-мішень і графічний образ 

(також закодований через ці 10 елементів), який прийшов учас-

нику в зміненому стані свідомості. Подібні досліди в значній мірі 

сприяли вивченню феномена екстрасенсорного сприйняття в умо-

вах зміненого стану свідомості.
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Ще одна експериментальна методика, яка отримала великий 

публічний резонанс, була розроблена і випробувана в 1970-х роках 

Таргом і Пузоффом [132] у Стенфордському дослідницькому ін-

ституті (США). Суть методу, що одержав назву «віддалений пере-

гляд» або «дальнобачення» (в оригіналі – “remote viewing”), поля-

гає в тому, що учасники експерименту повинні описати обстановку 

того віддаленого місця, в якому на той момент знаходиться парт-

нер по експерименту. При цьому судді не знають, де знаходиться 

другий учасник експерименту; вони порівнюють відповідь реципі-

єнта з усіма місцями (їх зазвичай декілька) і вибирають найбільш 

близьке за описом місце. Згідно з Таргом і Пузоффом відповідність 

між описами реципієнтів і реальним місцем було явно невипадко-

вим. Скептики ж припустили, що судді насправді не були «сліпі» 

і знали місце-мішень, тому навмисно підвищували бали учасників 

[214, 248, 262].

Цей метод застосовувався також у дослідженнях інших па-

рапсихологів [166], але й вони були розкритиковані за методич-

ні огріхи і некоректну статистичну обробку даних [41, 66, 245]. 

Однак Гертруда Шмейдлер, ретельно проаналізувавши претензії 

критиків, все ж прийшла до висновку, що дані вказаних вище до-

слідів підтверджують існування дистанційної екстрасенсорики і 

валідність методу віддаленого перегляду для вивчення ЕСП [203]. 

Зазначимо, що в недавніх дослідах Сторма [238] і Персінгера [162]  

дані Тарга і Пузоффа, а також Данна та ін. знайшли підтвердження.

Суспільний інтерес до віддаленого перегляду пов'язаний з 

тим, що упродовж двох десятиліть ці дослідження мали держав-

ну підтримку США в рамках відомого 20-мільйонного проекту 

«Stargate». Ще в 1972 році дослідженнями Пузоффа зацікавилися 

представники ЦРУ, що переросло в проект вартістю 50000$ [170]. 

Більш того, пізніше проект був переглянутий і розширений, перей-

шовши «під крило» ВПС США. Цікаво, що один з екстрасенсів 

–  Джозеф МакМонігл – навіть був удостоєний нагороди «Легіон 

пошані» за успіхи в дослідах [116]. Учені заявляли, що деякі екс-
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трасенси навіть брали участь в низці розвідувальних операцій. 

Скептики ж не вірять у це, стверджуючи, що цього ніколи не було 

[143]. В середині 1990-х фінансування було припинено у зв’язку з 

тим, що корисних з практичної точки зору результатів так і не було 

отримано. Ретроспективний аналіз, проведений Джессікою Уттс і 

Реєм Хименом показав суперечливі результати. Уттс заявляла, що 

з точки зору статистики підтвердження екстрасенсорики є, а Хи-

мен, навпаки, стверджував, що нічого видатного в цих результатах 

немає, окрім того, що вони потребують повторення [89].

Не дивлячись на безліч нових методичних підходів і успішно 

проведених експериментів на тему ЕСП, багато психологів продо-

вжували дотримуватись класичних критичних позицій, заявлених 

ще в роки ранніх робіт Райна. Наприклад, критичні аргументи 

Маркса проти екстрасенсорних експериментів, висловлені ним у 

1986 році [115], принципово не відрізняються від усієї тієї крити-

ки, що звучала на адресу Райна ще в 1930-х. Істотний зсув відбув-

ся тільки з впровадженням методу мета-аналізу в оцінку раніш 

проведених досліджень. Цей метод дозволяє поєднати результати 

усіх експериментів з вивчення будь-якого феномена і вивести інте-

гральний результат [60, 106, 229]. За минулі роки як парапсихоло-

гами, так і критиками було проведено велику кількість мета-аналі-

зів на тему різних видів ЕСП [20, 30, 69, 71, 84, 85, 90, 128, 216, 22

9, 242]. Як перші, так і другі прийшли до висновку, що ефект, який 

спостерігається в експериментах, не може бути пояснений пога-

ною статистичною обробкою даних чи упередженістю вчених [91].

Серед сучасних психологів домінує уявлення, що вивчення 

ЕСП – псевдонаукове заняття. Основним аргументом нині є те, 

що парапсихологи так і не змогли розробити методи управління 

ймовірними екстрасенсорними здібностями. Крім того, величина 

псі-ефекту, який спостерігається, дуже мала: якщо кращі учасники 

експериментів здатні відгадувати тільки 8 карт з 25, то навіть не 

дивлячись на наявність статистично значущого ефекту, важко по-

вірити, що такі здібності можуть принести людям якусь користь. 
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Крім того, деяким ученим потрібно 100% попадань для того, щоб 

всерйоз зацікавитися феноменом. Це можна проілюструвати сло-

вами Гендина: «Нам хотілося б знати, якщо існують надздібності, 

то чому наділені ними люди взагалі помиляються?». Отже, сьогод-

ні перед парапсихологами стоїть задача не тільки довести реаль-

ність феномена з статистичної точки зору, але й знайти емоційно-

переконливі тому підтвердження.

7. Так чи існує феномен екстрасенсорного сприйняття?

Який же об’єктивний статус існуючих на сьогоднішній день 

доказів, якщо поглянути з позиції неупередженої людини? Для 

того, щоб відповісти на це питання, необхідно розглянути три під-

ходи. По-перше, потрібно зрозуміти, чи може існувати цілком ви-

черпний експеримент. По-друге, слід розглянути усю сукупність 

накопичених даних з експериментального вивчення феномена. 

По-третє, можна проаналізувати перспективи і досягнення експе-

риментального підходу з чисто логічної точки зору. Розглянемо ці 

підходи детальніше.

Існування цілком вичерпного експерименту. Необхідність про-

ведення остаточного експерименту, результати якого б однозначно 

доводили чи спростовували існування ЕСП, була озвучена ще в се-

редині минулого століття [167, 168]. Проблема полягає в тому, що 

вибір вичерпного експерименту дуже суб’єктивний. Джон Белофф 

запропонував низку критеріїв вибору [13]. По-перше, дослід має 

проводитись висококваліфікованим ученим з гарною репутацією 

в парапсихологічному співтоваристві. По-друге, результати експе-

рименту повинні бути опубліковані в престижному рецензовано-

му журналі. По-третє, величина псі-ефекту в такому експерименті 

має бути достатньо високою для того, щоб виключити можливий 

вплив дрібних методичних похибок. По-четверте, експеримент по-

винен бути визнаний високоякісним й іншими авторитетними па-

рапсихологами.

Як такий вичерпний експеримент, що відповідає критеріям 
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Белоффа, було запропоновано декілька проведених дослідів [13, 

256]. На жаль, скептики як і раніше дотримаються думки, що не 

дивлячись на відповідність усім можливим критеріям, завжди за-

лишається можливість обману і підтасовки даних [48, 263]. Врахо-

вуючи цей аргумент, немає і не може бути одного вичерпного екс-

перименту, що підтверджує існування ЕСП. Можливим способом 

подолання цього аргументу може стати залучення групи скептиків 

до контролю досліджень в майбутньому.

Аналіз накопичених експериментальних даних. Прибічники 

цього підходу стверджують, що якщо в кожному конкретному екс-

перименті і можуть бути якісь неточності, то у великій їх сукуп-

ності неточності нівелюються, тому найбільш переконливі докази 

існування феномена ЕСП можна отримати тільки за рахунок ана-

лізу накопичених експериментальних даних [8]. Очевидно, що в 

парапсихології справді існують підтасовані експерименти, але їх 

частка не більше, ніж в інших науках. Що стосується видатних 

результатів деяких експериментів, то вони могли бути наслідком 

методичних помилок при постановці. Десь позитивні результати 

могли бути отримані випадково, хоч і з дуже низькою ймовірністю. 

Спираючись на здоровий глузд, навряд чи можна припустити, що 

усі експерименти, що показують існування псі-ефекту, помилкові 

або підтасовані.

Аналіз наявного експериментального матеріалу став значно 

простішим завдяки впровадженню статистичного методу мета-

аналізу (див. вище). Вичерпний розгляд різних мета-аналізів, про-

ведений Джессікою Уттс у 1991 році, показав, що існування неве-

ликого, але стійкого псі-ефекту, є неспростовним [268]. Виходячи 

з цього, деякі парапсихологи дотримуються думки, що існування 

екстрасенсорного сприйняття – доведений факт. Брутон навіть від-

важився заявити, що «мета-аналіз екстрасенсорних експериментів 

– це вбивця сумнівів» [155].

З іншого боку, є підстави вважати, що використання мета-ана-

лізу в парапсихології – це не «панацея від усіх хвороб». Напри-
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клад, до цього часу йдуть суперечки з приводу того, як правильно 

інтерпретувати результати мета-аналізу експериментів з вивчення 

екстрасенсорики в ганцфельд-умовах [130, 131, 240, 241]. Хоча 

мета-аналіз і вважається кількісною формою огляду літератури, 

на практиці все одно важко позбавитися  суб’єктивного фактора, 

оскільки спосіб проведення мета-аналізу багато в чому залежить 

від уподобань автора. Проблема полягає у виборі критеріїв коду-

вання результатів і суб’єктивності оцінки. Можливим виходом є 

залучення незалежних експертів для проведення цього етапу мета-

аналізу [229]. Крім того, доцільно розробляти критерії відбору екс-

перименту і кодування результатів до, а не після проведення само-

го експерименту [3, 102, 129, 200]. Особливої уваги заслуговують 

рекомендації Кеннеді, описані в його статті «Пропозиція і виклик 

прихильникам і скептикам паранормального» [102]. Кеннеді запро-

понував заздалегідь планувати і реєструвати найбільш масштабні 

експерименти, після чого запропонована схема експерименту буде 

розглянута компетентними парапсихологами, скептиками і статис-

тиками, що дозволить виключити можливі методичні неточності.

Отже, навіть якщо неможливо поставити один вичерпний екс-

перимент, можна припустити, що саме проспективний доказовий 

мета-аналіз багатьох експериментів, проведених у різних автори-

тетних лабораторіях, може стати тим інструментом, який дозво-

лить не тільки парапсихології, але й іншим напрямкам психології 

довести існування феноменів, які вони вивчають.

Але як визначитися пересічній людині, якщо є аргументи як 

за, так і проти? Ми радимо вибирати ту думку, яка здається вам 

найбільш логічно переконливою і несуперечливою, або ж дотри-

муватися думки, що статус екстрасенсорики поки що остаточно 

не визначений. З нашої точки зору, існуючі на сьогоднішній день 

докази реальності екстрасенсорики цілком відповідають усім ви-

могам, що висуваються до інших психологічних феноменів. Але 

слід розуміти, що це зовсім не означає, що позитивний псі-ефект 

може бути повторений з першою ліпшою людиною. Ще в ранніх 
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дослідах Райна було показано, що люди значно відрізняються за 

здатністю проходити екстрасенсорні тести. Тем не менше, навіть 

якщо феномен не вдається вивчати в лабораторних умовах через 

погану відтворюваність, це ще не означає, що він нереальний [12].

Проблема в тому, що по відношенню до парапсихології явно 

діють подвійні стандарти. Наприклад, ніхто ж не вимагає постанов-

ки цілком вичерпного експерименту, що доводить якийсь визнаний 

психологічний феномен і в якому виключена можливість обману і 

методичних неточностей. Звичайно, якщо результати підтверджу-

ються декількома незалежними групами вчених, то психологічне 

співтовариство визнає їх реальними, не підозрюючи дослідників у 

шахрайстві, змові або некомпетентності. Судячи з усього, виріши-

ти суперечку так і не вдасться, поки не буде введена єдина система 

вимог до усіх психологічних і парапсихологічних експериментів і 

ліквідовані подвійні стандарти.

Логічний аналіз експериментальних даних. За своєю суттю 

експерименти з екстрасенсорного сприйняття показують лише 

те, що є люди, здатні відгадувати недоступні їхнім органам чут-

тів об’єкти з ймовірністю, яка перевищує чисту випадковість. Так, 

це узгоджується з гіпотезою про надприродний спосіб отримання 

інформації, але не доводить цього, оскільки нікому поки не вда-

лося показати, що відбувається реальна передача інформації від 

об’єктів-мішеней у свідомість реципієнта. Поки сам механізм чи 

канал екстрасенсорного сприйняття не буде виявлений, потрібно 

також враховувати альтернативні пояснення експериментальних 

даних. Наприклад, цілком може існувати якась невідома нам сила, 

яка впливає на ймовірність відгадування і при цьому не вимагає 

безпосередньої передачі інформації від мішені до реципієнта. Крім 

того, наше сучасне розуміння випадковості і випадкових процесів 

може бути не зовсім правильним. Таким чином, для того, щоб до-

вести реальність екстрасенсорики як паранормального феномена, 

парапсихологам також потрібно з’ясувати механізм її роботи.

Це не означає, що необхідно довести, нібито ЕСП діє за до-
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помогою якогось сигналу, який можна зареєструвати приладами 

або органами чуттів. Більш того, дуже ймовірно, що таким чином 

екстрасенсорика і не працює. Головне, що слід показати парапси-

хологам, так це те, що процес, який лежить в її основі, піддається 

вивченню не тільки за рахунок виявлення статистично значущих 

результатів при відгадуванні прихованих мішеней. Ми ведемо до 

того, що прийшов час зрушити напрямок експериментальних до-

сліджень ЕСП у бік процес-орієнтованих, а не доказових дослідів.

8. Правила проведення досліджень на тему ЕСП

Отже, давайте розглянемо основні правила і запобіжні заходи, 

які слід враховувати перед проведенням екстрасенсорних експери-

ментів. Як згадувалося вище, не існує одного вичерпного експе-

рименту, що дозволив би довести чи спростувати феномен ЕСП. 

Тому задачею дослідників є зведення до мінімуму альтернативних 

факторів (які підтримують інші гіпотези), таких як невипадковий 

вибір мішеней, помилки в запису даних, можливість шахрайства з 

боку учасників, наявність підказок, неправильна статистична об-

робка та ін. Це справді непроста задача для дослідників-початків-

ців. Оскільки вичерпний розгляд усіх можливих деталей постанов-

ки експерименту виходить за рамки даного учбового посібника, 

ми рекомендуємо зацікавленим читачам звернутися до класичних 

книг «Foundations of parapsychology» [55] і «Guidelines for ESP 

research» [62]. Зупинимося лише на основних моментах, які слід 

враховувати.

Випадковий вибір. Статистичний аналіз результатів експери-

менту вимагає випадкового вибору мішеней. Існують різні методи 

рандомізації (приведення до випадковості). Наприклад, у дослі-

дах з картами для рандомізації використовується ручне тасування 

карт, що не дозволяє добитися абсолютної випадковості. Генера-

тори випадкових чисел дають змогу добитися набагато кращої ви-

падковості, але через свою електронну природу вони чутливі до 

температури і магнітного поля. Є також інші методи, наприклад, 
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застосування числових таблиць корпорації Ренд [1]. В описі до-

слідження обов’язково має бути вказано, який метод рандомізації 

використовувався і ким він реалізовувався. В ідеалі, експеримента-

тор і людина, яка рандомізує мішені, повинні бути різними людь-

ми; це дозволяє забезпечити «сліпий» характер експерименту.

Попередній опис. Схему постановки експерименту, включа-

ючи конкретні методи і спосіб статистичної обробки даних, слід 

прописувати заздалегідь. По-перше, це дає змогу обговорити з ко-

легами правильність схеми; по-друге, це не дозволить досліднику 

ігнорувати результати, які не підтверджують його гіпотезу. Потріб-

но максимально прописувати усі деталі майбутнього експеримен-

ту, у тому числі кількість учасників, кількість сесій і повторень, 

статистичні критерії та ін.

Вибір учасників. Можливі два варіанти вибору учасників екс-

перименту: випадковий і цільовий. Якщо ми формуємо цілком ви-

падкову вибірку людей, то ми значно зменшуємо ймовірність об-

ману, але платимо за це величиною псі-ефекту. Якщо ж для дослі-

дів залучаються люди з екстрасенсорними здібностями (особливо 

екстрасенси-практики), то слід проводити багато повторень, щоб 

переконатися в сталості їхніх здібностей. Необхідно враховувати, 

що такі люди можуть бути зацікавлені в позитивному результаті 

досліду (наукове підтвердження їхніх здібностей вигідно з точки 

зору залучення нових клієнтів), тому можуть намагатися шахра-

ювати. З іншого боку, з такими учасниками можна отримати біль-

ший псі-ефект.

Вибір мішеней. Якщо вибір мішеней відбувається за деякий 

час до експерименту, то слід вжити запобіжні заходи, щоб ніхто 

сторонній не мав до них доступу. Наприклад, можна зачинити мі-

шені в кабінеті або в сейфі. В ідеалі людина, яка проводить екс-

перимент, і той, хто готує мішені, мають бути різними людьми. Це 

дозволяє виключити ефект експериментатора.

Виключення будь-якої сенсорної інформації. Ранні екстрасен-

сорні досліди Райна страждали так званим «сенсорним витоком», 
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тобто можливістю для учасника отримати підказку під час досліду. 

Наприклад, при використанні однієї і тієї ж колоди карт в декількох 

сесіях учасник може просто вивчити карти за особливостями на 

їхніх сорочках. Крім того, в ранніх дослідах з телепатії реципієнт 

і оператор знаходилися в одній кімнаті, тому учасник міг відслід-

ковувати рухи і реакцію оператора, отримуючи таким чином під-

казки. В ідеалі реципієнт і оператор повинні знаходиться в різних 

кімнатах з гарною звукоізоляцією. Важливо врахувати усі можливі 

джерела сенсорного витоку. Наприклад, якщо в експерименті опе-

ратору показують якійсь відеокліп, то його не повинно бути чутно 

в кімнаті реципієнта. Якщо ж використовуються статичні мішені, 

то до початку їх необхідно зберігати в щільних непрозорих кон-

вертах.

Оцінка результатів. Як говорилося вище, в дослідах з відкри-

тою відповіддю результати учасників мають бути оцінені, оскільки 

потрібно ідентифікувати якій мішені відповідає отримана відпо-

відь в кожному випадку. Оцінювачем може бути сам реципієнт або 

стороння людина (люди). При цьому важливо, щоб оцінювач не 

знав правильного варіанту відповіді, а оцінював неупереджено. 

Більш того, важливо не показувати оцінювачу мішень, яку тримав 

у руках оператор, оскільки на ній могли залишитися його сліди 

(відбитки, вм’ятини та ін.), що може привести до сенсорного вито-

ку. В ідеалі слід використовувати експертну групу, що складається 

з незалежних спостерігачів.

Додаткові заходи. Рекомендується також залучати до скла-

дання схеми експерименту професійних ілюзіоністів і фокусників, 

які допоможуть проконтролювати усі можливі способи шахрайства 

[65]. Слід зазначити, що перелічені запобіжні заходи стосуються 

не тільки парапсихології, але й деяких інших дисциплін, напри-

клад, психології, медицини та ін. [275]. В цілому ж, через постійні 

нападки критиків методологія парапсихологічних досліджень на 

даний момент досягнула дуже високого рівня, який часом переви-

щує такий в багатьох конвенціональних дослідженнях.
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9. Процес-орієнтовані дослідження екстрасенсорного 

сприйняття

Нагадаємо, що процес-орієнтовані дослідження самі по собі 

не означають, що паранормальний феномен справді існує в реаль-

ності. Навіть якщо буде доведено, що ЕСП не існує, результати 

процес-орієнтованих експериментів дозволять пояснити природу 

результатів, що спостерігаються в «екстрасенсорних дослідах». 

Тим не менше парапсихологи, що проводили процес-орієнтова-

ні дослідження, за умовчанням вважали, що існування феномена 

ЕСП є доведеним фактом. Зрозуміло, що це припущення трохи 

перебільшене. Насправді, ми не можемо бути упевнені, що в цих 

дослідах вивчається саме механізм екстрасенсорики, а не механізм 

аномального вгадування карт. Крім того, якщо ЕСП реально існує, 

але не піддається свідомому контролю, то у дослідників може про-

сто не бути можливості вивчити її природу, і, значить, усі процес-

орієнтовані досліди можуть виявитися марними.

Перед тим як перейти до розгляду експериментів з вивчення 

природи ЕСП, потрібно згадати один суто методичний момент, ві-

домий як ефект експериментатора. Суть ефекту в тому, що сам 

експериментатор може впливати на результати учасників в екстра-

сенсорних тестах [281]. Наприклад, мотивація і ставлення вченого 

можуть вплинути на мотивацію і очікування учасника, що, в свою 

чергу, може вплинути на результат тесту. Крім того, дії вченого мо-

жуть видати очікуваний ним результат, що підкаже учаснику мету 

досліду і сприятиме більшому старанню з його боку. Все це при-

водить до зміщення результатів.

Крім того, можливий також парапсихологічний ефект експе-

риментатора, суть якого в тому, що на результат досліду може 

впливати наявність псі-здібностей у самого експериментатора 

[206]. Отже, якщо цей ефект реально існує, то незрозуміло, чи 

можливо вченим в принципі досліджувати паранормальні явища.

Наприклад, учений може підсвідомо використовувати свої 

екстрасенсорні здібності для того, щоб відібрати найбільш підхо-
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дящі мішені для учасника, що дозволить отримати більший псі-

ефект в тесті. Справді, є дані, які підтверджують, що екстрасенсор-

ні здібності можуть використовуватися несвідомо [148, 201]. Крім 

того, якщо допустити існування психокінезу (див. Главу 1 і 9), то 

можна припустити, що експериментатор може підсвідомо вплину-

ти на вибір мішеней, зробивши його невипадковим. Отже, високі 

результати учасників у тестах можуть виявитися усього лише на-

слідком впливу експериментатора. Деякі автори пішли далі й на-

віть запропонували два нових поняття, в залежності від характеру 

впливу експериментатора на результати досліду. Наприклад, тих 

учених, в дослідах яких частіше спостерігається статистично зна-

чущій псі-ефект, називають «псі-сприятливими експериментато-

рами», а тих, хто переважно не отримує достовірних результатів 

в дослідах, називають «псі-блокуючими експериментаторами». 

Зрозуміло, що така відмінність у результатах дослідів у різних 

учених може бути пов’язана з зовсім іншими, більш природними 

причинами.

Проводились деякі дослідження цього ефекту. Наприклад, 

було показано, що студенти-учасники назвали «язик тіла» псі-

провідних експериментаторів більш дружнім і гнучким, ніж у псі-

блокуючих експериментаторів [47, 207]. Крім того, Сміт встано-

вив, що «псі-сприятливість» 50 експериментаторів корелювала з 

їхньою вірою у власні психокінетичні здібності та можливість екс-

периментального доведення ЕСП [220]. Цікаво, що парапсихоло-

ги, які брали участь в дослідженні Сміта, були переважно не згодні 

з їх визначенням як «псі-провідних» або «псі-блокуючих». Таким 

чином, для самих експериментаторів далеко не очевидно, що вони 

можуть відноситись до однієї або іншої групи. В ще одному до-

слідженні, проведеному Керолін Уотт, було показано, що величина 

ефекту експериментатора не залежить від попередньої репутації 

вченого, а також від псі-провідних висловлювань, зроблених уче-

ним під час досліду, і від думки учасників про професіоналізм 

ученого [273, 274]. Все це говорить про те, що парапсихологічний 
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ефект експериментатора вимагає подальшого вивчення [152, 206].

Чи можливо уникнути ефекту експериментатора? За загаль-

ною думкою, кращим способом для цього є взаємна повторна пе-

ревірка результатів різними парапсихологами. Якщо отриманий 

одним ученим результат буде підтверджений декількома незалеж-

ними експертами, то можливість підсвідомого використання своїх 

псі-здібностей оригінальним автором досліду можна буде виклю-

чити. Можна також залучити неупереджених людей для повторен-

ня досліду [210]; на жаль, поки ми не знаємо масштабів ефекту 

експериментатора, не можна бути упевненим, що й це гарантує 

100%-істинний результат досліду.

10. Екстрасенсорні здібності в лабораторних умовах

Чи є які-небудь особливості в роботі екстрасенсорних зді-

бностей учасника під час тестів? У численних дослідженнях було 

показано, що є цілком чіткі закономірності та індивідуальні осо-

бливості прояву екстрасенсорики при проходженні тривалих тес-

тових завдань. Розглянемо їх детальніше.

Ефект спаду. Ще в ранніх екстрасенсорних дослідах було 

виявлено, що результативність учасників падає під кінець сесії 

[180]. Райн показав, що в сесії, яка складається з 25 мішеней, пер-

ша половина відгадується краще, ніж друга. Більш того, рівень ре-

зультатів учасника знижується від тесту до тесту. Це може бути 

пов’язано з наявністю інтересу на початку тесту та накопиченням 

втоми і нудьги під кінець [140]. Слід зазначити, що з переходом 

від карткових тестів до більш сучасних комп’ютеризованих екс-

периментів інтерес до ефекту, взагалі, трохи згас [151], хоча деякі 

дослідники навпаки приділяють йому більше уваги, намагаючись 

запобігти спаду [203]. Однак ефект спаду спостерігається і в нових 

дослідженнях [46, 69].

Псі-промахи. Було встановлено, що деякі учасники проходять 

тести з дуже низькими результатами, які достовірно відрізняють-

ся від очікуваного результату. Схильність до псі-промахів можна 
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інтерпретувати як прояв псі-здібностей навпаки, а не як цілковиту 

їх відсутність. Тобто, реципієнт відчуває яка мішень перед ним, 

але чомусь робить вибір навпаки. Деякі учасники схильні регу-

лярно плутати один символ з іншим (в картах Зенера), при цьому 

успішно справляючись з рештою символів [100, 103]. Є дані, що 

псі-промахи є наслідком негативних елементів поведінки або рис 

особистості, які заважають таким учасникам правильно викорис-

товувати свої псі-здібності [29].

Деякі скептики вважають, що існування псі-промахів дово-

дить, що всі успішні результати екстрасенсорних тестів – просто 

статистичні артефакти. На їхню думку, позитивні результати відо-

бражають праву частину нормального розподілу, а негативні – ліву, 

тобто ці екстремальні значення – просто випадкові відхилення від 

середнього значення (для тестів з картами Зенера воно дорівнює 

п’яти). Але є певні нестиковки. По-перше, якщо результати дій-

сно укладаються в нормальний розподіл, то частота псі-промахів 

і псі-попадань має бути приблизно однаковою, а це не так, оскіль-

ки псі-попадання зустрічаються значно частіше. По-друге, зустрі-

чальність псі-промахів корелює з деякими психологічними рисами 

особистості учасників, чого не повинно бути при цілком випадко-

вих результатах. 

Ефект відмінності. Виявилося, що застосування двох різних 

умов проведення експерименту може приводити до зовсім різних 

результатів у одного й того ж учасника, з вираженими позитивни-

ми результатами в одних умовах і псі-промахами в інших. Це так 

званий ефект відмінності [175]. Цікаво, що в деяких випадках від-

мінність достовірна з точки зору статистики, в інших – ні [25]. Не 

дивлячись на те, що це один з ефектів, що зустрічається регулярно 

[176], він так і не одержав належної уваги з боку парапсихологів.

Ефект зміщення. В деяких експериментах, де учасникам не 

вдається досягнути статистично значущого результату, спостеріга-

ється дивний ефект: відповіді учасників стають правильними, якщо 

змістити їх на 1-2 назад. Таким чином, екстрасенсорне сприйнят-
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тя може зміщуватися в часі або просторі. Не дивлячись на те, що 

проводилась ціла низка досліджень даного ефекту [31, 126, 246], 

вони не позбавлені методичних похибок, що не дозволяє дійти яко-

гось висновку. Згідно з Бродом [21] ефект зміщення пов’язаний з 

негативними звичками і поведінковими рисами, наприклад, з не-

уважністю, занепокоєнням, нездатністю сконцентруватися. Варто 

зазначити, що в останнє десятиліття почалося активне вивчення 

ефекту зміщення вперед і назад із залученням людей, які мали емо-

ційні травми, та емоційно-насичених мішеней [36].

Ефект варіації. Іноді відхилення від випадковості спостеріга-

ється не в загальному результаті проходження тесту, а у варіації да-

них. Існують різні види ефекту варіації [23], зокрема, групування. 

Цей ефект проявляється в тому, що вірні відповіді йдуть групами, 

а не окремо [42]. Наприклад, у сесії з 25 спроб по вгадуванню карт 

Зенера учасник може дати 5 невірних відповідей поспіль, а потім – 

5 вірних, замість чергування правильних і неправильних.

Ефекти при апостеріорному аналізі. В статистичній обробці 

даних експерименту криється своєрідна пастка. Відомо, що якщо 

застосувати 20 різних видів аналізу до цілком випадкових даних, 

то хоча б один з них виявить статистично значущій результат. Іс-

нування перелічених вище ефектів викликає у скептиків великі 

сумніви, оскільки при бажанні експериментатор завжди зможе ви-

явити хоч якійсь з цих ефектів. Крім того, скептики вказують на те, 

що усі ці ефекти – надумані й непотрібні ідеї, від яких слід позбав-

лятися згідно з класичним принципом Оккама [4].

Зворотний зв'язок і підвищення результатів. На думку Тар-

та [247] ефект спаду і загальний низький результат учасників 

пов’язаний з відсутністю зворотного зв’язку і можливості навчан-

ня. Звичайно учасник дізнається тільки про загальний результат по 

завершенню сесії, що не дає йому можливості підвищувати власні 

результати. З цієї точки зору корисніше повідомляти учасникам ре-

зультат кожної спроби; це може дозволити їм краще зрозуміти, що 

вони відчували в тих випадках, коли відповідали правильно. Та-
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ким чином, екстрасенсорні тести можуть сприяти навчанню за на-

явності зворотного зв’язку. Деяким дослідникам вдалося підтвер-

дити це на практиці: за наявності зворотного зв’язку після кожної 

спроби результати учасників підвищувалися в експериментах Тар-

та [111], Хонортона [77], Сендфорда [224] та ін. Однак дані цих 

дослідів неоднозначні і, судячи з усього, навчання екстрасенсориці 

– більш складний і тривалий процес, ніж це вважалося  спочатку 

[96].

11. Фактори, які впливають на результативність екстра-

сенсорних тестів

Серед таких факторів ми по черзі розглянемо екстрасенсорні 

мішені, ситуаційні фактори, а також особистісні й психологічні ас-

пекти учасників експериментів.

Особливості екстрасенсорних мішеней. Мішені, які засто-

совуються в екстрасен сорних тестах, можуть бути фізичними (тес-

ти на ясновидіння), ментальними (тести на телепатію) або зміша-

ними (тести на загальні екстрасенсорні здібності). Серед об’єктів, 

які використовувалися як мішені, були цифри, літери, геометричні 

символи, кольори, слова, гральні карти, картини, фотографії, три-

вимірні об’єкти, віддалені місця, відеозаписи, музика і т.д. Для ви-

явлення залежності результатів екстрасенсорних тестів від типу 

мішені були проведені деякі дослідження. Розглянемо їх деталь-

ніше.

Фізичні особливості мішеней. Було встановлено, що розмір 

мішені ніяк не впливає на успішність проходження тестів з обме-

женим вибором, особливо якщо учасників не інформувати про те, 

що в різних сесіях використовуються мішені різного розміру. Не 

впливає на результат і відстань від учасника до мішені, оскільки 

в експериментах з віддаленого перегляду людям вдавалося опи-

сувати дуже віддалені об’єкти. Дослідження також показують, що 

динамічні мішені (наприклад, відеокліпи) зазвичай відгадуються 

краще, ніж статичні (наприклад, картини) [16, 109]. По всій ви-
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димості, динамічні мішені більш насичені деталями і легші для 

сприйняття, крім того вони більш наближені до реальних життє-

вих умов [271].

Психологічний аспект. У різних людей свої уподобання сто-

совно мішеней. У деяких дослідженнях показано, що величина 

псі-ефекту значно зростає у випадку застосування мішені, яка по-

добається учаснику [25, 98]. Однак в деяких випадках мішені, які 

викликають негативні емоції, можуть давати кращі результати, ніж 

позитивні мішені. Це узгоджується із свідоцтвами спонтанного 

екстрасенсорного досвіду, який часто відбувається на тлі подій не-

гативного характеру (наприклад, смерті коханого). Зокрема, Шер-

вуд та ін., досліджуючи ясновидіння уві сні, показали, що негатив-

ні з емоційної точки зору мішені відгадуються значно частіше, ніж 

позитивні чи нейтральні [215]. З іншого боку, в дослідах Деланой 

істотної різниці між емоційно-забарвленими і нейтральними мі-

шенями не виявлено [37]. Можливо, все залежить від конкретних 

учасників, тобто одні з них справді значно краще проходять тест з 

мішенями, які викликають емоційну реакцію, тоді як інші не ма-

ють певних уподобань.

Ситуаційні фактори. В цьому пункті ми розглянемо роль різ-

них учасників експерименту, а також самих умов його проведення 

в підсумковому результаті.

Персонал. Про парапсихологічний ефект експериментатора 

вже згадувалося вище, тому тут він розглядатися не буде. Водночас 

є дані про можливість впливу експериментатора в більш широкому 

розумінні [281]. У досліді Хонортона та ін. [86] було набрано дві 

групи учасників. До першої групи вчені ставилися дуже позитивно 

і дружньо, до іншої – формально і холодно. У підсумку, результати 

першої групи були позитивними, а другої – різко негативними (псі-

промахи).

У телепатичних або загальноекстрасенсорних експериментах 

бере участь ще один тип людей – оператори, які намагаються по-

думки передати реципієнтам інформацію про мішені. В деяких ви-
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падках оператором є сам експериментатор чи його помічник, але 

найчастіше це випадкова людина, яка не знає тонкощів постановки 

досліду. На жаль, досліджень ролі агента в екстрасенсорних екс-

периментах проведено мало [23, 105]. Ключове питання в тому, чи 

впливає агент на успішність проходження тестів? [151]. З’ясувати 

це можна, наприклад, порівнюючи результати одного й того ж ре-

ципієнта в тестах на загальні екстрасенсорні здібності (за участю 

оператора) і в тестах на ясновидіння (без оператора). На жаль, в 

багатьох таких дослідах учасники знали, коли оператор діяв, а 

коли – ні, тому результати не можна вважати достовірними [194]. 

В деяких же правильно проведених дослідах, де реципієнти не зна-

ли, коли оператор впливає, а коли – ні, було показано, що в тестах 

на загальні екстрасенсорні здібності результати реципієнтів вище, 

ніж в тестах на ясновидіння [137].

В одному з недавніх дослідів учені намагалися відповісти на 

питання, чи не здійснює оператор в екстрасенсорних тестах ще 

й психокінетичний вплив? [192]. Для цього порівняли результа-

ти екстрасенсорних тестів на підставі тверджень реципієнтів, які 

перебували в ганцфельд-стані, з показами генератора випадкових 

подій (ГВП), що стояв біля них. ГВП вибирав описові твердження 

з 768 можливих варіантів, імітуючи псевдо-мислення, котрі потім 

порівнювали з мішенями, інформацію про які оператор намагався 

подумки передати реципієнтам. Результати показали, що як відпо-

віді реципієнтів, так і вибір ГВП значно частіше збігалися з реаль-

ною мішенню, ніж очікувалось. Це може вказувати на те, що опе-

ратор під час тестів справді здатний здійснювати психокінетичний 

вплив.

Умови і схема проведення досліду. На сьогоднішній день ви-

вчено вплив багатьох деталей постановки досліду на його резуль-

тат. Серед таких деталей: фонова музика [171], рівень освітлення 

[18], спонтанність відповідей [226, 227], похвала і осуд [26]. Най-

більше ж вивчено внесок різних станів свідомості реципієнта під 

час тесту в його результат. Серед таких станів: гіпноз, медитація, 
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сон, сенсорна депривація (ганцфельд), наркотична інтоксикація. 
Досліди (не позбавлені методичних огріхів [216, 228]) показали, 
що усі перелічені стани відносяться до «псі-провідних» [80], спри-
яючи підвищенню результатів тестів.

Останні роки особлива увага приділяється ганцфельд-ста-
ну. Цей стан досягається наступним чином (ганцфельд-умови, 
рис. 8.4): на очі учаснику накладаються півсфери (найчастіше – 
половинки від кульок для пінг-понгу), які виключають можливість 
розбірливого зору, потім на очі подається червоне світло; звукове 
сприйняття виключається за рахунок навушників, на які подається 
однорідний шум; для зменшення тактильної стимуляції учасника 
вкладають на м’яку підстилку. В іншій кімнаті знаходиться опера-
тор, який намагається телепатично передати образ мішені реципі-
єнту. Через півгодини проводяться екстрасенсорні тести: учасник 
просто описує всі образи, що приходять йому в голову. Після за-
кінчення досліду реципієнт вибирає одну з чотирьох мішеней, яка 
найбільше схожа на його опис. Ймовірність вгадування – ¼; якщо 
ж результат при багаторазовому повторенні буде вищим, це вказу-
ватиме на прояв екстрасенсорики [58]. Що ж вдалось встановить 
за допомогою ганцфельд-стану?

У більшості ранніх екстрасенсорних дослідів, проведених 
у багатьох лабораторіях по всьому світу з використанням ганц-
фельд-стану, був показаний позитивний результат, який досто-
вірно відріз няється від випадковості [81]. Незабаром ганцфельд-
ефект став предметом палких суперечок між парапсихологами і 
скептиками [78, 90]. У під сумку, обидві сторони зійшлися на тому, 
що ефект реальний, але його природу потрібно вивчити деталь-
ніше, перш ніж заявляти, що він пов’язаний з екстрасенсорикою 
[91]. Також скептики вимагали внести низку змін в методологію 
ганцфельд-експериментів [35]. Однак навіть із зміненою методо-
логією повторні досліди дали позитивні результати [16, 83]. Проте 
деякі дослідники вважають, що результати цих дослідів не пока-
зові [130], можливо через те, що досліди були спрямовані на ви-
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вчення факторів, які впливають 

на прояв екстрасенсорики, а не 

на її доказ [17, 239, 240].

Варто зазначити, що в де-

яких дослідах величина псі-

ефекту в ганцфельд-умовах 

дуже велика, наприклад, в екс-

перименті Бема і Хонортона 

отримано 62% правильних від-

повідей при очікуваних 50% 

[16]. Проте величина ефекту 

дуже варіює в різних експе-

риментах [149]. Враховуючи 

це, було проведено багато до-

сліджень з метою визначення 

факторів, які забезпечують «псі-провідність» ганцфельд-стану 

[15, 22, 157, 278].

«Псі-провідність» ганцфельд-стану, а також інших перелі-

чених вище станів, може бути пов’язана з декількома факторами. 

По-перше, справа може бути в переконаннях і вірі: перебуваючи 

в одному з особливих станів свідомості, людина більш схильна 

вірити в реальність екстрасенсорики, що може зняти природний 

інтелектуальний бар’єр, який блокує прояви екстрасенсорних зді-

бностей. По-друге, справа може бути в особливостях опрацюван-

ня інформації: змінені стани свідомості, як правило, супроводжу-

ються розслабленням і відволіканням уваги від зовнішнього світу. 

Таким чином, за рахунок зменшення зовнішніх сигналів, людина 

може стати більш чутливою до власних психічних процесів [80, 

95, 225]. Сьогодні вивчення «псі-провідних» станів є однією з най-

більш розвинених гілок парапсихології.

Особистісні особливості учасників. Слід зазначити, що па-

рапсихологи приділяли і продовжують приділяти досить багато 

уваги пошуку ідеальних учасників для екстрасенсорних тестів. Це 

Рис. 8.4. Учасниця експерименту в 
гануфельд-умовах.
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цілком логічно, оскільки люди з екстрасенсорними здібностями 

можуть показати більш вражаючі результати, ніж випадкові люди. 

Серед особистісних рис учасників краще усього вивчені переко-

нання, настрій, психічні особливості; також є деякі дані щодо фізі-

ологічних і когнітивних особливостей учасників.

Переконання і вірування. Найбільш відоме дослідження 

зв’язку переконань учасника і результатів екстрасенсорних дослі-

дів проведено Гертрудою Шмейдлер ще в середині минулого сто-

ліття [205]. Вона поділила усіх учасників на дві групи. В першу 

групу («вівці») увійшли люди, які вірять в існування екстрасенсо-

рики, а в другу («кози») – скептики. Результати показали, що пер-

ша група пройшла тести значно успішніше, ніж друга.

Так званий «ефект кіз і овець» не є чимось дивним, оскільки 

узгоджується  з дослідженнями, які показують, що люди сприйма-

ють тільки ту інформацію, сприйняття якої вони допускають. Ви-

кликає цікавість те, що «кози» показують результати значно нижче 

очікуваних (псі-промахи). Це може вказувати на те, що вони не 

просто не зосереджуються на завданні, а цілком вгадують мішені, 

але підсвідомо говорять неправильну відповідь, щоб підтримати 

свою скептичну позицію [8].

Зазначимо, що «ефект кіз і овець» багаторазово  відтворю-

вався в експериментах інших парапсихологів [147], хоча вели-

чина ефекту часом й не дуже значна [110]. Що лежить в основі 

ефекту ще належить з’ясувати. В експерименті Ловіттс показано, 

що ефект є наслідком ставлення учасника до мети досліду [112]. 

Коли дослідниця повідомила учасникам, що мета експерименту – 

спростувати існування ЕСП, результати виявилися діаметрально 

протилежними: «вівці» відгадували менше очікуваної величини, 

а «кози» – більше. Це говорить про те, що «ефект кіз і овець» є 

наслідком застосування учасниками своїх псі-здібностей у відпо-

відності до їхніх переконань. У більш пізньому досліді Уайсмена і 

Сміта ці результати отримали підтвердження [283].

Настрій. Карпентер розробив декілька моделей для оцінки 
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настрою учасників. Моделі дозволяють передбачати результат екс-
перименту з обмеженим вибором, виходячи тільки з настрою ре-
ципієнта [24]. Відповідно до цих моделей успішне проходження 
екстрасенсорних тестів спостерігається на тлі упевненості в собі, 
абстрагованості від оточення, мрійливості й розслабленості; псі-
промахи ж спостерігаються на тлі тривожності. Це узгоджується з 
попередніми даними, що «псі-провідні» стани пов’язані з розсла-
бленістю і вірою в успіх тесту.

У пізніших дослідженнях Карпентера вивчено внесок на-
строю в результат експериментів з відкритою відповіддю. Він про-
аналізував записи більше ніж 600 ганцфельд-сесій і виділив осно-
вні психоемоційні переживання учасників під час досліду. Було 
встановлено, що позитивні результати спостерігаються на тлі при-
ємних фізичних і емоційних відчуттів, тоді як негативні результати 
пов’язані з тривожністю і поганим настроєм під час експерименту 
[22]. Все це підтверджує ідею, що настрій учасника під час досліду 
впливає на його результат.

Психічні особливості. В деяких дослідженнях було перевіре-
но зв’язок між успішністю проходження екстрасенсорних тестів і 
такими рисами особистості, як екстраверсія та невротизм.

Невротичним людям властивий високий рівень тривожності 
або активне застосування захисних механізмів від неї. За даними 
численних досліджень між результатами проходження екстрасен-
сорних тестів і рівнем невротизму є від’ємна кореляція, тобто не-
вротики звичайно показують результати нижче очікуваних, тоді як 
спокійні і врівноважені люди – вище [151]. Цікаво, що при гру-
повому проходженні тестів, коли декілька реципієнтів відгадують 
мішені паралельно в одній кімнаті, такої закономірності не спосте-
рігається. Ймовірно, знаходячись у групі, невротики відчувають 
меншу тривогу, ніж при індивідуальному тестуванні [8].

З невротизмом пов’язаний і рівень захисних реакцій людини. 
Для оцінки зв’язку між результатами екстрасенсорних тестів і за-
хисною поведінкою учасників був розроблений спеціальний «Тест 
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захисних механізмів», який показав, що люди, схильні до захисної 

поведінки, зазвичай погано справляються з тестами, тоді як спо-

кійні люди і люди, які не захищаються, вгадують мішені частіше, 

ніж очікується [69, 73, 270]. Однак в пізнішому досліді, проведено-

му Харальдссоном та ін., ці результати не отримали підтвердження 

[72].

Чи є зв’язок між екстраверсією і екстрасенсорними здібнос-

тями? Екстраверсія – це поведінковий тип, який характеризуєть-

ся спрямованістю уваги у зовнішній світ і на інших людей, а не 

у внутрішній світ, що притаманно інтроверсії. В декількох дослі-

дженнях було виявлено позитивний зв’язок між екстраверсією й 

результатами екстрасенсорних тестів; при цьому екстраверти зви-

чайно показують більш високі результати, ніж інтроверти [85, 151, 

153, 158].

Таким чином, більш пристосовані до життя люди зазвичай 

краще виконують екстрасенсорні тести, оскільки легше і швидше 

до них адаптуються. Чи стосуються ці результати звичайного жит-

тя? Можна припустити, що практично будь-яка людина здатна пе-

режити екстрасенсорний досвід, коли вона розслаблена і спокійна. 

Це узгоджується з раніш згаданими даними, що реципієнти, які 

мали спонтанний екстрасенсорний досвід, не відрізняються яки-

мось конкретними рисами особистості.

Фізіологічні особливості. Є низка даних про функціональний 

стан скроневої долі мозку під час спонтанного екстрасенсорного 

досвіду [142, 154, 163]. Однак даних про зв'язок між успішністю 

проходження екстрасенсорних тестів і особливостями електроен-

цефалограми дуже мало. Спостерігається зв'язок між альфа-рит-

мом (частота 8-13 Гц) і позитивними результатами тестів, особли-

во якщо учасник упродовж тесту перебуває в зміненому стані сві-

домості [151]. Звичайно альфа-ритм пов’язаний з розслабленим, 

пасивним станом розуму. МакДоноу та ін. виявили зв'язок між пра-

вильними відповідями під час тесту і посиленням дельта- (1-3 Гц) 

і тета-ритму (4-7 Гц) на ЕЕГ [122]. З цього випливає, що низький 



299

Основи парапсихології: учбовий посібник

рівень активації кори є «псі-провідним». У наступному досліджен-

ні тих самих учених було встановлено, що псі-попадання зустріча-

ються частіше на тлі альфа- і бета-хвиль (14-30 Гц), а псі-промахи 

– при дельта- і тета-ритмі [120]. Пізніше було виявлено зв’язок між 

гамма-хвилями (30-70 Гц) і уявленням символу-мішені [121].

В низці дослідів вивчалася роль спеціалізації півкуль голов-

ного мозку з метою перевірки гіпотези, що екстрасенсорика – це 

правопівкульна функція. Є дані, які підтверджують цю ідею [8], 

хоча в одному експерименті було показано, що ліва півкуля також 

може сприяти прояву псі-здібностей [113].

У недавньому досліді з вивчення ясновидіння, проведеному із 

студентами Університету Падуї в Італії, виконувалося вимірюван-

ня частоти серцевих скорочень в учасників під час проходження 

тестів [199]. Студентам пропонувалося вгадати, яку з чотирьох мі-

шеней попередньо вибрав комп’ютер. При цьому серцевий ритм у 

багатьох учасників помітно прискорювався, коли вони дивилися на 

правильну мішень. Водночас кількість вірних відповідей не пере-

вищила очікуваний рівень. Це може говорити про те, що фізіоло-

гічні реакції людини є більш точним мірилом її екстрасенсорних 

здібностей, ніж свідомо надані під час тестів відповіді.

Когнітивні особливості. В деяких дослідах робилися спроби 

знайти взаємозв’язок між результативністю проходження екстра-

сенсорних тестів і стандартних тестів на інтелектуальний розви-

ток. Хоча дані неоднозначні, виявлена тенденція вказує на пози-

тивну кореляцію між коефіцієнтом інтелекту і екстрасенсорними 

результатами [141]. Це дивно, оскільки серед людей, що пережили 

спонтанний екстрасенсорний досвід, рівень освіченості та інтелек-

ту трохи нижче середнього (див. вище) [67, 70, 146]. Можливо, це 

пояснюється тим, що люди з високим інтелектом просто не схиль-

ні повідомляти про пережитий досвід з соціальних міркувань. Вод-

ночас у дослідах з розумово відсталими дітьми також показані до-

стовірно високі результати, що спростовує виявлений зв'язок між 

екстрасенсорикою та інтелектом.
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Не виявлено зв’язку між творчими здібностями і успішністю 

проходження екстрасенсорних тестів з обмеженим вибором. Треба 

враховувати, що для творчих людей такий тип тестів може бути 

дуже нудним і стомлюючим [151, 203]. В низці дослідів з вільною 

відповіддю в ганцфельд-стані показано, що люди з високим рів-

нем креативності значно успішніше проходять тести, ніж нетворчі 

особистості [34, 136]. Один з найвідоміших дослідів такого типу 

проведено на початку 1990-х років із студентами, які вивчали мис-

тецтво і акторську майстерність в Джульярдській школі (США 

[202]. Студенти продемонстрували блискучі результати, вгадавши 

мішені в 50% випадків, коли очікувалося лише 25%. Водночас уче-

ні не виявили значної кореляції між результатами і формальними 

ознаками креативності. Помірну кореляцію виявлено в більш піз-

ньому експерименті Руа та ін. [193]. Цікаво, що багато реципієнтів 

спонтанного парапсихологічного досліду вважають творчість важ-

ливим аспектом свого життя [104].

Є фрагментарні дані про те, що результати екстрасенсорних 

тестів позитивно корелюють з  довготривалою пам’яттю, тобто із 

здатністю згадувати події минулого. При цьому деякі експеримен-

ти вказують на помірну негативну кореляцію між екстрасенсорни-

ми результатами і короткочасною пам’яттю, тобто здатністю  утри-

мувати інформацію на короткі проміжки часу [94].

Ще один цікавий аспект особистості – здатність згадувати 

сновидіння. В декількох дослідженнях було виявлено позитивний 

зв'язок між цією здатністю і частотою переживання спонтанного 

екстрасенсорного досвіду [6, 68]. Крім того, в двох з семи лабора-

торних експериментах також було виявлено позитивну кореляцію 

між здібністю до відтворення снів і результатами екстрасенсорних 

тестів [82, 150]. Психічна основа такого зв’язку незрозуміла.

Відомо, що спонтанні випадки екстрасенсорного сприйняття 

часто супроводжується візуальними картинами [279]. Досліджен-

ня Ірвіна показали, що більш схильні до цього люди-візуали [92], 

тоді як вербали (ті, що сприймають світ через слова і описи, а не 
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образи) частіше мають досвід без зорових образів, який супрово-

джується інтуїтивними враженнями і відчуттями. Крім того, екс-

перименти показали, що люди-вербали значно краще справляють-

ся саме з вербальними екстрасенсорними тестами (наприклад, де 

мішені – слова), ніж з візуальними [133].

Заслуговує на увагу також схильність учасників до дисоціації. 

В дисоціативному стані мислення людини відвернуте від оточую-

чої дійсності і ситуацій, в яке воно заглиблене в нормі [222]. Де-

які люди мають значну схильність до дисоціації, що проявляється 

в забуванні та витисненні деяких елементів пережитого досвіду. 

Дослідження показали, що люди, які пережили досвід спонтан-

ного екстрасенсорного сприйняття, дійсно схильні до дисоціації 

[159, 286]. Враховуючи, що схильність до дисоціації часто поси-

люється пережитою в дитинстві травмою, недивно, що це прита-

манно багатьом з реципієнтів спонтанного екстрасенсорного до-

свіду [284].

Є дані про зв'язок екстрасенсорних результатів і чутливості 

учасників до гіпнозу. За даними Пекала та ін. [159] чутливість до 

гіпнотичного впливу корелює з ймовірністю пережити спонтанний 

екстрасенсорний досвід, а також з результатами екстрасенсорних 

тестів [228]. Ще однією рисою, пов’язаною з дисоціацією, є по-

тяг до ризику заради нових вражень [107]. За попередніми даними 

люди з потягом до нових відчуттів частіше переживають спонтан-

ний псі-досвід, а також показують більш високі результати в тес-

тах на ЕСП [32, 108].

За даними Росса та ін. найбільший внесок у результативність 

екстрасенсорних тестів робить такий компонент дисоціації як пси-

хологічна абсорбція [196]. Абсорбцію можна визначити як «повне 

поглинання об’єктом уваги з обмеженням усіх сенсорних і розу-

мових процесів цим об’єктом» [252]. Як згадувалось вище, умови, 

які сприяють стану абсорбції, такі як гіпноз, сенсорна депривація, 

медитація, розслаблення або сон, є «псі-провідними».

З екстрасенсорним сприйняттям може бути пов’язаний ще 
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один абсорбційний фактор, а саме, глибина занурення людини в 

стан абсорбції. Справді, за даними Недона і Кільстрома між гли-

биною занурення та ймовірністю пережити спонтанний екстра-

сенсорний досвід є позитивна кореляція [139]. Проте результати 

експериментальних досліджень з цієї теми неоднозначні.

Третім важливим елементом абсорбції є потреба учасника в 

ній: людина може мати схильність до абсорбції, бути здатною на 

глибоке занурення в неї, але при цьому не мати в цьому потребі. 

Ірвін показав, що між потягом до абсорбції та ймовірністю відчути 

спонтанний екстрасенсорний досвід є сильний зв'язок [95].

Отже, схильність до дисоціації, потреба в абсорбції, творчі 

здібності, схильність до фантазій і аномальна активність скроневої 

долі мозку роблять свій внесок в переживання спонтанного екстра-

сенсорного досвіду [142, 160, 161]. Крім того, недавно висунуто 

гіпотезу про важливу роль психічного фактора вищого порядку, що 

отримав назву «транслімінальність», суть якого в легкості подо-

лання бар’єру між підсвідомістю і свідомістю для неусвідомлюва-

ної інформації [254]. Внесок цього фактора в прояв екстрасенсор-

них здібностей учасників вимагає експериментальної перевірки.

Демографічні фактори. Є деякі дані щодо гендерного ас-

пекту екстрасенсорного досвіду. В колекціях свідчень спонтан-

ного екстрасенсорного досвіду домінують жінки, що, скоріше за 

все, пов’язано з їх більшою готовністю розказати про пережитий 

досвід, а не з тим, що серед жінок більше екстрасенсів. Це під-

тверджується лабораторними експериментами, які показали, що 

успішність проходження екстрасенсорних тестів не залежить від 

статі учасника [151]. Тим не менше в деяких умовах стать може 

впливати на результат, наприклад, в телепатичних експериментах, 

де важлива здатність установити зв’язок між реципієнтом і опера-

тором, що вдається жінкам і чоловікам різною мірою [8].

В декількох експериментах було установлено, що діти показу-

ють більш високі екстрасенсорні результати, ніж підлітки й дорос-

лі. Проте в низці інших дослідів не виявлено статистично значущої 
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залежності результатів від віку учасників [151]. Крім того, є дані 
про те, що вік негативно корелює з ймовірністю пережити спон-
танний екстрасенсорний досвід. Ймовірно, що вік, як і стать, не 
мають прямого впливу на прояв екстрасенсорики, а діють непрямо 
через інші фактори.

Проводились також дослідження на тему зв’язку між проява-
ми екстрасенсорики і расово-культурною приналежністю людей. 
Наприклад встановлено, що випадки спонтанного досвіду телепа-
тії та ясновидіння частіше зустрічаються в Америці, ніж в Європі 
[67, 70]. Ще в середині ХХ століття Роузи провели тестування екс-
трасенсорних здібностей людей з примітивних суспільств і вста-
новили, що вони цілком успішно справилися з тестами [195]. На 
жаль, поки недостатньо даних для ґрунтовного крос-культурного 
порівняння. Проте деякі парапсихологи вважають, що екстрасен-
сорне сприйняття є залишком давньої системи спілкування між 
людьми, яка існувала на зорі цивілізації [119, 249].

Слід зазначити, що скептики не сприйняли всерйоз переліче-
ні вище зв’язки і залежності. Наприклад, зв'язок між екстравер-
сією і високими результатами в екстрасенсорних тестах вони по-
яснили тим, що екстраверти просто більш схильні до шахрайства. 
Емпіричних доказів цієї гіпотези немає, тому позиції скептиків 
виглядають не дуже переконливо. Однак сам факт, що подібні за-
уваження можуть бути висунуті, говорить про те, що результати 
процес-орієнтованих досліджень мало в чому можуть бути корисні 
в плані доведення існування екстрасенсорики як паранормального 
феномена.

12. Досвід екстрасенсорного сприйняття минулого

У далекому 1939 році англійський парапсихолог Керінгтон 
почав серію телепатичних експериментів з відкритою відповід-
дю, в яких як мішені використовувалися прості контурні малюнки 
[251]. Схема дослідів була такою: вчений брав тлумачний словник 
і випадковим чином відкривав його на якійсь сторінці; звідти він 



304

С. Гонсалес, Ю. Медведєва, І. Бомбушкар

брав слово, по якому його дружина створювала контурний малю-

нок. Потім малюнок вішали на книжкову шафу, і він висів там з 

19-00 до 9-30 наступного дня. Кожного дня упродовж 10 діб малю-

нок змінювали і процедура повторювалась. У досліді брали участь 

більше 250 реципієнтів, які, знаходячись у себе вдома, кожної ночі 

робили начерк малюнку, який, на їх думку, висів вдома у Керінгто-

на, додатково описуючи малюнок одним словом. 

По завершенню експерименту група незалежних експертів 

оцінювала відповідність малюнків реципієнтів мішеням і вистав-

ляла їм 0, ½ або 1 бал за кожний з малюнків (0 – нічого спільного, 

½ – часткова схожість, 1 – значна схожість); при цьому експерти 

не знали, в який день був намальований кожний з малюнків. Крім 

того, Керінгтон підрахував кількість слів, що співпали правильно, 

роблячи поправку на частоту, з якою вони зустрічаються. Результа-

ти показали наявність екстрасенсорного ефекту, оскільки кількість 

правильних відповідей була вище очікуваної. Наприклад, якщо в 

п’яту ніч мішенню був малюнок поні і слово «поні», то кількість 

людей, що намалювали і назвали саме поні, була вище в цю ніч, 

ніж в усі інші. Але найдивніше, що число малюнків поні за ніч 

до і в ніч після п’ятої ночі також було вище, ніж в інші ночі. Це 

говорить про те, що телепатичний стимул не обмежується тільки 

одним конкретним часом, як і екстрасенсорне сприйняття. Судячи 

з усього, ЕСП дозволяє отримувати інформацію не тільки про те-

перішнє, але й про минуле і майбутнє.

В парапсихології екстрасенсорне сприйняття подій минуло-

го має назву «ретрокогніція», подій майбутнього – «прекогніція». 

В цьому розділі буде детально розглянуто феномен ретрокогніції, 

який в дослівному перекладі означає «знання, спрямоване назад».

Як наочний приклад феномена ретрокогніції наведемо відо-

мий випадок, який стався у Франції в середині ХХ сторіччя [74]. 

У серпні 1951 року дві англійки поїхали на канікули в Пюї – міс-

цевість у Франції. В одну з ночей, приблизно в 4-00, обидві жінки 

раптом прокинулись від гуркоту важкої артилерійської стрілянини, 
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падаючих бомб і людського крику. Звуки не припинялися цілу го-

дину, а пізніше повторилися ще двічі. В трьох кілометрах на схід 

від Пюї знаходиться місто Дьєпп, який в 1942 році пережив мор-

ську і повітряну атаки. Експерти підтвердили, що в Пюї в ті роки 

справді було добре чутно звуки бойових дій.

Варто зазначити, що ретрокогнітивний досвід зустрічається 

дуже рідко [259]. За даними Селії Грін в колекції свідчень спонтан-

ного екстрасенсорного досвіду, зібраної Товариством психічних 

досліджень, тільки 5% випадків були ретрокогнітивними, тоді як 

на долю прекогнітивних припало 38%; ще 57% випадків не мали 

часового здвигу [61]. Це підтверджується і аналізом колекції, зі-

браної Американським товариством психічних досліджень, де 

доля ретрокогнітивних випадків складає трохи більше 1% від усієї  

вибірки [232].

З чим же може бути пов’язана настільки мала поширеність 

ретрокогнітивних випадків? На думку Стівенсона, справа в декіль-

кох факторах [232]. По-перше, якщо інтервал між сприйнятою по-

дією минулого і моментом написання звіту невеликий, то людина 

може просто не віднести її до минулого. По-друге, частина випад-

ків, що місять елементи минулого, може бути віднесена до інших 

категорій (спогади про минулі життя, зіткнення з привидами і т.д.). 

По-третє, ретрокогнітивний досвід може відкидатися реципієнта-

ми або вченими через можливість отримання інформації про події 

минулого з інших джерел (природним шляхом). Наприклад, люди-

на могла прочитати статтю чи подивитися передачу про певні по-

дії і забути про це. Неусвідомлена інформація в подальшому може 

пробитися в свідомість за допомогою ретрокогнітивного досвіду. 

Подібний феномен в психології відомий як криптомнезія. Можна 

припустити, що люди, які знають про існування криптомнезії, не 

схильні розповідати іншим про ретрокогнітивний досвід.

Через те, що кількість свідчень ретрокогнітивного досвіду 

дуже мала, спроби детального їх аналізу практично не робилися. 

Тим не менше деякі дані є. Згідно з Форменом [261] ретрокогнітив-
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ний досвід починається і закінчується дуже раптово, багато в чому 

він носить характер сновидіння, має домінуючий сенсорний канал 

(зоровий, слуховий і т.д.) і стосується якогось місця або об’єкта. За 

даними МакКензі ретрокогнітивний досвід пов’язаний з якимось 

конкретним місцем чи місцевістю і відбувається в зміненому стані 

свідомості, який звичайно описується як «відчуття пригніченос-

ті, незрозумілого страху і тиші» [8]. Цікаво, що тематика досвіду 

часто пов’язана с битвами, що сталися багато років і століть тому 

назад. [169].

На сьогоднішній день не проведено жодного лабораторного 

дослідження ретрокогніції у зв’язку з тим, що адекватних експе-

риментальних методів так і не з’явилося; не виключено, що це в 

принципі неможливо. Проблема в тому, що для експериментальної 

оцінки ретрокогнітивних здібностей необхідно мати запис події, з 

яким можна буде порівняти покази реципієнта. Але існування та-

кого запису буде ставити під сумнів сам факт ретрокогніції, оскіль-

ки інформація може зчитуватися з самого запису, тобто буде мати 

місце екстрасенсорика в теперішньому часі. Отже, можливість 

експериментального вивчення даної форми ЕСП на нинішньому 

етапі розвитку парапсихології викликає сумніви.

13. Досвід екстрасенсорного сприйняття майбутнього

Віра в можливість передбачення майбутнього існує з сивої 

давнини. Перші зафіксовані пророцтва відносяться до епохи шу-

мерів і Стародавнього Єгипту. В багатьох культурах передбачен-

ням, знаменням і передчуттям надавалось велике значення [265]; 

часом від характеру передбачення могла залежати політика цілої 

держави. Людей, які нібито мали дар передбачення майбутніх по-

дій, називали віщунами, пророками, провидцями, оракулами та ін. 

З точки зору парапсихології доцільно вивчати досвід передбачення 

(прекогнітивний досвід) або досвід передчуття.

Феноменологія прекогнітивного досвіду. Основні феномено-

логічні риси досвіду передбачення були з’ясовані за допомогою 
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аналізу колекцій випадків спонтанного екстрасенсорного досвіду. 

Добре, що цей феномен зустрічається доволі часто: за даними Грін 

частка прекогнітивних випадків у колекції свідчень спонтанного 

екстрасенсорного досвіду, зібраній Товариством психічних дослі-

джень, складала 38% [61]. Крім того, важливий внесок у вивчення 

феноменології прекогнітивного досвіду зробили колекції, зібрані 

Райн [183], Сидгвік [218] і Солтмаршем [197].

Вище згадувалося, що спонтанний екстрасенсорний досвід 

існує в одній з чотирьох форм: інтуїтивні враження, галюцинації, 

реалістичні або нереалістичні сни. Хоча спонтанний прекогнітив-

ний досвід також може приймати будь-яку з цих чотирьох форм, 

домінуючою формою є реалістичні сни [183]. В колекції Луїзи 

Райн частки різних форм прекогнітивного досвіду були такими: 

60% – реалістичні сни, 19% – інтуїтивні враження, 15% – нереаліс-

тичні сни, 6% – галюцинації. В іншій колекції свідчень спонтанно-

го прекогнітивного досвіду, яка зібрана Райн в США, частка снів 

складала 75% усіх форм. Дані Луїзи Райн підтверджуються інши-

ми авторами: в колекції випадків, зібраній Сеннвальдом у Захід-

ній Європі, сни складають 60%; схожі дані отримані Стеінкампом 

[230], Дрюїсом [45] та ін. У переважній більшості випадків це були 

саме реалістичні сни. Отже, прекогнітивний досвід звичайно має 

досить реалістичну форму. Але не можна виключати можливість 

того, що галюцинації та нереалістичні сни просто ігноруються, че-

рез що їх частка в парапсихологічних колекціях занижена.

Цікаво, що фон прекогнітивних снів звичайно сприймаєть-

ся як такий, що знаходиться в теперішньому, а не в майбутньому 

часі. Тобто під час такого досвіду реципієнту, як правило, здається, 

що усе відбувається прямо зараз. З іншого боку, сама ідея видіння 

майбутнього може бути настільки неприйнятною, що реципієнти 

навіть не допускають думки, що події досвіду відбуваються не в 

теперішньому часі. Крім того, час досить важко відобразити у ві-

зуальній формі, тому уві сні не так вже й просто зрозуміти, що усе 

відбувається в майбутньому.
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 Який же часовий інтервал між прекогнітивним досвідом і ре-

алізацією події, до якої відноситься досвід? Відповідь на це питан-

ня намагалися отримати Грін і Орме, проаналізувавши свідчення 

британців щодо спонтанного прекогнітивного досвіду [61, 145]. 

Вони показали, що більше половини усіх випадків реалізовувались 

упродовж двох днів з моменту переживання досвіду; тільки в 20% 

випадків інтервал був більше одного місяця. Це узгоджується з гі-

потезою, що «екстрасенсорний сигнал» слабшає з часом. З іншого 

боку, наведені вище дані можуть пояснюватися схильністю людей 

забувати про пережитий досвід, якщо пов’язана з ним подія стала-

ся через декілька місяців або років. Ця ідея спростовується даними 

Сондоу, яка вела щоденний запис своїх снів (щоб виключити фак-

тор забування), і також показала, що переважна більшість преког-

нітивних снів реалізовувалась упродовж декількох днів [221].

Прекогнітивний досвід, подібно до інших форм спонтанної 

ЕСП, містить емоційно значущі для реципієнта події. У випадку 

ж передчуттів події, що сприймаються, часто носять трагічний ха-

рактер [198, 213, 230]. Варто зазначити, що в деяких культурах, 

а також у випадку дітей прекогнітивний досвід може й не нести 

особливого емоційного значення для реципієнта [45, 255]. По-

пулярним сюжетом прекогнітивного досвіду є смерть друзів чи 

близьких. Деякі ранні колекції випадків прекогнітивного досвіду 

були пов’язані зі знаковими подіями в історії людства: з вбивством 

Джона Кеннеді, катастрофою Титаніка і т.д. [10, 233].

Детальний феноменологічний аналіз, проведений Стоуел-

лом, дозволив виділити чотири основні види прекогнітивних снів, 

що відрізняються степенем значущості для реципієнта [243, 244]. 

До першого типу Стоуелл відніс сни, які містять інформацію про 

нейтральні події майбутнього; другий тип снів містив інформацію 

повчального характеру; прекогнітивні сни третього типу склада-

лися з негативних подій майбутнього, на які реципієнт ніяк не міг 

вплинути; четвертий же тип ніс інформацію про ситуації, на які 

реципієнт міг якось вплинути.
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Одна з головних концептуальних проблем прекогнітивного 

досвіду пов’язана з можливістю вжити заходи для зміни ситуації 

з боку реципієнта [231]. Наприклад, якщо людина побачила у сні 

якусь негативну майбутню подію, вона може докласти зусиль для 

того, щоб ця подія не реалізувалася. Чи можна тоді вважати цей ви-

падок прекогнітивним досвідом? Луїза Райн проаналізувала свою 

колекцію свідчень на предмет наявності випадків успішного втру-

чання з боку реципієнтів [184]. У більшості випадків люди не ро-

били ніяких спроб запобігти негативній події з декількох причин: 

людина могла просто не повірити сну, інформація могла бути дуже 

розмитою, людина могла не бачити способу впливу на ситуацію і 

т.д. Деякі ж реципієнти намагалися попередити небажану ситуа-

цію, але невдало. В низці ж випадків реципієнтам вдалося відвер-

нути подію, побачену у сні, хоча немає ніякої впевненості в тому, 

що подія б відбулася, якби люди ніяк не втручалися. Райн описала 

9 випадків, в яких подію прекогнітивного сну було успішно по-

переджено не самим реципієнтом, а кимсь іншим. Такі випадки 

також описані Стейнкампом [230] і Дрюїсом [45].

Як ілюстрацію успішного ухилення від передбаченої події 

можна навести дані парапсихолога Кокса [28], а саме, у дні заліз-

ничних аварій число пасажирів звичайно менше, ніж у звичайні 

дні. Кокс вважає, що люди можуть підсвідомо передчувати, що 

станеться аварія і намагатися не їхати потягом. З іншого боку, мен-

шу кількість пасажирів у дні аварій можна пояснити поганими по-

годними умовами, які й могли привести до аварії.

Якщо припустити, що прекогніція – реальний феномен, і 

люди здатні запобігати передбаченим подіям, то напрошується 

висновок, що майбутнє не є наперед визначеним і незмінним, як 

вважають фаталісти11. На думку Райн прекогніція забезпечується 

екстрасенсорними здібностями людей, тобто їх активним підсвідо-

11 Фаталізм – віра у наперед визначеність буття; упевненість в тому, що події 

майбутнього заздалегідь «прописані вищими силами» і не піддаються корекції.
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мим пошуком інформації, а не впливом майбутніх подій на свідо-

мість реципієнта.

Є деякі дані про особистісні особливості очевидців прекогні-

тивного досвіду. Реттет і Бурсик встановили, що такі люди більш 

екстравертні, ніж ті, хто ніколи не мав подібного досвіду [177]. 

Крім того, очевидці більш невротичні, ніж звичайні люди, і більш 

схильні до брехні [75], що ставить під сумнів результати цих до-

сліджень.

Прекогнітивний досвід має одну велику перевагу перед ре-

трокогнітивним: передбачену інформацію можна перевірити. Для 

цього були створені так звані «бюро передбачень», які займають-

ся збором пророцтв людей про майбутні події і потім піддають їх 

верифікації. На превеликий жаль прибічників ідеї передбачення 

майбутнього, частка підтверджених пророцтв виявилася дуже ма-

лою [257]. Однак результати новітнього дослідження, проведеного 

Керолін Уотт з 50 добровольцями, показали статистично значущій 

результат, який підтверджує гіпотезу про можливість передбачен-

ня майбутнього [272]. Суть досліду полягає в тому, що людям по-

трібно було постаратися побачити у сні зміст відеокліпу, який їм 

демонстрували тільки наступного дня. Дослід повторювався чоти-

ри дні поспіль і дав позитивні результати. Тому поки зарано робити 

остаточні висновки щодо можливості передбачення майбутнього.

Експериментальні дослідження прекогніції. Перші лабора-

торні досліди з вивчення феномена прекогніції були проведені ще 

в 1933 році Джозефом Райном [178]. В одному з таких дослідів 

учаснику необхідно було передбачити порядок розташування карт 

в перетасованій колоді. Усього було проведено 212 сесій, в кожній 

з яких було приблизно 6,3 правильних відповідей. В серії інших 

дослідів було одержано від 5,14 до 7,1 вірних відповідей за сесію. 

Загалом було проведено 113075 спроб (!), і результат виявився ста-

тистично значущим, з чого випливає, що учасники справді здатні 

частково передбачати послідовність мішеней в експерименталь-

них умовах.
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В ранніх дослідах Райна самі учасники перемішували колоду, 

що виключало можливість телепатичної допомоги з боку експери-

ментатора. Водночас це не виключало можливості парапсихологіч-

ного ефекту експериментатора, оскільки Райн міг використовувати 

свої псі-здібності для того, щоб зробити послідовність карт неви-

падковою [181]. За декілька років цю проблему було вирішено за 

рахунок винаходу механічних мішалок карт. Райн повторив досвід 

з новим обладнанням і знову отримав статистично значущі резуль-

тат, хоча й меншої величини [179]. Пізніше проводились й інші 

досліди з вивчення феномена прекогніції, вже з використанням ге-

нераторів випадкових подій і комп’ютерів, які також показали по-

зитивний псі-ефект [209].

Проводилась і деяка кількість процес-орієнтованих дослі-

джень, щоб вияснити природу феномена прекогніції. Наявні нечис-

ленні дані вказують на те, що люди з добре розвинутою здібністю 

до прекогніції не схильні до розмежування різних елементів сфери 

сприйняття [141]. За даними Зенхаузерна та ін. [285] у жінок зді-

бності до прекогніції звичайно нижчі, ніж до ясновидіння, тоді як у 

чоловіків спостерігається зворотна тенденція. З чим це може бути 

пов’язано поки незрозуміло. Багато авторів вказують на те, що ха-

рактеристики прекогнітивного досвіду багато в чому збігаються з 

екстрасенсорним досвідом теперішнього часу, хоча у результатив-

них провісників немає якихось виражених психологічних особли-

востей, на відміну від людей, що показують високі результати в 

екстрасенсорних тестах [253].

У декількох дослідженнях перевірялась гіпотеза, що, чим 

більше інтервал між прекогнітивним досвідом і самою подією, 

тим нижче ймовірність, що подія збудеться. Наприклад, у класич-

ному експерименті Хатчинсона [88] учасникам потрібно було пе-

редбачити, яка мішень випаде наступного дня, а яка – за 10 днів. 

Результати показали, що менш віддалену мішень вгадати більш 

ймовірно, що узгоджується з ідеєю про затухання екстрасенсорно-

го сигналу з часом. З іншого боку, учасники експерименту знали, 
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коли вони відгадували мішень на завтра, а коли – на 10 днів уперед, 

що могло вплинути на їхні очікування і змістити результат. Крім 

того, міг мати місце ефект спаду, оскільки віддалена мішень відга-

дувалася наприкінці досліду [151]. Показово, що повторний дослід 

Хатчинсона, в якому ці недоліки були враховані, не показав різниці 

у відгадуванні близьких і віддалених у часі мішеней.

Не вдалося виявити залежність між результатом прекогнітив-

них тестів і часовим інтервалом до мішені й в більш сучасних до-

слідах з передбачення при відгадуванні карт [151], а також з ви-

користанням генератора випадкових подій [114]. Тим не менше в 

мета-аналізі, проведеному Хонортоном і Феррарі [84] на основі 

експериментів 1935-1987 років, таки була виявлена негативна ко-

реляція, хоча саму методику цього мета-аналізу пізніше поставили 

під сумнів.

Відчуття майбутнього. Нещодавні дослідження показали, 

що прекогніція може відбуватися без участі людської свідомості 

і не потребує її наміру. З одного боку, це досить дивно (прекогні-

ція без участі когнітивних процесів), з іншої – цілком очікувано, 

оскільки раніше показано, що екстрасенсорика може функціону-

вати поза волею людини. Наприклад, реципієнт може реагувати на 

якусь інформацію, що надходить йому екстрасенсорним шляхом, 

не усвідомлюючи цього. Виходячи з цього, парапсихологи при-

пустили, що вивчення неусвідомлених фізіологічних реакцій може 

дати більш надійні докази існування прекогніції, ніж свідомий ви-

бір людиною мішеней, оскільки свідомість може вносити своєрід-

ний шум, який глушить екстрасенсорний сигнал.

Серед фізіологічних реакцій, які вивчали стосовно прекогні-

ції, були частота серцевих скорочень і електродермальна актив-

ність. Слід зазначити, що електродермальна активність є мірою 

електричної провідності шкіри, яка зростає, коли автономна не-

рвова система збуджується і стимулює потовиділення; коли ж ав-

тономна нервова система працює в базовому режимі, наша шкіра 

залишається сухою. В розглянутому раніше досліді Сарторі та ін. 
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[199] вимірювався серцевий ритм учасників під час вибору мішені, 

яку мав показати комп’ютер через деякий час. При цьому частота 

серцевих скорочень учасників значно підвищувалася при погляді 

на правильну мішень (статистично значущій ефект), тоді як ре-

зультати свідомого відгадування не відрізнялися від очікуваних. 

Отже, в цьому досліді було показано, що людське тіло якимось чи-

ном здатне передчувати події майбутнього.

У більшості досліджень на тему фізіологічного передчуття 

використовуються емоційно насичені мішені, здатні викликати 

відгук в учасників. Наприклад, часто порівнюються фізіологічні 

показники людей за декілька секунд до демонстрації нейтральної 

картинки з такими перед демонстрацією якогось різко негативного 

чи збуджуючого зображення [172, 173]. Іноді вчені застосовують 

навіть невеликий електрошок чи гучні лякаючі звуки [269]. Оскіль-

ки в цих дослідах вивчаються фізіологічні, а не свідомі реакції на 

майбутні події, то прийнято говорити про вивчення передчуття, 

а не прекогніції. У будь-якому випадку, ці досліди також шукають 

відповідь на питання, чи можуть люди якимось чином сприймати 

майбутні події.

Які ж результати цих експериментів? Варто згадати серію з 

чотирьох великомасштабних дослідів, проведених з доброволь-

цями з США і Ямайки (133 учасника, більше 4500 спроб) в кінці 

ХХ сторіччя [172]. В ході цих експериментів проводились вимірю-

вання електродермальної активності людей перед демонстрацією 

нейтральних або емоційно-насичених зображень, які випадково 

вибиралися комп’ютером. У двох дослідах отримано статистично 

значущій псі-ефект, ще в двох виявлено тенденцію (без статистич-

ної значущості); аналіз усіх експериментів показав наявність не-

значного, але достовірного ефекту, тобто провідність шкіри людей 

перед показом нейтральних і емоційно-насичених зображень різ-

нилася. Повторні дослідження інших авторів [19, 223, 269] також 

виявили статистично значущій ефект. У недавній оглядовій статті 

Бема [14] проаналізовано 9 експериментів, в яких вивчалась мож-
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ливість передчуття характеру майбутніх подій. Практично в усіх 

цих дослідах виявлено невеликий, але статистично значущій псі-

ефект. Водночас в експерименті Робінсона з вивчення прекогніції 

уві сні не виявлено статистично значущого ефекту. І, нарешті, в 

найновішому огляді Моссбрідж та ін. [138] був проведений аналіз 

26 експериментів з вивчення феномена передчуття за період з 1978 

по 2013; автори дійшли висновку, що тіло людини здатне вгадува-

ти наперед характер випадково вибраного стимулу за 1-10 секунд 

до його появи.

Деякі дослідники припускають, що вказані результати можуть 

бути наслідком методичних помилок. Наприклад, електродермаль-

на активність може просто поступово підвищуватися, коли декіль-

ка раз поспіль учасникам показують нейтральні картини [33], що й 

викликає високу шкірну реакцію перед показом емоційно-насиче-

них зображень. Проте експериментальних підтверджень цієї гіпо-

тези до цього часу немає. Отже, наявні на сьогодні дані вказують 

на те, що люди здатні підсвідомо відчувати найближче майбутнє. 

Можливі механізми цього явища ще належить розкрити в майбут-

ніх дослідженнях.

Можливі теорії прекогнітивного досвіду. З феноменом пре-

когніції пов’язаний очевидний науковий парадокс: передбачення 

припускає доступ до інформації, якої ще не існує. Іншими слова-

ми, прекогніція вимагає зворотного руху інформації, що порушує 

причинно-наслідкові зв’язки. Різними авторами було запропонова-

но чотири варіанти розв’язання цього парадокса.

На думку деяких дослідників, причиною парадокса є помил-

ковість нашого світосприйняття і застарілі уявлення про дійсність 

[132]. Наприклад, згідно з сучасними даними квантової фізики мо-

жуть існувати субатомні частки, здатні переміщатися назад у часі. 

Проте деякі парапсихологи відкидають думку про те, що принципи 

квантової фізики застосовні до людської поведінки, водночас вони 

не заперечують можливість переміщення інформації з майбутнього 

в теперішнє [11]. Даний підхід пов’язаний з однією нерозв’язною 
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проблемою: уявіть, що після побаченої у сні майбутньої події лю-

дина починає вживати заходи для відвернення цієї події. Якщо це 

дає результат, то передбачене не реалізується. Отже, зникає сама 

подія, побачена під час прекогнітивного досвіду, а значить, що й не 

було причин у неї втручатися.

Деякі дослідники спробували розв’язати цей парадокс, запро-

понувавши більш складну концепцію часу [7]. Наше сприйняття 

часу є цілком лінійним: у кожний момент часу ми знаходимося в 

точці, яка поєднує минуле з майбутнім. Якщо ж припустити, що 

існує можливість вийти за рамки цього лінійного каналу часу і по-

бачити минуле й майбутнє як би збоку, то парадокс розв’язується. 

На жаль, перевірити цю теорію емпірично поки не представляєть-

ся можливим [237].

Можливо також, що прекогнітивний досвід є підсвідомо зро-

бленим висновком з інформації, яка отримана екстрасенсорним 

шляхом щодо якихось факторів або подій, існуючих в теперіш-

ньому [135]. Наприклад, передчуття смерті коханого може бути 

наслідком екстрасенсорного сприйняття стану його здоров’я в те-

перішньому часі або ж наслідком сприйняття якихось проблем в 

його оточенні (наприклад, несправність в автомобілі). Ця гіпоте-

за добре узгоджується з фактом можливого впливу на ситуацію. 

З іншого боку, ця ідея погано пояснює результати лабораторних 

експериментів з вивчення феномена прекогніції, наприклад, учас-

ники якось повинні зчитати з експериментатора чи з приладу по-

слідовність розташування карт, що особливо сумнівно, коли експе-

риментатор сам її не знає, а як прилад використовується генератор 

випадкових подій. Прибічники цієї гіпотези вважають, що така ін-

терпретація феномена прекогніції все одно більш реалістична, ніж 

ідея про бачення майбутнього. Подібна інтерпретація прекогніції 

пов’язана з так званою гіпотезою інтуїтивного сортування даних 

[118]. За результатами останніх експериментів ця гіпотеза не під-

тверджується [40].

На думку Стейнкампа та ін. [229], якщо прекогніція є наслід-
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ком екстрасенсорного сприйняття в реальному часі з наступною 

екстраполяцією в майбутнє, то результати прекогнітивних тестів 

повинні бути нижче, ніж результати тестів на ясновидіння, оскіль-

ки вимагають додаткових когнітивних зусиль з боку учасників. Тим 

не менше порівняльний мета-аналіз експериментів з ясновидіння 

й прекогніції не виявив значної різниці у величині псі-ефекту, що 

вказує на те, що інтерпретація прекогніції з позицій гіпотези інтуї-

тивного сортування даних є сумнівною [229].

Згідно з ще однією гіпотезою, прекогнітивний досвід може 

бути не наслідком отримання інформації про майбутню подію, а 

причиною появи цієї події в майбутньому. Можливо також, що цей 

досвід паранормальним шляхом передається іншим людям, які й 

втілюють його зміст в дійсність. Якщо врахувати можливість іс-

нування психокінезу, то можна припустити, що реципієнт може 

реалізувати передбачену подію саме за рахунок психокінетичних 

здібностей [260]. У спростування даної гіпотези слід зазначити, 

що існують прекогнітивні випадки, в яких реципієнту реалізувати 

передбачену подію не представляється можливим ні природним, ні 

паранормальним шляхом. Погодьтесь, якщо у людини було перед-

чуття, що насувається землетрус, то навряд чи вона була здатна 

його спровокувати. Деякі ж парапсихологи вважають, що така ін-

терпретація більш правдоподібна, ніж гіпотеза зворотної причин-

ності [260]. Однак останні результати експериментів з вивчення 

феномена передчуття свідчать на користь гіпотези зворотної при-

чинності, тому зарано від неї відмовлятися [117, 174].

Найбільш же простим підходом до пояснення прекогнітивно-

го досвіду є списання усіх експериментальних даних на система-

тичний прояв випадковості або методичні недоліки. Наприклад, 

якщо допустити можливість психокінетичного впливу, то усі ре-

зультати прекогнітивних експериментів можна пояснити парапси-

хологічним ефектом експериментатора.

Відповідно до низки соціологічних опитувань, проведених се-

ред парапсихологів, прекогніція – один з найбільш «проблемних» 
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психічних феноменів [8, 204]. Насамперед це пов’язано з вели-

чиною псі-ефекту, що спостерігається в прекогнітивних експери-

ментах: серед усіх екстрасенсорних експериментів звичайно саме 

прекогнітивні досліди дають найближчі до очікуваних результати, 

навіть не дивлячись на наявність статистично достовірної відмін-

ності. Справа також в парадоксальній природі феномена преког-

ніції (див. вище). Деякі вчені вважають, що сама ідея прекогніції 

суперечлива, оскільки вона передбачає отримання знання про те, 

чого ще не існує [123]. Судячи з усього, вирішення вказаних про-

блемних моментів можливе тільки за рахунок накопичення біль-

шої кількості емпіричних даних, але не шляхом логічного аналізу.

14. Телевізійні шоу про екстрасенсів

Перша передача подібного шоу – «Exploring Psychic Powers 

Live!» – була показана ще в червні 1989 року. Автор передачі – зна-

менитий скептик Джеймс Ренді (див. Главу 1). Суть шоу полягала 

в тому, що Ренді пообіцяв виплатити 100000$ будь-кому, хто зможе 

продемонструвати реальні псі-здібності перед камерами в прямому 

ефірі. Передача була разовою і закінчилася перемогою скептиків.

У січні 2006 року на британському каналі Channel 5 відбула-

ся прем’єра передачі «Britain’s Psychic Challenge» (у дослівному 

перекладі – «Британське змагання екстрасенсів»), яка складалася 

усього з шести епізодів. Хоча в самій Великобританії передача не 

мала особливого успіху, проте вона викликала жвавий інтерес в 

інших країнах. У лютому 2007 року стартувала російська версія 

передачі під назвою «Битва екстрасенсів». Пізніше подібні програ-

ми з’явилися й в інших країнах: США («America’s Psychic Chal-

lenge»), Ізраїлі (Реаліті «Коах» — «Сила»), Болгарії («Ясновид-

ци»), Азербайджані («Ekstra hiss»), Україні («Битва екстрасенсiв»), 

Монголії («Зөн билгийн тулаан»), Грузії («Екстрасенста брдзола» 

— ექსტრასენსთა ბრძოლა), Казахстані («Қил көпір»), Австралії 

(«The One»), Литві («Ekstrasensų mūšis»), Естонії («Selgeltnägijate 

tuleproov»), Латвії («Ekstrasensu сīņas»).
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Найбільший успіх це шоу мало в Росії та Україні. На сьогод-

нішній день ведеться зйомка вже 15-го сезону російської «Битви» 

та 14-го – української. В аналогічних шоу інших країн, як прави-

ло, було всього 1-2 сезони. Така висока популярність шоу в Росії 

та Україні, напевно, свідчить про найбільший інтерес до паранор-

мальної тематики саме в цих країнах. На жаль, ці передачі форму-

ють у населення хибне уявлення про феномен екстрасенсорного 

сприйняття. Спробуємо розібратися в цьому детальніше.

Сама концепція передачі близька до наукового підходу: в ході 

багатьох випусків екстрасенсам пропонують завдання, які можна 

виконати тільки за допомогою надчуттєвого сприйняття (рис. 8.5). 

В кожному випуску передачі вибувають ті учасники, які гірше за 

інших справляються з завданнями. Усі випробування проходять у 

присутності спостерігачів – частіше за все скептиків. Більш того, 

в багатьох випадках має місце навіть простий і подвійний сліпий 

експеримент, коли спостерігачі і укладачі завдань не володіють 

усією інформацією. По суті, має місце перевірка екстрасенсорних 

здібностей в контрольованих умовах, що притаманно науковому 

підходу. На жаль, це тільки в теорії; на практиці ж виходить не зо-

всім так.

По-перше, треба не забувати, що це телевізійне шоу, автори 

якого завжди зацікавлені в тому, щоб зробити його видовищним і 

рейтинговим. Тому на першому місці завжди стоїть рейтинг, а не 

правдивість. Тому перевагу завжди мають ті учасники, які з тієї або 

іншої причини можуть бути цікавими для глядача, наприклад, моло-

ді симпатичні хлопці, «чорні маги» з яскравою атрибутикою та ін.

По-друге, завжди має місце відеомонтаж, про що неодноразо-

во заявляли колишні учасники шоу [288]. Отже, авторам нічого не 

заважає «нарізати» відповіді учасників так, що одні будуть здава-

тися суперекстрасенсами, тоді як інші – посередностями.

По-третє, в пресу неодноразово просочувалася інформація про 

так званий «злив» інформації, коли хтось з членів знімальної групи 

за гроші або з особистої симпатії надавав учасникам інформацію 
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про майбутнє випробування. 

Є також згадування про те, що 

інформацію можуть «зливати" 

автори шоу для того, щоб під-

вищити результати учасників.

По-четверте, викликають 

великі сумніви настільки ви-

датні результати деяких учас-

ників, які з передачі в передачу 

демонструють чудеса екстра-

сенсорики, успішно проходячи 

випробування за випробуван-

ням. Треба розуміти, що такі результати є псі-ефектом надзвичай-

ної величини. В лабораторних умовах (де, до слова, немає камер, 

які явно заважають учасникам працювати) подібні ефекти не спо-

стерігаються, більш того, здібності перевірених екстрасенсів зви-

чайно значно скромніше тих, що демонструються по телебаченню. 

Зазначимо, що жоден учасник «Битви екстрасенсів» не проходив 

серйозної перевірки в умовах строго контрольованого наукового 

експерименту.

По-п’яте, деякі випробування надзвичайно складні, часом на-

віть викликають сумнів в адекватності їх авторів. Особливо це сто-

сується останніх сезонів української версії передачі, де учасникам 

пропонується зчитувати інформацію з голограм, слідів на піску, 

вітру і чого завгодно. При цьому одразу декілька учасників часом 

видають вражаючі обсяги інформації.

По-шосте, викликає підозру значна відмінність результатів 

одних і тих самих учасників у різних сезонах і версіях передачі. 

Наприклад, учасник може показувати посередні результати в ро-

сійській версії «Битви» і  прекрасні в українській, успішно справ-

ляючись з набагато складнішими завданнями. Це явно вказує на не 

зовсім чесний характер шоу.

Зазначимо, що зовсім недавно проти телеканала СТБ, який 

Рис. 8.5. Одне з відбіркових 
випробувань російської «Битви 

екстрасенсів».
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транслював українську версію «Битви», був поданий судовий позов, 

суть якого така: автори передачі заявляють про те, що екстрасен-

сорні здібності давно доведені з точки зору офіційної науки, більш 

того, легко перевіряються якимись сучасними комп’ютерними тех-

нологіями. У відповідь же на прямий запит про суть цих техноло-

гій телеканал відповів, що це не підлягає розголошенню. У свою 

чергу позивач вимагає від телеканалу писати в титрах передачі, що 

вона є постановочним шоу, а не передачею про реальні надздібнос-

ті людей. Про те, що конвенціональна наука не визнає існування 

екстрасенсорної перцепції вже було сказано раніше в цій главі.

Ще однією проблемою, пов’язаною з телевізійними переда-

чами такого роду, є пособництво ринку окультно-магічних послуг, 

адже не секрет, що колишні учасники шоу потім з успіхом ведуть 

прийом клієнтів, часом дуже дорогий. Існуванням подібних пере-

дач також з успіхом користуються всілякі шарлатани від окультно-

го бізнесу. У сукупності все це створює ореол мракобісся і анти-

науковості навколо феномена екстрасенсорного сприйняття, що, 

зрозуміло, дуже шкодить науковому вивченню феномена і його ви-

знанню конвенціональним співтовариством.

Автори, в свою чергу, закликають читачів ставитися до поді-

бних передач виключно як до розважального шоу і, тим більше, не 

йти на прийом до розрекламованих телевізійних «спеціалістів» у 

пошуках допомоги і чудодійного вирішення своїх проблем.

 

Питання і завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення понять «екстрасенс», «екстрасенсорне 

сприйняття», «досвід екстрасенсорного сприйняття».

2. Якими критеріями відбору свідчень спонтанного екстра-

сенсорного досвіду користувались члени Товариства психічних 

досліджень? Наскільки вони були адекватні поставленим цілям?

3. Які переваги і обмеження колекцій свідчень спонтанного 

екстрасенсорного досвіду?
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4. Коротко опишіть внесок Луїзи і Джозефа Райн у дослі-

дження феномена екстрасенсорної перцепції.

5. Опишіть чотири основні форми спонтанного екстрасен-

сорного досвіду. В чому їхня різниця? Які з них найбільш поширені?

6. Опишіть будову колоди карт Зенера і типові експеримен-

ти, що проводились з її застосуванням. В чому її переваги і недо-

ліки?

7. Яким чином можна довести реальність феномена екстра-

сенсорного сприйняття? Чи вдалось це кому-небудь на сьогодніш-

ній день?

8. Поясніть, у чому полягає парапсихологічний ефект екс-

периментатора. Чи є докази існування цього ефекту?

9. Чи має яке-небудь значення результат, який значно нижче 

очікуваного? Що таке ефект «псі-промахів»? Що таке хіти і про-

махи?

10. Враховуючи дані процес-орієнтованих і феноменологіч-

них досліджень, наведені в цій главі, спробуйте змоделювати екс-

перимент, в якому учасники покажуть найбільш високі екстрасен-

сорні результати.

11. У чому суть методу мета-аналізу? Чи виправдав він по-

кладені на нього парапсихологами сподівання? Чи доводять дані 

численних мета-аналізів існування феномена екстрасенсорного 

сприйняття?

12. Виходячи з матеріалів цієї глави, дайте відповідь на пи-

тання: чи можуть люди несвідомо передчувати характер подій най-

ближчого майбутнього? Аргументуйте відповідь.

13. Які основні труднощі у вивченні феномена ретрокогні-

ції? Що таке криптомнезія?

14. Перелічіть основні парадокси, пов’язані з ідеєю преког-

ніції, а також можливі шляхи їх розв’язання.

15. Порівняйте феноменологічні риси ретрокогнітивного і 

прекогнітивного досвіду з досвідом екстрасенсорного сприйняття 

в теперішньому часі.
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ГЛАВА 9
ФЕНОМЕН ПСИХОКІНЕЗУ

1. Вступ

Саме поняття «психокінез» (рис. 9.1) у перекладі з грецької 

означає «рух свідомістю» або «рух розумом». Згідно з сучасними 

уявленнями психокінез – це психічна здібність, яка дозволяє люди-

ні впливати на стан фізичних систем без фізичної дії [3]. Крім того, 

психокінез – це феномен прямої дії людської свідомості на фізичні 

системи, яку не можна пояснити проявом будь-якої з відомих видів 

енергії. В найбільш же лаконічному виді можна сказати, що психо-

кінез – це явище дії свідомості на матерію.

Рис. 9.1. Асоціативна мапа понять і тем, пов’язаних з феноменом психокінезу.

Історично першим терміном, що описував це явище, був «те-

лекінез», який було уведено в ужиток ще в 1890 році Олександром 

Аксаковим. З цієї причини даний феномен більш відомий в Схід-
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ній Європі саме під назвою «телекінез». На жаль, слово досить 

швидко набуло погану репутацію через витівки шарлатанів, які у ті 

роки намагалися заробити на вдаваній здатності рухати предмети 

силою думки. Пізніше, в 1914 році Генрі Хольт запропонував тер-

мін «психокінез», щоб запобігти неприємним асоціаціям з дискре-

дитованим телекінезом. Найбільшого ж розповсюдження і широ-

кої відомості термін «психокінез» набув завдяки роботам Джозефа 

Райна [182], який вибрав для своїх знаменитих експериментів саме 

варіант Хольта, а не Аксакова. Ці два поняття схожі, але не іден-

тичні. Справ в тому, що в парапсихології прийнято виділяти два 

види психокінезу – макро-психокінез (макро-ПК) і мікро-психокі-

нез (мікро-ПК). Такий поділ пов'язаний з методологією вивчення і 

спостереження феномена.

Макро-психокінез – це крупномасштабний прояв психокінезу, 

результати якого можна бачити неозброєним оком. Наприклад, пе-

ресування або обертання предметів на відстані, згинання металіч-

них предметів, левітація та ін. Вищезгаданий термін «телекінез» є 

синонімом даного явища. Мікро-психокінез – вид психокінезу, при 

якому результати впливу непомітні неозброєним оком і можуть 

бути визначені тільки з використанням додаткового обладнання чи 

статистичної обробки даних. Наприклад: вплив свідомістю на мо-

лекули, на частоту випадіння тих або інших чисел в експериментах 

з генератором випадкових чисел та ін.

Згідно з класичними уявленнями психокінез разом з екстра-

сенсорним сприйняттям представляють собою дві фундаментальні 

форми «псі». При цьому екстрасенсорика є «приймаючою» фор-

мою, а психокінез – формою, яка «віддає». За класифікацією Зу-

лесса психокінез позначався терміном «псі-каппа» (ψκ). Зараз цей 

термін вважається застарілим і не використовується в науковій лі-

тературі [3].

2. Випадки спонтанного прояву психокінезу

Ще в часи перших систематичних досліджень спіритичних 
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сеансів було установлено, що вони часто супроводжуються не-

звичайними фізичними явищами, які сьогодні підпадають під ка-

тегорію «макро-психокінез». Серед таких явищ: левітація, апорти, 

матеріалізація предметів, саморух об’єктів та інше [107, 160]. Се-

мидесяті роки ХХ століття ознаменовані яскравими виступами Урі 

Геллера, в яких він силою думки згинав металічні ложки, а також 

появою десятків послідовників, які деформували різноманітні ме-

талічні предмети шляхом психокінезу. З давніх часів також відо-

мі випадки цілительства, при яких одні люди виліковували інших 

за допомогою паранормальної дії [3]. Згадані вище феномени – це 

найбільш яскраві та характерні прояви психокінезу; але вони зу-

стрічаються досить рідко, а основну масу випадків так званого 

спонтанного психокінезу складають менш вражаючі події. Про-

ілюструємо сказане наочними прикладами.

Цікавий випадок стався з австралійським парапсихологом 

Морісом Маршем, який вивчав екстрасенсорне сприйняття. Од-

ного разу він перевіряв студентку на наявність екстрасенсорних 

здібностей і виявив, що вона показує обнадійливі  результати. Сту-

дентка розповіла про свої успіхи викладачу з соціальної антропо-

логії. Той вирішив, що студентка даремно втрачає час, займаючись 

дурницями. Спочатку він спробував м’яко переконати її, що цим 

займатися не варто. Коли ж його доводи не подіяли, він у запалі 

викрикнув «Якщо в цьому (в псі-явищах) дійсно щось є, то нехай 

ця картина раптово впаде на підлогу!» Саме в цей момент картина 

раптом впала зі стіни на підлогу. Обстеження картини не виявило 

ніяких пошкоджень на гачку і дроті, на яких вона висіла [3].

В іншому випадку, описаному Луїзою Райн, в будинку одинокої 

жінки раптом вибухнула виключена лампа, яка, по словам самої жін-

ки, була зовсім холодна. За пару днів вона дізналася, що в той день 

її брат загинув у пожежі, спровокованій коротким замиканням [57].

Відомим широкій публіці проявом спонтанного психокінезу 

є раптова зупинка годинників у момент смерті когось з родичів 

або друзів спостерігача. Згідно з Віртаненом годинники в народ-
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ній свідомості символізують хід життя, а цокання годинникового 

механізму – биття людського серця; зупинка годинника символіч-

но асоціюється із завершенням життя [158]. Зрозуміло, годинники 

можуть зупинятися з цілком природних причин, але в подобних 

випадках часто відмічається разючий часовий збіг між моментом 

смерті та зупинкою годинників, а також не спостерігається ніяких 

механічних пошкоджень годинникового механізму [159]. Відомі і 

зворотні випадки, коли годинники, які багато років стояли, почи-

нають  працювати після пережитого людиною кризового моменту 

(наприклад, зіткненні зі смертю) [113]. Зазначимо, що запуск і зу-

пинка годинникових механізмів – один з «коників» шоумена Урі 

Геллера (рис. 9.2). 

3. Основні характеристики психокінетичного досвіду

На жаль, серйозних збірок випадків спонтанного психокіне-

зу дуже мало; також мало спроб проаналізувати ці випадки і виді-

лити спільні характеристики. Однак такі дані є завдяки зусиллям 

Луїзи Райн, яка проаналізувала свідчення очевидців спонтанного 

психокінезу, які надсилали до її парапсихологічної лабораторії в 

Дюкському університеті. Розглянемо детальніше основні характе-

ристики психокінетичного досвіду, виділені Луїзою Райн.

Поширення феномена. Спонтанний психокінез зустрічаєть-

ся досить рідко. Якщо порівняти випадки спонтанного психокі-

незу і спонтанної екстрасенсорики, то друге  трапляється значно 

частіше. Наприклад, в колекції Луїзи Райн на 10 тисяч свідчень 

спонтанного екстрасенсорного сприйняття припало усього 178 ви-

падків спонтанного психокінезу [113]. Водночас ці дані не зовсім 

об’єктивні, враховуючи профіль лабораторії місіс Райн, а саме, ви-

вчення екстрасенсорного сприйняття. Згідно з Палмером саморух 

об’єктів спостерігається приблизно в 7% випадків паранормаль-

ного досвіду [92]. Але й у вибірці Палмера психокінез значно по-

ступається екстрасенсорному сприйняттю по частоті зустрічання 

– 7% проти 50%.
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З іншого боку, ці дані мо-
жуть відбивати реальний стан 
речей. Ймовірно, що люди 
більш схильні довіряти пара-
нормальним явищам, що ста-
лися в їхній психіці (екстра-
сенсорика), ніж у фізичному 
світі (психокінез). Більш того, 
концепція психокінезу не так 
добре відома широкому загалу, 
як екстрасенсорне сприйняття, 
тому багато людей  схильні вва-
жати самовільний рух об’єктів, 
який вони спостерігають, галю-
цинацією або хвилинним запа-
мороченням розуму. Крім того, 
зміст екстрасенсорного досвіду 
звичайно має чіткий і зрозумі-
лий зв'язок  з кимось або чи-

мось знайомим людині, тоді як випадкове падіння картини, вибух 
лампочки чи зупинку годинника ще потрібно спробувати пов’язати 
з певною реальною подією [3]. Більш того, часом дуже важко з 
точністю сказати, що об’єкт впав або вибухнув саме через пара-
нормальну дію, а не з якихось неочевидним природних причин. 
Не можна випускати з уваги і той факт, що психокінез звичайно 
викликає більший страх, ніж екстрасенсорика, позаяк вказує на по-
тенційну можливість фізичної дії і на саму людину, на відміну від 
екстрасенсорики [51]. Також цілком можливо, що психокінез через 
свою природу важче реалізується, оскільки необхідно подіяти на 
матеріальні об’єкти, тоді як екстрасенсорне сприйняття, судячи з 
усього, задіє лише психіку.

Учасники досліду. Згідно з аналізом Луїзи Райн практично в 
усіх випадках спонтанного психокінезу було задіяно дві людини: 

Рис. 9.2. Знаменитий шоумен і 
менталіст Урі Геллер.
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1) очевидець феномена і 2) людина, яка переживає певну кризу і 

знаходиться в іншому місці на той момент – так звана людина-ре-

ферент [113]. Приблизно в половині випадків такою кризою була 

смерть [113, 181]. Практично в усіх випадках учасники досліду 

були родичами або близькими друзями, з чого випливає логічний 

висновок про наявність між ними емоціонального зв’язку.

Однак описано і низку випадків спонтанного психокінезу за 

участю усього однієї людини. Виходячи з цього, дію на фізичний 

об’єкт не можна пояснити спробою вмираючої людини передати 

послання своїй близькій людині, як вважають багато дослідників 

[113]. Наприклад, у кризовому стані може бути сам очевидець; зо-

крема, місіс Райн описала випадок, в якому годинник зупинився в 

кімнаті, де сталася смерть людини (як би, самого очевидця). На-

вряд чи в таких випадках вмираюча людина намагається переда-

ти якесь повідомлення. На думку Райн, саме очевидець здійснює 

психокінетичний вплив на той або інший обєкт, а не людина, що 

знаходиться на відстані. Припускається, що очевидець екстрасен-

сорним шляхом сприймає небезпеку, яка загрожує близькій люди-

ні, але не усвідомлює цього; психокінетична дія на фізичні об’єкти 

є підсвідомою спробою виразити цю інформацію [3, 113].

Є деякі підтвердження гіпотези про те, що отримана інформа-

ція не оброблюється свідомістю. Наприклад, в одному з випадків 

жінка під час роботи в офісі раптом відчула бажання заплакати. 

На запитання колег про причину сліз, вона чесно відповідала, що 

сама не знає, але перестати плакати не могла. За кілька хвилин в 

офісі раптом впала важка ваза, яка стояла  на віддалі. Незабаром 

жінка дізналася, що в той день помер її батько [113]. Скоріше за 

все, у цьому випадку мав місце захисний механізм психіки, відо-

мий як заміщення (виіщення): з якоїсь причини сприйнята екстра-

сенсорним шляхом інформація не може дійти до свідомості, що 

викликає психічне напруження, яке і спрямовується (виміщується) 

на фізичні об’єкти..

У типовому випадку очевидець знаходиться поблизу від 
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об’єкта, на який спрямована психокінетична дія, а людина, яка пе-

реживає кризу, перебуває на значній віддалі від нього (аж до знахо-

дження в іншій країні). Дослідники, які дотримуються думки, що 

вплив здійснює людина, що переживає кризу, використовують цей 

факт для доказу незалежності психокінезу від відстані. Але пере-

конливих доказів такої думки немає. Більш того, в багатьох випад-

ках (26% у вибірці Луїзи Райн) на момент прояву психокінезу лю-

дина, з якою сталася криза, вже була мертва. Згідно з принципом 

Оккама, логічніше припустити, що психокінетичну діє здійснює 

сам очевидець, ніж людина, мало того, що знаходиться дуже дале-

ко, так ще й мертва на той момент, оскільки друга думка втягує в 

питання ще й гіпотезу існування життя після смерті.

Фізичні прояви. Прояви психокінетичної дії можуть бути різ-

ними: спонтанне падіння предметів зі стін чи підставок, раптова 

поломка предметів, зупинка роботи або початок роботи механізму 

після тривалої перерви та ін. Найчастіше як об’єкт-мішень висту-

пає якійсь елемент декору або невеликий прилад: вази, годинники, 

дзеркала, картини, лампи і т.ін. Варто враховувати, що це просто 

може відображати начиння місця, в якому найчастіше відбувають-

ся випадки спонтанного психокінезу, - будинок або квартиру оче-

видця. Справа в тому, що зареєструвати психокінез на вулиці чи в 

громадському місці набагато складніше, оскільки в таких умовах 

занадто багато інших факторів могло вплинути на об’єкт крім пси-

хокінезу. Наприклад, якщо в магазині раптом впаде товар з поли-

ці, то можна знайти цілу низку природних причин цієї події – від 

дрібних гризунів до поштовху шафи. Мало хто в такому випадку 

подумає про неусвідомлену психокінетичну дію.

Луїза Райн навіть запропонувала базову класифікацію фізич-

них проявів психокінезу, виходячи з аналізу зібраних нею свідчень 

очевидців [113]:

1) падіння об’єктів з полиць, столів, підставок або стін – 

найбільш поширений ефект (36% випадків);

2) зупинка або запуск годинників (27% випадків);
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3) поломка чи вибух об’єктів (12% випадків);

4) включення або виключення освітлення (10% випадків);

5) відчинення (включаючи відчинення замка) чи ляскання 

дверей (8% випадків);

6) хитання або невеликі переміщення об’єктів (7% випад-

ків).

Звукові феномени. Крім того, місіс Райн окремо проаналізу-

вала випадки, які включали слухові аномалії, пов’язані з проявом 

психокінезу, такі як стук, скрип та ін. З них в 22% випадків відмі-

чався звук дзвонів, в 12% випадків – цокання годинників, а в 66% 

- стуки, скрипи, шерехи та інші звуки [112].

Райн прийшла до висновку, що фізичні феномени, які спосте-

рігаються на тлі випадків спонтанного психокінезу, не є простими 

галюцинаціями. Це підтверджується наявністю випадків, в яких 

феномен спостерігався одночасно декількома очевидцями. Напри-

клад, присутність одразу декількох очевидців зафіксовано в 57% 

випадків слухових проявів психокінезу. При цьому майже завжди 

аномальні звуки чули усі очевидці (в 92% випадків).

Зв’язок фізичних проявів з людиною-референтом. Райн вста-

новила, що між кризовими переживаннями та моментом прояву 

психокінезу біля очевидця дійсно існує зв'язок [113]. Так, падіння 

об’єктів значно частіше пов’язане з людиною, що знаходиться в 

небезпечній ситуації або переживає загрозу своєму життю, але не 

помирає. У той же час зупинка годинників частіше пов’язана з лю-

диною, яка на той момент ще була жива, але незабаром померла. 

Випадки спонтанного психокінезу рідко пов’язані з людьми, які 

вже були мертвими на момент прояву феномена. Цікаво, що Райн 

зафіксувала декілька випадків, коли з однією людиною-референ-

том було пов’язано одразу декілька проявів психокінезу (декілька 

повторень однієї форми або декілька різних форм психокінезу).

З дослідницької точки зору дуже цікавим є той факт, що пси-

хокінез може бути психічною реакцією на інформацію, отрима-

ну за рахунок екстрасенсорного сприйняття. Даний аспект яви-
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ща вивчався в світлі спонтанного повторюваного психокінезу, 

пов’язаного з феноменом полтергейсту (див. Главу 7).

Цікаве дослідження було проведене у 2000 році вченою на 

прізвище Хіз [56], яка провела інтерв’ю з 8 очевидцями спонтан-

ного психокінезу, детально проаналізувала їх відповіді та виділи-

ла в них 17 спільних тем, що частково співпали з даними, раніше 

опублікованими Райн. На жаль, розмір вибірки у даному випадку 

був дуже малим, тому дані Хіз потребують подальшої перевірки у 

більш масштабних дослідженнях.

Хіз виділила декілька спільних елементів, відмічених оче-

видцями у всіх випадках спонтанного психокінезу. Очевидці від-

мічають, що у ході переживання в них був змінений стан свідо-

мості та незвичне сприйняття часу; окрім того, відчуття зв’язку 

з людиною-референтом, що виникає раптово; відкритість пережи-

ванню; відчуття відділення від самого себе; відчуття ступору та 

зупинки думок; яскравість та насиченість емоцій; відчуття сили 

та енергійності; відчуття, що спостережуваний феномен психокі-

незу пов'язаний з самою людиною; фізичний ефект звичайно про-

являється тоді, коли людина не зосереджується і не намагається 

зробити щось свідомо. Очевидці відмічають, що вольові зусилля 

звичайно не призводять до фізичних ефектів, але впливають на 

них за рахунок вибору мішені для впливу. Відмічається також, що 

пережитий випадок спонтанного психокінезу звичайно має пози-

тивний вплив на людину, сприяючи підвищенню самооцінки або 

розширюючи особистісний світогляд. Це подібно до задоволення 

від володіння таємними знаннями, адже такий досвід вказує на на-

явність у людини психокінетичних та екстрасенсорних здібностей.

З одного боку, наявність спільних рис між досвідом різних лю-

дей вказує на те, що спонтанний психокінез – це реальний парап-

сихологічний феномен. З іншого ж боку, у розглянутих випадках 

є деякі неоднозначні моменти. У випадку психокінезу дуже важко 

виключити всі природні причини, з якими може бути пов'язаний 

фізичний прояв феномена. Окрім того, скептики можуть списати 
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всі співпадіння між часом переживання кризи референт та момен-
том прояву психокінезу на банальну випадковість. Але випадко-
вість здається дуже сумнівною, оскільки зупинка годинників або 
падіння картини – події достатньо рідкісні і точно не такі, що від-
буваються кожного дня. На жаль, оцінити частоту цих подій в нор-
мальних умовах навряд чи можливо.

4. Експериментальні дослідження автентичності феноме-

на психокінезу

Більшість випадків спонтанного психокінезу належить до 
категорії макро-психокінезу. Насправді це не означає, що макро-
форма феномена зустрічається частіше, ніж мікро-, просто відсте-
жити останню без використання спеціальних засобів значно важ-
че. Вище вже згадувалось, що доведення реальності психокінезу 
ускладнюється необхідністю виключення всіх природних факто-
рів, які могли б спровокувати спостережуваний фізичний ефект. 
З метою подолання цього недоліку, дослідники звернулися до ви-
вчення мікро-психокінезу у лабораторних умовах.

Методологія вивчення мікро-психокінезу пов’язана із засто-
суванням випадкових фізичних систем (наприклад, генератора ви-
падкових чисел) і статистичних методів, які дозволяють визначити 
значущі відхилення від випадковості при дії оператора на систему. 
Вважається, що дослідження психокінезу зародилося у парапсихо-
логічній лабораторії при Дюкському університеті в 1934 році, коли 
до Джозефа Райна, який був співробітником цієї лабораторії, прий-
шов професійний гравець, який заявив, що він здатний вольовим 
зусиллям впливати на характер випадіння гральних кубиків [3]. 
Хоча Райн і не був дуже вражений заявою гостя, але він зрозумів, 
що кидання кубиків – достатньо адекватний метод для вивчення 
феномена психокінезу в лабораторних умовах [86].

Учасники перших експериментів Райна мали спробувати 
вплинути на пару гральних кубиків таким чином, щоб у сумі отри-
мати число більше семи. Ймовірність такої події становить 5/12, 
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тобто з 12 кидків двох кубиків очікується отримати суму вище 

семи лише у 5 випадках. Якщо ж психокінез спрацює, то середнє 

число випадків буде більше п’яти. Райн набрав групу з 25 людей, з 

якими провів 562 серії з 12 кидків, отримавши в результаті середнє 

число випадінь вище семи на рівні 5.53, що статистично достовір-

но відрізняється від п’яти, враховуючи кількість кидків.

Хоча в цих дослідах було отримано достатньо обнадійливі ре-

зультати, Райн добре розумів, що справа може бути в неідеально 

збалансованих кубиках, які навіть без психокінезу можуть давати 

відхилення від випадковості. Для того, щоб перевірити цю думку, 

Райн провів ще декілька серій дослідів: в одних дослідах він про-

сив операторів подумки змусити кубики випасти із сумою менше 

семи, а інших – вплинути на кубики так, щоб випало рівно сім. 

В цих експериментах також було виявлено статистично значуще 

відхилення від випадковості, що спростовує гіпотезу про погано 

збалансовані гральні кубики.

В подальших експериментах використовувались спеціальні 

високоякісні кубики, які виготовляються для професійних казино. 

Також було змінено метод кидка кубиків. Якщо у перших експери-

ментах кубики кидав сам оператор (що геть не виключало можли-

вий вклад навички кидання кубиків), то у більш пізніх досліджен-

нях застосовувались спеціальні апарати для тасування, які дозво-

ляють досягти максимально випадкового викидання. Окрім того, 

ціль досліду (досягти суми вище семи, менше семи або рівно семи) 

випадково обиралася безпосередньо перед початком.

Перший систематичний звіт про вивчення психокінезу був 

опублікований Луїзою та Джозефом Райн у 1943 році [114]. На той 

час схему експериментів вже було стандартизовано: за одну серію 

здійснювалось 24 кидка одного кубика; ймовірність випадіння 

кожного числа при кожному кидку становить 1/6; завдання – спро-

бувати подіяти на кубики так, щоб отримати число більше 4. Також 

враховувались фізичні параметри кубиків – маса, розмір, кількість 

і т.д. У 1991 році Редіном та Феррарі було проведено мета-аналіз 
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результатів 148 експериментів по вивченню психокінезу, що були 

проведені у період з 1953 по 1987 роки. Аналіз показав наявність 

статистично значущого ефекту, що вказує на реальність феномена 

психокінезу [102]. Навіть коли було зроблено поправку на фізичні 

особливості кубиків, психокінетичний ефект все рівно реєстрував-

ся, хоча і в меншій мірі.

Експерименти з психокінезу переживуть друге народження у 

1970-х роках, що, перш-за-все, пов’язано з іменем Гельмута Шмід-

та, який розробив генератор випадкових подій (ГВП) [127], що 

отримав широке застосування саме у лабораторному вивченні пси-

хокінезу. Генератор випадкових подій у спрощеному вигляді мож-

на описати як електричну схему, що складається з трьох основних 

компонентів: радіоактивне джерело  (рідше – джерело електронно-

го шуму), лічильник, екран. Оператор бачить лише екран, на якому 

відображаються числа, що відміряються лічильником на кожному 

кроці. Електронний лічильник являє собою дещо подібне до го-

динникового циферблату зі стрілкою, яка може в будь-який момент 

зупинитися на одному з можливих значень (наприклад, від одного 

до чотирьох). Стрілка обертається по циферблату з дуже високою 

швидкістю до тих пір, поки її не зупинить сигнал, що створюється 

випромінюванням частинок з радіоактивного джерела. Вважаєть-

ся, що інтервал між послідовними виділеннями частинок абсолют-

но випадковий, з чого слідує що неможливо передбачити, в якій 

саме позиції зупиниться стрілка лічильника у наступну мить. Та-

ким чином, якщо людині вольовим зусиллям вдається подіяти на 

прилад, «змусивши» його видавати бажані значення частіше, ніж 

інші (відхилення від випадковості), то можна говорити про наяв-

ність психокінетичного ефекту.

Варто згадати ще одну з новітніх модифікацій методу тесту-

вання психокінетичних здібностей за допомогою ГВП. Джан та ін. 

використали для досліджень спеціального робота, що керується 

генератором випадкових подій [71]. Оператори ж намагались по-

думки подіяти на ГВП робота так, щоб він рухався у певному на-
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прямку або ж стояв на місці. Траєкторія руху робота фіксувалася 

відеокамерою та наділ аналізувалась. В цьому дослідженні опера-

торам вдалось подіяти на рух робота, зробивши його не зовсім ви-

падковим.

З методичної точки зору, застосування генераторів випадко-

вих подій стало вагомим кроком вперед у порівнянні з ранніми 

дослідами, в яких використовувались ігрові кубики. Більше того, 

ГВП можуть бути підключені до комп’ютера, що дозволяє автома-

тично вести запис експерименту та виключити людське втручання. 

Також це дозволяє зібрати значну базу експериментальних даних 

за короткий час. Яскравим підтвердження цього є гігантська база 

даних Прінстонівської лабораторії по вивченню інженерних ано-

малій, яка містить результати понад двох с половиною мільйонів 

експериментів з ГВП [72].

Не дивлячись на значні методичні переваги використання 

ГВП в експериментах з психокінезу, знайшлося й немало крити-

ків цього підходу [64, 140, 166]. Звучали звинувачення в обмані як 

в бік експериментаторів (які могли використовувати неправильно 

налаштовані ГВП), так і в бік операторів (які могли навмисне ви-

користовувати якісь прилади для впливу на ГВП, наприклад, маг-

ніти). Ранні дослідження з використання ГВП критикували за не-

достатньо детальний опис методології. Варто відмітити, що публі-

кації про більш пізні експерименти (з 1990-х років) відрізняються 

значною деталізацією описів використаних методів та приладів. 

Найбільш правильним та значущим зауваженням можна вважати 

наступне: хоча експериментатори і перевіряють ГВП на випадко-

вість розподілу через певні (достатньо великі) проміжки часу, не 

можна виключати того, що приладу властиві відхилення від ви-

падковості на коротких проміжках, що може вносити похибку в 

експеримент. Але і ця гіпотеза має свої недоліки. По-перше, незро-

зуміло, чому відхилення в роботі ГВП відбуваються саме у той бік, 

який потрібний оператору. По-друге, багато експериментаторів по-

рівнюють експериментальні дані з контрольними (без людського 
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впливу), що були отримані на тому ж самому ГВП [130]. По-третє, 

величезна кількість повторів на різних ГВП, що дають дуже поді-

бні результати, явно спростовує цю критику [104, 105].

Цікаво, що у цільовому спрямуванні мета-аналізів експери-

ментів з психокінезу із ГВП з часом відбулись зміни: якщо ран-

ні мета-аналізи перевіряли «силу» доказів психокінезу, то більш 

пізні мета-аналізи були спрямовані на виявлення факторів, від 

яких може залежати успішність пошуків доказів психокінезу [10, 

11, 106, 176]. Аналіз більш ніж 380 експериментів з психокінезу 

із ГВП показав наявність статистично значущого, хоча й дуже не-

великого ефекту. При цьому спостерігалася обернена залежність 

між кількістю повторень та величиною ефекту: чим меншою була 

загальна кількість спроб, тим більш вираженим був психокінетич-

ний ефект. Цікаво, що ефект не залежав від моделі використаного 

ГВП, попереднього відбору учасників досліду, а також типу зво-

ротного зв’язку з операторами. На думку Бьоша отримані в його 

мета-аналізі результати можуть бути пов’язані з вибірковою публі-

кацією експериментальних даних, зокрема зі схильністю авторів 

не публікувати результати невеликих експериментів, які не показа-

ли значущого ефекту. Також причина може бути в ретроспективній 

природі цього, а також попередніх мета-аналізів, що не дозволяє 

однозначно вирішити проблему доказовості феномена психокіне-

зу. Вирішити проблему вибірковості публікацій можна було б шля-

хом створення єдиного реєстру всіх психокінетичних експеримен-

тів, зобов’язавши авторів публікувати результати після проведення 

досліджень, якими б вони не були [75]. Ефективність подібного 

підходу можна оцінити на прикладі медичних досліджень: у ба-

гатьох провідних журналів попередня реєстрація експерименту є 

обов’язковою вимогою для публікації статті [28, 29].

Варто відмітити, що метод попередньої реєстрації вже було 

випробувано у масштабному міжнародному проекті, в якому па-

рапсихологічна спільнота з трьох лабораторій різних країн домо-

вилась про проведення по 250 сесій психокінетичних експеримен-
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тів з генератором випадкових подій. Кожна сесія складалася з 1000 

спроб за трьох різних умов:

1) умова високого результату – учасники мали силою думки 

«зсунути» числа, що генерувалися ГВП, так, щоб вони були вище 

середнього значення;

2) умова низького результату – оператори мали вольовим зу-

силлям «зсунути» числа, що видавалися ГВП, так, щоб вони були 

нижче середнього значення;

3) умова середнього результату – від учасників вимагалось 

подумки утримувати числа, що відображались на екрані ГВП, на 

середньому рівні.

Лабораторії використовували однакове обладнання, а також 

спільну методологію проведення експерименту та обробки даних. 

Аналіз результатів всього експерименту показав наявність помір-

ної тенденції до зміщення чисел, що видавалися ГВП, у необхідно-

му операторам напрямку [10]. Однак ефект не був статистично зна-

чущим, що не дозволяє зробити висновок про реальність феномена 

психокінезу [70]. Результати цих попередньо зареєстрованих до-

слідів опосередковано підтверджують ідею про вклад вибіркової 

публікації даних до психокінетичного ефекту, що був виявлений 

при аналізі ретроспективних експериментів [10, 11]. Звідси слідує, 

що, не дивлячись на вражаючу кількість проведених досліджень 

із генераторами випадкових подій, поки все ще занадто рано для 

того, щоб робити остаточні висновки про реальність існування 

феномена мікро-психокінезу. З упевненістю можна сказати лише 

про те, що у цих експериментах було встановлено дуже слабкий 

псі-ефект. З іншого боку, в гонитві за ідеальним методом вивчення 

феномена, парапсихологи дуже віддалилися від реальних умов, в 

яких звичайно відбувається спонтанний психокінез. Можливо за-

раз настав час повернутись до випадків спонтанного психокінезу, 

а також звернути особливу увагу на психологічну сторону пережи-

вань, пов’язаних із передбачуваним паранормальним феноменом, 

не намагаючись у тисячний раз довести його реальність.
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Чи пов'язаний невеликий психокінетичний ефект, що спосте-

рігається у дослідах з ГВП, із дією свідомості на матерію? Чи мож-

ливі альтернативні інтерпретації? Наприклад, деякі парапсихологи 

дотримуються гіпотези інтуїтивного впорядкування даних, згід-

но якої всі позитивні результати у дослідах з ГВП пов’язані не із 

дією свідомості на матерію, а з передбаченням правильного часу 

початку експерименту або дачі відповіді, коли ГВП має видавати 

підходящі числа [83, 103, 171]. На думку Добінса таке пояснення 

менше узгоджується із експериментальними даними, ніж гіпотеза 

прямого психокінетичного впливу на ГВП [36, 37]. Але сам факт 

наявності не спростованої  альтернативної гіпотези говорить про 

те, що поки рано робити висновки про сутність феномена психокі-

незу. Судячи з усього, поки парапсихологам не вдасться встанови-

ти механізм психокінезу, не можна буде з упевненістю казати про 

можливість впливу свідомості на матерію [3]. Поки це лише гіпо-

теза, яка потребує подальшої експериментальної перевірки.

5. Процес-оріентовані дослідження психокінезу

За рахунок застосування описаної вище методології були та-

кож проведені дослідження самої природи й можливих механізмів 

психокінезу, але не настільки численні як у випадку доведення ав-

тентичності феномена. Детальні огляди цих експериментів здійсне-

но ще у 70-80-х роках ХХ століття [120, 121, 124-126, 149]. Розгля-

немо детальніше, що ж було виявлено в ході цих досліджень [66].

Фактори, що впливають на психокінетичні здібності. Біль-

шість інформації на цю тему було зібрано ще в ранніх досліджен-

нях Райна з гральними кубиками. Поки не зовсім зрозуміло, чи 

відноситься все вказане нижче у повній мірі до більш досконалих 

експериментів з ГВП.

Двонаправленість психокінезу та невдалі результати. У де-

яких експериментах з психокінезу оператори демонстрували не-

гативний психокінетичний ефект: наприклад, задача полягала в 

тому, щоб «змусити» ГВП видавати числа вище середнього, а за-
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мість цього числа випадали нижче середнього (при цьому у контр-

олі, без впливу оператора, числа були на середньому рівні). Успіш-

ний психокінетичний вплив у парапсихології прийнято іменувати 

попаданням (або хітом), а неуспішний – промахом. Таким чином, 

експериментальні дані вказують на те, що у психокінезі дійсно 

можливі промахи, які не можна пояснити випадковістю (в іншому 

випадку числа були б на середньому рівні, як у контролі). З якими 

людськими особливостями пов'язаний феномен псі-промахів поки 

що незрозуміло [149]. Тим не менше феномен псі-промахів при 

психокінезі не відрізняється стабільністю: один і той же оператор 

може проходити експеримент як невдало, так і цілком продуктив-

но; досі не зустрічалися такі оператори, які б завжди давали про-

махи [3].

Позиційний ефект. Ще у перших дослідах Райна було поміче-

но, що величина психокінетичного ефекту знижується із кожною 

подальшою сесією для одного й того ж оператора [86]. В експери-

ментах з гральними кубиками показано, що найбільш високі ре-

зультати (максимальна величина ефекту) оператори демонструва-

ли у першій чверті сесії, при цьому результат поступово знижував-

ся під кінець досліду [84, 120]. Скептики спростовують позицій-

ний ефект, вважаючи, що справа у погано збалансованих кубиках 

або невипадковому характері роботи обладнання для їх викидання 

[46]. У подальших експериментах із застосуванням ГВП позицій-

ному ефекту не було приділено особливої уваги, хоча в деяких до-

слідах також було показано зниження величини психокінетичного 

ефекту під кінець сесії [60, 126], а також наявність позиційного 

ефекту у ряді серій дослідів [39].

Ефект відмінності. Було показано, що ефективність психо-

кінетичного впливу оператора може значно відрізнятися при ви-

конанні протилежних завдань: наприклад, людина може добре 

«зміщувати» показання ГВП у бік чисел вище середнього, та бути  

абсолютно не спроможною «зміщувати» показання ГСС в проти-

лежний бік [26, 85].
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Просторово-часове зміщення. Мова йде про можливий зсув 

у часі, коли ефект впливу проявляється в іншій сесії, а також про 

можливий просторовий зсув, коли людині вдається подіяти на ГВП 

або кубики, які не використовуються в його експерименті. Уявимо, 

що перед оператором поставлено задачу подіяти на гральні кубики 

так, щоб отримувати в сумі числа вище 7. Протягом сесії (10-20 

кидків) він не досягає особливого успіху. Тепер перед оператором 

ставиться протилежне завдання – подіяти на кубики так, щоб сума 

у кожному кидку була менше 6. І тут оператору вдається отрима-

ти статистично значущу відміну від випадкового розподілу, але у 

більшу, а не меншу сторону. Тобто, під час другої сесії реалізується 

завдання першої сесії. Це приклад ефекту часового зсуву. Подібне 

дійсно спостерігалось у дослідах деяких вчених [93, 97]. Цілком 

очевидно, що виявити ефект часового зміщення можна у випадку, 

якщо завдання послідовних сесій відрізняються.

Шмідт провів ряд експериментів з ГВП по вивченню так зва-

ного ретро-психокінетичного ефекту [130, 134, 135], який полягає 

у можливості психокінетичного впливу на події минулого або ж 

впливу майбутнього на теперішні події. Тим не менше методоло-

гія, використана Шмідтом, викликає сумніви, оскільки не виклю-

чає можливого вкладу феномена прекогніції (передбачення). Тоб-

то, оператор міг просто відчути, яку мішень потрібно обрати, щоб 

отримати надалі позитивний результат.

Ефект розсіяння. У переважній більшості випадків, «попа-

дання» (вдалі спроби подіяти на показники ГВП) розсіяні по сесії 

випадковим чином, без ознак групування. На сьогоднішній день 

є лише одна згадка про групування «попадань» під час психокі-

нетичної сесії, коли вдалі спроби оператора йшли одна за одною 

[132]. Тенденція до групування може залежати від частоти зміни 

завдань під час експериментальних сесій [3].

Роль зворотного зв’язку і покращення. Дослідження показу-

ють, що інформування операторів про їх результати (зворотний 

зв'язок) у пройденій сесії не сприяє підвищенню їх результатів у 
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подальших спробах; навіть при наявності зворотного зв’язку ви-

являється позиційний ефект і кількість «попадань» поступово зни-

жується від сесії до сесії [149]. На думку Тарта, зворотний зв'язок 

має сенс лише для тих операторів, які наділені реальними психо-

кінетичними здібностями і таким чином здатні розвивати навичку 

та навчатися [156].

Особливості мішеней. Протягом багатьох десятиліть вивчен-

ня психокінезу було використано найрізноманітніші методи та під-

ходи, серед яких підкидання монети, тасування гральних кубиків, 

обертання рулетки, падіння кульок, падіння водяних крапель, ге-

нератори випадкових чисел та ін. Всі ці об’єкти у парапсихології 

прийнято називати мішенями. Варто відмітити, що проводилось 

достатньо ретельне вивчення фізичних особливостей різних типів 

мішеней, а також їх вплив на величину психокінетичного ефекту в 

експериментах.

Хамфрі та Райн встановили, що розмір гральних кубиків не 

корелює із величиною психокінетичного ефекту [62]. У той же час 

більш пізні дослідження Форвальда показали наявність зв’язку 

між величиною кубиків та успішністю проходження психокіне-

тичних тестів [43]. На думку Ірвіна, у дослідах Форвальда велику 

роль зіграв не стільки розмір гральних кубиків, скільки якість їх 

виготовлення та збалансованість [3].

Також було показано відсутність зв’язку між успішністю про-

ходження психокінетичних тестів та щільністю, а також типом 

матеріалу гральних кубиків. Тим не менше в одному досліді таку 

залежність все ж було встановлено: операторам пропонували поді-

яти на результат кидків кубиків, виготовлених з легкого пластику 

й свинцю. При цьому величина ефекту із пластиковими кубика-

ми була значно більшою, ніж зі свинцевими [26]. Відмітимо, що 

оператори не були проінформовані про те, що в досліді викорис-

товувались кубики з різних матеріалів та різної ваги, а всі кидки 

виконувались спеціальним апаратом.

За даними Райна і Хамфрі кількість гральних кубиків також 
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має значення в аспекті загальної результативності операторів [111]. 

Коли в експерименті використовується лише один гральний кубик 

кубик, потрібна більша кількість повторень для збору достатнього 

масиву даних. Окрім того, робота з одним кубиком дуже монотон-

на та утомлива, що негативно впливає на успішність проходження 

тестів. У психокінетичних дослідах, як правило, використовува-

лось 2-3 гральних кубики, оскільки експерименти з більшою їх 

кількістю були малоуспішними, можливо через складність психо-

кінетичного впливу одразу на багато об’єктів.

А що ж з електронними мішенями? Встановлено, що висока 

швидкість генерації електронних мішеней (наприклад, швидкість 

видачі чисел генератором випадкових подій) може значно знизити 

результативність проходження тестів [133]. Згідно Стенфорду та-

кий ефект пов'язаний з особистим сприйняттям оператора (адже 

швидка зміна мішеней викликає певний стрес), а не з фактични-

ми обмеженнями психокінезу як психічної здібності [149]. Цікаві 

дані отримані Ібісоном, який проаналізував зв'язок між частотою 

генерації мішеней ГВП та успішністю проходження тестів [65]. 

Методика дослідження була наступною: оператору пропонували 

подумки подіяти на показання ГВП для отримання різних резуль-

татів (вище середнього, нижче середнього, на рівні середнього); 

при цьому частота видачі чисел була непостійною: періоди низь-

ко інтенсивної генерації змінювались періодами швидкої видачі 

чисел та високої інформаційної щільності. При цьому оператори 

не знали, коли починався той або інший період. Психокінетичний 

ефект спостерігався для обох періодів, але направленість ефекту 

для високо інтенсивного періоду була протилежною, тобто резуль-

тат виходив протилежним тому, якого прагнув досягти оператор. У 

нещодавньому дослідженні Добінса та ін. [38] отримано аналогічні 

результати. Важливо, що обидва експерименти були «подвійними 

сліпими», тобто, ні оператори, ні самі дослідники не знали, коли 

йшов той чи інший період, що виключає можливість телепатичної 

передачі або підтасовки. На жаль, цій дослідницькій групі не вда-
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лось продовжити експерименти у зв’язку з поломкою спеціально 

сконструйованого ГВП.

Цікаві результати отримані Стенфордом [150], який вивчав 

психокінетичний ефект за допомогою спеціальних графічних сти-

мулів. Він встановив, що ефективність проходження експерименту 

підвищується, коли цільовий слайд помітно відрізняється від ін-

ших своїми обрисами. Поки незрозуміло, чи відображають ці ре-

зультати чисто фізичні, чи психологічні особливості.

Цікаво також, що величина психокінетичного ефекту не за-

лежить від складності обладнання, яке використовується для ство-

рення електронних мішеней [129], з чого слідує, що свідомість 

майже однаково здатна впливати як на простий монофункціональ-

ний ГВП, так і на складний багатофункціональний комп’ютер.

Одним з факторів, що впливають на результативність тестів з 

психокінезу, є лабільність мішені, тобто її здатність переходити з 

одного стану в інший. У серії експериментів, проведених Бродом у 

кінці ХХ століття, доведено, що лабільні мішені легше піддаються 

психокінетичному впливу, ніж інертні системи [16]. У той же час 

результати Брода можуть бути пояснені також з чисто психологіч-

них позицій: оператори можуть упереджено ставитись до інертних 

систем, вважаючи їх такими, що принципово не піддаються ввпли-

ву, що блокує їх психокінетичні здібності та знижує величину псі-

ефекту [3]. Дані нещодавно проведеного експерименту Холта й 

Руа вказують те, що необхідно також враховувати індивідуальні 

відміни операторів, оскільки показано, що максимальна величина 

псі-ефекту спостерігається у випадках, коли оператор із лабільним 

складом особистості працює з інертними мішенями, або ж тоді, 

коли інертний оператор працює з дуже лабільними мішенями [59].

У цілому, фізичні аспекти психокінетичних мішеней мають 

достатньо слабкий вплив на величину псі-ефекту; більш ймовірно, 

що діє їх психологічний вплив на оператора. Це може вказувати на 

нефізичну природу феномена психокінезу.

Варто відмітити, що інколи психокінетичний вплив на мішень 
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може реалізовуватись і без знання оператора про неї або ж без зна-

ння про принципи роботи мішені. Наприклад, в дослідах із ГВП 

людям звичайно говорять, що вони повинні подумки подіяти на 

екран, який відображає числа; у даному випадку саме екран і слу-

гує мішенню дію. З іншого боку, сама думка про те, що справжньою 

мішенню впливу є емісія частинок радіоактивним джерелом, може 

бути помилковою. Більше того, люди інколи можуть і не знати, що 

приймають участь у психокінетичному експерименті [3]. Напри-

клад, в експерименті Стенфорда та ін. людям пропонувалось або 

нудне, або цікаве завдання, в залежності від того, як будуть пово-

дити себе ГВП, приховані в іншій кімнаті; при цьому кількість лю-

дей, які отримали доступ до більш цікавого завдання, була значно 

більшою, ніж очікувалось [151]. Судячи з усього, психокінетичний 

вплив направлений на досягнення поставленої мети (наприклад, 

змістити показники ГВП в більшу, чим меншу сторону), а не на 

саму мішень або якийсь конкретний механізм [152].

Не менш цікавим є і феномен несвідомого впливу свідомос-

ті на оточуюче середовище. Вивченню даного явища присвяче-

но крупномасштабний міжнародний проект під назвою «Global 

Consciousness Project» (Проект глобальної свідомості) [91]. Суть 

проекту така: приблизно у 70 різних точках нашої планети вста-

новлені генератори випадкових подій, що працюють безперервно 

день за днем, і відправляють дані про генеровані ними числа на 

центральний сервер проекту, який розміщений у Прінстоні, США. 

Згідно дослідницькій гіпотезі у моменти об’єднання людської ува-

ги навколо якоїсь глобальної події, характер генерованих ГВП чи-

сел стане менш хаотичним у порівнянні зі звичайним часом без 

особливих подій. Відхилення від випадковості дійсно спостеріга-

лось на фоні цілого ряду резонансних подій, таких як похорони 

принцеси Діани [89], святкування Нового року у різних містах 

[91], терористична атака 11 вересня у США [90, 101], бомбарду-

вання Югославії військами НАТО та ін. Варто відмітити, що даний 

проект триває вже понад 15 років, і об’єм зібраних даних просто 
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величезний. За всіма подробицями ми радимо читачам звертатись 
на офіційний сайт проекту http://global-mind.org/. Аналіз 470 подій 
показав наявність статистично значущого ефекту.

У даному аспекті цікавим також є нещодавній експеримент 
Редіна та ін. про вплив колективного мислення на структуру крис-
талів льоду [100]. У потрійному сліпому експерименті було пока-
зано, що суб’єктивна естетичність кристалів льоду, на які протягом 
трьох діб направляв думки великий колектив людей, була вищою, 
ніж у звичайної води. Більше того, ці дані підтвердили результати 
попередньо проведеного цими ж вченими дослідження.

Ситуаційні фактори. Результативність психокінетичних екс-
периментів також може залежати від умов їх постановки, перш за 
все – за рахунок впливу на мотивацію учасників. Та чи впливають 
фізичні, а також психологічні умови постановки експерименту на 
результат? Розглянемо це питання детальніше.

Відстань до мішені. За даними Дікстейна й Девіса психокі-
нетичний ефект не слабшає зі збільшенням відстані від оператора 
до мішені [34]. Це може вказувати на те, що оператори далеко не 
завжди усвідомлюють реальну відстань до мішені, як у випадку з 
ГВП, де людям здається, що саме екран і є мішенню.

Освітлення. Звичайно освітлення ніяк не впливає на величи-
ну психокінетичного ефекту. Тільки в одному дослідженні було по-
казано, що при гарному освітленні результативність тестів вище, 
ніж у темряві [45]. Протилежний ефект спостерігався в експери-
менті МакМахана, де ефективність впливу у темряві була вищою, 
ніж при гарному освітленні [85]. Ймовірно, що різне освітлення 
сприймається різними операторами неоднаково: для одних темря-
ва може сприяти розслабленню та комфорту, тоді як в інших ви-
кликати стрес.

Стан свідомості. Не всі стани свідомості однаково добре 
підходять для психокінетичного впливу. За даними різних авторів 
експерименти, що проводились на фоні розслабленого стану сві-
домості, зазвичай давали кращі результати [30, 153]. Таким чином, 



364

С. Гонсалес, Ю. Медведєва, І. Бомбушкар

найбільшого псі-ефекту можна досягти, якщо подавати експери-

ментальні завдання в ігровій формі. Окрім того, прояву психокі-

незу сприяють різноманітні біоенергетичні та медитативні техніки 

[47]. Також є дані, що гарному результату сприяє візуалізація мі-

шені, проте не думки про уявний процес досягнення поставленої 

мети [87]. Це узгоджується з гіпотезою про те, що для прояву пси-

хокінезу найкраще підходить стан невимушеного психічного за-

глиблення [69].

Сумісний вплив. В одному з ранніх психокінетичних дослі-

джень було показано, що одночасна дія двох операторів на одну й 

ту саму мішень (гральні кубики) дає кращий результат, ніж вплив 

кожного з операторів окремо [61]. Пізніше даний аспект вивчав-

ся також за допомогою більш складних методів із використанням 

ГВП. Зокрема, Шмідт показав, що при послідовному впливі двох 

операторів на попередньо записану подію шляхом ретро-психокі-

незу, позитивний результат дає вплив лише першого з операторів 

[128]. На жаль, даних про сумісний вплив операторів дуже мало, 

тому поки не можна зробити однозначних висновків з цього при-

воду.

Геофізичні фактори. Згідно нещодавно проведеному дослі-

дженню Этцольда результативність психокінетичних тестів за-

лежить від взаємодії місяця з магнітосферою Землі [42]. Таким 

чином, величина псі-ефекту в експериментах підвищується у ті 

періоди, коли місяць проходить через внутрішні шари плазми маг-

нітного хвоста Землі.

Особливості операторів. Було проведено декілька дослі-

джень на тему залежності результативності у психокінетичних 

тестах від особистої віри та переконань оператора. У розділі про 

екстрасенсорне сприйняття згадувався так званий «ефект кіз та 

овець», суть якого у тому, що люди, які вірять в екстрасенсори-

ку, як правило, демонструють кращі результати при тестуванні, 

ніж ті, які не вірять. У дослідах з гральними кубиками подібного 

ефекту не спостерігалося, і результативність тих, хто вірить у па-
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ранормальне, та скептиків була приблизно на одному рівні [27, 48, 

49]. Можливо, це пов’язано з більшим занепокоєнням результатом 

з боку операторів, які вірять у паранормальні феномени, оскільки, 

як згадувалось вище, психокінетичні здібності проявляються кра-

ще всього на фоні розслабленого стану психіки.

Логічно припустити, що гарні результати у психокінетичних 

тестах мають демонструвати люди, що схильні до спонтанного 

психокінезу, наприклад, агенти полтергейстів (див. Главу 7). Дій-

сно, за даними Гіссурарсона кількість випадків спонтанного пси-

хокінезу у минулому корелює з успішністю проходження тестів у 

лабораторних умовах [48, 49]. Є також дані, які вказують на те, що 

настрій оператора під час експерименту впливає на його результа-

тивність. У дослідах Ван де Касла показано, що кращий результат 

демонструють відкриті та спокійні, ніж знервовані та неспокійні 

люди [169]. В інших дослідах також встановлено, що результатив-

ність проходження тестів зворотно пропорційна рівню тривожнос-

ті [18] та захисної поведінки [174].

Є також деякі дані стосовно ролі когнітивних здібностей опе-

раторів в успішності проходження ними тестів. Показано, що здат-

ність до візуалізації не корелює із психокінетичними здібностями 

[49]. Стенфорд же встановив, що оператори більш успішно прохо-

дять тести, коли використовують більш звичний для них когнітив-

ний режим [148]: наприклад, оператори-візуали демонструють кра-

щі результати, коли візуалізують мішень, ніж коли думають про неї 

або намагаються створити з нею якісь асоціації. Є дані про зв'язок 

між психокінетичними здібностями та навичкою запам’ятовування 

інформації [78]. У той же час вищевказані зв’язки та кореляції спо-

стерігаються не у всіх експериментах, тому поки рано робити ви-

сновки про зв’язки когнітивних та психокінетичних здібностей.

Підбиваючи підсумки, варто відмітити наявність подоби між 

феноменами психокінезу та екстрасенсорного сприйняття. Більше 

того, існують люди, які мають здібності як до одного, так і до дру-

гого феномену одночасно [149]. На жаль, психологічні особливос-
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ті операторів у випадку психокінезу вивчені значно гірше, ніж в 

операторів екстрасенсорного сприйняття. Пов’язано це з тим, що 

переважна більшість досліджень присвячена саме доведенню ре-

альності феномена психокінезу, а не вивченню пов’язаного з ним 

психічного досвіду [3].

6. Ефект експериментатора

Ефект експериментатора – це ситуація, за якої дослідник сві-

домо чи несвідомо впливає на результат експерименту у вигідну 

йому сторону. Звичайно ефект проявляється у впливі на учасників 

досліду, вибірковій обробці результатів та ін. У випадку ж психо-

кінезу ефект експериментатора набуває додаткової глибини. Якщо 

феномен психокінезу реально існує, то існують і психокінетичні 

здібності у деяких людей; не виключено, що є вони і в самих експе-

риментаторів. Можна припустити, що у такому випадку дослідни-

ки можуть несвідомо використовувати свої псі-здібності для впли-

ву на прилади чи об’єкти, що використовуються в експериментах, 

щоб отримати очікуваний результат, який підтверджує їх гіпотези. 

Більше того, психокінетичний вплив експериментатора може роз-

повсюджуватись й на самих піддослідних (якщо у досліді переві-

ряється вплив на людей, див. нижче), змушуючи їх говорити те, що 

вигідно вченому.

Питання про вклад експериментатора в результат частіше 

всього звучить у відношенні експериментів по вивченню парап-

сихологічних здібностей тварин. У другій половині ХХ століття 

проведено декілька лабораторних досліджень на тему психокіне-

тичних та прекогнітивних здібностей різних видів тварин із вико-

ристанням генераторів випадкових подій [95, 121]. Схема типово-

го досліду подібного виду: до всієї клітки із тваринами підводять 

електричний струм, але половина клітки, через яку пускається 

струм у кожний момент часу обирається випадково (за допомогою 

ГВП). Мета досліду: перевірити, чи можуть тварини використову-

вати псі-здібності для того, щоб уникати електричних ударів. Мож-
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на припустити, що тварини володіють прекогніцією, що має до-

зволити їм правильно передбачити безпечну половину клітки, або 

психокінезом, який дозволить їм подіяти на ГВП так, щоб спря-

мувати наступний удар струмом в іншу частину клітки. В якості 

піддослідних тварин використовувались щури, мурчаки, хом’яки, 

коти та навіть таргани. Як це не дивно, але статистично значущі 

результати вдалось отримати для кожного з проаналізованих видів 

тварин.

Найбільш дивовижні результати отримано в експерименті, 

проведеному Шмідтом із тарганами, – представниками безхребет-

них тварин [127]. Також виявлено статистично значущий ефект, 

але протилежного характеру, тобто, таргани значно частіше, а не 

рідше, потрапляли у ту частину клітки, через яку проходив струм. 

Можливо декілька інтерпретацій отриманих результатів. Можна 

припустити, що для досвіду було відібрано невротичних тарганів 

(якщо таке взагалі можливо), здібності яких проявились у формі 

«псі-промахів», або ж тарганам чомусь приносить задоволення дія 

електричного струму (теж сумнівно). Більш розумне пояснення 

полягає у тому, що тут мав місце ефект експериментатора. Напри-

клад, Шмідт може не любити тарганів (а вони, мабуть, найменш 

приємні тварини з усіх, що брали участь у дослідах) і несвідомо 

використовувати свої психокінетичні здібності для того, щоб їх 

частіше било струмом.

Звичайно ж, стверджувати, що результати Шмідта є доказом 

прояву ефекту експериментатора у психокінетичних дослідах, за-

надто передчасно. Але вже сама можливість існування цього ефек-

ту пов’язана з однією значною проблемою. Якщо буде доведено, 

що психокінез – реальний феномен, то практично будь-який ре-

зультат можна буде пояснити впливом самого експериментатора. 

Скептики часто критикують парапсихологів за використання кон-

цепції ефекту експериментатора, вважаючи, що вона дозволяє до-

слідникам виправдати майже будь-який результат, що не підтвер-

джує існування псі-феноменів [2, 115]. Таким чином, ефект експе-
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риментатора потребує подальшого вивчення, а також урахування й 

контролю при проведенні нових експериментів.

7. Макро-психокінез

У попередніх розділах мова йшла про сукупність проявів пси-

хокінезу, що можна зафіксувати лише за допомогою статистичного 

аналізу та які прийнято іменувати мікро-психокінезом. Досліджен-

ня мікро-психокінезу звичайно дає статистично значущий, але 

дуже невеликий ефект, який хоча й відрізняється від випадкового 

результату, проте у більшості випадків не кардинально. Іншими 

словами, з наукової точки зору, експериментальні дані підтверджу-

ють існування психокінезу, проте, у той же час вони не є дуже пе-

реконливими з емоційної точки зору [3].

З цих міркувань особливий інтерес викликають більш масш-

табні, помітні навіть неозброєним оком прояви психокінезу, які 

прийнято об’єднувати під назвою макро-психокінез. Серед них – 

рух об’єктів, згинання металевих предметів, нагрівання речей та 

ін. Якби вдалось відтворити якийсь із цих макроскопічних ефектів 

у лабораторних умовах, це було б надзвичайно переконливим до-

казом реальності психокінезу, у тому числі для скептиків.

З темою макро-психокінезу у значній мірі пов'язаний фено-

мен спіритичних сеансів, оскільки вони інколи супроводжуються 

такими явищами, як левітація, матеріалізація об’єктів, обертання 

столу, переміщення предметів та ін. На жаль, спіритичні сеанси 

проблематично проводити у контрольованих лабораторних умо-

вах. Варто зазначити, що багато медіумів було спіймано на обмані, 

що призвело до зниження довіри до всієї сфери макро-психокіне-

тичних феноменів.

Відродження інтересу до макро-психокінезу в 60-ті роках ХХ 

століття пов’язано з імям Нінель Кулагіної (Рис. 9.3) – знаменитої 

радянської жінки, яка, як вважається, була наділена вираженими 

телекінетичними здібностями. Кулагіна отримала світову славу 

завдяки декільком фільмам, в яких вона демонструвала різні ма-
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кро-психокінетичні здібності. 

Серед зафіксованих феноменів 

Кулагіної були такі: обертання 

стрілки компаса, переміщен-

ня невеликих предметів, зміна 

кислотності води, розсіяння 

руками лазерних променів, за-

свічення фотоплівки у конверті 

та ін. Багато парапсихологів із 

Заходу намагались дослідити 

феномен Кулагіної, але режим 

Холодної війни сильно усклад-

нював таку можливість, тому більшість дослідів із Кулагіною 

проводились або в неї вдома, або у номері готелю дослідників. 

Зрозуміло, що досягти чіткого експериментального контролю у 

таких умовах достатньо складно. У той же час у СРСР вивчення 

здібностей Кулагіної проводилось декількома НДІ впродовж бага-

тьох років [183]. Вважається, що психокінетичні здібності Кулагі-

ної було підтверджено у лабораторних умовах, більше того, також 

було накопичено масив даних по вивченню механізму їх роботи. 

Деякі закордонні парапсихологи також підтверджували наявність 

здібностей у Кулагіної [74]. В даний час багато дослідників схи-

ляється до того, що Кулагіна була шарлатанкою, вказуючи на два 

зафіксованих випадки обману з її боку [139]. Також викликає сум-

нів якість багатьох дослідів, проведених із Кулагіною поза лабора-

торією. Окрім того, деякі автори вважають, що феномен Кулагіної 

було значно перебільшено радянською пропагандою з метою де-

монстрації вражаючого псі-потенціалу СРСР всьому світу.

У цілому, люди із подібними здібностями – велика рідкість. 

Можна також згадати француза Жан-П’єра Жирара, американку 

Фелісію Парізе та британку С’юзен Педфілд. На жаль, доступ до 

цих людей був обмеженим, тому детальних даних стосовно їх зді-

бностей немає. Через це парапсихологічна спільнота у цілому від-

Рис. 9.3. Нінель Кулагіна під 
час одного з психокінетичних 

експериментів.
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носиться до них скептично. Більше того, за чутками Жирар у ми-

нулому навчався ілюзіонізму, що додає ще більше сумнівів.

Одним з найвідоміших широкому загалу (особливо на Заході) 

макро-психокінетичних феноменів є згинання металевих предме-

тів силою думок – так званий «ефект Геллера». Почалось все у 

1973 році, коли ізраїльський шоумен Урі Геллер (Рис. 9.2) висту-

пив на телеканалі BBC із програмою, в ході якої він згинав ключі, 

ложки, ножі та інші металеві предмети, а також запускав несправні 

годинники, нібито силою думки. Реальність ефекту Геллера досі 

лишається предметом гарячих суперечок, оскільки Геллер демон-

струє свої здібності у формі шоу, що саме по собі викликає під-

озри. Геллер практично завжди відмовлявся від участі у наукових 

дослідженнях, віддаючи перевагу телебаченню та семінарам. Ті ж 

наукові проекти, в яких Геллер брав участь, відрізняються доволі 

слабкою методологією та низьким науковим рівнем [155, 165]. У 

деяких випадках Геллера було спіймано на обмані [63, 73]. Окрім 

того, багато ілюзіоністів та фокусників заявляли, що їм під силу 

повторити все, що робить Геллер [22, 161]. Таким чином, реаль-

ність психокінетичних здібностей Урі Геллера викликає великі 

сумніви. Більше того, в останні роки Геллер і сам перестав ствер-

джувати, що він наділений надздібностями [77]. На нашу думку, 

у випадку Геллера може мати місце «колективний психокінез», 

коли фізичний феномен обумовлюється впливом думок багатьох 

людей (наприклад, аудиторії, що присутня на шоу), а не конкретно 

самого Геллера. Побічним доказом цієї ідеї є результати «Проекту 

глобальної свідомості» (див. вище), в якому показано, що зосеред-

ження думок людей на якихось спільних ідеях (наприклад, навко-

ло якоїсь події) впливає на роботу генераторів випадкових чисел. 

Переконливі дані про можливість групового психокінезу отримані 

у нещодавньому експерименті Месона, Паттерсона та Редіна, які 

проаналізували показання ГВП, який впродовж тривалого часу 

знаходився у залі для групових медитацій та встановили, що його 

показання дуже часто відхилялись від випадковості у ході меди-
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тативних сеансів [82]. Тим не менше гіпотеза потребує подальшої 

експериментальної перевірки.

Певної популярності здобули й інші «металозгиначі», такі як 

ізраїльтянин Ронні Маркус, а також велика кількість дітей – так 

званих «міні-Геллерів», які у прямому сенсі завалили парапси-

хологів заявами про свої психокінетичні здібності в роки макси-

мальної популярності Урі Геллера. Переважна більшість цих дітей 

не змогла продемонструвати макро-психокінез у контрольованих 

умовах наукової лабораторії, або ж вдавалась до шахрайства при 

першій нагоді [6, 32, 53, 94]. Тим не менше деяким людям дійсно 

вдавалося згинати металеві предмети паранормальним шляхом у 

лабораторних умовах в присутності спостерігачів [3].

Один з популярних методів перевірки здібностей до макро-

психокінезу полягає в наступному: металева стрічка вміщується 

всередину скляного контейнера, після чого він герметично закри-

вається, щоб виключити можливість впливу вітру на стрічку; потім 

оператор завдяки своїм психокінетичним здібностям має змусити 

стрічку рухатись [180]. Також часто застосовується метод Хестеда: 

до металевої стрічки приєднуються п’єзоелектричні або тензоме-

тричні (реагують на розтягнення, згин або стиснення) датчики, які 

дозволяють визначити степінь деформації стрічки; оператор нама-

гається деформувати стрічку психокінетичним шляхом, у процесі 

чого показники датчиків фіксуються [163].

Існує ряд свідчень різних дослідників, яким вдалось зафіксу-

вати феномен психокінетичного згинання металевих предметів за 

допомогою вищеописаних методів [68, 141, 163]. Окрім цих мето-

дів, у деяких дослідах в якості мішені для впливу використовував-

ся дріт з нікель-титанового сплаву. Особливістю цього матеріалу є 

«пам'ять форми»: при необхідній температурі проволоці надають 

деякої форми; при згинанні дроту шляхом звичайного фізичного 

впливу із подальшим нагріванням до критичної температури вона 

знов набуває вихідної форми. У ряді дослідів було показано, що 

деякі люди здатні за рахунок психокінезу порушувати пам'ять фор-
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ми нікель-титанового дроту [107, 163]. З іншого боку, є дані про 

можливість усунення пам’яті форми й за рахунок цілком природ-

них факторів [25], тому результати цих експериментів не можна 

вважати однозначним доведенням існування психокінезу.

Проводилось також вивчення фізичних особливостей па-

ранормального згинання металевих предметів. Зокрема, аналіз 

структури металу у місці психокінетичного згину показав, що 

кристалічна структура металу змінюється не так, як при звичай-

ній механічній деформації. Також інколи спостерігаються інші не 

менш дивні речі: аномальне розм’якшення металу, підвищення 

жорсткості металу, хімічна модифікація металу, порушення крис-

талічної структури металу та ін. [163]. Аналіз даних тензометрич-

них датчиків, приєднаних до металевої стрічки, показав, що пси-

хокінез супроводжується появою своєрідної «активної поверхні», 

яка швидко поширюється по всій стрічці й навіть здатна обертати-

ся навколо вісі стрічки, що призводить до її згину та скручування 

[55].

Є також поодинокі дані стосовно психологічного стану людей 

під час психокінетичного згинання металевих об’єктів. Спостере-

ження показують, що оператори при цьому психічно розслаблені 

та не сконцентровані на процесі [163]. За даними Д’єркенса альфа-

ритм мозку є найбільш підходящим для прояву макро-психокінезу 

[35]. Також показано, що безпосередньо перед початком психокі-

нетичного впливу в операторів відбувається активація симпатич-

ної нервової системи.

В даний час відношення до психокінетичного згинання ме-

талевих предметів дуже неоднозначне. На жаль, кількість дослід-

ників, зацікавлених у даному феномені, дуже незначна; також 

невелика й кількість людей, які мають подібні здібності та гото-

ві до співробітництва з ученими. Потрібно розуміти, що визна-

ння реальності феномену можливе лише у випадку його багато-

кратної перевірки та підтвердження з боку багатьох дослідників. 

Підтвердженням тому слугує знаменитий «Проект альфа», у ході 
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якого двом замаскованим фокусникам вдалось частково обдурити 

групу дослідників, продемонструвавши у лабораторії несправжній 

«ефект Геллера» [108, 109, 142, 157, 168].

Варто відмітити, що дослідження феномена згинання мета-

левих предметів є важливим з двох позицій. По-перше, у випадку 

доведення реальності феномена парапсихологи отримають у своє 

розпорядження надзвичайно переконливі та яскраві докази реаль-

ності психокінезу. Адже, погодьтесь, видимий неозброєним оком 

ефект діє значно більш переконливо, ніж результати статистичного 

аналізу показань генераторів випадкових чисел. По-друге, вивчен-

ня даного феномену може дати додаткові відомості про фізичну 

природу психокінезу та механізм його роботи, що значно усклад-

нено у випадку інших форм психокінезу [3].

Інтерес викликає також інша, поки лише гіпотетична форма 

макро-психокінезу, яку можна умовно позначити як «психокіне-

тичні спайка» або «психокінетичні зшивання». Суть ідеї полягає у 

створенні так званого «перманентного паранормального об’єкту» 

– своєрідної конструкції з двох окремих об’єктів, сполучених між 

собою психокінетичним шляхом. Наприклад, два дерев’яних кіль-

ця, злитих в одне паранормальним шляхом. На думку Белофа, 

створення такого об’єкта стане неспростовним доказом реальнос-

ті психокінезу [5]. На сьогоднішній день перманентний паранор-

мальний об’єкт в контрольованих лабораторних умов створити так 

і не вдалось. Тим не менше Вялті описав випадок злиття двох ра-

мок – з паперу та алюмінієвої фольги. Скептики показали, що по-

дібний зв'язок можна було створити також природним шляхом, без 

застосування психокінезу [44]. Таким чином, поки що створення 

перманентного паранормального об’єкта лишається невирішеною 

задачею, що кидає виклик здібностям різних магів та чаклунів. 

Якщо колись це здійсниться, то, судячи з усього, можна очікувати 

справжньої парапсихологічної революції.

Варто згадати ще одну форму макро-психокінезу, яка відома 

під назвою «психічна фотографія». Суть даного феномену в появі 
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сторонніх зображень на фізично недоторканій фотоплівці за раху-

нок психокінетичного впливу. На думку японського парапсихоло-

га Фукураі, даний феномен можна також назвати мислеграфією, 

оскільки часто на фотоплівці проявляються думки оператора [21]. 

Вважається, що вивченню психічної фотографії історично переду-

вало дослідження феномена духовної фотографії (поява аномалій 

на знімках під дією безтілесних сутностей) на зорі наукової па-

рапсихології [9]. Даний феномен спостерігався ще під час перших 

дослідженнях спіритичних сеансів, коли на знімках раптом про-

являлись якісь обличчя (частіше всього – родичів когось із при-

сутніх на сеансі). Тим не менше детальні дослідження показали, 

що справжні духовні фотографії – явище надзвичайно рідкісне; у 

переважній більшості випадків дослідники стикаються із підроб-

ками.

Вивчення психічних фотографій з часом оформилось в окре-

му гілку досліджень, перш за все тому, що у даному випадку мова 

йде лише про один імовірно паранормальний феномен – психокі-

нез, тоді як духовні фотографії потребують не лише психокінезу, а 

й існування життя після смерті, що завжди натикається на жорстку 

критику та скепсис.

Найбільшого розголосу набули дослідження, проведені у дру-

гій половині ХХ століття американським психіатром-парапсихоло-

гом Джулом Ейзенбудом із оператором Тедом Серіосом [41, 167]. 

При уважному контролі з боку Ейзенбуда Серіос демонстрував 

феномен психічної фотографії, впливаючи на фотоплівку Polaroid. 

Схема експериментів була наступною: Ейзенбуд налаштовував ка-

меру на Серіоса та робив знімки по його сигналу. Інколу Серіосу 

дозволялось тримати невелику паперову трубку навпроти камери – 

так зване «гізмо» (яке стало основною мішенню для нападок скеп-

тиків [33]), яке, за словами Серіоса, дозволяло йому зосередити 

енергію для впливу. Але навіть без цього спеціального атрибуту на 

фотографіях часто проявлялися аномалії. Наприклад, деякі знім-

ки виходили повністю чорними або білими, інші ж містили тіні та 
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силуети, на третіх навіть про-

являлися якісь конкретні пред-

мети. У деяких експериментах 

Серіоса просили спроектувати 

на фотоплівку зображення яко-

гось предмета-мішені на вибір 

експериментатора (Рис. 9.4). 

Цікаво, що у деяких випадках 

це вдавалось із вражаючою по-

дібністю до оригіналу.

Не дивлячись на наявність 

дуже вражаючих результатів, 

феномен психічної фотографії 

викликає масу суперечок та 

сумнівів, навіть серед професіональних парапсихологів. У першу 

чергу, це пов’язано з малою кількістю досліджень на цю тему, із 

малим залученням вчених і операторів, що критично необхідно 

для визнання серйозності дослідницької галузі. Окрім того сумні-

ви пов’язані з очевидною можливістю шахрайства, оскільки існує 

достатньо багато способів впливу на фотоплівку, що здатні викли-

кати появу на ній аномалій. Експерти у сфері фотографії неоднора-

зово вказували на можливість досягти тих же ефектів цілком при-

роднім шляхом [3]. Це, у свою чергу, ставить всі подальші досліди 

в дуже незручне становище, адже відношення до них з самого по-

чатку буде різко скептичним, і мало хто з парапсихологів готовий 

ризикувати своєю репутацією, не побоюючись клейма «псевдовче-

ного».

Під кінець даного підрозділу варто також згадати ще один 

яскравий феномен з психокінетичної групи – пірокінез. Саме сло-

во у перекладі з грецької мови означає «переміщення вогню»; суть 

же феномена полягає у здатності деяких людей силою власної сві-

домості підпалювати матеріальні об’єкти або викликати сильний 

їх нагрів. Наочною ілюстрацією є відомий роман Стівена Кінга 

Рис. 9.4. Одна з фотографій, 
отриманих під впливом Теда Серіоса 
у відповідь на завдання спроектувати 

образ давньогрецького храму на 
фотоплівку.
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(який, до речі, і є автором терміну «пірокінез») «Та, що породжує 

вогонь» (в оригіналі «Firestarter»). На жаль, серйозного наукового 

вивчення даного феномену досі не проводилось [52], але дані про 

можливість психокінетичного впливу на температуру матеріаль-

них об’єктів є [3]. Згадаємо лише серію дослідів, проведених Гур-

товим і Пархомовим у радянські роки: оператор, що знаходився на 

значній відстані, мав силою думки спричинити нагрів мікрокало-

риметра хоча б на долю градуса. У шести з восьми експериментів 

оператору дійсно вдалось упоратись із завданням. Проте ці екс-

перименти мають деякі методичні недоліки, що не дозволяє при-

йняти їх результати з повною серйозністю.

8. Психічний цілющий вплив

Шановні читачі, вірогідно, не раз чули про чудесні випадки 

зцілення людей після відвідування всіляких народних цілителів та 

магів. На даний момент вважається, що принаймні деякі з форм 

цілительства пов’язані з психокінетичним впливом. Деякі ж авто-

ри вважають, що навіть у конвенціональній медицині присутній 

психокінетичний фактор. Мова йде про добре відомий ефект пла-

цебо, коли пацієнтам призначають пустушки замість реальних 

препаратів, проте пацієнт одужує за рахунок віри у те, що приймає 

справжні ліки. Окрім того, відомо, що думки та стан психіки здатні 

впливати на імунну систему організму. Зараз навіть існує спеціаль-

на гілка імунології, що вивчає цей зв'язок, - психонейроімунологія 

[13, 99]. Таким чином, існує думка, що ефект плацебо та інші пси-

хосоматичні ефекти є проявом впливу свідомості на матерію, тобто 

можуть бути віднесені до групи психокінетичних феноменів [3].

З цієї точки зору, відміна психокінетичного цілительства від 

інших форм цілющого впливу може бути не зовсім зрозумілою. 

Для того, щоб уникнути непорозумінь, ми будемо розуміти під 

психічним цілительством такий вид цілющого впливу, при яко-

му відбувається пряма передача якоїсь форми енергії від цілителя 

(оператора) до пацієнту (реципієнту) [58]. Таким чином, психічне 



377

Основи парапсихології: учбовий посібник

цілительство можна відокремити від інших видів лікування, таких 

як психохірургія (видалення відмерлої тканини без інструменталь-

ного впливу, наприклад, хілерство), лікування навіюванням (стан 

пацієнта змінюється під впливом віри в авторитет та навички ціли-

теля) та конвенціональне медичне лікування. Основним питанням, 

над яким вже багато років б’ються парапсихологи, є питання про 

належність психічного цілительства до психокінезу.

Цілителі відомі людству з давніх-давен. Всі пам’ятають зна-

мениті зцілення стражденних, які згідно Нового Завіту здійснював 

Ісус Христос. Практично в усі епохи були люди, які стверджували, 

що могли зцілювати хвороби за допомогою «накладання рук» або 

інших паранормальних технік. Дивно, але наукове вивчення на-

стільки добре відомого феномена та пов’язаного з ним психічного 

досвіду почалось тільки у другій половині ХХ століття [3].

Ритуали, а також методики психічного лікування дуже різ-

номанітні та в значній мірі залежать від культурного тла [80, 96, 

162]. У країнах третього світу, де досі подекуди зберігся племінний 

устрій, цілительські ритуали проводяться особливими членами 

племені – шаманами. Шаманські ритуали є складним діянням, що 

складається з медитативних технік, ритуальних танців, спеціаль-

ної атрибутики, одягу й талісманів, лікарських рослин та ін. Ціка-

во, що навіть в рамках однієї культури спостерігається достатньо 

сильна мінливість змісту ритуалів. Наприклад, на Заході цілителі 

працюють як у релігійних, так і у світських умовах. Деякі практич-

но не ведуть прийому пацієнтів, лише інколи надаючи допомогу з 

милосердя, інші ж мають регулярну цілительську практику та по-

стійний потік клієнтів – по суті, цілительський бізнес. Варто дода-

ти, що у країнах колишнього СРСР спостерігається та ж картина, у 

чому можна легко переконатися, провівши простий пошук в Інтер-

неті, – кількість пропозицій від різних цілителів просто зашкалює.

Відчуття та переживання цілителів. Дослідження показу-

ють, що досвід самих цілителів має подібні риси в різних куль-

турах. Безпосередньо перед початком станса зцілення цілитель 
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звичайно входить у змінений стан свідомості (так званий «робо-

чий стан»), який характеризується психологічною поглиненністю 

та зосередженістю на свої діях та відчуттях. Багато цілителів ви-

користовують медитацію, техніки розслаблення або молитву для 

того, що увійти в робочий стан. Встановлено, що у такому стані 

частота серцевих скорочень, м’язовий тонус та інтенсивність ди-

хання знижуються [23]. Проте в деяких випадках цілителі навпаки 

активують свою свідомість шляхом ритуальних танців чи спеці-

альних дій іншого характеру [79]; але при цьому їх свідомість та-

кож зосереджена на процесі [67]. Конкретний метод входу у робо-

чий стан залежить від традиції, в якій працює цілитель. Цікаво, що 

деякі цілителі можуть входити у робочий стан і без спеціальних 

дій, за рахунок вольового зусилля [7].

Першою дією в ході самого лікування є встановлення кон-

такту із пацієнтом [7]. Часто це досягається шляхом мануального 

контакту, тобто накладання рук на якусь точку тіла пацієнта. Дея-

кі цілителі замість цього здійснюють спеціальні паси руками біля 

тіла пацієнта, не встановлюючи фізичного контакту. Як правило, 

цей процес займає декілька хвилин та супроводжується специ-

фічними відчуттями у тілі або руках цілителя. Це може бути жар, 

поколювання, холод, дзвін у вухах, тремор в усьому тілі та ін. [7, 

23]. В залежності від типу та стадії хвороби пацієнта, ці відчуття 

відрізняються; більше того, у кожного цілителя є власна система 

діагностики, яка виробляється в ході навчання та набору досвіду. 

Проілюструємо це словами одного цілителя: «У випадку раку я 

наче відчуваю червів під шкірою … при пошкодженні кісток у па-

цієнта я відчуваю біль, при розладах нервової системи – поколю-

вання, при пошкодженні сідничного нерва – електричний розряд» 

[164].

Деякі цілителі під час сеансу відчувають, ніби вони перебува-

ють у зміненій реальності, яка має змінені просторово-часові, фі-

зичні та психологічні параметри [170]. Саме встановлення контак-

ту із пацієнтом звичайно відчувається як трансперсональне злиття 
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та відчуття єдності із пацієнтом [7, 162, 170]. Почуття єдності, у 

свою чергу, супроводжується емпатією із пацієнтом.

Деякі цілителі після сеансу відчувають велику втому, наче 

після важкої фізичної роботи, тоді як інші – ні [164]. Можливо ця 

відміна пов’язана із уявленнями самих цілителів (або фактом) про 

джерело енергії, яку вони використовують для лікування пацієн-

тів: якщо цілитель використовує власну внутрішню енергію, то, як 

правило, після сеансу він відчуває себе знесиленим, якщо ж він 

виступає лише провідником якоїсь зовнішньої (космічної, боже-

ственної та ін.) енергії, то втоми звичайно немає. У дослідженні 

Махера та ін. також було показано, що під кінець сеансу в цілите-

лів послаблюється тактильна чутливість [81].

Даних про особистісний профіль цілителів, на жаль, доволі 

мало. У дослідженні Уілсона та Барбера було показано, що бага-

то людей із підвищеною схильністю до фантазування вважають, 

що наділені цілительскими здібностями, більше того, деякі з них 

навіть ведуть цілительську практику [177]. Це узгоджується із да-

ними про те, що цілителі здатні глибоко зосереджуватись на своїх 

думках і переживаннях. Окрім того, цілителі, як правило, мають 

зовнішній локус контролю, тобто вважають, що їх життям керують 

якісь зовнішні сили, а не вони сам [147].Це узгоджується думкою 

багатьох цілителів стосовно того, що у процесі психічного ціли-

тельства вони є лише пасивними провідниками, через які тече зо-

внішня цілюща енергія.

Відчуття та переживання пацієнтів. У слабко розвинених 

країнах, де місцями зберігся племінний устрій, пацієнту спочатку 

звертаються за допомогою до шамана, оскільки для них саме та-

кий тип медицини є найбільш доступним та звичним, і лише у ви-

падку невдалого лікування шаманом починають шукати допомоги 

у конвенціональної медицини. У більш технологічно розвинених 

країнах ситуація зворотна: до цілителів звертаються, як правило, 

лише після того, як конвенціональна медицина не дала бажаного 

результату [138, 164]. У випадку невиліковних або тяжких хроніч-
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них захворювань цілителі є останньою надією пацієнтів. Тому стан 

пацієнтів на момент звернення до цілителя часто дуже поганий. 

Виходячи з цього, пацієнта спочатку потрібно заспокоїти, розсла-

бити та повернути у стан психологічної рівноваги. Як правило, під 

час сеансу пацієнта саджають на зручне місце та просять розсла-

битися, дихати глибше та думати про щось світле і піднесене, на-

приклад про Бога. Інколи з цією ж метою цілителі застосовують 

трав’яні настої, накладання рук або легкий масаж.

Дії цілителя сприяють заспокоєнню, розслабленню та пози-

тивному настрою пацієнта. З точки зору багатьох цілителів, на-

явність позитивних очікувань від сеансу є необхідним фактором 

успішного психічного цілительства [80, 96, 178]. Впродовж сеансу 

незвичайні психофізичні відчуття має не лише цілитель, а й паці-

єнт [7, 164]. Серед таких відчуттів частіше всього називають тепло, 

розслаблення, спокій, мороз, тремор, шум у голові, дискомфорт та 

ін. Частіше всього у процесі сеансу вдається прибрати больовий 

синдром. Варто зазначити, що наукову перевірку проходили лічені 

цілителі. Оскільки вивчати цілительські ритуали племен науковим 

методом надзвичайно важко [96], ми розглянемо лише дані, отри-

мані у розвинених країнах.

Наукові дослідження феномена. Ряд досліджень було прове-

дено з відомим британським цілителем Харрі Едвардсом у середи-

ні ХХ століття [119]. У дослідженні було опитано 95 пацієнтів, які 

стверджували, що Едвардс зміг їх вилікувати. Історію хвороби та 

медичні записи після цілительського сеансу вдалось зібрати лише 

для 37 з них. Виявилось, що стан здоров’я 34 з 37 пацієнтів після 

сеансу не покращився. Таким чином, між заявами пацієнтів та ре-

альним станом речей явно спостерігається дисонанс. У ще одному 

дослідженні з відомим німецьким цілителем отримано приблизно 

аналогічні результати. У цьому випадку стан пацієнтів з функціо-

нальними розладами дійсно покращувався, тоді як органічні ура-

ження зцілити не вдавалось [154].

На сьогодні є лише декілька гарних оглядів на тему клініч-
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них досліджень психічного цілительства [1, 4, 138]. У них відміча-

ється, що багато з цих досліджень мають очевидні методичні не-

доліки, зокрема – відсутність подвійних сліпих експериментів та 

контрольних груп. Загальний висновок цих статей: якщо феномен 

психічного цілительства й існує в реальності, то його ефект дуже 

невеликий і значно поступається за масштабом психологічному 

впливу цілителя на пацієнта.

Одна з ключових проблем наукового дослідження феномена 

психічного цілительства полягає у тому, що, поки у дослідах бе-

руть участь люди, дуже важко встановити істинну причину покра-

щення їх самопочуття [8], оскільки у реальності все може поясню-

ватись звичайним навіюванням. Можливо в схему експериментів 

із часом введуть контрольну плацебо-групу, хоча не зовсім ясно, як 

підібрати адекватний психологічний вплив, який повністю би від-

повідав психічному цілительству, оскільки завжди можна сказати, 

що людина, що здійснює плацебо-вплив, насправді також має зді-

бності до психічного цілительства. З цієї точки зору перспективни-

ми виглядають дослідження на тваринах та рослинах, адже вони, 

на відміну від людей, не сподіваються на позитивний результат від 

дій цілителя.

Мабуть найкраще з проведених на сьогодні досліджень – це 

серія експериментів Бернарда Греда з Університету МакГіла (Кана-

да). У 1960-х роках він співпрацював із угорським екстрасенсом та 

цілителем Оскаром Естебані, який стверджував, що може лікувати 

людей методом накладання рук. У першому з цих експериментів 

використовували мишей, яких недогодовували йодом для розвитку 

в них ендемічного зобу; після цього мишей ділили на три групи: на 

одну здійснював вплив Естебані (шляхом накладання рук на клітку 

з тваринами приблизно на 15 хвилин 10 разів на тиждень), інтак-

тну групу просто не чіпали, а на клітину з контрольними тварина-

ми діяли теплом у тому ж режимі, що й Естебані, для імітації його 

дотику. Було встановлено, що швидкість розвитку захворювання у 

мишей, на яких діяв цілитель, була значно нижчою, ніж у контролі. 
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У наступному досліді Естебані не мав доступу до кліток, замість 

цього він намагався подіяти на шматок шерсті, який потім клали у 

клітку з експериментальними тваринами. Такий же шматок шер-

сті, але без будь-якого впливу, клали до контрольних тварин. І зно-

ву швидкість розвитку хвороби у експериментальної групи тварин 

була нижчою, ніж у контролі, що вказує на позитивний вплив ці-

лителя на тварин. В ще одному експерименті вивчалась швидкість 

загоєння ран на шкірі тварин під дією цілителя. І знов було виявле-

но позитивний ефект: рани у тварин, на яких впливав Естебані, ре-

генерували швидше, ніж у тварин контрольної групи. Більше того, 

цей досвід було повторено ще раз, із більш суворим контролем, але 

результати були такими самими [50]. Результати описаних дослі-

дів доволі переконливо свідчать на користь гіпотези про існування 

психічного цілительства.

Варто також згадати більш сучасне дослідження, проведе на 

початку 1990-х Вірзом та ін. [179]. Вони використали дещо інак-

ший підхід до постановки експериментів. Відомо, що саламандри 

й тритони мають підвищену здатність до регенерації частин тіла 

після пошкодження. Дослідники хірургічно видаляли частину пе-

редніх кінцівок саламандр, після чого просили чотирьох цілителів 

спробувати прискорити процес регенерації у тварин. Було вста-

новлено, що швидкість регенерації у дослідної групи вища, ніж у 

контрольної. Якщо скептики ще можуть якось списати ці резуль-

тати на те, що тварини, все-таки, можуть мати сподівання, а отже 

можуть бути схильними до ефекту плацебо, то у відношенні рос-

лин таке пояснення виглядає абсурдно. Нещодавно було проведено 

декілька експериментів, в яких вивчався ефект психічного впливу 

цілителів на швидкість росту насіння салату-латука. Варто зазна-

чити, що методичний рівень цих експериментів дуже високий, 

оскільки застосовано подвійний сліпий підхід. Також цікаво, що ці 

досліди проводились в умовах реальної ферми, а не у лабораторії. 

Окрім того, у випадку позитивного результату, можна буде говори-

ти про комерційну вигоду застосування психічного цілительства 
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у сільськогосподарській галузі. У цих дослідах відбирали чотири 

комплекти насіння, з них випадковим чином обирався один, на 

який здійснював вплив цілитель, ще на один впливала звичайна 

людина, яка намагалась імітувати паси цілителя, і ще два комп-

лекти слугували контролем. Після цього насіння віддавали третій 

людині, котра не знала ідентичності груп, яка й висівала насіння; 

через деякий час проростки оцінювали за трьома параметрами 

(на цьому етапі експерти також не знали, де яка група). У першо-

му досліді, проростки насіння, на яке здійснював вплив цілитель, 

мали достовірні відміни за одним з параметрів [117]. У другому 

експерименті, вже всі три параметра проростків насіння з експери-

ментальної групи відрізнялись від таких в інших групах, зокрема 

мали більшу вагу та були більш стійкими до грибкових інфекцій. 

На думку авторів, враховуючи на 10% більшу масу проростків на-

сіння, на яке впливав цілитель, залучення людей з такими здібнос-

тями може мати реальну комерційну вигоду [118].

Було також проведено деякі процес-орієнтовані дослідження 

феномену психічного цілительства. Вони переважно мають біохі-

мічний характер. Зокрема, у незалежних експериментах Сміт [146] 

і Рейна [110] було встановлено, що каталітична активність фермен-

тів, що знаходяться у колбі, яку тримав у руках цілитель, значно 

вища, ніж у контролі.

З давніх часів вважається, що молитва за здоров’я людини 

може сприяти її одужанню. Але чи є під цим реальна основа? До-

слідження впливу молитви на здоров’я людини цілком вкладають-

ся у загальну схему дослідів по вивченню психічного цілительства 

[76]. Так, було встановлено, що колективна молитва здійснює по-

зитивний ефект на пацієнтів із ішемічною хворобою серця [19, 54]. 

В іншому дослідженні показано позитивний вплив молитов на па-

цієнтів, що страждають від СНІДу [145]. На жаль, ці експерименти 

не позбавлені методичних недоліків [20]. Наприклад, неможливо 

проконтролювати, чи не молився хтось із тяжкохворих пацієнтів 

з контрольної групи? На думку Роберста та ін., дані про феномен 
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дистанційного зцілення дуже неоднозначні та потребують подаль-

шого вивчення [116].

Який же можливий механізм психічного цілительства? Віро-

гідно, має місце одночасно декілька механізмів. Можливо, ціли-

тель здатний напряму впливати на біологічні тканини, змінюючи 

в них швидкість протікання регенеративних і деструктивних про-

цесів. Непрямим підтвердженням цієї ідеї є дані Брода та ін., які 

показали, що ряд параметрів клітин крові пацієнтів змінюється під 

впливом цілителя [14]. На жаль, поки що дані подібного роду дуже 

нечисленні.

9. Психокінетичний вплив на живі системи

Всі дослідження ментального цілительства стикаються з од-

нією спільною методологічною проблемою: практично неможливо 

довести, що зцілення пацієнта сталося виключно внаслідок психо-

кінетичного впливу оператора-цілителя. Тому багато парапсихоло-

гів звернулись до іншого питання: чи може людина силою думки 

впливати на стан живих систем, що знаходяться на віддаленні від 

нього? У даному випадку мова йде не про дистанційне зцілення 

людей і тварин, а мається на увазі психокінетичний вплив на не-

ушкоджені біологічні системи. Наприклад, вплив на рух дрібних 

ссавців, на просторову орієнтацію риб, на клітини крові та ін. [17]. 

Частіше всього в якості об’єкта дослідження виступає психофізіо-

логічний стан людей, а саме артеріальний тиск, частота серцевих 

скорочень, опір шкіри, рівень стресу тощо, під дією віддаленого 

оператора [31, 122]. Дану форму психокінезу прийнято називати 

«прямою ментальною взаємодією із живими системами» (direct 

mental interaction with living systems / DMILS).

Практично всі експерименти на тему DMILS мають однакову 

схему. Звичайно участь в досліді беруть дві людини: оператор, який 

здійснює вплив на іншу людину, та реципієнт, який слугує мішен-

ню впливу з боку оператора. Впродовж експерименту постійно ре-

єструються показники психофізіологічного стану реципієнта. Опе-
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ратор же здійснює вплив на реципієнта відповідно до випадково 

генерованої схеми. Як правило, експериментатори не знають, коли 

оператори здійснюють вплив, а коли – ні (період контролю). Саме 

собою, реципієнт також не знає, коли комп’ютер дасть оператору 

сигнал починати вплив. Такий тип досліду є класичним прикладом 

подвійного сліпого експерименту. Таким чином, якщо феномена 

прямої ментальної взаємодії не існує, то психофізіологічні показ-

ники реципієнта в контрольні та дослідні періоди експерименту не 

будуть відрізнятися. Якщо ж параметри психофізіологічного стану 

реципієнта будуть достовірно відрізнятися у різні фази досвіду, а 

всі зовнішні фактори будуть виключені, то можна буде стверджу-

вати, що феномен DMILS реально існує.

Використовуючи описану вище схему постановки експери-

менту, було виконано велику кількість дослідів, направлених на 

вирішення двох основних питань: 

1) чи може людина відчувати, коли на неї дивляться інші? 

2) чи можливо впливати на інших людей на відстані?

Припускаємо, що відчуття чужого погляду знайоме будь-якій 

людині (у парапсихології навіть існує спеціальний термін, що опи-

сує цей феномен – «скопестезія»). Чи не виникало і у вас, шановні 

читачі, хоч раз подібне відчуття? Тим не менше довгий час цей 

феномен відносився до категорії ілюзій, оскільки серйозних дослі-

джень на цю тему не проводилось. Скептики вважають, що справа 

може бути не у «силі погляду» (по суті, психокінетичний вплив), 

а у банальних речах на кшталт шурхоту одежі позаду, уривків роз-

мов, випадково почутих реципієнтом, та ні. Окрім того, сам факт 

розвороту людини привертає увагу інших, які при цьому автома-

тично кидають на реципієнта погляд, хоча до цього могли і не ди-

витись в його бік. 

На сьогодні історія дослідження феномена сприйняття чужо-

го погляду нараховує вже понад 100 років. Цікаво, що вивчення 

феномена проводилось не лише парапсихологами, але й конвенці-

ональними психологами [24, 123, 143]. Для того, щоб виключити 
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можливий внесок описаних вище факторів, реципієнта звичайно 

саджають на самоті у кімнаті, під’єднують до нього датчики, та 

ведуть спостереження через камеру. Оператор же знаходиться 

в іншій кімнаті й може спостерігати за реципієнтом через моні-

тор. Основну частину часу екран порожній або показує щось не 

пов’язане із дослідом, але в деякі періоди (що обираються випад-

ково) екран передає трансляцію з камери, і оператор має нагоду 

спостерігати за реципієнтом. За даними Шлітца і Брода показни-

ки опору й провідності шкіри у реципієнтів під час «слідкування» 

значно відрізнялись від таких у контрольні періоди [122]. Цікаво 

також, що у нещодавньому дослідженні Шелдрейка і Смарт було 

показано, що реципієнти дійсно здатні відчувати, коли на них ди-

виться оператор, а коли – ні [144]. У той же час Мюллер та ін. 

провели дослід, в якому вимірювали електродермальні показники 

і записували особисті відчуття реципієнтів під дією погляду опера-

тора та у контрольний період, и отримали протилежні результати: 

статистично значущої різниці між станами виявлено не було [88].

В оглядовій статті Шлітца і Брода також проаналізовано ре-

зультати 19 експериментів по вивченню дистанційного впливу, в 

яких оператори у визначені періоди часу подумки налаштовува-

лись на реципієнтів і намагались вплинути на їх фізіологічні по-

казники; при цьому реципієнти знаходились у лабораторії, де їх 

стан відслідковувався датчиками [122]. Операторам ставили різні 

завдання, відповідно до чого обирався і характер мисленого впли-

ву. Наприклад, якщо завдання полягало у тому, що активувати ор-

ганізм реципієнта, то оператор міг візуалізовувати, як реципієнт 

займається спортом. У деяких дослідах оператори могли відслід-

ковувати зміни електродермальних показників реципієнтів, що 

дозволяло їм також налаштовуватись на екран, подумки намагаю-

чись вплинути на цифри або форму графіка. У контрольні періоди 

експерименту оператори думали про щось відсторонене та ніяк не 

пов’язане із реципієнтом. У цих дослідах також було показано до-

стовірну відміну електродермальних показників реципієнтів під 
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час впливу та у контрольні періоди [122].

Тим не менше варто зазначити, що оглядова стаття Шлітца 

і Брода, яка згадувалась вище, не позбавлена недоліків. Зокрема, 

автори включили в огляд декілька ранніх експериментів, що не від-

різнялись високим методологічним рівнем більш пізніх дослідів 

[137]. Спробу проаналізувати зв'язок між якістю експерименталь-

ної методології та результатом досліду вжито у нещодавно опублі-

кованому мета-аналізі Шмідта та ін. [136]. Автори спеціальним 

способом закодували кожний із включених до аналізу експеримен-

тів по 208 пунктах, серед яких 19 описували якість постановки екс-

перименту. Наприклад, чи була кімната реципієнта звукоізольова-

ною? Чи адекватною була вологість повітря у приміщенні для ре-

єстрації електродермальних показників? Чи випадково обирались 

періоди впливу, чи по заданій схемі? Якість методології негативно 

корелювала із величиною психокінетичного ефекту, хоча й не до-

стовірно. Тим не менше у 15 експериментах по вивченню відчуття 

чужого погляду було виявлено статистично значущий психокіне-

тичний ефект [136]. З цього слідує, що позитивні результати цих 

дослідів не можна списати лише на недосконалу методологію. Не-

великий психокінетичний ефект також виявлено у 36 експеримен-

тах по дистанційному впливу. Але після видалення усіх дослідів із 

недостатнім методологічним рівнем і аналізу тих експериментів, 

що лишилися, статистично значущого ефекту виявлено не було. 

Варто розуміти, що кореляція ніколи не вказує на причинно-на-

слідкові зв’язки, відображаючи лише наявність якоїсь залежності 

між величинами. Тому неправильно буде стверджувати, що низька 

якість методології є причиною позитивних результатів психокіне-

тичних експериментів. На думку Шмідта та ін, потрібно проводи-

ти повторні дослідження у жорстко контрольованих умовах.

Одним з нових напрямків у вивченні прямої мисленої взаємо-

дії із живими системами є так званий “поведінковий DMILS” або 

“когнітивний DMILS”. Уявіть, що у вас є друг або родич, якого 

чекає важливий іспит або випробування. Як правило, бажаючи під-
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тримати близького, ми говоримо щось на кшталт «буду тримати за 

тебе кулаки» або «буду тебе сварити». Таким чином, передбачаєть-

ся, що думки про іншу людину здатні якось допомогти її упоратись 

із випробуванням. Але чи стоїть за цією ідеєю реальний феномен, 

чи це просто дурні забобони? Зацікавившись цим питанням, па-

рапсихологи провели ряд досліджень у рамках вище описаної пси-

хокінетичної парадигми. Вчені вирішили перевірити, чи можуть 

думки однієї людини допомогти іншій людині, що знаходиться да-

леко від неї, показати гарні результати у тестах на зосередження. 

Перед реципієнтом ставили наступне завдання: спробувати зосе-

редитись на підсвічнику і кожного разу, коли увага буде розсію-

ватись, натискати на кнопку, що дозволить вченим визначити за-

гальний рівень зосередженості у реципієнта. Паралельно в іншій 

кімнаті сидів оператор, який у випадково обрані періоди часу на-

магався допомогти реципієнту краще зосередитись. У більшості з 

дослідів такого роду дійсно було виявлено статистично значущий 

ефект, що вказує на можливість дистанційної допомоги [12, 15, 40, 

175]. У той же час у деяких дослідах ефект не підтвердився [172, 

173], що вказує на те, що робити висновки про реальність феноме-

на поки зарано.

 

Питання та завдання для самоконтролю

1. Поясніть різницю між макро- та мікро-психокінезом, а 

також між психокінезом та телекінезом.

2. Чи існують наукові докази можливості психокінетичного 

згинання металевих предметів? У чому полягає «ефект Геллера»? 

Чи можна з упевненістю сказати,  що Урі Геллер наділений психо-

кінетичними здібностями?

3. Поясніть принцип роботи генератора випадкових подій, 

а також оцініть вклад цього приладу у дослідження феномена пси-

хокінезу.

4. Поясніть суть «Global Consciousness Project». Чи дово-
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дять результати цього проекту існування колективного психокіне-

зу?

5. Уявіть, що ви моделюєте новий психокінетичний експе-

римент із застовуванням генератора випадкових подій. Що потріб-

но врахувати для того, щоб максимально наблизити дослід до умов 

спонтанного психокінетичного досвіду?

6. Уявіть, що ви підкинули монету 100 разів підряд, і кож-

ного разу перед її падінням намагалися вгадати, яка ж сторона ви-

паде. Зрештою ви отримали статистично значущий результат. Як 

зрозуміти, що результат отриманий за рахунок психокінезу, а не 

екстрасенсорики?

7. Опишіть основні феноменологічні характеристики ви-

падків спонтанного психокінетичного досвіду.

8. Проаналізуйте результати дослідів по вивченню психіч-

ного впливу на живі системи. Чи можна вважати феномен DMILS 

доведеним?

9. У чому суть феномена психічної фотографії? Чому так 

багато вчених ставляться до нього скептично?

10. Поясніть зв’язок між психокінезом та парапсихологіч-

ним ефектом експериментатора.

11. Порівняйте методи вивчення макро- та мікро-психокіне-

зу. Які з них дали більш переконливі результати?

12. Опишіть відчуття пацієнтів та цілителів під час сеансу 

психічного цілительства.

13. Чи впливає фізична відстань до мішені на ефективність 

психокінетичного впливу? Про що це може свідчити?

14. Чи достатньо існуючого масиву експериментальних да-

них для відповіді на питання про існування феномена психокіне-

зу? Чи підтверджують його результати мета-аналізів?

15. Спробуйте уявити, що суспільство визнало психокінез як 

реально існуючий феномен. Поміркуйте, як це може позначитися 

на житті суспільства?
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ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни 
“Основи парапсихології” складена  відповідно до освітньо-профе-
сійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» у галузі знань 0301 «Соціально-політичні на-
уки» напряму підготовки 6.030102 «Психологія».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є паранормаль-
ні психічні процеси людини, психологічні риси та особливості по-
ведінки особистостей, які мають переживання паранормального 
характеру, а також походження та феноменологію паранормаль-
них явищ психіки. Докладно описуються гіпотези, що покликані 
пояснити природу вищевказаних явищ, ґрунтовно аналізується 
фактичний матеріал, отриманий в ході багаторічного вивчення 
паранормальних процесів психіки, які поділяють на три основні 
групи: екстрасенсорна перцепція, взаємодія свідомості та матерії, 
присмертні переживання людини. Обговорюються методологічні 
засади, передумови та історія становлення, сучасні досягнення та 
перспективи парапсихології як наукової дисципліни.

Міждисциплінарні зв’язки: Основою для вивчення дисци-
пліни «Основи парапсихології» є нормативні курси 2 року навчан-
ня («Експериментальна психологія»), 3 року навчання («Матема-
тична статистика»), 4 року навчання («Методи багатомірної ста-
тистики»), а також спеціальний курс 4 року навчання «Теоретичні 
методи психологічних досліджень». Дисципліна також пов’язана 
з таким новітнім напрямком психологічної науки як трансперсо-
нальна психологія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змісто-
вих модулів:

1. Феномен екстрасенсорної перцепції.
2. Взаємодія свідомості людини та матерії.
3. Існування людської свідомості після смерті фізичного 

тіла.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи па-

рапсихології” є формування загальних знань та уявлень щодо па-
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ранормальних процесів людської психіки, ознайомлення із сучас-
ними методологічними підходами до їх вивчення, а також окрес-
лення перспектив розвитку парапсихології в XXI сторіччі.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Основи 
парапсихології” є:

1. Розглянути визначення, предметне поле, мету та завдан-
ня парапсихології. 

2. Охарактеризувати феноменологію та сучасні уявлення 
про явище екстрасенсорної перцепції. 

3. Сформувати чітке уявлення про різновиди та феномено-
логію взаємодії людської свідомості та матерії. 

4. Висвітлити сучасні уявлення та гіпотези стосовно різно-
маніття та природи присмертних та позатілесних переживань лю-
дини, навести доказову базу теорії реінкарнації.

5. Детально охарактеризувати сучасні методичні підходи, 
що застосовуються при проведенні парапсихологічних досліджень. 

6. Надати інформацію про сучасний стан парапсихології в 
світі та Україні, а також окреслити перспективи дисципліни.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми сту-
денти повинні:

знати :

1. Принципову відміну парапсихології як наукової дисци-
пліни від сукупності різноманітних окультно-магічних практик, 
що традиційно асоціюються із поняттям «парапсихологія». 

2. Доказову базу та фактичні досягнення парапсихології.
3. Феноменологію різних форм екстрасенсорної перцепції, 

включаючи яснобачення, ретрокогніцію, прекогніцію, телепатію, 
емпатію тощо. 

4. Основні характеристики та форми взаємодії людської сві-
домості та матерії, зокрема макро-психокінезу, мікро-психокінезу, 
полтергейстів та «захоплень». 

5. Феноменологічні характеристики та пояснення різних 
форм життя свідомості після смерті, серед яких присмертні та по-
затілесні переживання, ментальний медіумізм, реінкарнація, при-
види тощо.

6. Основні дослідницькі організації та угруповання сучас-



406

С. Гонсалес, Ю. Медведєва, І. Бомбушкар

ності, що підтримують розвиток парапсихології як наукової дис-
ципліни.

вміти:
1. Самостійно знаходити та аналізувати рецензовану науко-

ву літературу парапсихологічної спрямованості.
2. Базуючись на знаннях методології, планувати та реалізо-

вувати експерименти з вивченнях паранормальних явищ людської 
психіки в лабораторних умовах.

3. На базі отриманих знань кваліфіковано описувати та ін-
терпретувати отримані в ході експериментальних досліджень ре-
зультати.

4. Аналізувати наявні в засобах масової інформації твер-
дження стосовно паранормальних явищ з точки зору наукової па-
рапсихології.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/ 2 
кредитів ECTS. Зокрема: лекції – 34 год., самостійна робота – 38 
год.

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
залік.

3. Засоби діагностики успішності навчання  усні відпо-
віді під час лекцій, модульні контрольні роботи.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Феномен екстрасенсорної перцепції

Вступ Визначення, предметне поле, мета та завдання парапсихо-

логії як самостійної наукової дисципліни. Транс персональ-

на психологія. Провідні світові організації та наукові групи, 

що проводять дослідження в галузі парапсихології. Сучас-

ний статус парапсихології в світі та Україні ................(2 год.)
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ТЕМА 1. Феноменологія екстрасенсорної перцепції……….(10 год.) 

Визначення та класифікація різних форм надчуттєвого 

сприйняття людини; методи вивчення та реєстрації екс-

трасенсорної перцепції; вклад Джозефа та Луїзи Райн у 

дослідження феномену; спонтанна та індукована екстра-

сенсорна перцепція; інтуїтивне сприйняття; галюцинації; 

реалістичні та нереалістичні сновидіння; телепатія; вклад 

особистості рецепієнта у зміст надчуттєво отриманої ін-

формації; наукове значення спонтанного екстрасенсорного 

досвіду.

ТЕМА 2. Експериментальні дослідження екстрасенсорної перцеп-

ції ................................................................................(12 год.)

Достовірність екстрасенсорної перцепції; історія експеримен-

тальних досліджень екстрасенсорної перцепції; можли-

вість однозначного доведення феномену; сучасна доказова 

база та фактичний матеріал; традиційні пояснення фено-

мену; особливості методології вивчення екстрасенсорної 

перцепції; технології в дослідженні феномену; роль експе-

риментатора; результативність екстрасенсорних тестів; 

цільові величини в екстрасенсорних тестах: фізичні та пси-

хологічні аспекти; роль інших змінних в експериментальних 

дослідження екстрасенсорної перцепції.

ТЕМА 3. Екстрасенсорна перцепція і час ………………….....(6 год.) 

Переміщення свідомості реципієнта у часі; феномен ретро-

когніції та прекогніції; експериментальні дослідженнях пре-

когніції; теоретичні підходи до пояснення феномену.

Змістовий модуль 2 Взаємодія свідомості людини та матерії

ТЕМА 4. Феноменологія різних форм психокінезу ................(12 год.) 

Явище спонтанного психокінезу; феноменологічні харак-



408

С. Гонсалес, Ю. Медведєва, І. Бомбушкар

теристики різних форм впливу свідомості на матеріальні 

об’єкти; макро-, мікро- та ретро-психокінез; експеримен-

тальні дослідження та доказова база психокінезу; сучасні 

технології у дослідженні психокінезу; результативність 

тестів на психокінез; цільові величини в психокінетичних 

тестах; вклад інших (неконтрольованих) змінних під час 

експериментального дослідження психокінезу.

ТЕМА 5. Вибрані розділи із питання взаємодії свідомості та мате-

рії...................................................................................(10 год.) 

Вплив дослідника на результативність психокінетичних 

тестів; феномен безконтактного цілительства; вчення 

Месмера про тваринний магнетизм; явище прямого впливу 

свідомості оператора на біологічні об’єкти (DMILS); фе-

номен паранормальних фотознімків; відомі випадки макро-

психокінезу: Урі Геллер, Нінель Кулагіна, Роні Маркус тощо; 

феномен полтергейсту як прояв несвідомого психокінезу.

Змістовий модуль 3 Існування людської свідомості після смерті 

фізичного тіла

ТЕМА 6. Сучасне уявлення про гіпотезу існування свідомості люди-

ни після смерті фізичного тіла …………………..…(12 год.) 

Медіумізм та гіпотеза існування свідомості після фізичної 

смерті; феномен ксеноглосії; експериментальні досліджен-

ня безтілесного існування; дослідження медіумів за сучас-

них умов; феноменологія реінкарнації; вклад Яна Стівенсона 

до створення сучасної форми теорії реінкарнації; доказова 

база та фактичний матеріал з реінкарнації; матеріаліс-

тичні пояснення феномену; метод регресійного гіпнозу в до-

слідженні минулих життів; криптомнезія, парамнезія та 

конфабуляції.
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ТЕМА 7. Феноменологія різних форм позатілесного існуван-

ня........................................…………………………....(8 год.) 

Присмертні переживання людей: основні характеристики 

та феноменологія; нейропсихологічні, психологічні та па-

рапсихологічні гіпотези; позатілесні переживання: феноме-

нологія та основні ознаки; уявлення про астрал та астраль-

не тіло; експериментальні дослідження феномену; тради-

ційні та парапсихологічні тлумачення; інститут Р.А. Мон-

ро; феноменологія сутностей, привидів та духів; явище 

спілкування з померлими особистостями; паранормальне 

«захоплення» будівель сутностями; можливі тлумачення 

та гіпотези.
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ДОДАТКИ

ВІДПОВІДІ НА ТИПОВІ ЗАПИТАННЯ

Питання №1. Що таке парапсихологія?

Парапсихологія – це наукова дисципліна, яка займається 

вивченням трьох видів паранормальних явищ, пов’язаних з люд-

ською психікою – екстрасенсорної перцепції, взаємодії свідомості 

та матерії, а також феномена життя після смерті. 

Паранормальні явища – це  усі феномени, які в тій або ін-

шій мірі виходять за межі того, що вважається допустимим з точ-

ки зору сучасного наукового знання. Саме існування таких явищ 

вказує на те, що чіткий поділ на об’єктивне і суб’єктивне, який 

лежить в основі нинішньої наукової парадигми, є не зовсім вірним, 

і границя між цими поняттями далеко не така очевидна, як вважа-

ли раніше.

Слід підкреслити, що парапсихологія займається досліджен-

ням лише тих аномальних явищ, які безпосередньо пов’язані з 

людською психікою. Саме з цієї причини в предметне поле парап-

сихологічних досліджень не попадають такі популярні напрямки 

як астрологія, хірологія або фізіогноміка. 

На сьогоднішній день предмет вивчення парапсихології чітко 

визначений – це психічний досвід людей, що пов'язаний із трьома 

групами аномальних явищ:

1) Екстрасенсорна перцепція – явище, при якому людина 

здатна отримувати інформацію про якусь людину, предмет або по-

дію (минулу, теперішню, майбутню) і т.д. без посередництва відо-

мих органів чуття. Серед різних видів ЕСП: телепатія, передбачен-

ня, ясновидіння, ретрокогніція, емпатія і т.д.

2) Взаємодія свідомості та матерії (психокінез) – фено-

мен прямого впливу свідомістю на фізичні або біологічні системи, 

який не можна пояснити проявом жодного з відомих видів енер-

гії. В більш широкому розумінні – це увесь спектр взаємовідносин 
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між матерією і свідомістю, включаючи вплив свідомості на мате-

рію, а також вплив матерії на свідомість живих істот.

3) Феномен життя після життя – до цієї групи відно-

ситься ціла низка явищ, пов’язаних зі смертю фізичного тіла, се-

ред яких: присмертні переживання, реінкарнація, життя свідомості 

після загибелі тіла, привиди, ментальний медіумізм. 

Більшість парапсихологів вважає, що майбутні дослідження 

дозволять пояснити дані паранормальні явища з наукових позицій, 

хоча й не ясно, чи можливо їхнє повне і правильне пояснення без 

цілковитої зміни сучасної наукової парадигми. На думку інших 

дослідників, існуючі наукові моделі сприйняття, пам’яті і психіки 

цілком підходять для пояснення деяких чи навіть усіх відомих па-

рапсихологічних феноменів.

Питання №2. Чим парапсихологія не є?

На жаль, доводиться констатувати, що в суспільстві склалося 

зовсім не правильне  розуміння суті парапсихології. Особливо це 

стосується російськомовного простору. Часто можна почути або 

прочитати, що парапсихологія займається усіма існуючими ано-

маліями, включаючи НЛО, снігову людину, вампірів, лохнесське 

чудовисько, чаклунство, алхімію і т.д. Більш того, кожний другий 

окультний практик або езотерик не гребує назвати себе парапси-

хологом. Мабуть, кожному з нас доводилося читати щось подібне: 

«Про себе: екстрасенс, маг, цілитель, парапсихолог і т.д.». На жаль, 

це наслідок цілковитого нерозуміння суті парапсихології й того, 

хто ж насправді є парапсихологом.

Насамперед, парапсихологія – це наука, галузь досліджень, 

пов’язаних з вивченням паранормальних феноменів. Більш того, 

предметне поле парапсихології (те, що вона вивчає) чітко визна-

чене: екстрасенсорна перцепція, взаємодія свідомості та матерії, 

феномен життя після життя. І усе. Таким чином, парапсихолог – це 

людина, яка проводить дослідження паранормальних феноменів, 

що відносяться до однієї з цих груп. Парапсихологія не має жод-
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ного відношення до практик проведення чаклунських/магічних 

ритуалів, до передбачення долі, корекції карми і т.д. Вона також 

не займається вивченням НЛО, снігової людини чи лохнесського 

чудовиська.

Український центр парапсихологічних досліджень також не 

має до подібних напрямків і практик жодного відношення, дотри-

муючись позиції і підходу академічної парапсихології.

Питання №3. Що таке парадигма?

Говорячи про такий спірний (на думку суспільства) науковий 

напрямок як парапсихологія, важливо розуміти поняття парадиг-

ми. У широкому розумінні, парадигма – це сукупність фундамен-

тальних уявлень, концепцій та ідей, яка приймається і поділяєть-

ся співтовариством і яка об’єднує більшість його членів. Іншими 

словами, це світоглядна модель (картина світу), якої дотримуються 

члени певного співтовариства. Парадигма допомагає нам розібра-

тися в навколишньому світі, а також, що більш важливо з наукової 

точки зору, вона не тільки визначає, що є правдою, але й те, як 

цю правду («правдивість») можна визначити. Але тут ховається й 

очевидна пастка: якщо не розуміти на чому побудована та чи інша 

парадигма, то наша дослідницька і пізнавальна діяльність буде іс-

тотно обмежена.

За старою парадигмою, існуючою ще з часів Рене Декарта, 

суб’єктивний і об’єктивний світи є різними, і такими, що не пе-

рекриваються. Суб’єктивний світ «тут, в голові», а об’єктивний – 

«там, у реальному світі».  Картезіанська парадигма передбачає на-

явність об’єктивних методів вивчення і вимірювання фіксованого 

зовнішнього світу – єдиного з реально існуючих світів, на думку 

послідовників даної парадигми. Класична парадигма сприяє роз-

витку експериментального підходу, який претендує на об’єктивне 

вивчення світу і отримання об’єктивних знань про нього.

Розвиток квантової теорії призвів до істотного зрушення у 

розумінні навколишнього світу. Фізики раптом усвідомили, що 
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в наших експериментах і вимірюваннях завжди є певна невизна-

ченість. І пов’язано це з тим, що уже сам акт вимірювання може 

вплинути на предмет вивчення (знамените «спостерігач впливає на 

результат експерименту»). Через це дослідник може завжди впли-

вати на сам експеримент, і усі наші «об’єктивні» факти, насправді, 

можуть бути такими лише частково (існування екстрасенсорної 

перцепції практично виключає можливість «сліпого» експеримен-

ту). Це прозріння привело до ідеї нової парадигми, яка ґрунтується 

на нелокальності. І хоча не усі фізики з цим згодні, в новій пара-

дигмі стверджується, що Всесвіт є цілісним, і кожна з його частин 

на якомусь рівні зв’язана з усіма іншими частинами. Хоча нова па-

радигма не доводить існування парапсихологічних феноменів, але 

з нею вони набагато більш сумісні, ніж зі старою  парадигмою, і 

в рамках нової парадигми значно легше пояснити низку паранор-

мальних явищ.

Слід зазначити, що конфлікт між двома описаними парадиг-

мами відбувається вже зараз. Оскільки обидві системи вірувань 

широко розповсюджені, теми, в яких ці парадигми принципово 

розходяться, викликають гучні суперечки, у випадку яких навряд 

чи можливий компроміс. Відсутність принципово об’єднуючої 

обидві парадигми ідеї означає, що питання не може бути вирішене 

шляхом дискусії. У підсумку відповідь буде залежати від того, яка 

з парадигм дає краще пояснення спірних тем

Розуміння того, яку роль грають парадигми у вивченні світу, 

дозволить прибічникам конкуруючих світоглядів зберегти взаємну 

повагу незалежно від того, згодні вони чи ні з іншою точкою зору. 

Якщо ви хочете більш детально ознайомитися з цією темою, то 

можете звернутися то книжки Томаса Куна «Структура наукових 

революцій».

Питання №4. Що вивчають парапсихологи?

Однією з найбільш цікавих особливостей парапсихологічних 

феноменів є те, що вони практично необмежені відомими грани-
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цями простору і часу. Більш того, вони згладжують чітку границю 

між матерією і свідомістю. Нижче вказані основні парапсихологіч-

ні феномени, що підлягають вивченню:

● Екстрасенсорна перцепція (ЕСП) – здатність отримувати 

інформацію про якусь людину, предмет, подію або явище (в ми-

нулому, теперішньому, майбутньому) без посередництва відомих 

органів чуття. Серед різних видів ЕСП: телепатія, передбачення, 

ясновидіння, ретрокогніція, емпатія.

— Ясновидіння – отримання інформації стосовно об’єкта 

або ситуації паранормальним шляхом, що зазвичай супроводжу-

ється сприйняттям візуальних образів. На відміну від телепатії, 

при ясновидінні інформація звичайно отримують безпосередньо 

від зовнішнього фізичного джерела (наприклад, від фотографії, 

схованого предмета і т.д.), а не з свідомості іншої людини.

— Передбачення (прекогніція) – форма екстрасенсорної 

перцепції, коли сприймається якась майбутня подія, деталі якої не-

можливо дізнатися природним шляхом.

— Ретрокогніція – форма екстрасенсорної перцепції, коли 

сприймається якась подія з минулого, деталі якої невідомі опера-

тору.

—  Емпатія – здатність відчувати емоційний стан іншої лю-

дини.

— Телепатія – отримання інформації про думки, дії або 

емоції іншої людини паранормальним шляхом; пряма взаємодія 

свідомостей різних людей.

● Взаємодія свідомості та матерії (раніше – психокі-

нез) – пряма ментальна взаємодія з фізичними або біологічними 

об’єктами.

— Полтергейст – паранормальне явище, яке проявляється 

у виражених фізичних ефектах надприродного походження. Серед 

його ефектів: спонтанне переміщення, падіння чи поломка предме-

тів, голоси, стук, шуми, займання предметів, що часом призводить 

до травмування очевидців.
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● Феномен життя після смерті – продовження існування сві-

домості особистості в якійсь формі упродовж деякого часу після 

загибелі фізичної тіла.

— Присмертні переживання – поняття, що об’єднує увесь 

спектр переживань людей, які знаходяться при смерті (чи які на-

віть пережили клінічну смерть) або чудом уникли смерті.

— Позатілесний досвід (ПТД) – вид спонтанного або ви-

кликаного переживання, при якому людина усвідомлює себе на 

відстані від свого фізичного тіла.

— Реінкарнація – форма життя після смерті, при якій люд-

ська душа після загибелі фізичного тіла втілюється в новому тілі 

упродовж багатьох життів.

Крім того, вивчаються такі феномени як:

— «Захоплення» – періодичне повторення паранормальних 

явищ на певній місцевості або в певному приміщенні, що звичайно 

пов’язано з  діяльністю безтілесної сутності.

— Змінені стани свідомості (ЗСС) – будь-який стан свідо-

мості, відмінний від звичайного стану неспання. Найбільш розпо-

всюджено вивчення таких ЗСС як гіпноз, транс, медитація, гіпна-

гогічний стан, а також (в меншій мірі) фармакологічно індуковані 

ЗСС.

— Пам’ять місця – здатність місцевості або приміщення 

зберігати в себе інформацію про події, що сталися в минулому.

— Привиди – образи померлих людей, які спостерігаються 

візуально.

Питання №5. Які дослідницькі підходи застосовуються в 

парапсихології?

Парапсихологія є мультидисциплінарною наукою, з чим 

пов’язано широке різноманіття підходів до проведення парапсихо-

логічних досліджень. Нижче вказані основні методи, які найчасті-

ше застосовуються в парапсихології:

● Експериментальні дослідження – вивчення парапсихо-
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логічних феноменів в лабораторних (і наближених до лаборатор-

них) умовах. 

● Дослідження конкретних випадків – всебічне вивчення 

паранормального досвіду окремих людей, проведення польових 

досліджень, порівняння крос-культурних переконань і вірувань, 

пов’язаних з паранормальними феноменами.

● Аналітичні дослідження – статистична обробка і аналіз 

як великих баз даних, так і результатів окремих досліджень.

● Теоретичні дослідження – створення і апробація мате-

матичних, психологічних, описових і феноменологічних моделей 

паранормальних явищ.

— Історико-філософські дослідження – вивчення докумен-

тальних свідчень минулих століть, а також академічна дискусія з 

філософської тематики.

Хоча усі перелічені вище методи зробили свій вагомий внесок 

у розвиток парапсихології, але основним джерелом фактичного 

матеріалу в наш час є проведення контрольованих експериментів 

у лабораторних умовах. За рахунок застосування строгої наукової 

методології за останні півстоліття дослідникам вдалося створити 

значну базу даних фактів і експериментальних даних з вивчення 

низки паранормальних явищ.

За минулий час було розроблено цілу низку різних видів екс-

периментів, частина з яких на сьогоднішній день повторена сотні 

разів в десятках лабораторій по усьому світу. В деяких випадках 

умови цих досліджень є цілком однаковими, але частіше вони по-

дібні лише за концепцією, за рахунок чого вдається поступово за-

глиблюватися в дослідження деталей і особливостей аномальних 

феноменів. Завдяки застосуванню згаданих вище методів парап-

сихологам вдалося істотно просунутися в розумінні суті багатьох 

паранормальних явищ і значно розширити наші уявлення про Світ 

в цілому і людину зокрема.
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Питання №6. Які основні парапсихологічні експерименти 

сучасності?

Стараннями ЗМІ і кінематографа у більшості людей склалося 

викривлене уявлення про парапсихологію. Багато хто вважає, що 

парапсихологи до цих пір проводять дослідження за допомогою 

широко відомих карт Зенера. Це спеціалізована колода, яка скла-

дається з 25 карт, що поділяються на 5 видів (по 5 карт кожного 

виду) – карти з зображеннями квадратів, трикутників, кіл, хвиляс-

тих ліній і зірок. Ці карти були розроблені і активно застосовува-

лися в ранніх парапсихологічних дослідженнях, що проводилися 

Джозефом Райном з колегами в період 1930-1960-х років. Хоча за 

допомогою карт Зенера були отримані переконливі докази існуван-

ня екстрасенсорної перцепції, сьогодні вони вкрай рідко викорис-

товуються в професійних дослідженнях. Нижче перелічено п’ять 

найбільш значимих груп експериментів, що проводяться в різних 

лабораторіях світу в наш час.

I. Дослідження впливу свідомості на генератор випадко-

вих подій

Стрімкий розвиток електронних і комп’ютерних технологій 

дозволив дослідникам розробити низку автоматизованих експе-

риментів для вивчення взаємодії свідомості та матерії. В багатьох 

таких експериментах застосовується генератор випадкових чисел 

(RNG – random numbers generator), який на основі принципу ра-

діоактивного розпаду створює потік випадкових даних, що запи-

суються і аналізуються за допомогою спеціального програмного 

забезпечення.

У типовому експерименті з використанням RNG оператор 

намагається мислено змінити розподіл випадкових  чисел таким 

чином, щоб, наприклад, випадало більше великих або, навпаки, 

маленьких чисел. Ці експерименти є розвитком дослідів, в яких 

оператор намагався мисленим зусиллям вплинути на частоту ви-

падіння «орла» чи «решки» при киданні монет. Зрозуміло, що 

комп’ютеризовані експерименти мають багато переваг над перши-
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ми досвідами, в яких використовувалися монети, кості і т.д. Екс-

периментам із застосуванням генератора випадкових чисел прита-

манна більша гнучкість, чіткий контроль над умовами проведення, 

а також можливість отримання великої кількості даних.

У найбільшому з проведених мета-аналізів (1989 рік) даних 

експериментів по впливу свідомості на фізичні системи було проа-

налізовано результати біля 800 експериментів, виконаних 60 різни-

ми дослідниками за більш ніж 30 років. Аналіз показав, що ефект 

достатньо малий, але спостерігається стабільно: він проявляється 

в загальному статистичному відхиленні від випадкового ефекту 

величиною в 15 середньоквадратичних помилок. Імовірність отри-

мання таких результатів випадковим чином практично дорівнює 

нулю (менше однієї трильйонної частки), що свідчить про те, що 

людська свідомість здатна впливати на поведінку випадкових фі-

зичних систем. Більш того, з розвитком і ускладненням експери-

ментальних підходів величина ефекту, який спостерігається, не 

змінилася. Цей факт спростовує часті та безпідставні скептичні 

заяви про те, що з ускладненням методів дослідження наявність 

психокінетичного ефекту буде спростовано.

На думку деяких дослідників, ці результати можуть бути част-

ково пов’язані з проявом екстрасенсорики, якщо експериментатор 

або учасники досвіду інтуїтивно відчувають найбільш вдалий мо-

мент для проведення експерименту, тобто відчувають, коли досвід 

дасть позитивний результат. Ця концепція відома як «теорія по-

кращання вибору» (Decision Augmentation Theory). Тем не менше 

встановлені результати (особливо з урахуванням даних проекту 

«Global Consciousness Project») вказують на те, що вплив свідо-

мості на матерію справді відбувається, принаймні в деякі моменти 

дослідів.

II. Дослідження впливу свідомості на живі системи

Це явище також називається біопсихокінезом (біо-ПК) або 

прямим ментальним впливом на живі системи (Direct Mental In-

teraction with Living Systems – DMILS). Розвиток медичного об-
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ладнання і поява можливості вимірювати внутрішні функції тіла 

людини, включаючи вимірювання активності нервової системи за 

допомогою ЕЕГ, дало змогу експериментаторам впритул зайнятися 

питанням про здатність свідомості впливати на стан біологічних 

систем – подібно до того, як свідомість може впливати на системи 

фізичні (наприклад, генератор випадкових чисел).

Один з найбільш успішних і простих DMILS-експериментів 

– це перевірка здатності людини відчувати на собі чужий погляд. 

У таких експериментах оператор (той, хто дивиться) і реципієнт 

(той, на кого дивляться) знаходяться в ізоляції один від одного, при 

цьому оператор періодично (у випадково вибраний час) отримує 

сигнал подивитися на реципієнта через замкнений відео контур. 

Упродовж усього експерименту автоматично і неперервно вимі-

рюється активність нервової системи реципієнта. Отримані в ході 

цього і подібних DMILS-експериментів результати чітко вказують 

на те, що увага однієї людини, яка направлена на іншу, ізольовану 

від неї людину, здатна активувати чи, навпаки, «заспокоювати» ак-

тивність її нервової системи. На жаль, механізм цього явища поки 

невідомий і вимагає проведення подальших досліджень.

III. Вивчення екстрасенсорної перцепції в умовах ганц-

фельд

Метод ганцфельд (у перекладі з німецької – "ціле поле") був 

розроблений для виключення зовнішнього інформаційного шуму 

шляхом створення однорідного, м’якого, одноманітного середови-

ща без виражених сенсорних сигналів. У типовому гануфельд-екс-

перименті, «трансмітер» (агент, який телепатично надсилає інфор-

мацію) і «реципієнт» (той, хто телепатично сприймає інформацію) 

віддалені в просторі, при цьому реципієнт занурений в змінений 

стан свідомості («ганцфельд-стан»), а трансмітер дивиться відео-

кліп або статичне зображення і намагається мислено передати його 

зміст реципієнту.

Реципієнт, який перебуває в ганцфельд-стані, промовляє вго-

лос усі думки, відчуття або образи, які йому приходять. У кінці 

відведеного на передачу періоду (зазвичай 20-40 хвилин) реципі-
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єнта виводять з ганцфельд-стану і показують йому 4 фотографії 

чи відео, серед яких є лише один правильний варіант. Реципієнт 

намагається вибрати правильну відповідь на основі отриманих під 

час перебування в ЗСС відчуттів, образів і думок. За відсутності 

телепатії ймовірність вгадати правильну відповідь буде дорівню-

вати лише 25% («коефіцієнт попадання»). На сьогоднішній день 

подібні експерименти проводилися більше 700 разів десятками до-

слідників по усьому світу. Вони показали, що вибір правильного 

варіанту відбувається в середньому в 34% випадків. Ця відмінність 

є статистично значущою, що чітко вказує на існування телепатії, 

принаймні в даних експериментальних умовах.

IV. Дослідження дистанційної екстрасенсорики (віддале-

ний перегляд, далекобачення)

З використанням техніки ганцфельд було переконливо пока-

зано, що інформація може передаватися мислено після введення 

реципієнта в змінений стан свідомості (власне, стан часткової сен-

сорної депривації). Експерименти з вивчення дистанційної ЕСП, в 

одній з своїх форм, дозволяють дізнатися, чи може бути сприйнята 

інформація без введення реципієнта в особливий стан свідомості, а 

також за відсутності агента (трансмітера). Наприклад, один з видів 

експериментів передбачає створення набору з декількох сотень фо-

тографій. Одна з них випадковим чином вибирається комп’ютером, 

після чого надсилається у віддалену місцевість. Учасник експери-

менту потім намагається всіляко описати це фото. Та ж процедура 

повторюється ще з 7 іншими фотографіями. 

Для оцінки результатів подібних експериментів розроблено 

низку підходів, як простих, так і дуже складних. Один з популяр-

них (і найбільш простих) методів передбачає випадкову перетасов-

ку 7 вибраних фотографій і відповідних описів реципієнта, після 

чого група незалежних суддів повинна зіставити описи з фото-

графіями. За відсутності дистанційної ЕСП описи будуть сильно 

відрізнятися від оригіналів фотографій і зіставити їх буде вкрай 

важко. Якщо ж «далекобачення» мало місце, то описи реципієнта 
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будуть відповідати фотографіям, що дозволить суддям з легкістю 

їх поєднати.

За останні 25 років подібні експерименти проводились де-

кілька тисяч разів з сотнями учасників по усьому світу. Накопиче-

ні дані у сукупності чітко вказують на те, що інформація про фо-

тографії, людей чи події, що знаходяться на помітному віддалені, 

може бути сприйнята паранормальним шляхом. Деякі з описаних 

вище експериментів з успіхом застосовуються також для вивчення 

феномена передбачення: в цьому випадку учасникам потрібно за-

здалегідь описати фотографії, після чого вони будуть випадковим 

чином вибрані комп’ютером.

V. Вивчення феномена передчуття

В цій групі досліджень з метою реєстрації неусвідомлених 

передчуттів проводиться вимірювання фізіологічних параметрів 

людини, таких як електричний опір шкіри, розмір зіниці, серцевий 

ритм, а також проводиться ЕЕГ, функціональна МРТ і т.д. У типо-

вому випадку реципієнту випадковим чином (за допомогою генера-

тора випадкових подій) надсилаються деякі стимули (звуки, зобра-

ження), в той час як він приєднаний до  вимірювальної апаратури. 

Хоча ні експериментатори, ні реципієнти не знають, яким буде на-

ступний стимул (нейтральним, еротичним, неприємним, радісним 

і т.д.), їхні фізіологічні параметри змінюються за 1-3 секунди до 

того, як стимул буде поданий. Більш того, фізіологічна реакція від-

бувається навіть раніше, ніж комп’ютер вибере вид стимулу. Цей 

феномен був неодноразово зареєстрований і відтворений різними 

дослідниками по усьому світу, незалежно від того, оцінювалася ре-

акція центральної чи периферичної нервової системи.

Питання №7. У чому полягає критика на адресу парапси-

хології?

Конструктивна критика дуже важлива для розвитку науки і 

всіляко вітається дослідниками-парапсихологами. Виходячи з 

предмета вивчення, скептицизм цілком зрозумілий і очікуваний; 
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водночас багато парапсихологів самі набагато більш скептичні по 

відношенню до паранормальних явищ, ніж вважає більшість уче-

них.

Далеко не усі розуміють, що значна частина цієї критики на-

справді є лише «псевдокритикою». На жаль, найбільш гостра кри-

тика часто подається з настільки закостенілих позицій, що в ній 

немає нічого конструктивного і корисного для розвитку парапси-

хології. Це стосується авторитарних думок деяких скептиків, які 

вважають, що паранормальних явищ немає і бути не може, «тому 

що цього не може бути ніколи» (як писав А.П. Чехов).

Неспеціалісти часто вважають, що скептичні суперечки про 

парапсихологічні дослідження відповідають усім нормам акаде-

мічних дискусій. На жаль, це далеко не завжди так. Занадто часто 

під час таких суперечок звучать принизливі й неповажні напад-

ки на адресу парапсихології, що ґрунтуються переважно на упе-

редженнях і особистій неприязні. Тим не менше парапсихологія 

є дуже захоплюючим напрямком досліджень, що розкриває при-

ховані грані людської психіки і діяльності, включаючи навіть те, 

як насправді працює наука (наприклад, ефект експериментатора). 

Критика №1. Позитивні експериментальні результати є на-

слідком недостатнього контролю умов експериментів, погано на-

вчених дослідників, методологічних помилок, вибіркового показу і 

похибок при статистичній обробці. Таким чином, парапсихологи 

мають занадто мало наукових доказів реальності паранормаль-

них явищ.

Відповідь. Ці зауваження неодноразово ретельно розглядали-

ся в оглядових мета-аналізах експериментальних статей. Дані цих 

статей цілком однозначно показують, що успішні експерименти 

не можуть бути повністю пояснені методологічними помилками. 

Більш того, дослідження, проведене спеціалістами з наукової ме-

тодології Гарвардського університету, показало, що кращі з па-

рапсихологічних досліджень не тільки проведені у відповідності 
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з основними науковими стандартами, але часом сплановані навіть 

ретельніше, ніж більшість досліджень з соціальних і природничих 

наук. За останні роки написано багато спростувань на критику 

окремих парапсихологічних досліджень, і, більше того, в останнє 

десятиліття розроблені експериментальні підходи, які враховують 

усю попередню критику. Наприклад, за рахунок запрошення скеп-

тиків в якості спостерігачів можна суттєво знизити ймовірність об-

ману з боку учасників експерименту.

Критика №2. Паранормальні явища виходять за рамки до-

пустимого з наукової точки зору, тому вони неможливі. 

Відповідь. Ще двадцять років тому ця думка дуже часто 

звучала у відповідь на заяви про існування паранормальних фе-

номенів. В нинішній же час, зі стрімким розвитком багатьох дис-

циплін наукова картина світу змінюється досить швидко, в тому 

числі допустимі нею рамки можливого постійно розширюються. 

Більш того, накопичена за минулий час база даних парапсихологіч-

них досліджень чітко вказує на реальне існування деяких паранор-

мальних явищ, і, таким чином, подібна критика більше не є пере-

конливою і поступово зникає. Враховуючи теперішню швидкість 

розвитку науки, продовжувати відносити паранормальні явища до 

вимислу, принаймні нерозумно.

Критика №3. В парапсихології немає повторюваних експе-

риментів. 

Відповідь. Говорячи про повторюваність парапсихологічних 

експериментів, скептики зазвичай мають на увазі експерименти 

подібні до тих, що проводяться на лабораторних заняттях з фізики 

чи хімії у школі. В таких експериментах, де кількість змінних відо-

ма і невелика, дослід може бути проведений практично будь-якою 

людиною в будь-який час, і він спрацює. Але подібний підхід не-

придатний як стосовно парапсихології, так і стосовно більшості 

експериментів з соціальних або поведінкових наук. У парапсихо-
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логічних експериментах звичайно багато змінних, деякі з них мало 

вивчені, а інші – складно чи практично неможливо контролювати. 

В цих умовах учені використовують статистичні аргументи, щоб 

показати "повторюваність" замість загальної, але доволі помилко-

вої думки "Якщо це реально існує, я повинен мати можливість по-

вторити це, коли захочу."

У випадку, якщо б не існувало ніяких паранормальних явищ, 

то відповідно до статистики в 5% випадків можна було б очікувати 

на експеримент, результати якого можна розцінювати як позитив-

ні, тобто статистично значущі. В реальності ж ми спостерігаємо 

успішні експерименти в 20% випадків. Дуже малоймовірно, що 

це випадковість, з чого випливає, що в деяких з цих досліджень 

паранормальні явища справді мали місце. Однак це також озна-

чає, що кожний наступний експеримент з імовірністю в 80% дасть 

негативний результат. Отже, якщо скептик вирішить повторити 

якійсь з парапсихологічних експериментів, щоб переконатися у 

справжності феномена, і отримає негативний результат, то цілком 

очевидно, що на основі одного експерименту не можна стверджу-

вати, що паранормальних явищ не існує.

Широко визнаним методом оцінки повторюваності експери-

ментів є мета-аналіз. Цей кількісний метод використовується пере-

важно в соціальних, поведінкових і медичних науках для інтеграції 

результатів багатьох окремих досліджень. Починаючи з 1985 року, 

були проведені мета-аналізи для багатьох видів досліджень пара-

нормальних явищ. В багатьох з цих аналізів встановлено, що отри-

мані в окремих дослідженнях результати невипадкові; вони також 

не пов’язані з методологічними похибками, вибірковістю резуль-

татів чи іншими «нормальними» поясненнями. Причиною є саме 

прояв паранормальних феноменів, і в деяких видах досліджень це 

було чітко доведено і повторено багато разів незалежними групами 

дослідників.

Питання №8. Які теперішні теорії про природу паранор-
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мальних явищ?

Існує ціла низка думок стосовно механізмів і природи пара-

нормальних явищ. Оскільки парапсихологія є мультидисциплінар-

ною наукою, то серед цих теорій зустрічаються фізичні, психоло-

гічні, психофізичні, соціологічні та комбіновані теорії.

З одного боку знаходяться так звані «фізикалісти», які ствер-

джують, що здатність сприймати паранормальне подібна до інших 

сенсорних систем людини, тому її слід пояснювати через відомі 

принципи і закони біофізики, хімії та когнітивних наук. На думку 

прибічників цієї теорії, парапсихологічні феномени можуть бути 

органічно вписані в існуючу наукову парадигму, за умов її розши-

рення і деякої модифікації.

На іншому краї широкого спектру теорій знаходяться ідеї 

«менталістів», згідно з якими реальність не існувала б при від-

сутності людської свідомості. На думку послідовників менталіст-

ської теорії, природа Всесвіту значно складніша, ніж нам здається 

на даний момент, тому спроба введення парапсихологічних фено-

менів в існуючі наукові моделі потребує суттєвого перетворення 

сучасної науки. В парапсихології широко розповсюджені теоре-

тичні дискусії та суперечки. Це багато в чому пов’язано з тим, що 

в ній зустрічаються такі, здавалося б, несумісні поняття, як дух, 

релігія чи сенс життя та квантова механіка, теорія ймовірності й 

нейробіологія.

Деякі вчені-теоретики намагаються зв’язати парапсихологічні 

феномени зі спів звучними концепціями квантової механіки (кван-

тово-механічні теорії), включаючи нелокальність, миттєво дис-

танційну кореляцію та ін. Подібні теорії завжди викликають гучні 

дебати, і часом усе зводиться лише до розмов про те, чи правильно 

обидві сторони розуміють квантову механіку.

Питання №9. Які є сучасні докази парапсихології?

Коли ми говоримо «X реально існує», ми маємо на увазі, що 

існуюча статистична база даних результатів експериментів по ви-
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вченню X чітко показує наявність повторюваних, науково-досто-

вірних, аномальних X-подібних ефектів.

В рамках такого підходу можна впевнено заявити, що екстра-

сенсорна перцепція реально існує, передчуття (фізичні зміни про-

відності шкіри, розміру зіниці, серцевого ритму та інших факторів, 

що вказують на передбачення стимулу, який ще не настав) реально 

існує, телепатія (пряма комунікація розумів) реально існує, і вза-

ємодія свідомості з матерією (раніше відома як психокінез) також 

дійсно існує.

Феномен життя свідомості після смерті фізичного тіла за-

лишається недоведеним, хоча є багато фактів, що підтверджують 

його, які отримані в дослідженнях, проведених Яном Стівенсоном 

з колегами (зверніть увагу: ми вживаємо поняття «екстрасенсор-

на перцепція», «телепатія» та «взаємодія свідомості з матерією» в 

технічному, а не в буденному розумінні; за додатковими деталями 

зверніться до розділу «Тлумачний словник парапсихологічних тер-

мінів»).

Екстрасенсорна перцепція має значну доказову базу, тобто 

вона може бути чітко продемонстрована в повторних експери-

ментах. Однак у випадку використання для тестів простих геоме-

тричних символів екстрасенсорика зазвичай проявляється не дуже 

сильно. У випадку ж використання фотографічних або відео засо-

бів для тестів, результати часто набагато яскравіші та більш пока-

зові; є також деякі підстави вважати, що прояв екстрасенсорики на 

природних місцях (на відміну від їхніх фотографій) і в природних 

умовах також може бути більшим. Крім того, на сьогодні детально 

вивчено, які фактори і умови (наприклад, часткова сенсорна де-

привація в ганцфельд-експерименті) можуть посилювати дослі-

джуваний екстрасенсорний ефект.

Доведено також існування деяких видів взаємодії свідомос-

ті з матерією. Наприклад, коли учасники дослідів концентрують 

увагу на механічних або електронних пристроях, які створюють 

випадкові послідовності даних, ці дані змінюються в бік, заданий 
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мисленим зусиллям людини. В контрольних же умовах, коли люди 

не концентруються на приладі, результати розподіляються випад-

ковим чином.

Слід зазначити, що усе більше дослідників відходять від екс-

периментів, направлених на доведення псі-феноменів (вважаючи 

їх вже цілком доведеними для усіх тих, хто здатний уважно ви-

вчити і усвідомити результати), і переходять до якісних експери-

ментів, що орієнтовані на детальне вивчення самих явищ. У таких 

дослідженнях проводиться вивчення всіляких факторів, які задіяні 

в спостережуваних парапсихологічних феноменах (наприклад, тип 

обладнання, часовий фактор і т.д.), що в майбутньому дозволить 

краще зрозуміти психофізичні основи цих явищ.

Питання №10. Чому парапсихологія досі не визнана сус-

пільством?

Не дивлячись на значний масив наукових доказів, парапсихо-

логія як і раніше залишається невизнаною суспільством і викликає 

палкі суперечки. Пов’язано це з чотирма основними причинами.

По-перше, в ЗМІ, публіцистиці та кінематографі парапсихо-

логія часто змішується з сенсаційними ненауковими віруваннями 

і вражаючими історіями про «паранормальне». Ця популярна по-

милка привела до того, що багато вчених просто ігнорують дану 

тематику як таку, що не заслуговує на серйозне вивчення, і тому 

вони вирішують не витрачати свій час на перевірку того, що «й так 

зрозуміло».

Крім того, детально розібратися в природі існуючих в парап-

сихології фактів не так вже й просто. Хоча результати мета-анали-

зів цілком переконливі і ґрунтовні, потрібна спеціальна підготовка 

для того, щоб зрозуміти такий тип аналізу. Для людей, які погано 

знайомі з статистикою або які їй не довіряють (що зазвичай є озна-

кою неправильного її розуміння), ці фактичні дані можуть здатися 

не дуже переконливими. Такі люди можуть потім спробувати зна-

йти щось більш переконливе, що «можна помацати», самоочевидні 
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докази; при цьому вони знайдуть багато неперевірених свідчень 

замість науково обґрунтованих даних. Потім вони можуть спробу-

вати прочитати довгі дискусії на форумах і в розділах «питання-

відповідь» на сайтах парапсихологічних співтовариств і прийти до 

висновку, що ніхто достеменно не знає, що до чого, а вчені до цих 

пір переважно ігнорують дану тематику.

Наша відповідь дуже проста: для деяких форм парапсихоло-

гічних феноменів є багато наукових доказів. Виходячи зі стандар-

тів доказовості, що використовуються в інших наукових галузях, 

можемо з великою впевненістю стверджувати, що псі-явища на-

справді існують, і ми лише починаємо розуміти деякі їхні принци-

пи і закономірності.

По-друге, навіть якщо хтось хоче ознайомитись з фактами, які 

встановлені в ході парапсихологічних експериментів, йому дове-

деться докласти чимало зусиль, щоб знайти ці статті, оскільки пу-

блікуються вони в професійних журналах з дуже невеликим тира-

жем. У минулому їх можна було знайти лише в деяких університет-

ських бібліотеках, при цьому часто доводилося просити репринти 

і технічні звіти у самих авторів (доволі трудомісткий процес). На 

щастя, з недавнього часу ситуація істотно покращилась. Тепер іс-

нує доступна по підписці онлайн-бібліотека Lexscien, в якій міс-

тяться усі журнали і збірки тез, що коли-небудь видавалися Society 

for Psychical Research, а також журнали Journal of Parapsychology, 

European Journal of Parapsychology, Journal of Scientifi c Explora-

tion, Research in Parapsychology і Psi Researcher - Paranormal Re-

view. Незабаром також планується запуск першої російськомовної 

пошукової системи публікацій в області парапсихології.

По-третє, деякі люди просто бояться, що парапсихологічні 

феномени можуть виявитися реальністю. Нижче наведені найпо-

пулярніші причини страху перед паранормальними явищами:

• Вони можуть бути пов’язані з диявольськими силами, 

магією і чаклунством.

• Вони припускають втрату нормальних границь особис-
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тості.

• Люди можуть прочитати ваші думки і дізнатися ваші 

приховані (чи неусвідомлені) агресивні або сексуальні бажання, 

чи ще щось гірше.

• Якщо ви говорите про паранормальні явища, люди бу-

дуть вважати вас божевільним.

• Якщо вам здається, що ви пережили містичний досвід, 

можливо у вас розлад психіки.

• Ваші батьки різко присікали будь-які спроби прояву па-

рапсихологічних здібностей (або розповідей про минулі життя), 

коли ви були дитиною.

• Сама думка про реальність паранормальних явищ веде 

до забобонного середньовічного мислення, що у підсумку приведе 

до розвитку примітивно-мислячого суспільства.

• З екстрасенсорними здібностями ви зможете дізнатися 

про багато речей, про які краще б і не знати – як про себе, так і про 

інших людей. Наприклад, знання про те, що має статися, передчут-

тя смерті когось з близьких і т.д.

• Парапсихологічні феномени можуть порушити процеси 

нормального розвитку і особистості. Таким чином, парапсихологи 

розробили таємну стратегію гальмування суспільного прогресу.

• Якщо ви телепат, то як ви будете відрізняти власні думки 

від думок інших людей? Імовірно, це може привести до психічного 

розладу.

• Багато людей мають руйнівні (і самодеструктивні) нахи-

ли. До чого б призвела наявність надприродних здібностей у таких 

людей? 

• Якщо паранормальні явища справді існують, то від яких 

ще переконань мені доведеться відмовитися?

• Якщо надприродні здібності існують, то чи означає це, 

що люди з такими здібностями можуть бачити усе, що я роблю? 

Наприклад, коли приймаю ванну?

• Якщо людина володіє екстрасенсорикою, то їй буде дуже 
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важко відсторонитися від усього болю і страждань, якими напо-

внений світ.

• Якщо феномен психокінезу дійсно існує, то ми вимушені 

набагато відповідальніше ставитися до своїх думок і бажань.

По-четверте, в академічних колах як і раніше панує табу на 

будь-які дослідження, пов’язані з паранормальними явищами. З 

цієї причини багато дослідників бояться проводити парапсихоло-

гічні експерименти чи публікувати їхні результати, оскільки мо-

жуть бути засуджені колегами з офіційного наукового співтова-

риства. В деяких випадках учених можуть понизити в посаді чи 

взагалі звільнити з роботи, якщо вони публічно оголосять про свої 

інтереси – навіть якщо при цьому вони виражають думку більшос-

ті людей. Простіше кажучи, репутація і кар’єра багатьох учених 

під загрозою, якщо вони вирішать зайнятися парапсихологічними 

дослідженнями.

Питання №11. Чи дійсно існують полтергейсти?

Полтергейст (у перекладі з німецької "галасливий дух") зазви-

чай проявляється через гучні звуки, дивні електричні ефекти, рух 

об’єктів незрозумілого походження. Раніше вважалося, що цей фе-

номен пов’язаний з проявом духів (істот духовно-нематеріального 

світу), але після декількох десятиліть вивчення даного феномена 

(велика заслуга в цьому належить Уільяму Роллу), вчені дійшли 

до висновку, що прояви полтергейста насправді спричиняються 

людьми. Таких людей називають «фокусом полтергейста». Цей 

феномен зараз відноситься до групи явищ «впливу свідомості на 

матерію». Сам вплив може бути відтворений одним чи декількома 

суб’єктами, часто (хоча не в усіх випадках) – важкими підлітка-

ми. Для опису подібного феномена було введено спеціальне по-

няття – «повторюваний спонтанний психокінез». Цей феномен, як 

і інші форми спонтанного психокінезу, сам по собі доволі значущій 

і може багато про що сказати психологам, зокрема, про неусвідом-

лені суб’єктом причини, що викликали прояв полтергейсту. Тому 
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дослідження часто проводяться в дусі журналістського репортажу, 

тобто документується, хто, що, коли, де, нащо і як зробив/проявив-

ся. На думку деяких парапсихологів, прояв полтергейсту – один з 

шляхів зняття затяжного стресу через фізичний вираз неусвідомле-

них почуттів і емоцій.

Питання №12. Якщо існує екстрасенсорика, то чому екс-

трасенси не «обчищають» казино?

Теоретично прибуток казино в деяких видах азартних ігор до-

сить малий; наприклад, при грі в кості – біля 1% від внесеної суми 

для оптимально розіграних костей. Це означає, що за тривалий час 

хороший гравець в кості може повернути до 99 центів на кожний 

розіграний долар. Якщо ж йому пару раз повезе, він навіть зможе 

виграти якісь гроші. На практиці ж, реальний прибуток закладу 

в більшості ігор значно вищий (більше 25% для настільних ігор), 

оскільки люди рідко грають зосереджено і послідовно, а також по-

вторно вкладають свій виграш. При цьому сама атмосфера казино 

спеціально продумана таким чином, щоб відволікати і розсіювати 

увагу гравців, стимулюючи їх на продовження гри. Отже, для того, 

щоб екстрасенс зміг істотно вплинути на рівень доходів казино, 

він повинен, по-перше, розуміти стратегію кожної гри, в якій бере 

участь, по-друге, уважно і цілеспрямовано дотримуватися цієї 

стратегії, по-третє, зупинитися одразу після отримання виграшу 

і, по-четверте, увесь час використовувати свої екстрасенсорні зді-

бності. Прояв паранормальних здібностей звичайно вимагає зосе-

редженості і уваги, що вкрай утруднено в галасливій та яскравій 

атмосфері грального закладу.

Доходи казино доволі стабільні упродовж тривалого часу. Зна-

ючи, що екстрасенсорика дійсно існує, цілком можна припустити, 

що тренований, уважний екстрасенс, який знає правила казино і 

має певне уявлення про ігрову стратегію, справді може підзаробити, 

граючі на гроші. Крім того, деякі люди, що мають розвинену інтуї-

цію і схильність до передбачення, імовірно, можуть вносити неве-



436

С. Гонсалес, Ю. Медведєва, І. Бомбушкар

ликі відхилення в доходи казино, але перевірка цієї гіпотези вимагає 

аналізу величезної кількості даних з гральних закладів, що зробити 

проблематично через важкодоступність подібної інформації.

Питання №13. Чи насправді існують такі великомасштаб-

ні ефекти як левітація або згинання ложок силою думки?

Упродовж усієї відомої історії людства зустрічаються свідчен-

ня про спостереження надзвичайних подій та явищ, таких як ле-

вітація людей, матеріалізація предметів святими різних релігій, а 

також деформація чи переміщення предметів на відстані. На жаль, 

доводиться констатувати, що в більшості випадків люди, які за-

являють про наявність у них таких екстраординарних здібностей, 

просто хочуть на цьому заробити. Оскільки імовірність обману в 

даному випадку дуже велика, а підробити подібні явища (за допо-

могою фокусів і технік ілюзіонізму) цілком реально, то доказова 

база існування таких феноменів дуже мала і ненадійна. В деяких 

експериментах справді показана можливість пересування неве-

личких об’єктів силою думки. Більш того, аналіз поверхні ложок, 

нібито зігнутих вольовим зусиллям, показав, що верхні шари ме-

талу на ложці розплавлені, в той час як звичайно (при фізичному 

згинанні) спостерігаються сколи і злам поверхневих шарів. Тим не 

менше існування великомасштабних проявів впливу свідомості на 

матерію зводиться лише до декількох встановлених фактів полтер-

гейсту, і до цього часу залишається дуже спірним питанням, навіть 

серед парапсихологів.

Питання №14. Ченнелінг існує реально?

Під ченнелінгом звичайно розуміють феномен спілкуван-

ня сприйнятливої людини з деякою надприродною сутністю або 

іншим мешканцем духовно-нематеріального світу, а також саму 

здатність передавати інформацію від цих сутностей. У кінці XIX 

століття явище ченнелінга відносилося до медіумізму; подібні зая-

ви про здатність спілкуватися з духовними істотами зустрічаються 
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упродовж усієї історії людства в дуже різних культурах. На думку 

деяких дослідників надзвичайно обдаровані люди, на кшталт Мо-

царта в музиці або Тесли в фізиці, також мали можливість спілку-

вання з надприродними істотами.

Хоча значна частина інформації, нібито отриманої від нема-

теріальних істот шляхом ченнелінга, є абсолютно безглуздою або 

погано зрозумілою, деякі повідомлення надихнули велику кіль-

кість людей на духовні пошуки і стали джерелом якогось вищо-

го знання. Божественні одкровення і візуальні образи (описані в 

священних книжках багатьох релігій) також є видом ченнелінга. 

Тим не менше джерелом самої інформації (якщо відкинути версію 

обману) може бути дійсно мешканець духовно-нематеріального 

світу або ж підсвідомість самого контактера. Суперечки з цього 

питання не вщухають дотепер через те, що вкрай погано піддають-

ся вивченню. За більш детальною інформацією радимо звернутися 

до книжки Джона Климо «Channeling: Investigations on Receiving 

Information from Paranormal Sources».

Питання №15. Духи і привиди дійсно існують?

За сучасними уявленнями більшість містичних фізичних 

ефектів, що історично відносяться до духів (привидів), таких як 

пересування предметів, дивні звуки і запахи, електричні аномалії 

невідомого походження і т.д. відносяться до проявів полтергейсту. 

Бачення образів людей, що не супроводжуються фізичними ефек-

тами, зазвичай пов’язані або з відомими психологічними явищами 

(наприклад, галюцинаціями), або з реальним проявом паранор-

мального феномена. Детальну інформацію про досвід зіткнення з 

привидами дивіться у відповідній главі цієї книжки.

Питання №16. Чи реальні описані в окультних працях 

способи негативного впливу на людину (пристріт, псуя, при-

ворот)?

Згідно з е експериментами з вивчення прямої взаємодії сві-
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домості з живими організмами люди справді здатні силою думки 
впливати на стан інших. Зазначимо, що дані наукових експеримен-
тів стосуються тільки позитивного впливу, такого як пришвидшен-
ня регенерації, сприяння одужанню пацієнта і т.д. Прямих дослі-
джень можливості негативного впливу свідомістю на стан іншої 
людини не проводилось. Йдучи за логікою, якщо люди можуть 
здійснювати позитивний вплив, то вони можуть здійснювати і 
вплив негативного характеру.

Зазначимо також, що на пострадянських просторах, які від-
різняються колосальним поширенням окультно-магічних послуг, 
склалося вкрай гіпертрофоване уявлення про можливості негатив-
ного магічного впливу на людину. Практично кожному відвідувачу 
мага чи екстрасенса ставиться діагноз «псуя», «пристріт», «вінець 
безшлюбності» або «прокляття». Очевидно, що це пов’язано лише 
з бажанням «розвести» клієнта на гроші, пропонуючи йому допо-
могу по усуненню знайденого окультного негативу. Повторімося, 
доказів можливості масштабного негативного впливу на людину 
паранормальним шляхом немає.

Питання №17. Де можна отримати офіційну освіту в об-

ласті парапсихології?

Хоча ці напрямки досліджень дуже цікаві та актуальні, кіль-
кість доступних освітніх програм і навчальних курсів з них мала. 
Багато хто вважає, що при університетах, в яких є парапсихологіч-
ні лабораторії, існують офіційні навчальні програми з парапсихо-
логії (що цілком логічно). На жаль, це зовсім не так. На сьогодні 
існує усього пара університетів в Європі, які дають якісну освіту в 
області парапсихології. На жаль, на пострадянських просторах по-
дібні навчальні заклади геть відсутні. На сьогоднішній день немає 
жодної якісної навчальної програми з даної тематики на україн-
ській або російській мові. Українським центром парапсихологіч-
них досліджень ведеться розробка парапси хологічних навчальних 
програм західного зразка для російсько- та україномовного насе-
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лення. Слідкуйте за оновленнями на нашому сайті, запуск перших 

освітніх курсів планується вже до кінця року.

Якщо ваш інтерес до дослідження феноменів свідомості може 

бути зосереджений на якомусь більш-менш визнаному аспекті (на-

приклад, дослідження зворотного зв’язку живих систем), ви може-

те пошукати дослідників з конвенційних інститутів чи університе-

тів і спробувати зв’язатися с ними. Ми рекомендуємо продивитися 

бази даних психологічних і медичних публікацій на предмет того, 

хто і в якому інституті проводить дослідження з тематики, яка ці-

кава для вас, і написати їм. Якщо ж вас цікавить виключно парап-

сихологія, справа значно ускладнюється. На жаль, про відомі і пе-

редові університети/інститути доведеться забути, якщо ви хочете 

зайнятися парапсихологією на професійному рівні.

Слід враховувати, що наукова парапсихологія (а не те, що під 

нею часто розуміють у суспільстві) це не дуже поширена галузь 

знань – лише декілька десятків людей по усьому світу розвивають 

цей напрямок. На жаль, парапсихологія як і раніше вважається 

«маргінальною» з точки зору конвенційної психології. Якщо ви 

сподіваєтесь в подальшому працювати в якомусь відомому універ-

ситеті і мати багато часу на проведення парапсихологічних дослі-

джень, то ваш диплом парапсихолога навряд чи буде прийнятий з 

захопленням. Звичайно парапсихологи мають якусь офіційну ро-

боту або ж підробляють репетиторством, а дослідження проводять 

у свій вільний час.

Деякі дослідники вирішують проблему наступним чином: 

вони працюють в якомусь університеті або інституті, набираються 

досвіду в проведенні досліджень, а потім (особливо не афішую-

чи своїх інтересів) починають вивчати матеріали з парапсихології, 

приєднуються до парапсихологічних організацій і ведуть роботу 

на два фронти.

Питання №18. Як заглушити голоси в моїй голові?

На жаль, більшість людей, які стверджують, що оточуючі під-
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слуховують їхні думки або що думки інших людей проникають в 

їхній розум, мають явні психічні розлади. В цьому випадку можна 

дати таку рекомендацію: якщо вас тривожать думки інших людей, 

будь ласка, сходіть до психолога чи психіатра. Імовірність того, що 

секретні служби намагаються контролювати ваш розум, дуже мала. 

І якщо ваш психіатр прописав вам якійсь препарат, то вам слід при-

йняти його і перевірити, чи не зникнуть голоси. Якщо зникнуть, 

то проблема була пов’язана з хімічним або нейрологічним дисба-

лансом, який можна виправити медикаментозно. Якщо ж голоси 

не пропадають, це може означати, що ви дуже чутливі до проявів 

духовно-нематеріального світу і медитативні практики можуть до-

помогти вам заспокоїти свій розум і взяти ці голоси під контроль.
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ЕТИЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ 
ПАРАПСИХОЛОГІЇ

Передмова
Цей документ є оновленою версію оригінальних рекоменда-

цій, розроблених у 1980 році. Згідно Ради директорів Парапсихо-

логічної Асоціації, дані рекомендації створено з метою підвищен-

ня етичного та професійного рівня парапсихологічних досліджень.

У 1977 році Рада Парапсихологічної Асоціації (ПА) створила 

спеціальний Комітет з професійних стандартів та етики. Перед ним 

було поставлено завдання розробити єдині правила та рекоменда-

ції для вчених, що проводять дослідження у сфері парапсихології. 

Членами Комітету були такі відомі парапсихологи як Ян Стівенсон 

(голова Комітету), Джон Белофф, Джон Палмер, Монтегю Ульман 

та ін. Незабаром Комітет представив розроблені рекомендації на 

розсуд Ради, яка, після внесення деяких правок, затвердила публі-

кацію та поширення цих рекомендацій серед усіх членів ПА, за-

кликавши їх до критичного аналізу та висловлення власної думки 

стосовно рекомендацій. Деякі члени ПА дійсно надіслали власні 

коментарі та побажання стосовно уточнення рекомендацій.

У 1980 році Ян Стівенсон, який на той час став президентом 

ПА, відмовився від посади голови Комітету з професійних стан-

дартів та етики; місце Стівенсона зайняв Рекс Стенфорд. За про-

позицією Стівенсона, Комітет було оновлено з метою створення 

остаточної версії рекомендації. До роботи Комітету було залучено 

відомого вченого Уільяма Брода. Після уважного ознайомлення із 

зауваженнями та коментарями членів ПА, Комітет вніс ряд змін 

в оригінальну версію документа. Коментарі виявилися дуже ко-

рисними та суттєвими, тому оновлена версія рекомендацій значно 

краща за оригінальну по цілому ряду позицій. Незабаром внесені 

Комітетом правки було затверджено Радою директорів ПА.

Звертаємо увагу читачів на те, що наведені нижче рекомен-

дації не є усталеними та остаточними, адже вони можуть надалі 
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редагуватись членами ПА. Рекомендації ПА, подібно до інших (на-

приклад, до Американської Психологічної Асоціації), призначені 

для того, щоб встановити єдині етичні та професійні вимоги до її 

членів. Як і в інших організаціях, повне розуміння цих рекоменда-

цій приходить лише з досвідом.

У 2004 році Роджер Нельсон прийняв пропозицію Ради дирек-

торів ПА модифікувати рекомендації та підготувати їх електронну 

версію для публікації на офіційному сайті ПА. Текст редакції 1980 

року було змінено та осучаснено, зокрема з рекомендацій було ви-

далено посилення про арбітражні правила.

Нижче наведено наш повний переклад «Етичних та професій-

них стандартів парапсихології» 2014 року.

1. Захист учасників досліджень

Усвідомлена згода на участь

Всі учасники експериментів мають бути заздалегідь попе-

редженими про те, що вони беруть участь (або мають змогу взяти 

участь) у науковому дослідженні, а також мати змогу самостійно 

вирішити, чи вони цього бажають. Виключення з цього прави-

ла допускають тоді, коли попереднє інформування піддослідних 

може значно вплинути на результат експерименту; під цю катего-

рію не підпадають дослідження, попереднє інформування про які з 

високою долею ймовірності може призвести до відмови від участі 

в них через складність процедури, потенційний дискомфорт чи за-

грозу здоров’ю. Перед тим як заявляти, що дослідження підпадає 

під описані вище виключення, дослідники повинні ретельно все 

перевірити.

У більшості досліджень потрібно враховувати, що люди ма-

ють бути заздалегідь проінформованими стосовно можливості 

участі у науковому дослідженні та дати на це свою згоду. Потен-

ційні учасники досліджень повинні своєчасно отримати інформа-

цію про деталі запланованого дослідження, особливо про ті, що 

можуть вплинути на бажання людей брати в ньому участь (на-
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приклад, можливий дискомфорт, загроза здоров’ю, тривалість 

експерименту і т.д.). Перед початком експерименту дослідники 

зобов’язані перевірити, чи не перебувають учасники у стресовому 

стані через попередні очікування від дослідження.

Перераховані вище правила стосуються не лише людей, що 

беруть активну участь в псі-дослідженнях (оператори), але й тих, 

хто виступає в ролі реципієнта, зазнаючи псі-впливу психологічно-

го, поведінкового, фізіологічного чи медичного характеру.

Тим не менше, дотримання цих правил при проведенні до-

слідження не означає, що учасники мають бути наперед проінфор-

мованими про всі особливості завдань, які їм доведеться виконати, 

або про гіпотезу, що перевіряється. Слід враховувати, що надлиш-

кова інформація та видання всіх секретів можуть відбити у потен-

ційних учасників бажання брати участь в дослідженні, оскільки 

розкрите дослідження не є повністю коректним і, по суті, буде про-

сто марнуванням часу.

Якщо учасникам дослідження пропонується підписати угоду 

про участь в експерименті та подальшу публікацію його результа-

тів, та якщо у цій угоді зазначено, що потенційним учасникам слід 

наперед надати всю необхідну інформацію про дослідження (на-

приклад, будь-які потенційні ризики), вчені мають прослідкувати, 

щоб цю інформацію було надано до, а не після того як учасникам 

запропонують підписати угоду.

Якщо до експерименту планується залучати осіб, які не до-

сягли повноліття, потрібний також письмовий дозвіл батьків або 

опікунів. У той же час неповнолітніх не можна змушувати до учас-

ті ні за яких обставин, якщо вони не дали власної згоди. Коли ж 

до експерименту планується залучати повнолітніх, але психічно 

хворих людей, які не можуть адекватно оцінити, чи згодні вони 

брати участь у дослідженні, варто обов’язково отримати дозвіл від 

психіатра, а також від батьків або опікунів.

У випадку подвійного сліпого експерименту по вивченню 

психічного цілительства можуть виникнути додаткові проблеми. В 
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таких дослідженнях на кожного пацієнта або впливає, або не впли-

ває оператор, який володіє психічним цілительством, і, виходячи зі 

схеми експерименту, пацієнтам не можна повідомляти, до якої саме 

групи (контрольної чи дослідної) вони потрапили. Що ж робити із 

інформуванням та отриманням згоди потенційних учасників у та-

кому випадку? В аналогічних медичних дослідженнях, наприклад, 

в подвійних сліпих експериментах по вивченню ефекту нових пре-

паратів, пацієнтам повідомляють, що вони можуть отримати або 

не отримати дослідний препарат, і що до завершення досліду вони 

не знатимуть, до якої групи потрапили. В деяких медичних дослі-

дженнях пацієнтам кажуть, що якщо вони не отримають лікування 

впродовж експерименту (іншими словами, потраплять у групу пла-

цебо), то вони зможуть отримати його пізніше, якщо забажають. 

Дослідникам, що вивчають ефект психічного цілительства варто 

враховувати це при плануванні подвійних сліпих експериментів. 

У випадку вивчення психічного зцілення реальних хвороб бажано 

мати домовленість із кваліфікованими медичними співробітника-

ми для надання допомоги тим учасникам, які забажають отримати 

конвенціональне медичне лікування після експерименту.

Незалежно від того, чи проводиться дослідження на базі уста-

нови, що отримує фінансування з державного бюджету, чи ні, (а 

отже і підпадає під дію законодавства) бажано попередньо обго-

ворити всі можливі проблеми та ризики із колегами з цієї та (або) 

інших установ. Думка експертів та людей, що прямо не залучені 

до конкретного проекту, може додати об’єктивності цьому обго-

воренню.

Конфіденційність

В незалежності від типу парапсихологічного дослідження 

(польове дослідження, лабораторний експеримент, збір свідоцтв 

очевидців) всім учасникам має бути гарантована конфіденційність. 

Учасники мають право на анонімність при публікації результатів 

дослідження; слід уникати зазначення імен або будь-яких даних, 

що прямо вказують на особу учасника, під час публікації статей, 
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прес-релізів або навіть під час простих розмов поза професійним 

колом, якщо учасники не дали на це згоди. Якщо ж учасникам не 

важлива конфіденційність, то дослідники мають взяти у них пись-

мове підтвердження цього для уникнення можливих непорозумінь 

у майбутньому. Дотримання цих правил допомагає захистити учас-

ників від всіляких небажаних (з соціальної точки зору) наслідків їх 

участі в парапсихологічному дослідженні, зокрема від пересліду-

вання журналістами.

Обман

Обман учасників в ході дослідження дозволяється лише у тих 

випадках, коли це не суперечить правилам про право на інфор-

мацію (див. вище). Перед тим як зробити вибір на користь схеми 

експерименту, що передбачає обман учасників, дослідникам слід 

дуже уважно розглянути можливі альтернативи та наслідки їх ви-

користання як для учасників, так і для дослідницької програми. 

Хоча запланований обман учасників не є прямим порушенням пра-

вила про попереднє інформування, він, у той же час, не є реко-

мендованим. Дослідження, що базуються на обмані, можуть у від-

даленій перспективі породити атмосферу підозри та призвести до 

параної у потенційних учасників парапсихологічних досліджень, 

що є дуже небажаним.  З точки зору дослідника, це може підірвати 

його відчуття відкритості та єдності по відношенню до учасників. 

Все зазначене вище слід враховувати як при плануванні, так і при 

аналізі результатів дослідження.

Опитування учасників

При вирішенні питання про те, чи слід проводити обговорен-

ня із учасниками після завершення досліду та у якій формі, вченим 

слід уважно проаналізувати резюме учасників, їх інтереси та діяти 

відповідно.

Зворотний зв'язок

Якщо учасники розуміють, що вони приймають участь в нау-

ковому дослідженні, то справедливо буде попередньо проінформу-

вати їх про те, чи матимуть вони зворотний зв'язок після завершен-
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ня дослідження та в якій формі. Наприклад, чи повідомлять учас-

никам їх особисті результати? Чи можна повідомляти загальний 

результат експерименту кожному учаснику, якщо в досліді брало 

участь кілька груп учасників? Варто дотримуватись двох основних 

правил при вирішенні питання про зворотний зв'язок: 

1) якщо було обіцяно, що зворотний зв'язок буде, то він дійсно 

має бути; 

2) зворотний зв'язок має надаватись у зрозумілій та доступній 

формі, яка виключає можливість помилкової інтерпретації.

Другий пункт наголошує на тому, що учасникам слід допо-

могти зробити правильні висновки стосовно результатів дослі-

дження та їх власних парапсихологічних здібностей, щоб вони не 

будували марних ілюзій. Варто застерігати учасників від помилко-

вих інтерпретацій результатів: наприклад, абсолютно неправильно 

оцінювати псі-здібності людини на основі результату лише однієї 

сесії, оскільки навіть значний позитивний результат не можна вва-

жати достовірним, доки він не буде відтворений у повторних екс-

периментах. Окрім того, коли учасникам повідомляються загальні 

результати експерименту, їм слід пояснити, що не можна робити 

загальних висновків лише на основі одного дослідження. В осо-

бливій мірі це стосується тих досліджень, які мають пробний (під-

готовчий) характер.

Ставлення до учасників дослідження

До всіх учасників слід ставитись із повагою, турботою за їх 

комфорт, увагою до їх потреб, що безпосередньо стосуються про-

ведення дослідження. Дуже важливо правильно спланувати експе-

римент, щоб всі спроби та зусилля учасників не виявились мар-

ним витрачанням часу. Якщо можливо, слід проводити попередню 

оцінку ймовірності досягнення позитивного результату, оскільки 

неетично змушувати учасників витрачати час та зусилля, якщо 

ймовірність успіху близька до нуля. Окрім того, учасників дослі-

дження дозволяється використовувати тільки в інтересах науки; з 

етичної точки зору неприпустимо використовувати людей у влас-
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них цілях дослідника. Одним з очевидних прикладів забороненого 

неетичного використання учасників у власних цілях є схиляння їх 

до сексуального контакту.

Використання тварин в дослідах

Дослідникам, які бажають використати тварин у власних до-

слідженнях, слід дотримуватись принципів гуманного поводжен-

ня, забезпечивши тваринам комфортні умови існування на час екс-

перименту. Дотримання цього правила повністю покладається на 

совість самих дослідників. Слід розуміти, що лабораторні тварини 

є в прямому розумінні “піддослідними” та використовуються про-

ти їх волі, а саме примусу ми уникаємо при проведенні дослідів 

із людьми. Тварини не можуть за власним бажанням вийти з екс-

перименту, тому дослідники мають прикласти всіх зусиль, щоб за-

безпечити їм максимально комфортні умови існування.

Ризик жорстокого поводження із тваринами посилюється тим 

фактом, що деякі дослідники використовують саме тварин через 

те, що використання людей в їх дослідженнях є етично неприпус-

тимим. Подібні дослідження слід проводити лише у тому випадку, 

якщо їх результати можуть в перспективі призвести до винайдення 

методів або засобів, що покращать самопочуття інших тварин або 

людей. В якості прикладу можна привести дослідження з психіч-

ного цілительства, в яких використовують тварин із хірургічно на-

несеними травмами.

Дослідникам слід пам’ятати про те, що люди та вищі тварини 

(проте не нижчі тварини) можуть в цілому розуміти, що відбуваєть-

ся, та якого результату вчені хочуть досягти, через що результати 

можуть виявитись викривленими. Наприклад, вищі тварини можуть 

свідомо діяти в напрямку, потрібному дослідникам, щоб швидше 

закінчити експеримент або отримати якесь винагородження.

Підсумовуючи все вищезазначене, дослідники, які прагнуть 

використовувати тварин у власних дослідженнях, несуть повну 

відповідальність за поводження із піддослідними. Лабораторні 

тварини не можуть себе захистити та прогодувати. У будь-якому 
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випадку дослідники зобов’язані докласти всіх зусиль, щоб уник-

нути травмування або стресу як піддослідних тварин, так і людей, 

вживши всіх можливих запобіжних заходів.

Оскільки важко скласти більш детальні правила, до випадків 

жорстокого поводження із тваринами під час парапсихологічних 

експериментів слід ставитись не менш серйозно, ніж до жорсткого 

поводження з людьми, зокрема через те, що поводження із твари-

нами потенційно може бути значно більш жорстоким та гірше під-

дається контролю.

2. Дослідження, що фінансуються

Зловживання отриманими фінансами

Отримуючи фінансову підтримку під конкретне досліджен-

ня, дослідник зобов’язується повністю виконати це дослідження, 

звичайно у визначений період часу та з необхідним рівнем якос-

ті. Досліднику забороняється використовувати гроші, обладнання, 

приміщення або персонал, що передбачені грантом, способами, які 

перешкоджають вчасній та якісній реалізації запланованого дослі-

дження.

Однак не забороняється використовувати всі або частину ви-

ділених ресурсів для цілей, відмінних від початкових, якщо уста-

нова або організація, що видала грант, не заперечує цього. Окрім 

того, якщо виявиться, що можливо досягти також інших наукових 

цілей протягом грантового періоду або одразу після нього із залу-

ченням устаткування або фінансів, передбачених цим грантом (що 

не завадить своєчасній та якісній реалізації запланованого дослі-

дження), це також не забороняється даними правилами.

Відкритість у проведенні та публікації дослідження

Парапсихологічні дослідження слід планувати та проводити 

так, щоб принести максимальну користь суспільству. Звичайно це 

означає відкриту публікацію результатів досліджень. Інформація 

стосовно проведених досліджень має бути швидко та у повному 

обсязі розповсюджена серед інших членів наукової спільноти. Ви-
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ключення з цього правила допускаються у випадку особливої зна-

чущості результатів дослідження для безпеки  та національних ін-

тересів країни; при цьому може накладатись тимчасове або повне 

обмеження на публікацію як компенсація тим, хто виділив ризико-

вий капітал, без якого дослідження не було б проведене.

Дані правила не зобов’язують парапсихологів афішувати ін-

формацію про джерело та розмір фінансування, використаних в 

ході дослідження. З іншого боку, самі організації, що дають гран-

ти, або журнали, що публікують результати дослідження, можуть 

зобов’язати парапсихологів зазначати джерело фінансування. З 

чисто ж соціальної точки зору доцільно зберігати секретність дже-

рела та об’єму фінансування, щоб уникнути зайвих питань з боку 

мас-медіа.

3. Обов’язки та права наукових партнерів

Роль провідного дослідника та підлеглих працівників

У багатьох наукових проектах або програмах є спеціаліст, 

який виконує роль провідного наукового співробітника, хоча інко-

ли цю роль можуть виконувати двоє або троє одночасно. Провід-

ний науковець звичайно несе основну відповідальність за плану-

вання, виконання та оцінку проекту, а також за звітування. Жодна 

інша людина не має права брати на себе ці обов’язки, якщо вона 

не має на це дозволу від провідного науковця. Наприклад, рядовим 

виконавцям проекту суворо забороняється використовувати отри-

мані дані у власних цілях (зокрема, для особистих публікацій чи 

участі у конференціях) без дозволу провідного науковця, як до, так 

і після першої публікації або публічної презентації за результатами 

проекту. Незгода із інтерпретацією даних, зробленими висновками 

або загальною схемою дослідження не є поважною причиною для 

порушення вказаного вище правила.

З іншого боку, після того, як результати дослідження було 

вперше опубліковано або публічно представлено, будь-хто (не 

тільки члени дослідницької команди) має право виражати власну 
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думку стосовно проекту, як у друкованих або електронних публі-

каціях, так і в інтерв’ю. Ці правила не слід розуміти як заборону 

на вільний вияв думки. Як тільки результати дослідження будуть 

вперше представлені від імені провідного науковця проекту, будь-

хто має право відкрито коментувати або критикувати це дослі-

дження, незалежно від того, чи працювала ця людина над тема-

тикою проекту. Типово такі коментарі публікуються у листах до 

редакторів журналів або у наукових статтях, або ж висловлюються 

на Інтернет-форумах.

Слід також зазначити, що у випадку, коли хтось із членів до-

слідницької команди має чіткі докази обману з боку когось із його 

колег, він має право відкрито про це заявити, незалежно від того, 

чи пов'язаний провідний науковий співробітник із цим обманом, 

чи ні. Дані правила ні в якому разі не знімають відповідальності за 

обман із провідного науковця, якщо такий має місце.

Ні провідний науковець, ні будь-хто інший з дослідницької 

команди не мають права пропонувати хабарі або якісь інші спосо-

би заохочення, або навпаки погрожувати іншим членам команди з 

метою прямо або непрямо завадити відкритому обговоренню або 

критиці проекту.

Роль, права та обов’язки провідного науковця часто регламен-

туються формальною угодою між грантодавцем та дослідницькою 

установою. Незалежно від того, чи зазначається в цій угоді, хто 

саме буде провідним науковцем, чи ні, члени дослідницької ко-

манди мають право самі обрати його та зафіксувати цей вибір в 

додатковій внутрішній угоді. Варто розуміти, що роль провідного 

науковця не має бути формальною; провідним науковцем має бути 

людина, яка має великий досвід та грає ключову роль у проекті, 

адже саме на ній лежить відповідальність за прийняття ключових 

рішень та визначення загальної стратегії проекту.

Критерії авторства

До авторів статті слід включати лише тих людей, які зроби-

ли вагомий внесок професійного характеру в створення статті. В 
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якості першого автора вказують вченого, який зробив найбіль-

ший внесок в дослідження або написання статті. Якщо декілька 

авторів зробили приблизно однаковий внесок, то порядок їх слі-

дування у статті узгоджується із самими авторами. Загалом всіх 

авторів слід вказувати в порядку зменшення їх вкладу в статтю. 

Невелику допомогу у створенні статті (наприклад, допомога в 

редагуванні або підготовці документів), можна просто відмітити 

подякою у відповідному розділі статті або зазначити знизу на ти-

тульному аркуші.

Під професійним вкладом у написання статті або виконання 

дослідження розуміється значний внесок в планування, оцінку та 

опис дослідження або в інші друковані публікації, пов’язані з да-

ним дослідженням. Авторство означає значну роль науковця в по-

будові концепції дослідження або публікації, у плануванні загаль-

ної схеми проведення дослідження або безпосередньо в написанні 

самої статті. Люди, які просто виконують поставлені завдання (за 

гроші або безкоштовно) по збору чи обробці даних, не вважаються 

авторами статті. Така інтерпретація «професійного внеску» відпо-

відає вимогам Американської психологічної асоціації.

Авторам слід висловити подяку в статті всім, хто не відпові-

дає критеріям авторства проте також зіграв певну роль в реалізації 

дослідження. Прийнято також вказувати, за що конкретно автори 

статті дякують тій або іншій особі.

Правильний розподіл авторства є дуже важливим для Парап-

сихологічної асоціації, оскільки однією з вимог до професійних 

членів ПА (які мають певні переваги) є наявність опублікованих 

статей. Слід уважно стежити за тим, щоб всі люди, які відповіда-

ють критеріям авторства, були зазначені серед авторів статті, а ті, 

хто не відповідає, – ні.

4. Обов’язки при публікації та рецензуванні статей

Повна публікація дослідження

Загальноприйнято, що стаття або наукова доповідь повинні 
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містити всі необхідні деталі для того, щоб людина із базовим нау-

ковим рівнем могла зрозуміти суть та оцінити якість дослідження, 

у тому числі, чи адекватні методи було використано, чи правильно 

проаналізовано результати, чи вірні зроблено висновки. Автори не 

повинні приховувати інформацію, яка може викликати додаткові 

запитання або негативну реакцію на роботу, оскільки це є пору-

шенням професійної етики. Автори також зобов’язані відповіда-

ти на прохання колег про надання додаткової інформації стосовно 

опублікованих результатів та відповідати на питання під час на-

укових форумів (ці зобов’язання обговорюються в подальших роз-

ділах). Те саме стосується питання про те, чи публікувати кожне 

конкретне дослідження, чи ні. Досвід проведення мета-аналізів 

показав, що кожне дослідження є важливим та має бути оприлюд-

неним. Рада директорів ПА закликає парапсихологів публікувати 

всі результати, незалежно від того, узгоджуються вони із робочою 

гіпотезою, чи ні. Як значущі, так і незначущі результати можуть 

надати важливу інформацію про досліджувану проблему.

Рецензування наукових статей

Перед тим як погоджуватись бути рецензентом статті або бра-

ти участь в винесенні рішення про її публікацію, слід поміркувати, 

чи не має у вас можливих конфліктів інтересів із авторами статті. 

Якщо це має місце, слід відмовитись від рецензування цієї публі-

кації або участі в прийнятті рішення про її друк. Це правило стосу-

ється не лише статей, які надсилаються до наукових журналів, а й 

доповідей на конференціях.

Збереження авторства

Автори статті завжди мають посилатись на тих людей, чиї 

слова або результати вони використовують у власній публікації. 

Неприпустимо присвоювати собі чужі слова або ідеї, як шляхом 

прямої заяви про це, так і шляхом уникання від посилання на пер-

шоджерело.
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5. Відповідальність та зобов’язання перед колегами

Поширення даних серед колег

Добре відомо, що аналіз даних, накопичених іншими дослід-

никами, інколи призводить до важливих відкриттів. Наочним при-

кладом цього у парапсихології є відкриття ефекту спаду при ретро-

спективному аналізі результатів перших експериментів з психокі-

незу. Парапсихологічна Асоціація закликає дослідників поширю-

вати результати їх досліджень серед колег з метою прискорення 

нових відкриттів.

Умови відкритої дискусії та критики

Відкрите обговорення (включаючи критику) результатів до-

слідження на різних форумах, у тому числі в друкованих публіка-

ціях та на різноманітних інтернет-сайтах, є важливою частиною 

наукового процесу. З цієї причини, забороняється здійснювати 

підкуп або тиск на інших людей для того, щоб запобігти крити-

ці та відкритому обговоренню дослідження, яке було нещодавно 

опубліковано або має бути опубліковане найближчим часом. Окрім 

того, неприпустимо мститися іншим за слушну критику роботи. У 

відповідь на критику завжди слід використовувати аргументи, що 

підкріплені конкретними фактами, або просто врахувати слушні 

зауваження без зустрічної критики.

При публічній критиці статті або доповіді бажано та доціль-

но передати свої критичні зауваження і самому автори роботи, що 

критикується. Це слід робити якомога раніше після публікації стат-

ті або доповіді; окрім того слід вказати, де і коли планується опу-

блікувати або публічно озвучити цю критику. Автору критикованої 

роботи завжди слід надавати можливість швидкої відповіді на кри-

тику, наприклад у тому ж номері журналу, на форумі і т.д. Ці корис-

ні з наукової точки зору правила професійного етикету стосуються 

критики, яку планується опублікувати або публічно презентувати, 

але не критики, що має місце при навчанні та особистих розмовах. 

У випадку, якщо критику було опубліковано у книзі, майже немож-

ливо дати автору критикованої роботи можливість прямої відпо-
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віді. Наведені тут етичні правила стосуються критичних повідо-

млень, що публікуються в наукових журналах або презентуються 

на наукових форумах. Ці правила не зобов’язують критика в першу 

чергу надсилати свою рецензію автору критикованої роботи, якщо 

він ще не оприлюднив її. Проте автора критикованої роботи слід 

проінформувати якомога раніше, щоб дати йому змогу відповісти 

якнайшвидше. Нечесно навмисне затримувати пересилку критич-

ної рецензії автору настільки, що відповідь на неї вже не матиме 

жодного сенсу. Критичну рецензію може переслати не тільки сам 

критик, але й редактор журналу або член оргкомітету конференції, 

проте критик зобов’язаний переконатись, що автор критикованої 

роботи вчасно отримав рецензію.

Неетично надсилати копію критичного відгуку людині, чию 

роботу критикують, з умисним наміром надалі оприлюднити фраг-

менти особистої переписки для підкріплення власної критичної 

позиції. Копія, що надсилається автору, має бути ідентичною тій, 

що подана для публікації в науковий журнал або для доповіді на 

конференції. Те саме стосується і відповіді на критику. Тим не мен-

ше інколи доцільно спочатку направити критику особисто автору, 

оскільки після роз’яснень з його боку сама необхідність оприлюд-

нення критичної рецензії може відпасти.

Правдивість

Вся наука базується на принципах точності та правдивості до-

сліджень; лише у такому випадку можливий прогрес науки. Тому 

будь-який дослідник має чітко розуміти, що він зобов’язаний до-

тримуватись цих фундаментальних принципів.

Вибіркове представлення результатів, хитрощі, обман або 

інші форми шахрайства з боку науковців можу мати серйозні, інко-

ли навіть катастрофічні, наслідки для всієї дисципліни. По-перше, 

сама по собі дезінформація, особливо якщо її помилковість ну було 

вчасно виявлено, може справити гальмівний ефект на всю сферу 

досліджень, оскільки інші вчені будуть спиратись на цю інформа-

цію як на факт. Навіть якщо з часом факт обману буде виявлено, 
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ефект гальмування діятиме ще деякий час, оскільки поширення ін-

формації серед наукової спільноти відбувається не миттєво. Біль-

ше того, не можна бути впевненим, що якесь із подальших дослі-

джень не буде базуватись на помилковій інформації, адже інфор-

мація про обман може дійти не до всіх дослідників. По-друге, факт 

шахрайства здійснює також психологічний та соціальний вплив на 

всю галузь досліджень. Репутація всієї дисципліни може серйозно 

постраждати; значної шкоди може зазнати дух інших дослідни-

ків; більше того, це навіть може спричинити скорочення робочих 

місць; прогрес всієї сфери досліджень може загальмуватись через 

страх науковців перед тим, що їх майбутні дослідження будуть ви-

кликати недовіру через спогади про обман когось із колег; фінан-

сування даної сфери досліджень може зазнати скорочення. Таким 

чином, можливі наслідки наукового шахрайства можуть бути зна-

чно серйознішими за втрату репутації одного дослідника та недо-

віру до його проекту. Вони можуть бути катастрофічними для всієї 

сфери досліджень.

Наслідки наукового шахрайства можуть бути особливо дра-

матичними у випадку таких дисциплін як парапсихологія, які і 

без того викликають неоднозначну реакцію у наукової спільноти. 

Отже, хоча правдивість необхідна у будь-якій науковій дисципліні, 

наслідки її порушення для парапсихології особливо значні. З цих 

причин, професійним парапсихологам слід бути особливо обереж-

ними при проведенні та оприлюднені власних досліджень, оскіль-

ки вони мають відповідати найвищому рівню точності та правди-

вості. Звичайно, це стосується також інших дисциплін.

Наукове шахрайство частіше всього проявляється у навмисній 

фальсифікації даних, фактів або якихось умов, пов’язаних із до-

слідженням. Шахрайство може стосуватись гіпотез, запланованих 

або незапланованих аналізів, методології та експериментальних 

даних. Обман може включати неправдиві твердження, відредаго-

вані або повністю сфабриковані дані, а також навмисне прихову-

вання інформації, через яку якість дослідження може бути постав-
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лена під сумнів. Іншими словами, наукове шахрайство може бути 

спричинене фальсифікацією інформації або приховуванням якоїсь 

інформації.

Особам, які підозрюють якусь наукову роботу в неправдивос-

ті, слід дуже уважно проаналізувати цю роботу та, на скільки це 

можливо, зібрати якомога більше додаткової інформації, щоб точ-

но переконатись у факті обману або ж розвіяти свої підозри. Тут 

можуть знадобитись особисті бесіди із колегами, включаючи того 

дослідника, чия робота підозрюється в неправдивості, щоб вирі-

шити, як зібрати додаткову інформацію та що з нею робити. Якщо 

всі факти вказують на обман, то людині, яка про це знає, слід на-

дати відповідні докази тим людям, які керують проектом, в рамках 

якого виявлено обман, в ідеалі – безпосередньому керівнику до-

слідника-шахрая. Окрім того інформацію також доцільно надати 

комусь із членів Ради директорів ПА.

Заяви про шахрайство завжди ведуть до серйозних наслідків 

для підозрюваної особи та установи, а також для всієї галузі до-

сліджень, тому до них потрібно ставитись дуже уважно. Заява про 

те, що якийсь вчений – шахрай, може поставити хрест на подаль-

шій кар’єрі та значно пошкодити репутацію цього науковця, на-

віть якщо доказів обману не так вже й багато. Такі заяви не можна 

робити, базуючись лише на інтуїції або здогадках, натомість слід 

мати вагомі підстави та чіткі докази. Заява про те, що якийсь на-

уковець є шахраєм, – це дуже вагоме твердження, значно сильніше, 

ніж заява про те, що є підстави для сумніву. У заяві стверджується, 

що факт шахрайства вже відбувся або відбувається в теперішньо-

му часі. Навіть заява про підозрілі умови дослідження повинна за-

вжди включати детальний опис цих умов, а також можливі альтер-

нативні пояснення. Будь-яка особа, роблячи заяву або твердження 

про «підозрілі умови», зобов’язана мати переконливі докази своєї 

позиції. Наприклад, скрізь, де це можливо, слід здійснювати осо-

бисту перевірку записів, та фіксувати результати, не покладаючись 

на пам'ять. Науковцям слід бути особливо обережними у переказі 
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будь-яких заяв, які вони чули від інших, оскільки навіть у профе-

сійних наукових колах добре поширюються чутки. Якщо ви колись 

почуєте від інших заяву про факт наукового шахрайства, то попро-

хайте надати відповідні докази. Якщо цього не зробити, передавши 

почуте далі, то можна стати співучасником поширення неправди-

вих та викривлених чуток. Повторюючи слова інших, людина, по 

суті, сама робить заяву про те, що хтось є шахраєм, хоча може цьо-

го й не усвідомлювати. Навіть якщо людина говорить не від своєї 

особи, це не знімає з неї зобов’язання перевірити факт шахрайства 

перед тим, як передавати цю інформацію далі. Поширювати чутки 

про шахрайство, коли немає чітких доказів або є протилежні фак-

ти, неетично, неприйнятно та жорстоко. Так само неприпустимо 

висувати неаргументовані звинувачення на будь-чию адресу. Цих 

правил слід дотримуватись незалежно від того, чи звинувачувана 

особа жива, чи ні. У випадку померлих людей звинувачення мо-

жуть бути особливо жорстокими, оскільки людина вже не має змо-

ги захистити свою репутацію та надати контраргументи.

Під “підозрілими умовами” у минулому абзаці розуміються 

виключно помітні помилки в проведенні дослідження, які можна 

задокументувати та які, вірогідно, вплинуть на результати дослі-

дження. Неетично заявляти або натякати на шахрайство з боку до-

слідника лише через те, що результат дослідження є неочікуваним 

або через особливості експериментальних даних, які, хоч і узго-

джуються із гіпотезою про обман, про те можуть бути інтерпре-

товані й по-іншому. Натяки на шахрайство можуть бути не менш 

небезпечними для репутації науковця, більше того, від них значно 

складніше захищатись.

Також неетично намагатись заплямувати репутацію дослідни-

ка шляхом особистих нападок, які прямо не стосуються професій-

ної компетентності та роботи дослідника («перехід на особистос-

ті»).

Перед тим як оприлюднювати заяву про те, що виявлено факт 

наукового шахрайства, підозрювану особу слід проінформувати 
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про свої підозри та дати змогу відповісти на них. Якщо за відпо-

відний період часу відповіді не надходить або якщо ця відповідь в 

достатній мірі не доводить, що дослідження проведене коректно, 

особа або група осіб, які бажають зробити заяву про шахрайство, 

мають на це повне право. Та людина, якій інкримінується шахрай-

ство, повинна мати право відповісти на звинувачення у тому ж но-

мері журналу або на тому ж науковому форумі, якщо це можливо.

Обман з боку учасників

Історія парапсихології показує, що деякі учасники експери-

ментів, а також деякі дослідники, інколи симулюють результати. 

Відомо немало випадків, коли демонстрація псі-здібностей на-

справді була умисним обманом з боку піддослідних. Слід розуміти, 

що учасники експериментів – це переважно люди не з наукового 

світу, які далеко не завжди поділяють наукову систему цінностей, 

а мотиви для участі в дослідах в них також можуть бути зовсім не 

такі, як у дослідників. Наприклад, участь людей, які ведуть окуль-

тну практику та мають репутацію екстрасенсів, часто обумовлена 

бажанням підтвердити свій статус. Такі учасники заробляють авто-

ритет на індивідуальних сеансах, які проходять у неконтрольова-

них умовах, тому вони розуміють, що поганий результат в умовах 

лабораторного експерименту може бути сприйнятий людьми як 

доказ того, що у них немає псі-здібностей і всі сеанси – це обман. 

Очевидно, що деякі учасники з цієї категорії хочуть отримати на-

укову підтримку своїй діяльності, тому вони дуже зацікавлені в 

гарному результаті. Якщо учасник лише видає себе за екстрасенса, 

чаклуна і т.д., то для нього обман є життєво необхідним. Ті ж учас-

ники, які реально наділені псі-здібностями, знають, що демонстра-

ція цих здібностей не завжди можлива за першою вимогою, тому 

навіть вони інколи піддаються спокусі вдатися до обману, особли-

во якщо випадає слушна нагода.

Враховуючи ці міркування, легко зрозуміти, що, лишаючи 

учасникам можливість зімітувати псі-здібності, вчені тим самим 

підштовхують їх до цього. Оскільки парапсихологи зобов’язані 
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максимізувати вірогідність того, що позитивний результат дослі-

дження пов'язаний саме з псі-здібностями, вони мають створювати 

чітко контрольовані умови, які не допускають послаблення контр-

олю та не дають учасникам жодної можливості вдатися до обману.

З іншого боку, серед парапсихологів існує думка, що при ви-

вченні людей, які нібито мають псі-здібності, доцільно починати 

дослідження саме з вільних, слабко контрольованих умов, оскіль-

ки чіткий контроль з самого початку може їх залякати. Після того 

як буде виявлено «ймовірний псі-ефект» у таких умовах, дослідни-

ки можуть поступово переходити до більш жорстких експеримен-

тальних умов, обов’язково в дружній та комфортній для учасника 

атмосфері, сподіваючись отримати беззаперечний псі-ефект вже у 

контрольованих умовах.

У той же час дослідникам, які бажають використати подібний 

підхід, слід чітко усвідомлювати, що це може посприяти обману 

з боку учасників на початку досліду, коли умови контролюються 

не дуже жорстко. Окрім того, їм слід пам’ятати, що деякі учас-

ники можуть побоюватись того, що за цим дружнім та лояльним 

ставленням насправді щось приховується. Більшість учасників не 

буде проти адекватного контролю, навіть коли дослідник особисто 

довіряє учаснику. Окрім того, багато учасників можуть бути дуже 

мотивовані показати псі-здібності в контрольованих умовах, щоб 

бути впевненими, що вони не марнують час. Все викладене вище – 

це загальні міркування, які бажано враховувати при виборі методів 

роботи із талановитими учасниками. Який саме підхід буде обрано 

у дослідженні залежить від кількох міркувань, включаючи, можли-

во, рівень інтелекту та освіти учасника, а також умови, в яких його 

псі-здібності працюють найкраще (з його слів).

Якщо обирається варіант із поступовим посиленням контр-

олю умов експерименту, то слід розуміти, що на ранніх етапах на-

уковець ніби заохочує учасника до симуляції, і прийняття учасни-

ком цього заохочення геть не говорить про те, що у нього немає ні-

яких псі-здібностей. Це також не є доказом того, що учасник буде 
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вдаватись до обману в більш жорстко контрольованих умовах.

Дослідникам, які обрали схему поступового посилення контр-

олю експерименту, слід уникати спокуси стверджувати, що псі-

ефект «ймовірно був показаний» на ранніх етапах дослідження, 

якщо експеримент з якихось причин так і не досягне свого завер-

шення (що буває достатньо часто. Особливо, якщо учасник жодно-

го разу не був помічений на спробі симуляції. Навмисна симуляція 

– це зовсім не те саме, що, наприклад, несвідомий або неминучий 

вплив сенсорних стимулів. Окрім того, якщо учасник не був пійма-

ний на обмані під час контрольованої фази, це не означає, що він 

не вдавався до шахрайства на початковій фазі експерименту. Також 

спокусливо зробити висновок, що учасник взагалі не має ніяких 

псі-здібностей, якщо він показав негативний результат на етапі із 

жорстко контрольованими умовами. Справа може бути у тому, що 

тривалий та утомливий експеримент просто набрид учаснику або 

призвів до зменшення інтересу через нудьгу.

Наведені вище міркування не мають на меті рекомендувати 

якийсь конкретний підхід або знеохотити від якогось іншого під-

ходу. Вони призначені для того, щоб заохотити дослідників бути 

дуже уважними до можливих наслідків обраних методів для учас-

ників експерименту.

Послаблений контроль умов дозволяється лише якщо експе-

римент ставить на меті визначення того, чи буде учасник симулю-

вати псі-здібності в умовах, які це дозволяють, або вивчення спо-

собів обману в таких умовах, або ж полегшення адаптації учасника 

до контрольованих умов. У всіх інших випадках рекомендується 

чітко контролювати та відстежувати умови досліду на предмет 

можливого обману. Це допоможе уникнути спокуси обману та 

можливих шкідливих ефектів псі-симуляції для всього досліджен-

ня. Іншими словами, доки немає якоїсь специфічної причини ро-

бити по-іншому, слід створювати такі експериментальні умови, які 

максимально виключають можливість обману з боку учасників.

Як і у випадку обману з боку дослідників, заяви про шахрай-
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ство або спроби псі-симуляції з боку учасників експерименту не 

повинні бути оприлюднені або опубліковані доти, доки тому не 

буде чітких доказів. Неетично безпідставно звинувачувати учас-

ників в обмані. Зрозуміло, що ці правила не стосуються тих по-

гано контрольованих експериментів, в яких учасники зберігають 

анонімність. Така ситуація краще роз’яснюється в підрозділі про 

відкриту дискусію та критику.

З іншого боку, якщо дослідник має чіткі докази обману з боку 

учасника, слід добре подумати перед тим, як розголошувати цю 

інформацію. Звичайно, якщо цей учасник має репутацію екстра-

сенса, чаклуна і т.д. та веде окультну практику, а дослідник має не-

заперечні докази шахрайства з його боку, то вчений зобов’язаний 

розголосити цю інформацію, оскільки це може вберегти багатьох 

людей від шарлатанської діяльності цієї особи у майбутньому. Не-

правильно буде опублікувати результати дослідження, не згадавши 

там про виявлений факт шахрайства з боку піддослідного, який на-

чебто мав псі-здібності. Науковець, який приховує інформацію про 

шахрайство учасників експерименту при звітуванні про результати 

дослідження, поводиться неетично, оскільки він не поширює по-

трібне суспільству та науковій спільноті знання.

Тим не менше існують особливі випадки, коли не рекомен-

дується розголошувати інформацію про учасників, спійманих на 

обмані. Публічне розголошення означає заяву про те, що конкрет-

на людина була спіймана на шахрайстві або на спробі вдатися до 

обману. Мало сенсу публічно викривати людину, яка не веде окуль-

тної практики та не прагне ніякої публічності. Це не має особли-

вого значення для суспільства, а самого учасника може морально 

травмувати. З іншого боку, якщо ця людина у майбутньому стане 

публічною особою та буде стверджувати, що має надздібності, то 

публічний розголос раніше виявленого шахрайства стане доціль-

ним саме тоді. В будь-якому разі спосіб та умови розголосу мають 

слугувати інтересам суспільства та наукової спільноти, а не осо-

бистим інтересам дослідників.
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До розголошення фату шахрайства слід завжди підходити від-

повідально. Не слід робити узагальнень, які прямо не витікають 

із фактичних доказів. Фактичні докази зазвичай означають, що 

“Людина X симулювала псі-здібності таким-то способом та при 

таких-то умовах”. З цього не слідує, що ця людина завжди та при 

будь-яких умовах робитиме те саме. Слід завжди відштовхуватись 

від конкретних фактів, не будуючи припущень.

Можуть бути особливі умови, в яких уникнення публічного 

розголосу факту шахрайства особи, яка має репутацію екстрасен-

са або чаклуна, може бути виправданим. Мова йде про умови, в 

яких гуманістичні міркування переважають над іншими. Прикла-

дом випадку такого типу може бути виявлення шахрайства з боку 

дитини, яка начебто має над здібності. Навіть якщо дитина стала 

публічною особою, слід добре подумати, перед тим як публічно 

розголошувати факт обману з її боку. Тим не менше можуть бути 

також аргументи за те, щоб одразу ж поширити інформацію про 

шахрайство з боку цієї дитини, тому кожний конкретний випадок 

потребує окремого розгляду. Аргументи на користь нерозголошен-

ня полягають у ризику нанесення психо-соціальної травми дитині, 

яка могла бути жертвою батьківського плану, а також могла не по-

вністю усвідомлювати можливі наслідки обману та викриття. Гу-

маністичні міркування проти публічного розголосу стосуються ще 

й тих випадків, в яких достатньо просто повідомити батьків дити-

ни про обман з її боку, після чого батьки самостійно поговорять з 

дитиною та покладуть край її грі в псіоніка. Тим не менше, якщо 

гуманістичні методи не припинять шахрайства, цілком доцільно 

бути публічно розголосити цей випадок. Окрім того продовження 

публічної дискусії про уявні надздібності дитини, обман якої було 

розкрито в дослідженнях, також може потребувати оприлюднення 

інформації про шахрайство. В деяких випадках представники ЗМІ 

можуть прямо звернутись до вчених, які проводили дослідження 

із цією дитиною, щоб ті розповіли про її реальні результати. Тоді 

приховування інформації про виявлений факт обману буде шах-
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райством з боку дослідників, що неприпустимо та неетично.

Якщо між дослідниками та учасниками було попередньо 

узгоджено, що результати дослідження будуть публікуватись після 

його завершення, то їх дійсно треба оприлюднити незалежно від 

того, чи результати будуть позитивними чи негативними з точки 

зору самих учасників. У публікації обов’язково має бути інформа-

ція про шахрайство, якщо таке мало місце під час експерименту. 

Тим не менше дослідники повинні усвідомлювати важливість чіт-

кого розмежування фактів, що доводять факт обману, від простих 

здогадок, та ніколи не висувати звинувачень доти, доки не буде зі-

брано конкретних доказів шахрайства. Наявність недоліків у екс-

периментальному дизайні ще не доводить, що учасники досліду 

вдавались до шахрайства. Проте виявити такі недоліки як потен-

ційні фактори обману доцільно. Слід розуміти, що твердження про 

те, що обман міг мати місце при конкретних умовах або певний 

варіант експериментального дизайну узгоджується із гіпотезою 

обману, це не те саме, що пряма заява про факт обману, оскільки 

остання потребує не тільки поганого контролю умов досліду, але й 

чітких доказів того, що учасники вдавались до шахрайства.

Якщо у дослідника є підстави вважати, що учасник симулює 

псі-здібності, то йому не обов’язково потрібно одразу ж казати 

учаснику про свої підозри. Доцільно відкласти звинувачення на 

потім, провівши додаткові спостереження за учасником, щоб отри-

мати чіткі докази. Тим не менше учасника, який обвинувачується 

в обмані, слід проінформувати про виявлений факт обману перед 

тим як публічно розголошувати цю інформацію. Якщо учасник має 

якісь контраргументи, їх слід уважно та неупереджено проаналізу-

вати; окрім того не слід чинити перешкод учаснику, якщо він хоче 

дати публічне спростування висунутих звинувачень.

Відповідальне поширення інформації серед населення

Основні теоретичні, методологічні та практичні результати 

дослідження в першу чергу слід опублікувати у рецензованих на-

укових журналах та презентувати на професійних наукових кон-
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ференціях у колі експертів. Вслід за цим доцільно поширити ін-

формацію через мас-медіа; проте слід пам’ятати, що першою має 

бути публікація у професійному журналі, а вже потім – співпраця 

із ЗМІ. Для науковців особливо важливо не звертатись у ЗМІ через 

голови колег. Цілком прийнятно коротко описати суть проекту, над 

яким ведеться робота, за умови, що науковець чітко дасть зрозумі-

ти, що результатів поки немає і рано робити якісь висновки.

Винятком з наведених вище міркувань може бути випадок, 

коли науковець провів, але ще не опублікував, повторне досліджен-

ня, яке не підтвердило отримані в перший раз результати; тоді він 

має право розповісти про це тим представника мас-медіа, які брали 

в нього інтерв’ю стосовно позитивних результатів оригінального 

дослідження. Тим не менше вченому не слід обговорювати із жур-

налістами неопубліковані дослідження інших дослідників без їх 

особистого на те дозволу.

Якщо науковець вже опублікував статтю за результатами 

статті у профільному науковому журналі, монографії, книзі або ж 

зробив доповідь на науковому форумі, то цілком прийнятним буде 

надати ЗМІ деякі подробиці, включаючи фонову інформацію, яка 

може бути відсутня у наукових публікаціях. Проте ця додаткова 

інформація не повинна містити інтерпретацій та висновків, які 

прямо не слідують із отриманих результатів та не могли б бути 

опублікованими у професійних наукових виданнях. Для науковця 

неприпустимо представляти своє дослідження в науковому видан-

ні із «консервативною» інтерпретацією результатів, а потім роз-

повідати журналістам необґрунтовану «ліберальну» версію тих 

же результатів. В інтерв’ю журналістам не варто згадувати нео-

публіковані дані, а також говорити про результати, які ще не було 

отримано.

Журналісти та інші співробітники мас-медіа можуть інколи 

прикрашати результати, роблячи їх більш значущими та сенса-

ційними, ніж це є насправді, виходячи з фактів. Науковцям слід 

пам’ятати про цю особливість ЗМІ та вжити всіх можливих захо-
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дів, щоб цьому запобігти. Дослідники також несуть відповідаль-

ність за викривлення інформації в мас-медіа в тій мірі, в якій вони, 

співпрацюючи із представниками ЗМІ, не виявили достатньої 

обережності у висловлюваннях та контролі журналістської робо-

ти, зокрема, чи скористалися вони правом на перевірку та затвер-

дження журналістської копії сюжету перед оприлюдненням задля 

перевірки правильності змісту та цитат. Якщо науковець вирішує 

спілкуватись із публікою опосередковано через орган ЗМІ, який 

має негативну попередню історію, він автоматично бере на себе 

зобов’язання зробити все можливе, щоб у його випадку все було 

добре.

Оскільки мас-медіа інформують достатньо велику аудито-

рію, переважна більшість якої не має підготовки, необхідної для 

критичної оцінки наукової інформації, та не має доступу до всіх 

необхідних даних, які б могли знадобитись для подібного аналізу, 

то науковці етично зобов’язані зробити все можливе для того, щоб 

ЗМІ надали аудиторії правдиву, точну та несенсаційну інформацію. 

Слід розуміти, що, навіть не дивлячись на всі можливі зусилля зі 

сторони окремих науковців, в деяких випадках негативні наслідки 

від роботи із ЗМІ матимуть місце. Відомо немало прикладів, коли 

журналісти обманювали науковців або значно викривляли інфор-

мацію. В таких випадках не слід звинувачувати у всьому самих 

науковців. Тим не менше подібні випадки нагадують вченим про 

необхідність максимально уважної та обережної взаємодії із мас-

медіа, адже це, по суті, опосередкована взаємодія із публікою.

6. Захист професіоналізму в сфері парапсихології

Кожний парапсихолог має бути зацікавленим у підтриманні 

високого професійного рівня досліджень, а також сприяти покра-

щенню репутації парапсихології як наукової дисципліни. Для того, 

щоб не допустити можливої шкоди професійній репутації парап-

сихології як науки, всім парапсихологам рекомендується дотриму-

ватись наступних рекомендацій:
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1. Парапсихологи не мають права робити заяв про те, що псі-

феномени є науково доведеними, якщо по факту це не так. Окрім 

того, слід максимально коректно висловлюватись стосовно будь-

яких наукових доказів існування парапсихологічних феноменів, 

оцінюючи їх критично.

2. Парапсихологам забороняється словом або ділом заохочу-

вати інших людей, які не є парапсихологами, стверджувати, що 

вони такими є. Окрім того, парапсихологи мають уважно стежи-

ти за тим, щоб їх ім’я не було шахрайським чином використане 

для підтвердження чийогось статусу парапсихолога. Більше того, 

уважні парапсихологи мають повідомляти про такі випадки ін-

шим, що сприятиме викоріненню шахрайства у парапсихології та 

наближених до неї сферах.

3. Парапсихологам забороняється робити офіційні заяви від 

імені Парапсихологічної Асоціації, якщо Рада директорів ПА не 

дала їм на це особистого письмового дозволу або  якщо відповідна 

інформація не міститься у публікаціях членів Ради директорів ПА.

Реалізація й контроль за дотриманням етичних та професій-

них стандартів проведення парапсихологічних досліджень по-

кладається на членів ПА. Хоча лише членам Ради директорів ПА 

дозволяється робити офіційні заяви від імені всієї організації, за-

гальне враження людей (не тільки науковців) про парапсихологію 

та ПА формується на основі публікацій та виступів окремих членів 

парапсихологічної спільноти. Виходячи з цього, доцільно не лише 

просити членів ПА дотримуватись високих етичних та професій-

них стандартів, але й протидіяти викривленню образу парапсихо-

логії людьми, які не є членами ПА.

Зрозуміло, що жодна збірка правил не може передбачити і 

регламентувати всі без виключення питання, випадки та умови, 

з якими може зіткнутись дослідник в ході наукової діяльності. З 

іншого боку, цього й не повинно бути, оскільки вимоги загалом 

аналогічні до таких, що пред’являються всім науковцям. По суті, 

вони закликають до правдивості, обережності та гуманності. Сер-

йозні порушення цих правил можуть призвести до гальмування 
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прогресу та публічного ставлення до парапсихології як наукової 

дисципліни.

Будь-який член Парапсихологічної Асоціації, який має додат-

кові питання стосовно етичних стандартів або не впевнений на ра-

хунок етичності власних досліджень, має обговорити це із одним 

або кількома більш досвідченими парапсихологами. Окрім того, 

кожний член ПА має право звернутись напряму до Ради директо-

рів ПА та провести конфіденційну дискусію з нагальних питань, 

що стосуються цих правил.

7. Можливість перегляду рекомендацій

Ці етичні та професійні рекомендації час від часу можуть пе-

реглядатись та редагуватись Радою директорів ПА у випадку на-

гальної необхідності. Всі, хто бажає внести будь-які правки чи до-

повнення до цих рекомендацій, мають надсилати свої пропозиції 

Раді директорів ПА.

8. Межі застосування правил

Ці рекомендації було розроблено для науковців-парапсихоло-

гів, що працюють в США та Західній Європі. Виходячи з цього, на-

ведені правила можуть потребувати додаткового редагування для 

того, щоб бути використаними в інших країнах та культурах.

Перша редакція, грудень 1980 року.

Друга редакція, січень 2005 року.
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Українсько-англійський словник парапсихологічних термінів

Автоматизм Automatism

Автоматичне письмо Automatic writing

Агент Agent

Акупунктура Acupuncture, acupressure, nee-

dle therapy

Альфа-ритм Alpha rhythm

Аномалістика Anomalistics

Аномалістична психологія Anomalistic psychology

Аномалія Abnormality

Аномалія Anomaly

Аномальне явище Abnormal event

Антропоморфізм Anthropomorphism

Апорт Apport, aport, aportation

Аспорт Asport, asportation

Аспорт Deport

Астрал Astral

Астральна проекція Astral projection

Астральне тіло Astral body

Астральний план Astral plane, astral

Астрологія Astrology

Аура Aura

«Біла вівця» White sheep

Білокалізація Bilocalization

Біоенергетичне цілительство Bioenergetic healing

Біолокація Biolocation, dowsing

Біополе Biofi eld

Біопсихокінез Bio-pychokinesis, Bio-PK

Верифікація Verifi cation

Взаємодія свідомості та матерії Mind-matter interaction

Випадковість Chance, accident
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«Вівця» / «вівці» «Sheep»

Віддалений перегляд Remote viewing

Відповідь Response

Відправник Sender

Вірогідність Probability

«Віщий сон» Veridical dream

Віщування Fortune-telling

Внутрішній діалог Inner dialog

Внутрішній діалог Self talk

Внутрішній простір Inner space

Ворожіння Fortune-telling

Галюцинація Hallucination

Ганцфельд Ganzfeld

Генератор випадкових подій Random event generator

Гіпнагогічний стан свідомості Hypnagogic state of conscious-

ness

Гіпноз Hypnosis

Гіпнопомпічний стан свідо-

мості

Hypnopompic state of con-

sciousness

Гіпотеза суперекстрасенсори-

ки

Super-ESP hypothesis

Глосолалія Glossolalia

Голограма Hologram

Далекобачення Remote viewing

Дежавю Déjà vu

Дематеріалізація Dematerialization

Дисоціація Dissociation

Дистанційне лікування Absent healing

Доказовий експеримент Proof experiment

Дослідна група в експерименті Experimental group

Дошка духів Spiritual board, Ouija board

«Дошка, що говорить» Spiritual board, Ouija board
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Дух Spirit, ghost, apparition

Духовний світ Spiritual world

Духовно-нематеріальний світ Nonmaterial world

Душа Soul

Езотерика Esotericism

Експеримент з вільною відпо-

віддю

Free-response experiment

Експеримент з обмеженим ви-

бором

Restricted-choice experiment

Екстрасенс Psychic

Екстрасенсорна перцепція 

(ЕСП)

Extrasensory perception (ESP)

Ектоплазма Ectoplasm, exoplasm

Електроенцефалографія Electroencephalography

Електронні голоси Electronic voices

Емпатія Empathy

Енергетичний кокон Energetic capsule, energetic co-

coon

Енергетичні канали Energetic channels

Енергія Energy

Ефект Геллера Geller effect

Ефект експериментатора Experimenter effect

«Ефект кіз та овець» «Sheep-goat effect»

Ефект плацебо Placebo effect

Ефект спостерігача Observer effect

Ефірне тіло Etheric body, ethereal body

Жамевю Jamais vu

Життя після смерті Life after death, survival

«Захоплення» Haunting

Збіг Coincidence

Згинання металевих предметів Metal bending

Змінений стан свідомості Altered state of consciousness
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Зміщення (статистичне) Bias

Ілюзіоніст Magician

Ілюзія Illusion, delusion

Інсайт Insight

Інтуїція Intuition

Карти Зенера Zener cards, ESP cards

Кількісний експеримент Quantitative experiment

Кірліан-ефект Kirlian effect

Кірліанівська фотографія Kirlian image, Kirlian photo-

graphs

Клінічна смерть Clinical death, apparent death

«Кози» «Goats»

Колективне несвідоме Collective unconscious

Комунікатор Communicator

Контролер Controller

Контрольна група в експери-

менті

Control group

Конфабуляція Confabulation

Криптомнезія Cryptomnesia

Критичний привид Crisis apparition

Крос-кореспонденція Cross-correspondence

Ксеноглосія Xenoglossy

Кумберландизм Cumberlandism

Левітація Levitation

Лезо Оккама Occam’s razor

Лженаука Pseudoscience, quack science

Лозоходіння Dowsing

Людина, що відсутня на медіу-

мічному сеансі

Absent sitter

Макро-психокінез Macro-psychokinesis, macro-PK

Матеріалізація Materialization, manifestation

Маятник Pendulum
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Медитація Meditation

Медіум Medium

Медіумізм ментальний Mental mediumship

Медіумізм фізичний Physical mediumship

Медіумічний сеанс Sitting

Менталізм Mentalism

Месмеризм Mesmerism

Мета-аналіз Meta-analysis

Мікро-психокінез Micro-psychokinesis, micro-PK

Містицизм Mysticism

Містичний досвід Mystic experience, mystical ex-

perience

Молитва Prayer

Мускульне зчитування Contact mind reading

Накладання рук Laying-on-of-hands

Наука Science

Неправильна відповідь Miss, mismatch

Непрямий голос Indirect voice

Ноетика Noetic science, noetics

Ноосфера Noosphere

Об’єктивний Objective, impersonal

Обман, обманний / оманливий Fraud, fraudulent

Одержимість Possession

Окультизм Occultism

Опосередкований голос Indirect voice

Особистість Personality

Пальмістрія Palmistry

Пам'ять місця Place memory

Парадигма Paradigm

Паранаука Parascience

Паранормальне явище Paranormal event

Парапсихолог Parapsychologist
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Парапсихологія Parapsychology

Передбачення Precognition

Передіснування Preexistence

Передрікання Fortune-telling

Передсмертні переживання Deathbed experience

Передчуття Premonition, presentiment

Перцепційна ізоляція Perceptive insulation, sensory 

deprivation

Підсвідомість Subconscious mind

Плацебо Placebo

Повторюваний спонтанний 

психокінез

Recurrent spontaneous psychoki-

nesis (RSPK)

Подвійна локалізація Bilocalization

Подвійний сліпий експеримент Double blind experiment

Позатілесний досвід (ПТД) Out of body experience (OBE)

Полтергейст Poltergeist

Помилкова інтерпретація Misinterpretation

Попадання Hit, match

Попереднє дослідження Pilot study, preliminary study

Правильна відповідь Match, hit

Прекогніція Precognition

Привид Apparition, ghost

Примара Apparition

Присмертне переживання Near-death experience

Провідник Conductor

Прокляття Curse

Промнезія Promnesia

Пророцтво Prediction, fortune-telling

Пряма взаємодія свідомості із 

живими системами

DMILS

Пряма взаємодія свідомості із 

матерією

Direct mental interaction with 

living system
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Прямий голос Direct voice

Психіка Psyche

Психічні дослідження Psychic research, psychic studies

Психокінез Psychokinesis

Психометрія Psychometrics, psychometry

Психотроніка Psychotronics

Псі Psi

Псіонік Psionist

Псіоніка Psionics

Псі-феномени Psi phenomena

Ревенант Revenant

Регресійний гіпноз Hypnotic regression

Регресія минулих життів Past-life regression

Реінкарнант Reincarnant, current personality

Реінкарнація Reincarnation

Ретрокогніція Retrocognition

Реципієнт Receiver, recipient

Свідомість Consciousness

Свічення (медіумічний фено-

мен)

Luminosity, luminance, lumi-

nous phenomena

Сеанс медіумічний Mediumistic séance

Сенситив Sensitive

Сенсорна депривація Sensory deprivation

Скептицизм Skepticism

Сонний параліч Sleep paralysis

Спільник (при обмані) Confederate

Спіритизм Spiritualism

Спогади про минулі життя Past-life memories

Спостерігачі Viewers

Срібна нитка Silver thread, silver fi bre

Суб’єктивний Subjective, personal

Субособистість Subpersonality

Сугестія Suggestion
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Сутність Entity

Тваринний магнетизм Animal magnetism

Телекінез Telekinesis

Телепатія Telepathy

Телепатія латентна Latent telepathy

Телепатія прекогнітивна Precognitive telepathy

Тонкі тіла Subtle bodies, slender bodies

Транс Trance

Трансмітер Transmitter

Трансовий стан Trance state

Трансперсональна психологія Transpersonal psychology, 

transpersonal studies

Трансцендентальна психологія Transcendental psychology

Усвідомлене сновидіння Lucid dreaming (dream)

Учасник медіумічного сеансу Sitter

Фальсифікація Falsifi cation

Фальсифікованість (спростову-

ваність)

Falsifi ability

Фантазми Phantasm, fantasm, 

Феноменологія Phenomenology

«Флюїд» «Fluid»

Фокус (агент) полтергейсту Focal person

Хіромантія Hand reading, chiromancy

Хіт (правильна відповідь) Hit

Холодне зчитування Cold reading

Хорологія Palmistry, chirology, chiroman-

cy, handreading, palm reading

Цілитель Healer

Ченнелінг Channeling

Читання думок Mind reading

«Шкірний зір» Dermaloptical vision, dermal vi-

sion
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Шкірно-оптичне сприйняття Dermo-optical perception, der-

mal perception, skin perception

Якісний експеримент Qualitative experiment

Ясновидець, ясновидиця Clairvoyant

Ясновидіння Clairvoyance
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Англо-український словник парапсихологічних термінів

Abnormal event Аномальне явище

Abnormality Аномалія

Absent healing Дистанційне лікування / зці-

лення

Absent sitter Людина, що відсутня на медіу-

мічному сеансі

Acupuncture, acupressure, nee-

dle therapy

Акупунктура

Agent Агент

Alpha rhythm Альфа-ритм

Altered state of consciousness Змінений стан свідомості

Animal magnetism Тваринний магнетизм

Anomalistic psychology Аномалістична психологія

Anomalistics Аномалістика

Anomaly Аномалія

Anthropomorphism Антропоморфізм

Apparition Примара, привид, дух

Apport, aport, aportation Апорт

Asport, asportation Аспорт

Astral Астрал

Astral body Астральне тіло

Astral plane Астральний план, астрал

Astral projection Астральна проекція

Astral Астральний план

Astrology Астрологія

Aura Аура, біополе

Automatic writing Автоматичне письмо

Automatism Автоматизм

Bias Зміщення (статистичне)
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Bilocalization Подвійна локалізація, білока-

лізація

Bilocation Білокалізація, подвійна лока-

лізація

Bioenergetic healing Біоенергетичне цілительство

Biofi eld Біополе

Biolocation, dowsing Біолокація

Bio-pychokinesis, Bio-PK Біопсихокінез

Chance, accident Випадковість

Channeling Ченнелінг

Chiromancy Хіромантія

Clairvoyance Ясновидіння

Clairvoyant Ясновидець, ясновидиця

Clinical death, apparent death Клінічна смерть

Coincidence Збіг

Cold reading Холодне зчитування

Collective unconscious Колективне несвідоме

Communicator Комунікатор

Conductor Провідник

Confabulation Конфабуляція

Confederate Спільник (при обмані)

Consciousness Свідомість

Contact mind reading Мускульне зчитування, кум-

берландизм

Control group Контрольна група в експери-

менті

Controller Контролер

Crisis apparition Критичний привид

Cross-correspondence Взаємовідповідність, крос-

кореспонденція

Cryptomnesia Криптомнезія

Cumberlandism Кумберландизм
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Curse Прокляття

Deathbed experience Передсмертні переживання

Déjà vu Дежавю

Dematerialization Дематеріалізація

Deport Аспорт

Dermaloptical vision, dermal vi-

sion

«Шкірний зір»

Dermo-optical perception, der-

mal perception, skin perception

Шкірно-оптичне сприйняття

Direct mental interaction with 

living system

Пряма взаємодія свідомості із 

матерією

Direct voice Прямий голос

Dissociation Дисоціація

DMILS Пряма взаємодія свідомості із 

живими системами

Double blind experiment Подвійний сліпий експеримент

Dowsing Лозоходіння

Ectoplasm Ектоплазма

Electroencephalography Електроенцефалографія

Electronic voices Електронні голоси

Empathy Емпатія

Energetic capsule, energetic co-

coon

Енергетичний кокон

Energetic channels Енергетичні канали

Energy Енергія

Entity Сутність

Esotericism Езотерика

ESP Екстрасенсорна перцепція 

(ЕСП)

ESP cards Карти Зенера

Etheric body, ethereal body Ефірне тіло

Exoplasm Ектоплазма
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Experimental group Дослідна група в експерименті

Experimenter effect Ефект експериментатора

Extrasensory perception (ESP) Екстрасенсорна перцепція

Falsifi ability Фальсифікованість, спростову-

ваність

Falsifi cation Фальсифікація

«Fluid» «Флюїд»

Focal person Фокус (агент) полтергейсту

Fortune-telling Ворожіння, віщування, пере-

дрікання

Fraud, fraudulent Обман, обманний

Free-response experiment Експеримент з вільною відпо-

віддю

Ganzfeld Ганцфельд

Geller effect Ефект Геллера

Ghost Дух, примара, привид

Glossolalia Глосолалія

«Goats» «Кози»

Hallucination Галюцинація

Hand reading Хіромантія

Haunting «Захоплення»

Healer Цілитель

Hit Хіт, попадання (правильна від-

повідь)

Hologram Голограма

Hypnagogic state of conscious-

ness

Гіпнагогічний стан свідомості

Hypnopompic state of con-

sciousness

Гіпнопомпічний стан свідо-

мості

Hypnosis Гіпноз

Hypnotic regression Регресивний гіпноз

Illusion, delusion Ілюзія



481

Основи парапсихології: учбовий посібник

Indirect voice Опосередкований голос, не-

прямий голос

Inner dialog Внутрішній діалог

Inner space Внутрішній простір, підсвідо-

мість

Insight Інсайт

Intuition Інтуїція

Jamais vu Жамевю

Kirlian effect Кірліан-ефект

Kirlian image, Kirlian photo-

graphs

Кірліанівська фотографія

Latent telepathy Телепатія латентна

Laying-on-of-hands Накладання рук

Levitation Левітація

Life after death, survival Життя після смерті

Lucid dreaming (dream) Усвідомлене сновидіння

Luminosity, luminance, lumi-

nous phenomena

Свічення (медіумічний фено-

мен)

Macro-psychokinesis, Macro-PK Макро-психокінез

Magician Ілюзіоніст

Materialization, manifestation Матеріалізація

Match Правильна відповідь, попадан-

ня

Meditation Медитація

Medium Медіум

Mediumistic séance Сеанс медіумічний

Mental mediumship Медіумізм ментальний

Mentalism Менталізм

Mesmerism Месмеризм

Meta-analysis Мета-аналіз

Metal bending Згинання металевих предметів

Micro-psychokinesis, Micro-PK Мікро-психокінез
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Mind reading Читання думок

Mind-matter interaction Взаємодія свідомості та матерії

Misinterpretation Помилкова інтерпретація

Miss, mismatch Неправильна відповідь, про-

мах

Muscle reading «Мускульне зчитування»

Mystic experience, mystical ex-

perience

Містичний досвід

Mysticism Містицизм

Near-death experience Присмертне переживання

Noetic science, noetics Ноетика

Nonmaterial world Духовно-нематеріальний світ

Noosphere Ноосфера

Objective, impersonal Об’єктивний

Observer effect Ефект спостерігача

Occam’s razor Лезо Оккама

Occultism Окультизм

Ouija board «Дошка, що говорить», дошка 

духів, спіритична дошка

Out of body experience (OBE) Позатілесний досвід (ПТД)

Palmistry Пальмістрія

Palmistry, chirology, chiroman-

cy, handreading, palm reading

Хірологія

Paradigm Парадигма

Paranormal event Паранормальне явище

Parapsychologist Парапсихолог

Parapsychology Парапсихологія

Parascience Паранаука

Past-life memories Спогади про минулі життя

Past-life regression Регресія минулих життів

Pendulum Маятник
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Perceptive insulation, sensory 

deprivation

Перцепційна ізоляція

Personality Особистість

Phantasm, fantasm, Фантазми

Phenomenology Феноменологія

Physical mediumship Медіумізм фізичний

Pilot study, preliminary study Попереднє дослідження

Place memory Пам'ять місця

Placebo Плацебо

Placebo effect Ефект плацебо

Poltergeist Полтергейст

Possession Одержимість

Prayer Молитва

Precognition Передбачення (прекогніція)

Precognitive telepathy Телепатія прекогнітивна

Prediction, fortune-telling Пророцтво, віщування, пере-

дрікання

Preexistence Передіснування

Premonition Передчуття

Presentiment Передчуття

Probability Вірогідність

Promnesia Промнезія

Proof experiment Доказовий експеримент

Pseudoscience Лженаука, псевдонаука

Psi Псі

Psi phenomena Псі-феномени

Psionics Псіоніка

Psionist Псіонік

Psyche Психіка

Psychic Екстрасенс

Psychic research, psychic studies Психічні дослідження

Psychokinesis Психокінез
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Psychometrics, psychometry Психометрія

Psychotronics Психотроніка

Quack science Лженаука, псевдонаука

Qualitative experiment Якісний експеримент

Quantitative experiment Кількісний експеримент

Random event generator Генератор випадкових подій

Receiver, recipient Реципієнт

Recurrent spontaneous psychoki-

nesis (RSPK)

Повторюваний спонтанний 

психокінез

Reincarnant, current personality Реінкарнант

Reincarnation Реінкарнація

Remote viewing Далекобачення, віддалений 

перегляд

Response Відповідь

Restricted-choice experiment Експеримент з обмеженим ви-

бором

Retrocognition Ретрокогніція

Revenant Ревенант

Science Наука

Self talk Внутрішній діалог

Sender Відправник

Sensitive Сенситив

Sensory deprivation Сенсорна депривація

«Sheep-goat effect» «Ефект кіз та овець»

«Sheep» «Вівці»

Silver thread, silver fi bre Срібна нитка

Sitter Учасник медіумічного сеансу

Sitting Медіумічний сеанс

Skepticism Скептицизм

Sleep paralysis Сонний параліч

Slender bodies Тонкі тіла

Soul Душа
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Spirit Дух

Spiritual board Дошка духів, спіритична до-

шка, «дошка, що говорить»

Spiritual world Духовний світ

Spiritualism Спіритизм

Subconscious mind Підсвідомість

Subjective, personal Суб’єктивний

Subpersonality Субособистість

Subtle bodies Тонкі тіла

Suggestion Сугестія

Super-ESP hypothesis Гіпотеза суперекстрасенсори-

ки

Telekinesis Телекінез

Telepathy Телепатія

Trance Транс

Trance state Трансовий стан

Transcendental psychology Трансцендентальна психологія

Transmitter Трансмітер

Transpersonal psychology, 

transpersonal studies

Трансперсональна психологія

Veridical dream «Віщий сон»

Viewers Спостерігачі

White sheep «Біла вівця»

Xenoglossy Ксеноглосія

Zener cards Карти Зенера
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Російсько-український словник парапсихологічних термінів

Автоматизм Автоматизм

Автоматическое письмо Автоматичне письмо

Агент Агент

Акупунктура Акупунктура

Альфа-ритм Альфа-ритм
Аномалистика Аномалістика
Аномалистическая психология Аномалістична психологія
Аномальное явление Аномальне явище
Аномалия Аномалія
Антропоморфизм Антропоморфізм
Апорт Апорт
Аспорт Аспорт
Астрал Астрал
Астральная проекция Астральна проекція
Астральное тело Астральне тіло
Астральный план Астральний план
Астрология Астрологія
Аура Аура
«Белая овца» «Біла вівця»
Билокализация Білокалізація
Биолокация Біолокація
Биополе Біополе
Биопсихокинез Біопсихокінез
Биоэнергетическое целитель-
ство

Біоенергетичне цілительство

Бритва Оккама Лезо Оккама
Взаимодействие сознания и 
материи

Взаємодія свідомості та матерії

«Вещий сон» «Віщий сон»
Вероятность Ймовірність
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Внетелесный опыт (ВТО) Позатілесний досвід (ПТД)

Внутренний диалог Внутрішній діалог

Воспоминания о прошлых 

жизнях

Спогади про минулі життя

Выход из тела Вихід із тіла

Галлюцинация Галюцинація

Ганцфельд Ганцфельд

Генератор случайных событий Генератор випадкових подій

Гипнагогическое состояние со-

знания

Гіпнагогічний стан свідомості

Гипноз Гіпноз

Гипнопомпическое состояние 

сознания

Гіпнопомпічний стан свідо-

мості

Гипотеза сверхэкстрасенсори-

ки

Гіпотеза суперекстрасенсори-

ки

Глоссолалия Глосолалія

«Говорящая доска» «Дошка, що говорить», спіри-

тична дошка

Голограмма Голограма

Дальновидение Далекобачення

Двойная локализация Подвійна локалізація

Двойной слепой эксперимент Подвійний сліпий експеримент

Дежавю Дежавю

Дематериализация Дематеріалізація

Диссоциация Дисоціація

Дистанционное наблюдение Віддалений перегляд

Доказательный эксперимент Доказовий експеримент

Доска духов Дошка духів

Дух Дух

Духовно-нематериальный мир Духовно-нематеріальний світ

Духовный мир Духовний світ

Душа Душа
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Жамевю Жамевю

Животный магнетизм Тваринний магнетизм

Жизнь после смерти Життя після смерті

Зенера карты Зенера карти

«Захват» «Захоплення»

Измененные состояния созна-

ния

Змінені стани свідомості

Иллюзионист Ілюзіоніст

Иллюзия Ілюзія

Инсайт Інсайт

Интуиция Інтуїція

Карты Зенера Карти Зенера

Качественный эксперимент Якісний експеримент

Кирлиан-эффект Кірліан-ефект

Кирлиановская фотография Кірліанівська фотографія

Клиническая смерть Клінічна смерть

«Кожное зрение» «Шкірний зір»

Кожно-оптическое восприятие Шкірно-оптичне сприйняття

«Козы» «Кози»

Количественный эксперимент Кількісний експеримент

Коллективное бессознательное Колективне несвідоме

Коммуникатор Комунікатор

Контролер Контролер

Конфабуляция Конфабуляція

Криптомнезия Криптомнезія

Кросс-корреспонденция Крос-кореспонденція

Ксеноглоссия Ксеноглосія

Кумберландизм Кумберландизм

Левитация Левітація

Личность Особистість

Лженаука Лженаука

Магнетизм животный Магнетизм тваринний
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Макро-психокинез Макро-психокінез

Материализация Матеріалізація

Маятник Маятник

Медитация Медитація

Медиум Медіум

Медиумизм ментальный Медіумізм ментальний

Медиумизм физический Медіумізм фізичний

Ментализм Менталізм

Месмеризм Месмеризм

Мета-анализ Мета-аналіз

Микро-психокинез Мікро-психокінез

Мистицизм Містицизм

Мистический опыт Містичний досвід

Молитва Молитва

«Мускульное чтение» «Мускульне зчитування»

Наблюдатели Спостерігачі

Наложение рук Накладання рук

Наука Наука

Неправильный ответ Неправильна відповідь

Ноосфера Ноосфера

Ноэтика Ноетика

Обман, обманный Обман, обманний / оманливий

Объективный Об’єктивний

«Овцы» «Вівці»

Одержимость Одержимість

Околосмертные переживания Присмертні переживання

Оккультизм Окультизм

Опосредованный голос Опосередкований голос

Осознанное сновидение Усвідомлене сновидіння / усві-

домлений сон

Ответ Відповідь

Отправитель Відправник
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Ошибочная интерпретация Помилкова інтерпретація

Пальмистрия Пальмістрія

Память места Пам'ять місця

Парадигма Парадигм

Паранаука Паранаука

Паранормальное явление Паранормальне явище

Парапсихолог Парапсихолог

Парапсихология Парапсихологія

Перцепционная изоляция Перцепційна ізоляція

Плацебо Плацебо

Повторяющийся спонтанный 

психокинез

Повторюваний спонтанний 

психокінез

Подсознание Підсвідомість

Полтергейст Полтергейст

Попадание (правильный ответ) Попадання (правильна відпо-

відь)

Правильный ответ Правильна відповідь

Промах (неправильный ответ) Промах (неправильна відпо-

відь)

Предчувствие Передчуття

Предварительное исследование Попереднє дослідження

Предвидение (прекогниция) Передбачення (прекогніція)

Предсказание Віщування, передрікання, про-

рікання

Предсмертные переживания Передсмертні переживання

Предсуществование Передіснування

Привидение Привид / примара

Призрак Примара / привид

Проводник Провідник

Проклятие Прокляття

Промнезия Промнезія
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Прямое взаимодействие созна-

ния с живыми системами

Пряма взаємодія свідомості із 

живими системами

Прямой голос Прямий голос

Псевдонаука Псевдонаука

Пси Псі

Пси-феномены Псі-феномени

Психические исследования Психічні дослідження

Псионик Псіонік

Псионика Псіоніка

Психика Психіка

Психокинез Психокінез

Психометрия Психометрія

Психотроника Психотроніка

Ревенант Ревенант

Регрессивный гипноз Регресійний гіпноз

Регрессия прошлых жизней Регресія минулих життів

Реинкарнант Реінкарнант

Реинкарнация Реінкарнація

Ретрокогниция Ретрокогніція

Реципиент Реципієнт

Свечение (медиумический фе-

номен)

Свічення (медіумічний фено-

мен)

Сгибание металлических пред-

метов

Згинання металевих предметів

Сеанс медиумический Сеанс медіумічний

Сенситив Сенситив

Сенсорная депривация Сенсорна депривація

Серебряная нить Срібна нитка

Скептицизм Скептицизм

Случайность Випадковість

Смещение (статистическое) Зміщення (статистичне)

Совпадение Збіг
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Сознание Свідомість

Сонный паралич Сонний параліч

Сообщник (при обмане) Спільник (при обмані)

Спиритизм Спіритизм

Спиритическая доска Спіритична дошка

Субличность Субособистість

Субъективный Суб’єктивний

Суггестия Сугестія

Сущность Сутність

Телекинез Телекінез

Телепатия Телепатія

Телепатия латентная Телепатія латентна

Телепатия прекогнитивная Телепатія прекогнітивна

Тонкие тела Тонкі тіла

Транс Транс

Трансовое состояние Трансовий стан

Трансперсональная психоло-

гия

Трансперсональна психологія

Трансцендентальная психоло-

гия

Трансцендентальна психологія

Трансмиттер Трансмітер

Удаленный просмотр Віддалений перегляд

Фальсификация Фальсифікація

Фальсифицируемость Фальсифікованість, спростову-

ваність

Фантазмы Фантазми

Феноменология Феноменологія

«Флюид» «Флюїд»

Хирология Хірологія

Хиромантия Хіромантія

Холодное чтение Холодне читання / холодне 

зчитування
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Целитель Цілитель

Ченнелинг Ченнелінг

Чтение мыслей Читання думок

Эзотерика Езотерика

Экстрасенс Екстрасенс

Экстрасенсорная перцепция Екстрасенсорна перцепція

Эктоплазма Ектоплазма

Электронные голоса Електронні голоси

Электроэнцефалография Електроенцефалографія

Эмпатия Емпатія

Энергетические каналы Енергетичні канали

Энергия Енергія

Эфирное тело Ефірне тіло

Эффект Геллера Ефект Геллера

«Эффект коз и овец» «Ефект кіз та овець»

Эффект плацебо Ефект плацебо

Эффект экспериментатора Ефект експериментатора

Энергетический кокон Енергетичний кокон

Ясновидение Ясновидіння

Ясновидящий Ясновидець
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ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ПАРАПСИХОЛОГІЧНИХ 
ТЕРМІНІВ

Автоматизм – будь-який вид сенсорної або рухової активнос-

ті, що здійснюється людиною без її вольового контролю чи свідо-

мого втручання. Тісно пов'язаний із явищем дисоціації (див. Дис-

оціація). Прикладом сенсорного автоматизму є візуальні та звукові 

галюцинації. Приклад рухового автоматизму – автоматичне пись-

мо (див. Автоматичне письмо).

Автоматичне письмо – прояв рухового автоматизму (див. 

Автоматизм), при якому рука людини пише змістовні речення (а 

інколи й цілі книги) без свідомого втручання та розуміння сенсу і 

змісту написаного самою людиною.

Агент – 1) в експериментах з екстрасенсорного сприйняття: 

агент – це людина, про яку реципієнт намагається отримати ін-

формацію за рахунок екстрасенсорики (див. Екстрасенсорика). 2) 

У телепатичних експериментах: людина, що мисленим зусиллям 

передає деяку інформацію реципієнту (див. Реципієнт). 3) Рідше 

поняттям «агент» описують учасника психокінетичних експери-

ментів (див. Психокінез) або людину, яка є фокусом полтергейсту 

(див. Полтергейст)

Акупунктура – сукупність методів і технік проколювання 

шкіри людини голками для впливу на біологічно активні точки ор-

ганізму в оздоровчих та лікувальних цілях.

Альтернативна історія – сукупність уявлень про хід істо-

ричних подій, що відрізняються від прийнятого конвенціональною 

історичною наукою. Приклад: існування високорозвинених циві-

лізацій у давні часи, що суперечить загальновизнаній версії про 

поступовий розвиток людської цивілізації.

Альфа-ритм – поняття з нейрофізіології, що означає тип моз-

кових хвиль, які реєструються переважно у потиличній зоні кори 

та мають частоту порядку 8-13 Гц. На психологічному рівні альфа-

ритм пов'язаний із відчуттям розслаблення, сонності та спокою. 
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Багато паранормальних явищ спостерігається саме при альфа-рит-

мі мозку піддослідних суб’єктів.

Аномалістика – розділ знання, що займається накопиченням 

даних про аномальні (паранормальні) явища, а також їх класифіка-

цією. З точки зору офіційної наукової спільноти аномалістика від-

носиться до псевдонаукових дисциплін.

Аномалістична психологія – течія у психології, яка вивчає 

аномальні психологічні феномени, що мають відношення до пара-

нормальних та надприродних явищ, окультних феноменів, місти-

цизму та ін. Поняття введено у вжиток Леонардом Зусне та Уоре-

ном Джонсом у 1982 році.

Аномалія – будь-яке явище, що не має пояснення в рамках 

загальноприйнятої наукової парадигми. Поняття близьке за зна-

ченням до терміну «паранормальне явище».

Аномальне явище – будь-яке явище, що має ознаки ано-

мальності (див. Аномалія). Синонім поняття «паранормальне 

явище».

Антропоморфізм – наділення об’єкту дослідження людськи-

ми якостями, особливостями, мотивами поведінки та ін. Типовий 

приклад – зображення міфологічних богів у людській формі та з 

людською поведінкою.

Апорт – 1) раптова поява видимих об’єктів, переважно – у 

приміщенні, де проводиться спіритичний сеанс. Протилежне яви-

ще – аспорт. 2) Сам фізичний об’єкт, що паранормальним чином 

з’явився у замкнутому просторі – приміщенні чи контейнері. Див. 

також Матеріалізація.

Аспорт – зникнення видимих об’єктів (звичайно під час спі-

ритичного сеансу) паранормальним шляхом. Протилежне за зміс-

том явище – апорт.

Астрал – див. Астральний план.

Астральна проекція – див. Позатілесний досвід.

Астральне тіло – в езотериці: одне з тонкоматеріальних тіл 

людини і вищих тварин, що має меншу щільність, ніж фізичне та 
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ефірне тіла. Більшість позатілесних переживань пов’язують саме 

із переміщенням свідомості в астральному тілі.

Астральний план (також – «Астрал») – в езотериці: один з 

тонкоматеріальних планів буття, що має меншу щільність, ніж фі-

зичний світ. Місце перебування астральних тіл живих істот. Тер-

мін близький за значенням до поняття «Духовно-нематеріальний 

світ».

Астрологія – сукупність вчень, традицій та прогностичних 

практик, що постулюють вплив небесних тіл на людське життя та 

природу в цілому. Термін походить від давньогрецьких слів «зір-

ка» та «думка / сенс / поняття / судження».

Аура – поле різнокольорового, тонкоматеріального, сяючого 

випромінювання, що оточує тіла живих істот у вигляді гало або 

кокону (див. Енергетичний кокон). Рідше під цим терміном розу-

міють природне електромагнітне випромінювання навколо живих 

тіл. У перекладі з латинської мови означає «подих вітру».

Аурокамера (також – «ауракамера» або «ауро камера») – при-

лад, що призначений для візуалізації біополя (аури) людини. На 

думку авторів приладу, він за спеціальним алгоритмом трансфор-

мує електрофізіологічні показники людини в візуальне зображен-

ня її аури.

«Біла вівця» – суб’єкт, який впевнений в наявності у себе 

паранормальних здібностей; у тестах на ЕСП такі суб’єкти звичай-

но демонструють найвищі результати. Поняття введено у вжиток 

Джоном Белоффим та Девідом Бейтом у 1970 році. Див. Екстра-

сенсорна перцепція.

Білокалізація – див. Подвійна локалізація.

Біоенергетичне цілительство – здатність зцілювати хвороби 

пацієнта шляхом впливу власною біоенергією (див. Енергія) опе-

ратора. Це один з прикладів біопсихокінезу (див. Біопсихокінез, 

DMILS).

Біолокація – один з проявів рухового автоматизму (див. Ав-

томатизм), що полягає у пошуку підземних водних джерел або 
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втрачених предметів на основі рухів «чарівної лози» або маятника 

в руках оператора.

Біополе – електромагнітне поле, що створюється живими 

об’єктами. За значенням близьке до поняття «аура» (див. Аура).

Біопсихокінез – вид психокінезу, в якому вплив оператора 

направлений на живий біологічний об’єкт. Прикладами біопсихо-

кінезу є прискорення / сповільнення проростання зерна або ділен-

ня бактерій під впливом вольового зусилля оператора. У західній 

літературі нині застосовується абревіатура DMILS – «прямий мен-

тальний вплив на живі системи».

Випадковість – сукупність невизначених факторів, що не ма-

ють відношення до причинно-наслідкових зв’язків під час експе-

рименту. Вираз «чиста випадковість» інколи використовується для 

опису повної непередбачуваності, відсутності будь-якого причин-

но-наслідкового зв’язку. Також слово «випадковість» інколи для 

зручності асоціюють із поняттям «середнє очікуване значення».

«Вівці» – умовний термін, що вживається для опису людей, 

які не заперечують існування екстрасенсорики, а також вірять в 

те, що ЕСП вдасться продемонструвати в умовах контрольованого 

експерименту. Як правило, подібні суб’єкти показують позитивні 

результати в експериментах з ЕСП (Див. «Ефект кіз та овець», 

Екстрасенсорна перцепція).

Віддалений перегляд – вид тесту на екстрасенсорну перцеп-

цію, в якому піддослідний намагається описати оточення людини, 

яка знаходиться у географічно віддаленому від нього місці. Понят-

тя введене у 1974 році Расселом Таргом та Гарольдом Путхоффом.

Відправник [у телепатичному експерименті] – див. Агент.

Внутрішній діалог – діалог із внутрішнім співрозмовником: 

процес спілкування із уявним співрозмовником, розглядання тих 

або інших питань з різного боку всередині самої особистості, ко-

ментування короткочасних думок або сенсорної інформації, що 

надходить із зовнішнього середовища.

Галюцинація – сприйняття деякої сенсорної інформації (на-
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приклад, видіння), що має ознаки реального, за відсутності реаль-

ного зовнішнього стимулу. При цьому людина впевнена в реаль-

ності пережитого видіння.

Ганцфельд – метод створення спеціальних умов (а також самі 

умови) навколо людини, що являють собою середовище із одно-

рідною та однотипною сенсорною стимуляцією. Аудіовізуальний 

ганцфельд можна створити шляхом накладення частково прозо-

рих полу сфер на очі реципієнта, із направленим на них розсіяним 

світлом від зовнішнього джерела та звучанням беззмістовних од-

номанітних звуків (наприклад, білий шум); при цьому реципієнт 

перебуває у спокійному, розслабленому стані. Це дозволяє досяг-

нути часткової сенсорної депривації (див. Сенсорна депривація) 

та покращити сприйняття внутрішніх сигналів, емоцій та думок, 

частина з яких може мати надчуттєве походження.

Генератор випадкових подій – прилад, що генерує випадкову 

послідовність даних (наприклад, випадковий набір чисел) на осно-

ві «білого шуму» або радіоактивного розпаду. Широко застосову-

ється у парапсихологічних дослідженнях, особливо -  психокінезі, 

як мішень для мисленого впливу з боку оператора. Найпростіший 

приклад: бінарний генератор випадкових чисел у довільному по-

рядку видає нулі та одиниці. Задача оператора – вольовим зусил-

лям відхилити частоту випадінь нулів та одиниць від середнього 

очікуваного значення.

Гіпнагогічний стан свідомості – перехідний стан свідомості 

між неспанням та сном, який інколи супроводжується галюцинаці-

ями або всілякими незвичними відчуттями. Інколи поняття також 

застосовується для опису стану свідомості під час переходу від сну 

до неспання (стара назва – «гіпнопомпічний стан свідомості»).

Гіпноз – змінений стан свідомості (див. Змінені стани свідо-

мості), в якому одночасно з’єднуються ознаки сну, нормального 

активного стану та сновидіння; при цьому суб’єкт втрачає критич-

ність та легко піддається навіюванню.

Гіпнопомпічний стан свідомості – особливий стан свідо-
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мості під час переходу від сну до неспання. Поняття запроваджене 

Фредеріком Майєрсом. Інколи замінюється поняттям «гіпнагогіч-

ний стан свідомості».

Глосолалія – феномен розмови на невідомій лінгвістиці мові 

або на повністю придуманій мові. Також – будь-яке мовлення, що 

має ознаки осмисленого, але при цьому складається з беззмістов-

них слів та речень. Не слід плутати із ксеноглосією.

Голограма – спеціальний вид тривимірного проектованого 

зображення, що створюється променем чистого лазерного світла 

методом голографії. Голографія – сукупність технологій для точно-

го запису, переформування та відтворення хвильових полів.

Далекобачення – див. Віддалений перегляд.

Дежавю – відчуття повторення ситуації або знайомої обста-

новки, в яку людина потрапляє вперше. Також порою називається 

«помилковими спогадами» або «пам’яттю без впізнавання», хоча 

у деяких випадках феномен може бути пов’язаним із прекогніцією 

(див. Передбачення) або ясновидінням (див. Ясновидіння); у таких 

випадках даний феномен іменують промнезією – від грецьких слів 

pro – «перед» і mnesis – «пам'ять».

Дематеріалізація – явище зникнення живих або неживих 

об’єктів (інколи матеріалізованих раніше); прояв так званого «фі-

зичного медіумізму». Протилежне явище – матеріалізація.

Дисоціація – змінений стан свідомості, що проявляється у 

відокремленні свідомості від основного центру самоусвідомлення. 

Прикладами дисоціації є автоматичне письмо, транс, амнезія, мно-

жинне розщеплення особистості і т.д.

Дистанційний перегляд (віддалене спостереження) – див. 

Віддалений перегляд.

Дошка духів – див. Спіритична дошка.

«Дошка, що говорить» – див. Спіритична дошка.

Дух – 1) поняття, що об’єднує всіх істот, які не мають фі-

зичного тіла, тобто мешканців духовно-нематеріального світу; 2) 

синонім поняття «душа», тобто протяжна у часі особистість, яка 
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періодично втілюється у фізичному тілі.

Духовний світ – див. Духовно-нематеріальний світ.

Духовно-нематеріальний світ – гіпотетична сукупність усіх 

тонко матеріальних планів буття, що не доступні для сприйняття 

основними органами чуття та апаратурою. Реальність, що не дана 

у відчуттях.

Душа – 1) нематеріальна сутність, що лишається після смерті 

фізичного тіла; 2) протяжна у часі особистість (на відміну від нині 

живучої особистості), яка має можливість періодично втілюватись 

у фізичному тілі; 3) внутрішній, психічний світ людини; 4) в езоте-

риці: сукупність тонких (а саме – ментальних) тіл людини, що про-

довжують існування у духовно-нематеріальному світі при загибелі 

фізичного тіла та здатні знову втілюватись у фізично проявлену 

людину.

Езотерика – сфера знань про іншу реальність (людську душу, 

свідомість, тонкі світи, богів, сутності та ін.), а також шлях розви-

тку, дотримуючись якого, людина має змогу перевірити отримані 

знання на істинність, виходячи з власного досвіду (шляхом меди-

атації, надчуттєвого сприйняття, аналізу та співставлення і т.д.).

Екстрасенс – людина, наділена здібністю надчуттєвого 

сприйняття реальності. Див. Сенситив, Екстрасенсорна перцеп-

ція. Не варто плутати із такими поняттями як «медіум», «яснови-

дець», «цілитель», «парапсихолог», «маг», «чаклун» і т.д. 

Екстрасенсорна перцепція (ЕСП, «екстрасенсорика») – 

здатність отримувати інформацію про будь-яку людину, предмет, 

подію чи явище (що відбулось у минулому, майбутньому чи те-

перішньому часі) і т.д. без використання відомих органів чуття. 

Серед різних видів ЕСП: телепатія, передбачення, ясновидіння, 

ретрокогніція, емпатія і т.д. Див. Телепатія, Передбачення, Ясно-

видіння, Ретрокогніція, Емпатія.

Ектоплазма – помітна для спостерігачів субстанція, що ви-

ходить за межі тіла медіумів під час спіритичних сеансів, з якої в 

деяких випадках формуються апорти.
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Електроенцефалографія (ЕЕГ) – метод посилення та реє-

страції коливань електричної напруги живого мозку за допомогою 

електродів, накладених на деякі ключові точки голови. З точки 

зору парапсихології, ЕЕГ має найбільше застосування при вивчен-

ні телепатії, усвідомлених сновидінь та психокінезу.

Електронні голоси – феномен появи невідомих голосів (які 

мають належати мешканцям духовно-нематеріального світу) на ау-

діозаписах. Поняття введене Реймондом Бейлсом та популяризова-

не Костянтином Раудуве. 

Емпатія – здатність відчувати емоційний стан іншої людини. 

Один з видів ЕСП (див. Екстрасенсорна перцепція).

Енергетичний кокон – див. Біополе.

Енергетичні канали – в езотериці: система циркуляції жит-

тєвої енергії в тонких тілах живих істот. Деяка подоба кровоносної 

системи фізичного тіла.

Енергія – в езотериці: тонкоматеріальна невидима субстан-

ція, яка є основою і рухомим началом Всесвіту та живих істот зо-

крема. Один з видів енергії – біоенергія (див. «Флюїд»), що цир-

кулює енергетичними каналами (див. Енергетичні канали) тонких 

тіл живих істот та наділяє їх якостями живого.

Ефект Геллера – здатність деформувати металеві предмети 

вольовим зусиллям. Ефект названо на честь ізраїльського шоуме-

на Урі Геллера – першої людини, яка публічно заявила про те, що 

здатна мисленим зусиллям згинати металеві предмети.

«Ефект кіз та овець» – ефект, який описує взаємозв’язок між 

вірою у можливість прояву екстрасенсорики за даних експеримен-

тальних умов і реально отриманим результатом. У суб’єктів, які 

вірять у можливість ЕСП (так звані «вівці»), спостерігаються по-

зитивні результати, тоді як у тих, хто не вірить в ЕСП (так звані 

«кози»), результати переважно негативні. В даний час поняття «ві-

вці» та «кози» використовуються у більш широкому сенсі: «ефект 

кіз та овець» може стосуватися будь-якої значущої різниці в ре-

зультатах між цими двома групами суб’єктів.
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Ефект плацебо – покращення стану здоров’я пацієнта за ра-

хунок його особистої віри у дієвість лікарського засобу або терапії, 

які насправді є нейтральними. 

Ефект експериментатора – помилка в результаті експери-

менту, пов’язана із діями самого експериментатора. Наприклад, 

несвідомі підказки спостерігача реципієнту у телепатичних тес-

тах. Ефект експериментатора мав особливе значення у ранніх па-

рапсихологічних експериментах, коли його контролю приділялось 

недостатньо уваги.

Ефірне тіло – в езотериці: тонкоматеріальне тіло, що є енер-

гетичним «кресленням» фізичного тіла людини, а також усіх жи-

вих істот. Воно більш «щільне» за астральне тіло, проте «тонше» 

від фізичного. Енергетичні канали (див. Енергетичні канали) 

пов’язані саме з ефірним тілом.

Жамевю – раптове відчуття того, що добре знайомі місця зда-

ються цілком незнайомими. Психологічний феномен, що за сенсом 

протилежний до поняття «дежавю» (див. Дежавю)

Життя після смерті – продовження існування свідомості 

особистості у якійсь формі впродовж деякого часу після загибе-

лі фізичного тіла. Не варто плутати із поняттям «безсмертя», яке 

говорить про нескінченне існування. Див. також «Реінкарнація».

 «Захоплення» – періодичне повторення паранормальних 

явищ на певній місцевості або у певному приміщенні, що звичай-

но пов’язано із діяльністю безтілесної сутності. Серед спостере-

жуваних при цьому явищ – протяги, звуки кроків, голоси, різно-

манітні запахи, полтергейст. Поняття часто помилково плутається 

із терміном «полтергейст» (див. Полтергейст), але на відміну від 

нього при «захопленні» не спостерігається залежності від якоїсь 

конкретної людини.

Зенера карти – див. Карти Зенера.

Змінені стани свідомості – будь-який стан свідомості, що 

відрізняється від звичайного стану неспання. З парапсихологічної 

точки зору цікавими є такі ЗСС як гіпноз, транс, медитація, гіпна-
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гогічні стани, а також (у меншому ступені) фармакологічно інду-

ковані ЗСС.

Ілюзіоніст – артист, який публічно демонструє фокуси, що 

засновані на реальних фізичних або психологічних явищах, а та-

кож на неусвідомлених забобонах, але часто імітують паранор-

мальні явища, у зв’язку з чим деяких людей, які реально наділені 

надприродними здібностями, дехто називає ілюзіоністами. Окрім 

того, ілюзіоніст – це той, хто створює ілюзію (див. Ілюзія).

Ілюзія – один з видів порушення сприйняття, що заснований 

на нормальному принципі інтерпретації сенсорних сигналів моз-

ком. Ілюзії можуть стосуватись різних органів чуття, проте най-

більш поширеними є оптичні ілюзії.

Інсайт – складне психо-інтелектуальне явище, за якого люди-

на може раптом інтуїтивно або через осяяння зрозуміти суть про-

блеми та способи її вирішення. Термін вперше було застосовано у 

1925 році Вольфгангом Келером.

Карти Зенера – спеціалізована колода карт, розроблена пси-

хологом Карлом Зенером для тестів  з екстрасенсорної перцепції, 

які проводились Джозефом Райном у середині ХХ століття. Дана 

колода складається з 25 карт, на кожній з яких зображено один з 

п’яти графічних символів – коло, хрест, зірку, квадрат або хвилясті 

лінії.

Кількісний експеримент – тест, для якого можлива пряма 

статистична оцінка отриманого результату. В загальному випадку, 

це будь-яке тестування паранормальних феноменів, для кожного з 

яких зарані відома очікувана ймовірність прояву.

Кірліан-ефект – коронний розряд у газі. Ефект спостеріга-

ється як на біологічних об’єктах, так і на неорганічних зразках 

різного типу й характеру. Ефект було відкрито у 1939 році радян-

ським винахідником С.Д. Кірліаном. Див. також «Кірліановська 

фотографія».

Кірліанівська фотографія – тип високовольтної, високочас-

тотної техніки фотографування, що був розроблений радянським 
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винахідником С.Д. Кірліаном, який реєструє так званий «корон-

ний розряд» об’єкту, викликаний іонізацією поля навколо цього 

об’єкта. На думку деяких дослідників, кірліанівська фотографія є 

підтвердженням існування деякого живого випромінювання («біо-

плазма»), а також біополя або аури.

Клінічна смерть – медичний термін, який включає в себе зу-

пинку дихання та кровообігу – двох основних процесів, що необ-

хідні для підтримання людського життя.

«Кози» – умовний термін, що використовується для опису 

людей, які не вірять в екстрасенсорику та (або) впевнених у тому, 

що ЕСП не вдасться продемонструвати в умовах заданого експе-

рименту. Як правило, подібні суб’єкти демонструють негативні 

результати в експериментах з ЕСП (див. «Ефект кіз та овець», 

Екстрасенсорна перцепція).

Комунікатор – особистість певної померлої людини, яка зви-

чайно проявляється через медіума в ході спіритичного сеансу. Осо-

бистість комунікатора знайома комусь із присутніх на сеансі.

Контролер – див. Провідник.

Конфабуляція – помилковий спогад; порушення пам’яті, при 

якому людина може видавати спогади, що містять як видозміне-

ні реальні факти, так і цілком вигадані події. При цьому людина 

переконана, що всі спогади є реальними; тому ще однією назвою 

даного феномену є «галюцинація спогадів».

Криптомнезія – порушення пам’яті, при якому людина не 

може точно згадати, коли відбулась та чи інша подія, була вона у 

сні чи наяву. Неможливість точно встановити джерело того чи ін-

шого спогаду або пережитого досвіду. Приклад: людина пережила 

якийсь незвичний досвід уві сні, але з часом починає вважати, що 

це відбувалось наяву. Криптомнезія – одна з причин помилкових 

свідчень про паранормальні явища.

Крос-кореспонденція – складна серія незалежних повідо-

млень, отриманих двома і більше географічно-розділеними медіу-

ма від сутностей духовно-нематеріального світу; при цьому окре-
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мі повідомлення є фрагментарними, і загальний сенс зрозумілий 

тільки при їх поясненні.

Ксеноглосія – феномен, який проявляється в тому, що люди-

на починає говорити на невідомій їй раніше мові. Спостерігається, 

наприклад, під час деяких сеансів регресивного гіпнозу. Не варто 

плутати із глосолалією.

Кумберландизм – див. «Мускульне читання».

Левітація – феномен польоту або підйому людей у повітря 

без використання будь-яких додаткових засобів.

Лженаука – 1) вид діяльності, що імітує науку (свідомо чи 

несвідомо), проте не є нею по суті; 2) сукупність ідей про устрій 

світу, які начебто засновані на наукових даних або розглядаються 

як наукові істини, проте не є такими. Близькі за змістом поняття: 

«псевдонаука», «квазінаука», «альтернативна наука».

Магнетизм тваринний – базове поняття у концепції месме-

ризму (див. Месмеризм). Це деяка ефемерна властивість живих 

істот, деяка магнітна енергія, що виділяється ними (так званий 

«флюїд»).

Макро-психокінез (також – макропсихокінез, макро-ПК) – 

великомасштабний прояв психокінезу (див. Психокінез), результа-

ти якого помітні неозброєним оком. Наприклад, переміщення або 

обертання предметів на відстані. Синонім – «телекінез» (більш по-

ширено на російсько- та україномовних територіях).

Матеріалізація – феномен фізичного медіумізму, який про-

являється у появі живих чи неживих об’єктів (інколи з ектоплазми 

медіума) прямо на очах у спостерігачів. На відміну від апортів, при 

матеріалізації об’єкт не переміщується звідкись, а проявляється 

безпосередньо на місці (начебто з повітря).

Медитація – широке поняття, яке об’єднує різноманітні тех-

ніки досягнення змінених станів свідомості (див. Змінені стани 

свідомості), частина з яких призводить до екстатичних або «пі-

кових переживань». Більшість медитативних технік направлені на 

підкорення розуму та зупинку думок, що дозволяє відчути тонкі та 
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звичайно непомітні аспекти внутрішнього та зовнішнього світів. 

Деякі техніки базуються на зосередженні уваги на якомусь об’єкті, 

у той час як інші, навпаки, направлені на пасивне спостереження 

всього, що відбувається, без спроби сфокусувати увагу на чомусь 

конкретному.

Медіум – загальний термін, що описує людей, які можуть за 

власним бажанням (більше чи менше) входити у контакт із духо-

вно-нематеріальним світом та демонструвати паранормальні яви-

ща у формі фізичних або ментальних феноменів.

Медіумізм ментальний – вид медіумізму, за якого відбува-

ється телепатичне спілкування медіума із мешканцями духовно-

нематеріального світу (див. Духовно-нематеріальний світ). При 

цьому медіум може сприймати інформацію аудіально («чути го-

лоси»), візуально (ясновидіння) або іншими способами (яснодо-

тикання, інсайт). Напряму або за рахунок духовного провідника 

медіум здійснює передачу повідомлень між присутніми на сеансі 

спостерігачами та мешканцями духовно-нематеріального світу.

Медіумізм фізичний – тип медіумізму, який проявляється у 

різноманітних матеріально-фізичних феноменах під час сеансів 

(див. Сеанс медіумічний). Це може бути матеріалізація об’єктів, 

звуки невідомого походження, видіння у повітрі, спонтанні рухи 

об’єктів тощо.

Менталізм – сукупність практик і технік імітації телепатії у 

розважальних цілях.

Месмеризм – теорія австрійського лікаря та парапсихолога 

Франца Антона Месмера (1733-1815), згідно якої існує так званий 

«флюїд» - тонкоматеріальна субстанція, яка переходить від опера-

тора до пацієнта під час цілительського сеансу. Флюїд, на думку 

Месмера, є проявом «тваринного магнетизму» – деякої сили або 

енергії, що властива усім живим організмам.

Мета-аналіз – у статистиці: сукупність методів, направлених 

на об’єднання результатів різних досліджень з метою виявлення 

загальних рис, джерел розбіжностей, а також інших взаємовідно-
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син, які проявляються у контексті багатьох досліджень.

Мікро-психокінез (також – мікропсихокінез, мікро-ПК) – 

вид психокінезу (див. Психокінез), за якого результати впливу не 

помітні неозброєним оком і можуть бути визначені лише із засто-

суванням додаткового обладнання або статистичної обробки да-

них. Наприклад: вплив свідомістю на молекули, вплив на частоту 

випадіння тих чи інших чисел в експериментах з ГВЧ і т.д.

Містицизм – спосіб сприйняття реальності, заснований на 

ірраціональних проявах - емоціях, інтуїції. Тісно пов'язаний із по-

няттям «містичного досвіду» (див. Містичний досвід). 

Містичний досвід – досвід прямої взаємодії із деякою абсо-

лютною реальністю (духовно-нематеріального світу) або досвід 

збагнення деякої істини. У релігіях – досвід взаємодії із Божеством 

або Абсолютом.

«Мускульне зчитування» – здатність отримувати недоступ-

ну звичайними методами інформацію, виходячи з мимовільних 

м’язових скорочень іншої людини, яка володіє цією інформацією. 

Приклад: людина знаходить прихований предмет, тримаючи за 

руку іншу, та орієнтуючись на її мимовільні рухи. Один з феноме-

нів, що імітують телепатію; часто використовується з метою об-

ману. Феномен також відомий як «кумберландизм» (на честь Стю-

арта Кумберланда, який практикував мускульне зчитування у XIX 

сторіччі).

Накладення рук – один з методів нетрадиційної медицини, 

що полягає у передачі цілющої енергії від цілителя до пацієнта 

шляхом тактильного контакту. В трактовці Франца-Антона Мес-

мера (див. Месмеризм), це зцілення шляхом передачі «флюїду» - 

тонкоматеріального прояву «тваринного магнетизму».

Наука – система знань про світ, що претендує на об’єктивну 

істинність. Також – вид людської діяльності, направлений на отри-

мання об’єктивних відомостей про явища, процеси тощо.

Ноетика – філософська течія, що вивчає феномени розуму, 

інтелекту, свідомості, інтуїції. У сучасних словниках поняття «но-
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етика» часто визначається як «інтелект», а «ноетичність» перекла-

дається як «здатність проникати в суть» або «розумова діяльність».

Ноосфера – 1) мисляча оболонка планети Земля, яка форму-

ється людською свідомістю (визначення Едуарда Леруа); 2) сфера 

взаємодії природи й людського суспільства, у межах якої розумна 

людська діяльність є визначаючим фактором подальшого розвитку.

Об’єктивний – такий, що не залежить від суб’єкта. Явище, 

процес або фактор є об’єктивним, якщо він не залежить від люд-

ської волі або бажання. Протиставляється поняттю «суб’єктивний».

Окультизм – сукупність таємних, прихованих від профанів 

знань та вчень, в основі яких лежить переконання про те, що в лю-

дині та Всесвіті існують приховані, невідомі науці сили та мож-

ливості, досвід переживання яких доступний лише «посвяченим». 

Зустрічається також поняття «окультні науки», які офіційною на-

уковою спільнотою відносяться до паранаук. Серед них: астроло-

гія, екстрасенсорика, чаклунство, алхімія і т.д.

Особистість – набір психічних рис та особливостей людини, 

які визначають її алгоритми поведінки, спосіб взаємодії із оточую-

чим світом, звички, уподобання і т.д.

Пальмістрія – див. Хірологія.

Пам'ять місця – здатність місцевості або приміщення збе-

рігати в собі інформацію про події, що відбулись тут у минулому.

Парадигма – сукупність фундаментальних уявлень, концеп-

цій та ідей, яка поділяється та приймається спільнотою та об’єднує 

більшість її членів. Іншими словами, це світоглядна модель (карти-

на світу), якої дотримуються члени певної спільноти.

Паранаука – сукупність ідей та концепцій теоретичного й 

псевдотеоретичного характеру, що прагнуть до застосування на-

укової методології стосовно предметів ненаукового характеру. 

Згідно думці офіційної наукової спільноти парапсихологія відно-

ситься до паранаук, у зв’язку з тим, що прагне застосовувати пси-

хологічну методологію до дослідження часом не відтворюваних 

паранормальных явищ. Згідно Мартіну Манеру до паранаук від-
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носяться усі види ненаукової діяльності, що не є псевдонауковими.

Паранормальне явище – поняття, що відноситься до будь-

якого феномену, який у тій чи іншій мірі виходить за межі того, 

що вважається припустимим з точки зору сучасного наукового зна-

ння. Часто використовується як синонім понять «псі», «аномалія», 

«містика». Термін походить від грецького слова para – «позаду, за» 

та слова «норма».

Парапсихолог – спеціаліст, що проводить наукові досліджен-

ня паранормального психічного досвіду (див. Парапсихологія). Не 

слід плутати із такими поняттями як «екстрасенс», «ясновидець» 

чи, тим більше, «маг», «чаклун» або «цілитель». Парапсихолог – 

це вчений, сфера наукових інтересів якого лежить в області ано-

мальних феноменів психіки, аномального досвіду і т.д.

Парапсихологія – наукова дисципліна, що займається до-

слідженням аномального психічного досвіду; також це напрямок 

у психології, який вивчає такий тип досвіду, який за своєю суттю 

перебуває поза людськими можливостями, як їх розуміє сучасна 

конвенціональна наука. Поняття введене Максом Десуаром у 1889 

році, але широкого розголосу набуло завдяки Джозефу Райну, який 

поширив його серед англомовної спільноти. Саме слово «парапси-

хологія» походить від грецьких слів para – «позаду, за межею» + 

psyche – «душа, розум» + logos – «раціональна дискусія, причина, 

сенс». Термін замінив застаріле поняття «психічне дослідження» 

(psychical research).

Передбачення – форма екстрасенсорної перцепції, при якій 

сприймається якась майбутня подія, деталі якої неможливо дізна-

тись природним шляхом. Див. також «ретрокогніція».

Передчуття – відчуття того, що у майбутньому має щось ста-

тися, переважно негативного характеру, про що поки немає ніякої 

інформації. Наприклад, відчуття скорої раптової загибелі когось із 

родичів, які поки здорові.

Перцепційна ізоляція – див. Сенсорна депривація.

Підсвідомість – частина свідомості, яка не контролюється 
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та не усвідомлюється особистістю. Поняття введене психологом 

П’єром Жане для опису тієї частини свідомості, яка лежить поза 

(під) критичним контрольованим розумом. Також – місце зберіган-

ня знань та попереднього досвіду.

Плацебо – препарат без виражених лікувальних властивос-

тей, благочинна дія якого повністю залежить від віри самого паці-

єнта в його дієвість.

Повторюваний спонтанний психокінез – поняття, що опи-

сує періодично повторювані паранормальні фізичні ефекти (по-

мітні неозброєним оком). Частіше всього відноситься до поняття 

«полтергейст» (див. Полтергейст). Наприклад: періодично спо-

стережуване спонтанне переміщення предметів у приміщенні. По-

няття введене Уільямом Роллом.

Подвійна локалізація – 1) феномен, при якому одну й ту 

саме людину бачать одночасно в двох різних місцях; 2) відчуття 

перебування одночасно у двох місцях.

Позатілесний досвід (ПТД) – вид спонтанного або індуко-

ваного переживання, при якому людина усвідомлює себе на пев-

ній відстані від фізичного тіла. Згідно Селії Грін є два види ПТД – 

«парасоматичний» та «асоматичний». При парасоматичному ПТД 

(від грец. para – «біля» + soma – «тіло») людина відчуває себе в 

певному невагомому дублі тіла, звичайно з’єднаному із фізичним 

через «срібний канат» («срібна нитка»). При асоматичному ПТД 

(від грец. a – «без» + soma – «тіло») людина відчуває себе повністю 

безтілесною. Близьким по суті поняттям є «астральна проекція», 

що походить з езотеричних трактатів, але парапсихологічна спіль-

нота віддає перевагу терміну «ПТД».

Полтергейст – паранормальне явище, яке проявляється у 

виражених фізичних ефектах надприродного походження. Серед 

спостережуваних ефектів: спонтанне переміщення, падіння або 

поломка предметів, голоси, стуки, шуми, самозаймання предметів, 

що інколи призводить до травмування очевидців. Нині встановле-

но, що прояв полтергейстів залежить від присутності конкретної 
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людини, яку називають «фокусом полтергейсту». У перекладі із 

німецької мови, полтергейст означає «шумний привид». Поняття 

дуже часто помилково змішується із терміном «захоплення» (див. 

«Захоплення»).

Прекогніція – див. Передбачення.

Привид – див. Примара.

Примара – візуально спостережуваний образ померлої лю-

дини.

Присмертні переживання – поняття, що об’єднує весь 

спектр переживань людей, які знаходяться при смерті (або навіть 

пережили клінічну смерть) або дивом уникли смерті; нині вважа-

ється, що присмертні переживання людей мають цілий ряд загаль-

них рис (так зване «ядро присмертного переживання): відчуття 

невимовного заспокоєння, відчуття відділення від фізичного тіла, 

видіння руху через темний тунель з яскравим світлом у кінці, про-

ходження крізь світло; також інколи реєструється явище «панорам-

ної пам’яті» - блискавичного перегляду всього прожитого життя, і 

відчуття присутності померлих родичів або описаних в різних ре-

лігіях істот (ангелів, херувимів і т.д.).

Провідник – істота духовно-нематеріального світу (звичайно 

– особистість померлої людини), яка надає інформацію медіуму, а 

також оволодіває його тілом під час сеансів і виступає його пред-

ставником у тонко матеріальному світі. Провідник передає інфор-

мацію від комунікатора спостерігачам, що присутні на сеансі.

Промнезія – рідкісний вид дежавю (див. Дежавю), пов'язаний 

із передбаченням (див. Передбачення) або ясновидінням (див. Яс-

новидіння). Поняття введене Фредеріком Майерсом і походить від 

грецьких слів pro – «перед» та mnesis – «пам'ять».

Псевдонаука – див. Лженаука, Паранаука.

Психіка – внутрішній суб’єктивний світ людини, який опосе-

редковує її взаємодію із зовнішнім світом; здатність до рефлексії, 

тобто реагування на подразники як зовнішнього, так і внутрішньо-

го світів особистості.
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Психічні дослідження – див. Парапсихологія.

Психокінез – феномен прямого впливу свідомістю на фізичні 

або біологічні системи, який не можна пояснити проявом якогось 

із відомих видів енергії. Саме слово походить від грецьких слів 

psyche – «душа, розум» та kinesis – «рух». Термін введено Генрі 

Хольтом та поширено Джозефом Райном. Поняття є дуже широ-

ким та включає в себе цілий ряд явищ: телекінез, трансмутація 

матерії, дистанційне цілительство і т.д. Див. також «Мікро-психо-

кінез», «Макро-психокінез».

Психометрія – практика отримання інформації від предме-

тів (як про самі предмети, так і про їх власників) екстрасенсорним 

шляхом за рахунок дотику до них. Один з видів екстрасенсорної 

перцепції (див. Екстрасенсорна перцепція). Поняття введене у 

1893 році Джозефом Бучананом; нині вважається застарілим і не 

використовується. Інші назви – «психоскопія», «зчитування сим-

волів».

Психотроніка – науково-практична діяльність, направлена 

на створення технологій та приладів, здатних посилювати та (або) 

відтворювати деякі паранормальні феномени. Наприклад, створен-

ня «психотронних генераторів» Робертом Павлітою для посилення 

психокінетичних здібностей.

Псі – загальне поняття, що застосовується для ідентифікації 

паранормальних явищ або для пояснення причини того чи іншо-

го явища через паранормальне. Поняття введене Б. Веснером та Р. 

Зулессом у 1942 році, і нині вважається застарілим. Двома осно-

вними категоріями псі є псі-гамма (екстрасенсорна перцепція) і 

псі-каппа (психокінез); при цьому саме поняття «псі» вказує на те, 

що обидва ці явища можуть бути двома проявами одного й того ж 

процесу, а не зовсім розділеними явищами. Термін «псі» походить 

від 23-ої літери грецької абетки – psi (ψ).

Псі-феномени – див. Паранормальные явления.

Псіонік – людина, що наділена псіонічними здібностями 

(див. Псіоніка). Загальне поняття, що стосується всіх людей, наді-
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лених екстрасенсорикою, психокінезом і т.д.

Псіоніка – 1) напрямок у науці, який вивчає спектр людських 

можливостей (телепатію, психокінез, емпатію, ЕСП тощо); 2) су-

купність практик для досягнення вказаних вище надздібностей.

Ревенант – привид померлої людини. У перекладі з фран-

цузької – «той, що повернувся назад». Див. Привид.

Регресивний гіпноз – гіпнотична техніка, направлена на за-

нурення людини у минулі події, часто з метою виявлення причин 

деяких проблем, страхів, мотивів поведінки та їх корекції.

Регресія минулих життів – процес, під час якого людина по-

думки «відправляється назад» (регресує) в одне або декілька ми-

нулих життів під впливом гіпнотизера. Регресія минулих життів 

– один з ключових методів, що використовується для отримання 

доказів існування реінкарнації (див. Реінкарнація).

Реінкарнант – нинішнє втілення людини, яка має спогади 

про свої минулі життя.

Реінкарнація – форма життя після смерті (див. Життя піс-

ля смерті), при якій людська душа після загибелі фізичного тіла 

«входить» у нове фізичне тіло протягом багатьох життів. Термін 

походить від латинських слів re – «знов» + in – «у» + caro (carnis) 

– «плоть».

Ретрокогніція – форма екстрасенсорної перцепції, за якої ре-

ципієнт екстрасенсорним шляхом сприймає якісь події з минулого, 

деталі яких йому невідомі. Див. також «передбачення (прекогні-

ція)».

Реципієнт – у широкому розумінні, той, хто отримує або 

сприймає що-небудь. Звичайно використовується для опису лю-

дей, які отримують екстрасенсорну інформацію від інших (при 

телепатії), а також у процесі тестів на ЕСП (див. Екстрасенсорна 

перцепція).

Свідомість – 1) здатність та спроможність людини сприймати 

внутрішній та зовнішній світи і реагувати на них; є «функцією» 

особистості; 2) здатність відчувати та усвідомлювати себе: 3) сис-
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тема, що здійснює контроль над організмом

Свічення (медіумічний феномен) – паранормальне випромі-

нювання світла, звичайно у присутності деяких фізичних медіумів 

(див. Медіумізм фізичний).

Сеанс медіумічний – зібрання кількох людей за участю меді-

ума (див. Медіум) з метою спілкування із мешканцями духовно-не-

матеріального світу (див. Духовно-нематеріальний світ) або спо-

стереження фізичних паранормальних феноменів (див. Медіумізм 

фізичний). Інколи також використовують поняття «сесія» або «за-

сідання».

Сенситив – людина із підвищеною чутливістю, що схильна 

до екстрасенсорної перцепції, інколи – за власним бажанням.

Сенсорна депривація – повне видалення або послаблення 

сигналів, що надходять від того чи іншого органу чуття. В ідеалі 

– повне видалення візуальних, слухових, тактильних, нюхових та 

смакових стимулів. Прикладом часткової сенсорної депривації, що 

отримав широке застосування у парапсихологічних дослідженнях 

є ганцфельд-ефект (див. Ганцфельд).

Скептицизм – позиція сумніву у твердженнях, знаннях, фак-

тах або думках, що видаються за факти. Скептицизм наголошує на 

тому, що будь-які твердження повинні мати чітку доказову базу. 

Спіритизм – 1) в буденному розумінні: сукупність практик, 

спрямованих на встановлення контакту та спілкування із мешкан-

цями духовно-нематеріального світу (від англ. spirit – «дух»); 2) 

релігійно-філософська доктрина, розроблена французьким філо-

софом та дослідником Аланом Кардеком у середині XIX століття.

Спіритична дошка – спеціальний прилад, що використову-

ється для спілкування із мешканцями духовно-нематеріального 

світу в ході спіритичних сеансів. Являє собою дерев’яну дошку 

з нанесеними на неї, буквами абетки та цифрами; також містить 

меншу дошку на трьох підпорках, одна з яких слугує вказівником. 

Під час сеансів спілкування із нематеріальним світом даний вка-

зівник обертається по дошці, дозволяючи спостерігачам прочитати 
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змістовні повідомлення. Принаймні частина з них має надприрод-

не походження. Нині для читання повідомлень із духовного світу 

частіше застосовується перевернуті дзеркала або скло.

Спостерігачі [спіритичного сеансу] – люди, які знаходяться 

на спіритичному сеансі та отримують інформацію з духовно-не-

матеріального світу через медіума.

Срібна нитка (також – срібний канат) – тонкоматеріальна 

структура, що з’єднує фізичне тіло із тонкими тілами. Звичайно 

спостерігається під час ПТД. Див. Позатілесний досвід.

Суб’єктивний – такий, що залежить від волі суб’єкта. Явище, 

процес або фактор вважається суб’єктивним, якщо він безпосеред-

ньо залежить від людської волі або бажання. Протиставляється по-

няттю «об’єктивний».

Субособистість (також – «Суб-особистість», «підособис-

тість») – окрема психічна структура в рамках особистості, що 

напрацьовується у процесі життя за рахунок здійснення загаль-

ноприйнятих рутинних та шаблонних дій («соціальна субособис-

тість»). Субособистість наділена набором поведінкових реакцій, 

певним образом мислення та дій. Можливе існування кількох су-

бособистостей в рамках однієї особистості одночасно.

Сугестія – вид психологічного впливу на свідомість людини, 

за якого відбувається навіювання деяких установок та переконань 

на фоні некритичного стану свідомості реципієнта. Термін за зміс-

том близький до поняття «навіювання».

Телекінез – див. Макро-психокінез.

Телепатія – отримання інформації про думки, дії чи емоції 

іншої людини паранормальним шляхом. Поняття замінило заста-

рілий термін «передача думок». Термін введено засновником Това-

риства психічних досліджень Фредеріком Майерсом у 1882 році.

Телепатія латентна – вид телепатії, при якому спостеріга-

ється певний часовий проміжок між спробами оператора передати 

інформацію та початком її сприйняття реципієнтом.

Телепатія прекогнітивна – отримання інформації про май-
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бутні стани психіки інших людей паранормальним шляхом.

Тонкі тіла – в езотериці: усі тіла живих істот, щільність яких 

менша за щільність фізичного тіла. Дані тіла перебувають у духо-

вно-нематеріальному світі та не піддаються сприйняттю звичайни-

ми органами чуття та апаратурою. Аура є інтегральною картинкою 

тонких тіл, у першу чергу – ефірного й астрального, як найбільш 

«щільних».

Транс – див. Трансовий стан.

Трансмітер – див. Агент.

Трансовий стан – дисоціативний стан свідомості, в якому 

людина перестає сприймати своє безпосереднє оточення; один з 

видів змінених станів свідомості (див. Змінені стани свідомості). 

Саме у трансовому стані часто спостерігаються різні форми авто-

матизму (див. Автоматизм). Звичайно транс наступає в гіпнотич-

них або медитативних умовах.

Трансперсональна психологія – напрямок психології, який 

займається вивченням трансперсональних переживань, містич-

них та релігійних досвідів, змінених станів свідомості, при цьому 

гармонічно поєднуючи сучасні психологічні концепції з традицій-

ними духовними практиками Заходу та Сходу. Ключові ідеї, що 

лежать в основі трансперсональної психології, це неподвійність, 

саморозвиток особистості, розширення свідомості за межі Его та 

психічне здоров’я. Див. також Змінені стани свідомості, Містич-

ний досвід.

Трансцендентальна психологія – див. Трансперсональна 

психологія.

Усвідомлене сновидіння – тип сновидіння, в якому снови-

дець усвідомлює, що знаходиться уві сні і здатний за власним ба-

жанням змінювати простір та сюжет сновидіння. Не варто плутати 

із поняттям «позатілесний досвід» (див. Позатілесний досвід).

Фальсифікація – дія, що спрямована на викривлення істини, 

підробку чогось аутентичного, обман і шахрайство.

Фальсифікованість (спростовуваність) – критерій науко-
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вості теорії, гіпотези або твердження, який полягає в тому, що 

науковість будь-якого твердження передбачає можливість поста-

новки такого експерименту, який його спростує. Неспростовувані 

гіпотези – такі, які неможливо довести або спростувати. Один з 

ключових критеріїв демаркації науки та псевдонауки.

Фантазми – будь-які галюцинації, що супроводжуються сен-

сорним сприйняттям.

«Флюїд» – поняття з концепції австрійського лікаря та па-

рапсихолога Франца-Антона Месмера (див. Месмеризм); це деяка 

ефемерна субстанція, невідомий вид енергії, що випромінюється 

живими істотами. Концепція «флюїду» багато в чому подібна до 

концепції «енергії життя», що зустрічається в найрізноманітніших 

Східних вченнях (ці, прана і т.д.).

Хірологія – вчення про містичне значення структурних осо-

бливостей шкірного покриву та будови кистей рук.

Хіромантія – прорікання долі та отримання інформації про 

особистість людини на основі інтерпретації будови та розміщення 

ліній на долонях, особливостей шкірного покриву, форми рук і т.д.

«Холодне зчитування» – набір методів та технік отримання 

інформації від людей, на основі логічних роздумів та суджень, зчи-

тування «мови тіла», огляду зовнішності, рівня освіти і т.д. Часто 

використовується менталістами, а також деякими шарлатанами 

для імітації екстрасенсорного сприйняття з метою обману або у 

розважальних цілях.

Ченнелінг – феномен передачі людиною інформації або по-

відомлень напряму від іншої свідомості (звичайно від якоїсь над-

природної істоти або космічної свідомості). Типовим способом 

передачі є автоматичне письмо або мовлення у трансовому стані. 

«Шкірний зір» – див. Шкірно-оптичне сприйняття.

Шкірно-оптичне сприйняття – здатність відрізняти кольо-

ри, а також яскравість і ступінь освітленості предметів через до-

тик. Термін введено у вжиток Г. Разраном.

Якісний експеримент – 1) будь-яка спроба продемонструва-
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ти який феномен якісного характеру; 2) будь-який тест з екстрасен-

сорної перцепції, в якому аналізуються такі її прояви, для яких не-

можливо прямо вирахувати статистичну вірогідність; наприклад: 

тести з вільною відповіддю, психометрія, медіумічна мова і т.д. 

Статистичну оцінку даних, отриманих в якісних експериментах 

слід проводити опосередковано, присвоюючи деяку ймовірність 

свідченням піддослідних.

Ясновидець – людина, що наділена здібністю ясновидіння 

(«той, хто бачить ясно»).

Ясновидіння – отримання інформації відносно об’єкта або 

ситуації паранормальним шляхом, звичайно супроводжується 

сприйняттям візуальних образів. На відміну від телепатії, при яс-

новидінні інформація звичайно надходить безпосередньо від зо-

внішнього джерела (наприклад, від фотографії, прихованого пред-

мету та ін.), а не із свідомості іншої людини. Один з проявів більш 

широкого явища – екстрасенсорної перцепції. Ясновидіння не вар-

то плутати із передбаченням, ворожінням і т.д. Інколи також виді-

ляють такі поняття як яснослухання, яснонюхання і т.д., які уточ-

нюють якість та форму інформації, що сприймається.
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