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Вуглеходіння: польові дослідження 

 

 9.08.14 було отримано нагоду спостерігати проведення низки ритуалів, об’єктивним 

результатом одного з яких мало бути «вогнеходіння»: крокування людини босоніж по 

розпеченому вугіллю.  

 Новацією, що відрізняє дане дослідження від багатьох інших є застосування 

тепловізійної камери. Це практично повністю виключає фальшування, а головне дозволяє 

безпосередньо спостерігати і фіксувати тепловий баланс в ході ритуалу. Український науково-

дослідний Центр вивчення аномалій «ЗОНД» (УНДЦА «ЗОНД») розробив відповідну 

методику, а також отримав дозвіл на її застосування від організаторів.  

 Ритуал проводився групою «Рідновіри», що позиціонують себе як традиційний 

слов’янський язичницький культ. Місцем була так звана «Лиса гора» в районі станції метро 

«Видубичі». В ритуалах приймали участь як постійні члени групи, так і новачки. А також, 

щоб остаточно виключити підробку, співробітник Центру. 

 Зміст ритуалів включав в себе хороводи, звертання до богів, короткі проповіді і 

принесення в жертву хліба, молока. Вживання будь-яких психотропних засобів не 

зафіксовано. Слід вказати на своєрідність ритуальних текстів: неодноразово згадувались 

символи та образи християнства. На запитання щодо цієї особливості, керівник групи 

відповів: християнство багато в чому наслідувало ранні вірування, а отже символи є 

дочірніми. 

 

 Було розведене і підтримувалось невелике багаття в середині кола хороводу. В ході 

ритуалу учасникам було запропоновано задати «богам» питання і відповідно характеру 

відхилення полум’я, отримати відповідь. Слід сказати, що аналіз відеоматеріалу в даному 



 
 

випадку не дозволив зафіксувати аномальні прояви, характер динаміки вогню обумовлений 

турбуленцією приземних повітряних потоків. 

 Потім була загальна вегетаріанська трапеза.  

 Окремо розпалили велике багаття для отримання великої кількості розпеченого 

вугілля. Відбувся інструктаж, що включав своєрідні теорії, основані на віруваннях щодо 

природних стихій, як першооснов, що за вірного психологічного настрою не можуть 

зашкодити.  

 Слід відзначити, що видимого процесу налаштування, на кшталт медитації, трансу і т. 

д. помічено не було.  

 Саме вогнеходіння велося досить швидко: 4-5 кроків впродовж однієї – двох секунд. 

На тепловізійних знімках ми явно бачимо, що вугілля суцільно має високу температуру і 

людина дійсно стає на нього. 

  

  



 
 

  

 Висновки : 

Отже, УНДЦА «ЗОНД» провів чергове цікаве дослідження. І, хоча виконано лише первинний 

етап обробки результатів, було отримано ґрунтовні результати:  

Тепловізійні фото процесу вуглеходіння, відеофіксація елементів ритуалу;  

Практично виключено фальшування результатів організаторами та учасниками ритуалу;  

Зафіксовано факт крокування людини босоніж по розпеченому вугіллю;  

Зазначена повторюваність методики вуглеходіння;  

Зафіксована відсутність в ритуалі психотропних засобів, а також особливих психічних 

станів (трансу і т. д);  

Практично відпрацьована методологія вивчення даної категорії явищ.  

Щодо подальших досліджень, доцільним є аналіз часу знаходження при високій температурі 

для визначення факторів аномальності, або їх виключення. 

УНДЦА «ЗОНД» висловлює подяку організаторам за можливість наукових досліджень. Це є 

значущим прикладом відкритості та терпимості. 

 


