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Новые представлеНия о происхождеНии 
химических элемеНтов На Земле и  

во вселеННой. часть 1

Мир един. Единство его создано ритмами,
 а ритмы определяются числом.

Пифагор

Космос не имеет ни начала ни конца и представляет собой гигантское пространство, состоящее из раз-
личных форм существования материи. Как микро-, так и макросистемы имеют свои частоты колебаний, 
в результате чего образуется непрерывный их спектр разных частот, заполняющих все электромагнитное 
пространство Вселенной, а наиболее реальным механизмом взаимодействия колебаний как макро-, так и 
микросистем является резонанс. Развитие материального мира идет от простого к сложному. Особое вни-
мание следует уделить первому элементу периодической таблицы – водороду, из которого началось форми-
рование Вселенной, и как базовому строительному материалу всех остальных элементов. Все космические 
объекты начинают свою историю от скопления водорода в определенных электромагнитных геоцентричес-
ких силовых линиях в космическом пространстве, а далее происходит космический синтез последующих эле-
ментов — Не, С, О, Ne и т.д. Частота электромагнитного излучения атомарного водорода предшествует 
частоте излучения всех последующих химических элементов таблицы Менделеева, и каждый последующий 
из них согласовывает свои ритмы с колебаниями атома водорода на основе резонансных соотношений. Сущ-
ность всех химических процессов на Земле и во Вселенной состоит из бесконечной последовательности про-
цессов колебания, благодаря которым могут спонтанно возникать новые типы структур и молекулярных со-
единений. Данная работа раскрывает очередной этап выдвинутой авторами концепции мироздания. В ра-
боте затронуты глобальные вопросы, касающиеся происхождения химических элементов со всем набором их 
изотопов, их распространенности во Вселенной, отмечены некоторые аспекты скорости света и колебания 
мод на Солнце, а также – резонансы Шумана. Во всем этом многообразии наблюдается единая связь, еди-
ный источник движения – вибрация.  

К лючевые слова:  происхождение химических элементов, водород и гелий, спектр частот колебаний, резонан-
сные частоты.
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НОВІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПОХОДжЕННЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ЗЕМЛІ  
ТА У ВСЕСВІТІ. ЧАСТИНА 1

Космос не має ні початку ні кінця і являє собою гігантський простір, що складається з різних форм іс-
нування матерії. Як мікро-, так і макросистеми мають свої частоти коливань, внаслідок чого утворюється 
неперервний їх спектр різних частот, які заповнюють увесь електромагнітний простір Всесвіту, а найбільш 
реальним механізмом взаємодії коливань як макро -, так і микросистем є резонанс. Розвиток матеріального 
світу йде від простого до складного. Особливу увагу слід надати першому елементу періодичної таблиці – 
водневі, з якого почалося формування Всесвіту, і як базовому  будівельному матеріалові всіх інших елемен-
тів. Всі космічні об 'єкти починають свою історію від скупчення водню в певних електромагнітних геоцен-
тричних силових лініях у космічному просторі, а далі відбувається космічний синтез наступних елемен-
тів – Не, С, О, Ne і т. д. Частота електромагнітного випромінювання атомарного водню передує частоті 
випромінювання всіх наступних хімічних елементів таблиці Менделєєва, і кожен наступний з них узго-
джує свої ритми з коливаннями атома водню на основі резонансних співвідношень. Сутність усіх хімічних 
процесів на землі і у Всесвіті складається із нескінченної послідовності процесів коливання, завдяки яким 
можуть спонтанно виникати нові типи структур та молекулярних сполук. Дана робота розкриває черговий 
етап висунутої авторами концепції світобудови. В роботі порушені глобальні питання, що стосуються по-
ходження хімічних елементів з усім набором їх ізотопів, їх розповсюдженості у Всесвіті, відзначені деякі 
аспекти швидкості світла і коливання мод на Сонці, а також – резонанси Шумана. В цьому розмаїтті спо-
стерігається єдиний зв 'язок, єдине джерело руху – вібрація.
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NEW IDEAS ABOUT THE ORIGIN OF CHEMICAL ELEMENTS ON EARTH  
AND IN THE UNIVERSE. PART 1

Space has no beginning or end and is a giant space consisting of various forms of existence of matter. Both micro- and 
macro-systems have their own oscillation frequencies, resulting in a continuous spectrum of different frequencies fill-
ing the entire electromagnetic space of the universe, and the most real mechanism for interaction of vibrations of both 
macro- and microsystems is resonance. The development of the material world goes from simple to complex. Special 
attention should be paid to the first element of the periodic table – hydrogen, from which the formation of the universe 
began, and as the basic construction material of all other elements. All space objects begin their history from hydrogen 
accumulation in certain electromagnetic geocentric power lines in outer space, and then there is space synthesis of sub-
sequent elements – Ne, C, O, Ne, etc. Frequency of electromagnetic radiation of atomic hydrogen precedes the fre-
quency of radiation of all subsequent chemical elements of the table of Mendeleyev, and everyone the subsequent from 
them coordinates the rhythms with hydrogen atom fluctuations on the basis of resonant the relation. The essence of all 
chemical processes on Earth and in the universe consists of an infinite sequence of vibration processes, thanks to which 
new types of structures and molecular compounds can spontaneously arise. This work reveals another stage of the con-
cept of the universe put forward by the authors. The work addresses global issues related to the origin of chemical ele-
ments with the whole set of their isotopes, their prevalence in the universe, some aspects of the speed of light and the 
oscillation of modes in the Sun, as well as Schumann resonances. In all this variety there is a single connection, a single 
source of movement – vibration.
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