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Людина – передавач солітоноподібних ідеомоторних та фонемомоторних сигналів. – У статті доводиться, 
що мотиваційно породжений інформаційний сигнал у образному або словесному вигляді йде до моторики у 
солітоноподібній формі, перекодовується на кордонах психіка – нервова система та нервова система – м’язова 
система, а потім у зовнішнє середовище. Запропоновано технології подальшого дослідження цього 
неординарного явища. 
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Вступ 
У Всесвіті повсюди й усе, на квантовому чи класичному рівнях, разом із нашим 

організмом та керуючими в ньому різноманітними процесами, діє, згідно з Луі де Бройлем, 
універсальний принцип існування та відображення об’єктів: корпускулярно-хвильовий 
дуалізм. Подивимось на його втілення у таких складних психофізіологічних процесах, як 
ідеомоторика та фонемомоторика. Їх початок пов’язаний з виникненням мотивації, із 
формування нею бажаного майбутнього у формі образу [11] або словесно [13]. Кінцевим 
результатом обох процесів є моторика, яка відповідає мотиваційній меті. В свій час дуже 
поетично про це висловився видатний вчений І. М. Сеченов: "Сміється або плаче дитина, 
коли бачить іграшку, чи посміхається Гарібальді, коли його женуть за надмірну любов до 
батьківщини, чи дрижить дівчина при першій думці про кохання, чи створює Ньютон світові 
закони й записує їх на папір – повсюди кінцевим фактом є м’язовий рух" [16]. В цій оді 
видатного фізіолога (психофізіолога) минулого йдеться про моторику. Де ж хвильова 
складова? 

Одержати відповідь на поставлене питання й було предметом пошуку та 
обґрунтування, зважаючи на те, що плинув час досягнень у науці. 

 
Методи досліджень 
Проведено узагальнення інформації щодо освітлюваної проблеми через призму 

новітньої квантової теорії, що особливо акцентується під час обговорення. Розуміючи, що як 
тільки здійснюється перехід від теорії до практичної технології, маємо провести, так звану, 
декогеренцію. Тобто слід примусово перейти до класичної або напівкласичної версії 
відображення потрібного процесу. Варіант такої версії, якій автори надають перевагу, 
викладено у статті у формі ланцюга солітоноподібних механізмів породження та 
розповсюдження руху мотивованих сигналів. 

 
Результати досліджень 
Будь-яку ментальну чи матеріальну дію людини попереджує мотивація до них. Основні 

закономірності її зародження та розповсюдження в психіці викладено у згаданій у вступі 
монографії та в попередніх повідомленнях. У них доведено, що фацилітація (лат. 
полегшення) та психозахист регулюють поєднано інтроспекцію за виникаючими діями. На їх 
фазовій траєкторії можуть виникнути лімітовані цикли, які називають біфуркацією Хопра і 
які можливо розцінювати як солітоноподібні утворення.  

Якщо пов’язати фацилітацію та психозахист системою рівнянь через полярні 
координати, то таке відображення буде концентрувати в собі усю інформацію про систему, а 
інші змінні та параметри будуть підстроюватись до них. Зараз можна стверджувати, що 
біфуркації Хопфа з відповідними атракторами у вигляді лімітованих циклів є першими 
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ланками механізму зародження сконцентрованої уваги (інтроспекції). Головне тут їх 
амплітуда та стійкість. 

Подальша еволюція може йти шляхом, який слідує з пояснень [3] (особливо гл. IV та 
VII). Реально та формально біфуркаційний процес Хопфа, який розгорнувся в психіці, 
переходить до нервової системи і трансформується в солітон. 

До речі, далеко не у кожної людини може без складнощів здійснитись вже ця частина 
формування стійкого інформаційного процесу. Дуже часто біфуркація Хопфа 
супроводжується нестійкістю, з’являються, так звані, незвичайні атрактори, майже 
детермінований хаос, які навряд чи можуть розцінюватись як задовільна психічна діяльність, 
як психічне здоров’я. 

Але будемо вважати, що початковий етап, який аналізується, був нормально 
завершений й нервова система сприйняла утворений у психіці лімітований цикл, який несе 
інформацію про актуалізовану мотивацією думку. Сприйняття походить за участю 
перетворень Фур’є і двоїного числення з ірраціональними базисами [18]. У результаті 
виникає рух імпульсів по нервам у формі солітонів. Якісно це було відомо ще 
Г. Гельмгольцу. До теперішнього часу вийшло багато публікацій і змістовних оглядів [19]. У 
них, окрім глибокого розкриття і математичної формалізації солітонів, вказується ще й на те, 
що в його головці зосереджена майже уся його енергія. Але треба зазначити, що все це 
окремості. Універсальність же полягає у фундаментальних характеристиках світобудови, до 
яких ще у 1926 р. Ервін Шредінгер відніс хвильові властивості матерії. Він же обґрунтував і 
найбільш змістовне рівняння, задовільне вирішення якого, в тому рахунку для солітонів, 
знайдено лише тепер. На сучасній мові хвильова функція є хвиля інформації. 

Таким чином, нервові імпульси – солітони, як наслідок виниклої сконцентрованої та 
потужної думки, переходять до моторного поля – м’язової системи. На кордоні між 
нервовою та м’язовою системами повинно здійснитись перекодування, бо інформація 
переходить до іншого носія, від нервів до м’язів. Вже до цього одне перекодування було 
здійснене, коли стався перехід від психіки до нервової системи. Тепер друге перекодування в 
ланцюгу транспортування інформації від думки до моторики.  

Нам не відомо жодного прямого повідомлення про перекодування інформації в ідео та 
фонемомоторних процесах, незалежно від того, дотримуються чи ні дослідники концепції 
про солітоновий перебіг. Про непрямі свідчення буде згадано дещо пізніше. Наукові 
дослідження у цій сфері переважно присвячені не руху інформації, а паралельним процесам 
мікрокінетиці та мікроенергетиці. Ці стосунки щодо забезпечення моторних акцій більш-
менш висвітлені задовільно. 

Мінімальною функціональною одиницею, моторною одиницею м’язової системи 
слугують м’язові волокна та мотонейрон, який їх інервує [17]. Елементарну скоротливу 
одиницю іменують саркомером [1]. Це утворення між двома Z – дисками міофібрили. 
Нервові солітони, які несуть інформацію, переходять у поле моторних одиниць і створюють 
солітонову модель. Процеси мікрокінетики, забезпечуюча їх мікроенергетика та несома 
сукупністю моторних одиниць інформація щільно пов’язані [4].  

На наш погляд, інформацію від сукупності (патерна) моторики представляє пакетний 
солітон. Він огинає від півтора до двох десятків окремих хвиль. Математично пакетному 
солітонові відповідає рішення рівняння Е. Шредінгера (1926), яке, як вже зазначали, 
визначає хвильові властивості, а також хвилю інформації. Інші рівняння солітонів, 
наприклад, Д. Кортевега – Г. де Фриса (КдФ), sin – Гордона, Я. І. Френкеля з 
Т. А. Конторовою (ФК) тощо, видаються менш задовільними.  

Але повернемось до біології. Якщо думка уявляється цілісною, яка в моторному полі 
математично близька до пакетного солітону, то його взаємодія з моторним полем 
підкоряється закономірностям ідеомоторики [2]. Якщо ж думка втілена в словесну мову, то її 
взаємодія з моторним полем підкоряється фонемо-моторним закономірностям [13]. Звернемо 
увагу, що в обох випадках думка замикається на моториці. Та щоб моторне поле 
відгукнулось не тільки курдюмівською інтенсивністю, але й філігранною реакцією 
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необхідно, щоб складові цього відгуку, тобто окремі компоненти та їх об’єднання в 
цілісність, були чіткими, стійкими, не розпливалися. Перш за це думка повинна була бути 
дуже зосередженою, сконцентрованою на мотивованій меті і тільки на ній. І тому 
очевидними стають два важливі етапи постійних досліджень: технології відбору людей з 
означеними властивостями та технології попередньої підготовки відібраних людей до 
необхідних кондицій. 

Первинний відбір потрібен як мінімум для встановлення двох психологічних якостей: 
концентрації (фокусування) уваги та психоадаптивності. За відсутністю психоадаптивності 
або слабким її проявом проблематично довести до потрібних кондицій не тільки 
концентрацію уваги на якомусь одному завданні або самозавданні, але й здійснювати 
перестроювання змінюючи завдання. Багатьом відомо, які величезні зусилля, довгий час та 
терпіння вкладають адепти деяких містичних практик, щоб навчитись концентрувати увагу 
на одній думці [14]. Для досягнення бажаних результатів використовують різні допоміжні 
засоби, наприклад, мандали. Безумовно, серед ригідних (не адаптивних) людей можуть 
зустрітися і такі, які вже спочатку, можливо генетично, володіють високим вмінням 
концентрувати увагу, хоча і не здатні її далі покращувати. Фахівці не повинні ігнорувати 
таких людей з вродженими якостями. Але дослідник має орієнтуватись не стільки на них, 
скільки на потребу виявити механізми. Для того й потрібні люди з високою 
психоадаптивністю, у яких можливо сформувати, наприклад, високу сконцентрованість 
уваги. Була б їх воля. 

Метою двох попередніх думок була спроба поповнити наші знання про інформаційний 
вимір ідеомоторики та фонемомоторики, особливо в порівнянні з мікрокінетикою та 
мікроенергетикою. Бракує лише знань про кількісний склад руху інформації у випадку 
ідеомоторики та фонемомоторики. Зрозуміло, що до букета психоякостей, що вимагаються 
від людей, яких відносять до передавачів чи приймачів слабких сигналів, увійдуть не тільки 
психоадаптивність та концентрація внутрішньої уваги. Наприклад, для приймача потрібна 
ще й висока чутливість, так би мовити гіперестезія, своєрідна психічна алергія, до таких 
сигналів. У будь-якому разі, треба мати перелік передбачаємих значущих якостей, між якими 
відповідними методами можливо встановити взаємозв’язки, а також покращити їх 
ефективними засобами. Якщо дотримуватися висвітленого шляху, то можливо суттєво 
звузити контингент кандидатів, у яких можливий пошук неординарних властивостей щодо 
передавання (або приймання) слабких сигналів.  

Сучасними математичними методами, наприклад, факторним аналізом, аналізом 
основних компонент тощо, цілковито можливо вирішити тільки що сформульоване завдання. 
А саме, встановити сукупність якостей, які притаманні і відрізняють людей трьох угрупувань 
із здібностями: а) ідеомоторними; б) фонемомоторними; в) з одночасною присутністю 
ідеомоторних та фонемомоторних. Інакше кажучи, необхідно провести своєрідний 
"професійний" відбір, відносно до якого методологія і конкретні методи достатньо 
відпрацьовані, наприклад, у фізіології праці. Як наслідок треба отримати відповідь, чим 
функціонально та структурно відрізняються люди з наявністю неординарних здібностей від 
загальної маси людей, тобто від генеральної їх сукупності. 

Припустимо, що на образи або (та) фонеми одержана реакція моторики і за критеріями, 
що цитуються [13], механізм ідентифікований. Виникнення сигналів в складному моторному 
полі та розповсюдження їх підкорюється, можливо завчасно стверджувати, механіці 
Гамільтона-Якобі з її 6N – мірним фазовим простором, до того ж комплексних змінних. 
Доречно зазначити, що термінологія вищої нервової діяльності здавна застосовує поняття 
імпульс, яке відноситься до аксіом фізики Гамільтона-Якобі. Акцентуємо: не до аксіом маси 
та швидкості Ньютона, а до іншої фізики. Та й фазові ячейки, фазовий простір, розподіл 
станів у ньому (просторі) охарактеризовані у 1901 р. Д. Гіббсом, а розподіли Л. Больцмана та 
Дж. Максвелла слід розцінювати як кремі прояви статистичного закону Гіббса. Поняття дії, 
яке ввів П. Мопертюі (1744), теж правомірно віднести до фізики Гамільтона-Якобі. 
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Із вище зазначеного виникає питання, як компактно підготувати і потім передати 
змістовний інформаційний сигнал типу солітон. Якщо образ (ідео), можна гадати, що більш-
менш сам по собі компактний, у психології його характеризує термін симультанний (фр. 
одночасний), то мова принципово сукцесивна (лат. послідовна), тобто розтягнута в часі, а 
тому далека від компактності. Компактизація акустичної та образної інформації вже в науці 
вирішена і продовжує вдосконалюватись [15]. Доведено, що дискретна форма представлення 
інформації є найбільш загальною, універсальною. Аналогова ж інформація, яка є 
безперервною, у будь-якому випадку може бути перетворена в дискретну. Зворотний процес, 
перетворення дискретної інформації в безперервну (аналогову), не завжди можливий. Тому 
будемо орієнтуватись на те, що інформація від думки до моторики йде в дискретній формі. 
До того ж додамо, що математично найкраща форма – цифрова двоїна. Твердження про 
використання подвійного числення у клітинах центральної нервової системи базується, 
зокрема на відкритті Стюарта Хамероффа у 1997 р. [20]. Згідно з ним, у мікротрубочках 
цитоскелета знаходяться молекули димера тубуліна, які можуть приймати дві просторові 
конфігурації (конформації). Перемикання тубуліна з одної на другу конформацію і є суттю 
початку функціонування біофізичного комп’ютера. Останній має складну конструкцію: 
тубуліни, які знаходяться на поверхні мікротрубочок, розташовані у вузлах правильної 
рештки, а зміна конформації залежить ще й від сусідів. 

На цей час розроблені ефективні способи стиску, компактизації цифрової інформації, 
подібні до яких можуть діяти в організмі. Серед них є такі, що дозволяють зовсім уникнути 
втрати будь-якої частки інформації (коди Хаффмена, Лемпель-Зіва та ін.). Інші способи 
дозволяють деякі незначні втрати інформації (JPEG, хвильові та фрактальні перетворення 
тощо), які не заважають адресату розуміти передане. Однак усі відомі коди не повністю 
відповідають психофізіології, а саме симультанній генерації та сприймання людиною 
інформації, такої, як образи, сцени тощо.  

Великий об’єм одночасно спрямованої інформації іноді метафорично називають 
голографічною. Але фізично це є псевдоголографія в психічному просторі, механізм, який 
лише зовні нагадує голографічне явище із-за компактизації пакета інформації. 

Щодо вищої нервової діяльності подібні до щойно описаних устроів задля стиску 
інформації можуть виникати в психо-нервовій системі спонтанно-примусово, наприклад, 
завдяки спеціальним тренуванням. У них складовою частиною є вправи, які максимізують 
здібності зосередження на якійсь думці. До того ж присутність усяких інших думок та 
образів у психіці забороняється. Тренуємий поступово звикає гальмувати їх ще до появи і це 
набуває автоматизму. Такий стан називають трансом-глибокою зосередженістю. 

У підготовці йогів приділяється багато часу та зусиль вправам на концентрацію уваги. 
Спочатку для зосередження можливо використовувати мандали або інші засоби. Але ті, у 
кого успішно зростає інтроспекція, зрештою стають здатними "відключатись" від 
стороннього інформаційного тиску. Вони знаходяться ніби то в трансі і психофізіологічно 
володіють концентрацією уваги. Але цього замало. Необхідно ще, як уже зазначалося, щоб 
виникли попередньо узгоджені уловлювачі-фільтри, про що більш докладно буде йти мова у 
наступному Повідомленні. 

Ще раз нагадаємо про відкриття акушерів, про яке йшла мова в одному з останніх 
наших Повідомлень, яке стосується формування і фонемо-моторного спілкування між 
матір’ю і ще ненародженою дитиною. З Інтернету надійшло нове спостереження 
М. Білоглазого з НДІ акушерства та гінекології Російської АМН про те, що до плода краще 
проходять фонеми з низькою частотою, що зафіксовано міографічно. Тим самим потихеньку 
розкриваються психофізіологічні засади настрою для можливого взаємоспілкування 
слабкими фонемо-моторними сигналами матері з дитиною, близнюків тощо. Гіпотетично 
можливо очікувати ідеомоторне або фонемомоторне спілкування спортсменів, 
співробітників, деяких учнів між собою або з вчителем, наставником. 

Між передавачем та приймачем сигналів існує один або декілька каналів зв’язку через 
зовнішнє середовище. Деякі особливості та вимоги до функціонування таких каналів зв’язку 
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висловлено вище. Вони загальні з вимогами до каналів інформації, яку повсюди генерує 
передавач. Але один суттєвий вклад в ефективне функціонування трансляційного 
інформаційного каналу треба охарактеризувати додатково. Цей вклад називають модуляцією 
[8]. Спрямований він на створення та зміну параметрів потрібного сигналу  відповідно до 
параметрів вимушуючого сигналу, який накладається на перший. Це не обов’язково є 
наслідком зв’язку двох різномодальних сінестезичних механізмів, про що буде йти мова в 
наступному Повідомленні. Модуляція може бути завдяки загальній моториці. Нагадаємо 
рухи шаманів [5]. У фізиці відоме явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань 
при визначених параметрах вимусової сили [1]. 

Види модуляції сигналів є значно різноманітнішими. Окрім амплітудної модуляції 
(АМ) використовують частотну модуляцію (ЧМ), фазову модуляцію (ФМ) та їх інші 
сполучення з різними гармоніками, які називають маніпуляціями. 

Треба ще раз звернути увагу на те, що у ритуальних практиках (на жаль, не в науці), 
наприклад, у тих же шаманів, суфієв та інших, несучий сигнал виробляється під час 
ритмічного танцю та кружляння, що зокрема можливо уподібнити обертальній антені. 
Генеруємі ж цими особами інформаційні сигнали накладаються на несучі. Але ми поки не 
зустріли ні однієї наукової праці, в якій би такі ритуали були проаналізовані з позицій 
формування сигналів для їх передачі. 

Повернемось, однак до загальнонаукових (фізичних) уявлень про рух солітонів. Доля 
солітонів й інформація, яку вони несуть, не закінчується на межі між тілом людини та 
зовнішнім середовищем. Висловлювались сумніви щодо можливості моторних солітонів 
перейти межу і потрапити у зовнішнє середовище. Це дійсно було б так, якби солітон був 
звичайною акустичною хвилею. Такі хвилі майже повністю відбилися б зворотно від поділу 
між поверхнею тіла людини та повітряним середовищем. Але необхідно пам’ятати  
фундаментальний принцип корпускулярно-хвильового дуалізму. Солітон не є лише хвиля, а 
квазічастина [7], у даному випадку – фонон. Вони здатні до акустичної емісії та до 
подальшого розповсюдження після неї. 

У даній статті репрезентувався ланцюг механізмів, пов’язаних з класичною фізикою та 
психофізіологією, чи Ньютона, Гамільтона-Якобі, кванто-механічна чи інша конкретика. В 
сучасній науці усі класичні уявлення є лише окремими крайніми можливими гранями 
висвітлення цілісного світу, Універсуму. Основною фундаментальною ознакою такої єдності 
є баланс декогернції-рекогеренції. Якщо зростання декогеренції свідчить про зростання у 
нашому сприйнятті сепарабельних підсистем світу, то зростання рекогеренції про 
сприйняття дійсної заплутаності, неподільності існуючого світу [6]. У такому світі передача 
думок, миттєва телепатія звичне явище. Слід нагадати, що ще на початку ХХ ст. у Німеччині 
таке ж уявлення щодо психіки розвивала гештальтпсихологія з її батьками М. Вертхеймером, 
К. Коффкою, В Келером та іншими. Зробимо лише одне зауваження. Ми є однодумцями з 
С. Хокингом та Р. Пенроуз [21], які переконані, що усяка фізична теорія є лише модель і що 
нема сенсу в питанні, чи відповідає моделі реальність, а сенс лише в погодженні з 
спостереженнями та можливостями щось передбачити. 

По-друге, вже на базі класичних розробок з’являються людино-компьютерно-апаратні 
технології для передачі на відстань психічного настрою та підвищення вірогідності появи 
зазначених думок [12]. З’явилася впевненість, що ось-ось кристалізується науково достатньо 
обґрунтований та технологічно втілений у спосіб транслятор думок. 

 
Висновки 
1. Висвітлено солітоноподібний шлях генерування, кодування (перекодування) та 

підсилення слабких інформаційнозмістовних сигналів для передачі в зовнішнє середовище. 
2. Окреслено технології та конкретні методи виявлення людей зі здібностями до 

формування інформаційно придатних для передачі сигналів.  
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Максимович В. А., Говта Н. В., Максимович М. В. Теория психики и психиатрии. Сообщение 6. 
Человек – передатчик солитоноподобных идеомоторных и фонемомоторных сигналов. – В статье 
утверждается, что возникший мотивационный сигнал в образном или словесном представлении в 
солитоноподобной форме, перекодируется на границах психика – нервная система – мышечная система, а затем 
поступает во внешнюю среду. Предлагаются технологии дальнейшего исследования этого неординарного 
явления. 
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Maksimovich V. A., Govta N. V., Maksimovich M. V. Theory of psyche and psychiatry. Report 6. A man is a 

transmitter of solyton ideomotor and fonemomotor signals. – It becomes firmly established in the article, that 
arising up motivational signal in vivid or verbal presentation in a solyton form, the psycho – nerves system – muscles 
system will be recoded on scopes, and then enters external environment. Technologies of further research of this 
eccentric phenomenon are offered. 

Key words: solynon, muscles system, psycho, design, information. 


