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ПЕРЕлІК СКОРОЧЕНЬ
α – альфа; Å – ангстрем; Аг – антиген; англ . – англійська; араб. – арабська; 

Ат – антитіло; АтФ – аденозинтрифосфорна кислота; 
β – бета; БАд – біологічно активні добавки; БАР – біологічно активні ре-

човини; Бд – база даних; букв. – буквально, буквальний;
в/в – внутрішньовенно; в/м – внутрішньом’язово; вООЗ – Всесвітня організа-

ція охорони здоров’я; вНЗ – вищий навчальний заклад; в/ш – внутрішньошкірно;
γ – гамма; Гр+ – грампозитивні бактерії; Гр- – грамнегативні бактерії; грец . – 

грецька;
дa – дальтон; давн.-грец . – давньогрецька; див. – дивися; дНК, РНК – де-

зоксирибонуклеїнова та рибонуклеїнова кислоти;
ЕМП – електромагнітне поле; ЕМХ – електромагнітні хвилі; ЕМв – елек-

тромагнітне випромінювання;
Ig – імуноглобулін; ін. – інші, інше; італ. – італійська; ІС – інформаційні 

системи; Іт – інформаційні технології; ІХтех – інформаційно-хвильові техно-
логії; ІХтер – інформаційно-хвильова терапія; ІФ (IFN) – інтерферон;

кда – кілодальтон;
лат . – латинська мова, латина; λ – лямбда;
м. – місто; ММ – молекулярна маса; млн – мільйон (-ів); млрд – мільярд 

(-ів); МОЗ – Міністерство охорони здоров’я;
напр. – наприклад; НдІ – науково-дослідний інститут; н . е. – нашої ери; 

нім. – німецька; NK-клітини – природні (натуральні) кілери; Нтд – норма-
тивно-технічна документація.

о. – острів; 
п/ш – підшкірно; ПК – персональний комп’ютер;
р. – рік; рр. – років;
с . – секунда, секунд; санскр. – санскрит; с.-г. – сільськогосподарські (-их); 

сім. – сімейство; син. – синонім; ст . – століття;
t° – температура; т . д. – так далі; т . зв . – так звані; так званих; т . ін. – таке 

інше; т . п. – тому подібне; тУ – технічні умови; тУ У – технічні умови України;
УПМ – умовно-патогенна мікрофлора;
фізрозчин – фізіологічний розчин; франц. – французька;
хв . – хвилин;
цНС – центральна нервова система. 
ШКт – шлунково-кишковий тракт.
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вСтУП
У пошуках шляхів оздоровлення, у плеканні «рожевих мрій»* про здоров’я 

все частіше і частіше у мислячих громадян виникає запитання: чому сучасна 
медицина бореться лише з хворобами, воює з різноманітними патологіями 
і зовсім не піклується про норму, про те, яким чином привести весь організм 
до здорового стану, як відновити і в подальшому ефективно підтримувати цей 
стан здоров’я? Адже між поняттями «відновити здоров’я», «привести здоров’я 
до норми», «оздоровити» та «лікувати хворобу», «боротися з патологією» дуже 
суттєва і принципова різниця! Більшість сучасних лікарів у т. зв. розвинених 
(та й не дуже) країнах уже традиційно починають «танцювати» від хвороби, 
а не від здоров’я; саме хворобливий, а не здоровий стан організму, стає для 
них такою собі «точкою опори» в омріяному процесі вдалого лікування! А що 
таке взагалі ця «точка опори», чи треба на неї зважати і яке вона має значення? 
І зважати ще й як треба, і значення вона має дуже важливе, навіть колосальне. 
Чому? Бо всі найефективніші важелі впливу у нашому житті тісно пов’язані 
з якоюсь точкою опори. Старі, як світ, елементарні закони механіки ствер-
джують: важелі використовуються для того, щоб отримати значне зусилля на 
короткому кінці (плечі), докладаючи набагато меншої сили на довгому плечі. 
І таке можливо тільки через точку опори. Ще великий Архімед* наочно показав 
нам значення цієї точки і промовив своє знамените: «Дайте мені точку опори – 
і я зрушу Землю!». У будь-якій справі потрібна правильна та надійна точка 
опори. Без цього ніяк! На жаль, свою «точку опори» сучасна медична система 
поставила на боротьбу з хворобою, патологією, і така «опора», такий акцент 
не може радикально зрушити процес перетворення хворої людини на здорову, 
забезпечити надійний шлях оздоровлення. І якщо закони свідомості ще якось 
дозволяють нам саме таким чином боротися з хворобами, то закони ПІДСВІ-
ДОМОСТІ (а це СУБ’ЄКТ!) чітко вимагають від нас боротися «за щось», а не 
«проти чогось». Саме боротися за, а не проти і є надійною «точкою опори» ме-
дицини майбутнього. Хтось скаже, що застарілий підхід «проти» – це провина 
самих лікарів. Але не треба поспішати із такими однозначними висновками. 
Скоріше це їх біда. Чому? Бо базові характеристики, основні ознаки здоров’я 
людей та тварин практично не вивчаються у медичних та ветеринарних на-
вчальних закладах. Успішне закінчення профільних інститутів, університетів 
та академій нічого конкретного в напрямку «за» не дає майбутнім фахівцям; 
від студентів не вимагають, щоб вони вивчали здорових людей чи тварин. Тра-

* див. розділ 15 «термінологія»
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диційно лектори та викладачі ніколи не читають лекцій та не ведуть лабора-
торно-практичних занять про те, що таке здоров’я і як його підтримувати; все 
якраз навпаки – вони постійно говорять про те, що таке хвороби, які вони ма-
ють прояви та як із ними треба боротися. Складається враження, що сучасні 
біологи, наукові біологічні школи просто не хочуть знати, що таке здоров’я! 
Можливо, вони вважають, що це не їх завдання. Крім того, вченим ніхто не 
замовляє подібні наукові дослідження. А раз не замовляють, то й не фінансу-
ють. Але як же можна зцілити людину (тварину, рослину, культури клітин або 
мікроорганізмів), тобто привести її до здорового стану, не знаючи і достатньо 
не усвідомлюючи, що ж це таке – ЗДОРОВ’Я, і, відповідно, не розуміючи, як 
і куди до нього треба рухатись? Якщо не замислюватися про це, то, лікуючи 
одне, можна скалічити інше. Треба визнати, що сучасна медицина, як може, 
напружено намагається боротися із хворобами (і досить часто їй це вдається). 
Так, напр., вона здолала одну проблему, швидко «задавила» іншу хворобу, не 
допустила маніфестації* третьої патології, перемогла щось четверте, п’яте, де-
сяте… Але при цьому так і не змогла привести до бажаного здорового стану 
організм пацієнта в цілому. Може, тому протягом усієї історії людства смерт-
ність внаслідок хвороб була вища, ніж від усіх воєн, техногенних катастроф 
і природних лих (тільки під час епідемії т. зв. «іспанського грипу», що проко-
тилася Європою в 1918 р., загинуло близько 50 млн осіб). 

Якщо торкнутися історичного аспекту цієї проблеми, то випливає, що при-
наймні останні 300 років біологічні наукові дослідження в усьому світі були 
в основному спрямовані на вивчення патологій, у той час як норма мало кого 
цікавила, та й сьогодні мало кого цікавить. Але ж хіба не зрозуміло, що при 
цьому нехтується найголовніше: неможливо зрозуміти патологію, не осяг-
нувши норму. Бо патологія є станом, який відмінний від норми, де норма – це 
«точка опори», база, основа, місце, від якого, як від печі, «починають танцю-
вати». А патологія – це завжди тільки наслідок, стан після втрати, трансфор-
мації норми, а її причина – дисбаланс фізіології, порушення гомеостазу норми. 
Класика філософії – причини і наслідки. Людство століттями наполегливо ви-
вчає наслідки та майже героїчно бореться із ними, і мало звертає уваги на їх 
причини, вперто ігнорує причинно-наслідкові зв’язки та базові філософські за-
кони. Чому так? Можливо, на цьому етапі розвитку сам процес боротьби більш 
важливий для суспільства, ніж її раціональність та ефективність? А може, здо-
рові люди просто не потрібні якимсь потужним і впливовим силам? 

* див. розділ 15 «термінологія»
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* див. розділ 15 «термінологія»

Якщо сучасна ортодоксальна медицина займається хворобами і патологі-
ями, то хто ж тоді займається здоров’ям? Досить цікавим є підхід до цього 
питання т. зв. «східної» медицини, яка невіддільна від східної філософії, що 
проповідує особливий спосіб життя – в спокої, гармонії, єдності з природою 
і т. д. Східні філософи (а за ними й і ті, хто лікує) стверджують: людина – це 
не просто набір органів, тканин, клітин, речовин, що формують цілісний ор-
ганізм, а щось набагато більше і складніше. І вони запитують: хіба можна зці-
лити організм, не змінюючи самого способу життя людини, не налаштовуючи її 
сприйняття світу на гармонійний лад, не замінивши злі, негативні, чорні думки 
та емоції на добрі, радісні і світлі? Без цього оздоровлення людини принци-
пово неможливе (зверніть увагу: вилікувати можна, перемогти якусь патоло-
гію – теж, а зцілити, привести до стабільного здорового стану – ні!). Видатні 
представники східної медицини завжди знали й вірили в це. І описували таке 
своє бачення в мудрих трактатах* ще кілька тисячоліть тому. А що на Сході 
зазвичай розуміли і розуміють під гармонією і природною досконалістю? Це 
насамперед гармонійний баланс творчих (тих, що створюють) і руйнівних 
сил. Всюди у природі постійно відбуваються процеси творіння, відновлення, 
синтезу та процеси руйнування, розкладу. І природа зберігає себе в цілісно-
сті і гармонії завдяки тому, що жоден із цих процесів не переважає. Скільки 
твориться, стільки й руйнується – це закон. Як закон боротьби протилежнос-
тей. І він чітко контролюється. І цим хтось управляє. Скільки приходить но-
вого, стільки повинно щезнути старого, і навпаки. Народжується ранок – по-
мирає ніч. Народжується буря – помирає тиша, народжується штиль – помирає 
шторм, народжується любов – помирає ненависть і т. д. З’являється щось одне 
до життя – іде з життя інше. Та й саме життя – це безперервне вмирання та 
відродження. Людський організм – маленька часточка Всесвіту, невід’ємна ча-
стина природи. І до нього, як і до всієї природи, застосовується той же закон: 
скільки створюється – стільки й руйнується, скільки приходить – стільки і йде, 
скільки відмирає – стільки й відроджується. Це один із базових законів життя 
здорового організму. Коли дотримується цей закон, то не може бути хвороб 
і патологій. Але хвороби є, і патологій достатньо. 

Особливо болісно дошкуляли і дошкуляють людству т. зв. заразні хвороби 
і в т. ч. інфекційні патології. Саме вони вже багато віків є однією з провідних 
проблем щодо здоров’я людей і тварин. І така ситуація залишається зараз. З’яв-
ляються десятки нових, раніше не відомих інфекційних хвороб, у той же час і т. 
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зв. «старі» інфекції теж нікуди не зникають, і більше того, вони змінюються, 
трансформуються. Проблеми боротьби з інфекційними захворюваннями по-
стійно тримають в напрузі весь медичний та ветеринарний загал. І недавній 
спалах лихоманки Ебола тому підтвердження. І більш нові загрози також не 
змушують себе чекати. Напр., нова короновірусна інфекція MERS, збудник якої 
викликає важкий гострий респіраторний синдром: жар і кашель, що швидко 
переходять у пневмонію. Ця хвороба не має нічого спільного ні з пташиним, 
ні зі свинячим грипом, а подібна до гострого респіраторного синдрому SARS 
(атипова пневмонія), який 2003 р. забрав життя 800 людей у різних державах. 
А вірус Зіка, основним переносником якого є комарі? ВООЗ оголосила його 
глобальною загрозою. Експерти прогнозують, що вже найближчим часом цим 
вірусом можуть заразитися до чотирьох мільйонів людей (в основному в Пів-
денній Америці, хоча сьогодні випадки захворювання відзначені у всіх части-
нах світу). Добре, що все йде до ліквідації цих спалахів і світова медицина 
вимушена не на жарт замислитися щодо дієвого управління біологічними про-
цесами. І новітні технології, в т. ч. ті, що стосуються електромагнітного поля, 
біорезонансу, є важливим елементом такого управління, бо вони спроможні 
значно пришвидшити діагностику, в т. ч. диференційну, а також посилити не-
специфічний захист організму, що, без сумніву, позитивно відіб’ється на про-
філактичній роботі, яка разом із діагностичною і забезпечить необхідний рі-
вень ефективності боротьби. 

Часто у спеціальній літературі, особливо з питань заразної патології, можна 
ще зустріти такі вислови: «заходи профілактики та боротьби», «профілактика 
і боротьба», «ліквідація і боротьба» і т. д., що, на нашу думку, не зовсім пра-
вильно, а точніше, зовсім не правильно, бо діагностика, профілактика, ліку-
вання, ліквідація і  становлять основу будь-яких заходів боротьби із будь-якими 
захворюваннями. Іншими словами, діагностика, профілактика, оздоровлення є 
рівноправними і найбільш результативними складовими боротьби як з інфек-
ційними, так і з неінфекційними хворобами. І тому говорити: «методи про-
філактики (діагностики, оздоровлення) та боротьби» – справжнісінька тав-
тологія*. Це все одно, що казати: «пневмонія легень» або «гепатит печінки», 
«гастрит шлунку» чи «енцефаліт головного мозку»; або: «моя автобіографія», 
«перший дебют» чи «місцеві аборигени». Так може говорити людина, яка не 
розуміє не тільки термінологію, а щось важливіше, базове. І така викривлена, 
«збочена» форма термінології є лише індикатором такого нерозуміння. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Давайте, наш шановний читачу, разом замислимося та знайдемо відповідь 
на просте запитання: хіба профілактичні, оздоровчі, як і діагностичні та лі-
кувальні, заходи не є важливим початком (передовим елементом) боротьби із 
хворобами? Напевне, відповідь буде позитивна. Тому: БОРОтЬБА = дІА-
ГНОСтиКА + ПРОФІлАКтиКА + ОЗдОРОвлЕННя + лІКУвАННя + 
лІКвІдАцІя . Це схоже на математичну формулу, і, за елементарними зако-
нами математики, при сталому рівні боротьби: чим більше профілактики (або 
оздоровлення, діагностики), тим менше лікування або ліквідації, і навпаки. Ві-
домий вислів «грам профілактики вагоміший, ніж кілограм (а інколи і цент-
нер) лікування (ліквідації)» неодноразово доводив свою правдивість. Але для 
проведення оздоровчих, профілактичних, діагностичних та лікувальних захо-
дів необхідні інструменти, засоби, і чим більшою є їх палітра*, чим ширший 
їх арсенал, тим ефективнішою буде така боротьба. Часто не мікроб, не нега-
тивний вплив середовища стає дійсною причиною захворювання, а певний 
стан імунної та інших систем організму. Тому у відомій нам історії людства 
так цінувалися і цінуються різноманітні інноваційні розробки, новітні техно-
логії, спрямовані на відновлення фізіологічної роботи нервової, ендокринної, 
імунної та решти систем, результатом чого є відновлення здоров’я в цілому. 

Нам усім треба зрозуміти, що в біології все набагато складніше, ніж, напр., 
у техніці. Відповідно і лікарям складніше, ніж, напр., інженерам. Так, кмітли-
вий (здатний добре й швидко міркувати, розмірковувати; тямущий) інженер 
може заявити: «Я розібрався з принципами роботи цієї марки холодильника 
та електрочайника, і якщо ось тут припаяти, а ось там і там дещо прикрутити, 
то ці прилади будуть витрачати менше електроенергії, краще і набагато довше 
будуть служити». Що це означає? А те, що тепер, особливо не замислюючись, 
беріть тисячі холодильників і електрочайників цієї марки, робіть, як сказав той 
інженер, за його вже апробованою методикою – і всі вони, підкреслюємо, всі, 
всі до одного, сотні і тисячі екземплярів будуть за означеними параметрами 
краще працювати. А в біологів, у лікарів? Тут зовсім інша історія. Лікує лі-
кар, напр., кількох пацієнтів з однаковим діагнозом, використовує ефективну 
апробовану і добре знайому методику і швидко отримує суперпозитивні ре-
зультати. Хто про це знає, кажуть: «Це не просто лікар, це ескулап*, у нього 
світла голова і золоті руки, це талановитий професіонал, це… і т. д.». Надалі 
він знову лікує хворих із тим же діагнозом і за тією ж методикою. А результат 
такий собі, середній. І що кажуть? Що він і лікар так собі, посередній, видно, 

* див. розділ 15 «термінологія»
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погано вчився і, мабуть, трохи тупуватий. Далі він знову лікує інших пацієн-
тів – і діагноз, і методика така ж. Результат? Навіть не нейтральний, а явне по-
гіршення. І що про нього кажуть? «Лікувати не вміє, мабуть, собі диплом лі-
каря у вуличному переході купив чи в карти виграв, точно, якийсь шарлатан*». 
Авжеж, у біологів, лікарів так, від талановитого професіонала до шарлатана – 
один крок, ну, може, два або три. І чому ж так? А тому, що всі пацієнти зовсім 
різні – за віком, за статтю, за генетичними та психологічними характеристи-
ками, за адаптаційними можливостями; за групою крові, за рівнем реактивності 
та імунітету, за гормональним статусом; за рівнем кислотно-лужної рівноваги 
рідин організму та спроможності підтримувати його в оптимальних межах; усі 
вони мають різну зашлакованість організму та кількість паразитів, що мешка-
ють у ньому; різні анамнези за переліком минулих та теперішніх хвороб, у т. ч. 
і хронічних, і субхронічних; пацієнти також різняться за своїми звичками і ри-
сами характеру, за забезпеченістю незамінними амінокислотами, вітамінами, 
макро- і мікроелементами і, що важливо, за станом як ендо-, так і екзо- мікро-
нормобіоценозів організму; у них різні енергетичні, електромагнітні характе-
ристики, різні частоти коливань і т. д., і т. п. А все це означає, що будь-які ліки 
і методики їх використання на всіх будуть діяти по-різному! Будь-які фізичні 
впливи також неоднаково сприймаються різними людьми. Таке сприйняття – 
індивідуальне. Це, безумовно, стосується й електромагнітних впливів. 

А ще часто нашому здоров’ю заважає власна пихатість. На превеликий 
жаль, сучасні люди повірили ерзац*-твердженню, псевдопостулату, який самі ж 
для себе і придумали, що «людина – цар природи», і, відповідно, намагалися 
та намагаються діяти, як «правителі», прагнуть «царювати», помилково вва-
жаючи, що мають достатній для цього розум та силу. Ми вперто хочемо всім 
керувати, а коли хочемо, то й постійно це робимо, не бажаючи зрозуміти, що 
керівництво апріорі* неможливе стосовно природи, живих об’єктів, власного 
здоров’я. Треба ставати більш виваженими та вчитися управляти. Саме управ-
ляти! І це також стосується і власних амбіцій, і бажань, і мрій, і бачення свого 
місця у світі та реальних людських можливостей. Щодо принципової різниці 
між управлінням і керуванням ми обов’язково поговоримо далі. 

Як ерзац-релігія неодмінно породить ерзац-ікони і ерзац-молитви, а ер-
зац-наука – ерзац-учених та їх ерзац-методології, так і ерзац-теорії породжу-
ють ерзац-прилади та ерзац-обладнання. Але в сучасному світі все частіше 
стається навпаки – прилади і обладнання вже існують і досить довгий час 
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успішно функціонують, а зрозумілої теорії, що пояснює основні принципи їх 
роботи, немає – просто вона ще не з’явилася, її поки що не створили. Цікаво 
виходить: практичні методики вже відпрацьовані і довели свою дієвість, а їх 
розробники поки що не в змозі підкріпити їх зрозумілим поясненням. І тоді 
суспільство або просто приймає неординарну методику без доведеної теоре-
тичної бази (як, напр., електрокардіографію), або довго придивляється, сум-
нівається, і починають народжуватися розмови або про якесь «диво», або про 
шарлатанство, про бутафорне* обладнання (як, напр., деякі прихильники тра-
диційної медицини говорять щодо можливостей електромагнітної медицини 
та ін. сучасних інформаційно-хвильових технологій). Так, загальноприйнят-
них теорій поки що замало, але значна кількість провідних фізиків світу вва-
жає: людство вже перебуває на порозі відкриття прихованого від нього ра-
ніше світу т. зв. «тонких» енергій. Але, замахуючись на «тонкі» енергії, люди 
ще зовсім не вичерпали можливості пізнання давно відомої електромагнітної 
складової біоенергетики.

Електромагнітна медицина (електромагнітна біологія) є складовою т. зв. 
енергетичної медицини (англ. energy medicine; назву було введено не так давно, 
в 1980-ті роки), енергетичного цілительства (англ. energy healing), енергетич-
ної біології. Енергетичну медицину продовжують відносити до альтернатив-
ної, нетрадиційної медицини. Чому? Бо вона передбачає впливи на людину 
як відомих, так і невідомих сучасній науці, в т. ч. й езотеричній, видів енергії 
(в т. ч. і т. зв. «тонких» енергій, що перебувають поза знаним людьми матері-
альним діапазоном частот). Але людство не стоїть на місці і, ще не освоївши 
ази енергетичної медицини, починає вивчати більш широкий різновид меди-
цини – інформаційно-енергетичний та інформаційний – і говорити про нього. 
І це добре, бо це розвиток, який породжує інновації. 

І нарешті. Автори вважають, що біорезонансна медицина є важливим еле-
ментом філософії здоров’я та суттєвою частиною системи управління біоло-
гічними об’єктами і процесами, тому найважливіше завдання цієї праці – це 
популяризація філософії, концепції здорового способу життя, в т. ч. і його 
електромагнітної, біорезонансної складової. Це популяризація розуміння фі-
лософських аспектів здоров’я і проведення раціональних управлінських дій 
щодо його збереження. Беззаперечним і очевидним є той факт, що така кон-
цепція здорового способу життя не входить у коло інтересів багатьох впли-
вових організацій і об’єднань: ні тютюнових, ні спиртогорілчаних, ні пивних 
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компаній; ні корпорацій, що продають своїм клієнтам шкідливу їжу і напої; ні 
тим, хто забруднює повітря, а менш за все це вигідно фірмам, що виробляють 
фармацевтичну продукцію; не зацікавлені у цьому і самі медичні працівники, 
клерки та чиновники від медицини. Все якраз навпаки: медицина, медична си-
стема, така, яка вона є сьогодні, стала одним із найбільш прибуткових у світі 
бізнесів. І для корпорацій, і для лікарів, і для чиновників від медицини. І чим 
більше людей хворіє, тим успішніше йде їх бізнес, тим активніше ростуть їхні 
прибутки. І поки цю систему не зламати на державному рівні – позитивних 
результативних зрушень годі й чекати. А всі гучні і пафосні заяви урядовців, 
депутатів, президента і його команди – звичайний фейк* . 

Це видання складається із 15 основних глав. Вони, на думку авторів, вза-
ємопов’язані і доповнюють одна одну. І не зрозумівши попередню главу, ма-
лоймовірно, що наступна виявиться більш зрозумілою. Для кращого між нами 
порозуміння перша і 15-та глави цілком присвячені термінології, якій автори 
приділяють особливе значення; і про це ми ще не раз будемо говорити. На-
прикінці кожної глави (крім 15-ї, 16-ї і 17-ї), багатьох розділів і підрозділів ви-
кладено резюме*, де ми намагаємося зробити узагальнення або проміжні ви-
сновки. А глава 14-та цілком присвячена висновкам, резюме та квінтесенції 
всього написаного. Глави ми поділяємо на розділи (їх нумерація – дві цифри 
і дві крапки), а розділи – на підрозділи (мають більше двох цифр і двох крапок). 
Останні глави (15-та, 16-та і 17-та) не поділяються на розділи; у них подані 
термінологія, бібліографія та додатки. Наприкінці книжки є місце для нотаток. 

Автори мають сподівання, що це видання буде корисним і лікарям (гуман-
ної і ветеринарної медицини), і валеологам (особливо тим, які не бояться вико-
ристовувати інноваційні технології), і аспірантам та науковим співробітникам 
біологічного профілю, і власникам та менеджерам клінік та аптек. Ми будемо 
вдячні всім читачам за їхні побажання та зауваження, за конструктивну кри-
тику і пропозиції щодо вдосконалення видання. Свої думки, враження, «плоди» 
критичного мислення, своє ставлення до проблем, які окреслені в цій праці, 
можна надсилати електронною поштою за адресою: jur-step-go55@ukr.net – 
Голубу Юрієві Степановичу. 

І ще одне. Хочеться попередити тих читачів, які не схильні замислюва-
тися над складними питаннями буття, які не мають звички і  потягу напружу-
вати власне мислення, які не дуже хочуть або навіть побоюються впливу чо-
гось нового, чогось такого, що виходить за звичні для них комфортні рамки, за 
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їх сформований світогляд. Краще відкладіть цю книжку, почитайте що інше. 
Або ще краще – віддайте чи подаруйте її тому, хто перебуває у постійному по-
шуку нового, кому до вподоби напружувати власний інтелект, хто не боїться 
переоцінювати цінності та змінювати застарілі парадигми*, хто розуміє, що 
довіряти звичним та загально відомим науковим ідеям (як і політикам) треба 
обережно, тому що «загально відоме» ще не означає «правильне». Віддайте її 
тому, для кого цікава різна інформація, якою б складною, суперечливою або 
навіть дивною вона не здавалася. Вибачте нам, будь-ласка, якщо Вам здалося, 
що автори поводяться якось зверхньо чи хочуть Вас образити, принизити або 
чимось дорікнути. Ні! Зовсім ні. Категорично – ні! Ми не тільки цього не хо-
чемо, а навіть, якщо чесно, боїмося навіть подумати про таке неподобство, бо 
ставимося до всіх наших читачів із повагою і любов’ю. І щоб підкреслити цю 
повагу, ми будемо всі звернення до читачів – «Ви» – писати з великої літери, 
навіть всупереч правилам орфографії. Хай це протягом всього тексту буде на-
гадувати читачам про те, що автори ставляться до них із повагою!

І останнє. Може, Ви ще вважаєте, що це ви будете оцінювати цю книжку? 
Ви її прочитаєте, пропустите інформацію через свій «внутрішній світ» і зро-
бите власну оцінку? Це, звичайно, так, але не зовсім так. Бо в процесі читання 
і осмислення інформації відбувається ще ряд оцінок, і найперша з них (а мож-
ливо, і найголовніша) – це ви себе оцінюєте через нашу працю. Своє світо-
сприйняття, свою спроможність задумуватися і осмислювати щось інше, не 
класичне, не загальноприйняте, свою можливість сприймати нову філософію 
реальності. Саме через вплив на самооцінку, по суті, будь-яка книжка, будь-
яка інформація у будь-якій формі завжди оцінює нас самих. Бо наше зовнішнє 
є лише відображенням нашого внутрішнього! 

Маємо надію, що наш читач зуміє утриматися як від крайнього скепти-
цизму, так і від захопленого легковір’я. 

дякуємо!
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1. дЕяКІ вАжливІ тЕРМІНи  
тА їХ ІНтЕРПРЕтАцІя*

Ex nihilo nihil fit. 
Ніщо не відбувається з нічого (лат.)

Для того, щоб детальніше розібратися в будь-яких питаннях від елемен-
тарних до найскладніших, обов’язково треба визначитися із тлумаченням (ви-
значенням) базових термінів. І це дуже важливо. Якщо різні люди (або групи 
людей) неоднаково, по-різному розуміють (трактують) базові (і не дуже) тер-
міни, звичайні слова, а потім складають із них речення, а далі створюють аб-
заци та тексти, вони будуть передавати один одному деформовану, збочену, 
викривлену, недостовірну та малозрозумілу інформацію і ніколи не зможуть 
досягнути консенсусу* . 

Тому в цій книжці терміни будуть розшифровуватися всюди: у першому роз-
ділі, постійно по тексту і найбільше наприкінці, у спеціальному і, на думку ав-
торів, дуже важливому 15-му розділі «термінологія». Ми наполегливо просимо 
Вас, шановний читачу, частіше звертатися до визначення використаних нами 
термінів, що обов’язково допоможе нашому з Вами взаєморозумінню. Дякуємо!

1.1. терміни, термінологія, термінознавство
Перш ніж сперечатися, 

давайте домовимось про терміни.  
Вольтер*

Як відомо, основне призначення мови, її суть – бути засобом комунікації, 
носієм інформації, що дозволяє інформаційній картині світу бути не грубим 
копіюванням, а достойною репродукцією знань та досвіду, які передаються 
від покоління до покоління. Інформаційний вплив мови на людину не просто 
великий, він величезний, колосальний. Мова може мати конструктивний або 
дестабілізуючий характер, позитивний або негативний заряд – усе залежить 
від її цільового призначення. Кожна професія, кожна галузь людської діяльно-
сті знаходить своє пряме та безпосереднє відображення у мові. У мові маємо 
слова, а у науці – терміни. Їх роль суттєво зростає у формуванні як наукового 
(в т. ч. і біологічного), так і суспільно-політичного світогляду.

термін (від лат. terminus – межа, кінець; камінь, що позначає межу земель-
ної ділянки) – це слово або словосполучення, яке позначає чітко окреслені 
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спеціальні поняття певної галузі знання чи діяльності людини. Це такі собі 
спеціальні слова, які використовують у якійсь галузі науки, техніки, сфері 
мистецтва, суспільного життя тощо. Терміни є смисловим ядром будь-якої 
спеціальності та діяльності. 

Біологічний термін – це спеціальне слово чи словосполучення, що дає точне 
визначення чи пояснення предметам, діям, процесам у біології. 

Терміни складають основу наукової мови. Кожен з них повинен точно оз-
начати якесь спеціальне поняття, тобто будь-який науковий термін має свою 
дефініцію (від лат. definitio, від definio – визначаю; означення; лаконічне ло-
гічне визначення, яке зазначає суттєві ознаки предмета або значення поняття, 
його зміст і межі), яка чітко окреслює, розшифровує його значення. Дефіні-
ція – це спосіб тлумачення наукових понять, наукових термінів. Отже, термі-
ном може бути будь-яке слово, якому надана чітка дефініція. 

Крім того, і це важливо, термін – це не просто слово, а це згусток, зосере-
дження, концентрат, квінтесенція* інформації! Так, напр., якщо спеціалісти 
біологічної галузі (валеолог, мікробіолог, лікар гуманної або ветеринарної ме-
дицини, агроном або зоолог і т. д.) в розмові застосували 7-12 фахових термі-
нів і з їх допомогою швидко обмінялися цілим «пластом» інформації, то, щоб 
її пояснити, донести в тому ж обсязі до дилетанта* у біологічних науках, необ-
хідно буде або усно говорити 2-3 години, або письмово викласти це на 20-30 
сторінках (а можливо, довше та більше). А тут один фахівець передав іншому 
зазначену інформацію за 10-15 секунд, кількома реченнями, просто викорис-
тавши 7-12 спеціальних термінів! Тому їх знання та розуміння – це сила, а, від-
повідно, незнання і нерозуміння – слабкість. Хочеш стати фахово сильнішим? 
Тоді зрозумій глибше необхідні терміни. І не треба соромитися запитувати 
у співбесідника (якщо, звичайно, ти його хочеш якнайкраще зрозуміти): «Яке 
розуміння Ви вкладаєте у застосований Вами термін? Я, напр., його розумію 
так, а Ви?» – і т. д. І це не вияв слабкості, а, навпаки, впевнена демонстрація 
Вашого розуміння предмета розмови, Вашої спроможності чітко мислити, це 
важливе і благородне намагання максимально краще зрозуміти один одного. 

Одним з основних теоретичних завдань будь-якої науки завжди було впо-
рядкування системи понять і термінів, якими вона оперує. Розділ мовознав-
ства, що вивчає терміни, називають термінологія (у цьому ж значенні все 
частіше також використовують слово термінознавство). Впорядкована тер-
мінологія є однією з ознак динамічного розвитку науки, критерієм оцінки її 
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стану (можна сказати, стану здоров’я науки). Розрізняють термінологію тео-
логічну, математичну, юридичну, хімічну, технічну тощо і, звичайно, фізичну 
і біологічну. А вже серед біологічної – медичну, ветеринарну, зоологічну, ци-
тологічну і т. д. А при об’єднані кількох наук, наприклад фізика + біологія, вже 
може йти мова про специфічну термінологію, яка стосується й електромаг-
нітної біології (медицини) та інформаційно-хвильових технологій у біології. 

Термінологія посідає особливе місце у збереженні та передаванні знань, 
оскільки саме на неї припадає основне інформаційне навантаження. Хаотич-
ність, нечіткість, невизначеність із термінами завжди негативно впливає на 
розвиток будь-якої науки або сфери діяльності. Це стосується і спілкування 
між лікарем (цілителем) і пацієнтом, і ведення бізнесових справ (недарма так 
уважно юристи вичитують фінансові договори та різні письмові зобов’язання), 
і навіть «взаємин» між свідомістю і підсвідомістю людини. 

Хтось краще розуміє терміни, коли їх читає, хтось – коли слухає. І там, і там 
є свої плюси і свої мінуси. Часто люди при живій розмові можуть краще пе-
редати якусь інформацію, її тонкощі; напр., така фраза: «Буття визначає сві-
домість!». Спробуйте зробити наголос спочатку на першому слові і подумати 
про її значення, а потім перенести акцент на третє слово і знову подумати. Різ-
ниця кардинальна, чи не так? Виявляється, що часто сенс сказаного залежить 
не тільки від слів або їх послідовності, а й від інтонації, від паузи. А чи можна 
інтонацію, паузу передати письмово? Так, звичайно, напр., за допомогою пунк-
туації (від лат. punctuatio; punctum – крапка), але не факт, що всі це зрозуміють 
однаково. Але ми будемо намагатися! І одним із перших важливих термінів, із 
яким нам необхідно докладно розібратися, є синергія.

1.2. Синергія, синергізм, синергетика
Як часто, шановний читачу, буваючи в різних колах спілкування, Ви чули 

такі словосполучення, як: «ефект синергії надасть нам нові можливості…», 
«синергічна дія безумовно допоможе і пришвидшить…», «об’єднання зусиль 
обов’язково посприяє синергічному посиленню …» і т. д.? Звичайно, кола бу-
вають різні, але, напр., у наукових або управлінських спільнотах такі фрази 
звучать досить часто. Більше того, якщо ми не зрозуміємо суть синергії (си-
нергетики), то буде складно сприйняти й іншу інформацію, представлену у  
цій роботі. Ну, то почнемо? Не сумнівайся, наш читачу, це зовсім не складно, 
а навпаки – цікаво та пізнавально!
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1.2.1. Синергія як філософська категорія: коли 
ціле більше суми його окремих частин

Так що ж таке ця загадкова синергія? По-перше, це складна філософська 
категорія. І давайте спробуємо бодай трохи налаштуватися на філософський 
лад, хоч автори й будуть намагатися викласти матеріал максимально доступно 
і з різними прикладами. По- друге, треба визнати, що люди синергією замало 
цікавилися і цікавляться, і, як наслідок, ми ще мало про неї знаємо, мляво її 
вивчаємо і, головне, рідко свідомо використовуємо. На жаль! Адже вона про-
являється всюди, бо – всюдисуща! Вся відома нам біологія, всі біологічні вза-
ємодії базується на синергії. Та що там біологія, вона ж тільки частина цього 
світу, – все відоме нам суще бере витоки від синергії. 

Синергія [(від грец. synergos; syn – разом + ergos діючий, дія), наголос ча-
стіше роблять на …гія, а не на ..нер…] – це сумарний ефект, який полягає 
у тому, що при гармонійній взаємодії двох або більше факторів – їх дія сут-
тєво переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді простої їх суми. 
Або – це комбінована дія яких-небудь компонентів, при якій сумарний ефект 
перевищує дію кожного компонента окремо. За законом синергії, сума власти-
востей організованого цілого перевищує властивості всіх вхідних до нього 
елементів. Це зростання ефективності діяльності в результаті з’єднання, ін-
теграції, злиття окремих частин у єдину систему за рахунок, т. зв., системного 
ефекту, емерджентності*; синергія – це спільна дія; це взаємодія різних потен-
цій або видів енергій у загальній, цілісний системі.

Це стан, який характеризується за допомогою фрази «ціле більше суми 
окремих його частин». Ще великий Аристотель* дуже давно казав про це 
так: «Ціле більше простої суми своїх частин», – розуміючи синергію (можна 
ще перекласти як співробітництво, сприяння) як спільне і взаємопосилююче 
функціонування елементів системи. Синергія може бути як позитивною, так 
і негативною. І ми повинні розуміти, що негативна синергія – це дуже і дуже 
небезпечно!

Арифметично синергію можна виразити так: 1+1=3 (4, 5 і більше), або – 
1+1+1+1+1= S, де S > 5 (інколи на порядок!). А мільйон разів по одному і до 
якоїсь системи – це вже просто фантастика! 

Букви об’єднуються в слова, і ці слова несуть певне смислове наванта-
ження, яке не має жодна окрема літера. Слова сполучаються і перетворюються 
в речення і далі в тексти, романи, що спроможні передати епохальну інфор-
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мацію. Це вона – синергія! Синергія букв і слів. Симфонічний оркестр є чи-
мось більшим, ніж кількадесят музикантів, кожен із яких грає те, що йому за-
манеться. Рота підготовлених солдатів – це набагато більше, ніж натовп сотні 
камуфльованих осіб з автоматами. Оркестр і рота – це команди, системи. На-
бір комп’ютерних деталей має мало користі, і тільки їх розумне поєднання дає 
нам необхідний синергічний результат; на автозапчастинах теж далеко не по-
їдеш, і тільки їх завершена сукупність перетворюється в автомобіль, який на-
очно демонструє нам можливості синергізму. Цеглини збираються в будинок, 
риби в косяки, люди в команди і т. д. Це все вона, її величність – СиНЕРГІя! 

Або ще як приклад. Що було використано при створенні атомної бомби? 
Ефект т. зв. «критичної маси». Умовно: взяли в одну руку 1 кг урану і в іншу – 
теж 1 кг. І що буде? А нічого не буде. Потім звели руки разом і з’єднали ці два 
кілограмові шматки в один. У цей момент і відбудеться ядерний вибух. Чому? 
Бо уран має цю горезвісну «критичну масу» (вона становить приблизно 2 кг), 
при якій ядра самі починають лавиноподібно поділятися, і, як наслідок, відбу-
вається вибух. Якщо буде 1 кг 900 г, то Ви хоч стукайте по ньому чи кусайте, 
хоч запалюйте чи підривайте його – нічого не відбудеться. Потрібна «критична 
маса». Необхідний синергічний мінімум об’єднання атомів. 

Ще приклад. Екстремали пам’ятають, як 20-25 р. тому люди вчилися ката-
тися на сноуборді (спеціальна «сніжна дошка»). Тоді всі їздили на лижах і це 
нове спортивне знаряддя було дивиною. Бажаючі ставали на дошку, і навіть 
ті, хто вже мав пристойні навички катання на гірських лижах, довго і болісно, 
з синцями і «нам’ятими» боками поступово вчилися опановували незвичайне. 
Тільки на третій-четвертий день дехто із найбільш підготовлених починав уже 
спускатися, але поки що «зі скрипом», невпевнено. Пройшло не так багато ро-
ків, кількість сноубордистів значно зросла, і т. зв. «сота мавпа» (про яку трохи 
далі) швидко навчила людей пристосовуватися до такого катання. Сьогодні, як 
не дивно, бажаючі (навіть малопідготовлені) їдуть на сноуборді самі вже пер-
шого ж дня! Через кілька годин тренувань. А хоч трохи підготовлені – майже 
відразу! Чому? Адже фізично людина за цей короткий час анітрохи не зміни-
лася. Можливо, щось сталося на її енергетичному або іншому рівні? 

А синергія в природі? Вона всюди. Ви бачили як, напр., летять на південь 
журавлі або дикі гуси? І як же вони летять, запитаєте Ви? Клином. Це така 
V-подібна фігура, яку птахи формують у польоті. Попереду летить ватажок. 
Учені дослідили, що, напр., дикі гуси спільно, разом, синергічно об’єднавшись 
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своїм клином, летять у 70 разів швидше, ніж якби вони летіли б нарізно. У 70 
разів! Це ж не в два і не в п’ять, що теж було б суттєво! Як? Чому? За рахунок 
чого? Пояснюють це так: опір повітря в результаті клина і інших специфіч-
них маніпуляцій гусей із своїми крилами значною мірою зменшується. І все? 
Тільки якось зменшили опір повітря – і в 70 разів швидше? Може, ще щось? 
Ой, кривляться вчені корифеї*, ну не треба тут шукати ніякої містики, досить 
нам вашої улюбленої магії та езотерики! Ми ж науковці, і ми стверджуємо 
апріорі*, що опір повітря – це дуже важливо. Хто б сперечався, але, можливо, 
не тільки це, а ще щось? Не таке явне, як повітря, щось більш приховане? Ну, 
напр., відомо, що основне навантаження в польоті лягає на лідера і в певний 
момент він втомлюється і переміщується в самий хвіст – в одну з гілок цієї 
V-подібної літери. Наступний птах займає його місце, а всі інші активно під-
бадьорюють його криками. Коли вони кричать, то сам звук вважається необ-
хідним елементом емоційної підтримки (а може, ще й енергетичної, енергоа-
кустичної, якоїсь там електромагнітної або ще якоїсь? Може так вони входять 
у якийсь резонанс?). Це ж не просто так – це ж синергія! 

Амеби Dictyostelium discoideum при наявності достатньої кількості їжі жи-
вуть поодинці, у вигляді одноклітинних організмів. Однак при зникненні їжі, 
при голодуванні вони сповзаються і створюють багатоклітинний організм (пло-
дове тіло, подібне до гриба), який формує спори, що спроможні переживати 
за таких неблагополучних умов. Синергічне об’єднання дозволяє виживати. 
І таких прикладів у природі багато. Зоологам добре відомі значення висловів 
«сила зграї» та «стадний інстинкт». 

А як щодо вище згаданого «ефекту сотої мавпи» (його ще називають 
«ефектом критичної маси інтелекту»*). Тут узагалі – інформаційна синер-
гія (певно, у нашому світі це найвища її форма). Історія така. На японському 
острові Косіма (Koshima) мешкала колонія диких макак. Вчені спостерігали 
за ними, вивчали їх життя та підгодовували мавп солодкою картоплею – бата-
том (цей експеримент описаний японськими дослідниками в журналі Primates 
ще в середині минулого ст.). Тварини швидко звикли до смаколика і любили 
ним ласувати. Але з часом дослідники почали навмисно кидати батат просто 
на землю. Мавпам дуже подобалася їжа, але зовсім не подобався пісок, який 
прилипав до неї. Тварини, зазвичай, не люблять брудні харчі, але в цьому ви-
падку куди мавпам було дітись, надто смачним видався продукт. І вони його їли 
зі скреготом на зубах. І ось одного разу одна самка виявила, що розв’язати цю 
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проблему можливо, якщо промити батат у річковій воді. Вона стала робити це 
постійно, і згодом прийому навчилися інші мавпи (не одразу, пройшли роки). 
Освоєння миття батату мавпами відбувалося звичайним, природним шляхом, 
так, як це роблять людські діти – через спостереження і повторення. І ось коли 
число мавп, які навчилися прополіскувати у воді забруднений батат, досягло 
100, тоді всі мавпи цієї колонії; всі ті, що жили на острові Косіма в сусідніх 
колоніях та всі колонії мавп прилеглих островів, раптово, відразу, без усякого 
зовнішнього спонукання, без багаторічного навчання теж почали мити со-
лодку картоплю. Таке ж сталося з усіма мавпами Японії, навіть у зоопарках 
(можливо, і в усьому світі, але таких глобальних спостережень не проводи-
лося). При цьому між віддаленими колоніями мавп зовсім не було ніяких кон-
тактів, жодної відомої нам можливості спілкування вони не мали і не могли 
мати. Це явище й отримало назву «ефект сотої мавпи». 

Як же пояснити це явище, цей феномен, цей ефект? Дехто пов’язує його 
з енергоінформаційною оболонкою Землі; інші – з існуванням енергетичного 
поля, яке об’єднує різні популяції, в т. ч. людські; хтось – із особливими сиг-
налами з космосу; хтось – з еґреґорами (про які в іншому розділі) і т. д. Вер-
сій багато. Ряд дослідників узагалі сприймають історію «сотої мавпи» як кра-
сиву метафору* та намагаються довести це історичними фактами. Але багатьма 
пропонується така теорія: для того, щоб якась популяція тварин, людей (на-
певно, і рослин, і мікроорганізмів) могла отримати нову інформацію, зробити 
еволюційний крок або якесь відкриття, необхідна «критична маса» особин 
(мавп, собак, слонів, людей, яблунь, кактусів, помідорів, бджіл, амеб, бакте-
рій, можливо, вірусів і пріонів і т. д.), які б спільно інтелектуально (на своєму 
рівні) шукали відповідь на якийсь життєво важливий виклик, якесь завдання 
або проблему, на порушене питання чи створену ситуацію. 

Можливо, механізм такий: коли одна особина щось зрозуміла, то вона не-
мовби «протоптала» вузесеньку інтелектуальну, енергетичну стежинку і від-
крила такий же вузесенький канал зв’язку. З ким? Варіант відповіді явно не 
один, ну, напр., із загальним інформаційним полем Землі або його частиною; 
з «мавпячим» еґреґором і т. п. Одна мавпочка здогадалася щодо способу очи-
щення батату – й інформація про це тонкою інформаційною ниточкою пішла 
нагору; але це дуже слабкий сигнал, і зворотного зв’язку він викликати не в змозі. 
Три, сім, десять, сорок тварин освоїли процес і стали робити теж саме – й ін-
формаційний канал відповідно розширився, але для зворотного зв’язку цього 
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також недостатньо. А коли це почали робити аж 99 мавп, то канал став уже 
широкий, потужний, але знову ще недостатній для зворотного зв’язку (як уран, 
який не має «критичної маси»), тому інформація продовжує надходити лише 
в одному напрямку, умовно: знизу – нагору. І ось сота (це також трохи умовно, 
можливо, 105-та або 107-ма) мавпа приєднується до інших. Усе! Бар’єр взя-
тий, необхідна критична маса інтелекту з’явилася. Як крапля, що переповнює 
бочку із водою; як гребля, що раптово проривається, інформація починає ци-
ркулювати в обидва боки! Знизу-нагору і згори-вниз. І утворюється інформа-
ційний потік, який «проливається» з висот не вузьким «рупором» на обмежену 
територію та популяції, що на ній мешкають, а практично на всю Земну кулю! 

Хтось вважає, що це один із базових законів постійної еволюції, який про-
являє себе як «критична маса» мислячих особистостей, які проводять інтелек-
туальну роботу щодо конкретної дії: після досягнення їх критичної чисельно-
сті в суспільстві раптом починають щось розуміти, а відповідно, й діяти. Це 
прояв філософського закону – перехід кількості в якість. Напр., у небайдужій 
нам країні поступово створюється «критична маса» мислячих особистостей 
і приходить загальне розуміння, що олігархи – це біда та зло, а ті, хто крав 
і продовжує красти, – злодії й повинні опинитися за ґратами. І бездіяльність 
спеціально для цього створених наглядових і каральних органів теж злочинна 
і корупційна*. Каральні органи країни – це аналог імунної системи макроорга-
нізму, який складається з клітин, як країна з людей, поділених на тканини (ра-
йони) та органи (області): якщо лімфоцити, нейтрофіли*, макрофаги*, NK-клі-
тини*, система комплементу*, інтерферону* та лізоциму* і т. д., і т. п. (відповідно, 
армія, національна гвардія, поліція, спецназ, антикорупційні структури, СБУ, 
прокуратура) не працює, або працює не фізіологічно і не як єдина команда, не 
синергічно, недостатньо активно воює із зовнішніми агресорами (паразитами 
всіх мастей, негативними факторами довкілля), або не знешкоджує внутрішні 
сепаративні прояви (перероджені ракові клітини і т. п.) – жоден макроорганізм 
не зможе нормально існувати, а буде так собі – жити у хронічному стані па-
тології, і то недовго. Але зазначені проблеми є набагато складнішою субстан-
цією*, ніж промивання картоплі мавпами, й, імовірно, потрібно не 100 мавп, 
а тисячі адекватних людей зі здоровим глуздом. 

Якщо із цим законом розвитку всього живого погодитися і його прийняти, 
то тоді логічно зробити припущення, що всі наукові відкриття та досягнення 
в нашій історії відбувалися саме тоді, коли кількість дослідників (тих, хто 
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інтелектуально працював у якомусь напрямку) досягала «критичної маси», 
і, можливо, для кожного відкриття або нової інформації існує своя, ексклю-
зивна* «критична маса» інтелектуально працюючих людей? Тоді виходить, що 
всі великі – Платон*, Ньютон, Едісон, Тесла* і тисячі інших неординарних лю-
дей, по суті, з’явилися на тернистому шляху геніальних відкриттів після т. зв. 
«сотої мавпи», тобто були «сто першою мавпою»? І якщо це так, то саме інте-
лект дуже близький до інформаційних потоків, залежить від них та може на 
них якось впливати. 

Тоді, можна також замислитися і щодо вірувань, релігій, молитов, загово-
рів (і стає зрозуміло, що зовсім не обов’язково їм бути синхронними). Напр., 
до молитов, як звернень людей до богів, до Вищих сил, до Абсолюту, як нама-
гання матеріалізації вІРи людської. Коли набралася «критична маса» лю-
дей і їх молитовних звернень, хай хоч і силою, через страшні муки і масову 
кров їм нав’язали чужу для них релігію, показово розтерзавши їх попередню 
Віру, катуваннями примусили молитися чужим Богам, на догоду правителям, 
задля досягнення їх особистих цілей, і потім ці правителі змогли страхом по-
ширити та підтримати таку «віру» протягом певного часу, – пішло зворотне 
інформаційне поширення і, як наслідок, – масовість щодо нового вірування, 
а далі певні дії людей, формування збоченого світосприйняття і на цій основі – 
відповідних реалій. Може, саме про це говорили наймудріші в різні історичні 
періоди? «Праобрази людських думок є праобразами їх дій. Нікчемна думка 
і наслідки породжує нікчемні. Якщо люди відвертаються від Вищого, вони не-
одмінно звертаються до нижчого – АГНІ ЙОГА».

Те ж стосується і легенд, традицій, народних казок, пісень, містики, магії, 
езотерики і т. д. Усе, в що ми дійсно, істинно вІРиМО, можливе! І наш мо-
зок, наша свідомість, через супермогутню структуру – підсвідомість (а, мож-
ливо, більш точно – надсвідомість, наше т. зв. велике «я») роблять усе мож-
ливе для того, щоб наша дійсність, оточуюча нас реальність відповідала тому, 
у що ми ВІРИМО! Як антитіло відповідає антигену. І тоді виходить, що по-
пуляції через своїх членів, через інформаційні потоки, через інтелектуальну 
діяльність і емоції, через власні вірування – співтворці своєї реальності? Але 
тоді ці члени популяції і вся популяція повинні відповідати за те, що ство-
рили? За наслідки своїх дій. 

І виходить, що можлива така ситуація, коли одна фраза, один заклик, одне 
фото або роман, один відеоролик або кінофільм можуть кардинально змінити 
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світ? Але це спрацює, проявиться, якщо вони торкнуться вже раніше підго-
товлених сердець тисяч, а може, і мільйонів людей і заволодіють їх думками, 
інтелектуальними каналами і змусять «ворушити» інтелектом у заданому на-
прямку. І тоді, як диво, зможе припинитися війна чи розпочатися революція, 
зможе сформуватися новий потужний громадський рух або народитися ціла 
когорта майбутніх геніїв, зможе з’явитися мудрий лідер, який згодом змінить 
світ. Усе зазначене можливе, а також іще багато чогось іншого, що здивує 
своєю незвичайністю. І це буде результат роботи популяції людей, які спро-
можні творити, базуючись на законах Всесвіту. А ці закони універсальні: ду-
ховні, соціальні зміни – це теж саме, як до «купи» статичного урану додати 
ще один протон – і тоді почнеться супердинамічна ланцюгова реакція й від-
будеться, як ядерний, духовний або соціальний вибух. Дійсно, синергія всю-
дисуща та супермогутня! 

Резюме до розділу 1.2.1. Щоб з’являлися, а потім розвивалися і розпов-
сюджувалися нові інноваційні технології (інформаційно-хвильові, електро-
магнітні не виняток), потрібно якнайширше інформувати про них тих, хто 
Вас оточує, різних інших людей, щоб створити «критичну масу» інтелекту-
ально працюючих, мислячих в даному напрямку особистостей. Автори ма-
ють надію, що ця праця буде частинкою, крапелькою в інформаційному по-
тоці навколо такого важливого і цікавого питання. І ще раз про «критичну 
масу». Якщо хтось придумав і створив інноваційний прилад, апаратний комп-
лекс як інструмент для впровадження новітніх технологій (а таких пропози-
цій на ринку України багато) і хоче, щоб він масово використовувався для 
оздоровлення та лікування, був затребуваним, популярним, спочатку треба, 
аби ним почала активно цікавитися якась «критична маса» спроможних інте-
лектуально працювати, мислячих користувачів, споживачів, клієнтів. І слова 
«спроможних» і «мислячих» – тут не другорядні. І коли з’явиться та сама 
«сота мавпа» – мета буде досягнута. 

1.2.2. Синергія – енергія життя
За великим рахунком, із біологічної точки зору, СИНЕРГІЯ – це енергія 

життя, системна компонента надскладно організованої структури біологічних 
об’єктів, т. зв. – синерго-комплекс. Маючи специфічний біогенний вплив, саме 
синергія визначає процеси формування, розвитку та функціонування біологіч-
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них об’єктів. За її допомогою здійснюється контроль і управління процесами 
життєдіяльності організму на загальному, системному рівні. 

Напр., організм людини – це синергічне поєднання різних його сис-
тем, а самі системи – це поєднання органів, які у свою чергу є продуктом 
синергії живих тканин. Будь-які тканини – це організована сукупність мі-
льярдів клітин, а кожна клітина – це продукт гармонійної взаємодії її ор-
ганоїдів. Синергія! У свою чергу клітинні органоїди, напр., мітохондрії 
(важливі органели, що присутні у більшості клітин еукаріотів*, такі собі 
клітинні «електростанції»; типова еукаріотична клітина містить близько 
2 тис. мітохондрій, які займають приблизно 20% її об’єму) – це синергічне 
поєднання мільярдів різних молекул, а їх існування – це синергія (складно 
назвати цифру) атомів. А щоб існував атом, потрібна синергічна взаємодія 
нейтронів, протонів і електронів, а, напр., електрон – це продукт синергії 
мільйонів кварків*. Цікаво, хтось намагався вирахувати середню кількість 
останніх у тілі людини? Бо виходить, що саме їх синергія і створила нас 
усіх. Так, це тільки те, про що ми знаємо або думаємо, що знаємо. Напр., 
синергія яких частинок, чи хвиль, чи ще чогось там зумовила створення 
кварка зі всіма його властивостями? Як завжди – істина набагато склад-
ніша у всій своїй простоті. 

А синергічна асоціація сотень видів, десятків сімейств пробіотичних ко-
рисних мікроорганізмів*, якими заселений весь відкритий внутрішній та зов-
нішній простір тіла людей, тварин, рослин? Ця спільнота, ця мікрофлора*, це 
«мікробіологічне тіло» ефективно захищає макроорганізм від значної кілько-
сті патогенів, паразитів та хвороб, які вони викликають.

А негативна синергія (з людської точки зору) патогенних мікробів та інших 
паразитів, які також формують цілі мікросвіти, цілі мікроцивілізації? Напр., 
високопатогенний вірус, що еволюційно переживає певний час у патогенних 
бактеріях, які, у свою чергу, ховаються разом із вірулентними мікоплазмами 
та хламідіями серед гіфів патогенних мікрогрибів, – це теж приклад синергії, 
хоч вона нам не дуже подобається, бо створює купу проблем. 

1.2.3. Синергізм, антагонізм, синергетика
Від слова «синергія» походить відомий термін – синергізм (співучасть, 

сприяння). Він часто використовується в біології і характеризує ефект взає-
модії. Під синергізмом розуміють комбіновану дію, напр., лікарських речо-
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вин на організм, при якій сумарний ефект такої комбінації, перевищує ефект, 
що справляє кожний компонент окремо (об’єднана дія двох та більше лікар-
ських препаратів, сильніша, ніж проста сукупність їх впливу при роздільному 
використанні). 

Антонім* синергізму – антагонізм (від грец. antagonisma – спір, боротьба) – 
суперечність, що характеризується гострою боротьбою ворожих, протилежних 
сил, тенденцій. Або диссинергія (від грец. dys – префікс, що означає утруд-
нення, відхилення від норми, порушення функції) – зниження ефективності 
функціонування системи внаслідок негативного впливу один на одного еле-
ментів, що входять до неї.

У сучасних умовах треба думати про синергію управління біологічними 
процесами, про синергію проведення профілактичних заходів, про препара-
ти-синергетики, про синергічний вплив електромагнітних коливань, інформа-
ційно-хвильових технологій (ІХТех) на весь організм і окремі його частини і т. д.

Чи важливо розуміти ефект синергії з точки зору ІХТех? Безумовно! Так 
звана «прокачка» кількох (а інколи кількох десятків) спектрів через організм 
пацієнта, раціональне поєднання класичних лікарських засобів із їх електро-
магнітними характеристиками або різноманітними т. зв. «спектрами» ЕМП 
і т. п. – це намагання отримати синергічну дію і через неї – більш виражену лі-
кувально-профілактичну ефективність. 

Від слова «синергія» походить і термін, що виник в останні десятиліття, – 
«синергетика». Це міждисциплінарна наука, що займається вивченням про-
цесів виникнення різної природи систем і їх подальшої самоорганізації. Наука 
відносно молода, але вкрай перспективна, має справу з явищами та процесами, 
в результаті яких у системі (в цілому) можуть з’явитися властивості, якими не 
володіє жодна зі складових. Це теорія, яка намагається пояснити процеси само-
організації в складних системах, самоорганізацію матерії в системах, далеких 
від рівноваги (жива матерія відрізняється від неживої саме рівнем організації). 
Термін «система» означає взаємодію елементів, які утворюють певну цілісність. 

Засновником цієї науки вважається німецький філософ Герман Хакен, який 
уперше ввів поняття у своїй праці «Синергетика» (1977 р.). Синергетика роз-
глядає відкриті, нелінійні, відносно стійкі системи, здатні до самоорганізації. 
Відкритість системи означає наявність у ній джерел і каналів обміну речови-
ною, енергією, інформацією як між її структурними елементами, так і з навко-
лишнім середовищем. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Одною з найважливіших категорій синергетики є хаос*, що відображає 
незалежність елементів світу, ступінь їх свободи. Однією з центральних ідей 
у парадигмі синергетики є ідея про широке поле шляхів розвитку, і сама ця на-
ука являє собою нову теорію змін і розвитку всього сущого, новий стиль мис-
лення представників посткласичної науки, яка використовуючи комплексні до-
слідження, дозволяє розкрити принципи еволюції складних систем, причини 
хаосу, криз, оволодіти методами нелінійного управління складними систе-
мами. Ця сфера знань, по суті, розв’язує проблему, як управляти; як, напр., 
слабким (на перший погляд) резонансним впливом підштовхнути систему на 
властивий їй і сприятливий для суб’єкта управління шлях розвитку, як долати 
хаос, роблячи його творчим, перетворюючи його на основу для народження 
нового. Це шлях творення, можливість нового діалогу людини з природою. 

Синергетика також відкриває нові підходи до здоров’я людини, пропону-
ючи вивчати організм як цілісну відкриту систему. Діагностика, профілактика, 
оздоровлення та лікування постають як синергетичні процеси, при реалізації 
яких у самій людині виявляються приховані «установки» на здорове майбутнє. 
Синергетичною є і т. зв. «інтегральна медицина», яка лікує не хвороби, а ор-
ганізм, сповідуючи принцип «хвороб багато, а здоров’я одне».

1.3. Здоров’я, оздоровлення, валеологія
Якщо людина хоче стати здоровою,  
то спочатку потрібно запитати її, 

 чи готова вона позбутися причин хвороби.  
Тільки після цього їй можна буде допомогти. 

 Гіппократ*

Бути здоровим і не хворіти (або якомога рідше мати хворобливий стан) – 
природне бажання і прагнення будь-якої нормальної людини, її усвідомлена та 
неусвідомлена потреба. В усі часи здоров’я було і залишається основою люд-
ського існування. Повноцінно жити, працювати, захищати себе, досягати успі-
хів, продовжувати рід може тільки здорова людина. Розкрити (а головне, зро-
зуміти, усвідомити) сутність терміна «здоров’я» людство намагалося досить 
давно. Так, понад дві тисячі років тому лікар і мислитель Клавдій Гален* запро-
понував визначити здоров’я як стан, при якому «людина не страждає від болю 
і не обмежена у своїй життєдіяльності». Він вважав, що людина тільки тоді 
по-справжньому вільна, коли здорова і володіє високим рівнем психологічного 

* див. розділ 15 «термінологія»
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комфорту. Гален і запропонував оцінювати міру здоров’я трьома станами: здо-
ров’я, хвороба і третій, перехідний, проміжний – «не здоров’я – не хвороба».

Тисячі років намагань, зусиль, пошуків, осмислення, спроб, але і сьогодні 
немає загальноприйнятого визначення терміна «здоров’я». Дійсно не простий 
термін! Вважають, що існує більш ніж 200 дефініцій цієї категорії. Наприклад, 
таке: «здоров’я – це стан живого організму, при якому всі його органи і тка-
нини здатні виконувати свої життєві функції». Медична енциклопедія трактує 
здоров’я як «природний стан організму, що є вираженням його досконалої са-
морегуляції, гармонійної взаємодії всіх органів та систем і динамічної рівно-
ваги з навколишнім середовищем». Але жодне з визначень поняття «здоров’я 
людини» не можна вважати універсальним, бо здоров’я – комплексне поняття 
і його не можна розглядати за межами філософської концепції людини. 

Поняття «здоров’я» часто розглядається як відсутність хвороби, і особливу 
увагу приділяє цьому сучасна класична медична наука (її кредо* – якщо у Вас 
хворобу не знайшли, не виявили, то Ви більш-менш здоровий або просто не-
додіагностований пацієнт). Але це звужене розуміння. Так, згідно з визначен-
ням ВООЗ, здоров’я – це стан повного фізичного, психічного і соціального 
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів. Хороше 
здоров’я – основна умова для виконання людиною її біологічних і соціальних 
функцій, це фундамент самореалізації особистості. Щоб підтримувати своє 
здоров’я, треба оздоровлюватися, бо життя в сучасному світі рясніє безліччю 
факторів, які можуть негативно на нього впливати: екологія місця проживання, 
якість води і харчів, рівень медичного обслуговування, інтенсивність потоку 
негативної інформації, шкідливі звички, стресові ситуації і т. д., і т. п. І ці фак-
тори так просто заблокувати не вдається. Тому без оздоровлення ніяк, бо це 
ключ до Вашого успішного і щасливого життя.

Оздоровлення – це комплекс заходів соціального, виховного, медичного, гі-
гієнічного, фізкультурного характеру, спрямованих на поліпшення фізичного 
і психологічного самопочуття, що веде в цілому до зміцнення здоров’я, під-
вищення працездатності, підвищення якості та подовження тривалості життя. 
Євген Голибард (2011 р.) вважає, що сам процес оздоровлення – це процес 
виробничий, частіше комплексний, який проводиться за певною схемою, від-
повідно до конкретних інструкцій і тому без активної участі самого пацієнта 
здійснитися не може. Оздоровлення – дуже ємне поняття, і про нього ми ще 
поговоримо у розділі 1.5.

* див. розділ 15 «термінологія»
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Найефективнішим методом підтримки здоров’я (а це фактично первинна 
стадія оздоровлення) є профілактика. Давно відомо: краще запобігти, ніж по-
тім боротися з наслідками. Але самої профілактики замало. І це доводить пара-
доксальна ситуація нашого часу: чим вищий рівень життя і комфорту у якогось 
суспільства, тим більше у нього специфічних фізичних, моральних і соціаль-
них патологій і вад. Історія багатьох народів наочно підтверджує цей висно-
вок. Тому з’явилася й існує ціла наука, головною метою якої є оздоровлення 
людини шляхом залучення її до здорового способу життя. І ця наука – валео-
логія (від лат. valeo – здоров’я, бути здоровим і грец. logos – наука). 

Валеологія, якщо коротко, – це наука про здоров’я людини. Якщо більш роз-
ширено – це інтегральна* наука про фундаментальні закони духовного, психіч-
ного і фізичного здоров’я як окремої особи, так і всього суспільства в цілому 
на кожному новому етапі її (особи) та його (суспільства) еволюції*. Це наука 
про теорію і практику формування, збереження, зміцнення та генетичної пе-
редачі здоров’я наступним поколінням за допомогою, як правило, не медика-
ментозних, а природних чинників та засобів. Валеологія творчо використовує 
(запозичує) знання про людину і особливості її взаємодії з природою, які на-
копичені в таких сферах знань, як філософія, соціологія, психологія, біологія, 
фізіологія, мікробіологія, екологія, традиційна і народна медицина, етногра-
фія*, культурологія тощо. Поняття «здоров’я», «оздоровлення» є провідними 
категоріями цієї науки, яка, як навчальна дисципліна, є сукупністю знань про 
індивідуальне здоров’я людини та здоровий спосіб життя і, що важливо, про 
формування нового ненасильницького і духовно-творчого мислення. Голов-
ний інтерес валеологів – це, безумовно, проблеми індивідуального здоров’я, 
а суспільне здоров’я – це предмет дослідження соціальної гігієни, адміністра-
торів від медицини. Хоча валеологи добре уявляють собі роль соціально-гігіє-
нічних факторів у справі збереження й зміцнення здоров’я індивіда. Сучасний 
світ надає перевагу сімейній медицині, а сімейний лікар, як мінімум, наполо-
вину є лікарем-валеологом.

Абсолютне здоров’я, як і абсолютна хвороба, неможливі, у нашому світі 
немає нічого абсолютного. Тому між здоров’ям і хворобою існують численні 
форми прояву і взаємні переходи.

* див. розділ 15 «термінологія»
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1.4. Передхвороба, хвороба, патологія
Нещастя входить у ті двері, які йому відкрили. 

Китайська мудрість
Перехід від здоров’я до хвороби не раптовий. Між цими станами є пере-

хідна стадія, т. зв. «третій стан» – передхвороба (син. преморбідний стан; від 
лат. prаe – попереду, передування + morbus – хвороба). Це коли вже «не здо-
ров’я», але ще і «не хвороба». Це стан організму на межі здоров’я і хвороби, 
що може або перейти у виражену форму будь-якої хвороби, або через якийсь 
час закінчитися нормалізацією функцій організму. Це дисфункціональний 
стан, дезадаптація, що виходить за рамки норми, але не досягає ступеня хво-
роби, вираженої патології, а тільки відображає імовірність виникнення недуги. 
Це початковий стан пацієнта перед захворюванням, латентний патологічний 
стан, прихований період хвороби або стадія функціональної готовності орга-
нізму до розвитку певного захворювання. Ознаки (індикатори) передхвороби 
такі: загальне нездужання, зниження апетиту, нудота, втрата сексуального ба-
жання, головні болі, неприємні відчуття в ділянці серця або інших органів, під-
вищена пітливість, загальна слабкість, запаморочення, тривожність, занепо-
коєння, постійне відчуття втоми, сонливість, хронічна дратівливість і т. д. До 
речі, головним об’єктом валеології є здорова людина і людина, яка перебуває 
в цьому «третьому стані». 

Ставлення людей до хвороби неоднозначне. Їх завжди насторожувала по-
ява недуги. Але без розуміння сутності хвороби як специфічного стану орга-
нізму не можна зрозуміти й специфіки вияву таких станів, як здоров’я і «пе-
редхвороба».

У проблемі здоров’я і хвороби головне – стан захисних сил організму. Хво-
роба – це процес їх боротьби зі шкодочинними факторами. По суті, хвороба – 
це стан, що більше залежний від організму. Іншими словами, не мікроб стає 
основною причиною інфекційної хвороби і не яйце гельмінта – інвазивної, а пев-
ний стан інформаційної, енергетичної і, як наслідок, імунної системи організму, 
що не здатна протидіяти мікробам або гельмінтам; не агресивний шкідливий 
чинник (висока вологість, низька t°, загазованість і т. д.) є причиною незараз-
ної хвороби, а певний стан гомеокінезу організму, який не спроможний ніве-
лювати такі впливи, пережити їх без розвитку хворобливого стану. Отже, хво-
роба – це, в першу чергу, вияв пониженого рівня життєдіяльності, нормальна, 
природна реакція організму із пониженим життєвим потенціалом на певний 
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фактор. А це значить, що недуга – це насамперед сигнал про негаразди, які пе-
реживає наш організм, і попередження (коли лагідніше, а коли суворіше), на 
яке він повинен прореагувати певними заходами: напр., очищення (від думок 
до кишкового тракту), оздоровлення, підвищення власного життєвого потен-
ціалу тощо. Хвороба не виникає нізвідки. Отже, виходить, що недуга є необ-
хідною умовою розвитку людини. Але тільки такої людини, яка зупинилася, 
тупцює на місці, не хоче рухатися, розвиватися, еволюціонувати. І хвороба діє 
як підштовхування, допомога у прийнятті правильного рішення, як спроба ор-
ганізму повернути втрачену гармонію, відновити порушений баланс. Вона ін-
дикатор* негараздів; її можна також розуміти як притулок, як місце, де людина 
намагається сховатися від необхідності виконувати жорсткі вимоги еволюції. 
Хвороба – це така собі демонстрація, заява про те, що людині потрібен осо-
бливий простір і час для того, щоб відпочити, подумати, зібратися з силами, 
подолати життєві труднощі, позбутися старого і негативного та рухатися далі. 

Песимісти розглядають хворобу, особливо якщо вона важка, як зазіхання 
на обраний спосіб життя, як життєву трагедію, як кінець усього, а оптимісти 
впевнені в тому, що вона, навіть серйозна, лише тимчасове явище і після неї 
людина знову стане здорова. Прихильники оптимістичної точки зору небез-
підставно вважають, що хвороби, особливо коли вони виникають рідко, при-
родні для організму. Це «дзвіночок», струс, стимул* для термінової активної 
саморегуляції, попередження щодо необхідності зміцнення захисних сил, це 
завдання для оновлення і перебудови, це, також, спонукання до подальшого 
еволюційного розвитку організму у необхідному напрямку. Але хвороба може 
бути на користь лише за тієї умови, якщо людина зрозуміла її «натяк», ураху-
вала таке попередження, і, як результат, змінила свій життєвий задум, праг-
нення, світогляд, спосіб і філософію життя (які і призвели до хвороби, обумо-
вили, породили її) та набула нових навичок культури здоров’я, змінилася на 
краще як особистість у цілому. 

 Той, хто захворів і волає: «За що мені таке?» – вже програє, бо таким чи-
ном не визнає власної причетності до виникнення сумної для нього події, від-
кидає саму можливість правильного розуміння буття і не бажає змінюватися; 
виграє або має більші шанси виграти той, хто запитує (в першу чергу себе): 
«Для чого мені таке?»; «Що треба робити?»; «Як я повинен змінюватися, ево-
люціонувати, щоб це скоріше минуло і більше такого не траплялося?»; «Які 
раціональні системи оздоровлення я знайду і застосую в процесі і після оду-

* див. розділ 15 «термінологія»
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жання?» і т. д. «Нездатний на каяття – невиліковний», – ще дуже давно ствер-
джував великий Аристотель* . 

Зовнішній прояв хвороби називають симптомом (грец. symptōma – збіг, ви-
падок, ознака). Симптоми − це ознаки хвороби, вони визначаються при опи-
туванні, огляді та обстеженні хворого. На підставі сукупності симптомів ста-
виться діагноз. Таким чином, симптом − це тільки зовнішній прояв, специфічна 
форма хвороби, наслідки, а не її причина, тому при лікуванні хвороб необхідно 
виявляти та розглядати симптоми, але усувати, боротися треба в першу чергу 
не із симптомами, а з причинами захворювання. Стійку сукупність ряду симп-
томів із єдиним патогенезом називають синдромом (грец. syndromе  – нарівні, 
у злагоді; той, що разом біжить; скупчення) – напр., респіраторний, урогені-
тальний, геморагічний синдроми і т. д.

Патологія (від грец. pathos – страждання, біль, хвороба + logos – вчення, 
наука) – відхилення від нормального стану або процесу розвитку, у гуманній 
та ветеринарній медицині – синонім хвороби. Як наука, патологія досліджує 
хвороби, дисфункції, процеси відхилення від норми; процеси, які порушують 
гомеостаз тощо. Категорії «норма» (здоров’я) і «патологія» (хвороба) в меди-
цині використовуються з початку її зародження і часто є предметом боротьби 
матеріалістичного та ідеалістичного світоглядів. 

Тих, хто вивчає різні патології, зазвичай називають патологами. Об’єктом 
вивчення патолога є патологічний процес, його виникнення, загальні законо-
мірності перебігу і наслідки. Патологічний процес – це насамперед біологіч-
ний процес, така собі особлива форма стану живих систем. Вона проявляється 
виникненням та послідовною зміною місцевих і загальних реакцій, які законо-
мірно виникають і розвиваються в організмі внаслідок дії, що його ушкоджує 
(патогенного фактору). Патологічний процес і хвороба – це далеко не тотожні 
поняття, оскільки, патологічний процес розвивається на різних рівнях органі-
зації організму: інформаційному, енергетичному (напр., електромагнітному), 
молекулярному; клітинному; тканинному; органному; системному, функціо-
нальному. А хвороба – це стан усього організму. Якщо патологічний процес 
охопить організм у цілому, то він перетворюється на хворобу. Тому патологіч-
ний процес – це ще не обов’язково хвороба, однак не може бути хвороби без 
патологічного процесу. Число відомих окремих захворювань у багато разів пе-
ревищує число відомих патологічних процесів. По суті, кожна хвороба склада-
ється з набору, певної сукупності патологічних процесів. Ще часто використо-

* див. розділ 15 «термінологія»
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вують таке словосполучення, як патологічний стан. Це патологічний процес, 
що розвивається більш повільно, мляво. Хворобливі порушення, які при цьому 
проявляються, малодинамічні і можуть залишатися майже незмінними протя-
гом тривалого часу (роки, десятиліття). Патологічний стан є наслідком пато-
логічного процесу (фактично патологічний стан – це хронічний патологічний 
процес). Важливим завданням є опанування системою управління патологіч-
ним процесом (більш докладно про управління біологічними процесами – див. 
розділ 7) і інструментами, важелями щодо його виконання можуть стати інно-
ваційні розробки, які стосуються ІХТех, приладів, що корегують електромаг-
нітний, біохімічний, функціональний гомеостаз організму людини. 

Кожну патологію, кожен патологічний процес, стан необхідно лікувати, але 
ще краще не допускати їх появу. 

1.5. лікування, профілактика, оздоровлення
Давайте проаналізуємо, як ці терміни взаємопов’язані.
Лікування (лат. – curatio; грец. – therapeia) – це, безумовно, також процес. 

І його метою є усунення або полегшення, проявів того чи іншого захворювання, 
патологічного процесу, стану чи будь-якого порушення нормальної життєді-
яльності. Це ціла система заходів, які в підсумку спрямовані на відновлення 
здоров’я. Ключове слово – відновлення! Це намагання повернути здоров’я 
на той рівень, який був до захворювання (або хоча б максимально наближе-
ний до нього). 

Профілактика (від грец. prophylaktikos – попереджувальний, запобіжний; 
prophylatto – попереджаю) – заходи щодо недопущення чого-небудь через попе-
редження, запобігання. Ключове слово – недопущення! Це ціла наука, що дослі-
джує умови та можливості запобігання і захисту. Це ціла система заходів, спря-
мованих на збереження здоров’я на тому рівні, на якому воно є в даний момент. 

Оздоровлення – комплекс спеціальних заходів, які проводяться задля поліп-
шення здоров’я. Це ціла система зміцнення здоров’я. Ключове слово – зміц-
нення! Корінь цього слова – міць, міцний. Це такий, який важко піддається 
руйнуванню, витривалий, сильний, дужий, стійкий, непохитний. Іншими сло-
вами, оздоровлення – це формування більш високого рівня здоров’я. Не від-
новлення, як при лікуванні; не збереження, як при профілактиці, а зміцнення 
і поліпшення та перехід на вищий щабель. Це шлях до витривалості, стійко-
сті, непохитності. 
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Переваги профілактики перед лікуванням вже давно загальновідомі і загаль-
новизнані. А оздоровлення має переваги перед профілактикою? Однозначно 
так! І суттєві. Профілактика – це запобігання негативного розвитку подій, а оз-
доровлення – це запуск механізмів позитивного розвитку. Профілактика – це 
коли треба «соломки підстелити», щоб було м’якше падати, а оздоровлення – 
це виключення самої можливості падіння. Оздоровлення завжди посилює про-
філактику, виводить її на новий рівень, а профілактика далеко не завжди до-
сягає оздоровлення. Останнє завжди активне, ініціативне і позитивне, а якщо 
не так, то це не оздоровлення, а щось інше. «Найкраще лікування – це профі-
лактика, а найкраща профілактика – це оздоровлення» (Ростовцев В. Н., 2002). 

Резюме до розділу 1.5. Лікувальна медицина, профілактична медицина, 
оздоровча медицина – відчуваєте різницю? Якщо Ви більш-менш здорова лю-
дина, то якій медицині віддали б перевагу, якій дозволили б собою займатися? 
Звичайно, поки що всі вони потрібні, і все залежить від стану людини, здо-
рового чи хворого. Але якщо ми знаємо простий постулат (а головне, пого-
джуємося із ним), що мала профілактика ефективніша, ніж велике лікування, 
а хоча б трохи оздоровлення більш важливо, ніж багато профілактики, то Ваш 
вибір цілком передбачуваний. Виходячи із цих сентенцій*, слід зазначити, що 
біорезонансна медицина, перш за все – оздоровча, а вже потім профілактична 
і насамкінець – лікувальна. Просто левова частка пацієнтів, що шукають її до-
помоги, вже хворі. Тому складається помилкове враження, що вона в основ-
ному лікувальна. Але це не так! І ще. У різних виданнях зустрічається інфор-
мація, що зі всієї суми, виділеної українською державою на охорону здоров’я, 
90% витрачається на лікування! Це вражаюче негативна цифра. Так ніколи ні-
якого бюджету не буде достатньо. А от якщо б (без претензій на наукову точ-
ність) 50% на оздоровлення, 30% на профілактику і тільки 20% на лікування, 
то позитивний ефект не примусив би себе довго чекати. А надалі поступово 
ці цифри змінювалися б у бік зменшення процентів на лікування і збільшення 
на профілактику й оздоровлення. Взагалі, на нашу думку, критерій, за яким 
треба оцінювати медичну систему будь-якої країни, такий: чим більше грошей 
іде на лікування, тим вона гірша, корумпованіша. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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1.6. Саморегуляція, гомеостаз і гомеокінез
Саморегуляція (або ауторегуляція) – це перш за все властивість. Власти-

вість біологічних систем різної складності самостійно, без втручання ззовні, 
автоматично встановлювати і підтримувати на визначеному, відносно постій-
ному рівні ті або інші біологічні показники. Це така ж важлива властивість 
живого, як і подразливість, адаптація, обмін речовин і енергії, ріст і розвиток 
тощо. Управляючі саморегуляцією чинники виникають у самій системі, бо 
так вона запрограмована і створена. Це такий варіант управління, коли будь-
які відхилення характеристик системи від константного рівня є автоматичним 
поштовхом до мобілізації і активації управлінських чинників. На всіх рівнях 
організації живої матерії існують свої конкретні механізми саморегуляції (від 
біомолекул до біоценозів, від біоклітини до біосфери). Вперше ідею щодо са-
морегуляції як властивості живого, як основи фізіологічної стабільності сфор-
мулював франц. фізіолог Клод Бернар 1857 р. Він вважав, що «сталість вну-
трішнього середовища є обов’язковою умовою вільного життя». 

Саморегуляція – основний механізм підтримання гомеостазу. За пропози-
цією, зробленою 1927 р. американським фізіологом Уолтером Кенноном (1871-
1945 рр.), термін «гомеостаз» (від грец. homoios – подібний і stasis – нерухо-
мий, нерухомість) слід розуміти як універсальну властивість живого активно 
зберігати стабільність функцій, незважаючи на різні впливи, що можуть 
порушувати їх стабільність. Головний принцип гомеостазу організму поля-
гає в тому, що його внутрішнє середовище залишається постійним. Здатність 
зберігати оптимальні параметри (константи*) організму має важливе значення 
для його виживання, дозволяє йому перебувати в стані динамічної сталості . 

Константи параметрів гомеостазу не є однозначно постійними. Можливі 
їх відхилення від певного рівня у той чи інший бік у своєрідному «коридорі», 
«люфті». Для кожного параметра існують свої межі максимально можливих 
відхилень. Відрізняються вони і за часом, протягом якого організм може ви-
тримувати порушення конкретного параметра гомеостазу без серйозних на-
слідків, і за силою впливу, але часто відхилення за межі «коридору» можуть 
призвести до загибелі відповідної структури – чи то клітини, чи навіть орга-
нізму в цілому. Зміна параметрів гомеостазу не тільки відбувається під впли-
вом зовнішніх чинників, але й може мати і ендогенне* походження. 

Гомеокінез (від грец. кінез – рух, переміщення) – це реакції організму на-
правлені на збереження постійності його внутрішнього середовища, гомеостазу. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Поступово в процесі еволюції відбувалося формування пристосувальних реак-
цій, спрямованих на збереження функцій організму в умовах постійної зміни 
характеристик зовнішнього середовища. Вони існують як на рівні окремих біо-
логічних процесів, так і організму в цілому. Гомеокінез відображає постійну ди-
намічну регуляцію внутрішнього середовища. Отже, це процес зміни функцій 
організму, спрямований на відновлення гомеостазу. Гомеокінез – це не просто 
будь-яка зміна, а перехід від одного стабільного рівня гомеостазу до іншого. Гоме-
остаз та гомеокінез – це поняття, які тісно пов’язані із управлінням функціями! 

Як приклад біохімічного та функціонального гомеостазу давайте розгля-
немо кислотно-лужний баланс організму людини.

1.6.1. Кислотно-лужний гомеостаз
Найкращим рабом є той,  

який навіть і не здогадується 
про те, що він раб.  

Східна мудрість

Далеко не завжди органи травлення людини відповідають взаємністю її улю-
бленій їжі. І тому часто розвивається конфлікт між прийнятою їжею і функці-
ональними спроможностями травного тракту. І тоді, як наслідок, порушується 
гармонія, зникає співзвуччя або, як тлумачать словники термін «гармонія», 
злагоджене звучання, що приємне для слуху. Більшості людям така ситуація 
знайома. При таких конфліктах органів ШКТ та їжі, при порушеннях гармонії 
між ними «звучання» стає зовсім незлагоджене і часто неприємне не тільки 
для слуху. А інколи відсутність взаємопорозуміння між їжею та ШКТ може на-
віть проявитися як «какофонія»* – системний прояв розладу і незгоди. Як від-
новити та підтримувати гармонію? Як залагодити конфлікт? Як забезпечити 
гомеостаз роботи ШКТ і отримати бажане злагоджене звучання? 

Визнаним «диригентом» цього «оркестру» органів травлення вважається 
дванадцятипала кишка. А основні «музиканти» в ньому давно відомі: слинні 
залози, стравохід, шлунок, підшлункова залоза, печінка і жовчний міхур, тон-
кий та товстий кишечник. Але для того, щоб усі вони нормально функціону-
вали, організм повинен постійно підтримувати гомеостаз дуже багатьох пара-
метрів, і одним із важливих є кислотно-лужний баланс . 

Ще зі шкільних уроків хімії та біології нам відомо, що існують такі поняття: 
кислотність, значення pH, кислотно-лужна рівновага (КЛР) тощо. Від КЛР 
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в організмі залежить функціонування всіх внутрішніх органів і систем. Її по-
рушення небезпечне для організму й обов’язково призведе до хвороб. Збалан-
соване pH-середовище забезпечує нормальний перебіг метаболічних процесів 
в організмі, що допомагає йому боротися з різноманітними захворюваннями. 

Що ж таке це pH? Давайте згадаємо. Показник pH («power hidrogen», або 
«potentia hydrogeni», – «сила водню») характеризує число водневих атомів 
у розчині. Це міра відносної концентрації водневих (Н+) та гідроксильних 
(ОН-) йонів у рідкій системі, і виражається вона в цифрах від 0 (повне наси-
чення йонами водню) до 14 (повне насичення гідроксильними йонами). При 
pH, рівному 7,0, говорять про нейтральне середовище. Чим нижче рівень pH, 
тим середовище більш кисле (від 6,9 до 0), а лужне середовище має високий 
рівень pH (від 7,1 до 14,0). Тіло людини (у кожній своїй частині, у кожному 
своєму куточку) має певне значення pH, що залежить від співвідношення між 
позитивно зарядженими йонами (формують кисле середовище) і негативно 
зарядженими йонами (формують лужне середовище). Кислотно-лужний го-
меостаз постійно підтримує pH-баланс, бо при його порушенні можуть вини-
кати безліч серйозних проблем.

Відомо, що здоровий організм має запас лужних речовин, які він може ви-
користати в разі потреби. Чому саме лужних? Бо у процесі метаболізму*, в про-
цесі життєдіяльності організму виникають як кислі, так і лужні продукти роз-
паду, але перших утворюється в 20 (!) разів більше, ніж других. Тому захисні 
системи, що забезпечують кислотно-лужний гомеостаз, налаштовані на ней-
тралізацію і виведення перш за все кислих продуктів розпаду. 

Баланс йонів тісно пов’язаний із забезпеченням клітин киснем. Коли рH 
у нормі, то кисень добре доходить до найвіддаленіших ділянок організму. І тоді 
обмінні процеси відбуваються як належить. Як тільки рH зміщується в кислий 
бік, починається погіршення доставки кисню. Стан підвищеної кислотності 
називають ацидозом. Через неправильне харчування, а також при нестачі води 
та зловживанні алкоголем, при стресах і сильних переживаннях (вони відніма-
ють життєві сили, гасять «внутрішній вогонь»), коли хронічно має місце брак 
свіжого повітря або під дією різних негативних екологічних факторів, агре-
сивних електромагнітних впливів побутової техніки (телевізорів, комп’ютерів, 
мікрохвильових печей та ін.) відбувається закислення організму. При цьому 
суттєво погіршується не тільки перенесення кисню до органів і тканин, по-
гано також засвоюються мінеральні елементи, а деякі з них, такі, як Ca, Na, 
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K, Mg (т. зв. «кислотні демпфери»*, які активно регулюють рівень кислотно-
сті в організмі), виводяться з організму (втрачаються). А втрачати ці кислотні 
демпфери небезпечно, особливо Mg. Він урівноважує надходження Ca і пере-
шкоджає його виведенню (Mg і Ca – друзі «не розлий вода»). Брак Mg спри-
чиняє дефіцит Zn, Cu, Ca, K, Si і подальше їх заміщення токсичними важкими 
металами: Pb, Cd, Al. Справжніми пожирачами Mg, а значить, і причиною 
закислення організму сьогодні стали улюблена дітьми і багатьма дорослими 
(ну як діти, такі ж безвідповідальні!) різні коли (Coca, Pepsi; їх pH – 2,5!), над-
мірне вживання цукерок, кофеїну. Особливо це відчутно в розвинених замож-
них країнах, у великих містах, де кількість хвороб не те що не зменшується, 
а навпаки, тільки додається, в тому числі і в дітей. 

Не виявлений вчасно ацидоз шкодить організму підступно – непомітно, але 
постійно, протягом кількох місяців і навіть років. Можуть з’явитися такі про-
блеми, як: стійкий спазм судин і зменшення концентрації кисню в крові (як на-
слідок, можливе набирання ваги, діабет і т. д.); захворювання нирок і сечового 
міхура (утворення каменів і відкладення солей); зниження імунітету, загальна 
слабкість, підвищення артеріального тиску; гіпофункція щитовидної залози; 
збільшення шкідливої дії вільних радикалів (спричинюють швидке старіння, 
онкогенез; порушується синтез колагену в організмі); крихкість кісток (із ме-
тою залуження крові організм вимушений забирати Mg і Ca з кісток, що при-
зводить до розвитку остеопорозу) та інші порушення опорно-рухового апа-
рату, як приклад, утворення остеофітів (обмежений кістковий наріст, шпора); 
поява суглобових болів і больових відчуттів у м’язах, що пов’язано із нако-
пиченням молочної кислоти; погане засвоєння вітамінів; кисла реакція слини 
(руйнуються зуби, страждають ясна) і т. д. Т. ч., зниження рН в організмі при-
зводить до зниження імунітету і появи більш ніж 200 із відомих захворювань, 
включаючи такі розповсюджені, як: далекозорість і катаракта, хондрози і ар-
трози, розвиток жовчно- і сечокам’яної хвороби, онкологія тощо. Якщо в од-
нієї людини одночасно проявляється кілька таких захворювань, то це сміливо 
можна пов’язувати зі зниженням рН крові, з хронічним ацидозом.

При підвищеному вмісті лугу в організмі розвивається стан, який назива-
ється алкалоз. При його розвитку їжа засвоюється набагато повільніше, що дає 
змогу токсинам проникати з ШКТ у кров. Як і при ацидозі, порушується засво-
єння мінералів. Підвищений вміст лугу в організмі небезпечний і важко підда-
ється коригуванню, але статистика констатує: розвинений алкалоз трапляється 
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досить рідко. Як правило, він є результатом інтенсивного вживання ліків, що 
містять луги. Підвищений вміст лугу може також спровокувати: проблеми зі 
шкірою і печінкою (неприємний запах тіла); активізацію паразитів; різноманітні 
алергічні прояви; загострення хронічних захворювань; запори та інші проблеми.

Звичайній людині стан кислотно-лужної рівноваги свого організму можна 
визначити за рядом показників, напр., за кольором кон’юнктиви. Яскраво-роже-
вий говорить про те, що pH у нормі. Блідо-рожевий свідчить про ацидоз, а тем-
но-рожевий – про алкалоз. А власні екскрети можна контролювати за допомо-
гою простого лакмусового папірця. Так, pH слини і сечі змінюються залежно 
від кислотного навантаження і можуть слугувати індикатором відповідності 
їжі. Якщо рівень рН сечі коливається в межах 6,0-6,4 вранці і 6,4-7,0 увечері 
(в середньому 6,4-6,5), то все нормально і Ваш організм добре засвоює «кис-
лотні демпфери». Раціонально також знати рівень рН слини: якщо він залиша-
ється між 6,8-7,5 (до 7,8 при інтенсивній салівації) протягом усього дня, це не 
тільки свідчить про здоров’я ротової порожнини, а й опосередковано показує 
активність ферментів травного тракту, особливо печінки і шлунка. 

У цілому стійкість організму до залужування в кілька разів вища, ніж до 
закислення, і тому для людини більш бажаний стан, що наближається до лег-
кого компенсованого алкалозу. В цих умовах активніше відбуваються процеси 
енергоутворення, синтезу білків і ліпідів, мінеральний обмін та ін. Насправді ж 
сьогодні частіше зустрічається стан, близький до компенсованого ацидозу. І та-
кий ацидозний стан просто необхідно компенсувати. Однак постійне наванта-
ження на одні і ті ж компенсаторні системи (відповідальні за боротьбу з аци-
дозом) може призвести до їх декомпенсації, що в першу чергу проявиться 
в порушеннях обміну речовин не тільки в межах клітини, але і в масштабах 
органа або цілого організму. Відомо, що слабколужне середовище, на відміну 
від кислого, перешкоджає розвитку процесів старіння і організм у такому се-
редовищі може проявити дивовижну здатність до самозцілення. 

При народженні середній водневий показник дитини становить 7,41 оди-
ниць рН, але з часом поступово відбувається його зниження до 5,41 (а при се-
редньому значенні нижче 5,41 одиниць рН уже розпочинаються незворотні 
процеси, людина зазвичай починає хворіти і вмирає).

Більшість рідких середовищ в організмі людини лужні. Напр., кров, лімфа, 
спинномозкова та внутрішньосуглобова рідини, слина, сльози, жовч, панкреа-
тичний сік, соки тонких та товстих кишок. А кислими є шлунковий сік та сеча. 
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У клітинах організму рН становить близько 7,0; у міжклітинній рідині – 7,26-
7,38; внутрішньосуглобовій рідині – 7,3. Кислотність грудного молока – 6,9-7,5. 
Нормальна рН піхви кисла – 3,8-4,4 і за підтримання такого середовища відпо-
відають в основному лактобактерії – представники нормофлори, тому при тера-
пії вагінітів відновлення популяцій нормофлори піхви виходить на перший план. 
Нормальний рівень рН сперми – 7,2-7,8 (дуже лужна реакція, коли рН 9,0-10,0, 
свідчить про патологію передміхурової залози), а свіжоеякульована сім’яна рі-
дина має рН 7,0-7,6; при зміні цієї реакції в кислий бік до рН 6,0 – сперматозоїди 
гинуть (некроспермія). Верхній шар епідермісу має рН від 5,0 до 6,0. У нормі рН 
сліз – від 7,3 до 7,5. Нормальна рН у порожнині шлунка (натщесерце) та на по-
верхні епітеліального шару – 1,5-2,0. Кислотність соку тонких кишок – 7,2-7,5-
8,0. Реакція жовчі також лужна (рН 7,5-8,0), і панкреатичного соку теж (7,5-9.0). 
Кислотність соку товстих кишок – 8,5-9,0. Кислотність калу в нормі – 6,0-8,0.

Однією із найжорстокіших фізіологічних констант* організму є рН крові . 
У нормі цей показник може змінюватися в межах 7,35-7,45 (pH артеріальної 
крові – 7,35-7,45; венозної – 7,26-7,36; лімфи – 7,35-7,40). Зрушення цих важ-
ливих показників хоча б на 0,1 може привести до патології і тому в екстрених 
випадках лікарі перш за все вводять у кров слабколужний розчин (зазвичай 
фізрозчин). При зміні рН крові вже на 0,2 може розвиватися коматозний стан, 
а на 0,3 – людина може загинути. Організм не допускає коливань цього показ-
ника за задані межі (він просто не може цього допустити, бо це смертельно 
небезпечно), але часто забезпечується така стабільність дорогою ціною, і осо-
бливо страждає скелет. 

Показання рН крові залежать також і від t° тіла та навколишнього середо-
вища. При переохолодженні організму кислотно-лужна рівновага зміщується 
в лужний бік, а при перегріванні – в кислий (може, ще й тому обливання хо-
лодною водою, моржування сприяє оздоровленню?). 

Відомий вчений Отто Варбург* витратив 24 роки свого життя, аби довести 
той факт, що в середовищі, насиченому киснем, при pH 7,43 і вище (а це слабко-
лужне середовище) ракові клітини не розмножуються. У 1931 році він отримав 
за це Нобелівську премію з хімії. А його учні пізніше довели: в цьому серед-
овищі не розвиваються також і віруси, бактерії, гриби та збудники паразитар-
них хвороб. А при ацидозі кількість кисню зменшується. Висновок зрозумілий.

Значення pН жорстко витримується у вузьких межах, ще й тому, що тільки 
в цих умовах можлива нормальна робота більшості ферментів. Для кожного 
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ферменту існує свій оптимум pH (для більшості він становить 7,3-7,4), при 
якому його активність максимальна. Навіть незначні коливання викликають 
зниження активності ферментів і, як наслідок, зменшення швидкості біохі-
мічних процесів. Та і весь ШКТ може нормально працювати тільки при луж-
ній реакції крові. 

Щоб підтримувати кислотно-лужний баланс у нормі, необхідно перш за все 
відрегулювати харчування. У кожному продукті переважають або закисляючі, 
або залужуючі речовини, які всередині організму можуть досить швидко зру-
шувати рН у відповідний бік. На жаль, харчування сучасної людини характе-
ризується дисбалансом йонів водню і бікарбонату, що спричинює практично 
довічний, слабо виражений, патогенно (хвороботворно) існуючий системний 
метаболічний ацидоз (хронічне закислення). А в наших предків були такі про-
блеми? Ні. За даними антропологів, раціон стародавньої людини складався 
на 1/3 з нежирного м’яса диких тварин і на 2/3 – з рослинної їжі. Таке харчу-
вання мало виключно залужуючий характер. Ситуація принципово змінилася 
з виникненням аграрної цивілізації, коли людина стала вживати в їжу багато 
зернових культур (особливо пшениці), молочні продукти і жирне м’ясо одо-
машнених тварин. Але особливо драматичні зміни в харчуванні сталися на-
прикінці XX ст., коли наш раціон заполонили промислово оброблені «кислі» 
харчові продукти з консервантами, барвниками та ін. синтетичними добавками. 
Така трансформація людської дієти стала головним чинником виникнення т. зв. 
«хвороб цивілізації», включаючи атеросклероз, гіпертонію, остеопороз, діабет 
ІІ типу тощо. Раціон сучасної людини, на жаль, багатий насиченими жирами, 
цукрами, кухонною сіллю і бідний на клітковину, Mg і K. 

До продуктів, що закисляють організм, збільшують вміст кислот і знижу-
ють лужні резерви крові, відносять: тваринні білки, м’ясо і всі м’ясопродукти 
(ковбаси, сосиски, шинка і т. д.); птиця і яйця; риба; пастеризоване молоко та 
молокопродукти (крім парного молока; парним вважається тільки те молоко, 
що отримано прямо з-під корови [кози, кобили], і титул «парного» воно но-
сить лише 4 години після доїння; в парному всі корисні властивості молока 
примножені в кілька разів); сир і всі тваринні жири; продукти, що містять вуг-
леводи: білий хліб, макарони та ін. з білого борошна; продукти, в яких багато 
крохмалю (картопля, крупи, сухі боби та ін.); цукор і всі види солодощів (у т. ч. 
шоколад); кава; чорний чай; алкоголь; продукти, що містять харчові добавки, 
консерванти, барвники, ароматизатори та ін.. До основних причин хронічного 
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ацидозу також належать: – одночасне вживання несумісних харчових продук-
тів, напр., білків (м’яса) з вуглеводами (картопля); – надлишок м’яса в раці-
оні; – зловживання рафінованими вуглеводами, особливо виробами з білого 
борошна та цукру; – нестача в раціоні фруктів та овочів. 

До продуктів, які викликають в організмі лужну реакцію і допомагають 
нейтралізувати надлишок кислоти, належать: – будь-які овочеві і фруктові 
соки; – майже всі овочі, фрукти, навіть такі кислі, як цитрусові (лимони, апе-
льсини, грейпфрут та ін.); – ягоди (крім брусниці і слив); – усі сухофрукти; – 
горіхи; – свіжі молоді зелені пагони рослин; – морські водорості; – мед;  – на-
стої трав тощо. 

Для підтримки нормального КЛР (а, відповідно, й підтримки здоров’я) 
потрібно в 4 рази більше їсти їжі, що залужує, ніж тієї, що закислює. Отже, 
продуктів, які викликають в організмі кислу та лужну реакції, у раціоні по-
винно бути у співвідношенні 1:5; або 80 на 20%. Отже, при складанні раціо-
нального меню, завжди треба надавати перевагу продуктам, які викликають 
в організмі лужну реакцію. 

Відомо також, що слабко лужній реакції базових рідких середовищ орга-
нізму сприяють активні фізичні вправи, пробіжки, добрий настрій, позитивні 
емоції, добродушне ставлення до оточуючих та позитивне сприйняття до-
вкілля. Поганий настрій, образа, грубість, відчай, страх, гнів, заздрість – на-
дійні помічники ацидозу. 

Надважливе значення для рН-балансу має вода. Та вода, що ми п’ємо. Це 
окрема тема, і ми не будемо її зараз докладно торкатися. Але давайте з Вами 
хоч трохи згадаємо наші улюблені добрі та мудрі українські дитячі казки (хоча 
деякі слов’яно-азіати століттями намагаються їх видати за свої). Казки, які 
пройняті магією живої та мертвої води-водиці. Згадали? В них частіше ворон 
(може, тому, що мудрий) або ін. птах (саме птах, бо за цими водами треба було 
кудись далеко літати) приносять «живу» і «мертву» воду (приклад єдності про-
тилежностей!) яка і рятує героя від смерті. Фольклор не виникає на порож-
ньому місці, його творить народ на основі свого досвіду. А українські казки 
часто є філософськими притчами, що розтлумачують у т. ч. і такі вічні поняття, 
як життя і смерть, добро і зло. Відомо, що вода – один із найкращих енергоін-
формаційних носіїв, основний носій біоенергоінформації в природі; вода – це 
«дзеркало наших сердець»; «намісник Бога на землі». У воді «розчинено» ми-
нуле, сьогодення і майбутнє. «Жива» вода – це вода з негативним електричним 
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потенціалом, а «мертва» – з позитивним. Тому «жива» має лужну (рН від 7 
до 12), а «мертва» – кислу (рН від 6 до 3) реакцію. «Мертва» вода зцілює тіло 
біологічно, залишаючи його мертвим (швидко загоюються рани, приростають 
відірвані кінцівки і т. д.), а «жива» вода, як ота небесна праенергія, – вдихає 
в мертве тіло життя. Де ж знаходяться джерела з цими чудодійними водами? 
Навряд, чи в нашому світі, бо люди давно б їх знайшли й жили якщо не вічно, 
то дуже довго і без хвороб. Але шлях до таких сакральних* джерел небезпеч-
ний і доступний далеко не для усіх.   

І ще про воду. Найстрашнішою карою в українських козаків була страта 
водою. Вони найбільш небезпечних, заклятих* ворогів не душили, не вішали, 
не рубали, не стріляли, не морили голодом, а ладні були, якщо треба, тягнути 
їх за собою по кількадесят верст до першої водойми, аби там… їх утопити. 
В козацькій уяві душа страченого такою смертю не потрапляла ні до раю, ні до 
пекла, а мучилася в постійній невизначеності. Саме так наші шановні предки, 
користуючись властивостями води, здійснювали магічне очищення свого рід-
ного краю від різної нечисті і не дозволяли їй відродитися знову в наступних 
поколіннях. 

Резюме до розділу 1.6.1. Кислотно-лужний баланс – важливий параметр 
біохімічного, функціонального гомеостазу. Це гармонія, співзвуччя кислот-
них та лужних йонів. Збалансоване pH-середовище – основа нормального пе-
ребігу метаболічних процесів в організмі. Для здоров’я більш бажаний стан, 
який наближається до легкого компенсованого алкалозу. На жаль, у сучас-
них людей частіше зустрічається стан, близький до компенсованого ацидозу. 
Хронічний ацидоз призводить до появи більш ніж 200 із відомих захворювань. 
Однією з найжорсткіших фізіологічних констант організму є рН крові. Для під-
тримки нормального КЛР (а, відповідно, й підтримки здоров’я) потрібно в чо-
тири рази більше їсти їжі, що залужує, ніж тої, що закислює. 

Цікаво, чи спроможні вже існуючі різноманітні апарати – генератори елек-
тромагнітних коливань прямо чи опосередковано визначати pH крові, лімфи, 
сечі, слини і т. д.? Або середнє значення pH організму? А ще цікавіше – чи 
можливо реально за допомогою ЕМП впливати на pH-показники? Сказати 
про те, що це перспективно, – нічого не сказати. Просто це можливість ефек-
тивно боротися з більш ніж двома сотнями хвороб. Шановні лікарі, що прак-
тикують біорезонансну терапію, може, для початку Вашими раціональними 

* див. розділ 15 «термінологія»
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діями будуть загальновідомі заходи щодо нормалізації pH-балансу організму 
пацієнта, а вже потім його інтенсивне лікування інноваційними методами? 
На фоні рН-гармонії ефективність лікування може Вас приємно здивувати, бо 
рН-баланс, це балансування між здоров’ям і хворобою, між нормою і патоло-
гією, між життям і смертю. 

Як приклад, був узятий не найскладніший (на перший погляд) елемент бі-
охімічного і загального функціонального гомеостазу – кислотно-лужний. Але, 
як виявляється, тут не все так просто. А що тоді казати про визнано складні 
гомеостазні системи: нейрогормональну, імунну (імунологічну), ферментну 
та ін.? Але всі вони залежать від гомеостазу електричних і магнітних пара-
метрів молекул, клітин, органів, тканин і систем – від загального електромаг-
нітного гомеостазу. 

1.6.2. Електромагнітний гомеостаз 
Отримані за останній час експериментальні дані показують, що, крім ав-

тономної саморегуляції організму, яка забезпечується нервовими, гормональ-
ними, імунними та ін. біологічними процесами, слід говорити про гомеостаз 
електричних та магнітних параметрів його молекул, клітин, органів, тка-
нин і систем, тобто про «електромагнітний гомеостаз». Ця концепція об’єд-
нує в єдиний ціле як класичні теорії західної медицини про фізіологічну рів-
новагу функціональних систем організму, так і сучасні уявлення традиційної 
східної медицини про баланс «життєвої енергії» в організмі. 

Доведено, що в людському організмі існують електромагнітні поля, що 
регулюють біохімічні реакції та впливають на інтеграцію* його систем. Чому 
так? Тому, що людське тіло насичене електричними сигналами, що пов’язано 
з метаболізмом*. Організм є суперскладною біохімічною системою, і в живих 
клітинах щосекунди відбуваються мільярди і трильйони різноманітних біохі-
мічних реакцій, які супроводжуються генерацією та випромінюванням елек-
тромагнітних полів (ЕМП). Так, було встановлено, що тільки в одній клітині 
відбувається 3×108-3×109 хімічних реакцій на секунду (!), які супроводжу-
ються випромінюванням фотонів та інших елементарних частинок. 

В організмі присутні ендогенні постійні та змінні електричні і магнітні поля, 
генеровані серцем, мозком, м’язами, кістковою тканиною та всіма іншими жи-
вими клітинами. Оскільки енергія ендогенних електричних і магнітних полів 
дуже мала (набагато менша за теплову), то була висунута ідея (а потім і ціла 

* див. розділ 15 «термінологія»
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теорія) щодо інформаційного впливу ЕМП: електромагнітне випромінювання 
від інфранизьких до надвисоких частот виконує інформаційну функцію (містить 
інформацію про клітини та їх об’єднання – тканини, органи і системи), забез-
печуючи всі необхідні для живого організму види зв’язку: усередині організму, 
між різними організмами, із зовнішнім середовищем. Прихильників цієї теорії 
все більшає, і вони знаходять нові докази на її підтримку. Так, вважається, що 
хромосомний апарат клітин функціонує як джерело та одночасно як уловлювач 
електричних та акустичних полів, які мають надмалу потужність і, ймовірно, 
є хвильовим інформаційним каналом, що з’єднує геноми окремих клітин ор-
ганізму в цілісну синергічну систему, подібну до комп’ютера. 

Т. ч., клітина організму і її структури мають високоорганізовану систему гене-
рації ендогенних когерентних* ЕМП широкого спектру частот; клітина є джерелом 
і носієм складного електромагнітного поля (хтось вважає, що воно породжене біо-
хімічними процесами, а хтось зовсім навпаки – що біохімічні процеси породжені 
ЕМП); завдяки ЕМП клітина постійно має змогу керувати всім своїм метаболізмом. 

Отже: живий організм має окрему (на жаль, маловідому для широкого за-
галу та поки ще недостатньо вивчену) функціональну систему регуляції елек-
тромагнітного балансу, або систему електромагнітного гомеостазу організму . 
Вона контролює всі процеси життєдіяльності, забезпечує оптимальне вико-
нання життєвих функцій шляхом тісної взаємодії з іншими відомими систе-
мами управління (нервовою, ендокринною, імунною). Також стабілізує коли-
вання ендогенних ЕМП організму, що можуть змінюватися під дією як ЕМП 
Землі, так і техногенних ЕМП, котрі суттєво впливають на живі організми. 

Як і будь-яка інша система організму, система електромагнітного гомеостазу 
представлена відповідними структурами на суто матеріальному (молекуляр-
ному, клітинному, тканинному) рівні. Вважається, що роль електромагніто-
рецепторів на молекулярному і клітинному рівні виконують молекули води 
та колагену*, а на тканинному – точки акупунктури і канально-меридіанна си-
стема, а також кластери біогенного магнетиту. 

Концепція «електромагнітного гомеостазу» дає можливість, біологам, лікарям, 
що продовжують мислити в руслі класичної західної медицини, адекватно й ор-
ганічно сприйняти принципи функціонування живих організмів із позицій дав-
ньосхідної медицини, яка розглядає все живе як цілісну функціональну систему, 
енергетично пов’язану із навколишнім середовищем. Основні позиції східної ме-
дицини, які раніше взагалі не сприймалися, або сприймалися як містика, магія чи 

* див. розділ 15 «термінологія»
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щось езотеричне (або навіть як шарлатанство), сьогодні вже експериментально 
підтверджені сучасними дослідженнями. І вони стверджують, що в основі всіх 
фізіологічних процесів організму лежать електричні та магнітні явища, а здо-
ровий фізіологічний стан будь-якого організму нерозривно пов’язаний з електро-
магнітними властивостями його структур і довкілля. Але залишається ще дуже ба-
гато запитань. І простих, на перший погляд, і зовсім не простих. Напр., класичні: 
що є первинним? Яйце чи курка? Енергія чи матерія? Електромагнітне поле клі-
тини чи клітинний метаболізм із його складними біохімічними реакціями? Біо-
хімічні реакції є причиною виникнення ЕМП, чи вони тільки наслідок, резуль-
тат діяльності ЕМП? Хто є суб’єкт, а що є об’єктом; що причина, а що наслідок; 
що виконує стратегічну роль, а що тактичну? Яким чином управляється або ке-
рується певна система і чи існує різниця в поняттях «управління» та «керівниц-
тво», хто такі ці суб’єкти та об’єкти з позиції управління? На ці та інші непрості 
запитання будемо намагатися відповісти у наступних розділах. 

1.6.2.1. Електромагніторецептори: вода і колаген 
Десь дві тисячі років тому Аристотель написав, що в людини є п’ять чуттів: 

зір, слух, дотик, нюх і смак. Органи чуттів із їх численними рецепторами часто 
називають «воротами у світ». Із часом учені відкрили багато інших рецепторів, 
що вимірюють кров’яний тиск, уміст цукру і вуглекислого газу в крові, осмо-
тичний тиск крові, ступінь розтягування м’язів, електромагнітний та електрич-
ний потенціал клітин, тканин, органів і т. д. Ці внутрішні рецептори, сигнали 
від яких, як правило, не доходять до нашої свідомості, дозволяють управляти 
різноманітними процесами всередині організму. 

Рецептор (лат. recipio, receptum – брати, приймати) – термін, який був уве-
дений П. Ерліхом* 1907 р. Це спеціалізовані нервові утворення, що слугують 
для трансформації світлової, механічної, хімічної, термічної енергії агентів 
зовнішнього і внутрішнього середовища в нервові імпульси. Рецептори пе-
ретворюють енергію подразника в нервовий процес. Тобто вони здатні тран-
сформувати різні подразники (фізичні та хімічні стимули) у біоелектричний 
потенціал. Або – це молекула, що, реагуючи на фізичний чи хімічний подраз-
ник, змінює свою конформацію та передає сигнал далі у клітину шляхом ге-
нерації іонного струму. 

Т. ч., нам цікаві рецептори, які спроможні сприймати електромагнітні ко-
ливання (як суб’єкт управління) і перетворювати їх на фізико-хімічні чинники 
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та здійснювати т. зв. «зворотні зв’язки» – надавати електромагнітну інформа-
цію, такий собі електромагнітний звіт про виконану роботу та реальний стан 
об’єкта. Їх і називають електромагніторецепторами. У людини найбільш ві-
домими рецепторами, що налаштовані на сприйняття електромагнітних коли-
вань, є фоторецептори, що розташовані в сітківці ока. До важливих із відомих 
електромагніторецепторів також відносять воду і колаген.

Вода – це особлива субстанція. Це єдина речовина на Землі, яка може пе-
ребувати у всіх трьох відомих формах: газоподібній, рідкій і твердій. Для води 
характерна здатність до самоорганізації в результаті утворення водневих зв’яз-
ків та кооперативних ефектів (синергії). Особливістю води є її висока чутли-
вість до зовнішніх впливів та збереження пам’яті про них протягом певного 
часу. На жаль, запропоновані сьогодні теорії та структурні моделі води не мо-
жуть пояснити багатьох експериментальних результатів, які накопичені ос-
танніми роками. Вода – універсальний розчинник. Її молекули об’єднуються 
з багатьма іншими речовинами, в т. ч. і з колагеном.

Колаген* – один із компонентів сполучної тканини, важлива структура з на-
півпровідниковими властивостями. Об’єднуючись із молекулами води в клас-
терні системи, колаген надає сполучній тканині рідкокристалічних властивос-
тей. Біологічні рідкі кристали несуть статичні електричні заряди і тому чутливі 
до впливу pH, концентрації солей; вони також реагують на зміни t°, гідрата-
ції, сили тиску. У рідких кристалах, коли на них діють електричні та магнітні 
поля, відбуваються швидкі фазові зміни. Така структура найбільш зручна для 
полегшеного проходження енергії ЕМП. Безперервний ланцюг волокон кола-
гену – основа сполучної тканини, що заповнює в організмі простори між тка-
нинами. Оскільки в цій основі наявні нервові закінчення, гормони та БАР, а та-
кож присутні різноманітні клітини імунної системи і електромагніторецептори, 
то сполучна тканина є інтегральною регуляторною системою організму. Т. ч., 
поєднаний із водою рідкокристалічний колаген є молекулярною основою ре-
цепції* ЕМП (Гоженко А., 2009).

1.6.2.2. Електромагніторецептори: точки акупунктури 
та кластери* біогенного магнетиту

Акупунктурна система є основним функціональним корелятом* ЕМП. Аку-
пунктурні точки (АТ) діють як підсилювачі та прискорювачі дуже слабких стру-
мів, що проходять уздовж меридіанів. Згідно із сучасними уявленнями, будова 
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АТ нагадує хімічну колбу (вони складаються з каналу та локусу, що розміще-
ний серед підшкірних м’язів та під ними), в них суттєво збільшений вміст ко-
лагену. Канал сформований епітелієм і волокнами сполучної тканини, його 
вихід на поверхню шкіри є проекцією АТ. 

Крім підвищеної електропровідності, сполучна тканина має п’єзоелек-
тричні* властивості (вже давно чекають серйозних досліджень п’єзоелектричні 
властивості кремнію* в організмі людини). Тобто особливі структури сполуч-
ної тканини здатні перетворювати в електричну енергію – механічну енергію 
стискання, розтягнення, згинання. Будь-які рухи, постійні зміщення тканин 
і органів один щодо іншого супроводжують розтягнення й стиснення, що ви-
кликає появу різноманітних ЕМП, які, поширюючись через сполучну тканину, 
змінюють функціонування організму (Гуляр С. А., 2006). Саме таким впливом 
через акупунктурну систему електричного і магнітного полів пояснюється по-
зитивний, а часто профілактично-лікувальний ефект, напр., ранкової зарядки, 
обливання холодною водою, масажу, фізичних вправ тощо. Точки акупунк-
тури і меридіани людського організму є не лише провідниками ендогенних 
ЕМП, але й антенами-приймачами зовнішніх (екзогенних) ЕМП. У різних зо-
нах нашкірної проекції АТ виявлено інфранизькочастотні електричні сигнали 
та ЕМП у діапазоні від 1 до 100 Гц.

Біогенний магнетит (магнетит – від англ. magnetite, magnetic ironore – міне-
рал заліза класу оксидів та гідрооксидів). Це система нанокристалів, що воло-
діють магнітними властивостями (Дудченко Н. А., 2011). Ще здавна лікувальні 
властивості природного магнетиту вдало використовувала народна медицина 
як при хворобах шлунку, так і для прискорювання зрощування кісток, позбав-
лення від зубного болю, лікування безсоння, психічних хвороб тощо. 

Вивчення біогенного магнетиту активно почалося з 1975 р., коли його було 
знайдено спочатку в прокаріотах*, а потім і в еукаріотах*. Виявилось, що біль-
шість організмів здатні накопичувати магнетит, який їм слугує, в першу чергу, 
для навігації в магнітному полі Землі. Біогенний магнетит знайдений у різних 
представників тваринного світу і в людей. Людський організм, як частина при-
роди, з його допомогою не тільки відстежує зміни геомагнітної ситуації, але 
і, ймовірно, використовує це для синхронізації ритміки своїх внутрішніх про-
цесів (біоритмів). У такому випадку коливання поля можуть сприйматися як 
сигнали, що попереджають про небезпеку – землетруси, урагани та інші непри-
ємні явища, частота яких збільшується під дією різних факторів, напр., у роки 
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підвищеної сонячної активності. Крім того, деякі вчені припускають, що наша 
реакція на зміни геомагнітного поля – атавізм*. Атавістичний рефлекс, типу 
неприємних відчуттів від звуку, напр., «металом по склу», який, як виявилося, 
надзвичайно нагадує крик павіана про небезпеку (інші звуки, які більшість із 
нас дратують, а різних людей можуть дратувати різні звуки, теж пов’язані з чи-
мось атавістичним). Загальна реакція на обурення геомагнітного поля прояв-
ляється в первинній мобілізації всіх сил організму. Можливо, початкове її при-
значення – це готовність до боротьби як прагнення до виживання.

У людини магнетит було знайдено в таких органах, як серце, печінка, се-
лезінка (Grassi-Schultheiss P. P., 1997), надниркові залози; магнітні наночас-
тинки також є складовою численних тканин мозку людини (кори головного 
мозку, мозочка, епіфізу, мозкових оболонок).

Отже, в організмі людини наявний тонкодисперсний нанокристалічний бі-
огенний магнетит (Fe3O4), що здатен сприймати ЕМП.

1.6.3. Інформаційний гомеостаз 
Що ж це за такий різновид гомеостазу? І з чим його «їдять»? Давайте спо-

чатку проведемо невеличкий екскурс у біохімічну історію XX ст. Одного разу 
провідні вчені світу вирішили, що вже готові спробувати синтезувати хоча б 
одну молекулу живої речовини. Зупинилися на одній із найпростіших білкових 
молекул – молекулі альбуміну (від лат. albus – білий). Її молекулярна струк-
тура була вже добре відома (альбумін складається з 585 амінокислот, має 17 
дисульфідних зв’язків та володіє ММ 69.000 Дальтон*). Кілька років тривала 
кропітка робота біохіміків із статичною, інертною органічною речовиною. 
Молекула за молекулою «пришивалися» амінокислоти до створюваного біл-
кового ланцюга. Ось уже приєднані передостанні амінокислоти, а білок, як 
і раніше, має вигляд лінійного ланцюга, нерухомий, «неживий» (природний 
альбумін закручений компактною спіраллю, кулькою). Учені навіть почали 
розчаровуватися – не виходить у них синтезувати живу речовину! Але експе-
римент тривав. І ось нарешті остання амінокислота «підшита» до молекули 
«синтетичного», людьми створеного альбуміну. Тут і почалося найцікавіше: 
молекула сама прийшла в рух, скрутилася спіраллю, потрібні частини спіралі 
самі з’єдналися з іншими її ділянками, і, плавно зігнувшись, ланцюжок амі-
нокислот прийняв класичну кулясту форму. Захоплені видовищем учені запи-
тували себе: як і чому це сталося? 
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А й справді – як? Вважають, що кожна амінокислота має свій електромагніт-
ний потенціал, свою т. зв. інформаційно-енергетичну структуру. І при поєднанні 
амінокислот у ланцюг їх ЕМП накладаються одне на одне, утворюючи і нако-
пичуючи загальний енергопотенціал. Коли кількість накладених одне на одне 
ЕМП досягає потрібної критичної величини, з’являється енергія (як не згадати 
тут про синергію?), що необхідна для створення нових зв’язків, формування 
«перемичок» між ділянками спіралі, за рахунок яких і формується компактна 
«упаковка» молекули. Тобто інформаційно-енергетична складова цього процесу 
відіграє провідну роль. Утворюється чітко контрольована (ким? А кимсь!) ін-
формаційна структура, в якій електромагнітним кодом записується не тільки по-
слідовність хімічних елементів, але і їх просторова орієнтація, включаючи всі 
зв’язки між складовими молекули. Ось ця інформаційна структура і є для мо-
лекули альбуміну нічим іншим, як інформаційною матрицею, а систему забез-
печення стабільності її функцій і можна вважати інформаційним гомеостазом. 

Якщо у взятої для прикладу молекули якимось чином відщепити одну з її 
частин, напр., одну з амінокислот, – то спіраль порушиться, кулька розгорнеться 
і перетвориться на такий собі «млявий», нежиттєздатний ланцюг («не прояв-
лене життя»). Можливо, що це ще не смерть молекули і не її хвороба, а лише 
значне травматичне порушення гомеостазу. Імовірно, їй потрібна стороння 
допомога. Але ж якщо від нормального альбуміну відщепиться не ціла аміно-
кислота, а тільки якась дрібна група атомів (і не та, яка визначає базові вла-
стивості амінокислоти), то буде просто звичайне порушення гомеостазу цієї 
молекули – те, що ми називаємо нездоров’ям (або хворобою, якщо ця втрачена 
група атомів визначає основні властивості амінокислоти). Вважають, що з цією 
«атомною» втратою білкова молекула здатна впоратися самостійно. Звичайно, 
за наявності в середовищі її існування необхідних «запчастин». Ось для цього 
і необхідний інформаційний гомеостаз!

Систему інформаційного гомеостазу на рівні клітини і її субклітинних 
структур можна було б охарактеризувати як реліктову*, тобто ту, що виникла 
на початкових етапах зародження життя і яка зумовлювала регуляцію міжа-
томних, міжмолекулярних, міжорганоїдних і, нарешті, міжклітинних взаємо-
дій первісного життя. І це було задовго-задовго до утворення тканин, органів 
і їх систем, а потім цілісного організму, тобто задовго до появи нейрон-гор-
мональних регулюючих структур (із сучасної точки зору саме нейрон-гормо-
нальна система є провідною у підтриманні біохімічного гомеостазу організму).
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Клітини організму складаються з рідкокристалічної субстанції, яка побу-
дована зі структурованої води та ліпо-*, гліко-*, нуклеопротеїнів*. Це складні 
молекули, які мають власні специфічні, ексклюзивні* електромагнітні поля. 
Об’єднуючись, ці ЕМП утворюють сукупне поле клітини (і є впевненість, що 
це не тільки за рахунок більш-менш відомого нам електромагнітного поля, при-
сутні й інші поля), яке контролюється й управляється через систему інформа-
ційного гомеостазу клітини. 

Не претендуючи на незаперечну правильність, можна зробити такий ви-
сновок: система інформаційного гомеостазу є основою системи енергетичного, 
і в т. ч. електромагнітного, гомеостазу, який, у свою чергу, є основою системи 
біохімічного гомеостазу клітини, що й визначає систему функціонального го-
меостазу. Начебто все просто! Начебто. Ех! Нам ми дізнатися і зрозуміти, що 
є основою інформаційного гомеостазу! Але це точно ЩОСЬ однозначно не-
матеріальне, а значить, для нас містичне, езотеричне, трансцендентне*. І на-
вряд чи людям (навіть із височенними показниками IQ*, яких ми, зазвичай, 
називаємо геніями*) можливо таке зрозуміти, краще і легше просто повірити. 

Як відомо, все те, що відбувається в малому, відбувається й у великому. Тобто 
інформаційні поля клітин, накладаючись одне на одне, утворюють загальне інфор-
маційне поле організму, яке й відповідає за його інформаційний гомеостаз, а ВІН, 
як уже було зазначено, є основою гомеостазу енергетичного, в т. ч. й електромаг-
нітного, а далі біохімічного, функціонального (ієрархія скрізь, «куди не ткни»). Усі 
вони разом і забезпечують організму автономне існування і максимально гнучкий 
рівень продуктивної відповіді на різноманітні впливи зовнішнього середовища. 

Т. ч., в живому організмі абсолютно всі клітини, незалежно від їх диферен-
ціації перебувають під постійним впливом і контролем загального інформа-
ційного поля – основи інформаційного гомеостазу всього організму. Іншими 
словами, інформаційний гомеостаз – це «каркас» усіх можливих польових 
«каркасів», на яких формуються всі субклітинні, клітинні та органні структури. 

Інформаційний, електромагнітний, біохімічний, функціональний (та, можливо, 
інші, які не зазначені і які ще не відомі) гомеостази перебувають у постійній ди-
намічній рівновазі за давнім східним принципом «Інь-Ян», і зміни в одному не-
минуче призводять до змін в іншому. Всі зазначені гомеостази є надскладними 
системами, і між ними повинні функціонувати якісь інтерфейси. Як їх дослі-
дити? Чи існують доступні для нас способи і методи таких досліджень? Якщо 
це вдалося б, то перед нами відкрилися б колосальні надможливості.

* див. розділ 15 «термінологія»
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1.7. Спосіб і метод; інтерфейси
Пізнання починається з подиву. 

Аристотель*

У біології (гуманній та ветеринарній медицині, валеології тощо) часто ви-
користовуються такі терміни, як метод і спосіб. Щоб зрозуміти їх значення, 
відчути різницю між ними, нам необхідно спробувати в цьому разом розібра-
тися. І почнемо із терміна «метод».

Метод (від грец. methodos – спосіб пізнання, шлях дослідження, шлях че-
рез; англ. method) – це систематизована сукупність кроків, які потрібно здійс-
нити для виконання певної задачі, досягнення мети; прийом або система при-
йомів, що застосовуються в якій-небудь галузі діяльності (науці, виробництві 
тощо). Метод – це спосіб поведінки, свідомий і повторний вибір дії; комплекс 
доцільних функцій і засобів; спосіб виконання завдання чи розв’язання про-
блеми; система правил, прийомів і операцій пізнання, а також практичного 
перетворення дійсності; спосіб досягнення певних результатів у пізнанні та 
практиці; це шлях «полювання» на бажаний результат. Напр., спиртовий ме-
тод виготовлення Ig*; метод отримання противірусних антитіл, аналітичний 
метод дослідження і т. д. 

Різні методи об’єднують у методики. Методика – сукупність методів, при-
йомів, що досліджені та апробовані з метою виконання певних робіт. Часто 
кажуть: у науці діють методи, а на практиці – методики. На відміну від ме-
тоду, до завдань методики не входить теоретичне обґрунтування отриманого 
результату, вона більше концентрується на технічній стороні експерименту та 
на регламентації дій дослідника.

Сукупність методів та методик формують методологію (від гр. methodos 
і logos – наука). Методологія – це сукупність прийомів дослідження, що за-
стосовуються у будь-якій науці. Це вчення про методи наукового пізнання 
світу. Це принципи побудови методик, їх наукове узагальнення. Т. ч., метод – 
це прийом, спосіб дослідження, методика – це набір, низка методів, що рег-
ламентують дії, а методологія – це вчення про методи та методики наукового 
пізнання світу. Методологія є вченням про методи мислення (що є складовою 
частиною логіки) та методики практичної діяльності.

Спосіб (манір, тип, стиль, триб, зразок, кшталт, лад) – це система дій, які 
використовуються в діяльності або взаємодії для досягнення мети. Напр., здо-
ровий спосіб життя; мова – спосіб спілкування, а думки – спосіб мислення; спо-

* див. розділ 15 «термінологія»
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соби реалізації інвестиційних проектів; природний спосіб вакцинації; способи 
введення лікарських засобів, спосіб реєстрації електромагнітних коливань і т. д. 

На нашу думку, спосіб – більш широкий, більш об’ємний термін і може 
включати ряд методів. Прикладами їх поєднання можуть бути такі фрази: «фіз-
зарядка – один із методів здорового способу життя»; «методи дослідження 
органу як спосіб пізнання його структури і функцій»; «спосіб гібридизації та 
методи відбору гібридомних клітин»; «біологічний метод дезінфекції як спо-
сіб знищення патогенних мікроорганізмів довкілля»; «використання апарата 
«КСД» – генератора електромагнітних коливань – це оригінальний метод, який 
є частиною, одним із елементів ефективного способу впливу на організм, спо-
собу його оздоровлення; цей метод використовують як спосіб впливу на елек-
тромагнітний гомеостаз організму» і т. д.

Основою взаємодії у сучасних системах, в т. ч. інформаційних системах, 
є т. зв. інтерфейси. Інтерфейс (від англ. іnterface – поверхня розділу, перего-
родка) – сукупність засобів, методів і правил взаємодії (управління, контр-
олю і т. д.) між елементами системи. Цей термін використовується в багатьох 
галузях науки і техніки. Його значення належить до будь-якого сполучення 
взаємодіючих сутностей (як природничих, так і апаратних та людино-машин-
них). Під інтерфейсом розуміють не тільки пристрої, але й правила (прото-
кол) взаємодії цих пристроїв. Напр., віжки – головний елемент інтерфейсу між 
конем і кучером, або ж інтерфейс системи «кінь-кучер»; кермо, педаль газу 
і гальма – інтерфейс управління автомобілем, або ж інтерфейс системи «во-
дій-автомобіль»; електричні вилка і розетка є інтерфейсом системи енергопо-
стачання більшості побутових приладів; елементи електронних апаратів (ра-
діо, годинник і т. д.) – дисплей, набір кнопок і перемикачів для настроювання 
+ правила керування ними – інтерфейс системи «людина-машина»; клавіа-
тура і «миша» – елементи інтерфейсу в системі «користувач-комп’ютер» (у 
свою чергу, і самі клавіатура, і «миша» мають власні інтерфейси сполучення 
з комп’ютером). Користувачеві немає потреби знати, як побудований елемент, 
щоб керувати ним, це має забезпечити інтерфейс управління. Напр., водієві 
зовсім не обов’язково знати, як улаштований двигун, щоб керувати автомобі-
лем, достатньо вміло користуватися інтерфейсами автомобіля (кермом, педа-
лями, кнопками, тумблерами та ін.). 

Усе це так, але залишилося тільки визначити інтерфейси між елементами 
системи управління біологічними процесами та навчитися їх вдало використо-
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вувати. А які інтерфейси спрацьовують між, напр., речовиною і електромаг-
нітним полем; енергією та інформацією; між системами біохімічного, елек-
тромагнітного та інформаційного гомеостазів? Знайти їх, вивчити, зрозуміти 
і використати було б дуже цікаво та перспективно.

1.8. вібрація, частота, резонанс 
Якщо ми намагаємося хоч трохи зрозуміти польові форми матерії, основи 

енергетичної діяльності живого організму, то без розуміння зазначених термі-
нів ніяк не обійтися. Останнім часом досить часто стало чутно про вібрації 
(від лат. vibratio – коливання, тремтіння; англ. vibration). Можливо, що саме 
знання про вібрації і є якраз тим місцем, де біоенергетика, геометрія, психоло-
гія, езотерика знайдуть точки дотику? Вважається, що матерія – це не що інше, 
як «стисле» коливання. Одними з основних параметрів, що характеризують 
вібрацію, є амплітуда і частота коливань. Увесь Всесвіт перебуває у постій-
ному стані вібрації, і кожна його частинка породжує власну унікальну частоту, 
свій ритм. Від атома до Всесвіту – всюди вібраційний принцип світобудови. 
Все коливається зі своєю частотою, від найнижчої до найвищої. Ніщо у світі не 
перебуває в абсолютному спокої, все змінюється, а постійними залишаються 
тільки самі зміни. Вчені вважають, що саме первинна, одвічна вібрація (т. зв. 
початковий звук творіння) і дала початок Всесвіту, породила Його. Індуси на-
зивають її Ананхад, християни – Словом. Отже, спочатку була ВІБРАЦІЯ!

На нашій рідній планеті Земля все також вібрує, і це все разом створює якесь 
середнє, інтегральне значення вібрації планети. Цей показник формується всім 
земним: і вітром і громом, і морем і лісом, і писком миші і ревом лева, і пта-
шиним співом і вулканічним виверженням, і людьми і тваринним, рослинним, 
мікробним, мінеральним світами. Виходячи з цього, людство мусить відмо-
витися від пихатої ролі «менеджера Землі» й усвідомити, що людина на рів-
них правах з іншими істотами, явищами, речовинами є часткою гармонійного 
земного цілого. Вирахували, що інтегральне значення вібрації Землі стано-
вить приблизно 6×103 Гц (а варіації від 102 до 10250). Про Гц (герц) трохи далі.

Інтегральні значення вібрацій Сонця – 10306-347 Гц (вібрації, які ми сприй-
маємо як сонячне світло, мають частоти в межах 1011-16 Гц). Нейтронні зірки, 
що мають весь спектр електромагнітного випромінювання і більше, мають 
інтегральні вібрації порядку 10334-347 Гц. А вібрація т. зв. «чорних дір», котрі 
мають масу 106-9 мас Сонця, становлять 10460 Гц. Це, так би мовити, макрофі-
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зика, а, як стверджує мікрофізика, інтегральна частота вібрації атомів колива-
ється в межах 104-22 Гц (електрона – 1042 Гц), і це теж шалені швидкості. Але 
поєднання атомів у молекули призводить до того, що останні мають набагато 
нижчі вібраційні швидкості завдяки своїй значно більшій масі. 

Люди також генерують багато різноманітних вібрацій. Вважається, що 
наше фізичне тіло формується завдяки взаємодії електромагнітних полів, 
які вібрують із величезною частотою, але все ж вібраційна частота фізичного 
тіла більш низька, ніж частота, напр., ефірного, астрального чи інших енер-
гетичних тіл. Частоти вібрацій атомів, молекул, клітин, тканин, органів люд-
ського тіла + частоти їх енергетичних структур, разом утворюють вібраційний 
«портрет» людини в просторі. І довкілля, простір негайно підлаштовується 
під нас, під наші вібрації – своїми вібраціями. Це як принцип специфічності 
в імунології, коли специфічне антитіло у макроорганізмі виробляється на кон-
кретну структуру антигену – маленької частинки, що потрапила в гігантське 
внутрішнє середовище; якщо змінити антигенну структуру, то відразу ж поч-
неться синтез інших антитіл. Так і тут: якщо зможемо навчитися свідомо змі-
нювати свої вібрації, якщо спробуємо управляти власним вібраційним фоном, 
то це, не більше і не менше, все одно, що управляти своїми мріями, подіями 
і самим життям. А оскільки навколишній простір швидко й адекватно пере-
лаштовується відповідно до наших вібраційних частот, то управління своїм 
вібраційним фоном, по суті, і є та чарівна паличка з дитячих казок, яку всім 
завжди хотілося мати. Тим не менш, кожна людина вібрує на власній, унікаль-
ній частоті і є маленькою «ноткою» у величезній усесвітній симфонії. 

Унікальну частоту коливань (вібрацій) будь-чого часто прирівнюють до звуку, 
незалежно від того, здатні ми його почути чи ні. Можливо, тому, що звук – це 
один із найлегших для нас способів ознайомитися з вібрацією, бо з точки зору 
ортодоксальної* науки, звук – це не більш ніж вібрація молекул повітря, і чути 
звук, значить безпосередньо сприймати і відчувати вібрації. Але звукові вібра-
ції відбуваються не тільки у повітрі, вони притаманні всьому. Ще древні ін-
дуси стверджували: «Весь світ – це звук». Усі речі і явища сформовані з вібра-
цій, тому мають прихований всередині звук, подібно до вогню, що схований 
у сірнику чи кресалі; подібно до вибуху, що ховається у динаміті. 

Звуки (вібрації) подібної частоти резонують. Тому люди, які генерують 
схожі частоти, притягуються один до одного (так часто виникає дружба). Лю-
бов – також один із видів резонансу (стверджують, що найвищий для нас рі-

* див. розділ 15 «термінологія»
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вень). На жаль, наше вухо здатне сприймати тільки невеличкий діапазон час-
тот, тому більшість звуків Усесвіту через слух ми не сприймаємо. Але людина 
володіє й іншими структурами, які спроможні сприймати звуки, просто це ма-
ловідомо. Емоції, думки, слова, музика і т. д. – це все теж вібрації, більше того, 
навіть написані на папері букви, слова та речення також випромінюють вібра-
ції. От читаєш ти зараз, шановний читачу, ці рядки, а вони мають свою частоту, 
вони вібрують, мають свій ритм і через нього впливають на твої вібрації, фор-
муючи емоції від позитивного резонансу, через нейтральну байдужість, і аж 
до негативного неприйняття. Тому одні книжки (розділи, речення, слова) нам 
подобаються, бо резонують, інші категорично ні, а до якихось ми ставимося 
нейтрально. Навіть минуле має свої вібрації, і, можливо, вони, поєднуючись 
із вібраціями сьогодення, і формують вібрації майбутнього? 

Як стверджують стародавні письмена, ще здавна висока частота вібрацій 
частіше сприймається людиною як щось «добре», позитивне, а більш низька – 
як якесь «погане», негативне. Напр., частота вібрацій «живої» їжі суттєво вища 
частоти вібрацій їжі, яка пройшла термообробку. Відповідно до новітньої тео-
рії, навіть унікальний запах речовин зумовлений не скільки будовою їх моле-
кул, як вважали раніше, стільки вібраціями, характером коливань атомів, що 
утворюють ці молекули. Тому нюх – це також ще й інструмент для розпізна-
вання вібраційних характеристик речовин.

Але вібрації – це не просто різні типи коливань, вони ще є й інформацією. 
Якщо інформація дійсно міститься у вібраціях, то це пояснює вплив, напр., 
ліків, що володіють «тонкою» енергією. А різні типи вібраційного руху наші 
органи спроможні сприймати інформаційно. Вухо чує різні звуки, око бачить 
різні кольори, ніс – запахи, шкіра відчуває дотики і т. д., і всі ці вібраційні сиг-
нали надходять до мозку. Т. ч., наш мозок сприймає інформацію через світло, 
колір, звук, запах, t°, дотик і т. п., аналізуючи частоту і амплітуду коливань. 

Частота (англ. frequency) – фізична величина, що дорівнює кількості одна-
кових подій за одиницю часу. Вона є характеристикою будь-яких процесів, які 
регулярно повторюються, або величиною, що виражає кількість рухів, коли-
вань, повторень за одиницю часу. Нас більше цікавлять коливання. Якщо щось 
коливається, якщо це коливальна система, то обов’язково повинна бути і якась 
частота цих коливань. Так, частота звукової хвилі сприймається людським ву-
хом як тон, частота електромагнітної хвилі світлового діапазону сприймається 
людським оком як колір. Частота – одна з основних характеристик багатьох 
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процесів у природі і техніці. Одиницею вимірювання частоти в Міжнародній 
системі одиниць (SI) є герц (українське позначення – Гц, міжнародне – Hz), що 
отримала назву на честь німецького фізика Генріха Герца (нім. Heinrich Hertz, 
1857-1894 рр.). 1 мГц = 10−3 Гц; 1 кГц = 103 Гц; 1 МГц = 106 Гц; 1 ГГц = 109 Гц; 1 
ТГц = 1012 Гц (відповідно: мілі, кіло, мега, гіга, тера). Наприклад, частота змін-
ного струму електричної мережі в Україні – 50 Гц; частота електромагнітних 
хвиль видимого нам світла – 4-8×1014 Гц (4×1014 Гц – червоний колір, 8×1014 
Гц – фіолетовий, а між 4× і 8× розташовані усі інші кольори райдуги) і т. д.

Резонанс (франц. resonance; від лат. resono – відкликаюсь, звучу у відпо-
відь, відгукуюся) – явище різкого зростання амплітуди вимушених коли-
вань у якій-небудь коливальній системі, що настає тоді, коли частота зовніш-
ньої сили збігається з власною частотою коливань цієї системи. Резонанс як 
явище зустрічається в механіці, електроніці, астрофізиці, оптиці, акустиці та 
ін. Практично у всьому, бо все вібрує. Це явище широко використовується 
в науці і техніці. На ньому ґрунтується робота багатьох радіотехнічних схем 
та пристроїв, таких, напр., як коливні контури. Використовуючи явище резо-
нансу, ми маємо змогу вибирати із багатого розмаїття електромагнітних хвиль, 
що є в просторі навколо нас, саме ті, які нам потрібні, бо вони відповідають на-
шій улюбленій радіостанції або телевізійному каналу. Напр., електричний ре-
зонанс виникає, коли індуктивний опір кола дорівнює ємнісному опору. Якщо 
з’єднати послідовно електричний конденсатор і котушку індуктивності, то для 
синусоїдального сигналу певної частоти зазначена схема буде демонструвати 
нульовий реактивний опір. Цей ефект називається резонансом коливального 
контуру, сама схема з конденсатора та котушки індуктивності – послідовним 
коливальним контуром, а частота, на якій проявляється цей ефект, – частотою 
резонансу. Якщо ця частота відрізняється від резонансної, то схема втрачає 
свої чудові якості і проявляє себе, як проста котушка + конденсатор. 

Кожен предмет (від струни, плафона, стола, келиха і до будинку, моста) має 
свою (у т. ч. резонансну) частоту коливань. Прикладом резонансу можуть бути 
гітарні струни або струни бандури – кожна з них звучить на резонансній час-
тоті (явище резонансу лежить в основі проектування різних музичних інстру-
ментів: рояля, скрипки, флейти та ін.). Ця резонансна частота залежить від ба-
гатьох параметрів: матеріалу предметів, їх форми, навіть t0. Якщо ми змусимо 
предмет коливатися з частотою, яка дорівнює резонансній, то тоді його коли-
вання можуть зростати до таких меж, що предмет може навіть самозруйну-
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ватися. Келихи, люстри часто лопаються від звуку людського голосу (а звук – 
це ж коливання повітря; відомі випадки, коли під час виступів знаменитого 
Федора Шаляпіна лопалися плафони в люстрах. І відбувалося це, знову ж, че-
рез резонанс, коли частота власних коливань скляних виробів збігалася з час-
тотою акустичних хвиль, відтворюваних співаком); міст може обвалитися під 
впливом проходження роти солдат, які йдуть «у ногу» і попадають у резонан-
сну частоту. Історики стверджують, що 1831 р. зруйнувався Бротонський під-
вісний міст через річку Ірвелл в Англії, коли по ньому йшов військовий загін. 
Частота кроків солдатів (крокували «у ногу»), збіглася з частотою власних ко-
ливань мосту, через що його амплітуда стрімко зросла, ланцюги обірвалися, 
і мостова споруда звалилася в річку. Саме цей випадок, у результаті якого два 
десятки людей було травмовано, сприяв прийняттю в британській армії, а по-
тім і в арміях інших країн, правила іти «не в ногу» під час проходження вій-
ськовими мостів. Причиною руйнування мостів через резонанс можуть стати 
не лише «організовані пішоходи», але й залізничні потяги. Для запобігання та-
кого резонансу – потяг має рухатися або повільно, або на максимальній швид-
кості (згадайте, як сповільнюють хід потяги метрополітену під час їх руху че-
рез метроміст у Києві). Це зазвичай робиться для виключення збігу частоти 
ударів коліс по стиках рейок із власною частотою коливань мосту (з цієї ж при-
чини ділянку рейок на мосту часто монтують суцільною, тобто без стиків). Як 
бачимо, резонанс може бути досить підступним, але приборкати його й повер-
нути на користь людині – цілком можливо. 

Людина також має свої резонансні частоти. Так, коли вона знаходиться 
в положенні лежачи, резонансна частота перебуває в межах 3-3,5 Гц, сидячи – 
4-6 Гц. А частоти порядку 35-250 Гц найбільш характерні при роботі з руч-
ним електроінструментом, вони можуть викликати т. зв. вібраційну хворобу, 
що проявляється спазмами судин. А деякі частоти нижче 35 Гц призводять до 
змін у нервово-м’язовій системі і суглобах. Найнебезпечніші виробничі ві-
брації, які дорівнюють або є близькими до частоти коливання людського ор-
ганізму чи його окремих органів, – 6-10 Гц (власна частота коливань рук і ніг 
2-8 Гц, живота – 2-3 Гц, грудей – 1-12 Гц і т. д.). Вібраційні коливання з такою 
частотою можуть впливати і на психологічний стан людини. Вважається, що 
однією з можливих причин загибелі людей у таємничому Бермудському три-
кутнику можуть бути коливання водного середовища у спокійну погоду, часто-
тою 6-10 Гц. І коли частота коливання корабля збігається з частотою коливання 
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середовища, то через резонансну частоту, що виникає, у людей з’являється від-
чуття небезпеки, страху, і моряки прагнуть якнайшвидше покинути корабель.

Спостерігається резонанс і в космосі, коли два небесні тіла, які мають свої 
періоди обертання, проявляють регулярний гравітаційний вплив одне на од-
ного, який може, напр., стабілізувати їх орбіти (т. зв. орбітальний резонанс у не-
бесній механіці). Однак найбільш часто резонанс буває в будівельній, а також 
гідро- та аеромеханіці. І, на жаль, у багатьох випадках саме тоді, коли він аб-
солютно небажаний. Так, за деяких частот обертання гребного вала в резонанс 
входили кораблі. А на зорі розвитку авіації авіаційні двигуни викликали на-
стільки сильні резонансні коливання елементів літака, що він повністю розва-
лювався просто у повітрі. Пізніше люди розібралися із цими проблемами і так 
будували двигуни, щоб вони не викликали небажаних резонансів. Начебто із 
загальним поняттям «резонанс» трохи розібралися. 

Вібраційні характеристики космічних об’єктів і довкілля безумовно важливі, 
але нас більш цікавлять вібраційні і резонансні особливості біологічної мате-
рії. Тобто, т. зв. біорезонанс. Біологічна матерія, як і будь-яка, вібрує, і ці вібра-
ції мають свої характеристики, в т. ч. і частотні. Дуже багатьох лікарів і цілите-
лів украй цікавить можливість вивчення, розуміння і, відповідно, на їх основі 
управління явищами зростання амплітуди коливань у біологічних коливальних 
системах (молекулі, мембрані, клітині, тканині, органі), що настають, коли час-
тота зовнішньої сили збігається з власною частотою коливань біосистеми. Їх 
цікавлять можливості такого біорезонансу. Взагалі, біорезонанс – це і є можли-
вість отримання якогось ефекту (бажано позитивного) після резонансної вза-
ємодії найрізноманітніших хімічних, фізичних, біологічних впливів; а також 
взаємодії енергетичних (від матеріальних, фізичних електромагнітних і до не-
матеріальних, не фізичних, напр., т. зв. торсійних хвиль і полів) та інформацій-
них впливів із біологічними об’єктами. Шукачі важелів управління біосисте-
мами через біорезонанс упевнені, що спрямований вплив за допомогою, напр., 
електромагнітного поля на біологічні об’єкти (людський організм, його органи, 
клітини) спроможний змінювати важливі характеристики цих об’єктів і, через 
це, є можливість використання резонансного феномену для профілактики і лі-
кування багатьох захворювань без застосування як хімічних медикаментів, так 
і інших ортодоксальних* лікувальних засобів. Безумовно, сфера застосування 
біорезонансних технологій виходить далеко за рамки гуманної і ветеринарної 
медицини, бо це і мікробіологічний напрям, і с.-г., і військовий та ін.

* див. розділ 15 «термінологія»
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Резюме до розділу 1.8. Матерія – це не що інше, як «стисле» коливання. 
Від атома до Всесвіту – всюди вібраційний принцип світобудови. Частоти ві-
брацій атомів, молекул, клітин, тканин, органів людського тіла та частоти їх 
енергетичних структур, разом утворюють вібраційний «портрет» людини. Ко-
жен вібрує на власній, унікальній частоті і є маленькою «ноткою» у величезній 
усесвітній симфонії. Коли частота якоїсь зовнішньої сили збігається з власною 
частотою коливань будь-якої системи, то виникає феномен резонансу. Біоло-
гічна матерія, як і будь-яка, вібрує, і ці вібрації мають свої характеристики, 
в т. ч. і частотні, і такій матерії також притаманні явища резонансу, який нази-
вають біорезонансом. Біорезонанс виникає як ефект після дії багатьох чинни-
ків, у т. ч. і під дією електромагнітного поля. 

Методи електромагнітного біорезонансу – це перспективні напрями 
у діагностичній, профілактичній, лікувальній і, головне, оздоровчій меди-
цині. Прилади для електромагнітного біорезонансного впливу працюють 
із коливаннями людського організму відповідно до принципу електромаг-
нітної індукції (індукція має місце, коли в провіднику в присутності мін-
ливого магнітного поля виникає потік електрики). Оскільки характерні для 
пацієнта коливання і сигнали мають електромагнітну природу, то можлива 
їх передача по кабелю. Схема приблизно така. Відведення цих сигналів від 
тіла пацієнта здійснюється за допомогою електродів по кабелю, що направ-
ляє їх до спеціального приладу, який спроможний якось перетворювати 
ці коливання (частіше у зворотні за полярністю). Далі перетворені коли-
вання повертаються до пацієнта по другому кабелю і через механізм біо-
резонансу реалізують свій вплив. Іншими словами, це намагання за допо-
могою складного ендогенного модифікованого електромагнітного сигналу 
налаштувати коливання організму на «здорову» частоту і заглушити різні 
«нездорові» сигнали, які вступають у суперечність із природними фізіо-
логічними коливаннями. Це наче записати спів хору, де частина хористів 
«тягне не туди», а потім на записі замінити їх неправильні ноти правиль-
ними, і вже тоді той запис давати слухати всім бажаючим, що, неодмінно, 
продовжить творче життя такому хору. Це як зробити «фотопортрет» лю-
дини, на який рівняється її організм, а потім на ньому вдало виправити 
різні недоліки, здійснити корекцію, зробити професійну ретуш* проблем-
них зон і вже тоді таке красиве та здорове фото знову повернути і викори-
стати для загальної корекції організму.

* див. розділ 15 «термінологія»
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Треба зазначити, що термін «біорезонанс» ортодокси від біології і медицини 
вважається псевдонауковим, оскільки вони не знаходять його підтвердження 
у різних дослідженнях фізіології людини. Тому противників біорезонансної 
терапії так само багато, як і її прихильників. Але з кожним роком, одних стає 
більше, а інших – менше.

1.9. Шарлатанство, містика та езотерика
Incertus animus dimidium sapientiae est. 

Сумнів – половина мудрості (лат.)
Лікарі, які сповідують принципи класичної західної медицини, дещо скеп-

тично налаштовані до ІХТех, ІХТер, ЕМП, електромагнітної, біорезонансної 
медицини та приладів (обладнання), які генерують та фіксують різні, в т. ч. 
і електромагнітні, коливання. А люди, які взагалі далекі від новітніх техно-
логій, називають це навіть шарлатанством, обманом, пов’язують таку діяль-
ність із містичними, езотеричними проявами. Звичайно, це не так. Яка містика, 
яка езотерика? Але давайте ставитися до цього із розумінням. Просто такий 
менталітет* мають ці люди. Це їх світогляд. Подумайте самі, як би сприймали 
наші далекі предки у, напр., XVII ст. демонстрацію роботи мобільного теле-
фону, телевізора, радіо чи ноутбука? З радістю, як неочікуване щастя* техніч-
ного прогресу? Ні, однозначно ні. А як? Як магію, як чародійство, як можливу 
небезпеку, що є поза їх уявою. Це б їх неабияк лякало. А знавіснілі попи, цер-
ковні самодури та зомбовані християни (прикриваючись волею Бога) за таку 
демонстрацію взагалі б прокляли або, скоріше, як єретиків*, спалили б чи за-
катували у церковних казематах. Тому – всьому свій час. Але терміни ми ви-
користали, то й давайте розберемося із ними. 

Шарлатан – слово досить поширене в сучасній українській мові. За В. Да-
лем*, це брехун, хвалько і дурисвіт, той, хто морочить людей, пускає пил в очі, 
відводить, туманить, різними прийомами дурить і оббирає. Тлумачні словники 
уточнюють франц. походження слова та його італ. коріння: charlatan – бродя-
чий торговець цілющими засобами. Суть поняття ще визначають як «невіглас, 
що видає себе за знавця, фахівця; обманщик, шахрай», «обманщик, який екс-
плуатує довіру публіки, людина неосвічена, але за допомогою зовнішніх при-
йомів видає себе за вченого». Напр., П’єр Буаст* звертає увагу на те, що «у всі 
часи і всюди різні шарлатанства обкладали даниною невігластво, страх і лег-
ковір’я». Як веселий приклад, «не зовсім» шарлатанства можна привести та-

* див. розділ 15 «термінологія»
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кий. Іде суд. Суддя: «Підсудний, вас звинувачують у махровому шарлатанстві 
за те, що ви торгували еліксиром* вічної молодості. І це у XXI ст.! Смішно 
і соромно. Смішно нам, а соромно повинно бути вам та тим легковірним лю-
дям, яким ви заморочили голову своїми брехливими казками щодо еліксиру, 
і вони вам повірили. Скажіть суду, тільки чесно: чи раніше ви вже залучалися 
до відповідальності за такі шарлатанські дії?». Підсудний: «Так, Ваша честь, 
був судимий за реалізацію еліксиру тричі – у 1174, 1489 і 1752 роках. Це су-
дове засідання четверте у моєму житті». Де ж нам, сучасним нігілістам*, взяти 
той дивовижний «еліксир» для оптимізації, ну, напр., власного електромагніт-
ного гомеостазу? А може, замахнутися на інформаційний? Круто! І щоб без 
усякого там шарлатанства! Де взяти? Шлях давно відомий. Шукайте – і знай-
дете! Розплутуйте або розрубайте цей «гордіїв вузол»* власних проблем. Сту-
кайте – і Вам відчинять! Цікавтесь, наполегливо вивчайте – і зрозуміло буде. 
І ніякого шарлатанства. 

Містика (від грец. mystika – прихований, таємний) – надприродні явища 
або наслідки духовних практик, як зв’язок із надприродними силами. Це все 
нез’ясовне і надприродне, все те, чому людина не може знайти логічного та 
раціонального пояснення. Це відчуття і розуміння світу як таїнства, «живий 
дотик до таємниці». Навіть традиційна йога, яка також становить систему ду-
ховних і тілесних практик, – дає змогу досягнути містичного прозріння. І зна-
йомі нам усім слова Душа*, ДУХ – теж сприймаються містично. Але містика – 
це тільки частина більш об’ємного терміна «езотерика». 

Езотерика (ізотерика) – поняття, яке сформувалося в давн.-грец. школі Пі-
фагора* і в перекладі означало «внутрішній дворик» храму. Протилежність їй – 
«екзотерика» – «зовнішній дворик» храму, тобто знання, що доступні для всіх, 
а езотерика охоплює знання, доступні лише для вузького кола втаємничених. 
З часом, фактично змішавшись з окультизмом, вона стала означати будь-яке 
таємне знання для «небагатьох обраних», яке дійшло до нас із глибини століть. 

Сьогодні власне езотерикою, точніше езотеричними напрямками, прийнято 
називати астрологію, нумерологію, містику, магію (чари), хіромантію, карти 
Таро, руни, фен-шуй, рейки, космоенергетику, екстрасенсорику та ін. Усе це – 
системи закритих секретних знань, які часто ретельно охороняються. 

Вже довгий час езотерика відкидається (не сприймається) офіційною нау-
кою, однак до неї мають величезний інтерес мільйони простих людей, бо вона, 
на їх думку, володіє широкою сферою практичного застосування в їх житті. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Як було вже зазначено, суть перекладу слова «езотерика» (грец. «еsoterikos») – 
«внутрішній», і цей термін використовується для позначення духовних, душев-
них, містичних, прихованих у серцях людей процесів.

Якщо людина розуміє (і головне, розуміючи – вірить), що вона не тільки 
тіло, що її справжня природа – це безсмертя, свобода і нескінченний творчий 
шлях, і якщо вона, аналізуючи свою справжню суть, намагається жити в світі 
духовному, то таку людину вже сміливо можна назвати езотериком. 

За багато століть різні люди в різноманітних куточках планети сформу-
вали свої методи самопізнання та самореалізації, включаючи психологію, ре-
лігію, йогу, магію і т. д. На жаль, езотерика – наука, яку поки ще ні в школах, 
ні у ВНЗ не викладають. Але це все одно це – наука! І, як кожна наука, вона 
має свої методи досліджень, свої закони. І ті, хто ці методи освоює, а закони 
пізнає і виконує, – часто можуть допомогти собі та іншим. Допомогти стати 
більш щасливими сьогодні, зараз, тут, у цьому житті. І ніякої містики!

Іншими словами, езотерика – це вчення про приховану суть Всесвіту і лю-
дини. Базовий напрямок пошуку цієї науки – це процеси, що відбуваються 
у Всесвіті, і як вони синхронно відбиваються у глибинах людської Душі, ДУХУ. 
Так само, як і ті процеси, що відбуваються з людиною і як вони, у свою чергу, 
відбиваються (також синхронно) на тому, що відбувається в усьому Світі, 
в якому ця людина живе. 

Ця дивовижна наука небезпідставно стверджує: яким ми собі уявляємо 
всесвіт, таким він для нас і стає. Для тих, хто боїться, Він сповнений не-
безпек; для тих, хто злиться, – дратівливий; для образливих – жорстокий, при-
низливий; для сором’язливих – вульгарний, безсоромний; хто звик сумувати, 
тих Він засмучує, а для тих, хто звик радіти, Він світлий, радісний; для тих, 
хто захоплюється, Він стає чарівним, незвичайним і надзвичайним; для впев-
нених – надійним; для чесних – справедливим; для брехливих – обманним, 
хитрим; для веселих – грайливим; для тих, хто цікавиться, – дивовижним; 
для підприємливих – сповненим можливостей і т. д. Але ж ми з Вами вже до-
бре розуміємо, що: і страх і злість, і дратівливість і жорстокість, і сум і вуль-
гарність, і радість і захоплення, і надійність і справедливість і т. д. – це просто 
різні стани нашого буття, різні частоти наших коливань. Всесвіт їх миттєво 
сприймає і формує адекватну (комплементарну) відповідь. Хочеш отримати 
бажане від могутнього Всесвіту? Немає нічого простішого, і, в той же час, 
складнішого – «звернись» до Нього власною необхідною частотою коливань 
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і комплементарна відповідь тобі гарантована! Це Закон, і він непорушний! 
Ось такий взаємний вплив Світу на Особистість і Особистості на Світ і ви-
вчає езотерика (ізотерика). 

І заявила самовпевнена людина: «Якщо побачу, то повірю!». І відповів їй 
величний Всесвіт: «Якщо повіриш, то побачиш!».

Резюме до розділу 1.9. Таким чином, ІХТех, ІХТер, електромагнітна ме-
дицина, біорезонансна медицина і біологія, різноманітні офіційно зареєстро-
вані генератори електромагнітних коливань – це не шарлатанство, не містика 
і не прояви езотерики. Ну, не спаде ж Вам на думку називати, напр., електро-
кардіограму містичним проявом, а МРТ – шарлатанством або езотеричною 
вигадкою. І чому? Бо вони мають наукове обґрунтування, раціональне пояс-
нення, які наша свідомість сприймає. А ІХТех, ІХТер, біорезонансна меди-
цина і т. д. – це просто інноваційні* креативні* технології, на основі яких роз-
роблені оригінальні прилади, реальну ефективну дію яких фахівці не можуть 
чітко і доступно пояснити, бо не мають для цього загальноприйнятого теоре-
тичного підґрунтя, адже це поки що не вписується в існуючі та домінуючі сьо-
годні біологічні парадигми. 

З точки зору прихильників традиційної медицини – люди, які займаються 
чим-небудь на кшталт електромагнітної медицини, – біологічні єретики*, і роз-
повсюджують вони у вигляді ідей, переконань, розмов, доповідей, книжок – 
біологічну, медичну єресь*. Шановний читачу, якщо Ви читаєте цю працю, 
то Ви, як мінімум, уже наполовину «єретик», але де б був технічний прогрес, 
якби такого не було? Добре, що спалення або фізичні тортури нам із Вами не 
загрожують (на відміну від наших шановних предків), але до моральних атак 
від «зашорених» парадигмами і догмами навколишніх слід бути готовими 
і сприймати їх поблажливо, бо ніхто у цьому світі не досконалий. До речі, ав-
тори вже не вперше звертають увагу на важливість уніфікованого розуміння 
термінів, тому, шановний наш читачу, будь ласка, зупинись і відкрий розділ 
15 «Термінологія» та ознайомся зі значенням термінів «єретик» та «єресь» (а 
заодно і з ін. словами, які вже були і ще будуть і які у тексті позначені сніжин-
кою – *). Дякуємо за порозуміння. 

З точки зору езотерики, наша фізіологія сама породжує хвороби, щоби 
т. ч. нам повідомити (проголосити, а інколи прокричати): «Увага! У нас про-
блеми щодо взаємовідносин із цілим, із Усесвітом!». І це стосується, перш за 

* див. розділ 15 «термінологія»



Голуб Ю.С., Коптєлов О.О., Бондар М.П.

68

все, рівня Любові і Вдячності. Ми, як частинка, починаємо протистояти ці-
лому. Підвищується рівень агресії. Окреслюється дисбаланс між маленькою 
частинкою і величезним цілим. Увага! Небезпека. Дисгармонія частотних ха-
рактеристик емоцій і думок. Терміново треба починати змінюватися. Вклю-
чаються механізми блокування. Конкретні хвороби – наслідок конкретних по-
рушень. Це, щоб більш зрозуміло, як конфлікт між хворою клітиною, напр., 
раковою, і всім організмом людини. Клітина з якихось причин (може, посва-
рилась із нейроном? А може невчасно прибрали відходи її діяльності і вона 
отруїлася цими токсичними продуктами метаболізму?) перестала любити су-
сідні клітини, тканину, до якої вона належить, орган, де та тканина фізіоло-
гічно функціонує, весь організм і не хоче більше виконувати покладені на неї 
функції; вона зовсім не вдячна тканині – органу – цілому (із якими вона ге-
нетично однорідна) за своє існування, за нервові імпульси, за доставлену по-
живу і енергію, за видалення продуктів її метаболізму, за захист, за умови іс-
нування і т. д. Вона чомусь захотіла створити власну імперію подібних собі 
клітин, але при цьому інтенсивно використовуючи ресурси існуючого цілого, 
намагається досягти цього хитрістю або обманом, одним словом клітина-се-
паратист. Вона продукує токсичні для організму речовини, енергію, інформа-
цію і провокує здорові клітини на зміну орієнтації. А що вона розуміє і знає 
про світ, у якому живе ціле? І чи спроможна взагалі осягнути всю величину 
і велич цілого? Так, можливо, вона трохи була «знайома» із кількома нейро-
нами, від них «чула», що десь там, дуже далеко існують нервові вузли, і вони 
керують мільйонами клітин, а над ними стоять могутні ганглії, що керують 
вже мільярдами. Але найголовнішим серед усіх керуючих, так усі казали, є 
т. зв. «сонячне сплетіння» (Plexus Solaris), усе, що було, є і буде, всі команди 
і рішення, все від Нього наймогутнішого – фактично для клітини це і є він – 
Бог. Їй неможливо було знати (бо надто складно, бо сама можливість такого 
знання не закладена в її організації і структурі) про спинний та головний мо-
зок, і що Plexus Solaris тільки невеличка підконтрольна їм частина; знати про 
очі, вуха та інші органи чуттів, про кістково-м’язову систему, завдяки якій її 
ціле переміщується у просторі, про соціальні контакти її цілого з іншими ці-
лими, про обмін між різними цілими спеціальними клітинами і народження 
в результаті того нових «цілих» і ще про багато що. Вкрай мало «розуміючи», 
вона бунтує, чомусь ображена і роздратована. Вона вважає, що в існуючому 
цілому можливо створити своє автономне ерзац-ціле. Як повинен реагувати 
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організм, у якого таких клітин 1013-1014? Ми з Вами навіть такої цифри не зна-
ємо (поки що), бо такими величинами рідко оперуємо. Агов! Люди! Хто із Вас 
проти того, щоб таку сепаративну клітину у Вашому рідному організмі не-
гайно лікувати? А якщо це вже неможливо, то якнайшвидше знищити, лікві-
дувати. Безжально. Організм, як ціле, має десятки ефективних систем із ліку-
вання і знищення хворих клітин. Якщо раптом хтось із здорових, нормальних 
клітин проти цього, то знайте, що невдовзі, якщо зволікати, то таких хворих 
клітин будуть мільярди і Вашому цілому загрожуватиме небезпека – тяжка 
хвороба, а надалі смерть. А разом із цим цілим загинуть усі його частини, усі 
його клітини, і не тільки сепаративні самогубці, а всі здорові й адекватні, лю-
блячі і вдячні. Мільярди і мільярди вірних, рідних клітин. Чи може бути у ці-
лого хоч якийсь жаль до клітин збоченців? Звичайно, ні. Логічно ні! Фізіоло-
гічно – ні! Енергетично – також ні! І інформаційно теж. І як людина, як ціле, 
Ви, шановний читачу, це добре розумієте.

Яка квінтесенція всього цього? Якщо якась хвора людина хоче знову стати 
здоровою, то їй треба повернутися до гармонії з цілим, із Всесвітом. І робити 
це слід так, як іти по сходинках, поступово: спочатку до гармонії із самим со-
бою, потім із рідними і близькими, потім із іншими оточуючими людьми (су-
сідніми клітинами), вже потім зі своїм народом (тканиною, до якої належиш), 
далі з іншими народами, природою та планетою, на якій живеш (орган, у якому 
функціонує твоя тканина), і так поступово, поступово і до цілого Всесвіту (ці-
лісного організму). Звичайно, до того рівня, на якому ми знаємо Всесвіт, на 
якому ми, взагалі, можемо Його збагнути або просто уявити. І перестрибувати 
тут зовсім недоречно. Смішно, недалекоглядно і фальшиво заявляти, зазвичай 
пафосно, що, мовляв, дуже любиш організм у цілому, але при цьому люто не-
навидіти сусідні клітини або тканину, до якої належиш. Це зовсім не та частота 
вібрацій, якій хоч хтось повірить. Гармонії тут зовсім не буде. І перспектива 
оздоровлення такої людини не просто під великим запитанням, вона розтане, 
як дим, щезне, як примара.

1.10. Еґреґори, орби і меми
Багато хто з нас чув про ці загадкові і містичні назви. Хтось більше, хтось 

менше. Особливо багато інформації блукає щодо еґреґорів. І вона дуже різно-
манітна і загадково цікава. Але виникає запитання: чи потрібно взагалі у цьому 
виданні про таке говорити? Автори вважають, що так, потрібно! Бо ми ж із 
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Вами торкаємося енергетичних аспектів буття, намагаємося говорити про такі 
складні сфери, як електромагнітні хвилі та поля, інформаційно-енергетичні 
технології, про прилади (обладнання) на їх основі тощо. І тому із цими енер-
гетичними утвореннями (енергоутвореннями) та їх основними характеристи-
ками треба хоча б трохи ознайомитися, незважаючи на те, що це – ну дуже 
складна тема. Сучасна офіційна наука не визнає існування еґреґорів, хоча й не 
може заперечити факт їх існування (наявності).

1.10.1. Еґреґори як енергоінформаційні структури
Чого не розуміють, тим не володіють. 

Гете* 
Еґреґор – «дух-охоронець», «той, що не спить». Одні вважають, що слово 

походить від грец. egeiro – вартувати, доглядати і приписують його винахід 
гностикам*, інші – що від лат. grex – стадо, натовп, сукупність, а ex- додано на 
позначення віддалення. В окультних і нових (нетрадиційних) релігійних та фі-
лософських рухах еґреґор – це: душа речі, ангел, «ментальний конденсат», те, 
що породжується думками і емоціями людей і отримує самостійне буття . 
Щоб більш реально осягнути, що таке «еґреґор», треба уявити групу, колек-
тив, якесь об’єднання людей, що охоплені спільною ідеєю, які мають спільні 
візії*, цілі, завдання. Хай, напр., це буде футбольний фан-клуб або згуртована 
політична партія, об’єднання любителів рибальства чи затятих мисливців або 
грибників та ін. У процесі життя більшість їх думок і емоцій, велика частина 
їх життєвої енергії буде направлена на реалізацію якоїсь конкретної ідеї, яко-
гось проекту, мрії, бажання і, крім цього, вони мають віру у можливість реа-
лізації цього задуму. Цим самим вони будуть спільно формувати енергетичну 
субстанцію – еґреґор. Якщо одні розуміють під «еґреґором» тільки сукупність 
загальних думкоформ (українською також вживається термін «мислеформа») 
людей, то інші впевнені, що це сутність, більше існуюча від віри, і з’являється 
вона, коли люди сприймають чужий досвід за свій. Треті – що це своєрідна 
ментальна проекція матеріального світу, що керує свідомістю людей і ними ж 
створюється. Якщо з’являються однодумці в будь-якому аспекті реальності, то 
будьте впевнені – значить, буде утворений новий еґреґор. Т. ч., еґреґори – це 
згустки, центри енергій, які об’єднують собою групи людей за певними озна-
ками. І хоча еґреґора не можна сприймати як особистість, у звичному для нас 
значенні і розумінні, але у нього є цілком індивідуальний вигляд, свої звички, 

* див. розділ 15 «термінологія»
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характер і вік: він народжується, дорослішає, старіє, вмирає (як і люди, що його 
створили і підтримували). Зазвичай, спочатку він слабкий і безпорадний (як 
будь-яка дитина), але, поступово приростаючи енергією думок і емоцій, міц-
нішає і починає жити самостійно, активно впливаючи не тільки на тих, хто 
його створив, а й на людей із близьким до нього напрямком думок та бажань. 

В окультизмі еґреґор – це сутність, це самостійна істота, що володіє ква-
зірозумом і має змогу взаємодіяти із людським розумом. Завдяки існуванню 
одночасно (відповідно до окультної термінології) в астральному і менталь-
ному планах, він здатний на складні логічні операції з емоціями, почуттями 
і думками людей. З точки зору пересічної людини, еґреґор можна порівняти 
із якою-небудь сектою або церквою, і не важливо, «хороша» та секта/церква 
чи «погана», «правильна» чи «неправильна». Важливо те, що вона міцно три-
має людину біля себе, залучає до виконання дій у своїх інтересах і т. ч. заби-
рає у неї свободу вибору. Це ж саме роблять і еґреґори. 

З точки зору біоенергоінформатики еґреґори (енерґери) – це енергоінфор-
маційні структури, які виникають на основі співнаправлених емоцій і думок 
групи людей, що об’єднані спільною ідеєю (як тут не згадати синергію та 
ефект «сотої мавпи»). Ці структури складаються з енергії і повинні постійно 
підживлюватися енергією ззовні. Це складні енергоінформаційні програми, 
цілі яких визначаються, виходячи з думок і намірів їх творців і послідовників. 
А оскільки думки і наміри у людей – це категорії динамічні, то і еґреґорні про-
грами також змінюються. Т. ч., еґреґор можна охарактеризувати як те, що по-
роджено думками групи людей і діє незалежно від кожного з членів групи, 
а можливо, навіть, і від усієї групи в цілому. Це програма, функцією якої є 
максимально можливе власне зростання та посилення. Це своєрідні психое-
нергетичні банки, що створюються думками, бажаннями й емоціями людей. 
У звичні для нас банки несуть гроші, а в ці – думки, емоції і бажання. Володі-
ючи власною психікою, вони є тонкоматеріальними живими істотами (сутнос-
тями). Еґреґори концентрують психічну енергію людей, які до них звертаються 
з молитвами, думками, подяками, проханнями, а найвідданіших своїх прихиль-
ників вони можуть наділяти неймовірно потужною енергією, яка дозволяє ви-
являти чудеса зцілення, героїзму, самовідданої праці, керування стихіями тощо.

На початку ХХ ст. французький окультист-самоучка Франсуа Менон ви-
діляв шість т. зв. «глобальних еґреґорів», або Сил, породжених думками лю-
дей щодо відповідних категорій буття, які здатні управляти людськими 
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життями в глобальному аспекті. Серед них він виділяв «Добро» і «Зло», 
«Життя» і «Смерть», «Порядок» і «Хаос». Однак, ця цікава теорія не отри-
мала широкого визнання. Сьогодні постулюється наявність різних еґреґорів: 
сімейних, кланових, родоплемінних, національних, релігійних, магічних ор-
денів, філософських вчень, творчих шкіл, цілеспрямовано працюючих колек-
тивів, соціальних та політичних рухів і т. п. У рамках такого об’єднання людей 
передбачається взаємний розвиток як еґреґора, так і індивідуумів-послідов-
ників через обмін інформацією та енергіями, що сприяє розвитку гіпотетич-
ного «колективного розуму». Прихильники концепції еґреґорів говорять про 
їх суттєвий вплив на мислення людини і про те, що т. ч. можливо управляти 
масами. Політики аж шаленіють від таких перспектив. Але найкраще це ро-
зуміли творці релігій, тому особливо значущі еґреґори в історії людства сфор-
мовані на релігійній основі. 

Свій еґреґор має будь-яка держава. Колись хтось з Вас, шановні українці, 
відчував «морозець», «мурашки» по шкірі, коли лунає національний гімн чи 
якась легендарна патріотична пісня? Чи, може, «мурахи» з’являються при спо-
гляданні важливих для Вас якихось рідних символів? А може, щось іще, яке 
нам свідомо не відоме і малозрозуміло, а впливає прямісінько на підсвідомість? 
Але чому ж при цьому виникає таке специфічне позитивне відчуття? Мож-
ливо, гімн, пісня чи символ є своєрідним ключем (паролем) до національного 
еґреґора, який також вважається одним із найпотужніших. А підключення до 
нього та позитивні відчуття і є оте влиття позитивної енергії еґреґора у наше 
тіло? Як подяка за підтримку. 

На думку прихильників іншої теорії, еґреґорами володіють також різні ре-
ліквії, пам’ятні речі та інші предмети, які можуть допомагати або, навпаки, 
нести негатив чи навіть прокляття. Є грошовий еґреґор, еґреґор пристрасті 
і т. д. Сила і довговічність еґреґора залежить від чисельності та згуртованості 
групи. У деяких сучасних езотеричних вченнях вважається, що енергообмін 
еґреґора і людини є нерівноцінним, що еґреґор завжди отримує більше енер-
гії, ніж дає людині, і при цьому непомітним для людини чином впливає на її 
мислення (у нашому світі на еґреґорів трохи схожі неславнозвісні фінансові 
піраміди). Розвиток цієї ідеї веде прихильників до розгляду необхідності ство-
рення психологічного захисту від постійного непомітного еґреґорного впливу. 

Елементарним прикладом еґреґорної «колективної магії» може бути фут-
больний матч або інше спортивне змагання (чоловіки нас зрозуміють краще, 
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жіноча стать переважно захоплена еґреґором серіалів), коли велика кількість 
людей пристрасно бажає перемоги для своєї команди. Психічна енергія (емо-
ції-думки), яку вони активно генерують, формує такий собі психоенергетич-
ний накопичувач – еґреґор, який і передає цю сконцентровану людьми-убо-
лівальниками енергію спортсменам. Чим такий еґреґор більш потужний, чим 
вища здатність команди сприйняти його вплив, тим більше під час матчу можна 
спостерігати дивних ситуацій, т. зв. футбольні «дива»: або м’ячі дивовижними 
траєкторіями влітають у ворота; чи навпаки – хтось падає на «пустому місці»; 
або гравці раптом починають сваритися між собою, або якась чарівна сила не-
видимою стіною захищає футбольні ворота та ін.. Для налагодження взаємо-
дії, для тісного контакту з таким «футбольним еґреґором» потрібно, щоб був 
тісний контакт між уболівальниками і гравцями, щоб уболівальники якомога 
сильніше любили команду як у цілому, так і більшість гравців зокрема, а гравці 
щоб поважали своїх уболівальників і були їм вдячні. Саме з цим і пов’язано 
створення фан-клубів; ефект «свого» і «чужого» поля; прагнення команд зби-
рати на стадіонах якомога більше уболівальників; залучати якомога ширшу ау-
диторію телеглядачів (думка ж миттєво долає будь-які відстані). 

Потужні еґреґори, що здатні реально впливати на земні справи, в давнину 
називали «силами» або «богами». Чим світліший бог-сила (тобто еґреґор), 
тим більші його позитивні можливості. Напр., питання зцілення і щастя лю-
дини підвладні лише світлим силам, а темні здатні лише руйнувати та викли-
кати муки. Це подібно до нашого земного життя (адже воно є відображення 
більш високого рівня буття), бо еґреґори творяться людьми. Чим більша кіль-
кість людей звертається до якогось еґреґора і чим інтенсивніше вони це ро-
блять, тим він стає потужнішим і має змогу ефективніше допомагати своїм 
прихильникам. По-суті, еґреґор є енергетично-інформаційним вузлом, який 
накопичує і перерозподіляє енергію та інформацію. Напр., якщо достатньо 
велика група людей буде інтенсивно, емоційно, із вірою звертатися до «бога 
стоянок», «бога любителів пива із сушеною рибою і раками» або «бога персо-
нальних комп’ютерів», то вони завжди будуть легко знаходити вільне місце для 
стоянки своїх автомобілів; добре пиво, краща риба та раки будуть їм постійно 
доступні; а їх комп’ютери стануть працювати набагато вправніше і надійніше. 

Віра та регулярні звернення до потрібного бога-еґреґора називають «ба-
гатобожжям», або політеїзмом (від грец. poly – багато, Theos – Бог). Але це 
зовсім не заперечує визнанню існування єдиного Бога – Бога  –Творця Всес-
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віту. Тобто між політеїзмом і монотеїзмом (моно – від давн.-грец. «один») не-
має глибинної суперечності по суті, тільки за формою. Це люди самі цю фор-
мальну суперечність роздули і так несамовито її доводили, що знищили при 
цьому десятки мільйонів осіб! А непорозуміння, в основному, виникло через 
бідність нашого лексикону*, через те, що наші предки одним і тим же самим 
словом «Бог» почали називати як Бога-Творця, так і еґреґорів, що утворилися 
завдяки земним істотам. Важливо уникнути термінологічної плутанини (ой, ще 
й як важливо, і ми у своїй праці постійно намагаємося це робити), величного 
Творця доцільно називати Творцем Всесвіту, Богом-Отцем, Брахмою, Сваро-
гом і писати слово «Бог» із великої літери. Відповідно еґреґорів доцільно нази-
вати «еґреґорами», а якщо вже і застосовувати до них термін «бог», то писати 
його, напр., із малої літери. Хоча це теж, на нашу думку, не зовсім правильно. 
Ну де логіка? Ім’я, прізвище, прізвисько, псевдонім, позивний звичайної лю-
дини, і навіть «поганяло», ми пишемо з великої літери, а силу, що управляє 
цією людиною і ще масою інших, – з малої. Неповага! Недалекоглядність! 
Може, все ж, напр., Творця Всесвіту, Сварога називати словом БОГ, де всі лі-
тери прописні, великі, а підпорядковані йому Вищі сили – Боги, де тільки або 
перша літера велика, або перші дві великі, а третя звичайна «БОг» – залежно 
від їх ієрархії*. А може, свідомо розширити наш лексикон у цьому напрямку? 
Наші слова (і сказані, і написані) – то сила, і треба до них дуже виважено ста-
витися, особливо коли це стосується Вищих Сил. Пробачте, Всевишні і Вищі 
Сили, якщо щось не так! 

Це ж стосується і такого величного слова, як – ЛЮБОВ! Людина говорить: 
«Я люблю: Бога, батьків, дітей, онуків, свій народ, дарувати радість і т. д.», 
і в той же час: «Я люблю: робити зло, насміхатися, пити горілку, вживати нар-
котики, вид крові і т. д.». Від святого до грішного – всюди єдине слово – лю-
блю! Буває інколи «мені подобається». Так не повинно бути. Це не правильно! 
Через це можуть виникати і виникають проблеми. Але про це ми поговоримо 
докладніше у подальших своїх публікаціях.

У традиціях аріїв (Трипільська [Арійська] цивілізація зародилася 7500 
років тому, тобто у 55 ст. до н. е.!) найпотужнішими були т. зв. варнові Боги, 
адже варни (з санскр. – якість, колір), як спеціалізовані соціальні групи лю-
дей, об’єднували величезні маси народу. Це і є Боги-еґреґори. Для арійських 
народів традиційно властива така (трохи спрощена) варнова структура (вищі 
та нижчі варни): 

* див. розділ 15 «термінологія»
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• Брахмани (мудреці, волхви, священики, друїди);
• Кшатрії (воїни і державні службовці); 

• Вайш’ї (виробники, бізнесмени, господарники).
Різні народи в різні часи давали своїм варновим Богам різні імена. До X 

ст. н. е. у наших славних предків-слов’ян Київської Руси: Бог брахманів нази-
вався велес, Бог кшатріїв – Перун, а Бог господарників – дажбог. Головна 
функція Велеса – творення нового, Дажбога – тиражування сотвореного Веле-
сом, а Перуна – захист сотвореного Велесом і розмноженого Дажбогом. А над 
ними всіма БОГ – Творець Всесвіту – СвАРОГ! Який же це політеїзм? Просто 
тоді такі терміни використовували люди. А, напр., християни залишили собі 
єдиного (точніше, триєдиного) Бога – Творця Всесвіту, але всі інші також ні-
куди не поділись, їх просто «перевели» до розряду Серафімів, Херувимів, Ар-
хангелів, Престолів, ангелів і т. д.. 

Еґреґори побудовані за ієрархічним принципом. Старший (великий) вмі-
щує в себе молодші (менші). Напр., еґреґор нації складається із кланових, ро-
доплемінних, сімейних еґреґорів + еґреґори національних партій, громадських 
організацій, рухів, історичних організацій і т. д. Це суперорганізм, що склада-
ється з багатьох організмів нижчого рівня, об’єднаних за якимись конкрет-
ними ознаками в популяції, які активно між собою взаємодіють. Еґреґор – це 
СИСТЕМА, що складається з безлічі елементів (можна сказати – гігантська 
управлінська система!) і в якій циркулює її величність – Енергія. В резуль-
таті взаємодії безлічі індивідуальних свідомостей, що утворюють еґреґор, ви-
никає Свідомість зовсім іншого, вищого рівня (синергія!). 

Оскільки еґреґор – це форма колективної свідомості однорідної спільноти, 
то він є у кожної сім’ї, у кожного роду, у кожної нації. Вважають, що еґреґор 
піклується про своїх «членів», навіть може блокувати свідомість того, хто за-
думав щось погане щодо його підопічних. Але необхідно розуміти, що піклу-
вання «астрального благодійника» зовсім не безкорисливе. Перш за все він 
думає про себе, про своє існування і благополуччя. Підгодовувати нас «пря-
никами» він буде доти, поки ми думаємо і діємо в руслі його інтересів. Але як 
тільки хтось почне відходити від нього, від його впливу, змінюючи свої при-
страсті, прагнення, думки, він тут же бере в руки «батіг». Спочатку попере-
джає: перекриває, напр., свої енергетичні канали, знімає захист – і на людину, 
сім’ю, організацію або країну починають сипатися неприємності. Це натяк, що 
десь ми почали звертати «зі шляху істинного». Якщо натяк зрозуміли – добре, 
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а якщо ні, то в таких випадках «опікун» довго не церемониться – він просто 
виштовхує невгодних та залучає до свого кола нових, близьких йому за емо-
ціями і думками людей, так би мовити, вливає «свіжу кров», щоб стати ще 
більш сильним і універсальним. Але часто люди, прощаючись із одним еґре-
ґором, потрапляють під покров іншого, можливо, навіть і більш могутнього. 
Пам’ятаєте? Згадайте! Часто запитують, особливо в начальників та представ-
ників влади: «А хто стоїть за тобою? Хто твій опікун; хто твій покров? Хто 
твій патрон, меценат, протектор, дах («криша»)? Хто готовий стати на твій за-
хист і на скільки він могутній?» – це не тільки про земне, це й про еґреґорне, 
енергетичне, астральне. 

Не тільки люди спроможні створювати еґреґори, а й тварини, рослини, 
і навіть мінерали також. Бо хто навчив маленьке зайченя або оленя вдало хо-
ватися від хижаків і безпомилково розуміти свою матір через звуки і запахи? 
Хто керує життям мурашника чи осиного гнізда? Звідки тільки-но окрилена 
бджілка знає, куди летіти, як і що збирати? Хто допомагає гігантському косяку 
риб миттєво і синхронно змінювати напрям руху? Науковці впевнено скажуть: 
інстинкт. Його, звичайно, не слід відкидати. Але містики минулого вважали, 
що на кожну живу істоту впливає «астральний керівник душ», «колективний 
розум», еґреґор. А інстинкт – то земне відображення, біологічний прояв еґре-
ґора. Т. ч., існують і функціонують еґреґори тварин, еґреґори рослин, еґреґори 
мікроорганізмів, еґреґори кристалів і т. д. 

Образно (тільки образно) змоделювати еґреґори можна так (все «за образом 
та подобою»): подібно до того, як тіло людини, тварини, рослини складається 
з клітин, а колонії одноклітинних, напр., мікробів, – з окремих їх представни-
ків, так само й еґреґор є відображенням структури тих, хто в нього входить. 
Все земне разом формує Еґреґор Землі (Геній Землі, планетарний Геній, ін-
формаційно-енергетичне поле Землі), що складається з еґреґорів людей, тва-
рин, рослин, найпростіших, мікроорганізмів, кристалів, мінералів і т. д. Усе – це 
його клітини, об’єднані у тканини та органи. Можливо людство, як найбільш 
розумний вид клітин, умовно формує його вищу нервову систему, тварини – 
мускули, рослини – сполучну тканину, мінерали – кісткову і т. д. і т. п. 

Поняття еґреґор – є ключовим поняттям у магії, символом якої є семикутна 
зірка. Маги мають свій еґреґор, але вміють взаємодіяти і входити в практично 
будь-які еґреґори і також легко виходити з них (усе залежить від сили мага). 
Вони вміло використовують можливості еґреґорів у власних цілях (як ми, напр., 
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можемо використати будь-який потяг для розплющення металевого предмета, 
просто поклавши його на рейки; використати силу вітру та сонячні промені 
для отримання альтернативної енергії і т. п. – просто потрібно знати, як це ро-
бити). При цьому маги прагнуть постійно входити до мінімального числа еґре-
ґорів, для того, щоб мати більшу свободу від нав’язуваних еґреґорних правил. 
Тому вони часто і ведуть асоціальний спосіб життя (і т. зв. «святі» люди, не-
залежно від конфесій, теж завжди намагалися усамітнитися, відкинути геть 
усі земні бажання – це такий спосіб звільнення від влади, впливу еґреґорів). 
Короткочасно входячи в еґреґор, маги ніби підключаються до потужного аку-
мулятора, де міститься величезна кількість енергії, бо для успішної магічної 
діяльності їм потрібно багато енергії. Більше того, при різних магічних, енер-
гетичних нападах, атаках на себе, мудрі маги переважно, не обтяжуються роз-
тратою власної енергій для відбиття безглуздих агресій, часто сформованих 
профанами. Вони просто під час нападу входять до якого-небудь сильного еґре-
ґора, тимчасово стають його частиною, відповідно, такий еґреґор сприймає 
такий напад, як атаку на себе. І тоді агресор, нападник, атакувальник отримує 
від могутнього еґреґора відповідь, як-то кажуть, за повною програмою, таку, 
що мало йому вже точно не здасться. І якщо після цього нападник виживає, то 
йому буде вже не до агресії або він стане більш виваженим. 

Резюме до розділу 10.1.1. Таким чином, будь-який еґреґор (енерґер) – це 
єдиний складний організм, напр., як організм людини, але створений він не 
з речовини, не з атомів і молекул, а з енерго-інформаційних полів (і електро-
магнітне поле також їх складова), які властиві земним речовинним утворен-
ням (людям, тваринам, рослинам, мікробам, мінералам і т. п.), що входять до 
нього. Відносно еґреґора біополе, напр., кожної людини приблизно посідає 
таке ж ієрархічне місце, як маленька клітина у великому людському організмі. 
Тому еґреґори не можуть і не впливають безпосередньо на речовинні струк-
тури земних об’єктів, але вони мають змогу впливати на енерго-інформаційні 
поля, які мають ці об’єкти, на поля, які їм притаманні. А вже поля (у т. ч. бі-
ополя) і управляють усім хімічним (зокрема й біохімічним) розмаїттям речо-
вини. Еґреґори частіше впливають не на свідомість людини, а на більш мо-
гутню структуру – на її підсвідомість, яка надалі і формує необхідні свідомі 
засади. Це як за стародавнім принципом: «Васал* мого васала – не мій васал». 
Відповідно, і Вищі сили, поставлені над еґреґорами, не «дивляться» безпосе-

* див. розділ 15 «термінологія»
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редньо на нас – людей, на тварин, рослин і т. д., вони «не бачать» т. зв. «речо-
винну» біосферу, так би мовити, прямо, безпосередньо; не оцінюють напряму 
наших думок-емоцій-вчинків, вони дивляться і роблять свої оцінки щодо нас 
і ін. речовинного світу опосередковано, через оцінку еґреґорів, які утворені 
нами та ін. польовими структурами; вони сприймають нас ніби через наше 
енергетичне відображення в еґреґорах (щось на кшталт дзеркального відобра-
ження). Якщо це так, то і зворотний вплив Вищих сил теж не прямий, а опо-
середкований. Вони впливають і змінюють еґреґори, а вже ті – через біополе 
і підсвідомість – нас із вами. Можливо, тому вплив Вищих Сил не миттєвий, 
а може розтягнутися у часі на місяці і роки. Можливо, мають рацію деякі ре-
лігії, які стверджують про те, що Бог/Вищі сили нас не карають, а тільки, як 
вони кажуть, «попускають». Просто Вищі сили напряму карають еґреґори, 
а вже ті шукають серед своїх творців винуватців.

По суті, ми в полоні «еґреґорної свободи». Іншими словами, ми всі в та-
кому хитрому полоні, що впевнено вважаємо себе вільними. Не дарма кажуть, 
найкращий раб той, який вважає себе вільним. Хоча, нам, людям, гріх скар-
житися, бо ми, як ніхто інший на землі, володіємо визначеною свободою волі 
і свідомо можемо (чи думаємо і віримо, що можемо) вибирати напрям діяль-
ності, лінію поведінки, направленість бажань, думок, емоцій, і через це – свого 
«небесного покровителя», співпраця з яким буде найбільш взаємовигідна. Ми 
еґреґору – свої таланти, звершення, підтримку, а він нам – захист і допомогу. 

1.10.2. Орби-плазмоїди 
І в небі, і в землі приховано більше,  

ніж сниться вашій мудрості.  
Вільям Шекспір

Люди ніколи не були байдужими до т. зв. паранормальних явищ. Одні від-
чувають до них огиду або сарказм, інші – здоровий інтерес чи хворобливу ці-
кавість, треті – від легкого побоювання й аж до тваринного страху. Одним із 
таких явищ є т. зв. орби. Орб – від лат. orbis – круг, сфера. Їх іще називають 
енергетичними шарами, плазмоїдами, плазмозаврами, кріттерами, перуницями 
(згадайте, Бог Перун повинен захищати, все, що створене Богом Велесом і роз-
множене Дажбогом), вітонами. Ці загадкові напівпрозорі кулі не визначаються, 
не сприймаються людьми органолептично (зором, слухом, дотиком, на смак, 
запах), їх змогли виявити за допомогою фотографування (особливо цифрового) 
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різних ділянок простору з використанням фотоспалаху. Виходить, що об’єктив 
сучасної цифрової фотокамери виконує роль відомого т. зв. «третього ока». До-
слідники стверджують, що орбів можна зустріти у будь-який час доби і року. 
В діаметрі вони можуть бути від кількох сантиметрів до півметра, а за кольо-
ром – білі, зелені, рожеві, голубуваті або золотисті. Англійською їх називають 
«light orbs – світлові круги», хоча орби не завжди є круглими об’єктами, вони 
можуть приймати і різні химерні форми. Багато звичайних людей з фотоапа-
ратами переймаються питанням: дивні світлі кола, які іноді виходять на фо-
тографіях, – це просто технічний брак, артефакти* чи щось більш значиме та 
цікаве? Поступово вчені доходять висновку, що це дійсно, – щось більш зна-
чиме і його цікаво і треба вивчати. 

Одним із перших дивними колами науково зацікавився професор Клаус Хай-
неман (Klaus Heinemann), який у результаті багатьох експериментів прийшов 
до висновку, що людство має справу з таємничою формою енергії, з проявами 
паранормального розуму; що це теж реальність, але та, яка перебуває «за ме-
жами нашої реальності». Просто завдяки цифровій фототехніці ми тепер мо-
жемо їх побачити, виявити. Було також встановлено, що загадкові сфери можуть 
переміщатися у просторі з величезною швидкістю – до 800 км/год., причому 
в будь-яких напрямках (за іншими оцінками – 1500 км/год., або 450 м/сек.). 

У подальшому були проведені тисячі експериментів різними дослідниками, 
які довели: орби не є ані брудом на об’єктиві, ані «зайчиком», виниклим за ра-
хунок внутрішніх відображень від лінз об’єктива, і не пилом, і не краплями 
водного конденсату в повітрі чи об’єктиві. На фото, швидше за все, ми бачимо 
віддзеркалення світла фотоспалаху від якогось об’єкта, який нами візуально 
не фіксується. На більшості знімків перуниці непрозорі, об’ємні, активні, і їх 
концентрація в одному місці може становити від кількадесят до сотень оди-
ниць одночасно. Встановлено, що орби найчастіше з’являються в місцях ма-
сових скупчень людей (під час проведення заходів, коли йде сильний викид 
енергії, – окультні обряди, психотренінги, медитації, вистави, рок- і поп-кон-
церти і т. п.); у місцях катастроф, особливо у випадку масової загибелі людей; 
у місцях геомагнітних аномалій, розломів земної кори; в печерах і катаком-
бах; на кладовищах; у т. зв. «місцях сили», біля стародавніх культових споруд 
(наприклад, дольменів*); також поблизу людей, що перебувають у зміненому 
стані свідомості або зі зміненими енергетичними показниками, і всюди пере-
важно у вечірній і нічний час доби. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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У давнину, в уявленнях наших предків, плазмоїди-орби були більш відомі 
як «демони», «духи», «привиди» і т. д. Окультисти* вважають орбів – «розвті-
леними сутностями» і поділяють (класифікують) їх на позитивних: захисни-
ків (охоронна Сутність, Плазмоїд-охоронець; золотиста куля, форма такого 
об’єкта завжди ідеально правильна, сферична, не дуже прозора; має кілька 
зовнішніх оболонок, які на знімках мають вигляд кілець, розташованих по 
краю сфери; дуже схоже на німб [ореол) – сяйво, намальоване у формі круга 
навколо голови або над головою, як символ святості); цілителів (орби зеле-
ного кольору, яскраві, грайливі, швидкі); вартових (яскраво-голубі); просто 
позитивних (прозоро-сріблясті); і на негативних – енергетичних вампірів 
(кулі молочного-білого кольору з вираженим енергоцентром); небезпечних 
рожево-червоних орбів, сутностей «Нижчого Світу», т. зв. – «підсиленців», 
«підсадок», – які й призводять унаслідок свого «підселення» до важких форм 
одержимості, що супроводжується психічною неадекватністю, галюцинаці-
ями. Більше того, такі поняття, як «зглаз» (пристріт), «порча» (причина), – теж 
пов’язують із діяльністю негативних орбів-плазмоїдів, а зняти «порчу», поз-
бутися «зглазу» – це видалити і прогнати тих негативних орбів. Знищити їх 
люди не в силі, тільки вигнати геть. Вірити або не вірити цьому – це одна зі 
свобод нашого постійного вибору.

За твердженням багатьох фахівців з езотерики та біоенергетики, плазмо-
їди у своєму розвитку стоять над людьми, контролюють їх поведінку, добре 
розбираються в тонкощах людської психіки. Орби здатні, напр., визначати на-
стрій людини – позитивний він чи негативний. І при появі в зоні активного 
існування орбів людини з позитивним настроєм – вони залишаються невиди-
мими і непоміченими (часом навіть і для фотоапарата). Якщо ж у тих місцях, 
де спостерігається велике скупчення цих об’єктів, з’являється людина, яка на-
сичена негативною енергетикою або поведінка якої стає агресивною, то йде 
певна взаємодія, й така людина може відчути себе погано – різко знижується 
тиск, з’являється сильний біль у скронях. 

Орби – це чорнороби Всесвіту: десь хтось Вищий вирішує, а вони викону-
ють ці вказівки. Якщо потрібно допомогти окремим людям подолати хвороби, 
полікувати їх, ввести необхідні «енергетичні ін’єкції», відремонтувати «тонкі» 
конструкції енергетичних оболонок при їх пошкодженні, то це робиться силами 
одних плазмоїдів, а якщо потрібно спричинити бійку або аварію, розпочати 
збройний конфлікт, заразити людину (або групу осіб) якоюсь хворобою і т. д., 

* див. розділ 15 «термінологія»
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надсилають інших орбів-виконавців. І випадковостей тут не буває, у всьому – 
чіткий розрахунок і планомірність, управління і контроль.

Сьогодні, ці кулясті енергетичні сутності цілим рядом дослідників вважа-
ються «плазмовою розумною формою життя», яка здавна існує в Космосі, ча-
стіше біля зірок, на планетах, позбавлених атмосфери і біологічного життя. 
Тому, можливо, плазмоїди існували ще задовго до біологічної форми життя 
і на нашій планеті. 

Резюме до розділу 1.10.2. Світ тонких і маловідомих нам енергій оточує 
нас. Енергією різних частот пронизаний весь простір, бо будь-яка матеріальна 
річ випромінює енергію на своїй частоті. Поки ще наука не має технічних 
можливостей вивчити орбів, але пройде якийсь час, і обов’язково з’являться 
і нові методи, і інноваційні прилади, й тоді ми будемо знати про них набагато 
більше, ніж сьогодні. Вивчення цього феномену стане важливою віхою в на-
уковому розумінні багаторівневого енергетичного «царства», що безпосеред-
ньо впливає на наш т. зв. фізичний, речовинний світ. 

Шановні лікарі і валеологи, власники інноваційного обладнання! Може, 
треба із фотоспалахом робити цифрове фото пацієнтів перед застосуванням 
приладу, з яким Ви працюєте? І подивитися, чи є і які є орби навколо нього, 
які є у Вашого кабінеті, біля Вас? Скажете: маячня, верзіння, марення, фан-
тазія, делірій, симптом порушення мислення? «Мура» і  «беліберда»? На пер-
ший погляд – можливо, але майте на увазі, що майже всі нові вдалі проекти 
починаються із якоїсь маячні, т. зв. «бредової» ідеї!

1.10.3. Меми як одиниці мислення
Якщо ви хочете збагнути, що таке життя,  

то намагайтеся уявити собі не пульсацію рідин  
і желеподібних субстанцій, а інформаційні технології. 

Річард Докінз*

У сучасному житті нас повсюди оточують інформаційні технології – прак-
тичний результат теоретичних розробок. А розвиток інформаційної теорії став 
пусковим механізмом у формуванні нового погляду людей на життя. Говорячи 
про інформацію, все більше науковців починають розвивати вчення про ноо-
сферу* – сфера розуму. Цей термін уперше запропонував француз Едуард Ле-
руа (Le Roy, Edouard; 1870-1954 рр.), який, будучи філософом і математиком, 
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спирався на лекції із геохімії, які читав у Сорбонні* наш відомий земляк Вер-
надський* В. І. у 1922-1923 рр. Шановний Володимир Іванович у подальших 
своїх працях наглядно показав, що перехід біосфери в ноосферу – це не якийсь 
там локальний земний епізод у Всесвіті, а закономірний і неминучий природ-
ний етап розвитку матерії. Новітні інформаційні дослідження дають поштовх 
до виникнення нових теорій, неймовірних, на перший погляд, які стверджу-
ють, що біосфера і була створена заради ноосфери, а інформація здатна ви-
користовувати живі організми задля подальшого самовідтворення. Крім того, 
відповідно до цих теорій, у нашому світі інформація може поводити себе на 
кшталт людських генів, коли ідеї, як інформаційні продукти, здатні самовід-
творюватись, мутувати та розвиватись. Якщо ген, із біохімічної точки зору, є 
ділянкою молекули ДНК, що зберігає і передає спадкову інформацію, він є 
функціонально неподільною одиницею спадкового матеріалу, а можливість 
біохімічної реалізації гена, його прояви у вигляді якоїсь ознаки залежить від 
цілого ряду факторів, то й інформаційний продукт розуму – теж повинен мати 
свою одиницю і характеристики. І класичне риторичне питання, що первинно – 
курка чи яйце, у цьому випадку не підходить, бо інформаційні теорії доводять: 
гени вторинні. Таку одиницю мислення назвали – мемом. Поняття мема і його 
концепція були розроблені Р. Докінзом 1976 року, описані в його книжці «Его-
їстичний ген» і потім розвинені у наступних працях. 

Мем (від грец. mimeme – імітування, наслідування, копіювання; англ. «meme» 
звучить як «мім», але у нас втрималося саме «мем», може, тому, що коріння 
у слова давн.-грец.) для сучасної офіційної науки є ближчим і зрозумілішим, 
ніж попередні терміни цього розділу (еґреґори, орби). Існує багато його тлу-
мачень, з точки зору і біології, і психології, і соціології, і культурології тощо. 
Що ж таке цей мем? Це одиниця мислення, завдяки якій здійснюється його 
процес; це одиниця культурної спадковості, аналогічна гену; це одиниця ін-
формації, яка міститься у свідомості; одна з різновидів медіавірусу (частіше 
так кажуть про агресивні, руйнівні меми), поширювана від однієї людини до 
іншої; ментальний або психічний вірус; набір інформації, здатний до само-
стійної реплікації. Такі різні трактування зумовлені, по-перше, складністю 
і багатовимірністю категорії мема. По-друге, поки що вкрай складно і майже 
неможливо чітко визначити мінімально можливий об’єм інформації, що ре-
плікується. Тому термін «мем» поки застосовують до будь-якої, малої чи вели-
кої сукупності одиниць інформації. Так, подібно до генів, меми – це репліка-
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тори, тобто структури, що копіюють самих себе. Меми можуть змінюватися, 
а також комбінуватися та розділятися, що призводить до формування нових 
мемів. Вони беруть участь у боротьбі один з одним за необхідні ресурси (а 
базовий ресурс – розум людей) та у кінцевому результаті підлягають природ-
ному відбору. Т. ч., меми і гени подібні тим, що обоє є реплікаторами і підля-
гають природному відбору. А от уже їх типи, форми спадкоємності різняться. 
Гени не можуть комбінуватися або розділятися подібно мемам, і в результаті 
розвиток останніх відбувається набагато швидше, аніж генетичний розвиток. 
Добре відомо, що біологія людини змінюється набагато повільніше порівняно 
з психікою, соціальним і культурним розвитком. Крім того, на відміну від ге-
нів, меми можуть розповсюджуватися горизонтально (поміж представниками 
одного покоління), а не лише вертикально (від покоління до покоління), як 
гени. Меми часто утворюють цілі групи – т. зв. комплексні меми, або мемп-
лекси (англ. memeplex), що об’єднують кілька мемів, і це суттєво посилює їх 
можливості захоплення розумів у боротьбі ідей. Релігійні, як і політичні, док-
трини можна вважати класичними прикладами мемплексів, тобто, можна ска-
зати, що, напр., християнство або мусульманство є результатом розвитку хрис-
тиянського/мусульманського мемплексу. В процесі розділення віросповідання, 
приміром, у християн (православ’я, католицизм, протестантизм, сектанство), 
апологети* вірувань додавали і видаляли різні меми, що призвело до форму-
вання кількох незалежних комплексних мемів у межах загального мемплексу 
християнства. Меми також є невід’ємною частиною масової культури.

Основне призначення мема – поширення. І відбувається це будь-якими 
шляхами (через все, що завгодно): через наукові знання, літературні тексти, 
пісні, анекдоти, приказки, кінофільми, рекламні слогани, модні вислови, ре-
лігійні уявлення, політичні заяви і т. д. Саме завдяки поширенню мем здатний 
виживати і закріплюватися в людській культурі. Одні меми довговічні, такі як, 
напр. ідеї Сократа і Платона або Будди і Ієшуа, що багато тисячоліть зберіга-
ють і ще довго зберігатимуть свою силу і поширюватимуться серед людей! Не-
дарма ж стародавні мудреці вірили, що треба по собі залишити пам’ять, і поки 
їх пам’ятатимуть, доти вони будуть жити, будуть живими. Наївні люди, ба-
гато хто думав. Але сучасні знання підтверджують: а й справді, будуть жити, 
тільки не в біосфері, а в ноосфері. Але для більшості мемів, так само, як і для 
вірусів, плодючість важливіша довговічності (популярна мелодія або модна 
форма штанів зовсім не довговічні, але дуже поширені). Меми набувають по-

* див. розділ 15 «термінологія»
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пулярності, «всмоктуються» мізками багатьох споживачів, а потім розчиня-
ється у часі разом із проблемами, що їх породили.

Меми народжуються в людському мозку й виходять назовні, ніби «увічню-
ючись» на папері, плівці, флешці та будь-яких інших носіях інформації. Кон-
цепція і теорія мемів досліджуються у межах науки меметики, яка намага-
ється встановити і вивчити причини їх виникнення та механізми виділення, 
поширення. Меметика також порушує питання про ступені сприйнятливості 
людей до мемів та людської здатності до їх розповсюдження. 

Відповідно до теорії Р. Докінса (де він порівнював еволюцію генів з ево-
люцією ідей), меми, як і гени, існують самі для себе, а їх завданням є не закрі-
плення інформації, корисної для нас, а закріплення тієї інформації, яка дасть їм 
змогу, дозволить поширюватися і відтворюватися далі. Хоча часто тут можуть 
бути і спільні інтереси, бо наше вдале (з еволюційної точки зору) життя і є запо-
рукою цього. Мем намагається впливати на події таким чином, щоб у свідомості 
людей утворилося більше число його копій. Певною мірою меми – це і є сама 
інформація (хоча не будь-яка інформація є мемом), при цьому дуже важливою 
особливістю є факт їх впливу (часто значного) на нашу поведінку. Меми здатні 
через нас трансформувати зовнішній світ. І ми – не хазяїни мемів, це вони ке-
рують нами. Ідеї є так само реальні, як і нейрони, в яких вони містяться. Як по-
яснював один із філософів: «сільський віз перевозить не лише зерно чи ін. ван-
таж з одного місця в інше, а ще й ідею сільського воза з одного мозку в інший». 
Мем – це не танцівник, це сам танець; це не співак – це сама пісня. Рима і ритм 
значно полегшують запам’ятовування мема (його приживлення у мозку), а зна-
чить, і його розповсюдження. Рима і ритм допомагають йому виживати, так само, 
як швидкість і спритність допомагають виживати тваринам. Меми – це ідеї, це 
мелодії, це популярні вислови, це метафори, це приказки, це образи. Це фрази 
та оповіді, рецепти, легенди та оди, навички, картинки та модні явища, жести та 
манери поведінки. Ми їх копіюємо, або ж, за версією Р. Докінса, вони копіюють 
самі себе через нас. Цифри «18» чи «47» або букви «к» чи «дж», жовтий колір 
або денна спека, – це ще не меми, так само, як один-єдиний або пара нуклео-
тидів – це ще не ген. Назвати мемом не можна також і матеріальні об’єкти, бо 
вони зроблені з речовини, а не з бітів інформації. А меми – це суто інформаційні 
об’єкти, завдяки яким поширюються культура, релігія, наука, мистецтво, ремесла.

Більшість організмів, що населяють біосферу Землі, не розуміють того, що 
відбувається в ноосфері – для них це невидимий паралельний світ, і його насе-
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ляють невидимі мешканці. Але хіба ми маємо підстави вважати їх «паралель-
ними»? Ні, бо ми, люди, єдині з-поміж усіх живих істот на нашій планеті, живемо 
в обох світах одразу. Хоча нам також це не просто зрозуміти. Але це поки що.

Сьогодні найбільш ефективним середовищем для появи, поширення і від-
творення мемів є Інтернет. Саме з цієї причини існує навіть спеціальний тер-
мін «інтернет-мем», яким, як правило, позначається будь-яка фраза, слово, або 
інформація, котрі виникли частіше спонтанно і набули широкого поширення, 
в першу чергу в мережі Інтернет. І ще необхідно звернути увагу на той факт, 
що якраз ті країни, які мають найвищий рівень життя і часто називаються ци-
вілізованими або розвиненими (так званий «Золотий мільярд»*), мають дуже 
низькі прирости населення, але при цьому вони вкрай ефективні в поширенні 
своєї культури і цінностей, тобто, по суті, своїх мемів. Цікаво, що в цьому ви-
падку експансія мемів фактично замінює і компенсує їм експансію генів (Со-
колова К. В., 2012). Так, це дійсно цікаво – нерозвинені і малорозвинені нації 
займаються старою, як світ експансією генів (як-то кажуть, – «розмножуються 
з безвідповідальністю тріски»), а розвинені – оперують новітніми прийомами, 
експансією мемів (власної культури, менталітету; способу мислення, світо-
сприйняття). І давайте вгадаємо з першого разу, – хто кого більш спроможний 
підкорити? Хто буде суб’єктом, а хто  – об’єктом? Хто Ян, а хто Інь? Хто буде 
методично відбирати найкращих, розумних і здорових, та «інтегрувати» їх 
у своє суспільство для ще більшого посилення основної своєї цінності – влас-
них мемів? Гени свої чужинці також привнесуть, але це не головне. Відповідь 
однозначна. Ті, розвинуті не дурні, бо добре розуміють, що експансія за допо-
могою мемів найбільш ефективна у сучасних умовах.

За великим рахунком, усього, чого ми за своє життя навчилися (їсти, хо-
дити, співати, розмовляти, читати, сміятися, грати в карти і шахи, заварювати 
чай і варити борщ, бігати на побачення і дарувати квіти і т. д.), ми навчилися 
завдяки тому, що на різних етапах нашого життя, конкретні меми поширилися 
і завоювали собі популярність серед різних людей. І ми були в їх числі. Так 
що боятися мемів не потрібно. Буде досить просто стежити за тим, аби над-
мірно агресивні, руйнівні, медіавірусні меми проходили повз або не затриму-
валися надовго у нашій свідомості. А ще краще, так це діяти за принципом 
вірусної інтерференції* – свідомо «інфікуватися» добрими, позитивними, роз-
виваючими мемами, а вже ті і «на поріг» нашого мозку не пустять своїх анти-
подів – злих і негативних.

* див. розділ 15 «термінологія»
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Резюме до розділу 1.10.3. Певна ідея змогла «заразити» певну групу людей 
(пройшов такий собі ментальний «епідемічний процес»). Тоді ці люди, будучи 
«інфікованими» цією ідеєю, мужньо пройшовши, кожен свій ментальний «ін-
фекційний процес», ставлять своїм головним завданням служіння тому мему, 
який і транслює цю ідею. Причому ці «заражені» люди будуть регулярно «про-
мивати мізки» один одному, якби реінфікувати себе та ін., тобто знову і знову 
нав’язувати собі та ін. обраний мем, роблячи його сильнішим і могутнішим 
(суперінфекція). Різноманітні релігійні діячі, попи різних мастей це добре вто-
ропали і усвідомили. А хіба цього не треба знати лікарям і валеологам, які на-
магаються вдало та ефективно впровадити у медичну практику інноваційний 
прилад на основі електромагнітного поля? Обов’язково треба! А для вироб-
ників такого обладнання це просто необхідно.

1.11. Плацебо, метацебо, ноцебо
Мудрість усередині нас.

Шановний читачу! Нам дуже важливо розібратися із цими термінами. Бо 
будь-який лікар, який мріє успішно оздоровлювати, лікувати, просто повинен 
зрозуміти їх філософський і біологічний сенс. Можна сказати більше: якщо це 
зрозуміти, усвідомити, осмислити, осягнути і збагнути, а потім розумно ви-
користовувати, то, як мінімум, у третини Ваших пацієнтів гарантовано поч-
неться поліпшення їх дорогоцінного здоров’я. Більше того, деякі лікарі переко-
нують: уся історія лікарських засобів (а деякі, що і вся історія медицини) – це 
суцільна історія ефекту плацебо. Тому й почнемо з цього найбільш відомого 
терміна, бо ефект плацебо – одне з найбільш вражаючих явищ у сфері психо-
логії і фізіології. 

Що ж це таке? Що за дивовижний феномен? Рlacebo в перекладі з латині 
має цілий ряд значень: «приємний», «сподобатися», «одужую», «бути задово-
леним», «порожній». Ряд авторів розповідають, що наприкінці ХІХ ст. фран-
цузький лікар Матьє, який заперечував ефективність ліків, провів експеримент. 
Він повідомив своїм пацієнтам, що привіз із Німеччини надзвичайно дієвий 
засіб від туберкульозу легень, і роздав кожному з них пляшечку з етикеткою, 
яка рясніла незрозумілими медичними термінами. Але наповнені ці пляшки 
були. звичайною підсолодженою водою, така собі «солодка брехня». Але, як не 
дивно, стан більшості хворих почав відчутно поліпшуватися, а у декого з них 
з’явилися навіть ознаки одужання. І неординарному лікарю стало зрозуміло, 
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що оптимістична психологічна установка може ініціювати у багатьох людей 
серйозні позитивні фізіологічні зміни в їх організмі. Ось тоді Матьє і запрова-
див у медичну практику термін «плацебо» (Околітенко Н., 2006). 

Приклади щодо сили віри і чудес самозцілення описані також багатьма пись-
менниками. Взяти хоча б О. Генрі «Останній листок» (О. Генрі – це псевдонім*, 
а справжнє ім’я американського письменника, майстра жанру оповідання – Ві-
льям Сідні Портер [1862–1910 рр.]). Він розповідає про молоду художницю, 
яка в листопаді захворіла на пневмонію, і вердикт* лікарів був невтішний, бо 
тільки один шанс із десяти давали їй на одужання, та й то, якщо сама дуже за-
хоче жити. А хвора, навпаки, з ряду причин втратила інтерес до життя і, ле-
жачи в ліжку, вдивлялася і рахувала, скільки листків залишилося на старому 
плющі за вікном, бо була впевнена: коли впаде останній, то вона помре. І все 
до того йшло. Вже все листя опало, лише один листочок залишився і мужньо 
пручався вітру, дощу і холоду. Він так і не впав. Невдовзі дівчина одужала, але 
стало відомо, що від пневмонії помер сусід, старий художник, який знав її іс-
торію і застудився, коли таємно вночі під проливним дощем і холодним віт-
ром надійно прикріпляв до вже повністю голого плюща майстерно намальо-
ваний ним осінній останній листок. 

Визначень і значень цей термін має багато. Плацебо – це нейтральна речо-
вина (як правило, глюкоза, лактоза, солі кальцію, крохмаль або фізіологічний 
розчин), яку дають хворому під виглядом лікарського засобу. По суті, – це – 
«пустушка», фікція, омана. Ну, напр., це можуть бути таблетки різної форми 
і кольору або препарати для ін’єкцій, що не містять будь-якої відомої діючої 
речовини; дорогий електронний пристрій, від якого немає ніякої реальної кори-
сті; оригінальний інгалятор, який видає повітря, яким Ви й так постійно диха-
єте, або якась форма мануальної терапії, яка сама по собі нічого не спроможна 
вилікувати. Тому зрозуміло, що плацебо – це не тільки, як вважає більшість, 
таблетки, мікстури* чи якісь інші ліки. Це також може бути застосування те-
пла або холоду, ультразвуку чи інфрачервоного випромінювання, масажу, гол-
котерапії, різноманітних за складністю ін’єкцій, хірургічних втручань, комп-
лексу особливих фізичних вправ або рідкісних водних процедур та будь-яких 
інших маніпуляцій, які тільки можна придумати і застосувати до людського 
тіла та свідомості. 

Але, усе ж таки, більшість людей чула про плацебо, як про використання 
т. зв. «препаратів плацебо» – фармакологічно індиферентних* (нейтральних) 

* див. розділ 15 «термінологія»
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речовин, що імітують лікарські препарати при обов’язкових біологічних тес-
туваннях (в основному – нових лікувально-профілактичних засобів у гуман-
ній та ветеринарній медицині, мікробіології, агрономії). Важливо, що в умовах 
правильно організованого контрольованого експерименту ні самі вчені – до-
слідники, ні об’єкти випробування – пацієнти не знають, який саме препарат 
застосовується, що дозволяє отримати чітке уявлення щодо реальної ефектив-
ності «нового медикаменту» порівняно з «препаратом плацебо». Спрощено сенс 
цих досліджень можна пояснити так: якщо ефект препарату з діючою речови-
ною майже не перевищує ефективності плацебо, такі ліки не визнаються до-
статньо ефективними і вони не потрапляють на фармацевтичний ринок (при-
наймні, не повинні потрапляти). Тобто, для того, щоб вважатися лікарським 
засобом, препарат має достовірно перевищувати за ефективністю плацебо. 

По суті, плацебо – це будь-яка «пустушка», яка спроможна запустити ім-
пульси самозцілення; позитивний ефект «порожньої таблетки» в тому, що вона 
здатна запустити процес самооздоровлення. Це може бути навіть імітація фізі-
отерапевтичних процедур або хірургічного втручання. Відомий випадок, коли 
15 пацієнтів перенесли реальну операцію на внутрішньому вусі, а інші 15 осіб 
з аналогічними недугами – т. зв. плацебо-операцію. Кінцеві результати у кож-
ній групі були однакові: по 2/3 пацієнтів повністю позбулися неприємних симп-
томів. Проявив дію базовий принцип: вірю – отже, зцілююся.

Крім того, терміном «ефект плацебо», або «феномен* плацебо», назива-
ють саме явище поліпшення здоров’я людини завдяки тому, що вона вірить 
в ефективність застосованого впливу, який насправді є нейтральним. 

Досліджено, що ефект плацебо діє на близько 35% людей. На думку вчених, 
його інтенсивність зумовлена, перш за все, генетично (так, пацієнти з певним 
варіантом гена, який кодує фермент, що відповідає за розпад у мозку дофаміну*, 
сильніше за інших реагують на плацебо). Швидше за все, в майбутньому до-
слідники знайдуть і інші генетичні маркери, що мають вплив на сприйнятли-
вість до самонавіювання. 

Здатність «пустопорожніх» ліків, медикаментів, що не мають активноді-
ючих компонентів (що є, по суті, фікцією*), проявляти лікувальну дію на ор-
ганізм давно бентежить лікарів у всьому світі. Чому ж їх ця проблема так 
бентежить? Бо вони, як ніхто, розуміють: якщо вдасться розкрити механізм, 
розібратися, як виникає ефект плацебо, то буде виявлений (і надалі безумовно 
задіяний) колосальний резервний потенціал організму, який змушує мозок 

* див. розділ 15 «термінологія»
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виробляти потрібні речовини, а різні структури тіла під їх дією – активувати 
життєво важливі системи. А це вже прямий шлях до нових ефективних ліків, 
методик, обладнання, які використовуватимуть не зовнішні впливи і стимули, 
а внутрішній потенціал організму. Фактично, це – омріяний перехід від ек-
зогенних ліків до ендогенних, можливість розумно спілкуватися з могутнім 
«внутрішнім світом» людини, що поєднує речовину, енергію та інформацію. 
І не просто поєднує, а мудро управляє цим базовим комплексом. Більше того, 
доведено: можливе тренування власного мозку щодо феномену плацебо. По-
шук дієвих методик таких тренувань відбувається постійно, вже кільканадцять 
століть. У багатьох неординарних людей минулого і теперішніх була і є впев-
неність: якщо правильно натренувати свій мозок, то не тільки не потрібні бу-
дуть таблетки й уколи, а й така людина зможе постійно стабільно контролю-
вати і підтримувати своє міцне здоров’я, суттєво уповільнити власну старість 
і, навіть, змусити власний організм ніколи не вмирати. Неймовірно? Але ж 
і ефект плацебо також вважають неймовірним феноменом.

Може, недарма і саме тому уряд США регулярно виділяє мільйони доларів на 
вивчення ефекту плацебо, а в Німеччині навчають студентів, – майбутніх лікарів 
і вже практикуючих, під час підвищення кваліфікації, як правильно призначати 
плацебо (зазвичай це вітаміни, гомеопатичні засоби), бо прагматичні німці довели, 
що чим більше медик переймається проблемами пацієнта (або чим більше паці-
єнт вірить, що лікар дійсно переймається цим), – тим більші шанси на одужання. 
На жаль, більше 1,5–2 міс ефект плацебо, зазвичай, не спрацьовує, поступово 
сходячи нанівець, але відомі дані, що при деяких ситуаціях він триває й набагато 
довше (при прийомі плацебо-транквілізаторів плацебо-реакції можуть зберіга-
тися і протягом 2-3 років), і це потребує додаткового скрупульозного вивчення. 

Ефект плацебо, крім людей, як не дивно, притаманний і багатьом тваринам. 
Хоча це питання залишається предметом гострих дискусій.

1.11.1. Секрети, або атрибути*, ефекту плацебо
Плацебо – це є лікар, який живе в нас самих.  

Норман Казінс* 
Головний секрет – феномен плацебо проявляється тільки у тих, хто ві-

рить у зцілення, і цей ефект залежить від очікування пацієнта, від його став-
лення до лікування; від усього, що в підсумку допомагає у формуванні вІРи . 
І в цій справі є багато своїх секретів (атрибутів). 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Безумовно, дуже важлива сама форма плацебо, а також спосіб і зручність 
його отримання, ступінь новизни препарату або методики, їх доступність, по-
передній ефект від ліків чи процедури у конкретного хворого або знайомої 
йому людини. На силу ефекту плацебо впливають навіть такі фактори, як час 
і місце його застосування: напр., вишуканий інтер’єр елітної клініки або вда-
лий дизайн лікарського кабінету набагато краще налаштує пацієнта, ніж сумна 
обстановка звичайної районної поліклініки. 

Якщо мова йде про, напр., таблетки для того, щоб зняти втому і напруже-
ність, допомогти заспокоїтися, то блакитний колір ефективніший, ніж черво-
ний. А червоні – більш дієві, ніж блакитні, якщо потрібна стимуляція якоїсь 
функції. Дві таблетки дають сильніший ефект плацебо, ніж одна. Більшу до-
віру у пацієнтів викликають або зовсім крихітні таблетки (можливо, вони ду-
мають, що в них містяться сильнодіючі речовини), або великі яскраві пігулки 
(теж зрозуміло, мовляв, чим більший розмір, тим більше там лікувальної ре-
човини). За смаком таблетки-плацебо повинні бути гіркими або солодкими – 
як і більшість справжніх ліків. 

Лікарські засоби із широко розрекламованими назвами, від відомих фарм-
компаній, у вже знайомій упаковці, ефективніші, ніж ліки не відомої пацієнту 
фармацевтичної фірми, про які він ніколи раніше не чув. Тому остогидла для 
більшості реклама, незважаючи на негативне до неї ставлення багатьох людей, 
добре може працювати на феномен плацебо. 

дороге лікування більш дієве для зазначеного ефекту, ніж дешеве. Уколи, 
крапельниці, промивання та інші маніпуляції набагато сильніші таблеток, бо 
у свідомості більшості закріплений стереотип: раз лікар таке призначив, зна-
чить, за лікування взялися серйозно. 

Також важливі й інші чинники (атрибути) впливу. У пацієнтів, яких лікар 
попереджає про оздоровчу, лікувальну силу препарату, спостерігається під-
вищений ефект плацебо, ніж у тих, хто має про препарат лише віддалене уяв-
лення. Дія аналогічна щодо пацієнтів, які отримують плацебо з рук людини 
в білому халаті, порівняно з тими, хто отримує препарат від особи в звичай-
ному одязі. Якщо нас лікує молодий лікар, ми не дуже схильні йому довіряти 
(що він може знати, крім книжної теорії?). Нам подавай сивоголового профе-
сора, який закінчив свій медінститут із півстоліття тому, має достатню прак-
тику і багато що бачив, а тому має досвід (хоча його знання і методи, можливо, 
вже давно застаріли, а він сам щось важливе весь час забуває). Саме очікування 
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того, що цей, а не інший лікар нам допоможе, вже є лікуванням. Кращі резуль-
тати при прийомі плацебо спостерігаються в тих випадках, коли той, хто лікує 
проводить більше часу з пацієнтом, пояснюючи йому сутність призначе-
ного лікування. Вважається, що коли людина отримує вичерпну інформацію 
про методи і засоби лікування, то краще вмикається її уява: вона вимальовує 
собі, як її тіло зцілюється; цей прийом ще називають (у т. ч. і в психології) ві-
зуалізацією. Допоможіть пацієнту уявити себе здоровим! 

Досвідчені цілителі завжди дадуть пацієнтові можливість виговоритися, 
уважно вислухають його скарги, обов’язково підбадьорять і обнадіють. Сту-
пінь зцілення тим вищий, чим більш доброзичливий і переконливий лікар . 
Довіра до лікаря прямо пропорційна вірі в силу призначеного їм лікування (ви-
явилося, напр., що кардіологічні хворі вважали лікування успішнішим, якщо 
лікар був із ними добріший, лагідніший. Зовсім інший підхід превалював у хі-
рургії – там чим авторитарніший медик, тим більше було впевненості, що все 
скінчиться добре). Авторитет, навіть незнайомого лікаря та клініки, де він 
працює, теж має неабияке значення для формування ефекту плацебо. 

І ще атрибути феномену плацебо. Напр., ін’єкція плацебо дієвіша, ніж та-
блетки, а терапія, яка пов’язана із електричним струмом, вважається більш 
ефективною, ніж лікування ультразвуком. Голковколювання ефективніше, ніж 
мануальна терапія. І як не парадоксально, але плацебо-терапія, яка супрово-
джується не дуже приємними побічними ефектами, результативніша, ніж за-
стосування плацебо без будь-яких побічних ефектів. Чим болючіше, тим ефек-
тивніше – коли людина відчуває фізичний біль і навіть страждання, її психічна 
чутливість зростає, вона стає більш сприйнятливою, а її мозок, як губка, вби-
рає будь-яку зовнішню інформацію. Найяскравіше плацебо-реакції спостері-
гаються у навіюваних, конформних*, боязливих пацієнтів, готових до безумов-
ної співпраці з відповідними фахівцями. 

Окрема тема щодо ефекту плацебо у дітей, які зазвичай дуже довірливі: 
якщо дитині дати звичайну вітамінну таблетку й запевнити, що ці диво-ліки 
«прогонять» усі її хвороби і вона Вам повірить, то невдовзі багато дитячих 
проблем просто щезнуть. А рівень ВІРИ у  малечі вже залежить від мистецтва 
лікаря. До речі, доведено, що слава, авторитет і популярність до медиків, ці-
лителів (і до препаратів, методик, апаратів, які вони використовують), прихо-
дять тим швидше і розповсюджується тим ширше, чим частіше проявляється 
саме плацебо-ефект від їх діяльності. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Крім того, дуже важливо розуміти, що результати лікування також залежать 
від здатності фахівця до терапевтичної комунікації, вміння вдало демонстру-
вати її пацієнту-клієнту (вербально і не вербально, свідомо і підсвідомо). А ще 
більше, від його лікарської впевненості у дієвості препарату або процедури, 
методики або апаратного комплексу, навіть тоді, коли мова йде про плацебо. Лі-
кар сам повинен вірити у те, що він пропонує! Пацієнт його віру чітко фіксує 
на різних рівнях сприйняття. Від цього залежить не тільки його плацебо-реак-
ція, а й сама можливість одужання. І чим більша віра лікаря, тим більший ефект. 

Т. ч., плацебо-ефект може зароджуватися (і так буває найчастіше) в процесі не-
усвідомлюваних (підсвідомих) елементів взаємин між лікарем і пацієнтом, і такі 
елементи необхідно вивчати та вміло використовувати. Як приклад можна наве-
сти такий цікавий випадок. Ще 1952 р. молодий лікар-гіпнолог із Великої Брита-
нії Альберт Мейсон побачив, як хірурги готують 15-річного хлопця до операції. 
Майже все тіло пацієнта було вкрите бородавками, і хірурги планували уражену 
шкіру вирізати, а на її місце підсаджувати клаптики зі здорових частин тіла. Мей-
сону було добре відомо, що бородавки часто відпадають після гіпнотичного стану, 
і він запропонував хірургам лікувати хлопця за допомогою гіпнозу. Провідний хі-
рург подивився на нього з неприхованою жалістю і саркастично сказав: «Ну спро-
буй». Після багатьох сеансів шкіра юнака почала потроху очищуватися, і він прак-
тично одужав. Хірурги не могли у це повірити і сприйняли подію як диво. Чому? 
Бо це була дуже рідкісна хвороба (а ні які не бородавки, як думав А. Мейсон), 
одна з форм іхтіозу (ichthyosis – невиліковне генетичне захворювання). Але Мей-
сону вдалося! Про рідкісний випадок одужання відразу написали спеціалізовані 
журнали, й інші хворі на іхтіоз потягнулися до молодого та амбітного диво-гіпно-
лога. Він став відомим і популярним. Але …, але …. Скільки Мейсон не пробував, 
скільки не намагався – у жодного пацієнта не було навіть натяків на якесь поліп-
шення. Чому? Пояснення одне. Тому, що Мейсон уже добре знав, що це зовсім 
не бородавки, а страшна генетична невиліковна хвороба, яку ніякий гіпноз вилі-
кувати не спроможний. І ця його лікарська зневіра чітко передавалася пацієнтам. 
Така ситуація можлива і в лікарів ін. спеціалізацій, у тому числі й тих, які займа-
ються електромагнітною, зокрема біорезонансною, медициною.

1.11.2. Чи всі вірять в ефективність плацебо?
Незважаючи на численні докази дієвості плацебо, далеко не всі вчені вірять 

у нього. Дійсно, якщо розглядати психіку як щось окреме від фізичного тіла (а 
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саме такої концепції донедавна дотримувалася більшість медиків), то застосу-
вання плацебо здається шарлатанством і профанацією*. Однак не все так просто, 
як здається. Протягом останніх десятиліть була повністю доведена наявність тіс-
ного взаємозв’язку між інформаційно-енергетичною (у т. ч. й електромагнітним 
полем), нервовою, гормональною та імунною системами організму на клітин-
ному і молекулярному рівнях. Напр., виявили, що широко відомі класичні боле-
заспокійливі препарати стимулюють природне вироблення т. зв. гормонів-опіа-
тів*, або ендорфінів*, і вже вони блокують больові відчуття. Іншими словами, ці 
аптечні ліки є лише посередниками, а лікувальну дію забезпечують ендогенні 
речовини. Як, на перший погляд, не дивно, але і при імітації введення таких зне-
болюючих (плацебо) рівень опіатів може зростати в такому ж обсязі! Скажете, 
фантастика? Зовсім ні. Просто наші внутрішні установки, стереотипи*, пара-
дигми мають безпосередній вплив на власні метаболічні процеси, а через них – 
і на фізичне самопочуття. В організмі функціонує своєрідна дивовижна хімічна 
лабораторія, яка здатна виробляти речовини, у багато разів сильніші будь-яких 
синтетичних препаратів. Головне – якщо людина впевнена, що той чи інший за-
сіб їй допоможе, – то так і буде. Генеральна умова, при дотриманні якої плацебо 
приноситиме користь, – виражене бажання хворого одужати. І не на словах, це 
повинно бути могутнє, глибинне, щире, всепереможне бажання. 

Зазначені особливості нашої психіки добре знали східні мудреці, які ліку-
вали більшість недугів популярними на той час кровопусканням або промиван-
ням шлунку. У багатьох випадках терапевтичний ефект від цих процедур дося-
гався, швидше, за рахунок їх видовищності, ніж прямого лікувального впливу. 
А які були у древніх цілителів ліки? Не ліки, а суцільна екзотика*. Вони ряс-
ніли такими інгредієнтами, як серця вужів, кров або жовч ящірок, сперма жаб, 
сушені гадюки, товчені комахи або запечені павуки. Більше того, вважалося, 
що чим зілля* огидніше, тим воно дієвіше. Але насправді спрацьовувало, як ми 
сьогодні розуміємо, інше: реальна віра пацієнтів у те, що ці малоприємні про-
цедури, це рідкісне зілля їм обов’язково допоможуть. Крім того, східні лікарі 
блискуче володіли мистецтвом необхідного настроювання (навіювання) паці-
єнтів на оздоровлення, на формування їх віри. Вони завжди приділяли цьому 
аспекту неабияку увагу (настроювання, на нашу думку, – це вплив більше на 
свідомість, а навіювання – більше на підсвідомість). Тому плацебо не такий 
уже й обман, це дієвий спосіб активізувати безмежні внутрішні резерви здо-
ров’я, які закладені в кожному з нас. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Як не дивно, але в ролі плацебо можуть виступати і справжні медикаменти. 
Якщо у людини, напр., трапиться застуда, а хворіти зовсім ніколи, то така людина 
швиденько йде до аптеки, і які ліки вона в першу чергу там купить? Напевно, 
ті, які бачила в рекламі, про ефективність яких чула від знайомих або які вже 
раніше вдало застосовувала. Це, зазвичай, найдорожчі, частіше імпортні, і не-
важливо, що поряд лежить непоказний вітчизняний аналог (такий у нас стерео-
тип – хіба вітчизняне може бути ефективним?). Тому, цілком імовірно, що більш 
дешевий препарат, який за складом абсолютно ідентичний дорогому, зовсім не 
допоможе. І навпаки – дорогий, справжній, але який для конкретної особи не 
може бути ефективним, – допомагає. Бо в нього вірять. Нерідко ще буває і так, 
що комусь від головного болю найкращий помічник виключно, напр., цитра-
мон, а все інше не діє зовсім, або діє не так. Але варто дати такому хворому під 
виглядом цитрамону будь-що, навіть вітамін С – і його головний біль як рукою 
знімає. Це він і є – феномен плацебо. Плацебо доводить: у багатьох випадках ми 
можемо одужати взагалі без ліків, головне – мати достатньо віри в це. Отже, сту-
пінь прояву ефекту плацебо залежить від рівня сугестивності* людини і фізіоло-
гічної можливості утворення необхідних хімічних сполук. Якщо пацієнт впевне-
ний у тому, що препарат допомагає, то він реально допомагає. Давно доведено: 
людина спроможна сама себе вилікувати тільки силою власного переконання. 

1.11.3. Плацебо: як діє те, що не повинно діяти?
Чи розшифрований на сьогодні механізм дії плацебо? На жаль, – ні. Меха-

нізм точно не відомий. Точніше, так: багато що вченим уже зрозуміло, але го-
ловне – поки що ні. Так, під впливом емоцій лімбіко-гіпоталамусна система 
перетворює нервові імпульси мозку у нейрогормональні молекули, які, у свою 
чергу, є стимулом для ендокринної системи, а вже її гормони спроможні дося-
гати найвіддаленіших куточків організму та проявити там свій багатогранний 
вплив. Крім того, вегетативна нервова система зі своїми двома відділами: 
симпатичним і парасимпатичним – є однією з головних систем взаємозв’язку 
свідомості і тіла. Вивчення механізму дії плацебо продовжується.

Як не дивно, але нерідко, за своєю ефективністю плацебо не тільки не по-
ступається звичайним медикаментам, але й перевершує їх. На чому заснована 
дія препаратів-«пустушок» та різних лікарських маніпуляцій? На вірі пацієнта 
в силу медицини або необмежених можливостях людського організму до само-
відновлення, саморегуляції. Один із відомих механізмів, які включаються при 
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прийомі плацебо, – це так зване «очікування відповіді». Психічний стан лю-
дини породжує в її організмі глибокі фізичні зміни, які проявляються у, напр., 
поліпшені фізіологічного стану. Іншими словами, цукрові кульки і фізрозчин 
стають «чарівними» в результаті самонавіювання, яке запускає в організмі ті ж 
процеси, що відбуваються і при прийомі справжніх ліків. За словами фахівця 
з вивчення плацебо професора Теда Капчука (Ted Kaptchuk, Гарвардська ме-
дична школа, США), прийом «пустушок», сам факт вмілої і достовірної імі-
тації проведення різних медичних процедур «рухає в мозку пацієнта безліч 
молекул, причому це ті ж молекули, які активуються ліками. Ні, плацебо – не 
обдурювання, воно засвідчує, що людський організм спроможний сам виро-
бляти речовини, що переборюють функціональні розлади».

Плацебо діє на всіх психічно здорових людей, вважають психологи. В кож-
ній людині закладений безмежний потенціал здоров’я – потрібно тільки допо-
могти йому розкритися. Питання лише в щирості вашого бажання одужати . 
Адже іноді буває так, що людині коли свідомо, а коли і підсвідомо більш ви-
гідно хворіти. Вона т. ч. або привертає до себе увагу близьких, родичів; або до-
магається жалю та співчуття від оточуючих; або відчуває та підкреслює свою 
значимість для інших людей, шукає і провокує вияви любові до себе і т. д.; або 
просто хоче полежати, відпочити, виспатися, пропустити щось погане на роботі 
(ревізії, перевірки, атестації) і т. д.; або їй просто лінь прикладати якісь зусилля, 
боротися за своє здоров’я, вона не має стимулів щодо власного одужання. Зро-
зуміло одне: якщо немає щирого бажання одужати, – не буде й ефекту, причому 
незалежно від того, приймає людина «пустушку» чи сильнодіючі препарати. 

Плацебо допомагає відкрити приховані можливості людини. Здавна відомо, 
що словом можна і оживити, і вбити, чим дуже широко користувалися всілякі 
чаклуни та знахарі. Запорука їх успіху – це вміле поєднання дійства з навію-
ванням, матеріального – з духовним .

1.11.4. Метаплацебо і ноцебо
Сила самонавіювання може бути настільки великою, що вона працює на-

віть тоді, коли пацієнти знають, що приймають плацебо. І такий ефект осо-
бливо помітний, якщо попередньо лікар їм розповість, що ці «пустушки» ча-
сто допомагають багатьом хворим. Це явище назвали «метаплацебо», і його 
застосування дозволяє лікарям не брехати пацієнтам, коли вони призначають 
«пусті» ліки. Цей ефект більш складний і потребує подальшого вивчення. 
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На жаль, і в погане, негативне наш мозок може вірити так само сильно, як 
і в хороше, позитивне. Якщо сказати пацієнтові, що виписані ліки допомага-
ють якось «не дуже», слабенько і що його хворобу вони навряд чи можуть по-
долати, то ефект від прийому помітно знизиться. Більше того, коли хворий знає, 
що препарат має серйозні побічні дії (розмови із знайомими, ретельно про-
читана інструкція, особливо, із зосередженням уваги на побічній дії ліків), то 
ймовірність того, що вони проявляться, суттєво зростає. Все залежить від того, 
яких «сюрпризів» ми очікуємо від прийнятих ліків. Такі очікування «автома-
тично» примушують нас піддаватися як «ефекту плацебо», так і ефекту, про-
тилежному йому, т. зв. «ефекту ноцебо». І це небезпечно! Напр., один пацієнт 
проковтнув майже 30 пігулок-плацебо, намагаючись покінчити життя само-
губством. І, незважаючи на те, що ці пігулки були зовсім нешкідливими, його 
артеріальний тиск опустився до екстремально низьких показників. 

Щоб виправити отриманий негатив і перевести його в позитив, пацієнтові 
необхідно буде вірити в одужання за двох-трьох або п’ятьох – за себе, за лі-
карів, за близьких, за оточуючих і т. п. А це суперскладно. Лікарю треба бути 
вкрай обережним, бо ефект ноцебо може проявитися як ятрогенія (більш де-
тально про ятрогенії у розділі 8.7.).

1.11.5. Хто і як часто використовує ефект плацебо?
Не має сумнівів, що плацебо максимально тісно пов’язане з вірою. Там, 

де присутня віра, і виникає феномен плацебо. Хто ж використовує віру з цією 
метою? Звичайно, різноманітні релігії, секти, шамани, чаклуни. Чудотворні 
ікони, святі мощі, обереги*, амулети* захищають і оздоровлюють виключно 
тих, хто у них дійсно, істинно вірить. Це ж стосується і молитов. Як-то ка-
жуть: «по вірі твоїй …». А без віри? Без віри нічого не буде. Саме тому навіть 
великі і величні постаті не могли не тільки щось дивовижне, а й навіть ма-
леньке неординарне демонструвати серед близьких і знайомих. Величні і не 
могли? Чому? Бо близькі і давно знайомі їм не вірять. Бо вони в них не ві-
рять. Вони їх знають із дитинства або юності, і знають з різних «боків». Не-
дарма кажуть, що «немає пророка у Вітчизні своїй». Люди не схильні вірити 
у талант, геніальність або істинність слів особи, яка здавна перебуває поруч; 
на їх переконання, – хіба може народитися десь тут, серед нас істинно мудре 
та велично правильне? Ні, тільки десь там, у невідомій і загадковій далечині. 
Саме такий мем здавна полонить мозок більшості. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Відомий приклад – великий Пророк Ієшуа (Йешу́а). Саме це ім’я вжива-
ється в першоджерелах, що містять опис земного життя того, кого християни 
називають Месією та Сином Божим. Ім’я Ієшуа в давньоєврейській мові має 
значення «рятівник, посланий Богом». Ісус – грецька інтерпретація єврейського 
імені Йешуа. Чому саме грецька? Бо в ті часи вона була найпоширенішою мо-
вою спілкування ранніх християн і, можливо, хтось із їх ієрархів* вирішив, що 
більш зручним у вимові для європейців буде не Йешу́а, а Ісус. Форма імені 
пророка була змінена, хоча за земного життя так до Нього ніхто і ніколи не звер-
тався. В іудейській та ісламській релігійній літературі ім’я Ієшуа залишилося 
без змін, і це є виявом поваги до великого ПРОРОКА і Його діяльності, бо ра-
зом із ім’ям, християнами було кардинально спотворено і Його вчення. Цікаво, 
хто так придумав і вирішив перейменувати Йешу́а на Ісуса (Іісуса)? Напевно, 
хтось дуже могутній. З таким же успіхом (нічого особистого, виключно для 
зручності у вимові) могли «переназвати» Будду, наприклад, Борисом, Моісея – 
Максом, Ієзекііля – Інокентієм, Ісаію – Ігорем, а пророка Мухаммеда…. не бу-
демо дратувати чутливих послідовників ісламу. Тільки в першій частині Біблії 
сказано про більш ніж 50 єврейських пророків і пророчиць. Здавалося б, – ось 
де поле для творчості у перейменуваннях! Гайда! Нумо! Вперед! Але ні, пе-
рейменували тільки лідера, а інших – зась! Напр., пророки: Ієремія, Іоіль, Іє-
зекііль і т. д., але вирішили, що ці імена для європейців вимовляти легко, одне 
задоволення, а от Ієшуа – ну вже надто складно, тому хай буде Ісус! Хто так 
придумав? Хто так посмів зробити? Адже Пророк – це людина, обрана Богом 
для передачі одкровення, особа покликана, натхненна Богом. І якщо Він уже 
обрав, обдарував натхненням і покликав цю людину, то і її ім’я було вже давно 
обрано теж Ним, бо звертався Він до людини саме так. І раптом хтось зі смерт-
них наважується його змінити! Переінакшити ім’я, обране Богом для обраного! 
І тільки для того, щоб було зручно при вимові європейцям? Абсурд! Маячня! 
Повне безглуздя! Ні, на таке смертні не наважилися б. Можливо, так було зро-
блено могутнім спокусником, якому Пророк за земне життя не захотів покло-
нитися? Це така форма помсти, спотворити Ім’я і потім перекрутити і спотво-
рити Його вчення. І так хитро, що люди кардинальної підміни і не побачили 
(чи не хотіли бачити), бо існуюче, перекручене дає їм владу над довірливими. 

Але давайте повернемося до Пророка Ієшуа. За життя Він творив різні дива: 
«сліпі прозрівають, криві ходять, очищаються хворі на проказу, глухі чують, 
біси розбігаються, померлі воскрешаються….»; звичайна вода перетворюється 
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на вино, дивно виловлюється риба та утихомирюється буря на Галiлейському 
морі; пророк ходить по воді, нагодовує п’ять тисяч людей хлібиною і кіль-
кома рибинами і т. д. І це дійсно – диво! Мрія, що стала реальністю. Але коли 
Ієшуа прийшов до Назарету і там спробував дивувати місцевих, то тамтешні 
люди сказали: «Звідки в Нього це? Чи не тесля Він, син Марії, брат Якова, Іо-
сії, Іуди і Симона? Чи не тут, між нами, Його сестри?». І все, жодних див не 
сталося. Жодних! Навіть в одного із найбільших Пророків Світу не сталося, 
навіть у Того, кого через більше як півтисячоліття на черговому Вселенському 
Соборі його делегати (звичайні попи) простим підняттям рук суттєво «підви-
щили» – перевели із Пророків і оголосили Богом. 

Як таке могло бути? Чому не сталися дива? Адже сила Пророка гігантська, 
Його могутність вселенська! Тому що рівень віри, довіри конкретних людей 
до Нього наближався до нуля. А без цього «механізм див» не працює, навіть 
у великих Пророків нічого дивного не виходить.

Те ж стосується носіїв і виконавців різноманітних релігійно-магічних обрядів 
різних часів: стародавніх жерців, шанованих давньослов’янських волхвів, ша-
манів усіх мастей і народів, різних чародіїв, відунів, віщих, ворожбитів, магів, 
«чудесників-кудесників» і т. д. – їх дива також базуються на вірі людській. І чим 
вона сильніша, тим чудеса величніші як за кількістю, так і за якістю. Якось один 
якутський шаман, який особливо успішно лікував людей від багатьох хвороб, 
підрахував, що він один із своїм бубном, за календарний місяць творить більше 
див, ніж усі християнські служителі Московського патріархату за 10 років (а їх 
десятки тисяч). Просто московські попи кожне диво цілою рекламною компа-
нією «огортають», піарять його що сили через свою розгалужену систему і при 
цьому, злісно трясучи своїми масивними бородами і животами, лають та висмію-
ють шаманів (видно, із заздрощів, від бажання приватизувати право на дива і мо-
нополізувати прибутки), мовляв вони не від Бога, вони від нечистого. Хоча сам 
цей шаман небезпідставно вважає, що російська православна церква має таке ж 
відношення до Бога, як касир оперного театру до великого оперного мистецтва. 

У 90-х роках минулого ст. вирувало багато цікавих пристрастей навколо 
Кашпіровського, Чумака та ін. енергетичних силачів, «суперенергоменів» та 
«енергогігантів». Вони пильно дивилися з телевізійного екрану, а хтось ще й 
рухав руками та «заряджав» воду, косметичні креми, та усе підряд, що ста-
вили люди перед екраном. Сотні тисяч людей, сидячи перед телевізором, за-
ряджалися «цілющими випромінюваннями», не сумніваючись, що їх здоров’я 
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від того інтенсивно поліпшується. І в декого, а то і багатьох, так і ставалося, – 
особливо у тих шанувальників, які завдяки власній вірі запрограмували себе 
на одужання, на оздоровлення. Енергоцілителі продемонстрували такі вдалі 
зовнішні атрибути, які змогли включити внутрішні програми зцілення у тисяч 
глядачів. А це не просто! І вони заслуговують поваги! 

Сучасна традиційна медицина щодо плацебо теж не «пасе задніх»*. На-
скільки ж часто вона використовує «ефект плацебо»? Набагато частіше, ніж 
здається пацієнтам. Є дані, що свідчать: у 50% випадків лікарі свідомо при-
значають пацієнтам препарати зі слабкою дією, сподіваючись, що віра в ефек-
тивність ліків зробить більше, ніж нешкідлива і малоефективна діюча речо-
вина препарату. Вважається, що найчастіше використовують ефект плацебо 
наркологи і психіатри. 

висновок. Суть дії плацебо, напевно, неможливо пояснити виключно ма-
теріальними категоріями, а сфера тонких енергій досі маловивчена. Хтось 
скаже: плацебо – це звичайна «пустушка», фікція, обман, що загорнутий у та-
блетку або капсулу. Не треба поспішати із однозначними висновками, не все 
так однозначно! Просто сучасна медицина часто бачить людину, як набір рук 
та ніг, шкіри та внутрішніх органів, крові, нервів та іншого; на жаль, вона не 
бачить у людині людину. Тому все більш популярною стає т. зв. «духовно-ті-
лесна медицина». І беззаперечне лише одне: те, у що ми дійсно віримо, рано 
чи пізно відбувається з нами в реальному житті. А рано чи пізно – це вже за-
лежить від сили, рівня, інтенсивності, висоти і чистоти ВІРИ + наполегливо-
сті того, хто ВІРИТЬ! Немає в світі ліків, сильніших від нашої власної ВІРИ. 
І дива здійснюють зовсім не цілющі препарати, не медичне суперобладнання 
і, навіть, не наймудріші медики. Все це – або ініціатори, або посередники 
(вони також потрібні, куди ж без них?). Ще стародавні мудреці говорили: «лі-
кує і зцілює людина себе сама, а не хтось або щось ззовні». «Сліпа» і щира 
віра в диво піднімає найтяжчих хворих. І якщо ми спроможні впливати на фі-
зіологічні процеси свого організму, то чому б нам не вдосконалитися в цьому 
мистецтві, повсякчас уміло навіюючи собі здоров’я, бадьорість та позитив-
ний настрій? А вже на цьому тлі виникне можливість краще розвивати і поси-
лювати такі величні та «гігаоздоровчі» почуття, як ЛЮБОВ та ВДЯЧНІСТЬ. 
І якщо ми з Вами, шановний читачу, спроможні таке розуміти, то чого б нам 
не допомогти все це усвідомити нашим близьким, родичам, друзям і тим, хто 
звертається за допомогою, – пацієнтам. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Довіра людини до самої себе не тільки як до тіла, а як до чогось незрів-
нянно більшого, і довіра до лікаря як до цілителя, впевненість у правильності 
обраного разом із ним лікування й незламне бажання жити, і не просто жити, 
а жити у стані здоров’я – головні складові, які зроблять суперефективною на-
віть таку, на перший погляд, псевдотерапію, як плацебо. Люди володіють усві-
домленим наміром і тонкими енергіями для того, щоб змінити на краще свою 
реальність. А якщо цього немає, то будь-які надсучасні ліки, екстравагантні 
методики та круте обладнання до них, будь-які призначення чи рекомендації 
часто пихатих професорів та академіків від медицини та біології, що вважа-
ють себе за корифеїв*, будуть мати лише тимчасовий ефект, а то і зовсім ви-
являться марними. 

«Здоровий Дух – здорове тіло» (Дух як причина, а тіло як наслідок), тобто 
фізичний стан людини визначає її психічна установка. Тому плацебо давно вже 
не вважають за «обман організму», воно стало природною складовою будь-
якої розумної лікувальної системи, в т. ч. і біорезонансної біології і медицини. 
«Вір – і по вірі тобі воздасться», – наполегливо постулюють практично всі сві-
тові релігії. Цю прадавню мудрість давно підтвердила і продовжує підтвер-
джувати і світова медична практика. Тому, напр., середньостатистичний лікар 
країн Західної Європи, США, Канади і т. д. зовсім не гребує можливостями 
ефекту плацебо, справедливо вважаючи, що майже всі люди піддаються са-
монавіюванню. Просто плацебо-реактивність (див. реактивність* організму) 
у них різна: в одних – більша, в інших – менша. Тому й лікувальна ефектив-
ність буде для одних вища, а для інших нижча. І дивно та нерозумно б було 
не пошукати тут якоїсь вигоди (звісно, в першу чергу для пацієнта). І зверніть 
увагу – мова йде про розумних, мудрих, поважних, хороших, творчих, достой-
них лікарів, а не про якихось там шарлатанів або невігласів* .

Резюме до розділу 1.10. Ефект плацебо – це психологічна відповідь на 
будь-яке «лікування». По суті, ефект плацебо – це ефект (феномен) самозці-
лення. Він демонструє, якою силою може володіти переконання, яке велике 
значення має психіка людини, її установки. В кожному з нас сплять надмож-
ливості, які можливо розбудити, і тоді людина сама спроможна творити дива. 
Людський організм, як комп’ютер, здатний настроюватися на ту або іншу про-
граму – все залежить від того, у що ми повірили (яку програму задали). Наш 
розум володіє цілющими властивостями, і тому людина зовсім не іграшка 

* див. розділ 15 «термінологія»
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у руках могутніх зовнішніх сил, весь секрет успіху у її внутрішніх силах! Але, 
якщо мозок управляє нашим тілом, то хто ж управляє нашим мозком? Кажуть, 
що енергетичне поле. Чиє? Можливо, планети Земля, Сонячної системи, га-
лактики, Всесвіту. І однією з найбільш відомих нам складових того енерго-
поля є електромагнітне поле! 

Феномен плацебо доводить: у багатьох випадках ми можемо одужати вза-
галі без ліків, головне – мати достатньо щирої віри в це. В середньому на 1/3 
пацієнтів добре діє цей ефект (а, напр., при болях у шлунку, при депресіях та-
ких до 60%), що дозволяє суттєво знизити витрати на медикаменти (як міні-
мум, на третину). 

Чи може називати себе лікарем людина, яка провчилася 6-8 років у відпо-
відних ВНЗ і володіє біологічними знаннями? Людина, яка здатна поставити 
діагноз та призначити лікування? Напевно, так. А чи може така людина нази-
ватися цілителем? Цілком, але якщо такий лікар ще й володіє мистецтвом 
переконання пацієнтів у тому, що вони обов’язково стануть здоровими. А для 
цього треба розуміти і сповідувати правильну філософію і психологію, в т. ч. 
і плацебо. Т. ч., наука (медицина, біологія, валеологія) + мистецтво (пере-
конання) = цілительство, а відповідно, лікар + філософ + психолог = ціли-
тель. Будь-яке цілительство, ґрунтується на спільній роботі цілителя і паці-
єнта і пов’язане з усвідомленням законів Природи. Далеко не кожний лікар є 
цілителем, але кожний цілитель – лікар по суті, бо він більше, ніж лікар.

Шановний читачу! Ви володієте новітніми технологіями оздоровлення та 
лікування? У Вас є дивовижний прилад, який працює на рівні електромагніт-
ного поля? Це добре! Але майте на увазі: як мінімум, третина Ваших пацієнтів 
може бути вилікувана завдяки феномену плацебо, навіть якщо Ви робитимете 
імітацію, що ввімкнули свою апаратуру і щось там записуєте або випроміню-
єте. Важливо, щоб така імітація була максимально достовірною для пацієнта. 
Але на імітаціях, фальші далеко не поїдеш. Так, дуже важливо, щоб повірив 
у це пацієнт, але головне, щоб вірили у це ви самі, шановний лікарю. І якщо 
Ви думаєте, що зможете досить легко надурити підопічного клієнта (хай я сам 
не дуже вірю, часто сумніваюся, але буду робити вигляд і пафосно казати, що 
вірю, і досить сильно), Ви помиляєтесь! Бо Ваша невіра (як і ВІРА) переда-
ється не тільки вербальними і невербальними комунікаціями*, а й на найваж-
ливішому – підсвідомому рівні. А цей рівень, цей комунікаційний канал, Ви 
контролювати не в змозі. І якщо хочете використати феномен плацебо, то дуже 
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серйозно подумайте: як так зробити, щоб пацієнт повірив? Які атрибути пла-
цебо-ефекту Ви освоїли, а може, вже якісь довели до майже досконалості? Чи 
можете Ви сказати, що оволоділи мистецтвом формування плацебо-ефекту 
у пацієнта? Ви знаєте із чого розпочати і чим завершити прийом. Маєте інди-
відуальний підхід? Ви перейшли від стандартної «лікарської, терапевтичної» 
комунікації до «оздоровчої, цілительської»? Ви спроможні стимулювати ви-
роблення ендорфінів (обов’язково див. у розділі «Термінологія» – ендорфіни!) 
у пацієнта (обстановка Вашого кабінету, обладнання, Ви сам, Ваші помічники, 
Ваше і їх ставлення, Ваша впевненість, Ваші методики)? Якщо так, то дуже 
добре. Але виявляється, що цього замало. А як справи із Вашою власною ві-
рою і вірою Вашого оточення, що контактує з пацієнтами? І які існують ме-
тоди посилення віри у себе самого та ваших помічників, які є атрибути, які 
можна знайти інтерфейси і як їх можливо використати для успішного управ-
ління процесом довіри? Ви з ними знайомі, з цими атрибутами та інтерфей-
сами? Звичайно, їх багато, і їх вплив на користувачів новітніх технологій теж 
буде різний. Якийсь атрибут може бути супердієвим для одного і малоефек-
тивним для іншого. 

Безумовно, є ексклюзивні*, але є і давно відомі, майже універсальні атри-
бути щодо посилення власної віри лікаря (валеолога), в т. ч. і до тих методів, 
які він використовує. І одними з найбільш відомих і випробуваних у цьому на-
прямку є підвищення рівня комунікації між користувачами, напр., обладнан-
ням, яке володіє електромагнітним впливом. Важливо знати, – як інші колеги 
працюють із пацієнтами, як використовують обладнання, чи вони мають віру 
в те, що роблять. І якщо так, – то як вони її досягли? Формою таких комуні-
кацій можуть бути: лекції та практичні заняття, доповіді та інформаційні по-
відомлення; групові обговорення й використання «круглих» столів; загальні 
і тематичні семінари; конференції і виставки; система підвищення кваліфі-
кації та інші форми обміну досягненнями та обговорення існуючих проблем; 
випуск друкованої продукції: статті, методичні посібники, брошури, моно-
графії* (і нашу працю також можна вважати таким комунікатором). Без цих 
атрибутів не тільки віру складно формувати у користувачів, а й практично не-
можливо динамічно і плідно розвиватися, розширювати можливості тандему* 
лікар – обладнання та комплексу лікар – обладнання – пацієнт – проблема. 

Синергічні зусилля багатьох зазвичай дають приємно неочікувані плоди 
і дозволяють достойно змагатися із конкурентами, які, як відомо, не дріма-
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ють. Синергія творить чудеса. І користувачі приладів-генераторів електромаг-
нітних коливань просто повинні знати і використовувати передовий досвід ін. 
колег, ну напр., деяких лікарів-наркологів. Як вони працюють зі своїми паці-
єнтами? Вони, сидячи в кабінеті віч-на-віч, уважно дивляться на хворого, не-
хай це буде пацієнт-алкоголік, і кажуть (майже віщують) йому: «Зараз нас тут 
троє – Я, Ви і Ваша хвороба. Я один із вами двома не впораюсь. Але, якщо 
ми з Вами об’єднаємось, то удвох обов’язково зможемо подолати Вашу біду – 
Вашу хворобу». Тому, шановний лікарю-користувачу інноваційним обладнан-
ням, якщо Ви об’єднаєтесь із пацієнтом і його вірою, із власною вірою, із 
ексклюзивним приладом, дію якого Ви розумієте і яким умієте управляти, із 
розумінням філософії і біології плацебо та духовно-тілесної структури людини 
(можливо до цього об’єднавчого комплексу ще щось можна додати, Ваше, ін-
дивідуальне), то левову частку проблем пацієнтів зі здоров’ям Ви, безумовно, 
зможете вирішити. А це дасть Вам авторитет та імідж, популярність і пацієн-
тів, соціальну і фінансову незалежність, повагу і задоволення (саме задово-
лення!) від роботи і, як результат, викид, викид, викид… Ваших ендорфінів 
та, в підсумку власне оздоровлення. Бо для пацієнта надважливо бачити, від-
чувати, мати впевненість, що лікар сам є здоровою людиною! Хіба хворий 
може привести іншого до стану здоров’я? Вилікувати, можливо, і зможе, а оз-
доровити? Хіба пацієнти такому повірять? Подумайте, а Ви самі будете ліку-
ватися у стоматолога, який усміхається Вам карієсними зубами, або у гаймо-
ритного ЛОРа чи кон’юнктивітного офтальмолога? А може, Ви довіритесь 
гепатологу, який страждає від цирозу, або дизентерійному інфекціоністу? Чи 
Ви дозволите кардіологу, що двічі переніс інфаркт, вчити Вас, як треба жити, 
щоб не допускати цю хворобу? Навряд чи. Тому, якщо хочете успішно оздоров-
лювати інших, почніть із себе! Станьте спочатку Ескулапом* для себе і своїх 
близьких! І якщо Ви зможете зробити так, щоб рідня і друзі Вам повірили (що, 
м’яко кажучи, досить складно, і історичні приклади це нам доводять), то чужі 
люди безумовно повірять! 

1.12. Органоїд, орган, організм
Ці терміни характеризують різні рівні організування біологічного життя 

на нашій планеті.
Органоїдами (органелами) називають постійні компоненти біологічної клі-

тини, клітинні структури, що є життєво необхідними для її існування. Орга-

* див. розділ 15 «термінологія»
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ноїди (від грец. organon – знаряддя, інструмент, орган і eidos – вид) викону-
ють конкретні функції, які й забезпечують процеси життєдіяльності. Фактично, 
це органи клітини, бо їх легко можна прирівняти до органів багатоклітинного 
організму.

Орган – це жива структура, частина тіла, морфологічно оформлена і функ-
ціонально спеціалізована частина організму. До складу органа завжди входить 
кілька видів тканин. Об’єднання органів, пов’язаних виконанням однієї з важ-
ливих функцій життєдіяльності, називають системою органів.

У біології цей термін запозичили й інші науки, напр., використовують 
в управлінському, громадському житті людини: орган державного управління, 
державний орган – одна особа або організована група осіб, спеціально при-
значених для реалізації державної влади; поліція – внутрішні органи; один із 
видів друкованого видання – партійний орган і т. п.

Організм – жива істота; самостійно існуюча одиниця органічного світу; 
створіння, що самоорганізується; структурна одиниця популяції, як видового 
рівня життя; основний об’єкт, який вивчає біологія. Організм людини – це ін-
тегральна система, це сукупність тілесних (соматичних), біофізіологічних та 
психічних систем. 

Взаємодіючи із зовнішнім світом, людина іноді поводиться як організм, 
а іноді проявляє себе як особистість. Порівняно з особистістю, організм – це 
більш простий спосіб існування, як за функціями, так і за використанням мож-
ливого інструментарію. Але більш простий не означає примітивний. Зовнішнє 
середовище створює різні умови, задає організму певні рамки, і людина-ор-
ганізм пристосовується до мінливого зовнішнього середовища, адаптується, 
бо довкілля завжди сильніше за людину-організм, і її основне завдання – ви-
живати. Основна ідеологія людини-організму: «Світ великий, а я маленька». 
Ставлячи собі в основному маленькі завдання, люди-організми – частіше не 
виробляють, а завжди шукають вже готове, кимсь уже вироблене. Вони більше 
живуть собою: треба берегти себе; дихати, їсти, пити, розмножуватися і насо-
лоджуватися життям. Щоб з’їсти і перетравити готову їжу, досить найпростіших 
рефлексів і здорової роботи травного тракту. Людина як організм – не вільна, 
нею так керують її потреби, як підлеглим керує його начальник. Процес здо-
рової життєдіяльності людини-організму найчастіше нагадує коло, повторю-
ючись день за днем і рік за роком. Питання свободи, розвитку і творення орга-
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нізму внутрішньо не зовсім зрозумілі. Погано, коли людина бачить себе тільки 
організмом, хоча насправді можливостей для нього бути особистістю – безліч.

Для людини-особистості природно жити з допомогою розуму і волі, ду-
маючи і приймаючи рішення. Особистість – це людина свідома, розумна іс-
тота, що володіє мовою і здатністю до творчої діяльності. Поза суспільством 
людини-особистості немає (на відміну від людини-організму), тому що кожна 
людина формується як особистість тільки в суспільстві, колективі та виявля-
ється в спілкуванні з ін. людьми. Але особистістю стають не відразу. Спочатку, 
з народження, – індивід (від лат. individuum – неподільне), тобто це одиничний 
представник людського роду (тварин називають особинами). Далі – особа, що 
означає людину, яка пройшла якийсь шлях розвитку, користується правами, що 
надаються суспільством, та виконує обов’язки, які ним покладаються. А коли 
людська особа усвідомлює свої якості, свою унікальність, свої вади та переваги, 
вона стає людською особистістю – самодіяльною соціальною та інтелектуаль-
ною одиницею. Особистість – це людина, яка досягла такого рівня розвитку, 
який дозволяє вважати її носієм свідомості та самосвідомості, вона здатна на 
самостійну творчу діяльність. Все це – якісні прояви людини-особистості. На-
ступний крок – людина-індивідуальність, але про це в наступних розділах. 

Термін «організм» прямо пов’язаний із термінами «організація», «органі-
зування». Це поняття багатозначне. Організація – це завжди насамперед сукуп-
ність людей, не речей або явищ, не тварин або рослин – саме людей! Найчас-
тіше воно означає: внутрішню упорядкованість, узгодженість взаємозалежних 
елементів цілого (системи); сукупність процесів або дій, що забезпечують до-
сягнення цілей системи; структуру, кістяк, у рамках якого здійснюються певні 
заходи; соціальне утворення, групу людей, діяльність яких свідомо координу-
ється для досягнення загальної мети; функцію управління. Організація – це 
організми й особистості, які живуть у популяції собі подібних. А функція ме-
неджменту, вид управлінської діяльності під назвою – «організування» спря-
мована на побудову організації і формування у ній системи відносин.

Ми часто чуємо і вже звикли до таких словосполучень, як: рівні органі-
зації (організування) організму людини; структурно-функціональна органі-
зація організму і його органів; організація, організування роботи клітин-
них органел; організм, органи і органели володіють складною організацією 
і т. п. Чуємо і не усвідомлюємо, що органела – орган – організм – організа-
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ція – організування мають один спільний корінь, і, поєднуючи ці терміни, ми 
«ходимо на межі» тавтології* . 

Резюме до глави 1. Щоб добре розуміти один одного, – треба чітко визна-
чатися зі значенням застосованих нами термінів. Терміном може бути будь-яке 
слово, якому надана дефініція. Але термін – це не просто слово з дефініцією, 
а це ще і згусток, концентрат інформації, і за допомогою кількох слів можна 
швидко передати великий її обсяг. Важливо, щоб ця інформація була досто-
вірна, а не спотворена. Тому знання та розуміння термінів – це сила, а, відпо-
відно, незнання і нерозуміння – слабкість. 

Одним із важливих є термін «синергія». Це комбінована дія будь-яких ком-
понентів, при якій сумарний ефект перевищує дію кожного компонента окремо; 
коли «ціле більше простої суми своїх частин». Від слова «синергія» походить 
відомий термін синергізм (співучасть, сприяння). Він часто використовується 
в біології і характеризує ефект взаємодії. Також від «синергія» походить «си-
нергетика», молода міждисциплінарна наука, що займається вивченням різних 
складних систем і шляхів їх подальшої самоорганізації. Синергетика пропонує 
нові підходи до здоров’я людини, вивчаючи організм як цілісну відкриту си-
стему. В усі часи здоров’я було і залишається основою людського існування. 
Повноцінно жити, захищати себе, досягати успіхів, продовжувати рід може 
тільки здорова людина. Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного і со-
ціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів. 
Існує ціла наука, головною метою якої є оздоровлення людини шляхом залу-
чення її до здорового способу життя. І ця наука – валеологія. Не зможеш збе-
регти здоров’я – отримаєш хворобу. Але перехід від здоров’я до хвороби не 
раптовий. Між цими станами є перехідна стадія, т. зв. «третій стан» – перед-
хвороба. Це стан організму на межі здоров’я і хвороби, що може або перейти 
у виражену форму будь-якої хвороби, або через певний час нормалізуватися. 
Хвороба, перш за все, – це сигнал про негаразди, що існують в організмі, і по-
передження, на яке він повинен адекватно прореагувати. Наука патологія за-
ймається дослідженням хвороб, процесів відхилення від норми. Кожну пато-
логію, необхідно лікувати. лікування – це система заходів, що спрямовані на 
відновлення здоров’я. Ключове слово – відновлення! Але краще не допускати 
виникнення хвороб. Потрібна профілактика – заходи щодо недопущення чо-
го-небудь через запобігання. Ключове слово – недопущення! Профілактичні 

* див. розділ 15 «термінологія»
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заходи спрямовані на збереження здоров’я на тому рівні, на якому воно є сьо-
годні. Часто цього замало. Потрібний комплекс спеціальних заходів, спрямо-
ваних на поліпшення здоров’я. І це оздоровлення – система заходів, кінцевою 
метою яких є зміцнення здоров’я. Ключове слово – зміцнення! Найкраще лі-
кування – це профілактика, а найкраща профілактика – це оздоровлення. Мала 
профілактика більш ефективна, ніж велике лікування, а бодай трохи оздоров-
лення вагоміше, ніж багато профілактики. Біорезонансна медицина, перш за 
все оздоровча, а вже потім профілактична і насамкінець – лікувальна. 

Щоб бути здоровим, треба підтримувати стабільність внутрішнього сере-
довища організму в умовах постійної зміни характеристик зовнішнього сере-
довища. Таку універсальну властивість живого активно зберігати сталість фі-
зіологічних функцій називають гомеостазом, а реакції організму, направлені 
на збереження постійності його внутрішнього середовища, – гомеокінезом . 
Біохімічний гомеостаз має величезну кількість показників. Одним із важли-
вих є т. зв. «кислотно-лужний баланс». Це гармонія, співзвуччя кислотних 
та лужних йонів. Стан підвищеної кислотності називають ацидоз. Закислення 
організму призводить до зниження імунітету і появи більш ніж 200 із відомих 
захворювань. При підвищеному вмісті лугу в організмі, розвивається стан, 
який називається алкалоз. Стійкість організму до залужування в кілька ра-
зів вища, ніж до закислення, і тому для здоров’я людини більш бажаний стан, 
що наближається до легкого компенсованого алкалозу. На жаль, сьогодні ча-
стіше зустрічається стан, близький до компенсованого ацидозу. Це треба змі-
нювати. Збалансоване pH-середовище – основа нормального перебігу мета-
болічних процесів в організмі. 

Досліджено, що в основі всіх відомих фізіологічних процесів організму ле-
жать електричні та магнітні явища, тому він має свою окрему функціональну 
систему електромагнітного гомеостазу. Важливу роль електромагніторецеп-
торів на молекулярному і клітинному рівні виконують молекули води та ко-
лагену, а на тканинному – точки акупунктури і канально-меридіанна система, 
також кластери біогенного магнетиту. У свою чергу, електромагнітний гоме-
остаз контролюється і управляється через систему інформаційного гомеостазу. 
Без претензій на незаперечну правильність, спробуємо зробити такий висно-
вок: система інформаційного гомеостазу є основою системи енергетичного 
і в т. ч. електромагнітного гомеостазу, який, у свою чергу, є основою системи 
біохімічного гомеостазу, який і визначає діяльність системи функціонального 
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гомеостазу. Всі зазначені гомеостази є надскладними системами, і між ними 
повинні функціонувати певні інтерфейси, які треба досліджувати, використо-
вуючи доступні для нас способи і методи. 

Метод – систематизована сукупність кроків, система правил, прийомів, які 
потрібно здійснити для виконання певного завдання. Різні методи об’єдну-
ють у методики. Сукупність методів і методик формує методологію. Спосіб – 
це система дій для досягнення мети. На нашу думку, спосіб – більш широкий 
термін і може включати ряд методів. Основою взаємодії у сучасних системах, 
у т. ч. інформаційних, є інтерфейси (сукупність засобів, методів і правил вза-
ємодії між елементами системи). Перспективно було б визначити інтерфейси 
між елементами системи управління біологічними процесами, або речовиною 
і енергією, або енергією та інформацією; між системами біохімічного, елек-
тромагнітного та інформаційного гомеостазів. 

Важливим є також термін «вібрація». Можливо, що саме знання про ві-
брації і є якраз тим місцем, де біоенергетика, геометрія, психологія, езотерика 
знайдуть точки дотику? Куди не кинь, від атома до Всесвіту – всюди вібра-
ційний принцип світобудови. Все коливається із власною частотою, від най-
нижчої до найвищої. Ніщо у нашому світі не перебуває в абсолютному спо-
кої, все змінюється, а постійними залишаються тільки самі зміни. Одними 
із основних параметрів, що характеризують вібрацію, є амплітуда і частота 
коливань. Частота – фізична величина, що дорівнює кількості однакових по-
дій за одиницю часу. Одиницею вимірювання частоти в Міжнародній системі 
одиниць (SI) є герц (Гц; Hz). Частоти вібрацій атомів, молекул, клітин, тка-
нин, органів людського тіла + частоти їх енергетичних структур, разом утво-
рюють вібраційний «портрет» людини в просторі. Вібрації подібної частоти 
резонують. Резонанс – явище різкого зростання амплітуди вимушених коли-
вань у якій-небудь коливальній системі, що настає тоді, коли частота зовніш-
ньої сили збігається з власною частотою коливань цієї системи. Біологічна 
матерія, як і будь-яка, вібрує, і ці вібрації мають свої характеристики, в т. ч. 
і частотні. Біорезонанс – явище зростання амплітуди коливань у біологічних 
коливальних системах (молекулі, мембрані, клітині, тканині, органі), що на-
стають, коли частота зовнішньої сили збігається з власною частотою коливань 
біосистеми. Біорезонанс виникає як ефект після дії багатьох чинників, у т. ч. 
і під дією електромагнітного поля. Методи електромагнітного біорезонансу – 
це перспективні напрями у діагностичній, профілактичній, лікувальній і, го-
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ловне, оздоровчій медицині. Термін «біорезонанс» ортодокси від біології і ме-
дицини вважається псевдонауковим. Тому противників біорезонансної терапії 
так само багато, як і її прихильників.

Лікарі, які сповідують виключно принципи класичної західної медицини, 
скептично налаштовані до ІХТер, біорезонансної медицини та, відповідно, 
і до приладів (обладнання), які при цьому використовуються. У запеклій бо-
ротьбі за пацієнтів частина лікарів-ортодоксів, які взагалі далекі від новітніх 
технологій, називають електромагнітну медицину шарлатанством, обманом, 
або пов’язують таку діяльність із містичними, езотеричними проявами. Шар-
латан – дурисвіт, який експлуатує довіру публіки, особа малоосвічена, але за 
допомогою зовнішніх прийомів видає себе за вченого. Містика – все те, чому 
людина не може знайти логічного та раціонального пояснення. Але містика – це 
тільки частина більш широкого терміна «езотерика» (будь-яке таємне знання 
для «небагатьох обраних», яке дійшло до нас із глибини століть). Вже три-
валий час езотерика не сприймається офіційною наукою, однак до неї мають 
величезний інтерес мільйони простих людей. Бо все одно це наука! З точки 
зору прихильників традиційної медицини люди, які займаються чим-небудь на 
кшталт електромагнітної медицини, – біологічні єретики, і розповсюджують 
вони у вигляді ідей, переконань, розмов, доповідей, книжок – біологічну (ме-
дичну) єресь. А об’єднуються ті єретики у спеціальні секти (еґреґори), розси-
лають своїх розвідників-орбів та розкидають навкруги шкідливі меми. 

Еґреґор – енергетична субстанція, що породжується думками і емоціями 
людей і отримує самостійне буття. Одні впевнені, що це сутність, більше існу-
юча від віри, і з’являється вона, коли люди сприймають чужий досвід за свій. 
Інші – що це своєрідна ментальна проекція матеріального світу, яка керує сві-
домістю людей і ними ж створюється. Сучасна офіційна наука не визнає існу-
вання еґреґорів, хоча й не може заперечити факт їх існування. Прихильники 
концепції еґреґорів говорять про їх суттєвий вплив на мислення людини і про 
те, що т. ч. можливо управляти масами. Потужні еґреґори, що здатні реально 
впливати на земні справи, в давнину називали «силами» або «богами». Отже, 
еґреґор (енерґер)  – це єдиний складний організм, але створений він не з ре-
човини, не з атомів і молекул, а з енерго-інформаційних полів (і електромаг-
нітне поле – також їх складова), які властиві земним речовинним утворенням 
(людям, тваринам, рослинам, мікробам, мінералам і т. п.), що входять до нього. 
Відносно еґреґора біополе, напр., кожної людини посідає приблизно таке ж іє-



Голуб Ю.С., Коптєлов О.О., Бондар М.П.

110

рархічне місце, яке маленька клітина – у великому людському організмі. Тому 
еґреґори не впливають безпосередньо на речовинні структури земних об’єк-
тів, але вони мають змогу впливати на енерго-інформаційні поля, які мають ці 
об’єкти. А вже поля (в т. ч. біополя) й управляють усім хімічним (у т. ч. і біо-
хімічним) розмаїттям речовини. Еґреґори частіше впливають не на свідомість 
людини, а на більш могутню структуру – на її підсвідомість, яка надалі й фор-
мує необхідні свідомі засади. Ми в полоні «еґреґорної свободи», і ми всі у та-
кому хитрому полоні, що впевнено вважаємо себе вільними.

Світ тонких і маловідомих нам енергій оточує нас. Одним із таких явищ є 
орби. Їх іще називають енергетичні шари, плазмоїди. Ці загадкові напівпро-
зорі кулі не сприймаються людьми органолептично, а виявляються на фото. 
За твердженням багатьох фахівців з езотерики та біоенергетики, плазмоїди 
щодо свого розвитку стоять над людьми, контролюють їх поведінку, добре 
розбираються в тонкощах людської психіки. Орби – це чорнороби: десь хтось 
Вищий вирішує, а вони виконують ці вказівки. Сьогодні ці кулясті енерге-
тичні сутності цілим рядом дослідників вважаються «плазмовою розумною 
формою життя», яка існувала здавна, ще задовго до біологічної форми життя 
на нашій планеті.

У сучасному житті нас повсюди оточують інформаційні технології. Відпо-
відно до однієї з теорій, у нашому світі інформація може поводити себе, як, 
напр., людські гени, – коли ідеї, як інформаційні продукти, здатні самовідтво-
рюватись, мутувати та розвиватись. Таку одиницю мислення назвали – ме-
мом. Це одиниця інформації, яка міститься у свідомості, здатна до самостій-
ної реплікації. Мем – це не танцівник, це сам танець; це не співак – це сама 
пісня. Основне призначення мема – поширення. І поширюється він через нау-
кові знання, літературні тексти, анекдоти, кінофільми, рекламні слогани, ме-
лодії, модні вислови, релігійні уявлення, політичні заяви і т. д. Концепція і те-
орія мемів досліджується у межах науки меметики. 

Здатність «пустопорожніх» медикаментів, що не мають активнодіючих 
компонентів, проявляти лікувальну дію давно хвилює лікарів у всьому світі. 
Вони розуміють: – якщо вдасться розібратися, як виникає ефект плацебо, то 
буде виявлений і надалі задіяний колосальний резервний потенціал організму. 
А це прямий шлях до нових ефективних ліків, методик, обладнання, які вико-
ристовуватимуть не зовнішні впливи і стимули, а власний, внутрішній потен-
ціал. Фактично, це омріяний перехід від екзогенних ліків до ендогенних; це 
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можливість спілкування з могутнім «внутрішнім світом» людини, який поєд-
нує речовину, енергію та інформацію. І не просто поєднує, а мудро управляє 
цим базовим комплексом. Досліджено, що під ефект плацебо явно підпада-
ють близько 35% людей. Головний секрет той, що феномен плацебо проявля-
ється тільки в тих, хто вірить у зцілення, і він залежить від очікування паці-
єнта, від його ставлення до лікування; від усього, що в підсумку допомагає 
у формуванні його ВІРИ. Також і лікар сам повинен вірити в те, що він про-
понує, бо пацієнт його віру чітко фіксує на різних рівнях сприйняття. Якщо 
людина впевнена, що той чи інший засіб їй допоможе, – то так і буде. Плацебо 
дає змогу відкрити приховані можливості людини. Сила самонавіювання може 
бути настільки велика, що вона працює навіть тоді, коли пацієнти свідомо при-
ймають плацебо. Це явище назвали «метаплацебо». На жаль, і в погане, не-
гативне наш мозок може вірити так же сильно, як і в хороше, позитивне; це 
явище має назву – «ефекту ноцебо». Сфера тонких енергій досі маловивчена, 
і суть дії плацебо неможливо пояснити виключно матеріальними категоріями. 
Беззаперечно лише одне: те, у що ми дійсно віримо, рано чи пізно відбувається 
з нами в реальному житті. А вже коли саме, – це залежить від сили, рівня, ін-
тенсивності, висоти і чистоти ВІРИ + наполегливості того, хто ВІРИТЬ! Не-
має в світі ліків сильніших від нашої власної ВІРИ. «Здоровий Дух – здорове 
тіло» (Дух як причина, а тіло як наслідок), тобто фізичний стан людини, ви-
значають її психічні установки. Тому плацебо, як психологічну відповідь на 
лікування, давно вже не вважають за «обман організму», воно стало природ-
ною складовою будь-якої лікувальної системи. 

Органоїд – орган – організм – організація – організування – терміни, які 
характеризують різні рівні організування біологічного і соціального життя на 
нашій планеті. Взаємодіючи із зовнішнім світом, людина іноді поводиться як 
організм, а іноді – як особистість. Але особистістю стають не одразу. З народ-
ження – індивід, далі – особа, а після усвідомлення своїх унікальних якостей – 
людська особистість. Наступний крок – людська індивідуальність.

У цьому розділі ми зазначили найбільш важливі, з нашої точки зору, тер-
міни, але далеко не всі, які нам хотілося б. Та не біда, бо у цій праці є розділ 
15 «термінологія», дуже важливий, як на наш погляд, у якому і надані короткі 
характеристики ще багатьом термінам, що зустрічаються по тексту. Вони й по-
винні допомогти нам краще зрозуміти один одного.

 дякуємо!
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2. БІОФІлОСОФІя яК СиНтЕЗ 
ФІлОСОФСЬКиХ УявлЕНЬ ПРО живЕ. 

ФІлОСОФІя НОРМи І ПАтОлОГІї
Філософія є медициною душі. 

Цицерон*

Що таке філософія (від грец. phileo – люблю і sophia – мудрість) і навіщо 
вона потрібна? Якщо хтось упевнений, що філософія – це якісь абстрактні 
і загальні міркування на глобальні теми, – той помиляється, бо філософія – це 
керівництво до дії, це програма, яка чітко відображає наше ставлення до всіх 
подій, явищ, що мають місце в житті. 

В сучасних умовах філософія є прикладним інструментом для досягнення 
мети. За Цицероном, філософія – мати всіх наук. Її цінність – в індивідуаль-
них проявах: кожна небайдужа до себе людина повинна розумно (а ще краще 
мудро) скласти власну життєву філософію на основі тих багатьох знань, умінь, 
навичок, звичок, які їй притаманні. Якщо людина не розуміє якісь періоди свого 
життя, не може пояснити, що і чому з нею відбувалося і відбувається, значить, 
ті знання, ті системи навчання, якими вона користується, не відповідають її 
життєвому кредо*. Звідси висновок: хочеш змінити своє життя, власну долю – 
тоді спочатку зміни філософію власного життя, створи свою філософську ос-
нову, особисту базу здорового, щасливого і ефективного існування. Без міц-
ного фундаменту надійний будинок не побудуєш.

Ще більш конкретний висновок: якщо тебе вчать і не можуть навчити вчите-
лі-неуки; якщо тебе захищають і не можуть захистити бездарні адвокати; якщо 
тобі проповідують ті, які самі у це не вірять; якщо тебе лікують і не можуть 
вилікувати хворі лікарі і т. п., то треба розуміти, що їх життєва філософія нее-
фективна і, можливо, навіть нікчемна, вони філософію патології сприймають 
як філософію норми, і тому, їм не варто довіряти, з них не треба брати при-
клад. Їм та Вам (якщо Ви в процесі пошуку свого філософського кредо) слід 
би негайно починати формувати якусь нову філософську концепцію власного 
розумового та фізичного (а ще краще інформаційно-енергетичного) здоров’я.

Мати таке здоров’я – вже успіх, при такому здоров’ї Вам від життєвих вдач 
просто нікуди подітися. Який би Ви не чинили їм опір.

Т. ч., – людина може успішно реалізуватися тільки через ту філософію, яку 
вона сприйняла, а частіше через ту, яку вона зрозуміла, вистраждала, вималю-
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вала, склала сама, фактично – створила! Творець власної успішної філософії – 
звучить гордо! Можливо, для цього ми й існуємо у цьому Світі? 

Але якщо вже застосовано слово «філософія», то це говорить про те, що 
все не так просто і легко. І формувати власне філософське кредо доцільно 
поступово, поетапно. Бо надто складна ця наука для розуміння. Бо надто 
глобальні її закони. І тут мова не йде про якісь там юридичні закони, які 
ми можемо скасувати чи свідомо загальмувати, ігнорувати їх дію. Це стосу-
ється об’єктивних могутніх законів Всесвіту, і намагання їх змінити чи іг-
норувати безглузді.

Будь-яка наука ніколи не стоїть на місці, бо якщо вона застигне, зупиниться, 
то невдовзі помре. А мати всіх наук – філософія, тим більше. Вона розвива-
ється у багатьох напрямах. Для нас більш близький і цікавий – біологічний. 
Вже більше як півстоліття тому люди створили і вивчають т. зв. «біофілосо-
фію». Це величезний науковий пласт, і ми у цій книжці не в змозі його до-
стойно висвітлити. Але коротку характеристику дати необхідно.

Біофілософія (англ. biophilosophy) – це синтез філософських уявлень про 
живе; філософське осмислення сучасного стану біології. Це не просто новий 
метод вивчення живого, а уявлення про живе, як про щось глобальне і цілісне, 
яке не зводиться до виключно фізичних, хімічних чи електромагнітних харак-
теристик живого. Біофілософія – новітній напрям у філософському осмисленні 
життя, коли конкретні біологічні дослідження здійснюються у світлі нових 
філософських ідей, нового філософського бачення світу. По суті, це феномен 
духовної культури, це інтелектуальна зацікавленість щодо вивчення базових 
проблем феномену життя. 

Цей термін почав вживатися з кінця 1960-х років, а ще з початку XX ст. 
вживали трохи інший. Кажуть, що ХХ ст. почалося з т. зв. «філософії життя» 
і завершилося «біофілософією», пройшовши складний шлях. І перше, і друге 
виникли під сильним впливом того буму, що переживала біологічна наука. І це 
стало можливим насамперед завдяки виходу біології на надорганізмовий рі-
вень структурного організування живих систем, коли наука розглядає природу 
як цілісний організм, а біосферу – як глобальну екосистему. 

Поняття «філософія життя» («філософія біології») і «біофілософія» – не 
тотожні. Чому ж знадобився перехід від, здавалося б, природного терміна «фі-
лософія біології» (за аналогією, напр., з «філософією фізики», «філософією 
математики» і т. д.) до терміна «біофілософія»? Знадобився, бо перший – це кла-
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сична філософія і поняття життя в ній, а другий – тут ситуація не така, а у ба-
гатьох важливих моментах навіть зворотна, бо визначеність основної орієн-
тації діаметрально інша – на біології, яка є основним джерелом прийнятних 
на сьогодні уявлень про те, що таке «життя». Осмислення зв’язків між біоло-
гією та філософією і  зумовило становлення біофілософії, яка у своєму роз-
витку повинна об’єктивно забезпечити вихід як біології, так і філософії на 
більш загальний світоглядний рівень. Якщо коротко, то головна різниця така: 
«філософія життя» – це життя, це живе у філософії, а «біофілософія» – це фі-
лософія у житті, у діяльності живого, у біології. Або: перше – як життя, біо-
логію розуміє філософ, а друге – як філософію розуміє і використовує біолог. 
Різниця принципова. Згодні?

Світ живого надзвичайно складний та різноманітний. Життя є сукупністю 
біосистем різних рівнів організування. Так, елементарним носієм, речовин-
ним субстратом живого виступає протоплазма, а матеріальною енергетичною 
складовою – електромагнітне поле і т. д. Якщо за допомогою біофілософії ми 
не зможемо зрозуміти, що таке життя як щось глобальне і цілісне, то як тоді 
ми зможемо зрозуміти його прояви? Такі, наприклад, як норма і патологія.

Резюме. Біофілософія – у чому ж її суть, які її завдання? У розв’язанні су-
перечностей між матеріальними потребами тілесного організування людини 
і духовною сферою її буття; протиріч між молекулярною і польовою формами 
живого; всього сущого – між речовиною, енергією і інформацією (тілом, Ду-
шею і ДУХОМ). 

Зрозуміти біофілософію не просто. І коли з біологією нам, шановний 
читачу, маємо надію, трохи легше, то з філософією якось не дуже, для 
більшості ще зі студентських років. Але якщо хочемо зрозуміти біофі-
лософію, її суть і завдання, а через це – і вияв різних організацій буття, 
напрямів альтернативної медицини й езотеричних наук, і навіть те, що 
сьогодні називаємо містикою і т. п., – то просто необхідно згадати хоча б 
якісь основи класичної філософії. Її основи з біологічним відтінком. Да-
вайте ризикнемо? Тоді спробуймо розглянути сім класичних філософських 
трендів*. А ще давайте подумаємо: чи розширяє це наше біологічне мис-
лення; чи наближає це нас до розуміння базових виявів життя – норми 
і патології? Відповідь за Вами! 

І одним із перших кроків до ознайомлення з класичними філософськими 
основами є розуміння концепції причин і наслідків. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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2.1. Причини і наслідки
Коли той, хто слухає, не розуміє того, хто говорить,  
а той, хто говорить, не уявляє, про що він говорить,  

– це філософія.  
Вольтер*

Відомо, що світ, у якому ми живемо, являє собою суцільний (тоталь-
ний*) взаємозв’язок предметів та явищ. Світ – це не хаос предметів, процесів 
і явищ, а впорядковане, взаємопов’язане і взаємозумовлене ціле. Прояви вза-
ємозв’язку і взаємозумовленості предметів та явищ різноманітні. Філософські 
категорії «причина» і «наслідок» узагальнюють і виокремлюють одну із кон-
кретних і специфічних форм цього взаємозв’язку, зокрема, ту, яка вказує, що 
кожне явище чи група взаємодіючих явищ породжує інші явища. Тобто, явище, 
яке викликає до життя інші явища, є стосовно цього викликаного причиною. 
У свою чергу, результатом дії причини є наслідок. Відносини між цими кате-
горіями називають «причинно-наслідковим зв’язком». Отже, безпричинних 
явищ у нашому світі не існує .

Питання про причини і наслідки одне з найскладніших філософських питань. 
Навколо нього схрещувалися списи багатьох філософських вчень і напрямів. 
І це не випадково. Бо ми живемо у світі явищ (і саме наше життя є явищем, із 
причиною і наслідками), і причинність є важливим чинником, що їх упоряд-
кує. Якщо і є між явищами зв’язок, залежність, то це – причинність. А якщо 
не причинність, то що? Від визнання безпричинності до визнання дива – один 
крок, але дива – це вже не класична наука, а релігія або містика. 

Причинний зв’язок – це залежність одного явища від іншого, а цього ін-
шого – від третього, і так до нескінченності. Тому причинність і є формою 
зв’язку між явищами, залежності одного явища від іншого. Будь-яке явище 
виникло не з нічого, воно породжене не якоюсь надприродною силою, а ін-
шим явищем, яке теж породжене ще іншим, і т. д. 

Суть причинності в тому, що вона вказує на залежність одного явища від 
іншого. Шукати причину явищ можна тільки в ін. явищах, а не в чомусь ін-
шому. Принцип «усі явища мають причину в інших явищах» показує, що при-
чинність цілком належить до світу явищ. Поза світом явищ причинності немає 
і бути не може. Оскільки вона складається з причин-явищ і наслідків-явищ, то 
як би далеко ми не переглядали цей ланцюг в причинний або наслідковий бік, 
скрізь побачимо тільки явища. Важливо ще й те, що причинний зв’язок володіє 
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«властивістю» незворотності. І ця односпрямованість причинно-наслідкового 
зв’язку рухається виключно – від причини до наслідків . Причина завжди 
породжує наслідки. Напр., смартфон упав на підлогу і розбився: його зітк-
нення з підлогою – причина, а те, що розбився, – наслідок цього зіткнення. Це 
відношення причини і наслідку не можливо перевернути, перекрутити, змі-
нити, тобто розбиття приладу не може бути причиною його зіткнення з під-
логою, тільки наслідком.

Причинність означає перехід одного явища в інше, і нічого більше. Світ 
явищ – це світ нескінченних причинно-наслідкових ланцюжків. Як приклад, 
частина ланцюга причин і наслідків, що викликали смерть людини: безпосе-
редньою причиною був больовий шок, але це наслідок, а причина цього шоку – 
сильний біль, який, у свою чергу, є наслідком опіку значної ділянки тіла; але 
опік є тільки наслідком, а його причиною було падіння цієї людини на гаря-
чий, палаючий предмет, в той же час, падіння – наслідок штовхання помер-
лої людини ін. людиною, саме поштовх є причиною; але ні, це теж наслідок, 
а причиною такого вчинку була помста, злість, ненависть, але й це теж наслі-
док, а причина помсти – це сильна образа, яку колись завдала померла людина 
тій, іншій, що штовхнула, і т. д. Ці зв’язки нескінченого ланцюга причин і на-
слідків можна було б продовжувати і продовжувати, але якщо зупинитися й 
розглянути описаний відрізок, а з нього взяти зазначене останнє та перше, то 
що виходить? А виходить те, що образа іншої людини є причиною, яка (че-
рез складну причинно-наслідкову систему) породила смертельний наслідок 
для того, хто образив.

Але хіба ми, адекватні, нормальні люди, можемо прорахувати десятки і сотні 
причинно-наслідкових послідовностей, особливо коли вони розведені у про-
сторі і часі? Навряд. Просто треба пам’ятати: – безпричинних явищ не існує . 
Добре пам’ятати і відповідно це сприймати. Що б із нами не відбувалося (від 
найгіршого до найкращого), на те існують свої причини. А якщо захочемо, а го-
ловне, зможемо розібратися у цих складних зв’язках, то, скоріш за все, знову 
повернемося до себе, до своїх дій, думок-емоцій, до явищ, які ми (або наші 
дуже близькі) колись породили. Це як сумнозвісні прокурорські жарти про те, 
що не треба дуже наполегливо розслідувати злочини, бо тоді можна вийти на 
самих себе. Це як у лісі заблукати – начебто йдеш додому прямо і впевнено, 
але через якийсь час знову опиняєшся на знайомій галявині і треба вкотре по-
чинати все спочатку. Ось така філософія. 
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Будь-яке явище є причиною і наслідком одночасно. Це означає, що не іс-
нує безпричинних явищ, як немає і явищ, котрі зникають у небуття, без сліду, 
без наслідків. Яке б явище ми не взяли, воно обов’язково стоїть у нескінче-
ному ряду подій, одні з яких породжують його, а інші є його наслідками. З ви-
знання причинно-наслідкового зв’язку явищ, випливають два важливих ви-
сновки: ніщо не виникає з нічого і не зникає без сліду, тобто не переходить 
в ніщо; всяке явище породжується ін. явищем яке, в свою чергу, породжує 
третє явище, і так до нескінченності.

Причинно-наслідковий зв’язок належить виключно до сфери явищ, а не до 
речей, тіл, предметів і т. п. Напр., не можна говорити: причина молекули, па-
перу, літака, тарілки і т. д. А можна говорити про причину взаємодії молекули 
з іншою, горіння паперу, польоту літака, забруднення тарілки тощо. Причи-
нами та наслідками можуть бути тільки явища, тобто відносини речей через 
їх властивості, а не самі речі.

Першопричиною (найперша, початкова, головна) всього є причина виник-
нення Світу. І такою першопричиною всього є Творець. А причинно-наслід-
кові зв’язки виникають там, де щось має причину не в собі самому, а в іншому. 
Але поряд із причиною існують і умови – такі собі фактори, без наявності яких 
причина часто не може породити наслідок, тому дія причини завжди залежить 
від умов і може змінюватися разом із ними. Це означає, що причина сама по 
собі спрацьовує не у будь-яких умовах, а тільки в певних. У медицині, напр., 
існує такий вислів: «Кожна людина чимось інфікована, але далеко не кожен 
з інфікованих є інфекційно хворим». Дійсно, в кожному з нас можуть бути ви-
явлені ті чи інші інфекційні агенти (напр., туберкульозна паличка і т. п.), але 
відповідною хворобою (у цьому випадку – туберкульозом) людина занедужує 
тільки при певних умовах: хронічне переохолодження чи перебування у вог-
кості, виснаження організму внаслідок недоїдання, недосипання, стресів і т. д. 
Серед умов зустрічаються більш істотні, більш важливі та менш важливі. Іноді 
буває так, що питома вага умови або низки умов настільки велика, що це дає 
привід для того, щоб помилково вважати їх самою причиною.

 Одна й та сама причина за різних умов може породжувати різні наслідки, 
а різні причини за однакових умов – однакові наслідки. Крім того, наслідок 
може породжуватись не однією, а кількома причинами одночасно. Напр., кінь 
може впасти як від занадто швидкої їзди, так і від довгого стояння в конюшні; 
як від хвороби кінцівок, так і від слизької дороги. А може, тому він впав, що, 
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маючи хворі копита, – швидко мчав по слизькій дорозі? Взаємозв’язок причини 
і наслідку передбачає їх взаємний перехід, оскільки причина може виступати 
як наслідок попереднього (того, що його породило) явища, а наслідок є причи-
ною, яка може породити ін. дії, – наслідок не залишається пасивним стосовно 
причини, що його породила, а може активно впливати на неї. Т. ч., наслідок 
поширює «щупальця» свого впливу не тільки «вперед» як нова причина, що 
породжує новий наслідок, але і «назад», на свою причину (можливо, не зразу, 
а в певній часовій перспективі). Подібну взаємодію причин і наслідків назива-
ють зворотним зв’язком. Він діє у всіх самоорганізованих системах – як у жи-
вих організмах, так і в суспільстві. Без цього зворотного зв’язку неможливі 
стійкість та поступальний розвиток системи.

Зі сказаного можна зробити висновок, що розуміння категорій «причини» 
і «наслідки» є необхідною умовою пізнання людиною навколишнього світу та 
формування індивідуального життєвого філософського кредо. Ви хочете от-
римати омріяні результати, наслідки? Так створіть відповідні причини, які їх 
породять! І омріяне опиниться у Вас в кишені. 

Резюме до розділу 2.1. Чи можна вважати патологію наслідком слабкості 
норми, а причиною норми – непроявленість патологій (як наслідок)? Якщо так, 
то норма (хай і слабка) – явище, що породжує патологію, а саме патологія (хоч 
і не проявлена), як причина, породжує, як наслідок, явище норми? Або все ж 
таки – будь-яке явище є причиною і є наслідком одночасно. Бо безпричинних 
явищ не існує. І які потрібні фактори, без наявності яких причина не зможе 
породити наслідок? Ці запитання досить схожі на риторичні. Шановний чи-
тачу, може, спробуєте на них відповісти? 

Ви зацікавилися ІХТех? Ви шукаєте лікаря, який використовує інноваційні 
методи і прилади? Це наслідок, а причина Вашої цікавості – бажання позбу-
тися якоїсь патології або активно зайнятися профілактикою, оздоровленням. 
Звісно, Ви хочете отримати хороші результати (позитивні наслідки) такої взає-
модії з інноваціями – тоді створіть відповідні причини, які забезпечать бажані 
для Вас наслідки. І хай це відбудеться не в першому, так би мовити, «коліні» 
причинно-наслідкового ланцюга – причина і потім відразу потрібний наслі-
док, хай у третьому-четвертому – якась причина породить наслідок, а той сам 
стане причиною і з’явиться новий наслідок, який, ставши причиною, забезпе-
чить бажане для Вас оздоровлення. Скажете, складно? Може, й так. Але ж Ви 
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розумна людина, бо раз уже читаєте цю книжку і дійшли до цього розділу, – то 
вже точно не дурень! І хай така гімнастика розуму стане частинкою великої 
роботи по формуванню Вашого особистого життєвого філософського кредо. 

Або ще: шановний лікарю (валеолог), Ви освоїли цікаву методику діагнос-
тики та лікування за допомогою приладу на основі електромагнітних коливань? 
Це добрий наслідок Вашого старання, що породжений рядом причин, про які 
Ви самі добре знаєте. До Вас прийшов новий пацієнт? Це наслідок Вашого 
старання + наслідок тих причин, що має сам пацієнт і про які Ви повинні яко-
мога більше дізнатися від нього і зрозуміти їх, якщо бажаєте позитивних на-
слідків. Робота з приладом, як причина, обов’язково породить масу наслідків 
як у пацієнта, так і у Вас. Якісь із них можна буде побачити відразу, якісь зго-
дом, а якісь після численних причинно-наслідкових перетворень, можливо, про-
являться через роки або десятиліття. Головне – необхідно пам’ятати: безпри-
чинних явищ не існує і будь-які наслідки з’являються невипадково. Чи, може, 
все ж таки випадково? Саме час розібратися із випадковістю і необхідністю.

2.2. Необхідність і випадковість 
Мудра людина – це така,  

яка ніколи не втрапляє в ситуацію,  
з якої розумна людина  

намагається вийти з честю. 
Є. Голибард

Дуже часто люди цікавляться питанням: яким чином відбувається та чи 
інша подія – випадково чи через необхідність? Одні стверджують, що у світі 
панує тільки випадковість і немає місця необхідності, інші ж – що ніякої ви-
падковості не існує і все відбувається за необхідності. Але істина, як завжди, 
десь посередині – і випадковість, і необхідність мають своєю частку права на 
життя. Напр., уявімо, як розлітається насіння кульбаби або тополиний пух від 
пориву вітру. Місце, куди впаде насінина, – випадковість, а от сам його розліт, 
сам процес переміщення насінини – необхідність, бо це є необхідною умовою 
існування цих рослин. 

Явище або подію, що за наявності певних умов обов’язково настає, нази-
вають необхідністю. Саме за необхідністю день іде за ніччю, одна пора року 
змінюється іншою і т. п. Необхідність випливає із сутності, внутрішньої при-
роди розвитку явища. Вона постійна, стабільна і стійка для нього. Необхід-
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ність виступає в тому чи іншому процесі як головний напрямок, як тенденція, 
стратегія розвитку, але ця тенденція часто пробиває собі дорогу через низку 
випадковостей. 

На відміну від необхідності – випадковість не випливає з природи предмета 
(явища), вона нестійка, тимчасова. Але всі випадковості – це тільки наслідки, 
тому всі (без винятку!) випадковості обов’язково мають свої причини. І при-
чини не в самому предметі, явищі, а поза ними – у зовнішніх умовах і обста-
винах. Випадковість, так би мовити, доповнює необхідність, презентує кон-
кретну форму її прояву. Випадковість так само об’єктивна, як і необхідність. 
За хитросплетінням випадковостей завжди ховається об’єктивна необхідність, 
якась закономірність. Дуже часто ми таких закономірностей не фіксуємо і, від-
повідно, не розуміємо і, щоб, так би мовити, не «перегрівати» напруженими 
думками свій мозковий «вінчестер», – скидаємо інформацію про такі випадки 
у спеціальну «папку» під назвою «випадкове». По суті, випадковість є особли-
вою формою прояву необхідності . 

Необхідність і випадковість діалектично взаємопов’язані. Одна і та ж подія 
є і необхідною, і випадковою одночасно – необхідною щодо одного і випадко-
вою щодо іншого. Те, що випадкове в одній системі, може стати необхідністю 
в іншій. Вам випадково пташка «позначила» капелюх або плече? Чи Ви якось 
«випадково» підійшли до дороги, і саме в цей момент якась машина оббриз-
кала Вас брудом з ніг до голови? У системі, пов’язаній із Вами, – це випад-
ковість (так сприймається), а в іншій, зазвичай, невідомій Вам, системі явищ, 
подій – це була важлива необхідність! 

Ізольовано один від одного, в чистому вигляді, необхідність і випадковість 
не існують, вони виступають як співвідносні категорії. Необхідне часто прокла-
дає собі дорогу крізь випадкове. Невже? Саме так, бо випадкове частіше реа-
лізується через щось одиничне, відокремлене. А кілька таких випадковостей – 
і вони вже активно впливають на хід якогось необхідного процесу, прискорюючи 
або вповільнюючи його. Отже, випадковість перебуває в різноманітних зв’яз-
ках із необхідністю, і кордон між ними ніколи не буває закритим. Однак го-
ловний, стратегічний напрям, генеральну лінію розвитку визначає саме необ-
хідність. Виходить, що необхідність – це стратегія, а випадковість – тактика! 

Розуміння діалектики необхідності та випадковості – важлива умова пра-
вильної (а значить, успішної) практичної та теоретичної діяльності. Яка ос-
новна мета пізнання? Може, щось виявити? Так, виявити щось закономірне. 
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Для того, щоб хоч трохи зрозуміти цей світ, (а в наших уявленнях він розкри-
вається і проявляється як нескінченне різноманіття явищ, речей і подій, доти-
ків, кольорів і звуків, запахів, електромагнітних коливань та інформаційних 
технологій, інших властивостей і відносин) – необхідно виявити певний поря-
док, через систематизацію знайти якусь системність. А для цього потрібно про-
аналізувати ті конкретні форми випадковості, в яких проявляється необхідне .

Люди по-різному ставляться до необхідності і випадковості в повсякден-
ному житті. Того, хто заперечує будь-яку роль випадковості у розвитку природи 
і суспільства, називають фаталістом (від. лат. fatale – неминучий, фатальний). 
А той, хто, навпаки, заперечує будь-яку необхідність і впевнений, що наш світ 
є царством випадковостей, хаосу, називають індетерміністом (від лат. in – ні + 
determinare – визначати).

Резюме до розділу 2.2. Чи є норма необхідністю, а патологія випадкові-
стю? Хтось хворіє випадково або ж це незрозуміла для нас необхідність щодо 
конкретної особи? Чи випадково Ви, як пацієнт, опинилися у кабінеті саме 
цього лікаря? А у нього пацієнти випадкові чи всі вони з’явилися тут завдяки 
необхідності? Необхідність постійна, стійка, а випадковість – нестійка і тим-
часова. Але часто саме випадковість, хай хоча вона і не дуже зрозуміла нам 
категорія, презентує конкретну форму необхідності. Стародавні індуси гово-
рили: «Випадковість – це просто не пізнана нами закономірність». Отже, ви-
падковості – не випадкові! Нічого і ніколи не стається випадково. Просто 
випадковість – це елемент складного процесу формування поки що невідомої 
нам необхідності. Випадковості – це нитки, які слугують для ткання полотна 
необхідних закономірностей. Напр., зустріч і одруження саме з цією жінкою 
(цим чоловіком) – це випадковість чи закономірний прояв якоїсь необхідно-
сті? А саме такі діти, що з’явилися у результаті такого шлюбу, – випадковість 
чи необхідність? І якщо це необхідність, то для кого це необхідно і навіщо? 
Кожен має право і повинен сам відповісти на ці запитання. А може, випадко-
вість – просто – зовнішня форма, а необхідність – її внутрішній зміст? Тобто 
випадковість – це своєрідна форма необхідності? Можливо, й так, але із фор-
мою і змістом, як філософськими категоріями, необхідно (і це зовсім невипад-
ково!) розібратися більш докладно. 
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2.3. Зміст і форма
Як від медицини немає користі, якщо вона 
 не допомагає позбутися страждань тіла,  

так і від філософії немає користі, якщо вона 
не допомагає позбутися страждань душі. 

Епікур*

Усі оточуючі нас предмети, явища мають більш або менш складну струк-
туру. Вони складаються з величезної кількості частин і елементів, між якими 
існують стійкі зв’язки, відносини і взаємодії – це і називають структурою 
(від лат. structure – будова, розташування, порядок; взаємозв’язок частин ці-
лого). Всі структури мають свою внутрішню (в біології внутрішнє познача-
ють як ендо-) і зовнішню (відповідно екзо-) сторони. Але філософи не біологи, 
і тому зовнішню сторону структури вони називають більш глобально – фор-
мою, а внутрішню, разом з усіма елементами і процесами, що містяться в ній, 
називають змістом . 

Усі предмети, процеси і явища, все-все, про що ми знаємо, про що тільки 
можемо подумати, про що взагалі спроможні збагнути, має свій зміст і свою 
форму. Весь відомий нам об’єктивний світ перебуває в безперервному русі, 
і цей рух відбувається в різноманітних формах, кожна з яких має свій зміст. 
Звідси випливає висновок, що форма і зміст усіх явищ, предметів тісно пов’я-
зані, хоч і не співпадають одне з одним. Форма завжди змістовна, а зміст 
завжди оформлений .

Через форму ми пізнаємо зміст. Вивчивши зміст і зрозумівши закони, що 
йому властиві, ми можемо точніше пояснити форму і прогнозувати її розви-
ток. Зміст є визначальною стороною кожного явища або процесу. Розвиваючись 
у рамках старої форми, новий зміст рано чи пізно приходить у суперечність із 
нею і підготовлює заміну старої форми – новою. Поняття «зміст» часто трак-
тують, як щось майже ідентичне поняттю «сутність». Так, ці важливі поняття 
тісно пов’язані між собою. Але щодо ідентичності, то так здається тільки на 
перший погляд. Насправді ж це не так, вони далеко не ідентичні, бо поняття 
«сутність» вважається більш абстрактним, більш ширшим і глибшим, ним ви-
значають вирішальний, найглибинніший внутрішній зв’язок. Можна навіть 
стверджувати, що кожен зміст має свою сутність, і тоді знову з’являється три-
єдність (тріада): сутність – зміст – форма (як ДУХ – Душа – тіло або інформа-
ція – енергетика – речовина). 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Форма є вираженням змісту, його обумовленням, його проявом. Це зовнішнє 
організування змісту, це спосіб його існування у світі форм. Форма нерозривно 
пов’язана зі змістом, а через нього – із сутністю. І тоді, за аналогією, відпо-
відно: зміст є вираженням сутності, її обумовленням, зовнішнім організуванням 
сутності, способом її існування. Іншими словами – сутність себе маніфестує 
у змісті, а зміст – у формі. Або: – сутність себе маніфестує через зміст у формі. 

У живій природі форма і зміст проявляються як єдність функції і органа. 
Око – форма, а зміст – зір; вухо – форма, а зміст – слух, язик – форма, а зміст – 
слово та смак і т. д. Об’єктивною основою норми є її зміст, і зміст норми про-
являється формою норми. Об’єктивною основою патології теж є зміст, і цей 
зміст патології проявляється формою патології, патологічними формами про-
яву патологічного змісту. Немає безформного змісту, як і немає беззмістов-
ної форми. Форма не існує сама по собі (ні форма норми, ні форма патології). 
Вона позбавлена будь-якої цінності, якщо не є формою змісту (проявом змісту). 

Основою взаємозв’язку змісту і форми є постулат про визначальну роль змі-
сту. Саме він є провідною, вирішальною стороною в єдності форми й змісту. 
Зміна та формальний розвиток будь-чого залежить від зміни змісту (а якщо ще 
глибше – то сутності). Зміст, змінюючись, здійснює формоутворюючий вплив . 
І вже тоді, зі зміною змісту змінюється й форма. Напр., форма руки, її будова, 
змінювалась під впливом зміни її функцій (змісту), які постійно ускладнюва-
лися під впливом все нових і нових трудових операцій. Про домінуючу роль 
змісту стосовно форми свідчить увесь розвиток життя, вся еволюція. Проте 
і форма не є чимось байдужим, пасивним, індиферентним щодо змісту. Їй та-
кож притаманна певна самостійність, яка частково впливає на розвиток змісту. 
Між ними повинна бути і є гармонія! І без неї ніяк! Гармонія форми і змісту 
проявляється всюди і в усьому. Діалектика форми і змісту, тобто їх взаємо-
дія і взаємні перетворення, мають важливе значення для будь-якого пізнання. 

Так, кожна хвороба має свою форму (а це близько 30 тисяч діагнозів, які 
описані в медицині). Проте, вона має ще й свій зміст. Напр., виразкова хвороба 
шлунку – це не просто ушкодження слизової оболонки специфічними бактері-
ями (форма), а ще те, що лежить в основі цієї форми – зміст, а це, як вважають, 
проблеми нашої свідомості – страх або якийсь внутрішньоособистісний кон-
флікт. І коли вся увага лікаря і пацієнта зосереджена на формі, всі намагання 
у лікуванні – це позбутися больових симптомів, а при цьому зовсім не приді-
ляється увага змісту (страх і конфлікт нікуди не поділися), тоді хвороба, а ра-
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зом із нею і пацієнт, заганяються у «глухий кут», у своєрідне «порочне коло». 
Якщо подолати симптоми, зламати форму, зміст усе одно нікуди не подінеться, 
і хворобливі прояви просто можуть «перескочити» з одного органа на інший 
і, можливо, проявляться ще більш загрозливою формою (симптомом). Тобто, 
під час лікування будь-якого захворювання насамперед треба шукати його 
зміст (а ще краще – сутність). Симптом – це просто сигнал, який не треба іг-
норувати і адекватно на нього реагувати. Якщо, напр., в автомобілі лампочка 
датчика пального миготить (а це Вас дратує) – це симптом пустого бака, не 
більше. Це сигнал Вам про те, що якщо плануєте їхати далі, то необхідно за-
правитися. Зміст порожнього бака треба перетворити на зміст повного. І тоді 
різні симптоми, в т. ч. і миготіння індикатора, – щезнуть самі по собі. Хто може 
назвати адекватним водія, який замість заправки починає стукати по індикатору 
або намагається його зламати тільки для того, щоб він не мерехтів, звинува-
чуючи його у проблемі, що виникла? Так часто й офіційна медицина, на жаль, 
сприймає симптоми хворих пацієнтів (форму) як головного ворога і всіма си-
лами із ними бореться. А зміст? А на зміст хвороби вони не звертають уваги. 
І не тому, що не хочуть. Вони не визнають його існування (його формоутво-
рюючий статус), а раз так, то і не розуміють тісний зв’язок змісту із формою. 

Резюме до розділу 2.3. Ваші ліки або лікувально-профілактичні дії спря-
мовані на зміну форми патології, хвороби – на форму норми, на форму здо-
ров’я? Марна праця, бо Ви воюєте із формою, із симптомами. Наслідок буде 
невтішний – відсутність стабільної ефективності, лікарського авторитету та 
клієнтів-пацієнтів, економічна та соціальна яма, а може, і прірва. Жалюгідні 
наслідки, що породжені хибними причинами. Хіба що випадковість допоможе 
(а раптом з’являться 1-2 «круті» пацієнти!). Жодної необхідності або законо-
мірності. Згубна стратегія задля недолугої тактики. Потрібна зовсім інша фі-
лософія! Вам необхідні ліки, прилади, обладнання, які спрямовані на зміну 
змісту (а ще б краще сутності) патології на зміст (сутність) норми, здоров’я! 
Тоді і ефективність, і авторитет, і пацієнти, не як випадковість, а як законо-
мірність, і достаток, і статус, і сам лікар як зміст, а не форма, і в самому апа-
ратному супроводженні також зміст, а не форма, і лікування стане змістовне, 
а не формальне, і успішність фірми-клініки буде не за формою, а за змістом. 

Ці філософські постулати яскраво проявляються також і в біологічній сис-
темі «тілесне – духовне». Речовина, тіло (форма) – це еманація* духовного 

* див. розділ 15 «термінологія»
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(змісту), тому духовне оздоровлення є ключем до тілесного зцілення і здо-
ров’я (і стародавні філософи та цілителі про це заявляли тисячі років тому). 
Душа (зміст) проявляє і підтримує тіло (форму), як, перш за все, інструмент 
свого (власного) розвитку, відповідно – ДУХ (сутність) проявляє і підтри-
мує Душу також, як інструмент Його розвитку. Отже: тіло – еманація Душі, 
а Душа – еманація, прояв Духу. На філософський лад: форма – еманація змі-
сту, який є еманацією сутності. Зміст творить форму не «для проформи», не 
заради дотримання якихось формальностей, а для самого себе, щоб мати мож-
ливості власного розвитку. Ну а її величність СУТНІСТЬ сміливо можна наз-
вати аватарою* змісту, а через нього і форми.

Зазначені філософські категорії натякають, підказують, що головна ліку-
вальна, оздоровча, цілительська мета – посилення гармонії між сутністю, зміс-
том і формою норми, здоров’я та внесення максимальної дисгармонії, дисба-
лансу у взаємозв’язок сутності, змісту і форми патології, хвороби. Відповідно 
до теорії управління, сутність – СУБ’ЄКТ, а зміст є її об’єктом. У той же час 
зміст (будучи об’єктом відносно сутності) є суб’єктом для форми, яка, як об’єкт, 
взаємодіє зі змістом за рахунок зворотних зв’язків. Більш детально про суб’єк-
ти-об’єкти та зворотні зв’язки – у наступних розділах. Можна також сказати, 
що зміст – це стратегія (тоді сутність – суперстратегія, генеральна стратегія), 
а форма – лише її тактичний прояв.

2.4. Стратегія і тактика
Філософія відкриває людині притулок,  

куди не проникає ніяка тиранія,  
долину внутрішнього світу,  

лабіринт серця. 
Ф. Ніцше*

На перший погляд здається, що ці поняття настільки далекі від життя зви-
чайної людини, що зовсім немає ніякого сенсу заглиблюватися в їх особли-
вості, шукати якісь подібності та відмінності. Насправді ж, кожен із нас давно 
і стабільно є одночасно як стратегом, так і тактиком. Ще з дитинства, коли 
мріяли стати танкістом або лікарем (стратегія), намагалися знайти танковий 
шолом або фонендоскоп (тактика). А коли готувалися йти до школи, а ще по-
тім на шкільний випускний вечір; коли вирішили одружитися (все стратегія) 
і починали думати про портфелі, олівці, ручки, зошити, випускні та весільні 

* див. розділ 15 «термінологія»
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костюми і сукні, обручки, кількість гостей та кого запросити дружкою (все 
тактика). Так що ці філософські категорії є важливими для розуміння. Ми по-
стійно ними користуємося.

Стратегія (від давн.-грец. στρατηγία – мистецтво полководця; від stratos – 
військо і ago – веду, прогнозування, цілезакладання) і тактика (давн.-грец. 
taktikа – мистецтво шикування військ; від tаsso – шикую війська) – тісно вза-
ємопов’язані та взаємозалежні. Тактика є складовою частиною стратегії. По 
суті, тактика не має сенсу за відсутності стратегії, а стратегія ніколи не буде 
реалізована без грамотно продуманих тактичних ходів. Більше того, одна 
і та ж задумка в одному процесі може виступати у ролі тактики, а в іншому – 
бути «крутою» стратегією. Все залежить від того, з якої точки зору її сприй-
мати. І найкраще це можна побачити на прикладі військових структур: стра-
тегія взводу – це сильний тактичний хід для роти, а ротна стратегія – частина 
тактики батальйону, відповідно батальйонна стратегія – це тактичний елемент 
полку і т. д. Усе залежить від висоти сприймання. Для командира дивізії стра-
тегія одного із його взводів видається не дуже важливою, а інколи – примі-
тивно-смішною. Як-то кажуть, якщо хочеш розсмішити Бога, поділися із Ним 
своїми глобальними стратегічними планами.

За масштабністю. Як тактика, так і стратегія є таким собі планом, за до-
помогою якого бажають домогтися поставленої мети. Тільки стратегія – це 
більш глобальний план без заглиблення в деталі його реалізації; це гене-
ральна програма дій, що окреслює найважливіші пріоритети для досягнення 
поставленої мети. Стратегію можна розглядати як довгостроковий, послідов-
ний, конструктивний, раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до не-
визначеності умов середовища план. А тактику, яка має значну заглибленість 
у деталі, можна назвати шляхом, механізмом реалізації стратегії. Кожна стра-
тегія включає в себе кілька (або кілька сотень, тисяч) тактичних рішень. На-
віть найкраща, потенційно вдала стратегія буде приречена на провал у тому 
випадку, якщо тактичні кроки не будуть продумані або недобросовісно вико-
нані. Тобто, як без хорошої стратегії тактика не дасть результату, так і навпаки. 

За часовим інтервалом. Оскільки стратегічні задумки мають більшу масш-
табність, ніж тактичні ходи, то й на їх реалізацію часу йде значно більше.

За напрямком руху. Стратегія – це шлях із сьогодення в майбутнє. А так-
тика – це сьогодення, яке поступово відходить у минуле. Напр., синбіотико-
терапія – це стратегічний напрям сучасного лікування, це один із основних 
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методів майбутнього, а антибіотикотерапія – тактична дія, бо хоч і широко роз-
повсюджена сьогодні, але поступово відходить у минуле.

У процесі будь-якого лікування, оздоровлення, вибір стратегії і тактики – 
дуже важливий. Напр., у популярній китайській медицині класифікація підходів 
до лікування відома як «сім стратегій і дванадцять тактик». Сім стратегій на-
лежать до семи основних принципів медичного призначення, що відповідають 
різним категоріям хвороб. Це такі стратегії, як: «велика», «мала», «поступова», 
«термінова», «єдина», «множинна» і «комбінована». А дванадцять тактик – 
це 12 загальних методів відновлення здоров’я. Вони засновані на принципах 
Інь-Ян і вченні про п’ять елементів і доводять, що базове завдання китайської 
медицини полягає не у визначенні та лікуванні хвороб, а у відновленні при-
родних функцій хворого організму. Напр., якщо життєва енергія стала занадто 
«теплою», що символізує Ян, то лікувальним засобом буде «охолодження», що 
символізує Інь. Китайські лікарі намагаються діяти і як генерали, що ретельно 
планують кожну битву за здоров’я пацієнта й при цьому уважного розгляда-
ють різні стратегії, і як солдати-тактики, розробляючи для кожного хворого 
свої рецепти на шляху до здоров’я. Найважливіше те, що вони борються не 
проти чогось (хвороби, патології), це щось вони, так би мовити, залишають 
у минулому; а вони борються за щось (норму, здоров’я, адекватне світосприй-
няття), і цим сьогодення планово і свідомо перетворюють на бажане майбутнє. 

Резюме до розділу 2.4. У широкому сенсі стратегія і тактика – це комп-
лекс інтелектуальних зусиль, мета яких – оптимізувати перехід із сьогодення 
в бажане майбутнє. Зрозуміло, що будь-яка стратегічна мудрість для своєї ре-
алізації повинна бути підкріплена тактичною силою, дією. А в більш вузькому 
значенні стратегія, так само як і тактика, – це деяка задумка, котра допомагає 
досягти поставлених цілей. Просто різниця між ними проявляється як у масш-
табах діяльності, так і в часових інтервалах, якими вони оперують, а ще також 
у ціні і наслідках рішень. Погана (тобто помилкова) тактика – це втрачений 
день, тиждень, а погана стратегія – це вже втрачений рік або десятиліття. По-
гана тактика – це втрачена гривня, а погана стратегія – це вже десятки і сотні 
тисяч гривень. Погана тактика – це (через неуважність або лінь) втрата 2-3 па-
цієнтів (клієнтів), а погана стратегія  – це банкрутство Ваших ідей, починань 
і намагань. Лікар, валеолог, той, хто оздоровлює інших та сам оздоровлюється, 
тактично може дозволити собі розвиватися самостійно, бо якщо й будуть якісь 
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помилки (а як без них?), то такі тактичні промахи можна буде швидко випра-
вити, а здобутий при цьому досвід допоможе їх не повторювати. Але страте-
гічно така «робоча» самоізоляція безперспективна і навіть небезпечна, бо ви-
правити стратегічні помилки не буде вдосталь ані часу, ані можливостей. Тому 
люди різних професій об’єднуються, що забезпечує їм тісне спілкування і ви-
роблення спільної стратегії. А для лікарів – користувачів приладами на ос-
нові інноваційних технологій це є особливо важливим. Долаючи тактичні не-
гаразди, аналізуючи досвід багатьох, є велика імовірність вибрати правильну 
життєздатну стратегію і забезпечити собі динамічний розвиток. Тоді і конку-
ренти залишаться позаду, і партнери підтягнуться. Як уже зазначалося, форми 
такого спілкування можуть бути різними: конференції, наради, лекції і т. д. Го-
ловне – спілкуватися, щоб обмінюватися інформацією. І сьогоднішні інфор-
маційні технології цьому сприяють, бо не обов’язково бути фізично присут-
нім на заходах – є цілий ряд електронних ресурсів. Але і в об’єднаннях людей 
завжди присутня боротьба (явна і прихована) – за вплив, авторитет, інформа-
ційні, фінансові потоки і т. д. І це добре, бо це також розвиток, самоочищення, 
і в підсумку – формування правильної власної стратегії. Т. ч., люди об’єдну-
ються (навіть із діаметрально протилежними точками зору), щоб у своїй єд-
ності вести між собою боротьбу, часто боротьбу протилежностей. 

2.5. Єдність і боротьба протилежностей
Супротивник, що показує вам ваші помилки, 

набагато корисніший від друга, який їх приховує.  
Леонардо да Вінчі

Уявлення про суперечливість розвитку всього сущого виникло ще в дав-
нину (як мінімум, у VI ст. до н. е.). Давні філософи вважали, що відомий нам 
світ складається з різних начал: рухомого і нерухомого, холодного і теплого, 
мокрого і сухого, світлого і темного, видимого і невидимого, земного та не-
бесного, скінченного й нескінченного. Їх боротьба і визначає сенс будь-якого 
об’єкта, процесу. Діючи одночасно, ці протилежності утворюють такий собі 
напружений стан, який і визначає внутрішню гармонію речей. 

До законів діалектики (за Гегелем*, діалектика є вченням про те, як проти-
лежності стають тотожними) належать: закон єдності і боротьби протилеж-
ностей; закон взаємного переходу кількісних змін у якісні; закон заперечення 
заперечення. Філософський закон (на відміну від юридичного) – це, переду-
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сім, об’єктивність, це те, що не залежить від волі і бажання людини, від її сві-
домості. Юридичні закони люди можуть коригувати, бо це вони їх створили, 
а філософські хто здатний змінити? Тільки їх Творець. Єдність і боротьба про-
тилежностей – один з основних законів діалектики. Він відповідає на важливе 
світоглядне питання: «Чому все у світі не тупцює на місці, а розвивається?». 
Він дозволяє зрозуміти всяку цілісність як складну і розчленовану систему, що 
містить в собі елементи, безпосередньо один з одним несумісні. Саме цей за-
кон вважають сутністю, «ядром» діалектики, яка є вченням про розвиток, це 
він вказує на джерело розвитку, дає ключ до розуміння всіх його боків. Т. ч., 
цей закон стверджує, що кожний предмет, процес, явище – це єдність проти-
лежних позицій, властивостей, сторін, тенденцій. У кожному предметі, явищі 
є протилежності – зовнішні і внутрішні, позитивні та негативні, загальні та 
спеціальні. Вони охоплюють усі сфери буття (природу, суспільство, духов-
ність), хоч в кожній із них проявляються специфічно. Якщо, комусь, на пер-
ший погляд, здається, що в процесі якогось розвитку відсутні суперечності, 
протилежності, то це тільки на перший погляд. Просто це свідчить про таке: 
поки у цьому питанні цей хтось ще мало розуміється і якщо хоче хоч щось 
зрозуміти, то йому необхідно віднайти ці протилежності, розібратися у їх єд-
ності та особливостях взаємної боротьби. Іншими словами, коли деякі пред-
мети та явища і здаються абсолютно однорідними, то це тільки тому, що їх 
протилежні сторони, елементи, тенденції до певного часу приховані від на-
шого сприйняття або розуміння. 

Лише шляхом розкриття протилежностей можна пізнати предмети, явища, 
їх сутність та закони їх розвитку. Гегель свого часу підкреслював, що будь-що 
в світі життєздатне лише тоді, коли спроможне вміщувати в собі суперечності 
та витримувати їх. Причиною розвитку будь-якої системи (предмета, явища 
тощо) є взаємодія між протилежностями. Розвиток – загальна властивість ма-
терії, її найважливіша ознака. Протилежності існують незалежно від бажання 
і свідомості людей; їх можна лише вивчати і керуватися ними в теоретичній 
і практичній діяльності.

Що означає «єдність протилежностей»? Це їх взаємообумовленість, тобто 
існування однієї протилежності передбачає обов’язкову необхідну наявність ін-
шої протилежності. Напр., буття і ніщо; норма і патологія; форма – зміст; добро – 
зло; прекрасне – потворне, своє – чуже; день – ніч; лівий – правий; низ – верх, 
початок – кінець і т. д. Протилежності діалектично єдині, тобто не існують одна 
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без одної (виробництво без споживання неможливе, як і асиміляція* без дисимі-
ляцій*, або тваринний світ без рослинного). Єдність протилежностей має віднос-
ний характер, і це пояснюється тим, що фіксована свідомістю статичність, не-
змінність предмета чи явища є тимчасовою, бо будь-які предмет, процес, явище 
мають свій початок і кінець. А боротьба протилежностей має абсолютний харак-
тер, тому що рух (розвиток) завдяки боротьбі протилежностей не припиняється 
ні на мить. Вищою тотожністю протилежностей є їх перехід одна в одну: кілько-
сті в якість, споживання у виробництво, диктатури в демократію, випадковості 
в необхідність, диференційованих живих клітин у багатоклітинні організми і т. д.. 

Що означає «боротьба протилежностей»? Протилежності перебувають у по-
стійній боротьбі одна з одною. Боротьба протилежностей – це складний процес 
виникнення, розвитку та розв’язання суперечностей (складні і динамічні відно-
шення між протилежностями називають у філософії суперечностями, діалектичні 
суперечності об’єктивні і всезагальні, суперечності не примиряються, а лише до-
лаються). Суперечності – це така система відносин, у межах якої протилежності 
породжують одна одну, взаємопроникають і переходять одна в одну, породжуючи 
щось нове. Подолання суперечностей означає усунення старого і виникнення 
нового. Боротьба протилежних сил, тенденцій і напрямів проявляється всюди 
і в усьому, але в кожному конкретному предметі ця боротьба відбувається у спе-
цифічній формі. Напр., екологічні проблеми полягають не тільки в забрудненні 
природного середовища продуктами життєдіяльності людей і виснаженні при-
родних енергоресурсів, а й у характерних хворобах людського організму (імуно-
дефіцити, нейродерматити, алергії, геморагічні лихоманки, онкологічні захворю-
вання, туберкульоз і т. д.). Як наслідок суперечностей – викривлення моральних, 
релігійних та естетичних норм у суспільних відносинах: алкоголізм, наркоманія, 
агресивність, нетерпимість та багато інших людських бід. 

Отже, з вищесказаного випливає сутність закону єдності та боротьби про-
тилежностей. Усім предметам і явищам внутрішньо властиві протилежні сто-
рони, тенденції, що перебувають у стані єдності та боротьби; боротьба між 
протилежностями зумовлює внутрішнє джерело розвитку, веде до зростання 
суперечностей, які розв’язуються шляхом усунення (подолання) старого і утвер-
дження нового, якому також властиві вже свої протилежності.

Резюме до розділу 2.5. Діалектика є сучасною загальною теорією роз-
витку всього сутнього, яка адекватно відображає його еволюцію у своїх зако-
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нах, категоріях та принципах; протилежності існують незалежно від бажання 
і свідомості людей – їх можна лише вивчати і керуватися ними; розвиток – це 
насамперед зміна, рух, але не будь-яка зміна або рух є розвитком. Напр., у фі-
зичній науці, цей закон проявляється як протиборство корпускулярної і хви-
льової теорій, а у біологічній – суперечностями структури і її функцій і т. д. 
Давні китайці приділяли цьому закону особливу увагу і фундаментально ви-
вчали ці полярні сили, давши їм конкретні назви: Ян та Інь.

2.5.1. Інь-ян – полярні космічні сили
Сенс філософії в тому,  

щоб почати з найочевиднішого,  
а закінчити найпарадоксальнішим.  

Бертран Рассел*

Інь і ян – основні поняття давньокитайської філософії, у букв. перекладі – 
темний і світлий боки гори. Давньокитайські філософи вважали, що все-все 
у світі складається з цих двох протилежних начал, які є космічними поляр-
ними силами, що постійно переходять одна в одну, створюючи при цьому саме 
життя. Інь і Ян – сили, що присутні всюди і в усьому, вони залежать одне від 
одного, гармонійно доповнюють одна одну, постійно трансформуються одна 
в одну, створюючи безперервний рух, піднімаючись і опускаючись, неначе 
хвилі, і цим підтримують рівновагу і гармонію світу. Вони є символами уні-
версального дуалізму нашого світу, двома боками медалі. Ці дві протилежні 
конфліктуючі сили присутні в кожному русі, і кожен рух їх проявляє (рух га-
лактик, планет, біологічних тіл, молекул, атомів, електронів, кварків, електро-
магнітних полів і т. д.). Кожна відома нам реальність складається з постійної 
взаємодії протилежностей. 

Китайці ще з часів глибокої давнини застосовують і вимовляють ці тер-
міни по-своєму. У нашій країні інколи Інь і Ян помилково вимовляють, як «Інь 
і Янь», щодо цього продовжують точитися суперечки, але поступово правильна 
(на думку більшості) вимова Ян починає переважати.

Ці полярні, протилежні сили (чоловіче – жіноче, світле – темне, активне – 
пасивне, тверде – м’яке і т. д.) прийнято зображати у вигляді особливого знака, 
який символічно відображає Всесвіт, що і складається з цих двох протилежнос-
тей. Цей відомий символ нагадує дві крапельки з «очима», які знаходяться в колі, 
де світлий бік презентує Ян, а темний – Інь. Саме така форма пояснюється так. 
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Інь + Ян

Замкнуте коло означає нескінченність 
усього сущого на Землі. Розділення кола на 
дві рівні половинки, які пофарбовані в «про-
тилежні» кольори (білий і чорний), підкреслю-
ють їх рівність та протилежність. Поділ кола 
не прямою лінією, а хвилястою, означає про-
никнення однієї протилежності в іншу, вза-
ємний вплив знаків і ще те, що вони не ста-
тичні, а рухливі. Симетричне розташування 
точок («очей») різного кольору означає, що 
знак Інь «дивиться на світ очима» Ян, а знак 
Ян сприймає життя «очима» Інь, а ще і те, що 
кожна з двох великих сил Всесвіту несе в собі 
зародок протилежного знака.

Вчення про сили Інь-Ян представлене в «Книзі змін» («І цзін»), авторство 
якої приписують Конфуцію*, та у вірші трактату «Дао де цзін» від Лао-цзи* . 
Сама концепція Інь-Ян вважається фундаментальною моделлю всього сущого, 
вона розкриває, як мінімум, два основних положення: по-перше, все постійно 
змінюється і, по-друге, протилежності взаємодоповнюють один одного (не 
може бути чорного без білого, і навпаки). А головною метою людського існу-
вання є досягнення балансу і гармонії цих протилежностей. 

Геть усе в нашому світі – живі істоти або фізичні предмети, хімічні речо-
вини або їх елементи, радіосигнали або магнітні поля і т. д. – походять від вза-
ємодії енергій двох протилежних начал Інь і Ян. Вектор руху духовного, чоло-
вічого ян направлений угору, до небес; а матеріального, жіночого Інь – униз, 
до землі. Ян – це активне начало, вогонь, Сонце, тепло, літо, небо, світле, чо-
ловіче. Інь – це пасивне начало, вода, холод, Місяць, земля, м’яке, темне, жі-
ноче. Якщо в людині переважає енергія Ян, то вона буде народжена чоловіком, 
а якщо переважає енергія Інь, – то народиться жінкою. Енергії Інь-Ян взаємно 
доповнюють одна одну, і хоча є протилежностями, – не можуть існувати окремо 
(одна без одної). Ці глобальні енергії можна порівняти з горінням свічки, де 
Інь – це віск, а Ян – полум’я. Віск, розплавляючись, бореться з вогнем, нама-
гається його загасити (й інколи, йому це вдається), і в той же час, Інь живить 
і підтримує Ян. Бореться і підтримує, підтримує і бореться – і пішла динаміка, 
і  відбувається процес горіння. Без вогню віск неживий, статичний, а без во-
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ску – чим буде живитися полум’я? Воно гасне. Безперервний перехід від Ян 
до Інь і навпаки й забезпечує процес горіння, а якщо раптом одна із протилеж-
ностей зникне, то процесу не буде, суцільна статика. Можливо, так можна ска-
зати і про людське життя? І про стан здоров’я? Вони як віск і вогонь… І про 
речовину і енергію, про енергію і інформацію? Так, можливо. 

Отже, ян – це рух, чоловіче начало, активність, швидкість, спека, збу-
дження, гіперфункція, радість, вгору, верхнє, ліве, заднє, зовнішнє, м’язи-роз-
гиначі, біле, енергія. А Інь – спокій, жіноче начало, пасивність, сповільне-
ність, гальмування, гіпофункція, печаль, нижнє, праве, переднє, внутрішнє, 
м’язи-згиначі, чорне, субстрат. А якщо розглянути біохімічні процеси, що по-
стійно відбуваються, напр., у тілі людини? Функціональна активність органої-
дів, клітин, тканин, органів, всього організму належить до Ян. А самі поживні 
речовини, клітини, тканини, рідини – до Інь. Без функціональної активності не 
був би можливий процес утворення поживних речовин, клітин, тканин, і на-
впаки. Яка може бути функціональна активність клітини, коли відсутня сама 
клітина? Ян – це гірке, в’язке, солоне, зігріваюче, тверде і подразнююче, а Інь – 
це еластичне, вологе, холодне, солодке, рідке, м’яке. Небо – це Ян, а земля – 
Інь. Весна, літо, день – Ян, а осінь, зима, ніч – Інь. І навіть у цьому, як без по-
літики? У т. ч. і сучасної. Впливові держави – це Ян, а менш впливові – Інь, 
діяльність – Ян, а спокій (відсутність дії) – Інь; ті, хто напружується, – це Ян, 
а ті, хто нагинаються (прогинаються), розслабляється, – Інь. Розмова – це Ян, 
а тиша – Інь. Володар, правитель, керівник – Ян, а їх міністри, помічники, під-
леглі – Інь. Вищі – це Ян, а нижчі – Інь. Олігарх* – це Ян, а куплені ним депутати 
та урядовці – Інь. Чоловіки – це Ян, а жінки – Інь. Батьки – це Ян, а сини – Інь. 
Старші брати – це Ян, а молодші – Інь. Люди із широким світоглядом – це Ян 
(розширюйте світогляд, шановні, якщо є бажання бути Ян), а обмежені, скон-
центровані на собі – Інь. Контролювання інших – це Ян, а підпорядкування 
іншим – Інь. Гості – це Ян, а хазяїни – Інь. Але у нашому світі все відносно, 
і, навіть, такі глобальні сили Всесвіту, як Ян та Інь, теж характеризуються 
відносністю (звичайно, з людської точки зору). Залежно від того, в яких від-
носинах, зв’язках явища або предмети перебувають між собою, їм надається 
характеристика у конкретній ситуації. Так, людина щодо неба – Інь, а та ж лю-
дина щодо землі – Ян. М’язи щодо шкіри – Інь, а щодо кісток – Ян і т. п. Мі-
ністр щодо правителя Інь, а щодо своїх підлеглих – Ян, а ті підлеглі теж, від-
повідно до складної ієрархії*, – то Ян, то Інь; то Ян, то Інь. Загалом, пани – це 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Ян, а холопи – Інь. І тільки хронічний холоп, який буває ще й хамом, – найчас-
тіше Інь, а мудре українське народне прислів’я застерігає: «Нема страшніше 
пана з хама (з холопа-хама)». І якщо тепер, коли ми з Вами, шановний читачу, 
трохи розібралися з цими східними полярними силами, то з філософським гу-
мором сміливо можемо перекласти наше рідне прислів’я на китайсько-япон-
ський лад: «Нема страшніше Яня з Іня». Як і в кожному жарті, в цьому теж, 
тільки крапелька жарту, а все інше – правда! Згадайте наш український полі-
тикум, його діяльність, відносини з олігархами, і Вам стане не до сміху, хіба 
що з’явиться крива посмішка. 

Щодо організму людини, то всі його функції і всі прояви життєдіяльності 
можна розглядати з позицій їх належності до Інь або Ян. Тому, це вчення 
становить одну з теоретичних основ традиційної китайської медицини, яка 
вважає, що т. зв. «життєва сила Ці» і виникає в результаті перетворень Інь 
і Ян, а здорове тіло підтримується станом як їх рівноваги, так і рівновагою 
всіх п’яти т. зв. першоелементів. Концепція Інь-Ян допомагає при розгляді 
суті захворювань, слугує для пояснення причин патологічних змін в орга-
нізмі. Східні лікарі прагнуть лікувати не зовнішні симптоми хвороб, а їх 
першопричини, які полягають, на їх думку, в порушенні внутрішнього ба-
лансу. Суть будь-якого лікування зводиться до приведення Інь і Ян до стану 
необхідного балансу (гармонії). Чи доводять вони якось дієвість своєї ме-
дичної філософії у реальному житті? Так, і роблять це в багатьох аспектах. 
Чому, напр., китайці і японці так довго живуть? Самі довгожителі вважають, 
що одна з причин – здорова їжа і корисні рідини, які вони п’ють; у них зба-
лансовані Інь і Ян. Ціла низка давніх традицій контролює цей баланс (напр., 
чайний етикет у Японії). А кмітливі українці, які ознайомлені з китайською 
філософією, теж легко підлаштовують її під власні давні традиції і без тіні 
сумніву вважають, що, напр., наші: картопля, деякі каші (Інь) із м’ясом, са-
лом (Ян) та горілка (Ян) з огірком, цибулею (Інь) – теж здорова збалансована 
Інь-Ян їжа і Інь-Ян рідина. І хіба вони не праві? 

Такі поняття, як Інь і Ян, іще раз підтверджують, що на землі немає нічого 
досконалого й ідеального, тому, з точки зору східної філософії, головне до-
сягти не ідеалу, а гармонії. Гармонія і є нашим земним ідеалом. Гармонія в са-
мому собі, гармонія в спілкуванні, гармонія в поведінці і т. д. зможе дати сили 
людині осягнути основу основ і прийти до витоків світобудови. Саме гармонії 
завжди прагне кожна людина, кожна родина, кожна нація і кожна цивілізація.
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Оскільки Інь і Ян – це сили не одухотворені і щодо конкретної людини 
вони фактично байдужі, то їх аж ніяк не можна трактувати як ДОБРО і Зло. 
В цьому і є кардинальна відмінність буддизму, даосизму, конфуціанства та ін. 
старовинних східних релігій від більш молодих – християнства, мусульман-
ства, де БОГ трактується як абсолютне Добро, а Люцифер, шайтан – як абсо-
лютне Зло. Тоді й підходи від цього відповідні: або ти за Христа чи Аллаха 
(абсолютне Добро) або ти клятий єретик*/невірний (однозначне Зло). Такий 
підхід перейняли і ряд ін., у т. ч. і політичних «конфесій»*: або ти за «черво-
них», або за «білих»; або ти за комуністів, або ж за імперіалістів; або ти за не-
обмежений добробут і вседозволеність євреїв, або ти антисеміт; або голосуй 
за нашого президента і його партію і депутатів (типу добро), або ти потураєш 
«рашамовному» ворогу-агресору і з тобою треба боротися, як зі злом і т. д. Але 
тим самим, напр., християнство потрапляє у досить складну, двозначну ситу-
ацію, бо якщо БОГ, який є Любов, – абсолютне добро і Він Всесильний і Все-
могутній, то чому ж тоді Він допускає існування абсолютного зла? Чому Він 
«попускає» зло? Може, з педагогічною метою? Зрозумілої відповіді христи-
яни не дають, в кращому разі так словоблудно закрутять словесами, що або 
не сприймай (і тоді ти атеїстичний дурень і по тобі плаче «свята» інквізиція), 
або сприймай як аксіому* (і тоді ти стаєш благонадійною вівцею їх пастви). 
Через це та деякі ін. базові постулати значна частина відомих філософів вва-
жали і вважають, що християнство – половинчасте, незакінчене, недозріле 
вчення і не може використовуватися як серйозний інструмент пізнання світу, 
оскільки не здатне дати відповідь на найпростіше запитання: чому зло існує, 
якщо воно противне БОГУ, добру? Набагато переконливіша теорія у тих же 
буддистів: світ дуалістичний, і одна сила тут і зараз може виступати як добро, 
а там і потім – як зло. І навпаки. Добро і Зло – оцінки суто особисті, суб’єк-
тивні, індивідуальні. Що є добром для однієї людини (сім’ї, родини, етносу, 
народу, країни), може бути злом для іншої! 

Базуючись на вивченні зазначених полярних сил, було розроблено т. зв. 
терапію полярності – це один із напрямів альтернативної медицини, скла-
дова енергетичної медицини, основою якої є синтез ідей щодо здоров’я схід-
ної та західної нетрадиційної медицини. Раніше ми вже зазначали, що поляр-
ність – основна характеристика законів світобудови. Терапія полярності – це 
комплексна система зміцнення здоров’я, що базується на усвідомленні ролі 
енергетики в цілительстві. Її засновником вважається австрійський лікар 
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Рендольф Стоун (Randolph Stone, 1890–1981 рр.). Він доводив, що тонка 
невидима й невловима енергія людини є основою для всіх біологічних про-
цесів і блокування енергетичних потоків призводять до патологій, хвороб, 
перенапруження або нестачі життєвих сил. А якщо фізіологічний потік енер-
гії відновити, то, як результат, відновляться фізична форма, сили і здоров’я. 
Збалансування енергій викликає у людини відчуття повноти життя, ясність 
думок і почуттів, насичене відчуття самого себе. Терапія полярності ґрун-
тується на тому, що енергія, розум, емоції і фізичне тіло працюють спільно 
і у взаємодії. Стоун презентував запропоновану терапію як «медицину енер-
гетики»; як медицину майбутнього; як науку про здоров’я, а не про хвороби; 
як науку, що вивчає людину, а не симптоми захворювань. Тому фахівці такої 
терапії працюють не з хворобою, а зі здоров’ям. Терапія полярності – це до-
кладне вивчення анатомії та фізіології енергетичного поля людини. Але про 
це стверджували ще в давні часи, бо поряд із теорією про Інь і Ян в китай-
ській медицині важливе значення має вчення У-Сін. Коли люди почали роз-
пізнавати і вивчати деякі особливості енергетичного фундаменту організму 
людини, то відкрили для себе, що «тонкі» енергії мають якості земних ба-
зових природних стихій. Хоча скоріше навпаки, це наші земні стихії мають 
якості таємничих енергій. 

2.5.2. Щодо вчення У-Сін
Усі цінності, про які мріє людина,  

заховані у неї всередині.  
Ошо*

Філософія У-Сін – один з основних «стовпів» китайської філософії, що за-
стосовується як у китайській, так і в усій східній медицині. Це вчення ствер-
джує, що світ був створений із небуття за принципом Інь і Ян. Постійна вза-
ємодія і боротьба цих протилежних начал породжує п’ять стихій, дій, рухів 
(сін – буквально рух), класів, станів; або п’ять першоелементів: ВОДУ, ВО-
ГОНЬ, ДЕРЕВО, МЕТАЛ і ЗЕМЛЮ, з яких і виникає все різноманіття мате-
ріального світу, включаючи й людину. Кожен із п’яти першоелементів – це 
символ життєвих процесів, що відбуваються як у природі, так і в людині і які 
перебувають у залежності від дії пасивної (Інь) і активної (Ян) енергії-сили. 
І кожний з органів людини також відповідає певному першоелементу і відпо-
відно реагує і взаємодіє з ін. органами. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Зазначені п’ять стихій перебувають у постійному русі і гармонії, як у взаєм-
ному породженні (середнє коло на малюнку: Вода породжує Дерево, Дерево – 
Вогонь, Вогонь – Землю, Земля – Метал, а Метал – Воду), так і у взаємному 
подоланні (зовнішнє коло: Вода гасить Вогонь, Вогонь плавить Метал, Метал 
руйнує Дерево, Дерево – Землю, а Земля засипає Воду). У напрямку звичайної 
годинникової стрілки по колу рухається, живить і творить енергія. Проти ж 
руху годинникової стрілки здійснюється пригнічувальний вплив. 

Вчення У-Сін:
п’ять стихій,

п’ять першоелементів

Графічно це зображають так 
(п’ять стихій і три кола): зовнішнє 
коло – подолання; середнє – поро-
дження; внутрішнє (умовно) коло 
у вигляді зірки – коло контролю (по-
гашення). Зв’язки між елементами 
позначені стрілками. Елемент, до 
якого направлена стрілка, – підкон-
трольний (суб’єкт), а від якого – кон-
тролюючий (об’єкт). Тобто кожен 
елемент відповідальний за контроль 
наступного і сам підконтрольний 
попередньому елементу. Черговість 
контролю (внутрішнє умовно коло) 
має такий вигляд: Дерево контролює 
Землю, Земля – Воду, Вода – Вогонь, 
Вогонь – Метал, Метал – Дерево.

Кожен елемент цієї системи безперервно допомагає розвитку наступного, 
передаючи йому щось важливе і спонукаючи його до активної діяльності. 
Інакше кажучи, кожен елемент спонукається попереднім і щось отримує від 
нього. Напр., Вогонь спонукає Землю і щось їй віддає, крім того, сам збуджу-
ється і отримує щось від Дерева. На цьому заснована т. зв. концепція «Мати–
Син». Вона полягає в наступному: «Син» постійно отримує щось від «Матері» 
і + до того, ще й сам може забирати у неї якийсь надлишок (здійснює контроль 
надлишку). Кожен елемент є «Сином» щодо попереднього і «Матір’ю» для на-
ступного. Напр., елемент Вода є «Сином» для Металу і «Матір’ю» для Дерева. 
Земля – це «Мати» для Металу й одночасно «Син» для Вогню. У традиційній 
китайській медицині ця концепція використовувалася з практичною метою 
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і зводилася до таких зрозумілих принципів: якщо у «Матері» є надлишок чо-
гось і це заважає їй, умовно кажучи, нормально існувати (порушує гармонію), 
то треба ослабити «Сина». І тоді, ослаблений «Син» сам забере у «Матері» 
надлишок, оскільки він його контролює. Або навпаки: якщо є якийсь недо-
лік, дисбаланс у «Сина», то треба посилити, зміцнити «Матір». Тоді «міцна» 
«Мати» зможе нагодувати свого «Сина» (все, як і в нашому людському житті, 
але це, звичайно, не вони від нас узяли, а ми від них). 

Стародавні китайці завжди відзначалися здоровим прагматизмом і свої мудрі 
філософські концепції активно і плідно використовували в клінічній практиці. 
Вчення «У-Сін» також не стало винятком із правил. Основні його положення 
були використані для класифікації як внутрішніх органів (так, печінка і жовч-
ний міхур відповідають Дереву; серце і тонкий кишечник – Вогню; селезінка 
і шлунок – Землі; легені і товстий кишечник – Металу; нирки і сечовий міхур 
віднесені до елемента Вода), так і зовнішніх структур (речі, явища, функції). 
Нижче подана таблиця, яка демонструє аналогії* з першоелементами, пред-
ставленими у древніх східних трактатах* (зрозуміло, що класифіковані таким 
чином органи, функції, явища прямо не стосуються, в нашому сучасному ро-
зумінні, дерева, вогню, металу, землі і води. Така класифікація пояснює нам 
глибинні особливості різних речей і явищ, зводить їх до однієї системи, вико-
ристовує певну схожість між ними, частіше маючи на увазі їх внутрішню суть).

5
Першоелементи

дерево вогонь Земля Метал вода
5 щільних  

органів печінка серце селезінка легені нирки

5 порожни-
стих органів

жовчний 
міхур

тонкий ки-
шечник шлунок товстий 

кишечник
сечовий 

міхур
5 тканин сухожилля судини мускули шкіра кістки
5 отворів очі язик рот ніс вуха
5 пальців безіменний середній вказівний великий мізинець

5 відчуттів гнів радість задума горе страх
5 смаків кислий гіркий солодкий гострий солоний

5 кольорів синій,  
зелений червоний жовтий білий чорний
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5 напрямків схід південь середина захід північ
5 впливів  
довкілля вітер спека сирість сухість холод

5 пір року весна літо пізнє літо осінь зима

5 циклів народ-
ження зростання зміни зів’янення зникнення

Слід зазначити, що в традиційній китайській медицині розуміння терміна 
«орган» істотно відрізняється від такого звичного для нас розуміння захід-
ної медицини. Китайські лікарі розглядають будь-який орган, перш за все, як 
функціонуючу систему. Іншими словами, «орган» для них – це не тільки ана-
томічне утворення (як для більшості з нас), але і всі притаманні йому фізіоло-
гічні функції та енергетичні характеристики.  

Підбиваючи підсумок, слід сказати, що й сучасна китайська медицина ак-
тивно та ефективно використовує вчення У-Сін як для класифікації внутріш-
ніх органів і зовнішніх структур людського тіла, так і для пояснення різних 
фізіологічних і патологічних процесів. Ця медична філософія дозволяє пра-
вильно лікувати людей і знаходити дійсні причини патологій.

2.5.3. трохи про мелотерапію 
Багато що базується на вченні У-Сін та теорії «п’яти першоелементів» у цьому 

світі. Напр., лікування за допомогою звуку, звукового впливу. Ще стародавні ці-
лителі звернули увагу на те, що емоції, які викликаються приємними мелодіями, 
стимулюють обмін речовин і кровообіг, поліпшують роботу головного мозку і всієї 
ЦНС. Не секрет і для нас, що хороша музика спроможна піднімати настрій, за-
ряджати енергією, допомагати розслабитися або, навпаки, сконцентрувати увагу. 
А згідно з У-Сін, внутрішні органи людини – це джерело електромагнітних хвиль 
та ін. енергетичних потоків, що циркулюють усередині. І кожен орган має свій 
«голос», свій звук. Якщо людина здорова, то ці «ноти», звуки складаються у гар-
монійну мелодію, якщо ні – виходить дисонанс, какофонія. А якщо це так, то тоді, 
на гармонізацію наших внутрішніх «акордів» цілком можливо впливати ззовні 
певним чином підібраною музикою, звуками. Правильно підібрана музика може 
значно прискорити процес одужання. Її оздоровчий ефект ґрунтується на частот-
ному коливанні різних звуків, які резонують з окремими тканинами, органами, 
системами органів або з усім організмом людини в цілому. Вам не здається, що 
це дуже схоже на основні принципи біорезонансної медицини?
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Так на базі східної філософії і виникла т. зв. мелотерапія (або звукотерапія) – 
лікування звуками. Вважають, що першим написав посібник зі звукотерапії сам 
геніальний Піфагор*. Виділяють різні види лікування звуками: музикотерапія, 
словотерапія, лікування натуральними звуками природи (шум дощу, лісу, дзюр-
чання струмка, спів птахів, муркотіння кошеняти, звук морського прибою та ін.), 
казкотерапія для дітей, лікування віршами (римотерапія) і т. д. Всі вони відрізня-
ються не лише природою, джерелом звуку, а й частотними характеристиками. 
Звукотерапія впливає на нас здебільшого на підсвідомому рівні, активуючи ве-
гетативні механізми вищої нервової діяльності. Зверніть увагу, свої емоції ми 
часто якось озвучуємо: коли звертаємось із любов’ю до дітей – сюсюкаємо; за-
били палець або трохи обпеклися праскою – скрикнули, зойкнули; при силь-
них стресах, страху – несамовито кричимо; коли хороший настрій – мугикаємо 
приємну мелодію, а коли радісний, піднесений, – то й голосно співаємо, а при 
ейфорії, екстазі – видаємо на-гора цілий спектр найрізноманітніших, часто не-
очікуваних звуків. А коли отримуємо якусь травму, то, зазвичай, стогнемо (сто-
гін – специфічний звук!), і це не тільки тому, що хочемо покликати когось на до-
помогу або викликати в довколишніх жаль. Як з’ясувалося, стогони, збуджуючи 
діяльність одних ділянок мозку і пригнічуючи активність інших, – мають ефект 
анестезії. Стогін стимулює викид у кров ендорфінів, які за болезаспокійливою 
дією сильніші за морфій у 50 разів! Зверніть увагу, наш організм спроможний 
через звуки запускати різноманітні нейрогормональні, біохімічні і фізіологічні 
реакції! І бажані, і не дуже. І оздоровчо-профілактично-лікувальні, і дисбалан-
сно небезпечні. І гріх таку здатність, таку властивість свого організму не вико-
ристовувати на власне благо. Треба тільки добре розібратися зі звуками. 

А що таке звук? Це певної частоти коливання, вібрація, яка досягає нашого 
слуху і, перетворившись на електричний імпульс, надходить до мозку, де й за-
пускає відповідні реакції. Але людський організм – це сукупність різних біо-
електричних систем, тому не тільки вухо, а й весь наш організм сприймає 
звукові коливання і у відповідь може реагувати зміною частоти вібрацій ор-
ганічних молекул, органоїдів клітин, самих клітин, тканин або цілих органів. 
Звуки оточують нас усюди і з усіх боків, куди ми не пішли б – хай хоч на край 
світу, все одно постійно будемо чути звуки (навіть на самоті в пустелі Сахара 
людина чутиме звуки вітру, власного дихання, шелест піску і т. д.). 

Звукотерапевти використовують різні методи впливу – від наповнення енер-
гією звуку енергетичних полів людини, до прямого впливу на хвору ділянку 
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тіла. А хтось практикує вплив на людське тіло такими звуковими хвилями, які, 
як правило, не чутні для людського вуха. Вже зазначалося, що органи слуху 
людини сприймають звукові хвилі з частотою від 16 до 20000 Гц. Звукові ко-
ливання частотою менше 16 Гц, називають інфразвуком, а вище 20000 – уль-
тразвуком. Вони не сприймаються органами слуху людини, проте ще ой як 
сприймаються ін. частинами нашого тіла, тому, безсумнівно, інфра- та уль-
тразвуки здатні здійснювати біологічний вплив як на весь організм, так і на 
окремі його частини.

У східних країнах лікування звуками проводили спеціальними т. зв. «проа-
паратними» засобами: це були і «дзвенячі камені» (видавали характерні звуки 
при зіткненні), і «співаючі тибетські чаші» (виготовлювалися зі сплаву різ-
них металів і створювали звуки особливої частоти, особливого тону) і т. д. На 
поєднанні різних звуків побудовані легендарні мантри*. Звуками лікували як 
різні тілесні недуги, так і душевні страждання. У старі часи люди вірили в те, 
що сила звуку здатна об’єднувати енергію землі і небес, тому користувалися 
шаманськими бубнами, флейтами, тріскачками, співали ритуальні пісні і т. п. 

Сучасні музичні інструменти, що генерують різні несхожі звуки, також ма-
ють значний вплив на людину. Так, вважається, що барабан стимулює імунну 
систему, скрипка та фортепіано сприяють загальному розслабленню, струнні 
інструменти корисні для серця, а духові (кларнет, флейта, гобой, фагот та ін.) 
поліпшують кровообіг, нормалізують серцево-судинну систему. Звукотерапія, 
або звуко-резонансна терапія, – це один з найбільш цікавих і поки що мало-
досліджених напрямів уже сучасної традиційної медицини. Позитивний вплив 
звукових хвиль на організм людей доведено науково. Цей напрям приваблює 
різноманітністю шляхів, за якими слід іти ще й тому, що кожен у цій справі 
може знайти свою стежину. 

Якщо Ви із цим усім погоджуєтесь, тоді не сумнівайтеся: – людина здатна 
виліковуватися від багатьох хвороб, просто наспівуючи собі під ніс улюблену 
мелодію. Якщо це буде безтурботна мелодія із мультфільму Вашого дитинства 
або весела пісня із Вашої юності, – то, крім оздоровлення, вона ще й працю-
ватиме на Ваше омолодження! Дешево, весело і приємно – чи не так? Треба 
тільки звуки і слова правильно підібрати. Так, напр., звук «ОМ» – сприяє зни-
женню кров’яного тиску; звуки «Щ», «Ц» – згодяться для профілактики вуш-
них захворювань; звук «У» – зміцнює голосові зв’язки, лікує захворювання 
горла, а звуки «Х», «Ч» – сприяють поліпшенню дихання. Це ціла наука. І кому 
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цікаво, – треба глибше розбиратися, вивчати тему (докладніше про це Ви мо-
жете прочитати, напр., у книзі Дж. Голдмена «Цілющі звуки»). 

Більше того, зверніть увагу! Вважається, що при розмові або співі лише 
20% усіх звуків, які ми генеруємо, надходять до зовнішнього середовища, 
а 80% залишаються всередині організму, поглинаються внутрішніми орга-
нами, які у відповідь продукують відповідні вібрації. Тепер Ви розумієте, чому 
одні звуки для людини є улюбленими, викликають безліч позитивних емоцій, 
дарують спокій і душевну рівновагу, а інші не викликають нічого, крім при-
гнічення, злості і роздратування; чому погані, «брудні» слова, особливо ска-
зані Вами (бо 80% залишаться всередині Вас), своїми вібраціями руйнують 
важливі структури людини (напр., відомо, що нецензурна лексика, т. зв. мати, 
матюки, – руйнують хромосомний апарат клітин), а позитивні, особливо під-
несені, натхненні (звичайно, коли «від душі», бо вібрації не обманеш) слова 
мають такі частоти, які лікують. Ви когось лаєте? Кричите на іншого? Ні, це 
Ви практично себе лаєте і на себе кричите, бо 80% Вашого негативно-емоцій-
ного крику і лайки залишаються у Вас всередині і своїми вібраціями завдають 
шкоду в першу чергу Вам. Ви самі себе караєте за це, а не хтось ззовні, хтось 
вищий. Просто створений такий механізм, інформаційно-енергетично-речо-
винний. Над цим слід задуматися батькам, які кричать на дітей, начальникам, 
що лають підлеглих і всім, хто звик досягати свого криком і лайкою. 

Слід зауважити, є багато різних звуків, які можуть негативно впливати на 
людину, як-то шум великого (або не дуже великого) міста, – ці звуки ще нази-
вають «акустичним сміттям, смогом». А ще і деякі канали нашого телебачення/
радіо/Інтернету, виступи багатьох українських можновладців, політтехнологів; 
дзявкання політичних брехунів із сусідніх агресивних країн і тріскотіння зом-
бованих ними «ватників» – теж можна зарахувати до такого акустичного полі-
тичного сміття. А хтось таким вважає, напр., будь-які звуки від сусіда зверху, 
нотації дружини, повчання тещі, критику опонента або зауваження началь-
ника. А з іншого боку, існує цілий ряд звуків здоров’я. Продукуйте побільше 
власних звуків здоров’я на здоров’я!

Отже, теоретична основа китайської медицини включає, головним чином, 
теорії «Інь-Ян», «п’яти стихій», «Ці» – внутрішню енергію людини, теорію 
про канали і меридіани, також про причини виникнення хвороб, мелотерапію 
та ряд ін. практик, яким по кілька тисячоліть. Більшість із них вперто запе-
речуються ортодоксами від офіційної медицини. Але недоцільно висловлю-
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вати якісь заперечення, бо на ці заперечення знайдуться інші заперечення, які 
неодмінно зможуть заперечити їх заперечення. Скажете, – ні? Невже Ви запе-
речуєте? Раз так, тоді давайте поговоримо про ще один філософський закон. 

2.6. Закон заперечення заперечення
Філософія управляє уявленнями,  

а вже вони керують світом.  
Г. Гегель*

Цей закон органічно пов’язаний із законом єдності і боротьби протилеж-
ностей. Що ж він визначає? Напрямок, форму і способи розвитку. Розвитку 
чого? Всього: природи, суспільства, людського мислення тощо. Всі відомі нам 
явища природи та суспільства розвиваються через заперечення. І не поспі-
шайте це заперечувати, шановний читачу, бо ми маємо свої заперечення на 
Ваші заперечення. Важливо те, що діалектика розглядає заперечення не як акт 
втручання зовнішньої сили, а як самозаперечення, тобто такий перехід явища 
в свою протилежність, де заперечуване і те, що заперечує, – це сторони єдиної 
суперечності, де заперечення є наслідком внутрішніх причин. Цими внутріш-
німи причинами є боротьба протилежностей. між новим і старим. 

Що таке заперечення? Це, перш за все, подолання старого, всього, що від-
жило, що заважає розвиткові. Старе і нове – це дві сторони заперечення. Про-
цес розвитку був би неможливим без заперечення старого новим. При появі 
чогось нового відбувається скасування старого. Т. ч., заперечується що? Дій-
сність минулого. А чим? Фактом існування нового. Нове – це те, що найбільш 
повно відповідає об’єктивним (на наш погляд) потребам розвитку. Воно необ-
хідне, тому росте і розвивається, має перспективу, майбутнє. Але росте нове 
не на голому місці, а на базі старого. Нове не відкидає старого цілком, воно не 
може це зробити, бо це нове, як колишня частина старого, використовує для 
свого розвитку все позитивне, що було і є в старому. І якщо вже виникає щось 
нове, то воно обов’язково якось пов’язане із старим, стоїть на його «плечах», 
забирає частину найнеобхіднішого, що потрібне для подальшого розвитку, для 
майбутнього наднового. 

Проходить якийсь час, і розвинене нове, як не гірко, стає старим для над-
нового, воно заперечується надновим, і так до безкінечності. Старе – це те, що 
перестає або вже перестало відповідати об’єктивним, потребам розвитку. Воно 
не здатне далі розвиватися, більш того, стримує і навіть гальмує подальший 
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розвиток. Як правило, воно не хоче зникнути без опору, без боротьби. Нове – 
це стратегія, а старе – тактика. Як не крути, а з часом будь-яка існуюча стра-
тегія переходить у тактичний вимір, звільняючи дорогу новим стратегічним 
напрямкам. Разом із тим, поняття «старе» не слід ототожнювати з поняттями: 
реакційне, негативне, погане, патологічне. Не все старе негативне або погане 
(вчорашній день – старий, але не реакційний і не патологічний, більше того, 
він раніше був новим, стратегічним для позавчорашнього). До старого, як і до 
нового, треба підходити філософськи і не все старе слід бездумно відкидати, 
напр., народні традиції або трактати стародавніх мудреців. 

Уперше цей закон був сформульований Гегелем*. Геніальний філософ дово-
див: будь-яке матеріальне явище не може виникнути з нічого, воно також не 
може перетворитися в абсолютне ніщо. Будь-що нове завжди виникає на основі 
старого, шляхом перетворення елементів, із яких складалося це старе, завдяки 
чому виникає наступність між старим і новим. Тому розвиток будь-чого відбу-
вається по спіралі, що розширюється, кожен виток якої не абсолютно копіює, 
а немовби повторює в основних рисах попередній ступінь розвитку, маючи 
свої ексклюзивні особливості. А нове, що зароджується в надрах старого і за-
перечує його, згодом теж застаріває і також піддається запереченню. Заперечу-
ється те, що заперечувало. Т. ч., – закон заперечення заперечення віддзеркалює 
об’єктивний, закономірний зв’язок, спадкоємність між тим, що заперечується, 
і тим, що заперечує. Так, живий організм, набуваючи нових властивостей під 
впливом зовнішнього середовища, передає їх у спадок своїм нащадкам, які не 
є копією предків, але й не є чимось зовсім відмінним від них. Нащадки повто-
рюють предків на своєму, вже вищому ступені розвитку, вищій основі, набу-
ваючи нових рис, які потім передають у генотип свого роду. Якби те, що було 
і що пройдено, зовсім втрачалося і не зберігалося в тому, що є сьогодні, як 
основа для передачі цього в завтра, то будь-який розвиток був би неможливим. 

Складно не погодитися, чи не так? Закон заперечення заперечення – один 
з основних законів діалектики, і тому він має характер глобальності, всезагаль-
ності, тобто діє у різних вимірах дійсності. Одна справа заперечення в нежи-
вій природі, інша – в живій, ще інша – в мисленні (напр., критика як форма 
заперечення того, що вже існує і гальмує розвиток, є специфічною формою 
утвердження того, що має бути), в суспільному розвитку (напр., реформа як 
форма діалектичного заперечення є зміною, перебудовою, яка не порушує ос-
нов існуючого ладу). Закон заперечення заперечення, як і інші закони діалек-

* див. розділ 15 «термінологія»
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тики, є законом будь-якого розвитку, будь-якого руху взагалі, і не лише за 
прогресивною висхідною лінією, а й за низхідною, регресивною. Ключова тут 
думка – розвиток. Напр., перетворення води в пару і пари знову в воду часто 
тлумачать як взаємозаперечення, хоча мова в цьому випадку не йде про про-
цес розвитку, а просто про перетворення, які проходять без підвищення або 
зниження рівня організації. Повернення в первісний стан не виводить явище 
на більш високий або низький рівень розвитку, навіть якщо ми десятки разів 
проведемо цикли вода – пар – вода. Отже, ланцюжок перетворень, заперечень 
ще не означає дію закону, бо не має розвитку. 

Подібна картина спостерігається в житті рослин, тварин. Так, висіяне зерно 
заперечується вирослою з цього зерна рослиною (рослина, напр., колосок жита, 
заперечує житнє зернятко). Ця нова рослина виростає і дає нові зерна. Це нове 
зерно вже виступає як заперечення самої рослини, тобто як заперечення за-
перечення, і воно є ніби повторенням раніше висіяного зерна. Але в той же 
час, нове зерно схоже, але не ідентичне зерну, яке сіяли спочатку. Це вже нове 
і трохи інше зерно, бо воно виросло в інших умовах, які постійно змінюються 
(земля, волога, добрива, спосіб вирощування, кліматичні і електромагнітні ха-
рактеристики і т. д.). 

Закон заперечення заперечення чітко проявляється і в процесі організа-
ції штучної природи, створюваної руками людини, зокрема у розвитку тех-
ніки. Взяти, напр., напівпровідники: на зорі радіотехніки вони були у вигляді 
кристалічних детекторів, потім їх замінили електронними вакуумними лам-
пами (це було повне заперечення і, як тоді здавалося, назавжди); і сучасні на-
півпровідники, які спроможні перетворювати енергію світла в електричну (в 
сонячних батареях), і навпаки – електричний струм у промінь світла (напівп-
ровідникові лазери). 

Закон заперечення заперечення наочно проявляється в повному обсязі (у всій 
своїй красі) лише в тому разі, коли відбувається повний цикл розвитку (напри-
клад: зерно – стебло – нові зерна), коли мають місце три ступені в процесі роз-
витку (знаменита Гегелівська «тріада»: теза – антитеза – синтез), коли перше 
заперечення заперечується другим запереченням. В історії філософії багато мис-
лителів минулого звертали увагу на трійчастий ритм як форму буття і розвитку. 
Однак питання про трійцю, тріаду продовжує залишатися одним із найбільш 
гострих і дискусійних, бо число заперечень, залежно від природи явища і умов, 
усе ж таки, може бути різним. Напр., по-іншому проявляється закон заперечення 
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заперечення в процесах самоорганізації складних інформаційних структур. Тут 
число переходів може бути більше трьох, причому саме явище в ході діалектич-
ного заперечення переходить не відразу в свою протилежність, а в якийсь про-
міжний, але все одно більш високий рівень організації, в новий якісний стан.

Резюме до розділу 2.6. Закон заперечення заперечення постає як загальна 
внутрішня форма саморуху, саморозвитку явищ, процесів. В жодному вимірі 
нашої з Вами дійсності не може відбуватися процес розвитку, якщо не запере-
чуються колишні, віджилі форми існування процесів і явищ. Нове – це те, що 
отримало буття і має внутрішню основу для існування і розвитку в цій дійс-
ності. Старе – це те, що втрачає внутрішній фундамент для існування. Нове 
ніколи не виникає з нічого, воно зріє, зароджується і розвивається всередині 
старого і в боротьбі з ним. Оскільки нове виникає закономірно, отримує вну-
трішню основу, то воно досконаліше старого і стає нездоланним, бере гору над 
старим, яке, як може, намагається пручатися, протидіяти новому. Діалектичне 
заперечення старого не є абсолютно повним знищенням старого новим, воно 
передбачає збереження в новому чогось позитивного від старого. Це і формує 
спадкоємність (у живих організмів – спадковість). Будь-яке діалектичне запе-
речення не є останнім, все нове також старіє і заперечується новітнім, а те – 
надновітнім і т. д. На жаль, прояв нового на тлі старого не завжди проходить 
безболісно, нове потребує зусиль, затрат, «пересилення» себе. У людському пі-
знанні поступово незнання переходить у знання, помилка замінюється істиною. 

Шановний читачу! У Вас не виходить відразу, з наскоку, зрозуміти закон 
заперечення заперечення? Цим Ви первинно заперечуєте те, що для Вас це 
можливо. Але ось, нарешті Ви ще раз перечитали, подумали і … зрозуміли 
його, навіть відчули, і, тим самим, Ви повторно заперечуєте те, що заперечу-
вали первинно. Виявилося, що це можливо зрозуміти, просто Ви вийшли на 
новий рівень мислення. Це і є приклад дії закону заперечення заперечення. 
Його девіз – розвиватися і виходити, підніматися на новий рівень, а підняв-
шись – знову розвиватися. І без цього ніяк, шановні лікарі та валеологи, воло-
дарі новітніх технологій! Це стратегія Вашого успіху. А вже який інструмен-
тарій застосовувати для ефективного саморозвитку – це Ваша справа, Ваш 
вибір, бо завжди маєте право вибору. Тому, якщо безнадійно відстанете від 
конкурентів, не треба нікого звинувачувати, це був Ваш вибір. Вибір щодо іг-
норування закону заперечення заперечення. 
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Пацієнт прийшов до Вас із проблемою? Його хвороба, патологія є запере-
ченням втраченої норми, фізіології. Ви допомогли йому стати здоровим? Це 
одужання, відновлення фізіології стало запереченням переможеної патології. 
Тому, захворіти і одужати – класичний прояв закону заперечення заперечення. 
Сумно, коли після першого, друге заперечення не відбувається (і Ви теж бе-
рете в цьому участь). Гідні поваги дії, що не допускають прояву в цій ситуації 
першого заперечення (зазвичай, ми називаємо це профілактикою).

Чи заперечує електромагнітна, біорезонансна медицина традиційну? Як 
щось нове заперечує старе? Навряд чи, повною мірою, скоріше вона її допов-
нює. Можливо, тому, що інформаційно-енергетичні форми медицини виникли 
на базі багатьох наук: біології, фізики, кібернетики і т. д. І взявши щось прогре-
сивне від цих наукових напрямків, вона жодного з них не заперечила. А якщо 
й заперечила, то виключно невеличкі, безнадійно застарілі їх складові. Але 
заперечивши старе, біорезонансна медицина вийшла на інший якісний рівень. 

2.7. Закон переходу кількісних змін у якісні
Усе, що викликає перехід  

із небуття у буття, – творчість. 
Платон*

Розвиток є складним процесом становлення, загострення і розв’язання супе-
речностей і протиріч. Це безперервний рух та зміни. Один із векторів цього руху, 
одну з граней всезагального розвитку і розкриває цей закон. Його також зарахову-
ють до основних діалектичних законів. Він пояснює, як явища і предмети зазна-
ють якісних змін та перетворень. Закон взаємного переходу кількісних і якісних 
змін тісно пов’язаний із законом єдності і взаємодії протилежностей та відобра-
жає ту важливу особливість об’єктивної дійсності, за якої всі предмети, процеси 
і явища набувають визначеності через взаємодію, взаємозалежність, суперечли-
вість своїх зовнішніх та внутрішніх властивостей, кількісних та якісних характе-
ристик, що існують об’єктивно, незалежно від волі й бажання людей. 

Щоб хоч трохи зрозуміти сутність цього закону, необхідно дати визначення 
таким категоріям, таким поняттям, як: якість, кількість і міра. Насправді для 
розуміння закону потрібно б було розбиратися зі значно більшим числом ка-
тегорій і термінів, але ці, як на нашу думку, основні. 

Отже, якість. Це поняття існує в побутовому і філософському розумінні, 
і їх необхідно розрізняти. В побуті, в повсякденні, де ми стикаємося з вели-

* див. розділ 15 «термінологія»
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ким розмаїттям явищ, процесів, предметів, слово «якість» відображає ступінь 
цінності речі, дії, явища, послуги, їх позитивні чи негативні оцінки з погляду 
задоволення тієї чи іншої потреби людини. Навіть якщо щось прямо не сто-
сується наших потреб, – ми все одно відрізняємо одні предмети та явища від 
інших (день-ніч; луг-кислота; рослина-тварина і т. д.). Чому? Бо кожний пред-
мет, явище мають свою якісну визначеність, володіють тим, що відрізняє їх 
від інших предметів. Ось тут і починається філософія і філософське розуміння 
якості. Те, що характерно для певної речі, що відрізняє її від іншої, і назива-
ють у філософії якістю. Ця якість внутрішньо притаманна предметам, яви-
щам і нерозривно пов’язана із самим їх існуванням. Втрачаючи свою якість, 
предмети, явища перестають бути тим, чим вони були раніше. Слід зазначити, 
що якісні відмінності властиві не лише предметам та явищам, вони існують 
і між різними стадіями розвитку одного і того самого предмета чи явища. На 
основі сказаного можна дати визначення терміна «якість» із точки зору філо-
софії. Якість – це внутрішня визначеність предметів та явищ, сукупність їх 
суттєвих рис, боків, граней, що й робить їх певними предметами і явищами. 

якість і сутність предмета/явища – це одне і теж? Ні. На відміну від сут-
ності, якість – це така визначеність предмета/явища, яка розкривається ви-
ключно у процесі взаємозв’язків з іншими предметами, а сутність залишається 
сутністю і без таких взаємозв’язків. Оскільки останні можуть бути різні, то 
предмети чи явища, зберігаючи незмінною свою сутність, виступають у різних 
своїй якостях. Отже, сутність – це більш широке поняття, ніж якість. Якість – 
лише прояв сутності, яка може проявлятися різними якостями. Як приклад – 
різні етапи розвитку якогось явища, процесу. При збереженні сутності вони мо-
жуть стати різними якостями. Так, людина у своєму розвитку проходить певні 
стадії, що якісно відрізняються одна від одної: дитинство, юність, зрілість, 
старість. Але поки людина жива, її сутність як людини зберігається. Зверніть 
увагу, – знову ця триєдність: сутність – якість – кількість! Якесь філософське 
дежавю*. Але зараз нас цікавить якість. 

Пізнання якості будь-чого починається з пізнання властивостей цього 
будь-чого. Між властивістю і якістю існує діалектичний взаємозв’язок. Влас-
тивість – це будь-яка ознака, якою один предмет чи явище відрізняється від 
інших або подібний до них. Т. ч., якість для нас проявляється через власти-
вість, і пізнати якість того чи іншого предмета або явища ми можемо лише за 
властивостями, що проявляє ця якість (притаманними їй). Але кожна власти-

* див. розділ 15 «термінологія»
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вість речі проявляється лише у взаємодії із іншими речами. Напр., властивість 
магніту притягувати залізо проявляється у процесі їх взаємодії (магніт + залізо). 
Предмети та явища матеріального світу мають, як правило, кілька властивос-
тей. Але це не значить, що можна зводити якість до простої їх суми. Зміна ок-
ремих властивостей у певних умовах не змінює сутності речі або явища, вони 
можуть навіть втратити ту чи іншу властивість або кілька, але річ не перестає 
бути тією ж самою річчю, а явище – явищем. Їх якість залишається, адже – 
це сукупність найбільш суттєвих властивостей, що визначають усі інші і без 
яких річ, у нашому розумінні, перестає бути такою. Люди ж часто якусь одну 
із властивостей предмета/явища видають за їх якість. Але це звужена, одно-
бока характеристика. Якість характеризує річ різнобічно, в цілому; вона відо-
бражає відносну стійкість, постійність предмета, явища. Завдяки якості пред-
мет/явище є тим, що вони є (є собою). Якісні зміни означають припинення 
існування певного предмета або явища в їх старій якості і перетворення його 
в предмет/явище іншої, нової якості .

Кількість. Це теж дуже важливий аспект предметів/явищ, бо якість не іс-
нує поза зв’язком із кількісною характеристикою. Кількість – це філософська 
категорія, зовнішня характеристика предметів і явищ (число, величина, об-
сяг, вага, об’єм, розміри, швидкість, t0 тощо). Кількість, за Гегелем, – «байдужа 
для буття» зовнішня визначеність речі. Вона має свої особливості порівняно 
з якістю: так, зміна кількості в певних межах не викликає змін якості, а кіль-
кісна характеристика явища не містить в собі інформації про зміст цього явища. 
Межі кількості більш рухливі, еластичні, ніж межі якості. Якість більш ста-
тична. Коли предмет втрачає свою якість, то перестає бути тим, чим він був, 
а стосовно кількості цього не відбувається. Кількість виступає запереченням 
якості, є її діалектичною протилежністю, що взаємодіє з нею. Кожний перехід 
кількісних змін у якісні означає одночасно і перехід якісних змін у нові кіль-
кісні зміни. Кількість і якість існують об’єктивно. У предметах і явищах вони 
перебувають у нерозривній єдності. Ми лише в нашій свідомості сприймаємо 
їх окремо. Жоден предмет чи явище у світі не існують без одночасної наявно-
сті в них кількості та якості. Це співвідносні категорії. Поняття якості дає нам 
змогу відчути сталість у речах і явищах, а поняття кількості – осягнути їх ди-
наміку, мінливість. Т. ч., кількість і якість характеризують предмети і явища 
з різних боків, але вони зовсім не відірвані одне від одного. Між ними існує 
тісний зв’язок і взаємообумовленість. Взаємодія кількості і якості є загаль-
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ною, глибинною, суттєвою, необхідною, такою, що неминуче повторюється. 
Так, кількісна характеристика тієї чи іншої речі часто уточнює її якісну ха-
рактеристику, а будь-яка якість завжди має свої чітко визначені кількісні межі. 
Напр., вода як рідина існує в межах 0–100 °С. Це межі її якості. Поза ними – 
це вже не вода, а лід або пара. Якісні зміни, що відбуваються в об’єктивному 
світі, здійснюються лише на основі кількісних. Іншого шляху до появи нового 
просто не існує. Знову за приклад візьмемо звичайну воду. Коли вона тече під 
невеличким тиском, – ми полюбляємо приймати душ або поливати рослини; 
якщо збільшити тиск до кількох атмосфер і направити її на землю, то стру-
мінь води перетвориться на землекопа; при тиску до десятків атмосфер – він 
нагадуватиме шахтаря-забійника; якщо ж довести тиск до тисяч атмосфер, то 
струмінь стане каменерізом і вода буде різати граніт. 

Міра. Взаємозв’язок і взаємозалежність кількості та якості проявляється 
в понятті «міра». Вона є у всьому і скрізь. Це єдність кількості і якості. Міра – 
це ті межі, в яких співіснують кількість і якість. Будь-яка якість має перебувати 
в певних кількісних межах. Напр., тепло, волога необхідні для росту рослин, 
але спека або повінь згубить їх. Міра – це та межа зміни кількості, всередині 
якої предмет зберігає свою якісну визначеність. По суті, міра – це межа буття 
предметів. За Гегелем: «у мірі якісне кількісне», «міра – якісно виражена кіль-
кість». Будь-який предмет, явище, процес має свою міру, тобто якісно-кіль-
кісну визначеність. Єдність кількості і якості зберігається лише в межах міри. 
Якщо кількісні зміни здійснюються в цих рамках, то вони не викликають якіс-
них змін. Якщо ж вони виходять за них, то супроводжуються якісними змі-
нами предметів і явищ. 

Наука накопичила великий фактичний матеріал, який свідчить, що розви-
ток у світі відбувається шляхом переходу кількісних змін у якісні і навпаки. 
Звідси висновок: взаємний перехід кількісних змін у якісні – це всезагальний 
закон розвитку.

Резюме до розділу 2.7. Нагромадження кількісних змін у рамках старої 
якості, зародження елементів нового проявляється як суперечність між старим 
і новим. Т. ч., існування будь-якого об’єкта зумовлене єдністю якості і кіль-
кості. Коли сформувався об’єкт, якийсь час його якість і кількість перебувають 
у рівновазі в рамках міри і нібито все статично й ніщо не віщує змін. Але на-
справді кількісні зміни постійно відбуваються. І коли розвиток кількісних по-



Біорезонансна медицина – електромагнітний еліксир здоров’я

151

казників виходить за межі існуючої міри, руйнуючи її при цьому, тоді об’єкт 
змінює свою якість (з’являється нова якість об’єкта), відповідно з’являється 
і нова міра. В межах нової міри постійно відбуваються кількісні зміни. Вони, 
у свою чергу, через руйнування міри, знову спричинюють появу нової якості, 
що надає можливість для формування нової міри і нових кількісних змін. Сам 
момент переходу кількісних змін у якісні, момент переходу від однієї якості 
до іншої у філософії називають стрибком. І стрибок – це не що інше, як про-
цес розв’язання суперечностей між старим і новим, що і призводить до утвер-
дження нового. Але не тільки кількісні зміни ведуть до якісних, але і навпаки – 
якісні зміни зумовлюють нові кількісні характеристики.

Шановний читачу, лікарю, валеологу, користувачу новітніх технологій, що 
пов’язані із електромагнітною біологією. Ви маєте нове обладнання, іннова-
ційний прилад, що володіє новою якістю лікування. Ця нова якість формує 
свої межі, в рамках яких є можливість для розвитку кількісних показників. 
І їх необхідно формувати. Ви думаєте, що чим більшу кількість електромаг-
нітних «спектрів» «прокачаєте» пацієнту, тим лікування буде більш якісне? 
Але закон каже про «межі». І якась кількість, зламавши ці межі, сформує нову 
якість, що може бути не лікувальною, а руйнівною, негативною для пацієнта. 
Або: – Ви вважаєте, що кількість Ваших пацієнтів зможе перерости у нову 
якість лікування? За принципом: «Чим більше спроб, тим більший досвід?». 
Чи, можливо, нова якість лікування зумовить відповідну кількість пацієнтів 
у тих межах єдності якості і кількості, які Ви собі створили? А може, це послі-
довні дії? Спочатку перше, а потім друге? Імовірно. Але зверніть увагу, якщо 
Вас не задовольняє кількість Ваших клієнтів, то, відповідно до закону, треба 
зруйнувати якісь існуючі межі (фізичні, фінансові, соціальні, етичні, психо-
логічні, наукові, світоглядні і т. д.) і здійснити т. зв. стрибок – перехід від од-
нієї якості до іншої – нової, яка й буде мати бажані для Вас кількісні характе-
ристики, звичайно, у визначених для неї межах. 

Хтось думає: ну навіщо стільки філософії? Але автори впевнені, що знання 
цього закону, його свідоме розуміння, його підсвідоме відчуття спонукає і нас, 
і Вас замислитися й дозволить нам усім раціонально враховувати якісні і кіль-
кісні результати своєї діяльності. Їх відповідність, дотримання міри між ними, 
можливо, зможе саме нам із Вами допомогти оптимально розв’язати завдання 
і досягти цілей, які ми поставили перед собою. А ще: знання цього закону 
може стати важливою умовою передбачення небажаних ситуацій. Але це може 
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здійснитися тільки для тих читачів, хто не тільки зрозумів цей закон, а й спро-
мігся його практично застосувати до себе та свого оточення. Удачі Вам, ша-
новні наші читачі! 

Резюме до глави 2. У сучасних умовах філософія є прикладним інстру-
ментом для досягнення будь-якої мети, вона – мати всіх наук. Якщо хтось хоче 
змінити своє життя, то спочатку йому необхідно оновити філософські підходи 
до нього, створивши власний філософський фундамент здорового і ефектив-
ного буття. Без міцного фундаменту надійний будинок не побудуєш. Людина 
може успішно реалізуватися тільки через ту філософію, яку вона сприйняла, 
а частіше через ту, яку вона зрозуміла, вистраждала, вималювала, склала сама, 
фактично – створила! Творець власної успішної філософії – звучить гордо! Но-
вітнім напрямом у філософському осмисленні живого, де конкретні біологічні 
дослідження здійснюються у світлі нового філософського бачення світу, є біо-
філософія. Її суть у розв’язанні суперечностей між матеріальними потребами 
тілесної організації людини і духовною сферою її буття, а також між молеку-
лярною і польовою формами живого. Але, щоб краще зрозуміти біофілосо-
фію, необхідно згадати певні основи класичної філософії, напр., сім класич-
них філософських трендів. 

І першим є розуміння концепції причин та наслідків. Світ – це не хаотичне 
скупчення окремих предметів, процесів і явищ, а впорядковане, взаємопов’я-
зане і взаємообумовлене ціле. Явище, яке викликає до життя ін. явища, є сто-
совно цього викликаного причиною, а результатом такої дії є наслідок. Зв’язки 
між цими категоріями називають причинно-наслідковими. Безпричинних явищ 
у нашому світі не існує. Шукати причину будь-яких явищ можна тільки в ін. 
явищах, а не деінде. Причина завжди породжує наслідки. У той же час, будь-
яке явище є причиною і наслідком одночасно. Це означає, що не існує безпри-
чинних явищ, як немає і явищ, які зникають у небуття, без сліду, без наслідків. 
Ви хочете отримати омріяні наслідки? Так створіть відповідні причини, які їх 
породять! Будь-які наслідки чи причини з’являються невипадково, чи випад-
ково? Одні стверджують, що в світі панує тільки випадковість і немає місця 
необхідності, інші ж – що ніякої випадковості не існує і все відбувається за 
необхідності. Але істина, як завжди, десь посередині. Випадковість так само 
об’єктивна, як і необхідність. Явище або подію, що обов’язково настає, нази-
вають необхідністю (день іде за ніччю, одна пора року змінюється ін. і т. п.). 
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Необхідність постійна, стабільна і стійка. Випадковість – нестійка, тимчасова, 
вона наче доповнює собою необхідність, презентує конкретну форму її про-
яву. А може, випадковість – це просто не пізнана нами, незрозуміла нам зако-
номірність і випадковості не випадкові? Розуміння діалектики необхідності та 
випадковості – важлива умова успішної практичної та теоретичної діяльності. 
Чи є норма необхідністю, а патологія – випадковістю? А може, випадковість – 
зовнішня форма, а необхідність – її внутрішній зміст? 

Усі предмети, явища навколо нас мають свою структуру. Філософи зовніш-
ній бік структури називають формою, а внутрішній – змістом. Форма і зміст 
усіх явищ, предметів тісно пов’язані. Форма завжди змістовна, а зміст – завжди 
оформлений; немає безформного змісту, як і не існує беззмістовної форми. 
Зміст, змінюючись, здійснює формоутворюючий вплив. Ще є поняття «сут-
ність», і воно вважається більш абстрактним і ширшим, ніж зміст; ним визна-
чають найглибинніший внутрішній зв’язок. Форма є вираженням змісту, його 
обумовленням, проявом, вона – зовнішня організація змісту, спосіб його існу-
вання у світі форм. Відповідно, зміст є вираженням сутності, її обумовленням, 
зовнішньою організацією і способом її існування у світі змісту. Або: сутність 
себе маніфестує у змісті, а зміст – у формі. У живій природі форма і зміст про-
являються як єдність функції і структури органа. Можна також сказати, що 
зміст – це стратегія, а форма – лише її тактичний прояв.

Стратегія і тактика тісно взаємопов’язані та взаємозалежні. Тактика є скла-
довою частиною стратегії. Тактика не має сенсу за відсутності стратегії, а стра-
тегія ніколи не буде реалізована без вдало продуманих тактичних ходів. Ці фі-
лософські категорії не є протилежностями і не ведуть боротьбу між собою. 

Єдність і боротьба протилежностей – один з основних законів діалектики. 
Він дає відповідь на важливе світоглядне питання: «Чому все у світі розвива-
ється?» – і дозволяє розуміти будь-яку цілісність як складну і розчленовану 
систему, що містить елементи, безпосередньо один з одним несумісні. Закон 
стверджує, що кожний предмет, процес, явище – це єдність протилежних сто-
рін, властивостей, тенденцій; і у всіх них є полярні протилежності – зовнішні 
і внутрішні, позитивні та негативні, загальні та спеціальні. Давні китайці фун-
даментально вивчали ці полярні сили і називали їх Інь і Ян. Вони присутні 
всюди і в усьому, ці сили залежать одна від одної, гармонійно доповнюють 
одна одну, постійно трансформуються одна в одну, створюючи безперервний 
рух, і цим підтримують рівновагу і гармонію світу. І недоцільно висловлю-
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вати якісь заперечення з цього приводу, бо на ці заперечення знайдуться інші 
заперечення, які неодмінно зможуть заперечити вже висловлені заперечення. 

Закон заперечення заперечення органічно пов’язаний із попереднім зако-
ном, бо визначає напрям, форму і способи розвитку всього: природи, суспіль-
ства, людського мислення тощо. Вперше цей закон був сформульований Геге-
лем. Заперечення – це, перш за все, подолання старого, всього, що віджило, що 
заважає розвиткові. Старе і нове – це два боки заперечення. При появі чогось 
нового відбувається скасування старого. Але нове не відкидає старого цілком. 
Воно не може це зробити, бо є колишньою його частиною, і використовує для 
свого розвитку все позитивне, що є в старому. Так, посіяне зерно заперечу-
ється вирослою з нього рослиною, що дає нові зерна, які виступають уже як 
заперечення самої рослини, тобто як заперечення заперечення. Хвороба, пато-
логія є запереченням втраченої норми, фізіології, а одужання, відновлення фі-
зіології стає запереченням переможеної патології. Тому, захворіти і одужати – 
класичний прояв цього закону. Т. ч., цей закон постає як загальна внутрішня 
форма саморозвитку. Його девіз – розвиватися і виходити на новий якісний 
рівень, а піднявшись – знову розвиватися і досягати нової якості. Якість, як 
один із проявів сутності, внутрішньо притаманна всім предметам, явищам і не-
розривно пов’язана із самим їх існуванням, а зовнішня характеристика – кіль-
кість. Якість і кількість існують об’єктивно і перебувають у нерозривній єд-
ності. Розвиток у світі відбувається шляхом переходу кількісних змін у якісні 
і навпаки, про що і говорить закон переходу кількісних змін у якісні. 

Хтось, можливо, все ж таки подумає або скаже: ну навіщо ця філософія по-
трібна мені, як біологу, фахівцю, індивідууму або моїй сім’ї, моєму близькому 
оточенню, громаді і суспільству загалом. Навіщо? Дійсно, якась частина людей 
(і, на жаль, їх немало) до філософії ставиться як до якоїсь зарозумілої нісеніт-
ниці, і вони щиро вважають, що витрачати на неї свій час – це безглузде його 
марнування. Ще якась частина все ж таки розуміє, що філософія спроможна 
допомогти забезпечити їх подальший розвиток. Розвиток чого? А всього! А що 
таке розвиток? А-а, ось тут, починаючи з цього питання, і відкривається терито-
рія філософії. Хтось сміливо заходить на неї, а хтось її вперто обминає. А вза-
галі, філософія в дослівному перекладі з грец. означає: «Любов до мудрості». 
Тому, якщо ми ставимо запитання: «Навіщо нам потрібна філософія?», – то, 
перефразувавши його з урахуванням перекладу, фактично запитуємо: «А на-
віщо нам потрібна любов до мудрості?». А навіщо тоді нам потрібна сама му-
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дрість? Може, для того, щоб за її допомогою прокласти щасливий життєвий 
маршрут собі і допомогти із цим сім’ї, близьким, друзям, оточенню? Філосо-
фія – лише інструмент, складний, часто незрозумілий, з логічними вивертами, 
психологічними хитрощами, але інструмент. Це як навігатор, який уміє добре 
показувати дороги і допомагає обрати раціональні шляхи руху. Але щоб таким 
навігатором користуватися, його треба ще хоч якось (а краще добре) освоїти, 
і той, хто не хоче це робити (або він не в змозі таке опанувати), вимушено, ча-
сто бравурно, заявляє: – а навіщо мені той Ваш розцяцькований, накручений 
навігатор, я і сам свою дорогу знаю. Можливо, що і так (це Ваш вибір і Ваше 
право на нього). І знаєте, можливо, не одну, а 3-5 доріг, а може, і всі 10-15, але 
шляхів існує набагато більше, і навігатор (як інструмент) спроможний пока-
зати сотні і десятки тисяч різних і зовсім невідомих Вам шляхів, від традицій-
них до екзотичних. Так і філософія: вона – інструмент, складний, не завжди 
зрозумілий, а то і взагалі зарозумілий, але тільки інструмент. Але всю історію 
людства найкращі його особистості доводили і доводять: це дієвий інструмент. 
Якщо зможеш ним користуватися, то для тебе відкриється величезна кількість 
можливостей, які допоможуть зрозуміти, що треба робити, куди рухатися аби 
бути кращим, успішнішим, ніж ти є зараз. Яким є раціональний шлях оздо-
ровлення (власного, близьких, друзів, пацієнтів)? Треба вчитися ставити пра-
вильні запитання і знаходити необхідні відповіді. А вчитися (як гласить відо-
мий мем) ніколи не пізно.

дякуємо!
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3. КлАСиФІКАцІї в життІ лЮдиНи –  
НЕвжЕ вОНи ПОтРІБНІ?

Дехто думає: – ну що таке ота класифікація і навіщо вона, як і та філософія, 
взагалі потрібна? У багатьох фахівців різних галузей біологічних наук таке на-
сторожене ставлення до різних класифікацій залишилося ще зі шкільних або 
студентських років, коли потрібно було вчити складні і, як здавалося, нудні 
класифікації рослин, ссавців, бактерій, найпростіших, комах, гельмінтів, захво-
рювань, препаратів і т. д. Так, це було не просто. А ще й викладачі часто-густо 
полюбляли запитувати саме про класифікації, небезпідставно вважаючи, що 
такі знання є важливими для розуміння конкретної науки взагалі, необхідними 
для бачення її загальної структури. А потім ще ставили не найкращі оцінки.

Дійсно, деякі класифікації складні і, на перший погляд, перемудровані. 
Але, насправді, без класифікацій ну аніяк не можна! Спробуємо розібратися? 
Тоді вперед! 

3.1. Класифікація як філософська категорія
За філософську основу, на якій будується вся відома система умінь і знань 

людей, завжди бралися особливості вияву людського інтелекту (психіки), 
напр., пам’ять (звідси історія), розум (звідси наука), уява (звідси мистецтво). 
Наша психіка, сформовані психологічні засади поведінки потребують зрозу-
мілої систематизації, класифікації всього, що нас оточує, всього, про що ми 
маємо хоч якесь уявлення. Часто без найпростішої класифікації наша психіка 
просто відмовляється щось розуміти .

Систематизація (від грец. systema – ціле, що складається з частин) – зве-
дення розрізнених знань про предмети (явища) об’єктивної дійсності в єдину 
наукову систему; систематизувати – значить розрізнене привести до якоїсь зро-
зумілої єдності. І така система, така єдність сприяє руху науки з рівня емпі-
ричного* накопичення знань на рівень теоретичного синтезу, системного під-
ходу. Найважливішим різновидом систематизації є класифікація.

Класифікація (від лат. classis – розряд, клас та facio – роблю, розкладаю) – 
це система взаємно підпорядкованих понять (класів об’єктів) якої-небудь сфери 
знань або діяльності людини, що використовується як засіб для встановлення 
зв’язків між цими поняттями або класами об’єктів та більш точної в них орі-
єнтації. Класифікації призначені для постійного використання. Їх практична 

* див. розділ 15 «термінологія»
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необхідність полягає ще і в тому, що вдалі класифікації стимулюють розви-
ток теоретичних аспектів науки або техніки, їх створення є якісним стрибком 
у розвитку знань. Вони є, такою собі, картиною стану науки (системи явищ), 
що допомагає робити обґрунтовані прогнози щодо відомих та ще не відомих 
фактів або закономірностей. 

Виокремлюють два основні шляхи розробки класифікації – дедуктивний* 
і індуктивний*. Частіше застосовують обидва підходи: вищі класи, як правило, 
утворюються дедуктивно, нижчі – індуктивно; дедукції надають перевагу в сис-
тематизації сфер знань, індукції – при обробці фактичного матеріалу і оформ-
ленні його у вигляді схем і таблиць. 

Особливо гострою проблема побудови і використання класифікацій стає 
в періоди неординарних науково-технічних відкриттів, результатом яких є т. зв. 
інформаційний вибух. Як, напр., електромагнітні технології. Значна кількість 
і погана впорядкованість нових понять і термінів спричинює інформаційний 
дефіцит, букет непорозумінь, що може гальмувати розвиток перспективних 
технологій. Тому розробка раціональної класифікації стає не лише науковою 
метою, а й суспільно та економічно важливим завданням. 

Слід зазначити, що будь-яка класифікація є результатом певного синтетич-
ного розділення реальних природних меж між об’єктами і є завжди умовною 
і відносною. Із подальшим розвитком знань відбуваються уточнення та мо-
дифікації класифікацій. Все відповідно до законів філософії – кількість знань 
переростає у нову якість їх класифікації.

3.2. Проблема класифікації наук та зв’язків між ними
Яка наука повинна опікуватися, наприклад, ІХтех? Філософія чи метафі-

зика*? Фізика з математикою? Кібернетика або науки, що пов’язані з комп’ю-
терними технологіями? Медицина (гуманна та ветеринарна) чи валеологія? За-
гальна біологія? Біохімія із цитологією і т. д.? А можливо, всі разом? Імовірно, 
але для того, щоб діяти разом, вони повинні мати міцні зв’язки між собою. 

Ще з давнини повелося: – чим більше з’являлося нових наук, тим дрібні-
шою ставала їх власна структура, тим важчим і складнішим було їх об’єднання 
в єдину систему, приведення до єдиної класифікації. Основною тенденцією 
еволюції колишніх класифікацій наук (починаючи з епохи Відродження*, коли 
виникло природознавство як наука, і аж до сучасності) був рух від формальних 
побудов, що розкривали лише зовнішні зв’язки між науками, і до розкриття 

* див. розділ 15 «термінологія»
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внутрішніх зв’язків між ними (від форми до змісту!). Важлива передумова 
цього – рух від роз’єднаності наук до їх пов’язаності між собою, хоча остання 
на перших етапах часто виступала як просте їх співставлення.

Надалі подолання роз’єднаності наук відбувалося через виявлення орга-
нічних переходів («містків») між різними науками. Спочатку вони виявлялися 
між суміжними і близьким науками, потім між усе більш віддаленими. В су-
часних умовах – це активний рух від диференціації наук до їх інтеграції*, по-
ступово, крок за кроком, від самоізольованості до т. зв. міждисциплінарності . 
Напр., органічна хімія через біохімію і хімію біополімерів веде до молекуляр-
ної біології; або біоніка, що зв’язала собою біологію і техніку; нейробіологія 
та менеджмент – нейроменеджмент; ІХТех, ІХТер – пов’язують ряд біологіч-
них наук із науками фізично-кібернетичного напряму і т. д.

Так було завжди – необхідність переходу від замкнутості наук до їх взаємо-
дії виникає тоді, коли один і той же предмет (об’єкт) вимагає власного вивчення 
одночасно з різних його боків, причому кожен вивчається особливою наукою. І, 
як результат, поступово починає вимальовуватися новий методологічний підхід – 
від однолінійності наук до їх комплексності . Це супроводжується поглибленням 
взаємодії різних наук, і, що важливо, у цю взаємодію вступають не тільки науки 
одного загального профілю, напр., представлені тільки природознавчими або ви-
ключно гуманітарними знаннями, а науки всіх профілів. При цьому, в процесі 
такого зближення, взаємодії та розвитку, їх зв’язок усе більше посилюється і зу-
мовлює утворення комплексів. Поступово виробляється новий, комплексний 
метод дослідження, що є гарантом подальшого розвитку і вдосконалення таких 
комплексів (узагалі будь-яка наука може вважатися відокремленою лише тоді, 
коли вона має свій, ексклюзивний метод дослідження; в процесі свого розвитку 
науки запозичують і використовують методи досліджень інших, часто багатьох, 
але власний метод дослідження залишається базовим, основним). Комплексність 
у науковому дослідженні – це не просте поєднання методів різноманітних наук 
разом, а щось набагато більше (і ось вона знову – синергія!). Відповідно і ефек-
тивність таких досліджень значно вища. 

3.3. деякі класифікації у біології
Як уже зазначалося, класифікація – це розділення явищ, що дозволяє поба-

чити їх специфіку, різноманітність, властивості, зв’язки і залежності, порівняти 
загальне і специфічне та за допомогою цього глибше вникнути в суть. Світ жи-

* див. розділ 15 «термінологія»
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вого надзвичайно складний та різноманітний. Однією з головних його особли-
востей є системність. Принцип системності наскрізь пронизує все живе – від 
елементарних носіїв життя, протоплазми та клітини, до біосфери.

Давайте спробуємо все це підтвердити, згадавши деякі біологічні класи-
фікації. Так, напр., класифікація хвороб частіше базується на етіологічному 
принципі, за яким вони поділяються на дві основні групи – заразні і незаразні. 
Заразні хвороби, у свою чергу, поділяють на інфекційні (їх спричинюють па-
разити рослинного походження – патогенні мікроби) та інвазивні (їх збудники, 
здебільшого, паразити тваринного походження: – гельмінти, найпростіші, кліщі, 
комахи). Щодо незаразних хвороб (ті, що не передаються від людини до лю-
дини, від тварини до тварини, люди і тварини не передають їх один одному 
тощо): за даними ВООЗ, у сучасному світі шестеро з десяти померлих людей 
ідуть із життя саме через різні незаразні захворювання. Щорічно від них по-
мирає 38 млн людей (Інформаційний бюлетень ВООЗ №355, січень 2015 р.). 
Чотирма основними, найбільш актуальними типами незаразних захворювань 
у світі є: серцево-судинні (інфаркт + інсульт); онкологічні; хронічні респіра-
торні хвороби (хронічна обструктивна хвороба легень та астма) і діабет. Не 
секрет, що будь-яка класифікація залежить від підходів. Класифікація хвороб 
також проводиться за різними критеріями: за характером перебігу – гострі 
і хронічні захворювання; за рівнем, на якому в організмі виявляються патоло-
гічні зміни, – молекулярні, хромосомні, клітинні, тканинні, органні та системні; 
за характеристикою хвороботворних факторів – хвороби, що викликані меха-
нічними, фізичними, хімічними, біологічними або психогенними факторами; 
за віковими або статевими відмінностями – гінекологічні, дитячі. Необхідно 
зазначити, що жодна з вже існуючих класифікацій не є повністю задовільною, 
і створення сучасної класифікації хвороб є важливим завданням теоретич-
ної та практичної медицини. Існує також і міжнародна класифікація хвороб 
(МКХ), вона є основним нормативним документом при вивченні стану здо-
ров’я населення в країнах-членах ВООЗ*. Світова спільнота вже 10 разів пе-
реглядала МКХ. Останній такий перегляд відбувся 1989 р. у Женеві і набув 
чинності з 1 січня 1993 р. (МКХ-10). Важливою метою МКХ є створення не-
обхідних умов для систематизованої реєстрації, аналізу, інтерпретації і по-
рівняння даних про смертність і захворюваність, отриманих у різних країнах 
чи регіонах в різний проміжок часу. МКХ ще використовується і для перетво-
рення словесного формулювання діагнозів хвороб та ін. проблем, пов’язаних 

* див. розділ 15 «термінологія»
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зі здоров’ям, у буквено-цифрові коди, що забезпечує зручність зберігання, по-
шуку та аналізу даних. 

Для боротьби із хворобами широко використовують хіміопрепарати. І ан-
тибіотики – класичний тому приклад; ми всі так захопилися їх застосуванням, 
що використовуємо і там, де (коли) треба, і там, де (коли) не треба, а деякі ме-
дичні та ветеринарні працівники, коли їх запитують, чому вони взагалі не лі-
кують або вкрай погано і не ефективно лікують хворих, – без тіні сумніву заяв-
ляють: антибіотики закінчилися, як же і за допомогою чого я можу це робити? 
І це наша біда. Існує цілий ряд класифікацій хіміотерапевтичних препаратів, 
напр., за груповою приналежністю: антибактеріальні засоби (антибіотики, 
сульфаніламіди, хінолони, фторхінолони, нітрофурани, 8-оксихіноліни, нітро-
мідазоли та ін.); противірусні (амантадин, ремантадин, ацикловір, ганцикло-
вір і т. д.); протигрибкові (полієни, імідазоли, триазоли та ін.); протипріонні 
засоби. За механізмом дії:  – мікробоцидні (бактерицидні, вірусоцидні і т. д.) 
та мікробостатичні (бактеріо-, вірусостатичні та ін.) препарати (…цидні – від 
лат. caedo – вбиваю; статичні, . статики – від грец. statikos – той, що зупиняє). 

Класифікують також і впливи на організм. Так, будь-який вплив на орга-
нізм реципієнта (у т. ч. й електромагнітний) поділяють на:

– ауто- (свій, власний);
– ало- або ізо- (свого виду) та 
– гетеро- або ксено – (іншого виду, чужий). 
Напр., вплив електромагнітним (біорезонансним) спектром на людину: 

власним – це буде аутоспектр; іншої людини, це – ало- або ізоспектр; спектр 
тварин, рослин або бактерій для людей – гетеро- або ксеноспектр .

3.3.1. Класифікація мікробів 
Мікроби теж потребують класифікації? Ще й як, бо їх розмаїття на нашій 

планеті вражає! Але щоб краще зрозуміти їх досить складну класифікацію, – 
необхідно спочатку звернутися до результатів досліджень і висновків такої 
цікавої науки, як палеонтологія (від грец. palaios – стародавній + on, ontos – 
суще + lego – говорю). Предмет її вивчення – минуле, бо вона досліджує форми 
життя в минулих геологічних епохах, вимерлі організми, намагається рекон-
струювати за знайденими рештками їх зовнішній вигляд і визначити біологічні 
особливості, зрозуміти способи живлення, розмноження, вирахувати тодішні 
умови навколишнього середовища і т. п., а потім, на основі цих відомостей, 
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розшифрувати, зрозуміти реальний хід біологічної еволюції. Палеонтологію 
можна порівняти з роботою детектива, який за знайденими доказами намага-
ється відтворити дійсну картину якоїсь минулої події.

Ця наука дуже багатогранна, і тому розрізняють: зоологічну (палеозооло-
гія, в т. ч. палеоіхтіологія, палеоорнітологія, палеоентомологія та ін.), рослинну 
(палеоботаніка), мікробну (мікропалеонтологія, в т. ч. палеомікологія), моле-
кулярну (палеобіохімія), а також – палеогістологію, палеофізіологію, палео-
патологію та ін. (а для нас важливо, щоб з’явилася і почала розвиватися, напр., 
електромагнітна, енергетична, інформаційна палеонтологія). За об’єктами 
дослідження палеонтологія – наука біологічна, але виникла вона в тісному 
зв’язку з геологією (ще один із прикладів тісних зв’язків між різними науками 
та між їх методами досліджень).

Згідно з однією з відомих теорій, – життя на Землі зародилося приблизно 
чотири мільярди років тому. І одними з перших жителів нашої планети стали 
бактерії. Мільярди трильйонів живих окремих особин складали колонії, які 
покрили живою біоплівкою безкрайні простори океанічного дна. Ці найдрев-
ніші організми змогли пристосуватися до суворих реалій тієї дійсності. Ви-
сокі t° і безкисневе середовище – це тільки частина характеристик тих умов, 
при яких, за нашими сьогоднішніми уявленнями, скоріше можна вмерти, ніж 
залишитися живими. Але бактерії змогли пристосуватися, витримали і ви-
жили. Вважають, що адаптуватися до агресивного довкілля одноклітинний 
світ зміг завдяки своїй… простоті. Бактерія – це клітина, усередині якої не-
має ядра. Такі організми назвали прокаріотами (від давн.грец. – pro – перед 
+ karyon – горіх або ядро). 

Прокаріоти відіграли дуже важливу роль в історії еволюції біосфери. Не 
було б їх, упевнене широке коло вчених, – не було б і життя на Землі. Але світ 
без’ядерних істот мав свої недоліки, він був позбавлений можливості прогре-
сивно розвиватися. Якими прокаріоти були 3-4 мільярди років тому, майже 
такими ж вони залишилися і донині. Чому? Бо прокаріотична клітина нездатна 
створити складний організм (у нашому класичному розумінні). Щоб еволюція 
рушила далі і  дала початок більш складним формам життя, був потрібний ін-
ший, складніший тип клітини – клітина з ядром. Тому, наступний виток ево-
люції, новий щабель розвитку життя пов’язують з еукаріотами (інколи ви-
мовляють як евкаріоти, від грец. εύ – повністю, добре та κάρυον – ядро, тобто 
ядерні) – клітинами, які мають ядро. Такий перехід відбувся, як донедавна 
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були переконані вчені, близько 1,5 мільярда років тому. Але сьогодні думки 
фахівців розділилися. 

Появі еукаріотів передувала одна дуже важлива подія: в атмосфері Землі 
з’явився кисень. Клітини без ядер могли жити в безкисневому середовищі, 
а еукаріоти – вже ні. Першими продуцентами кисню, на думку дослідників, 
були ціанобактерії, які в процесі власної еволюції винайшли новий ефектив-
ний спосіб фотосинтезу – якщо спочатку вони використовували як донора 
електронів сірководень, то в якийсь момент навчилися одержувати необхідне 
з води. І такий перехід до використання практично необмеженого ресурсу – 
води, відкрив перед ціанобактеріями колосальні еволюційні перспективи. За-
мість звичних сірки і сульфатів у процесі фотосинтезу став виділятися кисень. 
І це дозволило з’явитися еукаріотам.

Поява організмів із клітинним ядром відкрила широкі можливості для ево-
люції всього живого на Землі. Динамічний розвиток еукаріотів викликав ви-
никнення таких складних форм, як рослини, гриби, тварини і, звичайно, люди. 
Всі вони мають однаковий тип клітин, у центрі яких знаходиться ядро, яке від-
повідальне за збереження і передачу генетичної інформації, це також впли-
нуло на те, що еукаріотичні організми стали відтворювати себе шляхом ста-
тевого розмноження .

При проведенні палеонтологічних досліджень в архейських породах (2,9-3 
мільярди років) на території Карелії знайшли незвичайні закам’янілі мікроби 
розміром близько 10 мкм. Було зроблено припущення, що це т. зв. акритархи – 
найдрібніші істоти, що належать до еукаріотоподібних мікроорганізмів. Раніше 
такі зразки органіки палеонтологи знаходили тільки в більш молодих відкла-
деннях – віком близько 1,5 мільярда років. Але підтвердити цю гіпотезу до-
сить нелегко. У світі більше немає зразків еукаріотичних організмів, добутих 
з архейських відкладень. Порівняти прадавні артефакти з їх сучасними ана-
логами також неможливо, адже нащадки акритархів не дожили до наших днів. 
Хтось категорично не сприймає цю знахідку і, відповідно, гіпотезу, оскільки 
упевнений, що 3 мільярди років тому на Землі не було кисню. Інших бенте-
жить температурний фактор, вони вважають, що якби еукаріотичні організми 
з’явилися в часи архею, то вони, грубо кажучи, відразу зварилися б. Але, якщо 
вдасться довести, що дійсно були знайдені скам’янілі еукаріотоподібні мікро-
організми, це означатиме одне – людству найближчим часом доведеться змі-
нити звичне уявлення щодо ходу еволюції. Цей факт дозволить говорити про 
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те, що життя на Землі з’явилася значно раніше, ніж це вважалося. Крім того, 
виходить, необхідно переглядати еволюційну хронологію життя на Землі, яка, 
виявляється, майже на 2 мільярди (!) років старша. Але в такому випадку за-
лишається незрозумілим, коли, де, на якому етапі розвитку відбувся розрив 
еволюційного ланцюжка або чому сповільнився його хід. Іншими словами, зов-
сім незрозуміло, що відбувалося на Землі цілих 2 мільярди років, де весь цей 
час ховалися еукаріоти: занадто велика біла пляма утвориться в історії нашої 
планети. Потрібний буде черговий перегляд минулого, а це робота колосальна, 
якій, можливо, ніколи не буде кінця. 

Але з такими підходами не всі згодні. Ось уже більше 100 років у науко-
вому мисленні людства зайняла панівне становище еволюційна, уніформіст-
ська модель історії Землі. Однак, останні 3-4 десятиліття відроджується і оче-
видно набирає силу теорія творіння (теорія креаціонізму*). Багато хто вважає, 
що теорія сотворіння світу повинна бути у програмах навчальних закладів, як 
противага теорії еволюції (Морріс. Г., 1990).

Цікаві теорії, цікаві припущення. Але треба повертатися до прокаріотів та 
еукаріотів. Перш ніж перейдемо, давайте подумаємо, що всі ці давні перетво-
рення відбувалися після інформаційних і енергетичних змін. Також змінюва-
лися й електромагнітні поля.

Вважається, що перші еукаріоти мали одну головну відмінність від прока-
ріотів – і це хижацький спосіб життя. Одноклітинні еукаріоти – це такі собі 
«геніальні акули», «невтомні тигри» серед мікробів. Спочатку, в процесі ево-
люції, в них з’явилися «м’язи» (актиново-міозинова система), і вони отримали 
можливість активно рухатися і поїдати своїх бідних пращурів – бактерій-про-
каріотів. Є припущення, що деяких із них вони могли милувати (як корисних 
рабів), створювати з ними симбіози і використовувати їх як інструмент влас-
ного удосконалення. Особливо корисними виявилися вже зазначені продуценти 
кисню – ціанобактерії зі своїм надзвичайним фотосинтезуючим апаратом. 
Такі фотосинтезуючі пластиди стали акумулятором енергії, який давав мож-
ливість еукаріотам рухатися у пошуках їжі доти, поки вона не буде знайдена. 

Які ж основні відомі відмінності між еукаріотичними (ядерними) та про-
каріотичними (доядерними) організмами? ДНК еукаріотів лінійна, пов’язана 
з білками хромосом, чого немає у бактерій. У прокаріотів ДНК у вигляді кільця 
і перебуває в особливій зоні клітини – нуклеоїді, який не відокремлений мемб-
раною від цитоплазми; одна із найцікавіших відмінностей – це наявність в еу-
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каріотичних клітин особливих органел, що мають свій (!) генетичний апарат, 
розмножуються діленням і які оточені мембраною. Ці органели – мітохондрії 
і пластиди. За своєю будовою і особливостям життєдіяльності вони вража-
юче схожі на бактерій. Ця обставина наштовхнула сучасних учених на думку, 
що подібні органоїди можуть бути нащадками бактерій, які вступили у симбі-
отичні зв’язки з еукаріотами. Прокаріоти характеризуються малою кількістю 
органел, і жодна з них не оточена подвійною мембраною. У клітинах прока-
ріотів немає ендоплазматичного ретикулума, апарату Гольджі*, лізосом; – ще 
одною важливою відмінністю є наявність в еукаріотів ендоцитозу*, у тому 
числі в багатьох груп клітин – фагоцитозу (здатність еукаріотичних клітин за-
хоплювати і перетравлювати різні тверді частинки). Цей процес забезпечує 
в макроорганізмі дуже важливу захисну функцію. Поява фагоцитозу в еукарі-
отів, швидше за все, пов’язана з їх розмірами. Розміри прокаріотичних клітин 
набагато менші, а в процесі еволюційного розвитку еукаріотів у них виникла 
проблема забезпечення власного організму великою кількістю їжі. Як наслі-
док, серед еукаріот з’являються перші дійсно рухливі хижаки (майже як хижі 
тварини); інша відмінність – це будова клітинної стінки. Більшість бактерій 
мають клітинну стінку міцної структури. Вона складається головним чином 
із муреїну*. Серед еукаріотів клітинну стінку мають гриби і рослини. У гри-
бів вона складається з хітину і глюканів, у нижчих рослин – із целюлози і глі-
копротеїнів, діатомові водорості синтезують клітинну стінку з кремнієвих 
кислот та хітину, у вищих рослин вона складається з целюлози, геміцелюлози 
і пектину. Можливо, для набагато більших за розміром еукаріотичних клітин 
стало неможливо створювати міцну клітинну стінку, і це також могло змусити 
еукаріотів використовувати інші матеріали для її побудови. Інше пояснення по-
лягає в тому, що спільний їх предок у  зв’язку з переходом до хижацтва втра-
тив клітинну стінку, а потім були втрачені і гени, що відповідають за синтез 
муреїну. При поверненні частини еукаріотів до осмотрофного живлення клі-
тинна стінка з’явилася знову, але вже на іншій біохімічній основі; ще одна від-
мінність – будова джгутиків. У бактерій вони тонкі, всього 15-20 нм у діаме-
трі, і це порожнисті ниточки з білка флагеліну. Будова джгутиків еукаріотів 
набагато складніша. Вони є виростами клітини, оточені мембраною, і містять 
цитоскелет (аксонему) на основі мікротрубочок (двох у центрі і дев’яти пар 
периферійних). На відміну від прокаріотичних джгутиків, що обертаються, 
джгутики еукаріотів вигинаються або звиваються.
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Як результат більшої структурної складності, ці дві групи мікроорганізмів сильно 
відрізняються за своїми середніми розмірами. Так, діаметр прокаріотичної клітини 
складає зазвичай 0,5–10 мкм, тоді коли той же показник в еукаріотів становить 
10–100 мкм. Об’єм такої клітини в 1000-10000 разів більший, ніж прокаріотичної. 

Т. ч., на перший погляд (тільки на перший), еукаріотні організми, а це най-
простіші, різні групи рослин, гриби і багатоклітинні тварини, – домінують у су-
часній біосфері. Проте всі вони несуть у своїх клітинах симбіонтів – нащад-
ків давніх вільноживучих бактерій. Лише завдяки ним еукаріоти здатні жити 
в кисневій атмосфері і використовувати енергію сонячного світла для син-
тезу органічних речовин. А насправді, якщо придивитися уважно і добре по-
думати, – може, еукаріоти зовсім не домінують у біосфері*? Американський 
біолог Л. Томас, висловлюючи власну думку з цього питання, зауважив: «За-
звичай на мітохондрії дивляться як на істоти, яких поневолили, взяли у полон, 
щоб забезпечувати клітини еубактерій АТФ, оскільки вони не були здатні ди-
хати самостійно. Але з точки зору самих мітохондрій вони є істотами, які дав-
ним-давно знайшли для себе кращий із можливих притулків, де вони можуть 
жити, витрачаючи мінімум зусиль і зазнаючи найменшого ризику».

Нам треба пам’ятати, що в кожній клітині нашого тіла (а в людини їх при-
близно 1013-1014), у кожній клітині тіла тварин, рослин, якими ми опікуємось, 
живуть крихітні нащадки давніх оксифільних бактерій, які прокралися в ор-
ганізм наших далеких предків (за різними оцінками, – 2 млрд років тому) і про-
довжують існувати в нас (у тваринах, рослинах), зберігаючи власні гени і свою 
особливу інформацію, енергетику і біохімію.

Відповідно до сучасної класифікації, мікроби належать до царства 
Procariotae, яке поділяється на відділи, відділи – на класи, класи – на по-
рядки, далі на сімейства, роди і види. Вищий таксон – царство, нижчий – 
вид мікроорганізму. Крім того, у мікробіології широко застосовуються такі 
терміни, як «штам» і «клон». Штамами називають мікробні культури одного 
і того ж виду, що виділені з різних джерел або з одного джерела, але в різний 
час. Клон – культура мікроорганізмів, яка отримана з однієї клітини. 

Класифікація інфекційних агентів, їх характеристика. Всі відомі інфекційні 
агенти – мікроби (а мікроорганізми = мікроби + найпростіші), що спричиню-
ють захворювання у людей, тварин, рослин і т. д., можна поділити на такі ос-
новні групи: – бактерії; – мікоплазми;  – хламідії; – рикетсії; – мікроско-
пічні гриби; – віруси; – пріони . 
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Бактерії (Bacteria, від давн.-грец. – паличка) – одна із найпоширеніших 
груп живих організмів. Наука, що вивчає бактерії, – бактеріологія, вона є під-
розділом мікробіології. Бактерії – мікроскопічні організми, для яких харак-
терна наявність клітинної стінки на основі пептидогліканів, цитоплазми, різних 
включень, відсутність ядра, мітохондрій, пластид та інших органел. Більшість 
бактерій дуже малі, зазвичай – 0,5-5,0 μм (мкм, µm – мікрометр [від грец. 
μικρός – маленький + μέτρον – міра, вимірювання], застаріле – мікрон; оди-
ниця вимірювання довжини). 1 мкм = 0,001 (10-3 – одна тисячна) мм = 0,0001 
(10-4) см = 0,000001 (10-6 – одна мільйонна) м. Напр., діаметр еритроцита ста-
новить близько 7 мкм; товщина людської волосини – від 80 до 110 мкм. Існу-
ють і гігантські бактерії, які можуть виростати до 0,5 мм (500 мкм) у розмірі 
та бути видимими неозброєним оком.

Дрібний розмір важливий для бактерій, завдяки йому вони мають значне 
співвідношення свого об’єму до площі власної поверхні, що пришвидшує 
транспорт поживних речовин і виділення відходів (низьке співвідношеннях 
об’єму до площі, навпаки, обмежує швидкість метаболізму). А який наймен-
ший розмір вільноживучої бактерії? Згідно з теоретичними підрахунками, сфе-
рична клітина діаметром менше 0,15-0,20 мкм стає нездатною до самостій-
ного відтворення, оскільки в ній фізично не поміщуються в достатній кількості 
всі життєво необхідні структури. Але, як не дивно, були описані нанобактерії 
(ультрамікробактерії), що мають розміри, менші від гранично «допустимих», 
хоча факт їх існування все ще залишається під сумнівом. Вони, на відміну від 
вірусів, здатні до самостійного розвитку і розмноження, але вимагають отри-
мання із зовнішнього середовища або від клітини-господаря ряду поживних 
речовин, які не можуть самі синтезувати.

Бактерії на нашій планеті присутні всюди: у ґрунті, воді, повітрі та, як 
симбіонти, в інших організмах. Вважається, що бактерій у нашому світі – 
5 × 1030, це дуже і дуже велика цифра. Вони становлять понад половину 
біомаси нашої планети, зокрема половину органічного вуглецю і більш 
ніж 90% органічних фосфору та азоту. Планктонні бактерії відповідають 
за 50-90% (за різними оцінками) світового виробництва кисню. Загалом, 
бактерії є критичними для існування всіх земних екосистем, тобто вони 
незамінні у природі. 

В організмі людини, зазвичай, міститься до 1000 разів більше бактерій, ніж 
власних людських клітин, і основна їх кількість перебуває на шкірі та у ШКТ. 
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Вперше бактерії спостерігав голландський натураліст Антоні ван левен-
гук* у 1674 році, використовуючи для цього примітивний мікроскоп, скон-
струйований ним самим.

За структурою клітинної стінки бактерії розбиті на дві величезні групи: Г+ 

та Г-, що визначається фарбуванням за Грамом*. Більшість бактерій безбарвні, 
деякі з них мають червоне, зелене і пурпурове забарвлення, що тісно пов’я-
зано з наявністю в них специфічного бактеріохлорофілу і бактеріопурпурину.

Бактерії-паразити (одна з форм симбіозу) живуть за рахунок інших живих 
організмів. Ряд із них – хвороботворні і можуть спричинити захворювання 
людей, тварин і рослин. 

Бактерії можуть мати різні форми. Напр., т. зв. L-форми (L-варіанти, L-тран-
сформація) – особливі форми бактерій, які частково або повністю втратили 
клітинну стінку. Описані у 1935 р., вони отримали свою назву на честь Лісте-
рівського інституту в Лондоні. L-форми зберігають здатність до самостійного 
розмноження та розвитку, частіше утворюються при дії агентів, що блокують 
синтез клітинної оболонки (напр., антибіотиків), описані майже для всіх пато-
генних та умовно-патогенних бактерій. Відсутність клітинної стінки зумовлює 
основні морфологічні та фізіологічні ознаки L-форм: поліморфізм, висока плас-
тичність, осмотична та механічна вразливість, стійкість до речовин, що бло-
кують синтез клітинної стінки, та підвищена чутливість до речовин, що при-
гнічують синтез цитоплазматичної мембрани та/або білків клітини. L-форми 
багатьох видів патогенних бактерій, незважаючи на L-трансформацію, збері-
гають свою вірулентність. За своїми властивостями (фізіологічними та мор-
фологічними ознаками) L-форми дуже схожі на мікоплазми.

Мікоплазми (Mycoplasma) – це невеликі (від 125 до 300 нм) мікроорга-
нізми, які займають проміжне положення в біологічній системі між вірусами, 
грибами і бактеріями; на думку інших – між вірусами і бактеріями, а хтось 
впевнено зараховує їх до бактерій (дійсно, класифікація – відносна категорія!). 
Мікоплазми поліморфні, бо є різними за формою клітинами (частіше мають 
дископодібну, кокоподібну, ниткоподібну форми; вигляд дрібних куль, корот-
ких ниток і т. п.). Вони позбавлені клітинної стінки, нерухомі і не утворю-
ють спор (що зближує їх із вірусами). Їх, як і віруси, не видно у світловий мі-
кроскоп, однак, на відміну від вірусів, вони спроможні рости у безклітинних 
поживних середовищах. Рід Mycoplasma включає близько 100 видів. В орга-
нізмі людини мешкають 16 видів мікоплазмів (ті, що виявлені на сьогодні). Із 
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них 6 видів – на слизових оболонках статевих органів та сечових шляхів; інші 
10 – у роті та глотці. Хоч нині відомо всього 6 видів патогенних мікоплазмів, 
що спричинюють хвороби людини останнім часом кількість таких захворю-
вань, суттєво збільшилася (незважаючи на те, що їх часто зараховують до 
умовно-патогенних мікроорганізмів). 

Всупереч (а може, завдяки) дуже дрібним розмірам і, точно всупереч, дуже 
крихкій мембрані, ці мікроорганізми навчилися успішно розмножуватися 
в організмах тварин та людей. Мікоплазми можуть бути присутні і в довкіллі 
(ґрунт [поверхневий шар суші], флора, деякі підземні джерела), але повний 
їх життєвий цикл проходить виключно в тканинах організму людини/тварини. 
Збільшується чисельність популяції мікоплазмів дуже швидко. Вони адсорбу-
ються на поверхні клітин «господаря» (ксенорепродуктора?) і потім проника-
ють у них. Через те, що цей мікроб дуже малий, він не має органел для виро-
блення власної енергії і тому всі ресурси для свого життя вилучає з ураженої 
клітини (внутрішньоклітинний паразитизм). 

Найчастіше ці мікроби паразитують на клітинах слизових оболонок, але мо-
жуть прикріплюватися до сперматозоїдів, еритроцитів, фібробластів, макрофа-
гів та ряду ін. клітин. Ураження ними провокує, зазвичай, хронічний запальний 
процес органів дихання, сечовиділення, відтворення, а також ураження суглобів. 
Недуги, хвороби, які викликані мікоплазмами, – називають мікоплазмозами .

Хламідії (Chlamydia) – це мікроорганізми, яких за їх властивостями раніше 
також визначали як щось середнє між бактеріями і вірусами. Вони, так само, 
як і бактерії, мають свою клітинну оболонку і деякі внутрішньоклітинні орга-
нели, але, так само, як і віруси, є дуже дрібні за розміром і можуть розмножу-
ватися лише перебуваючи всередині клітин зараженого ними організму і вико-
ристовувати ресурси уражених клітин (вони теж внутрішньоклітинні паразити). 
Хламідії утворюють усередині клітин скупчення – мікроколонії, які під мі-
кроскопом здаються оповитими своєрідною мантією – хламідою. Звідси і назва. 

Сучасні класифікації все частіше зараховують хламідій до бактерій, бо 
вони Г-, облігатно внутрішньоклітинні бактерії-паразити розміром 250-1000 
нм (0,25-1 мкм). Життєвий цикл хламідій представлений двома клітинними 
формами: елементарними тільцями – це високоінфекційні тільця, що не про-
являють метаболічної активності (вони сферичної форми, діаметром 250-300 
нм) та репродуктивними внутрішньоклітинними ретикулярними тільцями – 
вегетативна форма, овальні або округлі, розміром 800-1000 нм. 
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Хламідії мають усі основні ознаки бактерій: містять два типи нуклеїно-
вих кислот (ДНК і РНК); мають рибосоми та мурамінову кислоту (це компо-
нент клітинної стінки, аналогічний компоненту клітинних стінок класичних 
Г бактерій); розмножуються бінарним поділом і чутливі до деяких антибіоти-
ків. На основі цих і деяких інших фактів, сьогодні хламідії зараховані більші-
стю вчених до бактерій. 

Хламідії значно поширені в природі. Виявлені більш ніж у 200 видів тва-
рин і птахів, у деяких риб, молюсків, комах і навіть рослин. Рід хламідій скла-
дається з кількадесят видів. Раніше подібні захворювання пов’язували з зеле-
ними амазонськими папугами, яких імпортували з Південної Америки. Потім 
стало зрозуміло, що хламідії вражають не лише птахів сімейства папуг, а та-
кож широко розповсюджені серед інших видів пернатих. Спочатку хвороба 
хламідійної етіології мала назву «пситтакоз», або лихоманка папуг (хвороба 
зелених папуг), оскільки вона вперше була виявлена у птахів родини папуг 
(Psittacide) і людей, пов’язаних із ними. Певний час існувала також назва не-
орикетсіоз птиці. Сьогодні – орнітоз . 

У медицині хламідіоз є найпоширенішим захворюванням, що передається 
статевим шляхом (викликається – Chlamidia [Chl.] trahomatis), уражає урогені-
тальний тракт та ін. органи. Людина протягом кількох років може бути носієм 
хламідій і не знати цього. До речі, хламідія трахоматіс – типовий представник 
системи «паразит у паразитові». Цей вид хламідій практично не може жити 
без… трихомонади (один із видів одноклітинних джгутикових). Вона нале-
жить до найпростіших (Protozoa), класу джгутикових (Flagellata), роду трихо-
монад (Trichomonas). Паразитує в сечостатевих шляхах. Спричиняє захворю-
вання – трихомоноз. Розміри трихомонад (Tr.) схильні до значних коливань 
залежно від темпу та етапу розмноження, умов росту і особливостей штаму. 
Tr. vaginalis – найбільша з трихомонад людини. Її довжина коливається від 5 
до 30 мкм, а ширина – від 2 до 5 мкм і більше. Розмір трихомонад також зале-
жить від стадії інфекційного процесу: дрібних особин (8-11 мкм) частіше зна-
ходять при гострій формі, великих (30-45 мкм) – при хронічній. Наслідками 
захворювання є патологічні зміни у статевих залозах та безпліддя. Трихомо-
нада має три цикли розвитку: джгутиковий (доросла стадія), амебоподібний 
(проміжна і найбільш агресивна), цистоподібний (може існувати в особливій 
оболонці, яка оберігає її від шкідливих зовнішніх впливів) і безліч перехід-
них форм. Вона може існувати і у вигляді різних колоній, представляючи таку 
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собі «багатоклітинну тварину». Зважаючи на те, що трихомонада безстатева, 
при кожному її поділі виникає новий організм. Перебуваючи одночасно в різ-
них своїх стадіях, а також у вигляді колонії (в якій можуть спостерігатися всі 
три стадії існування відразу), вона здатна виділяти на своїй поверхні речовини, 
ідентичні тканинам людського організму. Все це робить трихомонад майже 
невразливими, а людський організм – найбільш бажаним для її розмноження. 
Хламідії (Chl. Trahomatis) використовують трихомонаду для розмноження, як 
«пологовий будинок». Клітина трихомонади для хламідій – це ще й укриття 
і транспорт, такий собі бронетранспортер, в якому дуже надійно ховається цей 
підступний дрібний паразит від імунних сил і антибіотиків. 

Хламідії належать до безумовно патогенних для людини мікроорганізмів, 
а урогенітальний хламідіоз – до найбільш поширених захворювань, що пе-
редаються статевим шляхом (венеричне захворювання). Частота виявлення 
хламідіозу у гінекологічних хворих складає 20-40%, зазвичай у поєднанні 
з іншими сечостатевими інфекціями – трихомонадами, уреаплазмами, гардне-
релами. Відповідно до статистики, щороку в світі хламідіозом хворіє близько 
90 млн осіб. Хламідіями інфіковано 30-60% жінок і до 51% чоловіків (хламі-
дії є найбільш частою причиною простатиту і цілого «букету» проблем ста-
тевої системи у жінок). 

Хламідії можуть уражати багато органів і систем: органи зору, дихальні 
шляхи, сечостатеву, серцево-судинну та центральну нервову системи, печінку, 
жовчовивідні шляхи, лімфатичні вузли, суглоби і багато ін. органів. Тому хла-
мідіоз може протікати з клінікою артритів, кон’юнктивітів, ураження серце-
во-судинної системи, пневмонії і т. д., що змушує людей звертатися до тера-
певтів, хірургів, офтальмологів, ревматологів, але не до венеролога. Напр., 
вважається, що при хламідійному артриті ці ненажерливі паразити швидко 
розмножуються, накопичуються, отруюють організм і (головне!!!) поглина-
ють (пожирають) кремній*, що й призводить до кальцинування (відкладання 
кальцію) суглобових механізмів.

За сучасною класифікацією хламідії розташовані в одній групі з так зва-
ними «рикетсіями», із якими їх об’єднує, крім розміру, внутрішньоклітинний 
паразитизм.

Рикетсії (лат. Rickettsiae) – група Г-, поліморфних, частіше кокоподібних 
або паличкоподібних, нерухомих бактерій розміром у середньому 0,2–0,6 × 
0,4–2,0 мкм. Названі на ім’я Говарда Рікеттса (1871–1910 рр.), американського 

* див. розділ 15 «термінологія»
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патолога, який 1909 р. уперше описав збудника т. зв. «плямистої лихоманки 
Скелястих гір». 

Розмножуються ці бактерії шляхом бінарного поділу, володіють незалеж-
ним від клітини «господаря-ксенорепродуктора» метаболізмом. Рикетсії є об-
лігатними* внутрішньоклітинними паразитами, ріст і розмноження яких від-
бувається в клітинах відповідного макроорганізму. Паразитують у цитоплазмі 
і ядрі або тільки в цитоплазмі клітин членистоногих і теплокровних тварин. 
Рикетсії (як і хламідії) не ростуть у штучних живильних середовищах. Роз-
різняють дві стадії їх розвитку: вегетативну та спокою. У вегетативній ста-
дії рикетсії мають паличкоподібну форму, активно розмножуються, рухливі. 
У стадії спокою вони мають сферичну форму, не розмножуються, нерухливі. 
Рикетсії є збудниками ряду захворювань – рикетсіозів . 

Патогенні для людини рикетсії, за рідкісним винятком, передаються при 
укусі заражених вошей, кліщів і бліх. Резервуарами рикетсій у природі є кліщі 
та воші. У ссавців носійство рикетсій не супроводжується вираженими озна-
ками захворювання і тому вважається, що інфекція протікає у них у латентній 
(прихованій) формі. Представники цього роду чутливі до більшості антибіо-
тиків широкого спектру дії, особливо тетрациклінового ряду. 

Мікроскопічні гриби (гриби – лат. Fungi) – одна з груп мікроорганізмів, 
царство еукаріотичних безхлорофільних гетеротрофних* організмів. Біль-
шість із них протягом усього життя або на певних стадіях розвитку має міце-
ліальну будову (їх вегетативне тіло називають міцелій – від грец. мікос – гриб; 
їх розмір – від 10 до 50 мкм), а деякі, напр., дріжджі, – одноклітинні організми. 

дріжджі – група одноклітинних грибів, що втратили міцеліальну струк-
туру у зв’язку з переходом до проживання у рідких і напіврідких, багатих на 
органічні речовини субстратах. Ця група об’єднує близько 1500 видів. Розміри 
дріжджових клітин зазвичай становлять 3-7 мкм у діаметрі, деякі види здатні 
виростати до 40 мкм. Дріжджі, ймовірно, одні з найстародавніших «домаш-
ніх», «одомашнених» мікроорганізмів. Тисячі років люди використовують їх 
для ферментації і випічки. Археологи знайшли серед руїн давньоєгипетських 
міст жорна і пекарні, а також зображення пекарів і пивоварів. Вважається, що 
пиво єгиптяни почали варити за 6000 років до н. е., а близько 1200 року до н. е. 
опанували технологію випічки дріжджового хліба. 

Гриби – одна з найбільших та найрізноманітніших груп живих організмів, 
що існують на Землі. Вони з’явилися понад мільярд років тому й поступово 

* див. розділ 15 «термінологія»
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стали невід’ємною частиною всіх водних та наземних екосистем. Відповідно 
до сучасних прогнозів, на Землі існує понад 1,5 млн видів грибів, проте лише 
5% із них описані вченими. За підрахунками, щороку описується близько 1700 
нових, раніше не відомих для науки видів. 

Місце грибів у системі органічного світу залишалося предметом дискусій 
протягом століть. Учені різних епох зараховували їх до рослин, тварин, міне-
ралів або навіть патологічних утворень. У середині ХХ століття сформува-
лося уявлення про гриби як про окреме царство живої природи. Нарешті, мо-
лекулярно-генетичні дослідження кінця ХХ – початку XXI ст. переконливо 
довели, що гриби є збірною поліфілетичною групою (поліфілія [від грец. «із 
різних племен»] – уявлення про походження певних груп організмів від кіль-
кох або багатьох неспоріднених груп). По суті, поняття «гриби» (так само, як 
і «рослини» чи «тварини») описує певний спосіб життя та зумовлені ним осо-
бливості зовнішньої та внутрішньої будови, росту, розвитку й розмноження. 
Гриби зараховані до окремого царства – це і не рослини, і не тварини, хоча 
їм притаманні деякі властивості цих обох царств.

За трофічною приуроченістю до субстрату гриби поділяють на сапротро-
фів, симбіотрофів та паразитів . Сапротрофи отримують поживу з мертвої 
органічної речовини, вони оселяються на різноманітних рослинних та тва-
ринних залишках і розкладають їх. Симбіотрофи отримують органічні речо-
вини в результаті симбіозу з ін. організмами (переважно вищими рослинами 
та водоростями), не завдаючи партнеру шкоди, а навпаки, забезпечуючи його 
водою та мінеральними речовинами чи надаючи йому укриття. Гриби-пара-
зити оселяються на ін. організмах (рослинах, тваринах, людях, інших грибах) 
і споживають органічну речовину «господаря-ксенорепродуктора». Серед па-
разитичних грибів основними групами вважаються: фітотрофи (фітопатогенні 
гриби), які паразитують на вищих рослинах; альготрофи, які живляться за ра-
хунок водоростей; зоотрофи, що розвиваються на різноманітних тваринах (у 
межах цієї групи виокремлюють ентомофільні гриби, що уражають комах); мі-
котрофи, що паразитують на інших грибах, а також гриби – паразити людини . 

Відомо (поки що) понад 350 видів різних мікроскопічних грибів, що проду-
кують понад 400 токсичних сполук (мікотоксинів), які можуть стати причиною 
отруєнь. Доведена їх реальна небезпека для здоров’я тварин та людей, масове 
поширення, значні розміри зумовлених ними економічних збитків. Напр., по-
над 10% харчових продуктів і кормів щороку втрачаються внаслідок ураження 
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плісеневими грибами. Ріст грибків і плісеней та здатність їх до продукції мі-
котоксинів залежать від цілого ряду чинників: t°, рівня рН, вологості, рівня 
кисню й вуглекислого газу, складу субстрату, наявності антагоністів тощо. Дія 
мікотоксинів на живі організми досить різноманітна. Переважно їх мішенями 
стають: печінка та нирки, ЦНС, органи травлення та репродуктивні органи при 
потраплянні всередину та шкіра – при дії ззовні. Але найбільш суттєво від мі-
котоксинів страждає імунна система, і це підвищує імовірність подальшого 
виникнення вірусної та бактеріальної інфекцій. Використання при таких отру-
єннях засобів специфічної профілактики дає низькі результати. Захворювання 
людей та тварин, що спричиняються різними видами токсинів мікроскопічних 
грибків та плісеней, називають мікотоксикозами. Останнім часом проблема 
мікотоксинів набула глобального характеру у зв’язку з порушенням екологіч-
ної рівноваги при інтенсивних технологіях обробки с.-г. культур, а також че-
рез підвищений вміст фотооксидантів в атмосфері (повітряне забруднення), 
внаслідок чого рослини втрачають стійкість до фітопатогенів. Збільшення мі-
котоксинів у с.-г. продуктах також пов’язане з широким використанням азот-
них добрив і пестицидів. 

Із кожним роком проблема мікотоксикозів загострюється, токсикогени (гриби, 
які утворюють токсини) швидко пристосовуються до нових технологій і су-
часних пестицидів, при цьому збільшують утворення мікотоксинів, і ця про-
блема – на сотні років. Ця агрономічна глобальна проблема через корми по-
значається на стані тваринництва та здоров’ї тварин, а через них – на здоров’ї 
людей. Ситуація щодо грибкових захворювань людей стала набувати особли-
вого значення у всьому світі. Це ще пов’язано з глобалізацією вживання ан-
тибіотиків та ін. антимікробних засобів. Унаслідок знищення багатьох бакте-
рійних форм виникла неприродна біологічна ніша, яку успішно заповнюють 
мікроскопічні патогенні гриби. Поки що одним із перспективних впливів на 
ситуацію є широке використання природних антагоністів патогенних мікроско-
пічних грибів – пробіотичних мікробів. Є також надія і на інформаційно-хви-
льові технології, на електромагнітну діагностику тощо. 

віруси (від лат. virus – отрута) – неклітинні форми живих організмів, які 
складаються з нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) і білкової оболонки, яку 
називають капсидом, та додаткової ліпопротеїдної оболонки, що походить із 
плазматичної мембрани клітини – т. зв. «господаря» і зустрічається у порів-
няно складних вірусів. Цілком сформовану інфекційну вірусну частинку нази-
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вають віріоном. Віруси – облігатні внутрішньоклітинні паразити і розмножу-
ються тільки в живих клітинах (перепрограмовують клітину на синтез зрілих 
віріонів). Віруси поширені всюди. Науці відомі віруси бактерій, рослин, ко-
мах, тварин і людей. Поки що відомо всього їх понад 1000. Розділ мікробіоло-
гії, що вивчає віруси, називають вірусологією . 

Розміри більшості вірусів коливаються від 10 до 500 нм (нанометр – оди-
ниця довжини: 1 нм = 10–9 м, 10–3 мкм або 10 ангстрем [А]). У середньому віруси 
в 50 разів менші за бактерій. Їх неможливо побачити в оптичний мікроскоп, 
тому що їх розмір менший (!) за довжину світлової хвилі. Дрібні віруси прак-
тично дорівнюють великим молекулам білка. 

Деякі вчені порушують цікаве питання: – чи можна такі дрібні форми, як 
віруси, вважати живими? Це, безумовно, залежить від того, що ми вкладаємо 
у поняття «життя», як ми розуміємо і визначаємо цей базовий термін. Зазви-
чай віруси вважаються живими за «функціональним» визначенням життя, а ось 
за його «структурним» визначенням – ні. Функціональне визначення життя 
базується на сформованому списку аксіом*, які мусить виконувати кожен ор-
ганізм, щоб його можна було визнати живим. Він повинен: мати здатність до 
розмноження; виявляти спадкову мінливість, яка впливає на можливості роз-
множення, тобто бути здатним до еволюції. Біологічні віруси, згідно з цим 
визначенням, є живими (а от кристали, пріони чи комп’ютерні віруси, хоча й 
здатні розмножуватися, але не володіють жодними істотними спадковими ри-
сами і, отже, з цієї точки зору, не є живими). Структурне визначення життя 
полягає у встановленні списку критеріїв, які відштовхуються від структури ор-
ганізму. І це: розмноження і ріст; обмін речовин і клітинна будова; наявність 
білка і нуклеїнових кислот (генетичний матеріал зберігається у вигляді нукле-
їнових кислот) та рух. На відміну від функціонального визначення, у більшо-
сті вірусів немає зазначеного набору і їх не вважають живими .

Природа вірусів досі викликає запеклі дискусії в середовищі фахівців, які 
розробили та відстоюють численні і часто дуже суперечливі гіпотези*. Згідно 
з однією із них, віруси являють собою результат морфофункціонального ре-
гресу, пов’язаного з паразитичним способом життя (дійсно, віруси є еталоном 
облігатного паразитизму). Прихильники цієї гіпотези вважають, що предки ві-
русів мали клітинну будову. Дещо відрізняється від цього інша гіпотеза, яка 
постулює походження вірусів із первісних доклітинних організмів. Згідно 
з цією версією, попередники вірусів ще тоді обрали паразитичний спосіб життя, 
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і, таким чином, вони є найдревнішими паразитами. Цікавою видається гіпо-
теза про ендогенне походження вірусів. Відповідно до неї, вони є фрагмен-
том колись клітинної нуклеїнової кислоти, що пристосувався до сепаративних* 
реплікацій*. Цю версію певною мірою підтверджує існування в бактеріальних 
клітинах плазмід, поведінка яких багато в чому схожа з вірусами. Поряд із 
цим існує й «космічна» гіпотеза, згідно з якою віруси взагалі не еволюціону-
вали на Землі, а були занесені до нас із Всесвіту за допомогою космічних тіл. 

Віруси не розмножуються у штучних поживних середовищах – вони надто 
«перебірливі в їжі». Звичайний м’ясний бульйон, який «влаштовує» значну кіль-
кість бактерій, для вірусів не підходить. Їм потрібні живі клітини, і частіше 
не будь-які, а чітко визначені. При внутрішньоклітинній репродукції вірусів 
індукується синтез α- та β-інтерферонів, які захищають ін. клітини від вірусу, 
а при фагоцитозі віріонів макрофагами – синтез γ-інтерферонів. Крім того, ві-
руси розпізнаються цитотоксичними T-лімфоцитами, які знищують інфіковані 
вірусом клітини, завдяки чому зупиняється поширення вірусів і забезпечується 
розвиток імунітету. Також заражені вірусами клітини ідентифікуються і зни-
щуються природними кілерами (NK). Противірусні антитіла реагують із від-
повідними антигенами на поверхні клітини і блокують їх, а природні кілери 
здатні розпізнавати такі антитіла і знищувати клітини, на яких вони адсорбо-
вані. Заражені клітини може знищувати також система комплементу. Віруси, 
що перебувають у клітині, не піддаються дії антитіл.

Т. ч., якщо володіти спектрами електромагнітних коливань, які б сприяли 
синтезу інтерферонів (такі собі електромагнітні інтерфероногени*) та проти-
вірусних антитіл; активності макрофагів, цитотоксичних T-лімфоцитів, при-
родних кілерів (NK) та системи комплементу, – то з допомогою спеціальних 
генераторів ЕМП можливо ефективно профілактувати та лікувати вірусні хво-
роби, десятки з яких є суперактуальними сьогодні. 

Пріони (від англ. proteinaceous infectious particles – білкові заразні час-
тинки) – відносно новий, особливий клас чисто білкових інфекційних аген-
тів (не містять нуклеїнових кислот), що спричинюють важкі захворювання 
ЦНС (так звані «повільні інфекції») у людей і ряду вищих тварин. Збудника 
ідентифікували не так давно, але деякі хвороби пріонної етіології були відомі 
багато ст. тому. 

Пріонний білок має аномальну тривимірну структуру і здатний певним 
чином (приєднуючись до білка-мішені і змінюючи його конформацію*) прямо 
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каталізувати структурне перетворення гомологічного йому нормального клі-
тинного білку в собі подібний (пріонний). Як правило, пріонний стан білка ха-
рактеризується переходом α-спіралей білка в β-складчастість. Одним із перших 
детально охарактеризованих пріонних білків став PrP (від англ. prion-related 
protein) масою близько 35 кДа. Було досліджено, що PrP може існувати в двох 
конформаціях: «нормальній» – PrPC, яку він має в нормальних клітинах (C – 
від англ. cellular – «клітинний»), де переважають α-спіралі, і «патологічній» – 
PrPSc, власне пріонній (Sc – від англ. scrapie), для якої характерна наявність 
великої кількості β-тяжів. Якщо PrPSc потрапляє у здорову клітину, то він ка-
талізує* перехід клітинного PrPC у пріонну конформацію. Накопичення такого 
білка супроводжується його агрегацією та утворенням характерних фібрил 
(амілоїду), що зрештою призводить до загибелі клітини. Пріони, що вивіль-
нилися після загибелі клітини, виявляють здатність проникати в сусідні клі-
тини і спричинювати їх зараження і загибель. 

А які функції білка PrPC у здоровій клітині? Вони постійно досліджуються. 
Виявилося, напр., що нормальний пріонний білок відіграє надзвичайно важ-
ливу роль у життєдіяльності організму: він бере участь у передачі нервових 
імпульсів і, найголовніше, регулює добові цикли активності і спокою в кліти-
нах, органах і в організмі в цілому. 

Людина може заразитися пріонами, що містяться в їжі, оскільки вони не 
руйнуються ферментами травного тракту (цікаво, а ферменти наших друж-
ніх мікробів спроможні на таке?). Зараження можуть викликати приблизно 
100000 молекул, які в більшості випадків створюють великі скупчення. Без-
перешкодно проникаючи через стінку тонкого кишечнику, пріони в підсумку 
потрапляють до ЦНС. Так, напр., переноситься новий варіант хвороби Крейтц-
фельдта – Якоба (nvCJD), якою люди заражаються після вживання в їжу яло-
вичини, що містить нервову тканину худоби, яка хвора бичачою губчастою 
енцефалопатією (BSE, т. зв. «коров’ячий сказ»). 

Пріони можуть проникати в тіло і парентеральним шляхом. Описані випадки 
зараження при в/м, п/ш введенні препаратів, які були виготовлені з людських 
гіпофізів (в основному, як джерело гормону росту для лікування карликовості); 
через пряме зараження мозку інструментами при нейрохірургічних операціях, 
а також при інших медичних маніпуляціях, які пов’язані з пересадкою (пере-
несенням) тканинних матеріалів від людини до людини. Це класичні приклади 
ятрогенного шляху передачі збудника. Більше того, згідно з загальноприйня-
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тою теорією, за досі не з’ясованих умов, в організмі людини може відбутися 
спонтанна трансформація «потенційно» пріонного протеїну в «активну прі-
онну частинку». Так виникає так звана спорадична хвороба Крейтцфельдта – 
Якоба. Вважають, що її спонтанне виникнення пов’язане з тим фактом, що 
в нормі в  людському тілі постійно виникає невелика кількість пріонів, які 
ефективно ліквідуються клітинним апаратом Гольджі*. Порушення цієї здат-
ності «самоочищення» клітин може призвести до накопичення пріонів вище 
допустимої норми і, відповідно, до їх подальшого неконтрольованого розпов-
сюдження. Т. ч., причиною виникнення спорадичної хвороби Крейтцфельдта – 
Якоба, згідно з цією теорією, – є порушення функції апарату Гольджі в клітинах. 
Цікаво, чи спроможні сучасні електромагнітні генератори продукувати спек-
три електромагнітних коливань, які могли б відновити або посилити функції 
апарату Гольджі в клітинах, стимулюючи, т. ч., процеси «самоочищення» клі-
тин? Якщо ні, – то це перспективний напрям досліджень та пошуків.

При пріонових патологіях найвища концентрація пріонів виявлена в нерво-
вій тканині хворих. Значна їх кількість зустрічається також і в лімфатичних 
тканинах. Пріони стійкі до термічних та хімічних методів стерилізації, що за-
звичай використовуються. Іонізуюче, ультрафіолетове або мікрохвильове ви-
промінювання на них практично не діє. Надійно їх ліквідовують тільки ті хі-
мічні засоби, які мають руйнівну дію на протеїни. Велика проблема – стійкість 
пріонів до високих t°. Навіть при автоклавуванні при 134 °C протягом 18 хв. 
пріони «виживають» у формі, здатній викликати зараження. Стійкість до ви-
соких t° ще більше зростає при висиханні пріонів на якій-небудь поверхні або 
якщо зразки перед автоклавуванням були піддані дії формальдегіду (!). А цю 
речовину в Україні, на жаль, ще продовжують використовувати. 

До найбільш відомих пріонних інфекцій, які уражають людину, зараховують: 
хворобу Кройтцфельдта – Якоба; куру (вперше виявили серед папуасів-кані-
балів в 70-х роках минулого ст.); синдром Герстманна – Штройслера – Шейн-
кера; хронічне (смертельне) сімейне безсоння. У тварин: скрейпі; губчасто-
подібну енцефалопатію ВРХ; губчасту енцефалопатію котячих; трансмісивну 
енцефаломіопатію норок та ін.

Інтерес до пріонних хвороб взагалі й, особливо, до ролі харчового фактора 
у людей або кормового при годівлі тварин, різко збільшився у зв’язку з епізо-
отією губчастоподібної енцефалопатії ВРХ, що почалася з 1986 р. у Великій 
Британії. Під час її піку (1992 р.) реєструвалося близько 1000 випадків захво-
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рювань корів на тиждень. Джерелом інфекційного пріонного білка виявилося 
тривале широке застосування для годівлі молодняка ВРХ м’ясо-кісткове бо-
рошно, при виробництві якого (ще з початку 1980-х років) стали використову-
вати продукти забою і голови овець, змінивши при цьому класичну техноло-
гію глибокої обробки на технологію виготовлення напівфабрикату (зробивши 
її, задля підвищення поживної цінності, більш м’якою).

Із патогенетичної точки зору важливим є поділ мікробів (інфекційних 
агентів) за місцем їх переважного росту і розмноження. З цих позицій виді-
ляють дві основні групи мікроорганізмів: внутрішньоклітинні (інтрацелю-
лярні); позаклітинні (екстрацелюлярні, віл лат. cella, cellula – клітина, комірка). 
Слід зазначити, що фактично всі патогени проходять позаклітинну (екстраце-
люлярну) фазу, де вони стають вразливі до дії антитіл та антимікробних за-
собів. У той же час внутрішньоклітинна фаза розвитку мікроорганізмів зали-
шається недоступною для антитіл і в такому випадку основна роль в захисті 
відводиться спеціалізованим Т-лімфоцитам, які знищують не безпосередньо 
самого інфекційного агента, а його разом із ураженою ним клітиною. 

Резюме до розділу 3.3.1. Можливо, Ви подумаєте: ну нащо так докладно 
про мікробів, про їх класифікацію? Але ми вважаємо, що це важливо, і тому 
необхідно. Хотілося б, щоб наш шановний читач зрозумів, ні, краще – відчув, 
скільки різних форм життя існує і активно функціонує в організмі людини, 
тварини, рослини. Вони якось всі співіснують, досягаючи гармонії у взаємних 
зв’язках. Але головним є те, що всі ці форми мають власний електромагніт-
ний «портрет», який бере безпосередню участь у створенні загального елек-
тромагнітного «фото» Вашого пацієнта. Відповідно і електромагнітні впливи 
на макроорганізм зачіпають не тільки його генетичні клітини і їх об’єднання, 
а і трильйони трильйонів представників ін. форм життя. Важливо розуміти, як 
наші профілактично-лікувальні впливи, лікарські маніпуляції (у т. ч. й електро-
магнітні) позначаються на гармонії зв’язків різних форм життя. 

3.4. Класифікація різних типів медицини (медичних систем)
Термін «система» широко вживаний як у науковій літературі, так і в по-

всякденному житті. Що ж воно таке? Система (від давн.-грец. systema – ціле, 
з’єднання) – одне з фундаментальних наукових понять. Система – це коли ба-
гато взаємопов’язаних елементів (матеріальних або ідеальних), утворюють 
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єдине синергічне ціле. До компонентів системи зараховують: підсистеми (так 
називають складову частину системи, яка і сама є системою) + елементи сис-
теми (найпростіша неподільна складова частина системи), які об’єднані між 
собою зв’язками. Зовнішня система стосовно внутрішньої є середовищем її 
існування. Так, середовищем існування Землі є Сонячна система, для якої се-
редовищем існування є Галактика. А середовищем існування клітини є тка-
нина, а, відповідно, її середовищем – орган. Це приклади природних систем, 
а є і штучні системи. Вони створюються людьми і це: заводи, літаки, комп’ю-
тери, дороги, освіта, культура, охорона здоров’я тощо. Деякі системи мають 
змішане походження – і природне, і штучне, напр.: житнє поле, міський парк, 
бджолиний вулик. Формування будь-якої системи – це засіб досягнення мети. 
Так, транспортна система призначена для перевезення людей і вантажів, пасіка – 
для отримання продуктів бджільництва, шкільна система призначена для нав-
чання і виховання дітей, а система охорони здоров’я (медична система) – для 
діагностики, профілактики, лікування і зміцнення здоров’я людей. Будь-яка 
система може бути підсистемою іншої системи, яка щодо неї є надсистемою.

Головним законом системології (науки про системи) є т. зв. закон систем-
ного ефекту, або (знайомий вже нам) закон синергії, або принцип емерджент-
ності (поява нових якостей, не властивих окремим елементам, що складають 
систему). Він стверджує (і ми про це з Вами вже говорили), що ціле більше 
суми своїх частин; що властивості загальної системи не зводяться до простої 
сукупності властивостей її частин, але вони залежать від своїх частин. Напр., 
складна молекулярно-клітинна система організму рослини, тварини або лю-
дини створює системний ефект, який ми й називаємо життям. Але вихід з ладу 
будь-якої важливої підсистеми організму як цілісної системи (дихання, крово-
обіг, травлення та ін.) призводить до втрати життя через зникнення системного 
ефекту. Важливим є ще й те, що системний ефект забезпечується не тільки на-
явністю потрібного складу частин системи, але й існуванням необхідних зв’яз-
ків між її частинами. Крім того, ефективність функціонування системи істотно 
залежить ще й від її структури. Структура системи – це сукупність елемен-
тів і зв’язків між ними, по яких можуть проходити сигнали і впливи. Струк-
турна організація, напр., будь-якої соціальної системи визначається законами, 
статутами, правилами, інструкціями (так, структура армії описана в військо-
вому статуті, структура ветеринарної служби – у ветеринарному законодав-
стві, а структура держави закладена в її конституції). 
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Людина, сама будучи складною системою, є частиною багатьох інших, ще 
більших і складніших систем: сім’ї, класу, виробничого колективу, команди, 
етносу, держави та ін. Крім того, практично кожна людина у своєму житті (що 
є, як уже говорилось, системним ефектом компонентів цієї людини) взаємодіє 
із т. зв. медичною системою. І людям зовсім не байдуже, – як вона функціо-
нує. І які взагалі бувають медичні системи. І яким із них можна довіряти. І чи 
є можливість вибору серед них для нас, українців. 

Основною ланкою в системі охорони здоров’я є людина (принаймні, так 
повинно бути). Саме для неї сформована ця система (або кілька систем), бо 
саме людина є головним суб’єктом на кожному етапі діяльності медичної сфери. 
І адекватна держава не може не усвідомлювати цінність здоров’я населення, 
економічну результативність інвестицій в охорону здоров’я. Піклування про 
здоров’я людей – одна з найважливіших соціальних функцій держави. Це одна 
із головних складових національного багатства.

3.4.1. Конвенційна, комплементарна, інтегративна, 
холістична, альтернативна медицина

Як не можна взятися за лікування ока,  
не думаючи про голову, або лікувати голову,  

не думаючи про весь організм, так не можна  
лікувати тіло, не лікуючи душу. 

Сократ*

Конвенційна (встановлена конвенцією, а конвенція з лат. conventio – договір, 
угода; та, що ведеться відповідно до норм існуючого, діючого права, в т. ч. між-
народного; та, що проводиться згідно з офіційно затвердженими методиками) 
медицина – її ще називають: офіційна, класична, традиційна, ортодоксальна, 
алопатична (хімічна). Багатенько якось термінів. І всі використовуються як 
синоніми. На деяких із них нам слід зупинитися. Напр., термін «традиційна» 
дуже сумнівний, але про це згодом; також цікавий термін – «алопатична». Це 
від алопатії (грец. allos – інший + pathos – страждання, патологія, хвороба), 
яка сповідує принципи лікування з використанням фармакологічних засо-
бів, що викликають в організмі ефекти, протилежні ознакам хвороби. Термін 
цей запропонував відомий німецький лікар С. Ганеманн для протиставлення 
його терміна – «гомеопатія». Самуель Ганеманн (1755–1843 рр., сформулю-
вав свою знамениту концепцію ще далекого 1796 р.) доводив, що різні хво-

* див. розділ 15 «термінологія»
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роби можна виліковувати такими лікарськими засобами, які самі у здорових 
людей викликають подібні недуги. Це і є гомеопатія: терапія хворого, а не 
хвороби. А алопатія вважає навпаки, що лікарські засоби – це тільки ті, що 
борються із симптомами хвороби, а значить, і з самою хворобою, це терапія 
хвороби. На сьогодні алопатія – головний спосіб лікування хвороб, який за-
стосовують у всіх державних установах більшості країн. Основний її прин-
цип – забезпечення (провокування) в організмі пацієнта таких реакцій, які 
можуть блокувати симптоми захворювань і саму хворобу. Алопат (алопатка) – 
той, хто дотримується цього вчення. Т. ч., найбільш розповсюджені два ме-
тоди, два підходи у виборі ліків: від противного (алопатичний) і за принципом 
подібності (гомеопатичний). У сучасній офіційній медицині терміни «алопа-
тія», «алопатична» практично не вживаються або вживаються дуже рідко, їх 
використовують, зазвичай, тільки при порівнянні результатів клінічних випро-
бувань гомеопатичних та «ортодоксальних»* лікарських засобів. Конвенційна 
медицина, це медицина, що базується на чітких доказах, а все, що не було до-
ведено, використовуватися не може. Вона є послідовником офіційної точки 
зору міністерств охорони здоров’я різних країн та підпорядкованих їм нау-
кових закладів. Цей тип медицини, як і панівна релігія, є домінуючим у біль-
шості країн. Як кардинали і попи усіма способами захищають свій релігій-
ний уклад, борються проти єресі і релігійних конкурентів, так і «кардинали» 
і «попи» від конвенційної медицини – теж захищають і теж борються. Усіма 
доступними для них способами. 

Між конвенційною, традиційною і нетрадиційною, неконвенційною 
медицинами можна поставити т. зв. комплементарну медицину (від лат. 
complementum – доповнення, довершення; англ. сomplementary medicine пе-
рекладають як – «додаткова медицина»). Це види різних напрямів медицини, 
які реально застосовуються в практиці охорони здоров’я разом з офіційно ви-
знаними методиками. У досить багатьох країнах (зазвичай це розвинені демо-
кратичні країни: США, Канада, Австралія, країни об’єднаної Європи) компле-
ментарна медицина є однією з галузей охорони здоров’я, вона не ворогує, 
не конкурує з офіційною медициною, а, плідно співпрацюючи, доповнює її. 
При цьому комплементарна медицина офіційно вивчається і практикується 
лікарями разом із конвенційною, і законодавчо ці обидва медичні напрями є 
рівнозначними. Держава підтримує обох. Так, нагадаємо, у розвинутих краї-
нах, а в інших (яких також багато) комплементарна медицина дозволена, але 

* див. розділ 15 «термінологія»
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вона не отримує державної фінансової підтримки. А ще в інших вона й не 
заборонена, і не дозволена офіційно, суцільна невизначеність («в каламутній 
воді добре рибу ловити») і, як наслідок, ніякої підтримки (навіть моральної) 
комплементаріям від медицини.

Принциповий підхід комплементарної медицини – це її наголос на вну-
трішні сили організму пацієнта, саме їх необхідно активізувати для боротьби 
з будь-якими патологіями. В цьому запорука успіху. Найбільш поширеними 
у світі напрямами комплементарної медицини вважають аюрведу, китайську 
і тибетські традиційні медицини, різні види масажу, акупунктуру* і акупре-
суру*; ароматерапію, ортомолекулярну медицину (див. главу 5) і т. д.

Ще використовують дуже близький за значенням, споріднений по духу (а 
може, навіть, і ідентичний, як синонім) до комплементарної медицини – термін 
«інтегративна (інтеграційна) медицина» (від «інтеграція» [лат. integratio – від-
новлення] – процес об’єднання будь-яких елементів [частин] в одне ціле; про-
цес взаємозближення і утворення взаємозв’язків). Інтегративна (інтеграційна) 
медицина – це такий напрямок у медицині, коли при діагностиці та лікуванні 
захворювань застосовується симбіоз технологій і методів сучасної західної 
медицини та традиційних східних медичних практик (і знову ті ж приклади – 
традиційна китайська/тибетська медицина, індійська аюрведа, мануальна те-
рапія, фітотерапія, психотерапія, гомеопатія, інформаційно-енергетичні тех-
нології тощо). Переваги цього напряму очевидні, бо кожна з медичних систем 
має свої сильні та слабкі боки. Так, західна медицина з її новітніми техноло-
гіями максимально ефективна при наданні швидкої медичної допомоги і про-
веденні складних хірургічних операцій. А східна – дозволяє більш точно ви-
значити дійсні причини хвороби, дає відмінні результати у лікуванні хронічних 
захворювань тощо. Однак інтегративна медицина – це не просто сума методів 
і засобів із різних медичних систем, зовсім ні – це синергія зусиль різних ме-
дичних світоглядних шкіл, що в результаті дає однозначно кращі результати. 

Є ще один термін, який сьогодні дуже популярний, – і це т. зв. холістична 
медицина. Одні її називають медициною третього тисячоліття. А інші запи-
тують: так це медицина минулого чи майбутнього? Питання дійсно доречне, 
бо ще з давнини і до XVII ст. холізм був основною філософською концеп-
цією, а холістичний підхід у медицині вважався єдино правильним. Але по-
ступово, з розвитком офіційної медичної науки, холістична медицина з усіма 
своїми напрямами відійшла спочатку на другий план, далі їй відвели роль фі-

* див. розділ 15 «термінологія»
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лософської концепції, яка не має практичної цінності, а потім вона і зовсім за-
вмерла. У такому анабіозі* пройшло 200-300 років, і ось нарешті з’ясувалося, 
що панівна офіційна медицина не в змозі вирішувати усі проблеми, і, як на-
слідок, інтерес до холістичного підходу знову почав відновлюватися, причому, 
ця тенденція отримала розвиток повсюдно, від Тибету до Америки і Європи. 
Масовий інтерес до ідеї холізму повернувся тільки у XX ст. Термін «холізм» 
(лат. holos – цілий, увесь) і грец. слово «холон» означають «цілісність». Холіс-
тична – значить цілісна. Відповідно до цієї теорії, людина неподільна і являє 
собою єдине ціле в просторово-часовому континуумі (від лат. continuum – без-
перервне, суцільне), а кожен індивід є частиною Всесвіту і повністю відображає 
його структуру (людина – голограма Космосу). Холістичний підхід стверджує, 
що найбільш ефективний метод лікування хвороб – це збільшення потенціалу 
здоров’я у хворої людини.

Основними напрямками холістичної медицини вважають: – акупунктуру 
(цьому методу не менше п’яти тисяч років, і він широко застосовується не 
тільки на своїй батьківщині в Китаї, але й поширився в усьому світі); – фіто-
терапію (лікування травами; один із найдавніших методів, який відносять до 
шумерської цивілізації); – ароматерапію (екстракти різних рослин або вдиха-
ють [інгаляції], або втирають у шкіру; використовується людством із доісто-
ричних часів повсюдно); – рефлексотерапію («працює» зі стопою людини, 
впливаючи на нервові закінчення); – таласотерапію (лікування морською во-
дою, морськими продуктами, морським кліматом – загалом, лікування морем); 
а також остеопатію і хіропрактику; апітерапію і гірудотерапію; аюрведу і го-
меопатію; йогу і ортомолекулярну медицину; різноманітні гімнастики і ліку-
вальні масажі; спеціальні дихальні вправи і лікування мінералами, металами; 
мудрі (йога для пальців рук); енергетичну медицину і т. ін. Ще є багато різних 
видів, але головними з точки зору холістики є правильне харчування і фізичне 
навантаження. Всі ці методики мають одну головну мету – відновити здоров’я, 
а не лікувати хвороби і їх симптоми. Холістична медицина – це медицина здо-
рових людей, які потребують відновлення здоров’я в гармонії з природою. 

А все ж, що таке традиційна і нетрадиційна медицина? Розуміти це можна 
неоднозначно. Так, у нашому сучасному розумінні традиційна медицина – це 
лікування в офіційних лікарів (такий мем був колись озвучений і прижився 
у мізках багатьох), а нетрадиційна – це різні т. зв. альтернативні методи лі-
кування (цілителі, екстрасенси, лікування травами тощо). До нетрадиційної 
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медицини прийнято зараховувати і народну. Але народна медицина – це по-
няття, що включає в себе засоби і прийоми лікування, накопичені людьми ти-
сячоліттями. А й насправді, якщо подумати, то всі народні т. зв. альтернативні 
методи лікування – і є та сама справжня традиційна медицина, бо це саме 
вона практично ровесниця людства, саме її методи застосовувалися для ліку-
вання недуг задовго до появи офіційної медицини, яку сьогодні чомусь уже 
усталено також вважають традиційною. Скажете, нонсенс*? Ні, просто все за-
лежить від глибини традицій. Традиція (від лат. traditio – передача) – це те, що 
не належить певному індивідууму, оскільки вона передана ззовні і, щоб за-
лишитися, повинна бути передана далі. Традиція – це досвід, звичаї, погляди, 
смаки, норми поведінки, елементи культури, що передаються від покоління до 
покоління і зберігаються протягом тривалого часу. Тисячолітні профілактичні, 
лікувальні і оздоровчі традиції різних народів світу містять знання, що на по-
рядки перевищують ті, якими володіє сучасна медична наука. Так що це – тра-
диційна медицина? Хай кожен сам для себе дасть відповідь. 

Також часто використовують термін – «енергетична медицина». До енерге-
тичної медицини (енергетична практика) зараховують: біолокацію* (радіестезію); 
метод Р. Фолля, який увібрав у себе знання акупунктури, гомеопатії і електро-
терапії; лазерну, світлову і магнітну терапію; терапію енергією пірамід і накла-
денням рук (Рейкі*); вібраційну медицину (Гербер Ричард); терапію «оргонною» 
енергією В. Райха*, терапію полярності* (Р. Стоун, «медицина енергетики», див. 
Інь-Ян), діагностику карми (С. Н. Лазарев), космоенергетику*, духовне цілитель-
ство*, молитву*, медитацію, Тантри*, Янтри*, і це ще далеко не все, що часто вклю-
чають до енергетичної медицини (треба все ж відзначити щодо обсягу поданих 
методик, що, на нашу думку, термін «енергетична» вузький, слід говорити про 
більш широкий різновид медицини – про інформаційно-енергетичну медицину; 
тоді і молитви, і  духовне цілительство, і ряд ін. методів будь «відчувати себе» 
повноправними частинами). А якщо вже починати говорити про інформаційну 
медицину, то не обійтись без т. зв. духовних практик. Якщо фізична практика 
розвиває тіло; душевна практика – Душу, психіку людини, то духовна практика 
безпосередньо розвиває ДУХ (Дубасенюк О. А., 2010).

Т. ч., комплементарна медицина, інтеграційна медицина, холістична ме-
дицина – це, по суті, ідентичні або дуже близькі за значенням терміни, просто 
кожен із них використовується у різних країнах, їх концепції розроблені різ-
ними вченими, вони внесені у різні офіційні документи різних міністерств. А ще 
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використовують у такому або майже такому значенні такі терміни: природна 
медицина, енергетична, енерго-інформаційна, інформаційна медицина і т. д. 

На жаль, в Україні, як і в інших країнах колишнього СРСР, поки що не за-
кріпилися адекватні терміни, які відповідали б комплементарній, або інтегра-
тивній, або холістичній медицині. А що ж закріпилося? Основним, панівним 
є поняття т. зв. «альтернативної медицини». А хтось розбирався із значенням 
цього слова? Альтернатива (від лат. alter – один із двох, інший; alterno – змі-
нюю) – наявність/необхідність вибору між кількома можливостями, що виклю-
чають одна одну; це не просто вибір, а вибір між такими варіантами, спільне 
існування яких неможливо. Розумієте різницю – альтернатива, як необхід-
ність вибору, як не просто вибір, а вибір між варіантами, що виключають один 
одне. Дійсно, як корабель назвеш, – так він і попливе! Виходячи із назви (а цей 
приклад показує, – яке важливе значення має правильна назва будь-чого; це 
набагато важливіше, ніж ми собі думаємо!) альтернативну медицину доволі 
жорстко протиставляють науковій конвенційній медицині, вона практично не 
сприймається офіційними структурами, і,  як результат, – ортодокси від меди-
цини намагаються її фактично витіснити з правого поля. Проблему ускладнює 
наявність і активність безлічі різних шарлатанів, які, користуючись такою не-
визначеною ситуацією (а вона їм «на руку», і в прямому, і в переносному зна-
ченні), видають себе за спеціалістів саме з альтернативної медицини. У під-
сумку, громадська думка поступово налаштовується негативно щодо всієї не 
конвенційної медицини, не розрізняючи кваліфікованих цілителів «альтерна-
тивної» медицини і звичайних, але також кваліфікованих пройдисвітів*. І бо-
ротьба з «альтернативниками» відбувається за принципом: «Ліс рубають – трі-
ски летять». І тріщать, і гудуть, і пищать ортодокси, що тільки вони продукт 
істинної науки і тільки вони в змозі реально допомогти. А все інше – єресь 
і мракобісся. Але спроможним думати зрозуміло, що перспективи т. зв. «аль-
тернативної» медицини не підлягають сумніву, оскільки цей напрям вклю-
чає в себе тисячолітній досвід, накопичений багатьма поколіннями цілителів. 

Резюме до розділу 3.4.1. Нам треба свідомо і послідовно позбавитися тер-
міна «альтернативна медицина», бо у самій цій назві закладене протистояння, 
боротьба. Його треба прибрати зі всіх офіційних і неофіційних документів (що 
не складно), але головне – його треба викинути зі свідомості людей: лікарів, 
валеологів, науковців і чиновників від медицини, пересічного люду (а це вже 
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набагато складніше). А що ж натомість? Так є ж із чого вибирати, «святе місце 
порожнє не буває»: комплементарна; інтегративна; холістична медицина, а в їх 
рамках: енергетична, енерго-інформаційна (інформаційно-енергетична) і т. д. 
І навряд чи потрібно придумувати щось своє, оригінальне, самобутнє, як ми, 
українці, звикли. Давайте візьмемо щось уже готове й апробоване, напр., єв-
ропейське. Ми ж усе-таки йдемо до Європи (принаймні, такі меми запускають 
наші політики). І більше не потрібно ніякого протистояння із конвенційно-офі-
ційною медициною, тільки співпраця і взаємодоповнення (хоча саме офіційна 
медицина завжди була і є більш агресивною, радикальною і нетерпимою до 
конкурентних медичних систем). І в правові документи треба ввійти, і дер-
жавне фінансування отримати. Геть війну між медичними системами, і не по-
трібно нам, навіть, якесь примарне перемир’я – тільки повноцінний мир, по-
вага і взаємодія. Від цього і здоровий, і хворий люд тільки виграє.

3.4.2. теоретична і практична медицина
Існують лише така медицина,  

яка працює, і така, що не працює. 
Річард Докінз*

Розрізняють: 
1. Теоретичну (як гуманну, так і ветеринарну) медицину (медична/ветери-

нарна наука, медична/ветеринарна теорія). Це галузь науки, що з теоретичних 
позицій вивчає організм людини (тварини), їх нормальну будову і функціону-
вання; можливі захворювання і методи їх діагностики, профілактики і ліку-
вання. Теоретичну медицину традиційно поділяють на медичні/ветеринарні 
науки, кожна з яких вивчає якісь окремі аспекти (анатомія, фізіологія, хірур-
гія, епідеміологія/епізоотологія, паразитологія, терапія та ін.).

2. Практичну (клінічна медицина/клінічна ветеринарна медицина, медична/
ветеринарна практика). Це галузь діяльності, яка практично застосовує нако-
пичені наукою знання. Практичну медицину також поділяють за різними на-
прямами: лікування захворювань різних органів та систем – офтальмологія, 
стоматологія, ендокринологія, урологія, гінекологія, травматологія та ін.; ліку-
вання окремих груп хвороб: інфекційні, паразитарні захворювання, психіатрія, 
наркологія та ін.; лікування різних категорій хворих: педіатрія, спортивна ме-
дицина, геріатрія та ін.; а також виконання різноманітних специфічних мані-
пуляцій і т. д. Питання класифікації практичної медицини за її базовими під-
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ходами (офіційна медицина, фітотерапія, народна медицина, гомеопатія тощо) 
досі є суперечливим, потребує, вдосконалення після професійних дискусій. 

теорія і практика. Це, безумовно, філософські поняття. Вони як Інь і Ян; 
як причини і наслідки, як стратегія і тактика, як зміст і форма. Без сумніву, ці 
два поняття перебувають у єдності один з одним і є повністю взаємозалеж-
ними, але їх часто протиставляють. Чому? Бо так комусь вигідно. А що таке 
теорія, яка її суть? Теорія, це перш за все – знання. Як вона виникає? Зазви-
чай теорія виникає з гіпотези, яка пройшла через експеримент, що й підтвер-
див істинність передбачуваного. Теорія – це результат розумової діяльності, 
й існує вона в особливій абстрактній формі, складається із понять, положень, 
висновків. А практика – це усвідомлена діяльність, дія, спрямована на якусь 
зміну, перетворення дійсності. Т. ч., практика обов’язково являє собою якусь 
дію. Їх глибока взаємозалежність підтверджується тим, що саме практика до-
водить істинність якоїсь думки, що надалі часто стає основою подальшого 
розвитку теорії. І виходить, що теорія спонукає практику, а практика зумов-
лює виникнення нової теорії. Так з’являються винаходи і відкриття. Теорія, як 
і стратегія, відіграє програмуючу роль, це такий план, який дає змогу прогно-
зувати перспективи і майбутнє. А практика – це, відповідно, тактична діяль-
ність щодо впровадження стратегічних, теоретичних задумок, розробок. Тому 
та теорія найбільш корисна, яка викликає значущі практичні результати, і та 
практика вдала, яка стимулює подальший розвиток теорії. Вони органічно до-
повнюють одна одну. Але це зовсім не означає, що теорія і практика завжди 
крокують «нога в ногу», зовсім ні. Часто вдала теорія довго не в змозі зумо-
вити своє практичне втілення, а продуктивна практика досить довгий час не 
має свого теоретичного підґрунтя. Це стосується багатьох інноваційних роз-
робок, технологій, обладнання. І можна намагатися давати для цих техноло-
гій складні теоретичні визначення, дефініції* (це також обов’язково потрібно), 
а можна спробувати знайти якісь приклади, що дозволять хоч трохи краще 
зрозуміти суть якоїсь інноваційної методики. Давайте спробуємо це зробити 
щодо інноваційних електромагнітних технологій на прикладі комплексного 
методу кардіографії. Давайте? 

Вас дивують комп’ютерні методи діагностики і лікування? Їх реклама ви-
кликає у Вас недовіру? Так це нормально. Всі нові технології проходять якісь 
стадії власного сприйняття. І сприймаємо ми все нове не відразу, а поступово. 
Напр., кардіограф, як прилад, що реєструє функції серця, років 100-150 тому 
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сприймався б нашими предками як диво. А сьогодні практично ніхто вже давно 
не дивується, коли чує складне слово «електрокардіограма» або його відому 
абревіатуру* «ЕКГ», коли бачить сам прилад, маніпуляції з ним лікарів та па-
пірці з дивними синусоїдами. Так що ж це таке – електрокардіографія? Це 
графічна реєстрація електричних явищ, які виникають у серцевому м’язі під 
час його діяльності; це коли з поверхні тіла проводять запис коливань різниці 
потенціалів, які виникають у серці (зверніть увагу – виникає у серці, а запис 
цього – з поверхні тіла) під час його збудження (зародження і подальше по-
ширення збудження). Відомо, що перед скороченням серця відбувається його 
збудження, під час якого і з’являється електричний сигнал. А ту криву, яка ві-
дображає електричну активність серця, називають електрокардіограмою. На 
ЕКГ серцевий цикл розділений на зубці та інтервали, кожен із яких відпові-
дає певній фазі розповсюдження хвилі збудження у міокарді. Для проведення 
ЕКГ на нижню частину обох передпліч і ліву гомілку накладають вологі сер-
ветки із тканини, на які поміщають металеві пластинки електродів. У  сучас-
ній кардіології – це один з основних методів дослідження серця з  метою ді-
агностики захворювань серцево-судинної системи. Але, крім ЕКГ, існує ще 
цілий ряд методів, із яких більш відомі такі.

Ехокардіографія (ЕхоКГ, від грец. еcho – німфа, уособлення відлуння, що 
чути в горах та лісах + kardia серце + grapho писати, зображати) – це діагнос-
тична процедура, неінвазивний інформативний метод дослідження структури 
серця та судин за допомогою відбитих імпульсних сигналів ультразвуку (в кар-
діології ультразвук був уперше застосований ще 1950 р.). Це дозволяє візуалі-
зувати серце та оцінити його функцію. Одержане зображення називають ехо-
кардіограмою. Метод заснований на тому, що ультразвукові хвилі (генеруються 
датчиком, встановлюваним над ділянкою серця) проникають у тканини і част-
ково у вигляді ехосигналу відбиваються від структур різної щільності. Відбиті 
від серця ехосигнали (ультразвукове «відлуння») перетворюються датчиками 
в електричний імпульс, який реєструється і аналізується на екрані відеомонітора. 

Фонокардіографія (від грец. phоnе – голос, звук) – метод графічної реє-
страції звукових процесів, що виникають при діяльності серця, – тонів і шумів. 
Цей метод став широко застосовуватися в останні 25 років. Фонокардіографія 
дозволяє досліджувати звуки в діапазонах, недоступних або майже недоступ-
них для слухового сприйняття. Вухо людини не є досконалим апаратом для 
сприйняття звуків (діапазон від 16 до 20 000 Гц/с, найбільша чутливість – між 
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1000 і 4000 Гц/ с. А тони і шуми серця – в зоні між 5 і 800 Гц/с). Запис фоно-
кардіограми треба проводити в цілковитій тиші. Сторонні звуки часто спо-
творюють фонокардіографічну криву. Найбільш часто такі артефакти* з’явля-
ються при записі у недостатньо тихому приміщенні, під час дихання, хрипів, 
шлунково-кишкових шумів і т. п. Зазвичай, разом із фонокардіограмою одно-
часно записується й електрокардіограма (синергія!). 

Апекскардіографія (АКГ, від лат. apex – верхівка) – це метод графічної ре-
єстрації низькочастотних коливань грудної клітки, що спричинені скорочен-
нями серця. Реєстрацію АКГ проводять за допомогою п’єзокристалічного або 
електромагнітного датчиків, які перетворюють механічні коливання в електричні. 

Балістокардіографія (від грец. ballо – кидати) – метод графічної реєстра-
ції реактивних механічних рухів тіла людини, зумовлених скороченнями серця 
і переміщенням крові у великих артеріях. На реєстрованій кривій – балісто-
кардіограмі (БКГ) – відображаються коливання тіла, що виникають під впли-
вом систоли серця, гідравлічного удару крові в дугу аорти і біфуркацію леге-
невого стовбура, а потім у біфуркацію аорти.

Реографія (грец. rheos – течія, потік) – метод дослідження живих систем 
за допомогою вимірювання електричної провідності цієї системи для постій-
ного чи змінного струму. Інша назва методу – імпедансна плетизмографія. На-
віть незначні зміни опору можуть бути зареєстровані сучасними приладами – 
реографами. Запис зміни опору досліджуваної системи у часі називається 
реограмою. У медичній практиці розроблені методики реєстрації реограм ор-
ганів людського тіла: серця (реокардіограма), мозку (реоенцефалограма), ма-
гістральних судин, печінки, легень, кінцівок та ін.

Т. ч., реєстрація: електричних явищ + відбитого ультразвуку + звукових про-
цесів + низькочастотних коливань + електричної провідності (зміни опору) та 
ін. і є комплексним методом кардіографії (і це потужний синергічний метод). 
Нащо ми Вам так докладно про кардіографію? На нашу думку, цей приклад хоч 
трохи може пояснити електромагнітні технології, бо поєднання, суміш, мікс 
електро + ехо + фоно + апекс + балісто + рео кардіо-, енцефало-, гепато- та ін-
ших «графій» і буде схожим на електромагнітні технології на базі комп’ютерної 
техніки, на т. зв. комп’ютерні методи діагностики, профілактики і лікування!

Вже було зазначено, що важливим і цікавим є ще й те, що дотепер немає 
загальновизнаної теорії електрокардіографії. І це також як приклад. Поки що 
найбільш поширена т. зв. дипольна теорія. Вона формується з уявлень про те, 
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що межа між збудженими і не збудженими ділянками міокарда формує лінію, 
вздовж якої утворюється подвійний шар електричних зарядів – диполів. Протягом 
серцевого циклу, за рахунок поширення збудження по міокарду, подвійний елек-
тричний шар безперервно переміщується, змінює свою конфігурацію і в окремі 
моменти може складатися з кількох фрагментів. Сукупність цих диполів формує 
один сумарний диполь, його величина і орієнтація в просторі в кожен момент 
серцевого циклу безперервно змінюються. У середовищі, що оточує сумарний 
диполь (тканини поза серцем), виникає змінне електричне поле. Потенціал точок, 
що розташовані ближче до позитивного полюса диполя, – позитивний, а потен-
ціал точок, що розташовані ближче до негативного полюса, – негативний. Якщо 
точка однаково віддалена від обох полюсів, то її потенціал дорівнює нулю. Т. ч., 
ЕКГ – проекція вектора на лінію відведення. Існують різні способи відведення 
електричної активності серця, які відрізняються один від одного розташуванням 
активних електродів на поверхні тіла. Кожне відведення – це, по суті, проекція 
електричної осі серця (сумарного диполя) на відповідну лінію. Якось трохи му-
дровано вийшло, чи не так? Так! Дійсно, трохи складно. Але що тут поробиш, 
це ж наукова теорія, а вони рідко бувають простими та легкодоступними для ро-
зуміння. Але на що тут важливо звернути увагу? На перший погляд, – парадокс: 
загальновизнаної теорії електрокардіографії немає й досі, а вона сама десяти-
літтями успішно використовується і є одним з основних методів дослідження 
серця. Постійно оновлюється апаратна база, вносяться якісь зміни до інтерпре-
тації результатів, з’являються нові модифікації і  підходи, а загально прийня-
тої, визнаної теоретичної основи так і немає! І вже багато років. Але хіба хтось 
сумнівається у необхідності проведення досліджень серця навіть у сільських 
амбулаторіях* (не кажучи вже про медичні центри), хіба їх цінність без теоре-
тичного підґрунтя якось нівелюється? Звичайно, ні (хоча теоретичне підґрунтя 
не завадило б). Більше того, сучасні кардіологи не уявляють свою успішну ді-
яльність без цього та інших методів. Який же висновок? Практика випереджає 
теорію! Як бачимо, – так буває. І один із таких прикладів – електромагнітні тех-
нології та прилади, які розроблені для їх реалізації: теоретичне обґрунтування 
«пасе задніх»*, а практична ефективність аж «зашкалює». 

Резюме до глави 3. Часто без найпростішої класифікації наша психіка 
просто відмовляється щось розуміти. Вона потребує хоч би якої систематиза-
ції (коли розрізнене приводять до якоїсь зрозумілої єдності, системи) і її най-
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важливішого різновиду – класифікації. Особливо гострою проблема побудови 
і розуміння класифікацій стає в періоди неординарних науково-технічних від-
криттів, які часто викликають т. зв. інформаційний вибух. Будь-яка класифі-
кація є результатом синтетичного розділення реальних природних меж між 
різними об’єктами і є завжди умовною і відносною. З подальшим розвитком 
знань відбуваються уточнення класифікацій, а оскільки знання розвиваються 
постійно і швидко, то й модифікації до класифікацій не змушують себе довго 
чекати. Ще з давнини повелося: – чим більше з’являлося нових наук і науко-
вих напрямів, тим дрібнішою ставала їх структура, тим важче і складніше було 
їх об’єднати в якусь єдину систему, привести до єдиної класифікації. Подо-
лання роз’єднаності наук відбувалося через виявлення органічних переходів 
(«містків») між ними. Спочатку такі переходи встановлювалися між суміж-
ними і близьким між собою науками, а потім – між усе більш віддаленими. 
В  сучасних умовах – це активний рух від диференціації наук до їх інтеграції. 
Так було завжди – необхідність переходу від замкнутості наук до взаємодії 
виникає тоді, коли один і той же предмет (об’єкт) вимагає власного вивчення 
одночасно з різних його боків, причому кожен вивчається якоюсь особливою 
наукою. І в результаті починає вимальовуватися новий методологічний підхід – 
від однолінійності наук до їх комплексності. Комплексність у науковому до-
слідженні – це не просте додавання різних методів, що характерні для різно-
манітних наук, а щось набагато більше (і знову вона – синергія!). 

Світ відомого нам живого надзвичайно складний та різноманітний. Од-
нією з головних його особливостей є системність. Принцип системності на-
скрізь пронизує все живе – від елементарних носіїв життя, протоплазми та 
клітини, до біосфери. Для людського розуміння все потребує біологічної кла-
сифікації – і хвороби, і хіміопрепарати; і впливи на організм, і мікроби; і за-
соби боротьби, і медичні системи. Напр., розмаїття мікробів на нашій планеті 
вражає і захоплює, і як можна без їх класифікації? Ніяк. Більш поширена кла-
сифікація інфекційних агентів, що спроможні спричиняти захворювання лю-
дей, тварин, рослин. Їх чітко поділяють на: бактерії; мікоплазми; хламідії; ри-
кетсії; мікроскопічні гриби; віруси; пріони. Як же багато різних форм життя 
існує і активно функціонує всередині і ззовні макроорганізмів! І всі вони ма-
ють власний електромагнітний «портрет», який бере безпосередню участь 
у створенні загального електромагнітного «фото» людей, тварин і т. д.. Відпо-
відно і різні електромагнітні впливи на макроорганізм відбиваються не тільки 
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на його генетичних клітинах і їх об’єднаннях, а й на трильйонах трильйонів 
представників інших форм життя. 

А скільки розрізняють медичних систем! Які складні назви їм понавигаду-
вали: конвенційна, комплементарна, інтегративна, холістична, альтернативна 
медицина. А ще можна почути: офіційна, класична, традиційна, ортодоксальна, 
алопатична, народна медицина, індійська аюрведа, китайська, тибетська тра-
диційні медицини, енергетична медицина і т. п. А терапії – фітотерапія, психо-
терапія, мануальна терапія, гомеопатія, акупунктура, рефлексотерапія, таласо-
терапія, апітерапія і гірудотерапія, і ще багато різних варіацій.

У нашій країні часто використовують назву «альтернативна медицина»; на 
наш погляд, треба свідомо і послідовно позбавитися цього терміна, бо у самій 
назві вже закладене протистояння і боротьба із конвенційною-офіційною ме-
дициною. Новий і більш вдалий термін є із чого вибрати. 

Ще розрізняють теоретичну і практичну медицину. Теорія – це результат ро-
зумової діяльності, й існує вона в особливій абстрактній формі, складається із 
понять, положень, висновків. А практика – це усвідомлена діяльність, дія, спря-
мована на якусь зміну, перетворення дійсності. Вони органічно доповнюють 
один одного. Але це зовсім не означає, що теорія і практика завжди крокують 
«нога в ногу». Часто цікава теорія довго не в змозі зумовити своє практичне 
втілення, а продуктивна практика досить довгий час не має свого теоретич-
ного підґрунтя. Це стосується багатьох інноваційних розробок. Напр., загаль-
новизнаної теорії електрокардіографії немає й досі, а вона сама десятиліттями 
успішно використовується і є основним методом дослідження серця. Який ви-
сновок? Практика часто випереджає теорію! Одним із таких прикладів є елек-
тромагнітні технології та прилади, які розроблені для їх реалізації: теоретичне 
обґрунтування практично не розроблено, а практична ефективність вражає.

дякуємо!
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4. УПРАвлІННя тА КЕРІвНицтвО – 
 вІдЧУй РІЗНицЮ!

Перемагаючий інших – сильний,  
а перемагаючий самого себе – могутній. 

Лао-цзи*

Впорядкування взаємозв’язків між елементами будь-якої системи є необ-
хідною умовою її функціонування і досягається за допомогою двох основних 
відомих способів – саморегуляції та управління. Саморегуляція здійснюється 
без застосування зовнішніх сил, завдяки закладеній програмі, яка сформована 
на основі об’єктивних, незалежних від людської свідомості закономірностей. 
На відміну від саморегуляції, – управління завжди передбачає свідоме, вольове 
втручання, і сутність управління виявляється у діяльності, яка за своїм змістом 
є активним впливом. Терміни «управління», «керівництво» та ін. у сучасній 
мові, на жаль, використовуються в різних значеннях. І це зовсім не сприяє вза-
єморозумінню. Управлінські аспекти виявляються у фізичних, хімічних, біоло-
гічних явищах, технологічних і політичних процесах, використовуються для 
опису взаємодії різноманітних сил у Всесвіті. Наука щодо управління створює, 
систематизує і поширює знання про те, як здійснювати управлінську діяльність.

Гіркий досвід людства керуватися виключно жорстким прагматизмом і раціо-
нальністю призвів до багатьох проблем, людей загнали у крайнощі технократич-
ного мислення, дій, розвитку, стану. Наявні концепції у сфері управління вступили 
у гостре протистояння між собою. Більшості вже стало зрозуміло, що потрібна 
мудра і зрозуміла філософія загальної теорії управління. Останніми десятиліт-
тями люди надто зосередилися на сфері управління соціальними системами і не 
хочуть помічати, сприймати те, за якими єдиними управлінськими законами жи-
вуть Світ, Природа і Людина. Тому, ще раз – допомогти відкрити нам очі на цю 
організаційну взаємодію і повинна якась зрозуміла і дієва філософія управління . 

 Екологічні проблеми, що нині загрожують своїми масштабними катастро-
фами існуванню світової спільноти, є, в першу чергу, наслідком неякісного 
управління як технічними, так і, головне, біологічними системами. Гірше того, 
до системи управління біологічними процесами протягом десятиліть були ме-
ханічно перенесені принципи технічного управління. Пам’ятаєте поширений 
вислів у виробничих бізнес-колах: «Світом правлять інженери!»? Певно, так 
воно і є. Але з точки зору біології і екології використання принципів техніч-

* див. розділ 15 «термінологія»
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ного управління при, напр., боротьбі із емерджентними інфекціями не найкра-
щий варіант. І взагалі, ситуація щодо біологічних систем на планеті поступово 
стає така, що – або світом будуть правити біологи – екологи – біоценологи, або 
біосфера* буде існувати в рамках літосфери* .

4.1. Управління, керівництво та керування
Отже, ми з Вами визначилися, що розуміння будь-якої системи, інновацій-

ної діяльності та ефективного управління їх розвитком можливі тільки при 
чіткому розрізненні базових понять, основних термінів. І такими поняттями є 
управління, керівництво та керування!

Поняття управління використовується людиною вже досить давно, проте 
йому надають різного значення, і цей термін застосовують до ситуацій різ-
ного ступеня складності. 

Математик Н. Вінер*, напр., вкладав у поняття «управляти» значення «ре-
гулювати». П. Друкер*, який вважається провідним теоретиком у сфері управ-
ління, пропонував під терміном управління розуміти «особливий вид діяльності, 
що перетворює неорганізовану юрбу в ефективну цілеспрямовану і продук-
тивну групу». Англійський кібернетик С. Бір* визначав управління як «від-
будову природного порядку для системи, що зазнає впливу обурень і прагне 
відновити свою рівновагу». Відомий український учений академік В. М. Глуш-
ков* під управлінням розумів «переробку інформації в сигнали, що коригують 
діяльність машини і організму». Але значення такого складного поняття, як 
управління, може бути розкритий тільки через філософські категорії причин-
ності, доцільності і т. п. Водночас, існує маса публікацій, у яких різні автори 
пропонують різноманітні заходи для того, щоб зробити якесь управління більш 
досконалим. Один із фахівців із цього питання небезпідставно зазначає: «…у 
науці немає згоди щодо природи і функцій управління, його відмітних ознак 
і якостей. Здається, що може бути простішим – розкажіть спочатку, що таке 
управління, а потім уже навчайте, як його вдосконалювати» (Бех Ю. В., 2013). 

Управління – це перетворення інформації про стан об’єкта в командну ін-
формацію від суб’єкта; це цілеспрямований вплив із боку керуючого суб’єкта 
на поведінку керованого об’єкта задля приведення його у відповідність до 
певних закономірностей. Підсумовуючи зазначене, можна констатувати, що 
управління починається тоді, коли в будь-яких явищах або процесах, відно-
синах і взаємозв’язках присутні чіткі свідомі засади. Тому управління існує 
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в рамках взаємодії людей (ну і, безумовно, у вищих духовних сферах, де сві-
домі засади завжди на порядки масштабніші, ніж у людей) і виступає як си-
стема самоврядування, в основі якої лежать принципи зворотного зв’язку. 

Ефективність управління визначається адекватністю дій суб’єкта управ-
ління щодо його об’єкта. Управління може вважатися вдалим за умови, що 
суб’єкт (керівник) визначив мету взаємодії правильно, а об’єкт (виконавець) 
має засоби та можливість для її реалізації. Тому управлінська взаємодія може 
реально функціонувати тільки в тому випадку, коли об’єкт управління вико-
нує команди суб’єкта управління. 

Суть поняття «управління» визначається по-різному у філософії, політе-
кономії, кібернетиці, психології, праві, політології, біології та інших науках. 
Але нас із Вами, шановний читачу, воно більше цікавить із точки зору ІХТех 
та ЕМП. Якщо з визначенням поняття «управління» зазвичай не виникає осо-
бливих розбіжностей, то щодо іншого важливого поняття – «керівництво» – 
вони існують. Ці розбіжності пов’язані як із власне формулюванням поняття 
«керівництво», так і зі співвідношенням тлумачень понять «керівництво» й 
«управління». Інколи управління розглядалося як одна з функцій керівництва, 
а ряд ін. авторів ці два поняття ототожнювали. Але це не так. Г. П. Щедровиць-
кий* дав, на наш погляд, найбільш зрозуміле, чітке та глибоке визначення по-
няттям «діяльність керівництва» та «діяльність управління»: 

1. Діяльність керівництва може здійснюватися в рамках і за допомогою 
адміністративних структур. У чистому вигляді така діяльність можлива тільки 
в тих випадках (і в тих межах), коли підлеглі системи не мають власного не-
залежного функціонування, не ставлять перед собою самостійних цілей і за-
вдань, а, навпаки, цілком і повністю приймають цілі і завдання керівних 
органів. Керівництво припускає, що вся керована система виступає як один 
складний засіб у досягненні поставлених ним цілей.

2. Діяльність управління, навпаки, здійснюється в тих випадках (і в тих 
межах), коли підлеглі системи мають власне функціонування (або навіть роз-
виток!) і керуючий орган не пов’язаний із ними безпосередніми адміністратив-
ними зв’язками; діяльність управління виходить із того, що керовані об’єкти 
завжди мають власне «природне» функціонування, свої «внутрішні» цілі і не 
можуть відмовитися від їх досягнення, не зруйнувавши при цьому самих 
себе. На нашу думку, це чіткі, зрозумілі і, так би мовити, «елегантні»* визна-
чення, особливо щодо біологічних систем. 
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Поняття «управління» належить як до: біологічної («людина – тварини – 
рослини – мікроорганізми – природа», «людина – тварини – біооб’єкт – біоло-
гічний процес»); технічної («машина – машина»);  – соціотехнічної («людина – 
машина»); так і до соціальної («людина – людина») систем. 

Важливо зазначити, що системи управління завжди мають певну кількість 
(інколи безліч) можливих змін, серед яких постійно проводиться вибір найкра-
щих, пошук оптимальних. Якщо у системи немає вибору, або він вкрай обме-
жений, то не може бути й мови про якесь управління. І чим більше варіантів 
можливих змін, тим складніша система управління, тим складніше управляти, 
але таке управління може стати більш ефективним!

Керівництво є лише частиною, компонентом ефективного управління. 
Його можна розглядати як окремий випадок управління. Тому будь-яке керів-
ництво теоретично можна назвати управлінням, але далеко не всяке управ-
ління можна ототожнювати з керівництвом. 

На відміну від іменника «керівництво», який позначає таку собі настановну, 
часом законодавчу діяльність, ще існує слово «керування», яке також передає 
керівну дію, але більше виконавчу, регулювальну. Керування, на нашу думку, 
суттєво вужче, ніж керівництво, і масштабами, і сферою. Напр., керування ав-
томобілем, електровозом, танком, мопедом; польотом або термоядерною ре-
акцією, – це частина якогось керівництва. Так, напр., керування біореакто-
ром при виробництві вакцини і керування аптекою або клінікою – це елемент 
керівництва медичною службою (що, у свою чергу є важливою частиною 
управління біологічною та ін. системами). Крім того, керування – це й сукуп-
ність приладів, за допомогою яких управляють машинами, механізмами і таке 
інше: автоматичне керування, дистанційне керування, ручне керування тощо. 
І, зверніть увагу, керування має обмаль можливих змін, обмежені можливості 
вибору. Керівництво вже володіє набагато більшим обсягом вибору, а управ-
ління – практично необмеженим.

Резюме до розділу 4.1. Отже, керівництво, керування (а ще є такі поняття, 
як менеджмент та адміністрування) – це все складові частини управління. 
Управління – це об’єктивна закономірність, механізм для досягнення мети, 
а все інше – інструменти для його функціонування. Керівництво є більш ши-
роким і об’ємним поняттям ніж керування. Керівництво (а тим більше керу-
вання) живими організмами, клітинами макро- та мікроорганізмів, фізіологіч-
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ними функціями та біологічними процесами – безперспективне, бо ці системи 
мають власне функціонування і навіть розвиток, вони мають свої «внутрішні» 
цілі і не можуть відмовитися від їх досягнення, не зруйнувавши при цьому 
самих себе. І що ж робити? Всім цим біологічним розмаїттям ми можемо на-
магатися тільки управляти. Важливим є те, що системи управління завжди 
мають певну кількість (а інколи безліч) можливих змін, варіантів, серед яких 
треба проводити пошук більш оптимальних. Якщо у будь-якої системи немає 
вибору, або він вкрай обмежений, то не може бути й мови про якесь управ-
ління. І ІХТех, і прилади – генератори електромагнітних коливань – це тільки 
перспективні інструменти в складній системі управління біологічними об’єк-
тами та процесами.

4.2. Суб’єкти та об’єкти управління.  
Керуючий вплив, зворотні зв’язки та управлінська система

Божевільний той, хто,  
не вміючи управляти собою,  

хоче керувати іншими. 
 Публій Сір*

Управління будь-чим у найпростішому вигляді може бути розглянуто як су-
купність двох взаємодіючих підсистем – керуючої і керованої. Керуючу підси-
стему прийнято називати (а часто і ввічливо величати) як СУБ’ЄКт управління, 
тобто як те, що управляє, а керовану – як його об’єкт, тобто як те, чим управ-
ляють. Звідси випливає, що керуюча підсистема (суб’єкт) управляє керованою 
(об’єктом), і це управління (або керівництво, як складова управління) об’єк-
том здійснюється за допомогою керуючого впливу, який виходить від суб’єкта. 

Керуючий вплив – неодмінний і обов’язковий, присутній завжди компо-
нент управління – коли об’єкт управління виконує команди суб’єкта управління. 
Без цього не може відбутися управління як таке. Саме в керуючому впливі 
суб’єкта на об’єкт і закладена сутність управлінської діяльності. 

Суб’єкт прагне до змін в об’єкті, які йому вигідні, корисні, які відповідають 
стратегічним цілям, завданням та уявленням про те, як має бути організований 
і як повинен функціонувати об’єкт. Але для цього необхідна, по-перше, наяв-
ність у суб’єкта потреби і можливості управляти об’єктом, продукуючи для 
цього відповідні управлінські команди, і, по-друге, наявність в об’єкта готов-
ності і можливості ці команди сприймати та виконувати. Тому суб’єкт управ-
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ління направляє об’єкту імпульси впливу, котрі містять у собі інформацію 
щодо того, як повинен функціонувати надалі об’єкт управління. Ці імпульси 
називають управлінськими командами. Комплекс таких управлінських, ке-
руючих команд видається суб’єктом, а об’єкт їх сприймає та реалізує на прак-
тиці. Ефективність взаємодії суб’єкта та об’єкта управління значною мірою 
залежить від адекватності розуміння один одного. Отже, керуючий вплив, вико-
нуючи своє призначення, забезпечує підпорядкування та підвладність об’єкта 
суб’єкту. Але і цього замало, бо для формування керуючих команд суб’єкт по-
требує інформації про те, наскільки правильно чи неправильно об’єкт «зрозу-
мів» його попередні команди, наскільки точно їх виконав і чи одержано від них 
очікуваний ефект. Тому суб’єкт діагностує, досліджує, вивчає стан об’єкта 
і таким чином встановлює й підтримує так звані зворотні зв’язки. Зворотні 
зв’язки – один із важливих компонентів управлінської системи. Інформація, що 
є результатом зворотних зв’язків, є основою для оцінки, коригування суб’єк-
том своїх дій, вироблення нових команд для формування чергового імпульсу 
керуючого впливу на об’єкт. Саме за такою схемою відбувається перетворення 
(розвиток, еволюція) управлінських систем. Цей процес має перманентний* 
характер. Він надає системі динамізму і забезпечує її розвиток та еволюцію. 
Його прийнято називати управлінським процесом, а системи, в яких такий 
процес спостерігається, – динамічними. 

Все зазначене у цьому розділі і формує управлінську систему  – єдине 
ціле, що існує і розвивається завдяки взаємодії його компонентів (знову і знову 
синергія!). Отже, до основних компонентів управлінської системи належать:

1) суб’єкт управління, тобто джерело керуючого впливу; той, хто управ-
ляє, виконує функції керівництва і впливає на об’єкт із метою переведення 
його у новий стан або забезпечення стабілізації існуючого;

2) об’єкт управління, тобто те, на що спрямовано керуючий вплив суб’єкта, 
котрий функціонує під цим впливом, виконує команди суб’єкта; 

3) керуючий вплив, тобто комплекс цілеспрямованих і організуючих ко-
манд, заходів, прийомів, методів, за допомогою яких здійснюється вплив на 
об’єкт і досягаються реальні зміни в ньому;

4) зворотні зв’язки, тобто інформація для суб’єкта про результативність 
керуючого впливу та аналіз змін в об’єкті; сьогодні для управління функці-
ями живого організму стали широко застосовувати термін «біологічний зво-
ротній зв’язок». 
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Резюме до розділу 4.2. При використанні інформаційно-хвильових техно-
логій, застосуванні відповідних приладів – чи потрібно нам розуміти що таке 
управління, управлінська система? На нашу думку, дуже бажано. Це дозволить 
більш науково і виважено підходити до процесу лікування (оздоровлення) і, як 
результат, отримувати яскраві позитивні результати. Що є об’єктом? Це стан 
здоров’я чи нездоров’я, хвороби, патології організму пацієнта, тобто об’єкт – 
стан організму. На цей об’єкт ми хочемо впливати. Ми – це хто? Суб’єкти – 
і лікар (валеолог), і сам пацієнт – вони обидва суб’єкти. Хочуть так управляти, 
щоб здоров’я превалювало над станом нездоров’я, а норма перемагала пато-
логію. Чи використовується керуючий вплив? А як же без нього? Розмови, ко-
манди, прийоми, методики, заходи з їх реалізації, робота спеціальної апара-
тури і т. д. А зворотними зв’язками нехтуємо? В жодному разі! Бо тоді не буде 
цілісної системи (такої потрібної – цілісної управлінської системи!), і тоді не 
буде синергії. Тому об’єкт знов і знов діагностуємо, досліджуємо, вивчаємо 
його стан. Потім аналізуємо отриману інформацію і формуємо наступні, більш 
раціональні, з точки зору суб’єкта, керуючі команди. Бо суб’єкт прагне до змін 
в об’єкті, які йому вигідні, корисні, які відповідають його стратегічним цілям, 
глобальним завданням. І ще важливо! Електромагнітне поле, характерне для 
будь-якої речовини, є суб’єктом, а речовинна матерія, відповідно, – об’єктом, 
і між ними зв’язок, у т. ч. і зворотній.

Якщо розірвати цілісність управлінської системи, то управління як процес 
зникне, а залишиться голе керівництво (або ще гірше – керування), а намагання 
керувати в біологічній сфері – невдячна та малоефективна річ. Мрієш управ-
ляти, і в т. ч. здоров’ям? То починай поглиблено розбиратися в системах і ді-
євих методах управління. Більшість біологів, на жаль, поки що «tabula rasa»* 
у цьому аспекті, а управлінська система та основи кібернетики продовжують 
залишатися для них «terra incognita»* .

4.3. Що треба знати біологу про кібернетику і навіщо?
Якщо ми з Вами, шановний читачу, намагаємося розібратися у складних 

термінах щодо управління, то нам не обійтися без хоча б елементарного розу-
міння кібернетики. Це тільки на перший погляд здається складним, але про-
читайте уважно, поміркуйте, і Ви для себе багато чого зрозумієте.

Отже, вирішальну роль у складному пошуку універсальних характеристик 
управління відіграла така цікава, загадкова, одночасно і старовинна, і молода 
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наука – кібернетика. Сама назва «кібернетика» походить від грец. «кюберне-
тес», що спочатку означало «кермовий», але згодом почало означати – «пра-
витель над людьми». Давн.-грец. супергеніальний філософ Платон* у своїх 
творах в одних випадках називає кібернетикою мистецтво керування кораблем 
або колісницею, а в ін. – мистецтво правити людьми.

Прикро усвідомлювати, що довгий час т. зв. «марксистсько-ленінська фі-
лософія» беззастережно відкидала кібернетику як псевдонауку, як буржуазну 
пропаганду, і не дозволялося нікому займатися нею. От телепні*! Це одна із ба-
гатьох причин шаленого відставання колишнього СРСР від розвиненого світу, 
яке потім проявилося відставанням у системах управління, організування, ви-
робництва, будівництва, менеджменту, маркетингу, лікування, інноваціях тощо. 
Було суцільне керівництво та керівна роль партії.

Кібернетика – це наука про загальні закономірності процесів управ-
ління та інформації у машинах, живих організмах і суспільстві. Основний 
об’єкт дослідження кібернетики – кібернетичні системи, які розглядаються 
абстрактно, незалежно від їх матеріальної природи. Соціальна потреба в її роз-
витку визначається, насамперед, бурхливим зростанням технологічного рівня 
виробництва (і всім цим треба управляти), в результаті чого, напр., частка су-
марних фізичних зусиль людей і тварин становить сьогодні менше 1% світо-
вого енергетичного балансу. А в розвинених країнах частка працівників ро-
зумової праці щодо всіх працюючих наближається вже до 50%, і подальше їх 
зростання є об’єктивним законом суспільного розвитку. 

Здійснення процесів управління в будь-якій системі має сенс тільки в тому 
випадку, якщо ця система змінюється, рухається, тобто якщо йдеться про дина-
мічну систему. Тому об’єктом вивчення кібернетики є складні динамічні сис-
теми. До них належать: живі організми (мікроорганізми, рослини, тварини); 
динамічні біологічні процеси (біохімічний, імунобіологічний, інфекційний 
та інші); соціально-економічні комплекси (організовані групи людей, бри-
гади, підрозділи, підприємства, галузі промисловості, держави); технічні агре-
гати (конвеєрні лінії, транспортні засоби, системи механізмів, робототехніка). 

Однією з основних ідей кібернетики став новий погляд на ті складові, з яких 
складається навколишній світ. Попереднє класичне уявлення про світ, що скла-
дається з матерії (речовини + енергії), поступилося місцем уявленню про світ, 
що складається з трьох складових: речовини, енергії та інформації. Людина 
(відповідно до різних релігій) теж триєдина: тіло (речовина); душа (енергія) 
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та дУХ (інформація). Вважається, що, на відміну від людини, – всі тварини, 
рослини і т. д. – двоєдині (тіло + Душа = речовина + енергія).

Основною метою кібернетики є оптимізація систем управління. Оптимі-
зувати – це побудувати таку взаємодію елементів усередині цих систем і таку 
взаємодію їх із зовнішнім середовищем, щоб результати діяльності цих сис-
тем були найкращими. Всередині самої кібернетики існує кілька основних на-
прямів. Головними з них є: теоретична та прикладна кібернетика. Прикладна 
у свою чергу поділяється на технічну, біологічну і соціальну. 

Біологічна кібернетика вивчає загальні закони зберігання, передачі й пе-
реробки інформації у біологічних системах і займається головним чином мо-
делюванням захворювань і використанням цих моделей для діагностики, лі-
кування і прогнозування; вивчає і моделює функції клітин і органів у нормі й 
патології; а, напр., нейрокібернетика – моделює процеси переробки інформа-
ції в нервовій системі; а психологічна – моделює психіку на основі вивчення 
поведінки людей і тварин і т. д. Проміжною ланкою між біологічною і техніч-
ною кібернетикою є біоніка – наука про використання моделей біологічних 
механізмів як прототипів для удосконалювання існуючих і створення нових 
технічних пристроїв.

Кібернетика – це узагальнююча наука, але вона не претендує на роль яко-
їсь наддисциплінарної науки. Чому? Бо кібернетика хоч і охоплює практично 
всі науки, але охоплює їх не повністю, а лише в частині, яка стосується про-
цесів управління. Безпосереднім об’єктом вивчення кібернетики є абстрак-
тний* процес управління. Тобто, вона досліджує процес управління в цілому, 
без урахування характерних особливостей, які завжди притаманні конкретним 
учасникам реальних управлінських відносин. 

Повертаючись до характеристик такої динамічної категорії, як управлін-
ський процес, слід зазначити, що з позицій кібернетики він дістав вияв прак-
тично у будь-якій сфері живої або неживої природи і концентрується у трьох 
глобальних управлінських системах: біологічній, соціальній і механічній. За-
лежно від цього і виокремлюють три основні види управління:

• біологічне – управління живими організмами та їх організаційними формами; 
• соціальне – управління людьми та їх спільнотами;
• технократичне – управління технікою, механізмами, машинами.
Кожен із перелічених видів є об’єктом пізнання і досліджується людиною 

в рамках відповідних наук.
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Резюме до розділу 4.3. Т. ч., управління є дійсно іманентним* процесом, 
і воно зумовлене самою природою будь-якого суспільства, цілеспрямованою 
діяльністю людей. Діяльність управління є найбільш широким поняттям, а ке-
рівництво, керування, менеджмент та адміністрування – лише його часткові 
прояви. Визначальну роль у вивчені систем управління зіграла кібернетика. 
Саме вона виявила головну складову управління – управлінську систему. 

Керівництво – лише частина управління; керують тоталітарні режими, ав-
торитарні релігії та партії; можна керувати рабами, велосипедом, автомобілем, 
літаком і т. д., бо вони не мають власного незалежного функціонування (при-
наймні, ми так вважаємо, бо не фіксуємо його або не допускаємо його прояву) 
і не ставлять перед собою самостійних цілей і завдань, а цілком і повністю 
приймають цілі і завдання керівних органів, які є для них суб’єктами, а під-
порядковані, відповідно – об’єктами.

Але керувати навіть однією колонією будь-якої бактерії (частину з яких ми 
добре навчилися вирощувати на поживних середовищах) або хоча б однією 
її клітиною – неможливо, люди на це не спроможні (хоча їм дуже хочеться), 
не кажучи вже про більше – керувати станом жодної хворої людини, тварини, 
рослини, найпростішою формою біохімічного, фізіологічного, інфекційного, 
епізоотичного (епідемічного) процесу – ми не в змозі! І це тому, що всі вони 
завжди мають власне «природне» функціонування, свої «внутрішні» цілі і не 
можуть відмовитися від їх досягнення, не зруйнувавши (знищивши) при цьому 
самих себе. Але всім цим біологічним розмаїттям можливо управляти! І хоча 
це набагато складніше, але й набагато ефективніше! 

Інноваційні біотехнології та їх матеріальне забезпечення тоді більш жит-
тєздатні, затребувані, коли вони направлені на вдосконалення систем управ-
ління, а не систем керівництва або керування.

Резюме до глави 4. Щоб успішно функціонувала будь-яка система, – по-
трібне впорядкування взаємозв’язків між її елементами, і досягається ця гар-
монізація за допомогою двох відомих способів – саморегуляції і управління . 
Саморегуляція здійснюється без застосування зовнішніх сил, на основі об’єк-
тивних, незалежних від людської свідомості закономірностей. А управління 
завжди передбачає свідоме втручання. Управління є іманентним процесом, 
і воно зумовлене самою природою всякого суспільства, цілеспрямованою ді-
яльністю людей. Управлінських дій потребують різноманітні фізичні, хімічні, 

* див. розділ 15 «термінологія»
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біологічні явища, технологічні і політичні процеси тощо. Все, що створює 
проблеми для світової спільноти, є, в першу чергу, наслідком недоброякісного 
управління. Особливо актуальним є повноцінне управління біологічними сис-
темами, бо протягом десятиліть на них були механічно перенесені принципи 
технічного управління. Необхідна дієва філософія управління, а ще краще – 
біофілософія управління.

Для профілактики непорозумінь, щоб не було плутанини, потрібне чітке 
усвідомлення понять, термінів. І такими важливими поняттями є управління, 
керівництво та керування! Найбільш об’ємний термін – управління. Діяль-
ність управління виходить із того, що керовані об’єкти завжди мають власне 
«природне» функціонування, свої власні «внутрішні» цілі, і вони не можуть 
відмовитися від їх досягнення, не зруйнувавши при цьому самих себе. Сис-
теми управління завжди мають певну кількість (інколи безліч) можливих ва-
ріантів змін, серед яких постійно проводиться вибір найкращих, пошук опти-
мальних. Якщо у системи немає вибору, або він вкрай обмежений, то не може 
бути й мови про якесь управління. А діяльність керівництва (у чистому ви-
гляді) можлива тільки в тих випадках (і в тих межах), коли підлеглі системи 
не мають власного незалежного функціонування, не ставлять перед собою 
самостійних цілей і завдань, а, навпаки, цілком і повністю приймають цілі 
і завдання керівних органів. Керівництво є лише окремим випадком, компо-
нентом управління, і будь-яке керівництво теоретично можливо назвати управ-
лінням, але далеко не всяке управління можна ототожнювати із керівництвом. 
Часто також використовується слово «керування». І якщо керівництво, це така 
собі настановна, часом законодавча діяльність, то керування передає більше 
виконавчу, регулювальну дію і має суттєво вужче значення, ніж керівництво. 
Якщо управління – це механізм для досягнення мети, то все зазначене інше – 
інструменти для функціонування цього механізму.

Керівництво (а тим більше керування) живими організмами, клітинами, фі-
зіологічними функціями, біологічними процесами – безперспективне або ма-
лоперспективне заняття, бо біологічні системи завжди мають власне функці-
онування, розвиток, свої «внутрішні» цілі і просто не можуть відмовитися від 
їх досягнення, не зруйнувавши при цьому самих себе. Всім цим біологічним 
розмаїттям необхідно вчитися управляти. І будь-які прилади, приймачі і гене-
ратори електромагнітних коливань – це тільки інструменти для широких мож-
ливостей біоуправління. Будь-які інноваційні розробки тоді більш життєздатні, 
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затребувані, коли вони спрямовані на вдосконалення систем управління, а не 
систем керівництва або керування.

Управління об’єктом здійснюється за допомогою керуючого впливу (неод-
мінний і обов’язковий, присутній завжди компонент управління), який вихо-
дить від суб’єкта. Суб’єкт діагностує, досліджує, вивчає стан об’єкта і через 
це встановлює й підтримує т. зв. «зворотні зв’язки». І лікар (валеолог), і паці-
єнт – суб’єкти, і щоб мати можливість управляти, – їм необхідно добре вивчити 
об’єкт управління (а це проблема, хвороба, патологія, спосіб життя, індивіду-
альні особливості). Чим краще суб’єкт вивчив і розуміє діяльність об’єкта, тим 
більш ефективним буде управління.

Вирішальну роль у пошуку універсальних характеристик управління ві-
діграла кібернетика – наука про загальні закономірності процесів управління. 
Однією з основних її ідей став новий погляд на навколишній світ. Попереднє 
класичне уявлення, поступилося місцем уявленню про світ, що складається 
з трьох частин: речовини, енергії та інформації. Біологічна кібернетика ви-
вчає загальні закони зберігання, передачі й переробки інформації у біологіч-
них системах. Кібернетика – це універсальна і узагальнююча наука, але вона 
зовсім не претендує на роль якоїсь наддисциплінарної науки. Бо кібернетика 
хоч і охоплює практично всі науки, але робить це лише в частині, що стосу-
ється процесів управління і безпосереднім об’єктом вивчення кібернетики є 
абстрактний процес управління. 

дякуємо!
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5. УПРАвлІННя ЗдОРОв’яМ

Valetudo bonum est (лат.). 
Здоров’я – найбільше багатство 

Як відкрита система, організм людини постійно й інтенсивно обмінюється 
інформацією, енергією і речовинами із навколишнім середовищем, тому лю-
дина є цілісна як всередині себе, так і з довкіллям. Природне бажання адек-
ватного індивіда бути здоровим в загальній теорії управління класифікується 
як важлива мета, а сам процес досягнення цієї мети і називають управлін-
ням. На Заході вже давно фахівці в галузі управління користуються техноло-
гією «Health management» (управління здоров’ям), і ці надбання стають все 
актуальнішими і в Україні. Що ж це таке – управляти здоров’ям? Не керувати, 
не адмініструвати, а саме управляти! 

Управління здоров’ям – це управління механізмами самоорганізації живої 
системи, які забезпечують її динамічну стійкість. Управління здоров’ям обов’яз-
ково передбачає осмислену діяльність. Саме осмислену, бо перш ніж управляти, – 
треба добре розуміти об’єкт управління, треба ще зуміти стати суб’єктом управ-
ління. І без необхідного багажу знань цього досягти неможливо, адже без знань 
і розуміння це буде не управління або таке «управління» неодмінно скотиться до 
тривіального* керування чи адміністрування. Чим краще розумієш об’єкт, тим 
краще ним зможеш управляти. Т. ч., управління вимагає знань про об’єкт, а їх 
можна отримати як з офіційних наук про людину (медицина, соціологія, психологія 
та ін.), так і  т. зв. нетрадиційних, у т. ч. і тих, які вивчають інформаційно-енерге-
тичні феномени* матерії. Реальне управління потребує також витрат коштів і часу. 

Методична сторона управління здоров’ям є різноманітною. Це і збір, і осмис-
лення інформації (діагностика та прогнозування), і прийняття оптимальних 
рішень, і подальша їх реалізація. Найперше – це формування стану здоров’я. 
Давайте трохи згадаємо, бо ми про це вже зазначали у попередніх розділах: 
здоров’я – це одне з найважливіших життєвих цінностей, найбільше особисте 
благо; це насамперед гармонія, порядок усіх внутрішніх систем та правильна 
їх взаємодія із зовнішніми системами, що забезпечує міцний енергетичний по-
тенціал, який і дозволяє людині добре почуватися і оптимально виконувати 
свої біологічні, соціальні і, можливо, якісь ще вищі функції. 

Оскільки ключовими словами у цьому визначенні здоров’я є «гармонія» 
та «енергетична міцність», то для формування здоров’я необхідне створення 

* див. розділ 15 «термінологія»
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гармонійної, з високим енергетичним потенціалом психосоматичної сис-
теми. Організм людини вже давно розглядається як складна психосоматична 
система [психосоматика (від грец. душа + тіло) – напрям у медицині; наука 
про взаємодію психічних (пізнавальних, емоційних, вольових) і соматичних 
(тілесних) процесів, які тісно пов’язують людину із довкіллям; напр., до пси-
хосоматичних захворювань відносять такі хвороби і недуги, першопричинами 
яких є переважно психічні, емоційні, розумові процеси хворого (вони – при-
чина), ніж будь-які фізіологічні (що є наслідками)]. Трьом рівням особистості 
(соматичному, душевному і духовному) відповідають і три аспекти здоров’я: 
соматичний, психічний і духовний. Психічне життя індивіда складається з по-
треб, інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, уяв, почуттів, тому пси-
хічне здоров’я пов’язане з особливостями мислення, характеру, здібностей. 
Духовне здоров’я залежить від духовного світу особистості, його сприйняття 
складових духовної культури людства – релігії, моралі, етики, освіти, науки, 
мистецтва. Вважають, що зв’язки між духовністю, психікою і тілом відбува-
ються через підсвідомість і носіями їх є інформаційно-енергетичні потоки, що 
проявляють себе динамічною зміною біохімічних процесів. 

Т. ч., формування здоров’я – це постійне спрямування соматичного, пси-
хічного і духовного розвитку людини в напрямі максимальної гармонійності 
та енергетичної міцності всіх її структур (т. зв. психосоматична гармоніза-
ція). Напр., людська воля є психічною функцією, яка буквально пронизує всі 
аспекти життя людини. Тому активна вольова позиція людини – це свідоме 
управління індивідуальним здоров’ям. Як-то кажуть: «Людину потрібно не 
стільки лікувати, скільки вчити її правильно жити». Якщо в процесі управ-
ління етап формування здоров’я здійснено вдало, то надалі постає питання 
щодо його збереження. 

Збереження здоров’я (фактично це збереження здоров’я у здорових) пе-
редбачає дві основні складові: дотримування здорового способу життя і по-
стійне оздоровлення. Оздоровлення – це повернення здоров’я на фізіологіч-
ний, безпечний рівень. Як Ви гадаєте, чому Місяць не падає на Землю? Бо цей 
єдиний природний супутник нашої планети не стоїть на місці, а постійно ру-
хається по земній орбіті зі швидкістю 1 км/сек. І це досить повільно, щоб не 
зіскочити зі своєї орбіти і полетіти кудись у космос, але і достатньо швидко, 
щоб не впасти на нашу грішну Землю. Місяць, як справжня прикраса нічного 
неба, не впаде на нас допоки обертатиметься навколо Землі із заданою швид-
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кістю. Саме рух і дозволяє земному супутнику постійно повертатися на свою 
безпечну траєкторію. Сили всесвітнього тяжіння (їх ще називають гравітацій-
ними) і відрізняються, передусім, тим, що проявляються всюди, бо вони всю-
дисущі. Як то кажуть: «Куди тяжієш, туди і впадеш». Так і з оздоровленням: 
якщо хочеш жити і не мати патологій, не «впасти» у хворобу, то не тупцюй 
на місці, рухайся, постійно повертаючись на безпечний фізіологічний рівень 
здоров’я. І першим етапом оздоровлення завжди є внутрішня гармонізація 
людини (а це також рух, складний рух, складнішій за зовнішній), а вже на-
ступною дією, другим етапом, є гармонізація відносин організму з довкіллям. 

Надзвичайно важливим завданням щодо збереження здоров’я є зміцнення т. 
зв. біополя людини (у т. ч. і його електромагнітної складової). Це можна здійс-
нювати за допомогою рук екстрасенса або спеціальними голками; електрич-
ним струмом чи магнітами; мінералами або металами; лазерним випроміню-
ванням чи мікрохвильовою біорезонансною корекцією і т. д. Але ефективною 
є також робота самої людини з використанням різних методик (робота з емоці-
ями, думками, уявою, дихальні техніки, хатха-йога, цигун, комплекс фізичних 
оздоровчих систем тощо). Відомо що, приміром, альтруїстичні переживання, 
гарні думки, позитивні настрої розслаблюють тіло, сприяють відновленню 
енергетичних потоків в ньому і цим прискорюють оздоровлення.

Важливими складовими оздоровлення також є: – очищення організму, (де-
токсикація знаходиться в  центрі уваги багатьох сучасних оздоровчих сис-
тем); – дихання, (як сам механізм, спосіб, так і характеристики якості пові-
тря); – раціональне харчування (сучасна наука проявляє все більший інтерес до 
інформаційної та тонкої енергетичної компоненти харчування, бо біополе їжі 
несе в собі відповідну інформацію, тонку енергію і суттєво впливає на біополе 
людини); і, безумовно – рух. Можна тільки здогадуватися, скільки б заощадили 
всього і людина, і сім’я, і держава, якби громадяни почали вести здоровий спосіб 
життя, ну хоча б, напр.., стали менше їсти і випивати алкоголю і більше рухатися. 

Т. ч., процес збереження та зміцнення здоров’я підлягає управлінню й у цій 
благородній справі, воля є головним важелем управління здоров’ям. Якщо ж 
здоров’я необхідно відновлювати, формувати і зберігати, то, крім волі, необ-
хідна також і віра в успіх цієї непростої справи. На жаль, проблема здоров’я до 
сьогодні практично монополізована медициною, яка, по суті, давно не є наукою 
про здоров’я, а є наукою про патології і хвороби; і так вже сталося, що здорова 
людина просто не потрапляє в поле зору лікаря від ортодоксальної медицини.
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А чи потрібне управління здоров’ям на державному рівні? Так, звичайно. 
І це надважливо. Тут і система загальної та професійної освіти, і пропаганда 
здорового способу життя, в т. ч. і через ЗМІ, і раціональна диспансеризація, 
і розвиток мережі відповідних установ тощо. При цьому стикаються про-
блеми мінімум трьох наукових дисциплін – медицини, управління і права 
(Гладун З. С., 2005). Україні дуже потрібна відповідна державна політика, бо 
одним з базових показників суспільного розвитку будь-якої країни, відобра-
женням її соціально-економічного стану є здоров’я населення. А сьогодні стан 
здоров’я українського народу є вкрай тривожним і електромагнітна медицина 
зможе стати у пригоді.

Проблема здоров’я невід’ємна від проблем самої людини, вона виникає ра-
зом із людиною і видозмінюється відповідно до напрямків розвитку людської 
культури. Суспільство вже прийшло до розуміння того, що стратегія досяг-
нення здоров’я людини через лікування не спроможне розв’язати проблеми та 
веде людство до «глухого кута», і особливості сучасного розвитку цивілізації 
вимагають нових підходів до управління здоров’ям. І важливими факторами 
такого управління є надійний захист організму – і специфічний, і неспецифіч-
ний. При цьому саме неспецифічний захист завжди був, є і буде на першому 
місці. У біології, як і в суспільстві, управління державою починається зі спро-
можності захистити її громадян як від зовнішніх, так і від внутрішніх ворогів. 

5.1. Реактивність та неспецифічна резистентність організму
Здатність організму реагувати на різноманітні подразники (і фізіологічні, 

і хвороботворні) зміною своєї життєдіяльності, що забезпечує ту чи іншу сту-
пінь пристосування, називають реактивністю. Розрізняють видову (біологічну, 
первинну), яка визначається насамперед спадковими факторами, і індивіду-
альну (зумовлена як спадковими, так і набутими факторами) реактивність.

Історично розвиток такої важливої науки, як імунологія, розпочався з ви-
вчення протиінфекційного захисту (захист, англ. protection  – це дія за значен-
ням захищати, захистити, захищатися, захиститися; це сукупність прийомів, 
способів, що мають на меті протистояти нападу будь-якого суперника). Ще 
здавна захист внутрішнього середовища організму пов’язували з імунітетом. 
Цим терміном, зазвичай, позначають сукупність функцій організму, спрямо-
ваних на його захист від усього генетично чужого; функцій, які забезпечують 
збереження постійності внутрішнього середовища і своєї біологічної індивіду-
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альності. Генетично чужими можуть бути не тільки патогенні мікроби, паразити 
всіх мастей, алергени, токсини, а й трансформовані власні клітини організму, 
напр., коли вони перероджуються в ракові. Імунітет кожного з нас покликаний 
захистити організм від будь-якої агресії, чи то зовнішньої, чи внутрішньої. Але 
імунітет – явище непостійне, мінливе і може суттєво змінюватися протягом 
життя, тому частіше стали говорити про т. зв. імунний статус. Це такий стан 
імунної системи індивідууму, який характеризує здатність імунної системи до 
адекватної відповіді на певний подразник у певний момент часу. Практично 
немає захворювань, які б тим чи іншим чином, прямо або опосередковано не 
були пов’язані з імунною системою. 

Поняття «імунітет» вчені поділили на неспецифічний і специфічний. Для 
кращого розуміння створили класифікацію. Всі види захисту організму були 
зведені до трьох базових феноменів: 1. Вродженого (видового, неспецифіч-
ного) імунітету; 2. Природної резистентності та 3. Набутого імунітету. Перші 
два феномени є неспецифічними, хоча деякі їх механізми (напр., фагоцитоз) 
вже несуть в собі якісь первинні елементи специфічності. Неспецифічний іму-
нітет еволюційно значно старший і є характерним для багатьох живих орга-
нізмів (людей; тварин, у т. ч. комах; рослин і навіть бактерій, які мають при-
родні захисні механізми проти бактеріофагів). Природний імунітет діє швидко 
і, зазвичай, ефективно. 

Неспецифічний імунітет забезпечується функціонуванням природних ме-
ханічних бар’єрів (перший рівень), що перешкоджають проникненню воро-
гів в організм (шкіра, слизові оболонки, біоплівка нормальної мікрофлори, 
яка асоційована зі всіма покровами організму) та рядом фізіологічних за-
хисних реакцій (чхання, кашель, блювота, пронос, підвищення t0 тіла та ін.). 
другий рівень природного захисту – це існування в біологічних рідинах ор-
ганізму активних макромолекул, що руйнують «чужі» структури (лізоцим, 
трансферин, інтерферони, комплемент та ін.). Чужинці, що уникли перших 
двох рівнів захисту і нахабно починають розмножуватися, неодмінно будуть 
атаковані спеціальними клітинами природного імунітету, до яких відносять 
і клітини-фагоцити (макрофаги, нейтрофіли, еозинофіли), і дендритні клі-
тини, і базофіли, і тучні клітини, і природні клітини-кілери – всі вони нале-
жать до третього рівня неспецифічного захисту. Ці зазначені клітини, в на-
шому розумінні, практично «з’їдають» непроханих гостей. Якщо підійти 
з філософської точки зору до діяльності багатомільйонної армії фагоцито-
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фільних клітин організму, то це можна б було сформулювати наступним чи-
ном: кожний макрофаг, нейтрофіл або NK-клітина могли б гордо сказати так: 
«Non, ut edam, vivo, sed, ut vivam, edo» (я не живу, щоб їсти, а їм, щоб жити). 
Але якщо перефразувати це відоме латинське прислів’я, то вони, наші рідні 
фагоцитофіли, «їдять», щоб жили ми як макроорганізми, як цілісні системи; 
і поки вони мають спроможність «їсти» (інактивувати, вбивати «чужих» і «се-
паративних») – ми маємо спроможність жити! І чим краще вони «їстимуть», 
«пожиратимуть» чужорідне, тим краще нам буде житись! Тому управляти здо-
ров’ям – це, в т. ч. і робити щось, щоб «відточити зуби» своїм клітинам при-
родного імунітету. На жаль,і особливо у останні десятиліття, «зуби» наших 
вірних захисників потребують «стоматологічних» послуг. А що ж притупляє 
гостроту їх «зубів» або, навіть, позбавляє тих «зубів» і робить їх «беззубими» 
у сучасних умовах? Таких чинників багатенько набігає. Це й екологія, і не-
якісна їжа, і стреси, і, що важливо знати, негативні емоції та думки, і хиб-
ний спосіб життя, і відсутність культури, моралі, етики, гігієни, і наявність 
хронічних та субхронічних інфекцій, і ще багато чого, що у процесі управ-
ління потрібно максимально враховувати, змінювати, усувати. Все це зможе 
забезпечити значне підвищення рівня неспецифічної резистентності орга-
нізму, яка є одним із важливих «камінців» фундаменту здоров’я. 

5.1.1. Неспецифічна резистентність та теорія НАРО
Те, що корисно Цілому,  

не може бути шкідливим частині.  
Марк Аврелій*

Під терміном «неспецифічна резистентність» (від лат. resistentia – опір, про-
тидія; англ. nonspecific resistance) зазвичай розуміють:

– стійкість організму до дії різних несприятливих чинників зовнішнього 
і внутрішнього середовища та його здатність зберігати гомеостаз, що виник 
у процесі багатовікової еволюції (і виник він філогенетично раніше, ніж си-
стема специфічного імунного захисту). Ця стійкість забезпечує першу і най-
більш ранню лінію захисту організму;

– складну захисно-пристосовну діяльність організму, що здійснюється ці-
леспрямованою взаємодією різних тканин, органів та фізіологічних систем 
і завдяки чому гомеостаз істотно не порушується не тільки в звичайних умо-
вах існування організму, але і в стресових ситуаціях, у т. ч., і при інфекціях. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Неспецифічні адаптаційні (або антистресові) реакції організму – поняття, за-
пропоноване ще 1968 р. Л. Х. Гаркаві і надалі доповнене багатьма вченими, з ура-
хуванням концепції стресу Г. Сельє* (1936 р.). Цим терміном автори вирішили по-
значити загальну систему неспецифічних реакцій організму на дію подразників. 
Фактично ці неспецифічні реакції організму і є антистресовими, адаптаційними.

Існує низка неспецифічних адаптаційних реакцій організму. Це такі відомі 
загальнобіологічні механізми захисних реакцій як: – запалення;  – лихоманка; – 
фагоцитоз; – гуморальні чинники; – інтерферон; – протизапальні цитокіни* тощо. 

У свій час була розроблена цікава т. зв. теорія НАРО (Неспецифічні Адап-
таційні Реакції Організму), основні положення якої стверджують, що: 

– навіть здоровий організм під дією постійно змінних за силою та якістю 
різноманітних чинників змушений існувати та функціонувати на різних рів-
нях гомеостазу. При цьому всі його реакції – це основний для живого орга-
нізму шлях підтримки гомеостазу (а по суті – гомеокінез), і ці реакції необ-
хідні задля збереження здоров’я або навіть і життя; 

– гомеостазпідтримуючі реакції організму поділяють на загальні і місцеві . 
Загальні – це реакції всього організму в цілому, як багаторівневої складної іє-
рархічної саморегульованої системи. Місцеві – це реакції підсистем організму, 
органів, тканин, клітин або субклітинних утворень;

– на відміну від рівня всього організму (цілого) як саморегульованої сис-
теми, рівень його підсистем є менш складним і чутливість таких підсистем 
(органів, клітин) нижча. Тому, якщо на підсистемному рівні організму розви-
вається місцева реакція – загальна реакція неодмінно розвинеться. Просто ми 
не завжди реєструємо її маніфестацію. Місцева реакція просто не може роз-
винутися без загальної, оскільки підсистеми реагують на сильніший чинник, 
і якщо в них все-таки починає формуватися відповідь, то загальна система це 
сприйняла ще раніше, коли чинник був слабшим; 

– кожен чинник, що діє на організм (у т. ч. і електромагнітні впливи), має як 
свою якість (специфіку), так і свою кількість (силу), тобто, – кожен чинник 
є одночасно і специфічним і неспецифічним. Відповідно і реакції організму 
будуть також специфічними і неспецифічними. Специфічні реакції організму 
(реакції на якість чинника) визначаються специфічними якостями чинників, 
що діють, а неспецифічні реакції (реакції на кількість чинника), в більшо-
сті своїй, пов’язані із силою, дозою, величиною біологічної активності кож-
ного чинника, який діє;

* див. розділ 15 «термінологія»
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– отже, в організмі існує складна система неспецифічних адаптаційних ре-
акцій, кожна з яких має властивий тільки їй комплекс впливів (змін) на всіх 
ієрархічних рівнях. Ці адаптаційні реакції, впливаючи на неспецифічну резис-
тентність організму, формують неспецифічну основу різних станів організму: 
здоров’я, передхвороби, хвороби і реконвалесценції* .

 А ми можемо впливати на неспецифічні адаптаційні реакції організму? 
Звичайно, можемо – використовуючи, в основному, т. зв. адаптаційну тера-
пію (або профілактику). Список засобів адаптаційної терапії (т. зв. адаптоге-
нів*) із кожним роком поповнюється. За своєю природою їх можна поділити 
на: – хімічні; – фізичні; розрізняють ще також і психологічні, енергетичні та 
інформаційні адаптогени. 

Хімічні: лікарські засоби, що полегшують адаптацію (пристосування) ор-
ганізму до різних несприятливих впливів; у наш час виробляється величезна 
кількість різних лікарських форм адаптогенів: водні, спиртові настоянки та 
екстракти, пігулки, капсули, порошки і т. д. Вони мають рослинне, мікробіо-
логічне, тваринне і синтетичне походження. 

До фізичних засобів, що впливають на адаптаційну спроможність орга-
нізму, належать: – постійне і змінне магнітне поле, – ЕМП; – КВЧ (електро-
магнітне поле ультрависокої частоти); – низькоенергетичний лазар та ряд ін. 
Фізичні чинники зазвичай застосовуються як для загальної дії, так і для міс-
цевого впливу. Сила загальної дії – менша, зважаючи на більшу чутливість 
всього організму (цілого, як складнішої системи), а сила місцевого впливу – 
більша, зважаючи на меншу чутливість підсистем цілого. 

Резюме до розділу 5.1.1. Неспецифічна резистентність організму – важ-
лива складова гомеостазу, вона еволюційно найбільш рання і є першою лінією 
захисту (оборони) організму. Пошук і раціональне застосування електромаг-
нітних «спектрів», дія яких була б спрямована на підвищення загальної неспе-
цифічної резистентності організму, – важлива задача ІХТер. Згідно з теорією 
НАРО, чутливість цілого організму значно вища, ніж чутливість його підсис-
тем, тому електромагнітні «спектри», які направлені на весь організм, мають 
бути більш слабкими, ніж «спектри», що мають впливати на окремі органи або 
тканини. Кожен чинник, що діє на організм, і особливо ЕМП, повинен мати як 
свою якість (специфіку), так і свою кількість (силу) і тоді дія такого електро-
магнітного сигналу буде одночасно і специфічною (його якість) і неспецифіч-

* див. розділ 15 «термінологія»
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ною (його сила). Відповідно і зворотні реакції організму будуть також – спе-
цифічними і неспецифічними. Мати можливість впливати на неспецифічну 
основу стану здоров’я – це не просто перспективно, це суперперспективно, 
в т. ч. і з точки зору управління здоров’ям. Але для цього необхідно виявити, 
вивчити, освоїти і  володіти електромагнітними «спектрами» – адаптоге-
нами і вміло їх застосовувати. Із адаптогенними впливами на організм пов’я-
зана і т. зв. ортомолекулярна медицина. Хтось її обожнює, а хтось висміює. 

5.1.2. Ортомолекулярна медицина
Ортомолекулярна медицина – один із різновидів комплементарної меди-

цини (ми про неї вже говорили). Згадаймо, що термін комплементарний (від лат. 
complementum – доповнення, довершення) можна перекласти рідною мовою як 
взаємодоповнювальний. Напр., комплементарні товари – це два і більше товарів, 
що здатні задовольняти потреби тільки при спільному їх вживанні: подушка, про-
стирадло і ковдра; комп’ютер і монітор; клавіатура і «миша»; лижі, лижна мазь та 
лижні черевики; трактор і дизельне пальне тощо. Під комплементарністю у біоло-
гії розуміють взаємне доповнення певних речовин органічної природи, в резуль-
таті якого утворюється або хімічний зв’язок (наприклад, у структурі ДНК і РНК); 
або каталізується якась реакція; або виникає нова комбінація генів. Комплемен-
тарна медицина – це всі види т. зв. «альтернативних» напрямків медицини (ми 
вже зазначали, що це невдала назва), які застосовуються в практиці охорони здо-
ров’я разом із офіційно визнаними методиками. Виходячи із визначення, біорезо-
нансну медицину також можна сміливо віднести до комплементарної медицини.

Сам термін «ортомолекулярна» (від грец. ortho – правильний, хороший, 
нормальний + лат. molecula – здатна до самостійного існування частинка речо-
вини, що має її основні хімічні властивості) був вперше запропонований 1968 
р. американським професором Лайнусом Полінгом (Linus Pauling), двічі лауре-
атом Нобелівської премії. Полінг пропонував тлумачення цього терміна так – 
правильні молекули в правильних кількостях у формі біологічно актив-
них добавок (БАД) і продуктів харчування. Він вважав, що навіть сама здорова 
і збалансована дієта не в змозі надійно забезпечити людину всіма необхідними 
речовинами у потрібних кількостях, і пропонував сприймати ортомолекулярну 
медицину як новий медичний напрямок, як революційний концепт здоров’я, 
як природний спосіб профілактики та лікування захворювань. Близькими до 
ортомолекулярної медицини є такі поняття, як «клітинна медицина», «функ-
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ціональна медицина», «вітамінна терапія», «метаболічна терапія». Засоби ор-
томолекулярної медицини – це фактично ті ж адаптогени . 

Знання про те, що різні дієти можуть мати лікувальні властивості, добре ві-
домі ще декілька тисячоліть тому. Ще великий Гіппократ* підкреслював важли-
вість лікувальних властивостей багатьох продуктів харчування, але з розвитком 
фармацевтики і хірургії ефективні методи лікування за допомогою продуктів 
харчування відійшли на задній план. Але пройшли тисячоліття і це знову стало 
актуальним, бо при несприятливих умовах або захворюваннях клітини орга-
нізму відчувають підвищену потребу в «ортомолекулах». А неповноцінність 
клітинного харчування веде до розвитку багатьох хвороб. «Ортомолекули» – 
в нормі присутні в організмі людини, тварин і рослин. До них належать: – ві-
таміни або їх попередники; – мінерали (макро- та мікроелементи); – аміно- 
і незамінні жирні кислоти; – фосфоліпіди;  – флавоноїди*; – харчові волокна 
та ряд ін. біологічно активних речовин (БАР). «Ортомолекулярні дози» – це 
оптимальні кількості БАР, які необхідні для поповнення реальних потреб ор-
ганізму. Вони можуть перевищувати так звані «добові дози» в десятки і сотні 
разів. Сам Полінг (його ще називали великим вітамінізатором) з’їдав в день 
18 г «аскорбінки» при встановленій медичної нормі 60-200 мг.

Сучасні дієтологи встановили – щодня людському організму для нормаль-
ного функціонування потрібно отримувати з їжею близько 40 найрізнома-
нітніших корисних речовин (і це тільки те, що відомо). Самостійно синтезу-
вати такий «джентльменський набір» БАР наш організм у нинішніх умовах 
не в змозі. Ортомолекулярна медицина вже майже півстоліття шукає відпо-
відь на головне питання: «Які ортомолекули, в яких ортодозах, для яких клі-
тин, тканин, органів і в яку фазу розвитку патологій необхідні при різних від-
хиленнях від стану здоров’я». 

Прикладом ортомолекулярної медицини може слугувати лікування діабету 
ін’єкціями інсуліну, йодування продуктів у районах поширення зобу, викори-
стання кальцієвофосфорних препаратів для профілактики рахіту або адапто-
генної дії препаратів женьшеню і елеутерокока та ін. Т. ч., головною метою 
ортомолекулярної медицини є відновлення та підтримання здоров’я шляхом 
прийому достатньої кількості БАР, які зазвичай присутні у здоровому орга-
нізмі у необхідних кількостях. 

Як завжди, є прихильники ортомолекулярної медицини і є її критики. Одні 
вважають, що зараз настала ера ортомолекулярної медицини, ера медицини, 

* див. розділ 15 «термінологія»
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що виправляє, оптимізує, поліпшує. Що виправляє? А виправляє вона дисгар-
монію в організмі і робить це не аби чим, а натуральними, природними засо-
бами. Тому ортомолекулярна терапія – це майбутнє медицини, бо на відміну 
від офіційної медицини, яка в основному займається лікуванням симптомів, 
ортомолекулярна медицина намагається боротися із причиною хвороби, і хоча 
ортомолекулярні препарати діють повільніше, ніж класичні продукти фар-
мацевтичних компаній, ефект від їх застосування стабільніший і постійний. 
Прибічники вважають, що оптимальне вживання ортомолекулярних речовин 
здатне стати надійним природним щитом на варті здоров’я людини. Інші такі 
підходи у медицині не сприймають і критикують. Так, діяльність ортомолеку-
лярної медицини розкритикована офіційною медичною наукою, яка називає її 
шарлатанством. Але незважаючи на часом дуже жорстку критику ідей орто-
молекулярної медицини, вона продовжує розвиватися, а її суть сьогодні вже 
дуже далека від раніше розкритикованої «терапії вітамінами у супердозах».

Прибічники ортомолекулярної медицини звинувачують фармакологічні ком-
панії, які в погоні за прибутками, разом із традиційними лікарями, дискреди-
тують всіх, хто може загрожувати успішності їх бізнесу, а ортодокси* від меди-
цини, у відповідь, разом із фармкомпаніями звинувачують «ортомолекулярів» 
у намаганні сприяти розвитку бізнесу з виробництва нутріцевтиків*, БАДів. По 
суті, це боротьба фармацевтичного і нутріцевтичного бізнесу, а велика кіль-
кість лікарів і наукових закладів ними фінансуються, що часто впливає на їх 
«наукові» та «науково-практичні» висновки та уподобання.

Як би там не було, як би не чубилися прихильники і противники, а ідея щодо 
ортомолекулярної медицини хороша. І назва розумна, логічна. Просто, можливо, 
введенням окремих «ортомолекул», навіть у великих і величезних кількостях, вкрай 
складно виправити якийсь патологічний стан. Та і різновидів таких патологій ба-
гато. Найімовірніше, потрібний цілий комплекс різних ортомолекул в оптималь-
ному їх співвідношенні. Але такий комплекс може складатися із декількох десятків 
ортомолекул і він буде ексклюзивним*, специфічним фактично для кожної людини. 
На сучасному рівні знань і можливостей це практично неможливо. Занадто велика 
кількість варіантів: 30-40, а  можливо, знадобиться і більше ортомолекул, ціла купа 
різноманітних патологічних реакцій організму + індивідуальні вимоги для кожної 
людини. Ні, це занадто складно. Може тому середня ефективність ортомолекуляр-
ної медицини залишає бажати кращого? Для одних вона достатньо ефективна, а для 
інших не ефективна зовсім. Може, за аналогією із пробіотикотерапією, треба мати 
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базові, резидентні* ортомолекули, які таким чином вплинуть на організм людини, 
що він сам почне забезпечувати оптимальне своє наповнення необхідними БАР, бо 
хто знає краще, що йому необхідно і в яких пропорціях, ніж він сам. А оптимальне 
наповнення може відбуватися за рахунок кращого всмоктування БАР із ШКТ, ак-
тивізації ферментних систем, ендохелатування макро-, мікроелементів, біохіміч-
ного синтезу всього необхідного нормофлорою макроорганізму і т. д. 

Щоб було зрозуміліше, давайте мислити далі. Напр., спробуємо замість добре 
відомого терміна «пробіотикотерапія» застосувати новий термін – «ортопробі-
отична медицина» (така назва ще ніколи нам не зустрічалася у доступній літе-
ратурі, але це цікаво, оригінально і перспективно, це новий концепт). Що воно 
таке? Це напрям медицини, який вивчає вплив і ефективність застосування орто 
(правильних, хороших, нормальних) пробіотичних мікробів, результати і на-
слідки використання препаратів – ортопробіотиків (теж нова назва). Відомо, що 
в організмі здорової людини активно функціонує більше 500 видів корисних мі-
кроорганізмів (можливо, набагато більше, але поки що люди їх не виявили), які 
формують складні мікроендонормобіоценози. Їх порушення супроводжуються 
багатьма патологіями, які неможливо вилікувати без відновлення нормофлори. 
А вона для кожної людини ексклюзивна, бо свою основу отримала від батьків (в 
основному від матері – при пологах та з материнським молоком). Хіба реально 
відновлювати порушену нормофлору препаратами на основі сотень ексклюзив-
них пробіотичних мікробів? Ні, не реально. Але це можливо, якщо використо-
вувати базові, резидентні мікроорганізми (для людей це, в основному, біфідо-, 
лакто- та пропіоновокислі бактерії). І хоча будемо використовувати «фабричні» 
препарати, де штами таких бактерій не рідні, бо вони не материнські, – все одно, 
вони мають схожі властивості із рідними, бо одного роду з ними. Важливо ро-
зуміти, що основна мета «не рідних», але ортопробіотичних штамів бактерій не 
заселити відкритий внутрішній простір людини, бо саме це намагаються робити 
вороги, патогенні мікроби, а  допомогти у відновлені власних рідних, «родових» 
резидентних штамів, які вже тоді, разом із імунною системою макроорганізму 
і забезпечать відбудову, відродження, всіх 500 і більше учасників у оптимальних 
для організму співвідношеннях. Інший реальний шлях поки що не виявлений.

Т. ч., потрібні базові ортомолекули для забезпечення ефективності орто-
молекулярної медицини, як і потрібні базові ортомікроорганізми у складі ор-
топробіотичних препаратів для відновлення порушеної нормофлори і для за-
безпечення ефективності ортопробіотичної медицини. 
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А що буде далі, коли людство освоїть ортомолекули? Можливо, постане пи-
тання щодо ортоатомної медицини (правильні атоми в правильних кількос-
тях), а потім ортоелектронної медицини (правильні електрони в правильних 
кількостях), а далі ортокваркової медицини (правильні кварки в правиль-
них кількостях). Ну це вже скоріше із області фантастики (допоки). Але якщо 
повернутися до реальності, то, на нашу думку, вже можна говорити (і це вже 
цілком можливо, реально) про ортоелектромагнітну медицину! Що це? А це 
правильне електромагнітне випромінювання (поле) в правильних кількостях 
та частотах. А ще краще, – про ортобіорезонансну медицину! Можливо, до-
вкілля не в змозі забезпечити відновлення порушених електромагнітних ха-
рактеристик організму, а власна генерація теж не відбувається у потрібному 
руслі і не має потрібної сили? Що треба зробити, щоб відновити порушене, 
викривлене електромагнітне поле організму людини, її т. зв. «електромагніт-
ний каркас»? Як відновити його частоту та інші важливі характеристики? Як 
відновити електромагнітне здоров’я? Чи можуть у цьому нам допомогти ге-
нератори електромагнітних коливань? Але характеристик так багато та і ЕМП 
також ексклюзивне у кожної людини! Може, слід шукати базові, резидентні 
«спектри», і їх застосування відновить власну генерацію і гармонізацію час-
тот? Так, це не просто. Зрозуміло одне, що ортоелектромагнітна медицина є 
невід’ємною складовою, частиною ортоенергетичної медицини, яка, зі свого 
боку, входить до ортоінформаційної медицини. Що це? Можливо, це пра-
вильна інформація у правильних кількостях, і там існує сила-силенна різних 
показників? Але базовою, резидентною духовною характеристикою є, скоріш 
за все, любов. І відновившись, ця базова інформаційна, духовна характерис-
тика надалі самостійно відновить все розмаїття інших інформаційних показ-
ників, що і призведе до відновлення інформаційного здоров’я. А далі як за 
ланцюжком: відновлене інформаційне здоров’я спричинить відновлення енер-
гетичного, в т. ч. і електромагнітного здоров’я, а затим відновлення (через квар-
кове, електронне, атомне) молекулярного здоров’я, а це забезпечить клітинне, 
тканинне, органне, системне та загальне здоров’я всього організму! Які можуть 
бути сумніви – якщо всі твої частинки, навіть найдрібніші, здорові; якщо всі 
твої складові (як речовинні, так і польові) також здорові – то тоді ти весь здо-
ровий! А з гіпотетичним відновленням інформаційного здоров’я можна навіть 
говорити про абсолютне здоров’я. Хоча це навряд, бо як казали ще древні ін-
дуси щодо мети нашого знаходження на Землі: з абсолютним здоров’ям нам 
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у нашому світі робити нічого, відсутня сама причина життя у цьому світі, сут-
ності із таким здоров’ям вирішують глобальніші проблеми у Вищих Світах.

5.2. Специфічний захист
Крім неспецифічних захисту і резистентності важливу роль в управлінні 

здоров’ям відіграють і специфічні системи захисту.
В основі специфічного імунітету (набутого, адаптивного) лежить унікальна 

властивість імунної системи щодо специфічного молекулярного розпізнавання 
чужорідних антигенних структур. Цей механізми починає розвиватися після 
контакту імунної системи з конкретною чужорідною речовиною, що носить 
назву «антиген». Імунокомпетентні клітини (лімфоцити) на конкретний анти-
ген продукують «антитіла» (імуноглобуліни, Ig). Дія вироблених антитіл поши-
рюється вибірково тільки на той антиген, який і призвів до імунної відповіді. 
Проти інших антигенів дані антитіла безсилі. Адаптивний імунітет розвива-
ється пізніше, ніж неспецифічний, оскільки антиген – специфічні клітини ма-
ють пройти складний шлях клональної селекції і вже потім вони зможуть ди-
ференціюватися в дієздатні клітини. Специфічний імунітет організм набуває 
протягом життя в результаті «зіткнень» із різними антигенами. 

Цей тип імунітету притаманний людям і вищим тваринам – хордовим – і досягає 
найскладнішої організації у теплокровних. Його поділяють на: 1) природнонабутий, 
який виникає після перенесення хвороби (інфікування); 2) штучнопридбаний, який 
поділяється на: а) активний – досягається за допомогою застосування вакцин і ор-
ганізм активно реагує синтезом антитіл. б) пасивний – досягається за рахунок вве-
дення (надходження) в організм вже готових антитіл (напр., трансплацентарно, ко-
лострально з молозивом/молоком від матері до дитини; або за допомогою штучного 
введення сироваток та Ig), і їх організм отримує без активної діяльності – пасивно. 

Деякі клітини, що забезпечують специфічний захист організму, здатні не 
тільки розпізнавати, але і «запам’ятовувати» конкретні антигени. Завдяки цьому 
формується т. зв. імунологічна пам’ять. Вона проявляється в тому, що у від-
повідь на реінфікування (повторне проникнення) відбувається розпізнавання 
антигену за допомогою В- і Т-лімфоцитів пам’яті. Це призводить до швидкої 
експансії* антигенспецифічних лімфоцитів, диференціювання їх в ефекторні 
клітини і подальшої інактивації чужорідного агента.

Найбільш поширеним у сучасному світі є використання вакцин для отри-
мання штучно придбаного активного імунітету. Людством розроблено тисячі 

* див. розділ 15 «термінологія»
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і тисячі різних вакцин – живих і інактивованих; сухих і рідких; корпускуляр-
них і компонентних; генно-інженерних і хімічних. Одні люди від вакцин у за-
хваті, інші – категорично їх не сприймають. Хтось вірить у ефективність ак-
тивної імунізації (введення вакцин), а хтось вважає більш безпечним – пасивну 
(введення сироваток). Але активність і пасивність – дві крайні характеристики 
загальної людської поведінки. Активний (лат. activus, від agere – діяти) – той, 
який відзначається великою енергією, діяльністю, інтенсивністю; а про людину – 
діяльний, завзятий, енергійний. При описі конкретної позиції або установки – 
той, хто довільно ініціює події і впливає на ситуацію. Пасивний (лат. passivus, 
від pati – страждати, терпіти) – обумовлений діяльністю іншого, а також неак-
тивний, бездіяльний, недіяльний (який не прагне до діяльності); інертний, бе-
зініціативний (який не виявляє ініціативи); неенергійний, сонний (позбавлений 
енергії). У звичайному вживанні, зазначені терміни вказують на інтенсивність 
зусиль, спрямованих на досягнення мети. Оскільки активність і пасивність є 
полярними орієнтаціями в життєдіяльності людини, то вони – одне з основних 
протиріч життя. Прийнято вважати, що активність частіше має позитивне зна-
чення, а  пасивність – негативне. Але з біологічної точки зору – це зовсім не так. 
І активне, і пасивне може бути як позитивом, так і негативом, просто іноді – це 
єдино вірний стан біологічного об’єкту, вибір організму, який дозволяє йому ви-
жити і в подальшому прогресивно розвиватися . 

Важливо розуміти, що з кожним вакцинним препаратом до організму надхо-
дить нова біохімічна субстанція із характерними для неї енергетично-інформа-
ційними характеристиками. Кожний вакцинний засіб (як і будь-які ін. засоби) 
володіє, напр., власним електромагнітним полем, яке і взаємодіє з аналогічним 
полем організму. Щоб краще розібратися із вакцинами і сформувати власне 
бачення та відношення до вакцинацій, давайте заглибимося трохи в історію.

5.2.1. вакцини: деякі історичні аспекти
Historia magistra vitae.  

Історія – вчитель життя (лат.).  
Цицерон* Марк Туллій

вакцини (Vaccines) – препарати, які використовуються для створення актив-
ного штучного імунітету в організмі людей чи тварин проти певних збудників 
заразних хвороб. Основою будь-якої вакцини є антиген (імуноген) – субстан-
ція, яка несе в собі біохімічні структури, відповідальні за вироблення імунітету.

* див. розділ 15 «термінологія»
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Метод щеплень за допомогою вакцин називають вакцинацією або імуні-
зацією. Чи це синоніми? Ні, не зовсім. На нашу думку, під терміном «вакцина-
ція» слід розуміти дії, більш пов’язані із зовнішнім середовищем, зовнішніми 
діями фахівців, що роблять щеплення (підготовка та саме введення вакцини до 
внутрішнього середовища); а під терміном «імунізація» – складні процеси, які 
відбуваються після введення вакцини; реакції, що характерні для внутрішнього 
середовища після надходження до нього антигенів та ін. складових вакцин. 

Термін «вакцина» походить від латинського «vacca» – корова. Інколи ви-
словлюється думка, що першовідкривачем вакцин та самої системи вакцина-
ції є Луї Пастер. Це не зовсім коректно, ні, краще сказати – зовсім не коректно 
(Л. Пастер видатний та успішний вчений із світовим ім’ям і не потребує чужих 
«лаврів»), оскільки сам термін «вакцинація» був введений Едвардом джен-
нером, англійським лікарем, завдяки геніальній пропозиції якого виникла (а 
краще сказати – реалізувалася) сама ідея, сама концепція вакцинації (тобто ще-
плення якоюсь чужорідною матерією з метою захисту від конкретної хвороби). 

Далекого 1768 р. Е. Дженнер ще не міг знати про антигени та антитіла, про 
збудників інфекції, про особливості системи імунітету тощо. Тому теоретичне 
обґрунтування його відкриття і блискуче практичне підтвердження цієї тео-
рії зробив Луї Пастер через понад 100 років потому (1876-1881 рр.). Саме він 
сформулював головний принцип вакцинації – застосування препаратів на ос-
нові ослаблених штамів мікроорганізмів з метою формування імунітету проти 
аналогічних вірулентних штамів. 

Попередником вакцинації справедливо вважають варіоляцію (від лат. 
variola – віспа). Варіоляція – це винахід древніх (справді: «все нове – це за-
буте старе»), які проводили профілактику віспи ще в античний* період. Опис 
віспи знайшли в єгипетському папірусі Аменофіса Ι, складеному за 4000 років 
до н. е. Найдавніші індуські, єгипетські, китайські літературні джерела містять 
згадки про низку повальних хвороб, у тому числі і про віспу. Із тих джерел зро-
зуміло, що вже в ті давні часи було відомо про те, що, один раз перехворівши, 
людина більше не хворіла на віспу. 

Цим методом користувалися стародавні китайці в XI столітті до н. е., які 
вкладали віспяні струпи від хворих у ніс здоровим; іноді ці струпи висушували, 
подрібнювали і вдували в ніс. У Стародавній Індії браміни натирали шкіру до 
саден і прикладали до неї подрібнені віспяні струпи. У древній Грузії здорових 
кололи зараженими голками. У різних народів часто використовували спосіб 

* див. розділ 15 «термінологія»
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прищеплювання шляхом безпосереднього контакту з хворим – пораненим пе-
редпліччям здорова людина торкалася віспяних гнійників хворої. Варіоляція 
призводила до хвороби у легкій, не смертельній формі і подальшій несприй-
нятливості до натурального зараження. Хоча іноді такі форми прищеплення 
і викликали смертельну форму захворювання, але таких випадків було наба-
гато менше, ніж при природному інфікуванні. 

Фукідід – давн.-грец. історик (460-396 рр. до н. е.), описує, що під час Пе-
лопоннеської війни (431-404 рр. до н. е.) між союзами грецьких полісів, не зва-
жаючи на повальний характер захворювання віспою, ніхто не захворів двічі, 
в усякому разі смертельно, тому для захоронення трупів і догляду за хворими 
на віспу залучалися перехворілі. Ці спостереження поступово привели до пер-
ших інтуїтивних спроб захиститися від страшної хвороби за допомогою штуч-
ного зараження інфекційним матеріалом. 

Тільки 1725 р. метод варіоляції з’явився в Європі (дивно – чому так пі-
зно?). Грек Фукідід описував його за 400 років до н. е., була відома також 
і більш рання інформація про варіоляцію + ще 1700 років н. е. = дві тисячі 
р. і більше. Скільки за цей період було, тільки із історично відомих, геніаль-
них учених біологічного, медичного напрямку. І що? Де якісь намагання, ра-
ціональні дії прагматичної Західної Європи, у якій, фактично із XII ст. звір-
ствувала віспа? Цілих 500 років! Пів тисячоліття! Скільки загублених життів, 
людських страждань і страху, знекровлених держав і стагнацій* їх економік? 
Чому? Як? Напевно, чекали Ренесансу, епохи Відродження з її гуманізмом та 
антропоцентризмом, а його розквіт відбувся тільки в останній чверті XVI ст. – 
перших десятиліттях XVII ст. А до того? А до того, т. зв. «середні віки», тира-
нія «римських пап», інквізиція, спалення на вогнищах єретиків*, мракобісся. 
І навіть у першій чверті XVII ст., в епоху Відродження, не все було так просто. 
Попри запеклу протидію християнського духовенства, варіоляція все ж таки 
знайшла масове поширення у Франції, Німеччині та ін. країнах Західної Єв-
ропи. Після офіційної заяви Сорбонни* (а це був насамперед релігійний, а вже 
згодом загально-навчальний заклад), в якій говорилося: «Те, що може бути ко-
рисно людям, не є образою для Бога», сліпий опір зомбованого духовенства 
було нарешті частково подолано. Жаль, що це не було зроблено років на 400-
450 раніше. Мабуть, усьому свій час!

Були також здійснені численні спроби перенести ідею варіоляції на інші 
захворювання – скарлатину, дифтерію та ще ряд небезпечних хвороб, проте 

* див. розділ 15 «термінологія»
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безуспішно. Але користь від ідеї варіоляції була! І ця безперечна користь по-
лягала в підготовці ґрунту для нової думки, для інноваційної ідеї – ідеї вакци-
нації, проголошеної Е. Дженнером. 

Багато історичних документів свідчать, що певна кількість лікарів і до 
Е. Дженнера повідомляли про те, що варіоляція, тобто щеплення натуральної 
віспи людям, які перехворіли коров’ячу (!) віспу, не призводить до захворю-
вання. Так, повідомлення у німецькому науковому журналі 1769 р. стверджу-
вало, що скотарі, які перехворіли коров’ячою віспою, вважають себе в цілкови-
тій безпеці щодо людської. Безумовно, було ще дуже багато, на жаль, не відомої 
для нас подібної інформації. Але вся слава, зазвичай, приходить до тієї особи-
стості, яка спромоглася довести якусь ідею науково (враховуючи реалії свого 
часу) та сприяла розумінню цього «нового» (можливо, як давно забутого «ста-
рого») для широкого загалу. І саме Е. Дженнер дійшов висновку, що перене-
сена коров’яча віспа є захистом від людської і прищеплювати потрібно саме 
коров’ячу віспу. Ним був проведений блискучий класичний публічний дослід 
із вакцинацією людини (хлопчика Джеймса Фіппса) коров’ячою віспою з на-
ступною безуспішною спробою заразити його віспою людини. Ризик був зна-
чний, бо якщо хлопчик заразився б і захворів, то навряд ми з Вами щось чули 
про Дженнера. Але хто не ризикує, той… не потрапляє в історію. Так і з’явився 
на світ і закріпився термін «вакцинація» (ще раз – від «vacca» – корова).

1796 р. Е. Дженнер на 75 сторінках викладає свої 25-річні спостереження 
про варіоляцію і про те, що імунітет до коров’ячої віспи захищає і від віспи 
людей. Ця робота стала всесвітньо відомою, і протягом наступних двох років 
за методом Дженнера в Європі було щеплено понад 100 тисяч людей. 1800 р. 
Е. Дженнер був представлений англійському королю, а в 1801-му була викар-
бувана медаль на його честь. Ще через рік Е. Дженнер отримав нагороду від 
парламенту країни, спочатку 10 тисяч фунтів (астрономічна на той час сума), 
згодом ще одну – 20 тисяч фунтів. Чому ж можновладці були такі щедрі до 
простого лікаря?

 Це легко можна зрозуміти, якщо ознайомитися із деякими історичними 
фактами. А вони свідчать, що найстрашніші за всю історію людства (при-
наймні відому історію) епідемії чорної віспи вирували у XVI – XVIII ст. саме 
у Західній Європі: щороку хворіло до 12 мільйонів (!) люду (а смертність, за-
лежно від багатьох чинників, – від 10 до 70%), з яких до 1,5 мільйона вми-
рали. За сумними підрахунками, з початку появи цієї страшної інфекції і до 
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кінця XVIII ст. у Західній Європі від віспи загинуло не менш як 150 мільйо-
нів (!) людей. Вірус віспи також був основною причиною сліпоти у людей, 
які виживали. Ще з ХV століття Західна Європа вже являла собою немов су-
цільну «віспяну лікарню», навіть стверджували (і провідні лікарі того часу 
це підтримували), що «кожна людина має перехворіти на віспу, принаймні раз 
у житті», проте, аналізуючи цю страшну статистику, зрозуміло – сотні міль-
йонів людей (як ті сапери, що помиляються лише раз) справді хворіли один 
раз у житті і... помирали. 

Ця страшна хвороба протягом століть була однією із найжахливіших по-
мічників смерті. Віспа не щадила нікого – ні знать, ні чернь; вона поширю-
вала свою згубну силу однаково безжально як в бідних оселях, так і в житлах 
багатіїв; проникала в палаци князів, королів і не раз загрожувала європей-
ським династіям (декілька європейських монархів стали жертвами віспи: ко-
ролева Англії Марія II в 1694-му, російський імператор Петро II в 1730-му, ко-
роль Франції Людовик XV в 1774-му, курфюст Баварії Максиміліан III Іосиф 
в 1777-му, не кажучи вже про їх численних родичів – і це тільки те, що було 
зафіксовано як історичний факт). Тепер зрозуміла щедрість можновладців до 
простого лікаря? Де ж взялася ця напасть? І чому від неї найбільше страж-
дала саме Західна Європа? 

Вважають, що одним із головних джерел надходження збудника віспи до 
Західної Європи стали т. зв. «хрестові походи»* XI-XIII ст., коли їх учасники – 
хрестоносці – поверталися і привозили додому з далеких земель не тільки си-
стему жорстоких східних покарань і традицій, не тільки сформовану в боях 
і бойнях, страшних різанинах патологічно-криваву психологію вбивць-фана-
тиків, а й ще і низку екзотичних хвороб (і людей, і тварин). Захворювання віс-
пою стало наче Божою карою, помстою Вищих Сил для західних європейців 
за ті страшні, небувалі до того в історії масові вбивства та звірства войовни-
чих християн та й усієї християнської церкви, найбільш кривавої релігії в іс-
торії людства. 

А вже із Західної Європи віспа поширилася колонізаторами по всьому світу. 
На початку XVI ст. ця хвороба була занесена до Англії, а згодом поширилася 
в її численних колоніях. Іспанія теж не стояла осторонь у питаннях розпов-
сюдження віспи по світу. Іспанські кораблі принесли віспу до Центральної 
і Південної Америки (1517-1519 рр.). Відповідно до різних джерел, іспанські 
конкістадори (дослівно з іспанської – «завойовники»), у кількості приблизно 

* див. розділ 15 «термінологія»
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450-600 осіб, мали рушниці, з десяток гармат та коні, і здійснювали свої заво-
йовницькі набіги разом із християнськими служителями – місіонерами. Останні 
направлялися церквою та іспанською короною в Новий Світ разом із конкіста-
дорами. За задумом Папи і католицьких королів, євангелізація індіанців, як іде-
ологічна зброя, мала сприяти іспанському проникненню і загарбанню нових 
земель-колоній, влади та грандіозних скарбів. Ці «лагідні» християни-пропо-
відники на знак своєї «поваги» та «добрих намірів» щодо місцевих жителів (а 
їх було мільйони і перемогти їх в звичайному бою було не можливо), дарували 
їм красиві ковдри, якими раніше користувалися хворі або померлі від віспи 
європейці. Оскільки в Америці до цього віспи не було, популяції аборигенів 
зовсім не мали ніякого імунного захисту. І епідемічний процес був дуже жор-
стоким. Як страшний ураган. За різними оцінками, в результаті епідемії віспи 
загинуло до 90% (!!!) місцевого індіанського населення. Немає сумніву у тому, 
хто саме переміг, цю, здавалося б, могутню цивілізацію індіанців – загін кон-
кістадорів з їх рушницями та гарматами чи підступні католицькі місіонери з їх 
«віспяними» ковдрами. Це, напевно, одне з перших (із відомих) «успішних» 
застосувань т. зв. «бактеріологічної зброї» для масових вбивств людей, хоча, 
якщо бути точним, зброя була суто «вірусологічна». 

Ця історія з вкрай сумними наслідками епідемії страшної хвороби на аме-
риканському континенті відома досить давно. Знаний американський етноісто-
рік професор Генрі Доббінс з Корнельського університету вважає, що епідемія 
1520 року була воістину катастрофічною. Хвороба, яку принесли зі Старого 
Світу, захопила всю півкулю і знищила приблизно 100 мільйонів (!) її корін-
них мешканців. На думку Доббінса, це була найстрашніша епідемія за весь 
час існування роду людського. Хоча безсумнівні археологічні докази цієї тра-
гедії XVI ст. відсутні, адже віспа не залишає слідів на кістках людського ске-
лету. Тривають суперечки серед дослідників і щодо часу виникнення панде-
мії, кількості мешканців континенту, наявності великих міст, задіяних у цьому 
процесі, та їх зв’язків. Окрім того, сьогоднішні покоління іспанців з американ-
цями не дуже хочуть виставляти своїх предків та досі діючу популярну релі-
гію у такому страшному негативному антилюдському ракурсі.

Незважаючи на жахливу багатовікову ситуацію з віспою, на генетичний, 
підсвідомий страх людей щодо цієї хвороби, на шалене бажання різних уче-
них знайти засоби її профілактики, – не все в уже доведеній ефективній сис-
темі боротьби із нею відбувалося так просто і легко. Найперші кроки вакцина-
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ції виявили і завзятих її супротивників, які звинувачували Е. Дженнера в усіх 
смертних гріхах, заперечували користь вакцинації; публікували брудні пасквілі 
на Дженнера та його метод, напр.: «…щеплення коров’ячою віспою призведе 
до виродження роду людського в корів», що чимось схоже на деякі висловлю-
вання сучасних супротивників вакцинацій. 

З філософської точки зору, як прихильники вакцинації, так і її супротив-
ники, – це наче два полюси магніту, як Інь і Ян, які існували, існують і існу-
ватимуть завжди, причому методи боротьби останніх протягом століть не за-
знають істотних змін. Люди, які не здатні продукувати свої власні ідеї, робили 
і завжди робитимуть спроби привернути до себе увагу, підкреслити власну 
значимість, завоювати популярність на запереченні успіхів інших. Але історія 
(якщо її тільки безсоромно не перекручувати) завжди розставляє все на свої 
місця. Зараз вже ніхто не пам’ятає імен тих затятих супротивників варіоляції, 
імен запеклих борців – кардиналів і єпископів, а ім’я Едварда Дженнера, від-
криття якого врятувало життя сотням мільйонів людей, із вдячністю згадува-
тимуть ще багато поколінь нащадків. 

5.2.2. Сучасні проблеми вакцинації: за і проти
Складна ситуація, що виникла у нашій країні щодо щеплень (вакцинацій), 

все більше нагадує широкомасштабну комерційну «поліцейську» рекламну 
кампанію, яка заснована на погрожуючому умовлянні або відвертому заля-
куванні. Розгублені кінцеві споживачі вакцинних препаратів у розпачі, бо ма-
ють недостатню, а часом викривлену і хибну інформацію, тому вони звикли 
прислухатися з цих питань до думки друзів, сусідів, родичів. А хтось зверта-
ється і до знайомих лікарів, популярних ЗМІ, чиновників від медицини і т. д., 
не підозрюючи, що майже всі практикуючі лікарі, відповідальні працівники 
епідеміологічних служб та успішні ЗМІ вже давно прямо або опосередковано 
куплені, а їх «цінні» думки щодо вакцинацій, «щирі» побажання та «розумні» 
інтерв’ю маститих учених щедро і регулярно оплачуються менеджментом бі-
офармацевтичних корпорацій та їх посередниками. Щеплення, «як надійний 
захист організму від інфекцій», «спосіб підвищення імунітету», «як те, що 
обов’язково треба робити, бо не візьмуть до дитсадка, школи, басейну, спор-
тивної секції або мистецької студії», «як те, без чого Ви і Ваші діти – пряма 
загроза для оточуючих» і т. д. – не просто пропонуються, як альтернатива ін-
шим можливим процедурам, а агресивно нав’язуються, як єдино можливий 
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вибір. Вибір без вибору. Маркетологи біофармацевтичних монстрів не сплять, 
а розробляють все нові маркетингові ходи та рекламні кампанії, поширюючи 
настійливу інформацію (справді, реклама – двигун комерції і торгівлі всюди), 
можна сказати, рекламну біоінформацію. Все популярнішими стають новітні 
нейромаркетингові прийоми (див. розділ «нейромаркетинг»). Тому спожива-
чам слід бути обережними щодо реклами біологічних засобів.

І все ж таки. Потрібні чи не потрібні щеплення? Що принесе позитив – 
обов’язкова загальна імунізація чи повна відмова від вакцинацій? Істина, 
як завжди, десь посередині. Буває, що вакцинація потрібна обов’язково (іс-
торія з віспою це підтверджує), а десь вона бажана (напр., щеплення від 
правця та ін.), а десь – ні, а десь – категорично ні, а десь – можливо, але 
вибірково. Управління епідеміологічним процесом – це мистецтво! А ке-
рівництво ним – це робота (часто брудна). Щоб раціонально визначитись 
із цим, потрібні регулярні якісні епідеміологічні (а для тварин – епізоото-
логічні) дослідження. А щоб їх провести на необхідному рівні – необхідне 
повноцінне державне фінансування спроможних до цього людей і відпо-
відних державних інституцій. Але головне фахівцям зрозуміло чітко: щоб 
сказати вакцинаціям тверде «так», потрібні безпечні, ефективні, бажано 
комплексні вакцинні засоби (ще їх називають – вакцини або біопрепа-
рати для активної імунізації). А це ж які, спитаєте Ви? А це такі засоби, 
які щонайменше: 

– отримані на основі новітніх наукових розробок (штами, технології) (ба-
гато вакцин технологічно не оновлюються десятки, а деякі і по 35-50 р., давно 
не мають необхідного наукового супроводу);

– утримують у собі виключно протективні* антигени (а не «тонни» анти-
генного біосміття, антигенного смогу*); 

– мають безпечні для здоров’я людей інактиватори*, ад’юванти*, консер-
ванти*, імуномодулятори* та ін. необхідні добавки до вакцин [особливо не-
безпечні – фенол, формальдегід, мертіолят (сполука ртуті), галун, фосфат, гід-
роксид алюмінію, ацетон, гліцерин, компоненти свинячої або кінської крові, 
мозкова тканина кроля, собача та мавпяча ниркова тканина, курячий або ка-
чиний яєчний білок тощо]; 

– вироблені на новітньому обладнанні в умовах сучасних підприємств 
(а не там, де виробничі потужності допотопні, а умови виробництва не від-
повідають жодним нормам, і це ще м’яко сказано). Це виключає, насам-

* див. розділ 15 «термінологія»
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перед, контамінацію* вакцин іншою мікрофлорою та чужорідним генетич-
ним матеріалом (досить вже «по-тихому» розповсюджувати через неякісні 
вакцини: гепатити, герпесну, хламідіозну та мікоплазмозну інфекції, різні 
ретровіруси і низку інших небезпечних збудників, часто маловідомих, ек-
зотичних, – а потім із цими плачевними наслідками «героїчно» та, на жаль, 
малоефективно боротися, вимагаючи у держави мільярдні бюджетні асиг-
нування; чужорідні ДНК і РНК можуть загрожувати, за словами експертів, 
раковими та аутоімунними захворюваннями у вакцинованих неякісними 
препаратами; досить також культивувати віруси, що необхідні для вироб-
ництва вакцин, на ракових культурах клітин, курячих та ін. ембріонах; ви-
явлений прямий зв’язок причинно-наслідкового характеру між недолугою 
вакцинацією і зростанням у ХХ і XXI ст. багатьох захворювань, а також їх 
значне омолодженням); 

– пройшли надійний контроль якості і безпеки, як підприємством-вироб-
ником, так і не корумпованим державним контрольним органом; 

– згідно з вимогами зберігаються і транспортуються – це т. зв. «холодовий 
ланцюг» (якщо вакцини, особливо рідкі, неправильно зберігаються або тран-
спортуються, – їх ефективність може знизитися на 45-80%, а реактогенність* 
навпаки – зрости); 

– вводяться досвідченим медперсоналом (а в умовах нашої країни, можливо, 
тими, хто має спеціальну ліцензію на введення вакцин, особливо дітям). Крім 
того, потрібне професійне спостереження за щепленими протягом визначеного 
терміну і готовність до негайних дій при ускладненнях. 

– звичайно, моніторинг ефективності як вакцин (вивчення особливостей 
інфекційного процесу), так і вакцинацій (вивчення характеристик епідеміч-
ного/епізоотичного процесів). 

І це ще не повний перелік вимог. І що? Чи виконуються перераховані 
умови в нашій рідній країні? Ну, може, хоч основні? Може, хоч частково? 
Навряд. На це не звертають увагу. Вакцинуйтеся і все тут! Ви що, елек-
торат*, не розумієте, що вакцинація не просто потрібна, вона необхідна?! 
Так, скоріше за все, вона справді потрібна, але чим саме пропонуєте вак-
цинуватися, малошановні можновладці? Якими такими безпечними біоло-
гічними препаратами, засобами Ви пропонуєте це робити? Вітчизняна ме-
дична біопромисловість практично розвалена (і так вдало, що виглядає як 
планово, свідомо, диверсійно), ветеринарна – ледь жевріє; наукова діяль-

* див. розділ 15 «термінологія»
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ність у цьому напрямку реально не фінансується і тому знаходиться у сту-
порі*, а імпортні закупки вакцинних препаратів чиновники нашого МОЗу 
проводять, в  основному, в країнах, що розвиваються (Індія, де особливо 
проблематична цільноклітинна вакцина АКДС; Болгарія – БЦЖ і т. д.), або 
у більш розвинутих країнах, але у маловідомих фірм, продукція яких не 
використовується у власній країні. Чому так? Бо суттєво нижчі ціни, є 
можливість «відкатів» (провідні фірми не будуть бруднити себе цим і ри-
зикувати багаторічним авторитетом), та і керівництву нашої країни «чхати» 
на біобезпеку населення (себе і своїх дітей, близьких родичів вони вакци-
нують найдорожчими вакцинами відомих марок у вітчизняних спецмед-
закладах або за кордоном) і т. п.. Не хочуть розуміти, бовдури, що це важ-
ливий елемент національної безпеки, про яку вони так багато балаболять 
(особливо в період виборів). 

Дефіцит як дешевих, так і дорогих вакцин в Україні лікарі відчувають 
приблизно з 2009 року. Можливо, щось зміниться, коли закупки проводи-
тимуть міжнародні організації? Про це так багато говорять і пишуть! Мож-
ливо, саме ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН, англ. United Nations Children’s 
Fund, UNICEF), який працює у понад 190 країнах і територіях світу, вирішить 
проблему? Можливо, кількісно і вирішить, і без хабарів і «відкатів», але є 
проблема: UNICEF вже багато років постачає вакцини в найбідніші країни 
Африки – і туди, і нам сюди вони завозять (за африканські і наші невеличкі 
гроші) найдешевші вакцини. Вони, звісно, офіційно дозволені до викори-
стання у світі, але у розвинуті країни до свого населення їх і близько не під-
пускають. Для порівняння: якщо одна доза якісної вакцини коштує близько 
15-20 доларів США, то доза вакцин, які надходять до України, коштують у 50-
100 разів (!) дешевше (принаймні їх собівартість така). Для нашого уряду 
і урядів найбідніших країн Африки це прийнятно. Але яка найбільш прин-
ципова відмінність дешевих вакцин від якісних? Вона відома – це в кілька 
разів більша кількість випадків побічних поствакцинальних ефектів (осо-
бливо за рахунок ртутного консерванту) та небезпека зараження іншими су-
путніми інфекціями. Дехто навіть вважає, що таким чином малодосліджені 
вакцини просто тестують на африканцях та українцях, особливо на їх ді-
тях. Тому хіба треба дивуватися, що українці відмовляються від щеплень? 
Інстинкт самозбереження спрацьовує. Захист на підсвідомому рівні. Навіть 
раніше, коли до нас завозилися якісніші вакцини (Бельгія, Франція), до 50% 
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батьків боялися і не вакцинували своїх дітей. А тепер? Хіба що введуть кри-
мінальну відповідальність за відмову від вакцинацій. А до того йде, бо як 
інакше заставити батьків ризикувати здоров’ям своїм і своїх дітей? Давали 
хоча б можливість вибору: ось дивись, пацієнте, – є безкоштовна вакцина, 
але вона ризикова, бо дешева, індійська; а ось є дорога, безпечна, напр., бель-
гійська, але вона реалізується за реальні гроші (і ніякого кешу, тільки у ви-
гляді переказу на рахунок лікарні, а не торговцям від медицини в кишеню). 
Вибирай, пацієнте. А ось результати епідеміологічного моніторингу (району, 
області, країни, континенту). Думай і вибирай! Вибір повинен бути завжди, 
особливо коли це напряму стосується профілактики і подальшого здоров’я 
твого і твоїх нащадків. Коли це стосується імунного захисту родини. Коли 
це стосується ще більшого – виживання і здоров’я нації. 

Резюме до підрозділу 5.2.2. Якщо Вам наполегливо твердять, що вакци-
нуватися необхідно, – не сперечайтеся, скоріше за все, так воно і є, просто запи-
тайте: «А якими такими біопрепаратами, якими вакцинами пропонуєте це ро-
бити?». Якщо безкоштовними, азіатського походження, то ризик отримати якесь 
ускладнення і різні неприємності приблизно дорівнює ризикам невакцинації. 
Гра не варта свічок. А якщо є змога вакцинуватися препаратами від провідних 
фірм світу, хай і за 20$ (а це, на жаль, значна сума для більшості українців), то 
сприймайте ці витрати як вдалу інвестицію в охорону Вашого здоров’я і Ваших 
близьких. Будете здорові і бадьорі – заробите ще. А ще треба пам’ятати: «Грам 
профілактики вагоміший за кілограм лікування!» або (з економічним «присма-
ком»): «Гривня на профілактику – економія сотні гривень на лікування».

Всі системи організму людини, в тому числі й імунна, еволюціонували 
в постійній взаємодії з мікроорганізмами, які тотально населяють довкілля. 
На поверхні доторкання зовнішнього і внутрішнього середовища організму 
концентрація мікробів найбільш висока – 105-6 колонієутворюючих одиниць 
(КУО*)/г на шкірі і понад 1010-12 КУО/г на слизових оболонках. Серед тих мі-
кробів і сапрофітні, і патогенні, і умовно-патогенні (УПМ). Останні слід роз-
глядати як більш прогресивну гілку еволюції мікробного світу (в порівнянні 
з патогенами), оскільки, завдяки їх відносно низькій агресивності, були знай-
дені позитивні механізми взаємодії мікробів із макроорганізмами, що сприяло 
еволюції і мікро-, і макросвітів. 
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5.3. Мікронормобіоценози та їх значення 
в управлінні здоров’ям 

Природу найлегше підкорити, – підкоряючись їй.  
Ф. Бекон* 

Мікроорганізми є невід’ємною і надважливою частиною біосфери. Це не про-
сто купа маленьких та дрібних створінь, а це добре організована, могутня мікро-
цивілізація, цілий мікросвіт, який існує у всіх екологічних нішах у вигляді склад-
них багатокомпонентних асоціацій – мікробіоценозів (синергія!). В ході еволюції, 
тисячоліттями, складався унікальний симбіоз між макро- і мікроорганізмами, який 
фактично був спрямований на їх взаємозбереження та забезпечення життєдіяльності. 
Мікроби* (прокаріотичні клітини) мають власні специфічні інформаційні та енерге-
тичні характеристики, володіють електромагнітними та ін. енергетичними полями, 
і їх взаємодія як між собою, так і з макросвітом починається саме з інформаційно-е-
нергетичної складової, а вже потім проявляється у вигляді біохімічного розмаїття.

Коли досліджується організм пацієнта (людини, тварини) і фіксується «пор-
трет» його ЕМП, то треба розуміти, що це електромагнітні характеристики не 
тільки «рідних», генетичних еукаріотичних клітин пацієнта, які об’єднані у тка-
нини, органи та системи, а й ЕМП багатомільярдної армії представників мікросвіту. 
Відповідно і зворотній вплив спектрів електромагнітних коливань діє не тільки 
на генетичну частину організму пацієнта, а і на його «споріднену» мікроцивілі-
зацію, в т. ч. і на ту, яка сповідує патогенність. Тому елементарним розумінням 
щодо екзо-* та ендо-* мікронормобіоценозів макроорганізму важливо володіти 
будь-кому, хто, сидячи за комп’ютером, за допомогою спеціального обладнання 
«знімає» та «віддає» пацієнту набір електромагнітних коливань («спектрів»). 

Чому виникла саме така класифікація організмів: макро- і мікро? Звідки такий 
поділ? Люди, зазвичай, прагматичні, а будь-яка класифікація, як вже зазначалося, 
умовна, тому принцип поділу був такий – все, що середньостатистичне око людини 
має спроможність бачити, – належить до макросвіту, а все, що воно бачити не в змозі – 
до мікросвіту. Напр., макове зернятко, гнида воші, дрібні частинки пилюки і т. д. – це 
все макросвіт, а все, що ще менше, і що людське око вже не розрізняє, – мікросвіт.

5.3.1. Управління процесами відновлення 
ендо- та екзо- мікронормобіоценозів

Упродовж тривалого часу мікрофлора розглядалася людством, в основному, 
як причина (етіологічний* фактор) інфекційних захворювань, і в боротьбі з її па-
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тогенними та умовно-патогенними представниками використання медикаментоз-
них та ін. засобів терапії та профілактики (особливо дезінфекцій) приводило до 
значних дисбіотичних наслідків, що, своєю чергою, обумовлювало послаблення 
або загибель нормальної, фізіологічної мікрофлори (нормофлори) та активізувало 
штучну селекцію резистентних штамів патогенів. Треба розуміти, що вбиваючи 
т. ч. десятки млн патогенів, ми паралельно вбиваємо десятки млрд корисних мі-
кробів, наших друзів і захисників, які є природними ворогами, антогоністами тих 
же патогенних мікробів. Таке неподобство можна порівняти з, напр., такими ді-
ями: щоб знешкодити одного терориста, що засів у багатоповерховому будинку, 
заодно вбивають ще тисячу його мешканців, ні в чому не повинних співгромадян. 
Хіба це допустимо? У макросвіті – ні! А чому ж у мікро- раз у раз?

Завдяки результатам наукових досліджень останніх десятиліть, сучасному 
розумінню проблеми, переосмисленню біологічних законів, пошуку більш до-
сконалих та екологічних засобів захисту здоров’я – у медичну та ветеринарну 
практику активно впроваджуються пробіотики, пребіотики, синбіотики, здатні 
відновлювати (оздоровлювати) нормофлору організму, посилюючи її багато-
гранні та важливі для макроорганізму функції.

Створена людством система охорони здоров’я в різних її модифікаціях, при-
звела до того, що гострі та хронічні, клінічно виражені та безсимптомні, вивчені 
та маловідомі, моно- та поліетіологічні хвороби та, як це не парадоксально*, 
різноманітні засоби боротьби з ними – реально загрожують здоров’ю, а часто 
і життю сотень тисяч людей. Бо здорове існування людини значною мірою за-
лежить від стабільності пов’язаних ізнею мікронормобіоценозів. Важко знайти 
хоча б один процес, що відбувається в організмі без прямого чи опосередко-
ваного впливу нормофлори. 

Нормофлора: – бере участь у збереженні гомеостазу; – стимулює місцевий 
та системний імунітет; – забезпечує колонізаційну резистентність слизових 
оболонок; – відіграє ключову роль у противірусному захисті і т. д. Пригнічення 
чи дисбаланс нормофлори, напр., кишкового тракту, призводить до дисбалансу 
процесів: – травлення, всмоктування поживних речовин;  – синтезу вітамінів; 
продукції ферментів та інших БАР; – засвоєння макро- і мікроелементів (осо-
бливо заліза, кальцію, кремнію, селену, цинку), які є активними кофакторами 
багатьох імунних реакцій та цілого ряду інших порушень.

Біологічну рівновагу мікробіоценозів можуть порушувати різноманітні фак-
тори як екзогенної (екологічні та санітарні умови, незбалансованість раціонів 
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харчування, стресові ситуації, хіміотерапевтичні та дезінфекційні впливи тощо), 
так і ендогенної (імунодефіцит, гормональні та ферментні дисбаланси і т. д.) 
природи. Зниження популяційного рівня облігатної нормофлори, і, насампе-
ред, її біфідо- та лактоскладової, створюють умови для інтенсивного розвитку 
патогенних ентеробактерій. Тому з кожним роком все більш актуальними ста-
ють питання патології ШКТ і особливо чутливі до цього діти. Найпоширені-
шою проблемою є т. зв. дисбактеріози, коли змінюється не тільки кількісний, 
а й якісний склад мікрофлори, а вже на фоні дизбактеріозної патології мають 
змогу активно себе проявити різноманітні патогени. 

Увагу вчених та практичних фахівців до цієї проблеми привернула ситуація, 
яка склалася у зв’язку з активним впровадженням антибактеріальних засобів 
широкого спектру дії. Поширеність та висока токсичність сучасної хіміотера-
пії та хіміопрофілактики обумовила необхідність паралельного використання 
т. зв. препаратів супроводу . 

Традиційні способи лікування вже цілих поколінь хворих антибіотиками, 
сульфаніламідами, препаратами нітрофуранового та фторхінолонового ряду 
та їх різноманітними сумішами; часто невиправдане і невміле використання 
антимікробних хіміопрепаратів упродовж тривалого часу, призвели до профі-
лактичної та терапевтичної не- або малоефективності заходів, тоді як пато-
генні мікроорганізми з кожним роком все швидше і швидше навчилися виро-
бляти стійкість (нечутливість) до всього штучно створеного антимікробного. 
Проблема резистентності патогенних мікробів – постійна супутниця хіміо-
терапії. Це змушує застосовувати підвищені дози антимікробних засобів, по-
стійно шукати все нові і нові препарати, які у вигляді токсичних метаболітів 
поступово накопичуються в органах і тканинах у концентраціях, небезпечних 
не тільки для здоров’я, а й для життя людей. Така ж проблема вже давно існує 
і в тваринництві, в т. ч. і вітчизняному. Напхана, нафарширована, нашпигована, 
частіше антибіотиками, неконтрольована тваринницька продукція (м’ясо, мо-
локо, яйця та продукти на основі їх переробки) разом із залишками, метабо-
літами різних ветеринарних препаратів, суттєво посилюють екологічний пре-
синг* на людину, прискорюючи маніфестацію* латентних проблем. 

Не претендуючи на високу точність наведених цифр, давайте разом по-
міркуємо про тенденції. Ну, напр., скільки років «протримався» перший про-
мисловий антибіотик пеніцилін? Понад 50 років. І навіть у сучасних умовах 
деякі його модифікації продовжують використовувати. Вже друге покоління 
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антибіотиків було досить активним лише 10-15 років, наступне – 5-7, су-
часні –2-3 роки, а деякі і того менше. Але на створення нових поколінь ан-
тибіотиків людство витрачає в середньому від 2-х до 5-ти і більше років. Ряд 
вчених, небезпідставно, вважають, що антибіотики зникнуть самі по собі 
лише тому, що десятиліттями пресингована їх попередниками патогенна мі-
крофлора дуже скоро навчиться виробляти стійкість вже до тих антибіотиків, 
які ще проходять стадію розробки або клінічної апробації. Іншими словами, 
резистентні штами патогенів будуть спроможні зустріти ще не впроваджену 
нову антибіотичну субстанцію «у повній бойовій готовності». Звичайно, ви-
користовувати такі нові (а старі вже не працюють), але не ефективні анти-
біотичні препарати буде не вигідно, недоцільно і, навіть, небезпечно. І що 
далі? Чи замислюється людство про створення принципово інших засобів 
боротьби? Щодо розробки принципово нових технологій? Так! І замислю-
ється, і розробляє, і випробовує. І ІХТех, біорезонансна медицина тому при-
клад. А може, вже досить «боротьби», війни, битви і потрібні засоби, методи 
і технології, які забезпечували б оптимальне співіснування макро- і мікро-
світів? Але і за це треба боротися. 

Про небезпеку (особливо масового) використання антибіотиків відомо вже 
давно, майже всі знають, як негативно це впливає на організм і  призводить до 
серйозних наслідків, серед яких (основне, що досліджено і науково підтвер-
джено): – ослаблення репродуктивної функції; – пригнічення функціональної 
активності імунної системи; – розвиток алергій та дисбактеріозів; – гепато- 
та нефротоксична дія; – артротоксичність (порушується нормальний розви-
ток хрящової тканини); – активізація процесів вільнорадикального окислення 
і т. д. Хіба цього мало? А що маємо після антибіотикотерапії? Які її наслідки? 
Найбільш відомі такі:  – дисбактеріозний стан; – ослаблений імунітет; – під-
вищена сприйнятливість до секундарних інфекцій; – високі показники захво-
рюваності і смертності; – хронізація хвороб; – зростання персистентних* мож-
ливостей патогенів тощо.

За оздоровлення, здоров’я треба боротися, і будь-яка боротьба (як і будь- 
яка війна) завжди проводиться відповідно до якихось законів та правил (юри-
дичних, соціальних, військових, біологічних). Тож і на біологічному фронті 
необхідно проводити боротьбу з урахуванням законів природи, за правилом 
«не зашкодь» – тільки тоді це буде надійно, тривало і ефективно. Але така бо-
ротьба потребує відповідних методів управління (не керування, не керівни-
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цтва, а саме управління!). А використання антибіотиків та ін. антимікробних 
препаратів – це намагання керувати! Керувати мікрофлорою, нормою і пато-
логіями, хворобами, процесами. І чим швидше людство зрозуміє, що це шлях 
до «глухого кута», що це стратегічно неефективно, що якщо і є якісь перемоги, 
то вони тимчасові, що це врешті-решт неможливо, – тим швидше вчені поч-
нуть розробляти нові адекватні методи управління! Управління мікрофлорою, 
нормою і патологіями (а патологіями, вочевидь, треба управляти через норму – 
стабільна норма не дає жодних шансів для виникнення патології), хворобами, 
інфекційним та епідемічним/епізоотичним процесами.

 Основна мета управління процесами, які пов’язані із різними імунобіо-
логічними реакціями, із функціональним, біохімічним, електромагнітним го-
меостазами, із ендо- та екзо- мікронормобіоценозами – повернути (ввести) 
розвиток відносин між макросвітом і мікросвітом, відносини між окремими 
видами мікроорганізмів у межі саморегуляції біологічної системи, у межі 
системи паралельного співіснування різних форм життя. Відродження друж-
ніх відносин з корисною мікрофлорою дозволить повернути людям (тваринам, 
рослинам, мікробам) здоровий фізіологічний стан, а об’єктам зовнішнього се-
редовища мікроекологічну норму, статус «здорового довкілля».

Резюме до підрозділу 5.3.1. Здорове існування людини значною мірою за-
лежить від стабільності пов’язаних з нею мікробіоценозів. Важко знайти хоча б 
один процес, що відбувається в організмі без прямого чи опосередкованого 
впливу нормофлори. За оздоровлення, здоров’я треба боротися, і будь-яка бо-
ротьба (як і будь-яка війна) завжди проводиться відповідно до якихось законів 
та правил. На біологічному фронті необхідно проводити боротьбу з урахуван-
ням законів природи, за правилом «не зашкодь». А ще така боротьба потребує 
відповідних методів управління, основна мета якого – повернути розвиток від-
носин між макросвітом і мікросвітом у межі саморегуляції біологічних систем. 
Важливо, не нехтувати можливостями ЕМП саме з позиції їх впливу на мікро-
нормобіоценози. Якщо знайдемо біорезонансні спектри позитивного впливу 
на нормофлору макроорганізму, – через це отримаємо вплив практично на всі 
його структури. І навпаки – суперефективні електромагнітні спектри, напр., 
для лікування якогось захворювання суглобів або серця, але якщо вони при 
цьому негативно впливають на базову нормофлору, – то гріш їм ціна, і їх треба 
якомога швидше позбутись, адже принцип «щось одне лічимо, а базове калі-
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чимо» – не підходить. Базове на те і базове, воно є опорою цілого, його ста-
більність є визначальною для стану здоров’я.

5.3.2. Пробіотики, пребіотики, синбіотики
Військо баранів, очолюване левом, 

завжди переможе військо левів,  
очолюваних бараном. 

Наполеон Бонапарт

У переліку найважливіших досягнень сучасної біологічної науки важливе 
місце займає фундаментальне вивчення взаємодії організму людей, тварин, 
рослин (макроорганізми) з мікрофлорою, мікросвітом нашої планети (мікро-
організми) і як результат цього вивчення – створення і впровадження в прак-
тику охорони здоров’я людей, тварин, рослин біопрепаратів на основі жи-
вих мікробних культур. Основоположником цієї філософії багато хто вважає 
І. І. Мечникова, який вперше описав позитивний ефект дії на організм людини 
молочнокислих бактерій. Хтось має іншу думку з цього питання. 

У нас з Вами з’явилися три нові важливі терміни, і з ними треба розібратися. 
І перший із них – пробіотик [у перекладі – «за життя», тобто як промотор 
(промоутер*) життя, антонімом* цього поняття є «антибіотик», у перекладі – 
«проти життя»]. Протягом десятиліть існувала значна кількість трактувань 
терміна «пробіотик». Вважають, що вперше термін був запропонований 1954 
р., в процесі вивчення антимікробних ефектів різних сполук на кишкову мі-
крофлору. Пізніше використовували цей термін для позначення: – метаболітів, 
які продукуються одними мікроорганізмами для стимуляції інших; – живих 
мікроорганізмів, що підсилюють ріст інших мікроорганізмів; – організмів або 
речовин, що забезпечують мікробну рівновагу в кишечнику; – живих мікро-
організмів, які при введенні в макроорганізм викликають позитивний ефект за 
рахунок корекції нормальної кишкової мікрофлори і т. д. Чи не забагато визна-
чень та розумінь значення терміна «пробіотик»? Ні, це просто еволюція розу-
міння цього слова. Незважаючи на різні формулювання терміна «пробіотики» 
більшість дослідників у сучасних умовах визначають ним наступне: «Пробі-
отики – це препарати, до складу яких входять життєздатні корисні мікроор-
ганізми та продукти їх метаболізму».

Інший термін «пребіотики» використовують для позначення харчових до-
бавок різного походження (частіше полі- та олігоцукридів), які володіють спри-
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ятливим ефектом на макроорганізм через селективну стимуляцію росту і/або 
активності представників нормальної мікрофлори. Зокрема, лактулоза, фрук-
тоза – є пребіотиками.

Більшість авторів вважають, що в майбутньому доцільніше комбінувати про- 
і пребіотики, тобто створювати нові препарати – т. зв. «синбіотики», в яких 
раціонально поєднані живі корисні мікроорганізми і субстрати, що стимулю-
ють їх ріст та ріст корисної кишкової нормофлори. Про- та синбіотики можуть 
використовуватися для: – стимуляції неспецифічного імунітету; – відновлення 
нормофлори ШКТ після лікування антибіотиками або іншими антибактеріаль-
ними засобами; – профілактики та лікування змішаних шлунково-кишкових 
інфекцій, а також розладів травлення аліментарної* етіології* (дисбактеріози 
та ін.); – поліпшення процесів травлення.  

Залежно від кількості штамів та наявності інших інгредієнтів пробіотичні 
препарати поділяють на: – монокомпонентні – до складу пробіотичного пре-
парату входить один штам; – полікомпонентні (комплексні) – до складу вхо-
дить декілька або багато компонентів: штами різних мікроорганізмів, добавки 
різного походження. Своєю чергою, комплексні (полікомпонентні) поділяють 
на: – полівалентні – на основі декількох або багатьох штамів одного виду мі-
кроорганізму; – асоційовані – на основі декількох або багатьох штамів різних 
видів мікроорганізмів; – комбіновані – на основі одного, декількох або бага-
тьох штамів одного чи різних видів мікроорганізмів та різноманітних добавок.

Створити ефективний пробіотичний препарат – нелегка справа. Це навіть 
буває складніше, ніж створити ефективну вакцину або дієвий імуномодулятор. 
Багато з пробіотичних засобів, які проявляють виражену активність при лабо-
раторних дослідженнях, не мають достатньої ефективності в «польових» умовах. 

У нормі в складі кишкової мікрофлори переважає анаеробна її складова 
(95-99%!!!), серед якої домінує біфідофлора. З моменту виділення у 1899-1900 
рр. французьким мікробіологом Анрі Тісьє (Henri Tissier) з кишечника немов-
ляти біфідобактерій, ця унікальна, найбільш дружня для людини бактерія не 
перестає бути об’єктом найпильнішої уваги (і все більшої поваги!). 

Бактерії роду Bifidobacterium виконують визначальну роль у підтриманні 
колонізаційної резистентності організму; поліпшенні процесів гідролізу й 
всмоктування вуглеводів, протеїнів і ліпідів; синтезі вітамінів; нормалізації мі-
нерального обміну; метаболізмі жовчних кислот, холестерину, стероїдних гор-
монів; регенерації слизової оболонки кишечника;стимуляції імунної системи 
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та у багатьох ін. процесах. Однак необхідно зауважити, що один штам або на-
віть вид бактерій (у т. ч. і шановані біфідобактерії) не в змозі забезпечити всі 
перелічені (і не перелічені) функції. Бо властивості і, відповідно, можливості 
штаму або виду завжди обмежені. І  провідна роль біфідобактерій у багатьох 
біологічних процесах макроорганізму не означає, що не потрібні інші мікро-
організми, які володіють власними ексклюзивними «здібностями». Тому се-
ред загальної популяції нормофлори людини присутні інші представники мі-
кросвіту (сотні різних видів та десятки родів, сімейств). Серед них не останню 
роль відіграють лактобацили (лактобактерії).

Лактобацили (лат. Lactobacillus; L.) – рід Г+ факультативно анаеробних 
бактерій. Вони одні із найважливіших у групі молочнокислих бактерій, біль-
шість членів якої перетравлюють лактозу та інші вуглеводи на молочну кис-
лоту. У більшості випадків вони непатогенні. У людини L. постійно присутні 
в кишечнику (у жінок у піхві), де є класичними симбіонтами*. L. продукують 
молочну кислоту, а вона, створюючи кисле середовище, перешкоджає росту 
багатьох патогенних бактерій і грибів. Деякі різновиди L. використовуються 
в промисловості для виробництва кефіру, йогурту, сиру, солених овочів, ма-
ринадів та інших продуктів бродіння. Багато видів L. унікальні серед мікро-
організмів, оскільки вони не вимагають заліза для росту і мають надзвичайно 
високу толерантність* до перекису водню.

Важливу роль відіграють також аеробні спороутворюючі непатогенні бакте-
рії роду Bacillus, як найбільш поширені представники екзогенної мікрофлори. 
Зазначені бацили належать до т. зв. «транзиторної» мікрофлори, володіють ан-
тагоністичною активністю щодо широкого кола патогенів і УПМ (у т. ч. стафі-
лококів, стрептококів, грибів роду Candida і т. д.) і не впливають негативно на 
представників нормофлори. Крім цього, вони синтезують ряд ферментів, сти-
мулюють процеси травлення. Препарати на їх основі, зазвичай, призначають 
короткочасно для сприяння елімінації патогенів та УПМ з наступним застосу-
ванням інших пробіотичних препаратів на основі представників резидентної 
нормофлори* – вже з метою подальшого відновлення порушеного мікронормо-
біоценозу. Повідомляють про позитивні результати застосування B. subtilis для 
лікування інфікованих опіків і ран, абсцесів легень, гострих шлунково-киш-
кових інфекцій, у тому числі й у грудних дітей. При цьому, залежно від харак-
теру патологічного процесу препарат вводили в організм різними шляхами. 
Так, для лікування захворювань легень завись B. subtilis вводили у вигляді 
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аерозолю*, при локалізації патологічного процесу в травному тракті – перо-
рально* або у вигляді клізм. Є повідомлення про введення бактеріальної су-
спензії п/ш, в/ш, в/в. Терапія за допомогою B. subtilis зумовлює лікувальний 
ефект при абсцесах легень, легеневій формі туберкульозу. А введення живої 
культури B. subtilis під мозкові оболонки (!) сприяло лікуванню від інфекцій-
ного менінгіту та вірусного енцефаліту. Вважають, що випробувані штами B. 
subtilis практично нешкідливі для людини. Препарати на основі культур: – B. 
subtilis; – B. cereus; – B. pasteurii; – B. polymyxa; – B. coagulans; – B. brevis; – 
B. toyoi; – B. megaterium; – B. pumilus; – B. laterosporus; – B. licheniformis та 
інші – є ефективними терапевтичними засобами «субтілітерапії». Було вста-
новлено також, що бактерії роду Bacillus можуть мати виражену лікувальну 
дію навіть при кишкових паразитарних (!) захворюваннях, а також використо-
вуватись як протипухлинний препарат, імуномодулятор тощо. В ряді випадків 
їх застосовують у поєднанні з антибіотиками. 

У теперішніх умовах актуальність інтенсивного впровадження екологічно 
безпечних засобів боротьби стрімко зростає, а використання, напр., пробіоти-
ків у світі просувається такими темпами, що останні десятиліття почали навіть 
називати «ерою пробіотиків», їх арсенал із кожним роком розширюється. Все 
більше з’являється полікомпонентних препаратів. Разом з тим, як і в будь-якій 
справі, виникають різноманітні нові проблеми. При розробці як нових пробі-
отичних засобів, так і у складі пробіотиків «зі стажем», використовуються мі-
кроорганізми, які належать до т. зв. факультативної або транзиторної УПМ, 
а саме:  – ешерихії; – аерококи; – дріжджі та ентерококи. Щодо останніх, то, 
на нашу думку, це питання варто обговорити. 

У гуманній медицині збільшився асортимент пробіотичних біопрепаратів, 
які містять різні штами ентерококів (Біфіформ, Лінекс, Окарін та ін.), і ряд 
провідних учених висловлюють стурбованість щодо розширення клінічного 
застосування таких пробіотиків, особливо для вагітних та новонароджених, 
вважаючи, що помилкове ставлення до ентерококів як до безпечних коменса-
лів активно підтримується, в основному, виробниками широко розрекламова-
них ентерококоутримуючих бактеріотерапевтичних препаратів.

Відомо, що представники роду Enterococcus значно поширені у довкіллі 
(ґрунт, вода, харчові продукти), вони постійно присутні у фізіологічних біо-
ценозах людини і тварин (шлунково-кишковий, урогенітальний тракти), але 
в нормі рівень їх популяції в різних біотопах складає у дорослих організмів 
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не більш ніж 0,01%, а в перші дні життя – не більш як 0,001% (!) від загаль-
ної кількості нормофлори організму. Безумовно, популяція ентерококів, як 
складова нормального мікробіоценозу, виконує низку важливих позитивних 
функцій: метаболічних, колонізуючих, захисних. Але разом із тим ентерококи 
посідають друге-третє місце серед збудників нозокоміальних* інфекцій. Вва-
жають, що дружні відносини цих представників УПМ з макроорганізмом та 
його облігатними коменсалами підтримуються лише тоді, коли відсоток енте-
рококів у складі нормофлори знаходяться у фізіологічній кількості (не більш 
ніж 0,01%). Встановлено і є дуже важливим те, що цей природний рівень по-
пуляції ентерококів надійно та чітко контролюється як базовою облігатною* 
нормофлорою, так і складними механізмами неспецифічного та специфічного 
захисту самого макроорганізму. 

Оскільки ентерококи спроможні успішно ферментувати вуглеводи само-
стійно, вони не мають критичної потреби у симбіозах, які б забезпечували їх 
життєво важливими метаболітами. Але вони не асимілюють органічні кислоти, 
які продукують, напр., лактобактерії, і в певних концентраціях ці кислоти для 
них потужні інгібітори. Все більше фахівців вбачають в ентерококах серйозну 
проблему, що з кожним роком поглиблюється. Однією із головних причин та-
кої ситуації вважають безконтрольне і нерозумне застосування антибіотиків. 
Дослідженнями встановлено, що при дисбактеріозах надто часто відмічається 
зростання концентрації саме ентерококів, почастішали також випадки тоталь-
ної колонізації ентерококами кишкового тракту новонароджених із групи ри-
зику. У медицині до 5-10% гінекологічних та до 10% від загальної кількості 
неонатальних інфекцій викликаються ентерококами, причому 20-46% таких 
випадків закінчуються летально. 

Із роду Enterococcus основними збудниками гнійно-септичних інфекцій 
вважають представників видів Ent. faecalis та Еnt. faеcium. Останніми роками 
спостерігається тенденція до підвищення частоти інфекційних процесів, які 
спричиняються Еnt. faеcium, що пов’язують із високою резистентністю цієї 
бактерії до багатьох антимікробних препаратів (до деяких антибіотиків вона 
у них у 100 разів більша, ніж у інших бактерій). Еnt. Faеcium займає 61% від 
загального ентерококового носійства у новонароджених, і як небезпечного па-
тогена його почали ставити поряд із золотистим стафілококом та синьогнійною 
паличкою. Небезпека ще в тому, що на відміну від ендогенного інфікування, 
яке може спричиняти Ent. faecalis, штами Еnt. faеcium спроможні передаватися 
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від одного організму до іншого і бути збудниками екзогенних інфекцій, інфіку-
ючи сечо- та жовчовивідні шляхи, вражаючи легені, параназальні синуси, вуха, 
очі, спричиняючи ендокардити, беручи участь у розвитку змішаних інфекцій.

Можливості швидкої мутації ентерококів надають їм, окрім природної ан-
тибіотикорезистентності, додаткову селективну стійкість до багатьох сучасних 
антибактеріальних препаратів. Така ситуація турбує, і тому потребує ретель-
ного вивчення, а деякі вчені її розцінюють як «провісник масштабної ката-
строфи». Мало залишається антибіотиків, які були б активні щодо ентерококів 
(і особливо до Еnt. faеcium). Описані нозокоміальні інфекції, які стали при-
чиною загибелі 73% онкохворих, що були спричинені ванкоміцин-резистент-
ними штамами Еnt. faеcium. 

Фактично Еnt. faеcium яскраво проявляє феномен біологічного дуалізму 
і це потребує зваженості та обережності при штучній колонізації ним ендобі-
оценозів. Тому, штучне введення великої кількості ентерококів (як монокуль-
тури) може викликати як небажані зміни мікробного балансу у різних біото-
пах, так і неадекватні імунні реакції. 

Хоча до нормофлори на сучасному етапі відносять понад 500 видів 45-ти 
родів 17-ти сімейств мікроорганізмів, число резидентних* видів нормофлори 
невелике, але у кількісному відношенні вони впевнено домінують і складають 
93-97% від всього загалу. І дуже важливо, щоб застосування пробіотиків на 
основі аеробних бактерій не змінювало співвідношення між ними й анаероб-
ною мікроспільнотою. Вважається, що для нормального співіснування та ефек-
тивної діяльності нормофлори – анаеробної її компоненти має бути мінімум 
у 100 разів більше (на 2 порядки!), і пробіотики на основі аеробів, особливо 
їх концентровані форми, треба застосовувати розумно, зважено та обережно.

Важливо зрозуміти – хто б що не казав, але основною метою будь-якої 
пробіотикопрофілактики або пробіотикотерапії слід вважати відновлення, 
підтримку та розвиток саме базових, домінантних, облігатних, резидентних 
компонентів власної нормофлори пацієнта (родової, даної йому від предків, 
з ексклюзивними специфічними характеристиками, в т. ч. і електромагнітними, 
енергетичними, інформаційними). А вже управлінська, регулююча дія цієї ро-
дової нормофлори призведе до стабільного об’єднання навколо неї сотень різ-
нопланових ін. видів, у т. ч. факультативних та транзиторних мікробів і забез-
печить їх спільне нормальне фізіологічне функціювання. І тоді можна сміливо 
говорити про «мікробіологічний гомеостаз» людини та механізми його забез-
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печення. Зазначений гомеостаз є неспецифічним, бо його механізми захища-
ють організм людини не від якихось вузьких, конкретних, специфічних про-
блем, а від загальних, неспецифічних агресивних біологічних і не біологічних 
чинників. Тому він тісно пов’язаний із гомеостазом неспецифічного захисту, 
із неспецифічною резистентністю організму. 

Резюме до розділу 5.3. Якщо вдасться віднайти електромагнітні спектри 
(звичайно ж, і дієве обладнання, що спроможне донести їх до відповідних бі-
ологічних структур), які б давали можливість, завдяки своїй біорезонансній 
дії, позитивно впливати на неспецифічну резистентність і нормофлору орга-
нізму, – то, за великим рахунком, більше нічого і не треба, бо організм зі здо-
ровою нормофлорою і високим рівнем неспецифічної резистентності спро-
можний сам все виправити, і зробить він це фізіологічно та філігранно, без 
будь-яких ускладнень і побічних реакцій.

5.4. Синдром «відкладеного оздоровлення»
Синдром «відкладеного управління здоров’ям», як і його складова синдро-

мом «відкладеного оздоровлення» – це тільки частина більш глобального 
психологічного явища – синдрому «відкладеного життя» (стан здоров’я – 
важлива, але лише частина життя, хоча ці поняття дуже тісно пов’язані між 
собою). Якщо зрозуміємо більш глобальний синдром «відкладеного життя», 
то нам буде набагато легше сприйняти і його зазначені частини. 

Сумно негативний психологічний синдром «відкладеного життя» – поши-
рена хвороба сучасної цивілізації. Будьте впевнені, шановний читачу, багато 
людей, які Вас оточують, які з Вами роками та десятиліттями спілкуються, 
з якими Ви товаришуєте, яких Ви вважаєте однозначно нормальними і адек-
ватними – насправді живуть не тут з Вами у сьогоденні, не тут і зараз, а десь 
там далеко або в майбутньому (що частіше) чи в минулому. А може, і Ви такі 
ж? Важливо зрозуміти одне, що серед людей: є ті, хто живе, і є ті, хто постійно 
тільки збирається жити. Задумайтеся, а Ви до якої категорії належите? Давайте 
почнемо із прикладів. 

Приміром, хоче людина зробити щось достойне, омріяне, те, що їй до душі, 
що, на її думку, принесе їй щастя*, те, чим можна було б пишатися, те, що давно 
планувала, про що часто думала, – і дуже хоче, але, на жаль, ні раніше, ні зараз 
це ніяк не вдається. Чому? Тому що побут «заїдає»; «навчання – іспити – ди-
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плом – пошук нормальної роботи – сім’я – діти – зобов’язання – умови життя 
поки що не ті – робота, щоб заробити грошей на …», але згодом, через пев-
ний час все омріяне обов’язково зроблю, думає така людина. А поки без цього 
омріяного – хіба то життя? Так, підготовка до щасливого життя, тренування пе-
ред ним. Але вже ось-ось «встану на ноги», розбагатію, куплю машину-квар-
тиру-дачу, знайду своє щастя, відбудую сімейні стосунки, оптимізую спілку-
вання з дітьми, візьму повноцінну відпустку і дозволю собі подорожувати, і ще 
багато чого – але все це буде потім, просто зараз на це немає ані часу, ані мож-
ливостей. По суті, така ситуація, така психологія закладається і починає прояв-
лятися ще із дитинства – «ось коли мені куплять омріяну іграшку, потім вело-
сипед, мотоцикл – тоді я вже буду задоволений і життя стане радісним», «ось 
коли я виросту, тоді почнеться справжнє життя, як у дорослих», «ось коли на-
стануть омріяні обставини, – житиму повноцінним життям». А трохи потому – 
«ось розійдуся, піду з цієї роботи, заведу коханку, зустріну справжню любов, 
куплю квартиру і круту машину, побудую дачу, переїду в інше місто або кра-
їну, і тоді вже точно буде мені велике щастя, ось тоді і заживу на повну». А ще 
потім – «ось вийду на пенсію, нарешті зможу спокійно пожити, буду відпочи-
вати, от тоді вже займуся собою, оце буде життя, як у казці!». Ні, не буде! Бо 
таке бажане для нас щастя виникає, бурхливо розвивається, а потім десь зни-
кає десь там, глибоко у нас всередині, у нашому загадковому «внутрішньому 
світі». Ви хоч колись задумувалися про власний внутрішній світ? Добре, коли 
так. Щастя – це Ваш і тільки Ваш внутрішній стан (інші про нього ніколи мо-
жуть і не здогадатися, якщо Ви самі його не проявите), а зовнішні обставини 
(гроші, квартири, машини, стосунки, ситуації тощо) є лише «спусковим гач-
ком» або приємним доповненням до того, що вже є у Вас всередині або що 
може ось-ось народитися. 

Різні езотеричні теорії з давніх-давен наполегливо вчать: якщо не вмієш 
цінувати те, що маєш, навряд чи зумієш правильно оцінити те, що може бути. 
Якщо не вмієш, не хочеш бути щасливим і вдячним у тому, що вже надано 
тобі життям, то і не зможеш повноцінно зробити це і потім, коли отримаєш 
бажане. Ну не ощасливить Вас омріяне, бо Ви до того часу щось нове, гран-
діозніше собі намрієте і страждатимете від того, що воно поки що не здійсни-
лося, й очікувати, коли воно здійсниться, от тоді і заживу «на повну». Якщо 
перефразувати це, приміром, на фінансовий лад, то: навіщо давати Вам міль-
йон, коли Ви не можете розумно і радісно розпорядитися трьома тисячами, 
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причому друге важливіше (особливо для підсвідомого), ніж перше, хоча і ба-
жане їх оптимальне поєднання? Ну навіщо Вам дав ати щось велике, коли Ви 
не пораділи і не подякували за вже щось надане мале? 

Так і живе собі людина 20-30 років у «рожевих мріях»* про щасливе май-
бутнє, крутиться як «білка у колесі», зовсім не приділяє необхідної уваги: – сто-
сункам із близькими, друзями, сусідами; – власному здоров’ю; – своєму вну-
трішньому, духовному розвитку (а хто і коли казав, що треба приділяти увагу 
цьому духовному розвитку? Хто казав про те, що це важливо? Предки, а також 
ті, хто вчив азам і хитросплетінням життя, теж не надавали цьому значення, не 
кажучи вже про те, що хтось колись про таке вчив) і т. д. Реалізація мрій потроху 
переноситься, і ось, десь там у 45-55-річному віці (у кого як) така людина має 
не дуже добре функціонуюче тіло, зіпсовані стосунки з оточуючими, розуміння 
того, що далеко не всі, м’яко кажучи, мрії мають хоч якусь реальну можливість 
здійснитися і, як наслідок, глибоку внутрішню кризу. На її фоні людина що-
дня «труїться» власним смутком і  тугою. І що цікаво, сучасне «ззовні» цієї 
людини є набагато кращим, ніж воно було 10-25 років тому, а в середині все 
одно – криза. Домінують і дошкуляють запитання: заради чого живу і на що 
були згаяні всі ці роки? Чому не вдалося реалізувати хоч частину тих світлих 
мрій та думок? Поступово стає боляче і  страшно. Ми взагалі боїмося навіть 
замислюватися над складною філософією життя! Нас часто вчили створювати 
привабливий зовнішній вигляд, не надто переймаючись тим, що діється у нас 
всередині. А навіщо нам привабливий внутрішній світ? Хто його побачить, хто 
оцінить, хто позаздрить? Інша річ – ззовні. Як же ми помиляємось! Форму ці-
нуємо більш ніж зміст. Зовнішнє – лише віддзеркалення внутрішнього. Філо-
софія життя стверджує, що всередині кожної людини існує могутній світ (ве-
личний і величезний), і якщо почати доводити його до ладу, перетворювати на 
краще, то все зовнішнє з радістю і задоволенням почне змінюватися, і зміню-
ватися на краще. Бо зміст є формоутворюючим. Це закон. Бо наше внутрішнє 
і зовнішнє міцно пов’язані, причому внутрішнє є головним, воно – суб’єкт . 
Якщо Ви щось омріяне насправді хочете перетворити на реальність, то почати 
слід із уміння отримати максимальну користь із сьогоднішніх життєвих обста-
вин, освітити (чи освятити) їх внутрішньою радістю і вдячністю. Не варто від-
кладати життя на завтра, воно занадто швидкоплинне. Не потрібно проживати 
життя у  чорновому варіанті з думкою, що ось завтра я все почну з чистого ар-
куша, напишу начисто, моє існування буде красивим, як чистовик. Не треба 

* див. розділ 15 «термінологія»
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сьогодення сприймати як генеральну репетицію перед прекрасним і повноцін-
ним майбутнім, бо поки ми проживаємо сьогодення в очікуванні «прекрасного 
майбутнього», наше реальне життя проходить повз нас. Не варто жити тільки 
заради майбутнього, нехтуючи днем сьогоднішнім. А що ж тоді потрібно? По-
трібно повністю прийняти своє вчора, позитивно думати про завтра, але жити 
необхідно в сьогодні. Потрібно постійно нагадувати собі, що жити треба «тут 
і зараз», саме «тут і зараз» і ще раз – «тут і зараз». І нагадувати якомога частіше. 
Давайте знову згадаємо про знамениту архімедовську «точку опори». Що сто-
сується сприйняття життя, то така «точка опори» має бути у сьогоденні. Тут 
і зараз, опора на тут і зараз, радість від тут і зараз, вдячність за тут і зараз, лю-
бов до тут і зараз. Можливо, ще раз треба написати – «тут і зараз», бо сказати 
це собі ще раз ніколи не буде зайвим. А вже важелі (плечі) від тієї точки – це 
минуле і майбутнє. І якщо «точка опори» повинна залишатися постійною, то 
плечі-важелі мають властивість динамічно змінюватися. У дитинстві та юно-
сті – величезним плечем є майбутнє, у зрілому віці (30-35 років, у кого як) ці 
плечі урівноважуються, а надалі плече минулого поступово починає збільшу-
ватися. І одного разу людина починає усвідомлювати, що минуле суттєво пе-
реважує майбутнє, а купа планів і мрій ще зовсім не реалізовані. І якщо «точка 
опори» не у сьогоденні, то таке усвідомлення може закінчитися, як мінімум, 
депресією. І що робити із цим? Потрібно жити настільки повним життям, на-
скільки це можливо у Вашій сьогоднішній реальності. Як-то кажуть: щасли-
вий не той, у кого БАГАТО, а той, кому ДОСИТЬ!

Психологи вже б’ють тривогу та визнають синдром «відкладеного життя» 
не просто станом, а захворюванням – неврозом. І які ж характерні симптоми 
цієї хвороби? Як проявляється людська внутрішня криза ззовні? Проявів ба-
гато, найгірші з них: – людина впадає в депресію і на її фоні може важко за-
хворіти; – тікає і ховається в залежностях, і навіть може намагатися покінчити 
з життям. Хіба не страшні наслідки цього «неврозу відкладеного життя»? 
На жаль, більшість людей хочуть вірити, що їх важке, нудне існування сьо-
годні – окупиться щастям завтра, потім. Що сприяє формуванню такого під-
ходу? Хто впровадив такий мем? Можливо, дитинство, без необхідної кілько-
сті любові і розуміння від оточуючих (любові тут і зараз, а не колись потім). 
І ніхто не вчив щиро радіти сьогоденню, бо батьки, діди, родичі й самі жили 
сподіваннями на майбутнє, і дитина роками вчилися цьому у них. Справді, – 
ми всі із дитинства! А може, те, що за часів СРСР, упродовж багатьох років 
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«виховувалися» цілі покоління на гаслі: «Ми будуємо і скоро збудуємо світле 
майбутнє», і «будівельники» терпляче жили в мріях щодо його приходу. А що 
в сучасній Україні? На жаль, мало що змінилося. Ось прийде новий уряд, пре-
зидент, партія, лідер, якась сила – переможе корупцію, підвищить зарплати 
і пенсії, гривня буде як євро, відкриють «безвіз» і т. п. – і вже тоді ми точно 
заживемо! І панівна в нашій країні християнська релігія на відстає: «Терпіть. 
Бог терпів і вам велів. А ось коли помрете і попадете до раю, тоді вам і ща-
стя, тоді і життя райське». Обклали психіку з усіх боків! Понапускали пси-
ховірусів, патологічних мемів, свідомо чи несвідомо посприяли формуванню 
невротичних станів, неврозів, а потім можновладці щиро дивуються: чому ж 
так мало щасливих людей у країні; чому так багато хворих, у т. ч. і невиліков-
ними хворобами; чому поширене пияцтво, ігроманія, наркоманія, бандитизм? 
І чого бракувало тим самогубцям? 

Одна із теорій така. Кожна людина починаючи з дитинства і вже в юно-
сті формує із мрій, думок, картинок т. зв. «ідеальний образ», свого роду пси-
хологічну «матрицю» свого подальшого життя: чим вона буде займатися, до 
чого прагнути, яка буде її сім’я і стосунки в ній, яким буде її будинок, матері-
альний достаток; яких кар’єрних висот зможе досягти і коли, якою вона буде 
здоровою, сильною, красивою, впевненою та ін. І ось воно приходить після 
минулого – сьогодення. Проте зовсім не таке, яким було в думках і мріях! Ка-
тастрофічні розбіжності з юнацькими очікуваннями. Омріяна матриця «іде-
ального образу» і реальне життя не співпадають. І чим більше неспівпадінь, 
тим важче сприймається життєва реальність. І тоді людина раптом відчуває, 
що вона живе нібито чужим життям! Ні, все не так, її справжнє місце в іншій 
країні або місті, на іншій роботі, поряд з іншою людиною. «Неправильна», 
невідповідна реальність дратує і поступово стає нестерпною! А ще важче 
усвідомлювати, що це ти сам винний, адже це ти помилився у виборі профе-
сії, партнерів, друзів, стосунків, дій, емоцій; помилився у виборі життєвої фі-
лософії та стратегії. А раз так, то, значить, саме ти і є – поганий, дурний, ту-
пий, лінивий, неправильний, і взагалі – невдаха, лох. Як із цим жити? Є два 
основні шляхи виходу (а неосновних багато): треба це змінювати або треба 
це прийняти! Хто упевнено піде цими шляхами, той вийде зі стану внутріш-
ньої кризи. Ще давні східні мудреці вчили, що саме треба просити у своїх Бо-
гів: «Дайте мені сили, щоб змінити, те, що можна змінити; дайте мені сили, 
щоб прийняти те, що не можна змінити; і дайте мені мудрості, щоб відрізнити 
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перше від другого». Можеш змінити роботу, негативні риси характеру, відно-
шення до оточуючих, звички та пристрасті? Змінюй! Не можеш поміняти свій 
рід, генетичний код, стать, зовнішність, вади тіла, вік, тоді зміни своє став-
лення до цього. Якщо захочеш, то можеш змінити стосунки з будь-якою лю-
диною, зовсім не змінюючи саму цю людину, – просто зміни ставлення до неї, 
зміни себе, прийми її такою, яка вона є. Шановні! Чи не пора вже із мудрою 
посмішкою попрощатися з дитячими казками і юнацькими мріями про прин-
цесу у золотій кареті, принца на білому коні; про славну діяльність або про ве-
ликі подвиги; про власну нафтову компанію та безхмарне надзаможне життя? 
Попрощайтеся зі своїм наївним юнацьким «ідеальним образом», відкоригуйте 
свою «матрицю», наблизьте її до реальності. Придивіться, уважно проаналі-
зуйте своє реальне життя! Чи таке вже воно погане? Можливо, щось є в ньому 
не таке, і є особливо нестерпне, а може, також, є і те, що Вам навіть подоба-
ється, і його зовсім не треба змінювати, а краще розвивати? А «придивіться 
і  проаналізуйте» – це знову пильний погляд усередину себе самого, у Ваш 
зміст, Вашу сутність, це знову історія про зміну внутрішнього стану, корекцію 
внутрішнього світу і створення нової філософії життя. Кажуть, щасливий той, 
хто навчився і добре вміє «слона невдач і неприємностей перетворити на муху, 
а муху щасливої радості – на слона». 

Виділяють ще одну важливу причину постійного «відкладання життя» – це 
настирне прагнення результату та ігнорування процесу його досягнення. Про-
цес і результат – це дві складові будь-якої дії, це Інь і Ян, це причина і наслі-
док, це стратегія і тактика. Вони нероздільні. Все, що з нами відбувається, має 
як свій процес, так і свій результат. Погано, коли ми в нашому житті занадто 
перебільшуємо значення одного і суттєво применшуємо важливість другого. 
Прагнучи результату, ми забуваємо про процес, або насолоджуючись процесом, 
ігноруємо результат. Тоді вони не можуть синергічно діяти. Між ними зникає, 
її величність, гармонія. Добре, коли обидві ці складові збалансовані і гармо-
нійно доповнюють одна одну. Це, якщо хочете, як дихати: мета дихання (ре-
зультат) – надати організму кисень, видалити те, що вже не потрібно, але хіба 
сам процес дихання чистим, «смачним» повітрям на повні груди, щоб голову 
кружило аж до запаморочення, – хіба це не насолода процесом? Або як їсти: 
мета – бути ситим, забезпечити організм пластичними матеріалами й енергією. 
І що? Хтось відміняв приємність, насолоду від процесу поглинання смачної 
їжі? Це як у сексі: якщо природна мета (результат) – запліднення, продовження 
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роду, то що – не треба насолоджуватися самим процесом? Тому треба отриму-
вати задоволення від процесу життя і наполегливо наближатись до мети, до 
результату. І процес, і результат – рівноцінні складові. 

«Що нагорі, те і внизу. Що всередині, то і ззовні» (Смарагдова скрижаль*). 
Все у цьому світі створено за одним принципом. Як всередині, так і ззовні (а 
не навпаки!). Якщо хочеш отримати омріяне (мрієш у своєму внутрішньому 
світі, а отримати хочеш у нашому зовнішньому), то воно повинно повноцінно 
народитися! Так, саме народитися, як дитина, яка зароджується десь там, всере-
дині, із малесеньких клітинок, потім теж там, у середині, розвивається якийсь 
час, і коли прийде пора – народжується, з’являючись вже тут, у нашому зов-
нішньому світі. Так і з мріями та бажаннями. Все за одним принципом! «Що 
всередині, то і ззовні». Ви маєте мрію, мету? Будь-яку – від нової іграшкової 
машинки до власної вілли, від модної шкільної форми до гардеробу від сві-
тових дизайнерів. І хочете, щоб вона здійснилася? Для цього вона має наро-
дитися у реальному (з нашої точки зору) зовнішньому світі. Але щоб мати 
змогу народитися, щоб відбулися пологи, – спочатку треба пройти всі стадії: 
запліднити її (свою мрію) десь там, глибоко всередині; потім там утвориться 
зигота, ембріон, плід, буде необхідний період вагітності, а вже потім наста-
нуть і власне пологи – і все, приймайте омріяне-замовлене у наш зовнішній 
світ. Зверніть увагу: зовнішній – наш, а внутрішній – мій, і тільки мій! Відчу-
ваєте різницю? Народжене – це результат, а скільки при цьому було цікавих, 
незвичайних, неперевершених процесів! Не цінуєш процес, намагаєшся його 
перетерпіти, перечекати, виконуєш його без любові і вдячності за надану мож-
ливість здійснювати сам процес по дорозі до результату? Це погано. Бо тоді 
формується емоційний фон не той, який потрібно, бо радості, вдячності і лю-
бові при цьому не виникає. А що взагалі без любові може нормально заплід-
нитися, розвиватися, народитися, створитися? Скоріше, щось не зовсім те, про 
що Ви мріяли. Треба пройти всі стадії щодо народження і пройти їх з вдячні-
стю і любов’ю до процесів цих стадій (звичайно, і до результатів, як проміж-
них, так і кінцевого), і тоді народжений кінцевий продукт (як результат) буде 
максимально відповідати омріяному. Якщо ж є між ними різниця – проблема 
не у Всесвіті, не у дії Вищих Сил, не в оточуючих – вона в тобі! Значить, щось 
було не так у твоєму внутрішньому світі, у твоїх думках і емоціях, і ці збої від-
бувалися і погано відбивалися або при заплідненні, або у період ембріональ-
ного розвитку, або при пологах. Ти мріяв про майже ідеальне, а народилося 

* див. розділ 15 «термінологія»
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щось потворне (бо було спотворене твоїми негативними думками і почут-
тями), з патологіями від твоїх недолугих думок-емоцій. Невдалий зміст поро-
див спотворену форму. Не шукай винних, це в тобі. Але не треба зупинятися, 
це досвід! Запліднюй мрії ще і ще, роби це з урахуванням попередніх поми-
лок. І обов’язково роби з насолодою і вдячністю. І чим раніше людина зрозу-
міє, осягне, визнає і прийме цей закон, тим більша вірогідність, що внутрішня 
криза через «відкладене життя» її омине. І тоді більшість Ваших внутрішніх 
мрій зможуть вдало «народитися» і втілитися у реальному зовнішньому житті, 
наближаючи Вашу реальність до матриці «ідеального образу». Ви – співтво-
рець власної реальності!

Сподіваємося, що із синдромом «відкладеного життя» ми трохи розібра-
лися. А тепер давайте майже те ж саме трансформуємо до синдрому «відкла-
деного управління здоров’ям» або «відкладеного оздоровлення». Ці складові, 
так би мовити, «великого» синдрому – також є неврозами, невротичними роз-
ладами, порушеннями психіки функціонального характеру. І що цікаво, аб-
солютна більшість людей усвідомлюють свої невротичні проблеми, говорять 
про них і навіть підсміюються над ними. І це чудово, це позитивно, бо саме 
здорова критика людиною своїх невротичних симптомів і відрізняє невроз від 
психозу. Головною причиною такої недуги лікарі все ж таки вважають вну-
трішні конфлікти в людській підсвідомості і свідомості, які згодом негативно 
впливатимуть на емоційний і фізіологічний стан людини. А масові неврози на 
персональному рівні поступово переходять на неврози суспільного рівня, і для 
суспільства це нічого позитивного не несе, більше того – це просто небезпечно.

І чим же нам загрожує цей синдром «відкладеного оздоровлення»? Зро-
зуміло чим, – своїми неприємними проявами: у 45-60 років (у кого як) рап-
том людина виявляє, що має далеко не ідеальне тіло, зашлакованість, дратів-
ливість, в’ялість, сонливість; чомусь стало сердечко давати збої, «пошалює» 
печінка, мляво працює жовчний, чітко відомо, де знаходиться підшлункова 
(хоча раніше і гадки не мали), та й стан шкіри вже не той, і взагалі – таке собі 
слабеньке здоров’я. Колись мали бажання, але не мали можливостей, а тепер 
навпаки – можливостей повно, а з бажаннями проблеми? Ото так! Довідкла-
далися. Психологічно це наче знаходишся в якомусь засміченому місці (при-
міром, на природі: ліс, річка), де і сам продовжуєш смітити, хоча точно знаєш, 
що це погано, це не правильно; і прибирати немає настрою, бо складно і ма-
лоперспективно все це почистити, а от коли ти бачиш навкруги чистоту, здо-
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рову охайність, злагоджену роботу, то і самому хочеться надалі підтримувати 
і поліпшувати той порядок. 

Хтось розповідає, що аж 20-30 років поспіль постійно собі обіцяв: робити 
зарядку, бігати, обливатися холодною водою, моржувати, змінити традиційний 
раціон харчування на корисний, освоїти оздоровчі дихальні практики, кинути 
палити, не пити алкоголь взагалі або пити в міру, проводити різні профілак-
тичні заходи, регулярні діагностичні дослідження і т. п.. І щоразу одне і те ж – 
так, обов’язково, неодмінно все це робитиму, але потім, незабаром, бо зараз не 
до цього. Це і є він – синдром «відкладеного оздоровлення». Вихід є? Завжди є. 

Класичний вихід  – через три етапи: 1. Знати про проблему. 2. Зрозуміти її 
глибину, вникнути у її сутність. 3. Діяти і перемогти. Чим краще ти знаєш і ро-
зумієш ворога (а невротичний стан, невроз – однозначно вороги!), тим легше 
його перемогти. Оскільки причиною неврозів є психотравмуючі впливи, то 
і попередження цих впливів відіграє величезну роль у профілактиці невро-
зів. Напр., мир в країні (т. зв. «військові неврози»); різні соціальні заходи, що 
ведуть до усунення невпевненості в завтрашньому дні (податки, комунальні 
платежі), нормалізація житлових, побутових умов; повага особистої гідності 
людини і т. п., сприяють ліквідації джерел психічної травматизації і тим са-
мим попереджають виникнення неврозів. Але і сама людина не є пасивним 
елементом. Від неї, і тільки від неї, залежить, – як сприймати і чи взагалі варто 
так сприймати зовнішні психотравмуючі впливи. Можливо, все ж із слона – 
муху? Вибір за людиною. 

І ще є важливе! Це розуміння біохімії неврозів і негативних станів. У людей 
із біологічною освітою або біологічним способом мислення таке розуміння не 
буде проблемою. Досліджено, що перебіг неврозу завжди пов’язаний з пони-
женням рівня мозкового серотоніну. Це біогенний амін, регулятор психоемо-
ційних реакцій; у мозку – він нейромедіатор, а в крові – гормон, т. зв. «гормон 
щастя», «гормон гарного самопочуття». Цей гормон виробляється в людському 
організмі і тому в продуктах харчування його немає і бути не може, хоча деякі 
сполуки у продуктах сприяють його синтезу (вітаміни групи В; амінокислота 
триптофан є попередником серотоніну в організмі). Серотонін допомагає пе-
редати інформацію з однієї ділянки мозку на іншу. Він активно впливає на ро-
боту клітин мозку, які відповідають за настрій, сексуальне бажання, працездат-
ність, апетит, сон, пам’ять, здатність до навчання, концентрацію уваги, деякі 
аспекти соціальної поведінки та ін. І як гормон крові впливає практично на 
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всі органи і системи? На то вони і гормони. У організмі чоловіків серотоніну 
трохи більше, ніж у жінок, і це пояснює той факт, що слабкій статі краще ві-
домі такі стани, як занепокоєння, перепади настрою, депресія. Психологи до-
бре знають, що багато психологічних проблем можна вирішити простими роз-
мовами, важливо тільки, щоб ці розмови могли допомогти клієнту поправити 
його внутрішню хімію... хімію серотоніну. Хтось намагається поправити цю 
внутрішню хімію за допомогою пігулок, уколів, масажів і т. д., а хтось за до-
помогою особливих спектрів електромагнітних коливань. Добре відомо, що 
спорт, фізичні вправи, свіже повітря, промені сонця, водні процедури, спіл-
кування з природою, хобі, улюблена музика і т. д. – перевірені джерела фор-
мування людського серотоніну. Існує чіткий причинно-наслідковий зв’язок: 
якщо зростає рівень серотоніну, то створюється гарний настрій, а коли з’яв-
ляється гарний настрій – починає додатково вироблятися серотонін. Це дає 
змогу всім бажаючим освоїти різні механізми синтезу «гормону щастя» і по-
ступово стати господарем реакцій своєї вищої нервової системи. Отже, дієві 
системи оздоровлення, управління здоров’ям – це ще і серотонін, добрий на-
стрій, щастя, а «відкладене життя», як і «відкладене оздоровлення» – суціль-
ний дефіцит*. Дефіцит серотоніну, а з ним і дефіцит щастя та позитивного на-
строю, дефіцит здоров’я і життя. Тому «тут і зараз» в радості і вдячності – це 
не порожня порада, а це серотонін і його похідні, а «там і потім» у напруже-
ному очікуванні – це його відсутність та відповідні наслідки. 

Резюме до глави 5. Природне бажання адекватної людини бути здоровим 
у загальній теорії управління класифікується як важлива мета, а сам процес до-
сягнення цієї мети і називають управлінням. Управління здоров’ям – це осмис-
лена діяльність, спрямована на гармонізацію механізмів саморегуляції живої 
системи, які надійно забезпечують її динамічну стійкість. Методична сторона 
управління здоров’ям дуже різноманітна. Найперше – це формування стану 
здоров’я (психосоматична гармонізація). Далі – це збереження здоров’я (ма-
ється на увазі – збереження здоров’я у здорових), яке передбачає дві основні 
складові: дотримання здорового способу життя і постійне оздоровлення (по-
вернення здоров’я на фізіологічний, безпечний рівень). Першим кроком оз-
доровлення є внутрішня гармонізація людини, а другим – гармонізація відно-
син організму із довкіллям. Далі ще цілий ряд дій  – це і очищення організму, 
і оздоровче дихання, і раціональне харчування, і рух. Суспільство вже дозріло 

* див. розділ 15 «термінологія»
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і дійшло розуміння того, що стратегія досягнення здоров’я людини через лі-
кування не спроможна розв’язати нагальні проблеми. Особливості сучасного 
розвитку цивілізації вимагають нових підходів до управління здоров’ям, важ-
ливою частиною яких є надійний захист організму, як специфічний, так і неспе-
цифічний. Неспецифічна резистентність забезпечує першу і найбільш ранню 
лінію захисту. Пошук і раціональне застосування особливих електромагнітних 
«спектрів» заданої частоти, дія яких була б спрямована на підвищення загаль-
ної неспецифічної резистентності організму, – важлива задача біорезонанстної 
медицини. Згідно з теорією НАРО, чутливість усього організму значно вища, 
ніж чутливість його окремих підсистем, тому електромагнітні впливи, які спря-
мовані на весь організм, мають бути більш слабкими, ніж ті, що будуть впли-
вати на окремі органи або тканини. Потрібні такі собі «електромагнітні адапто-
гени». Із речовинними адаптогенами пов’язана «ортомолекулярна медицина». 
Її засновник пропонував таке тлумачення цього терміна: «Правильні молекули 
в правильних кількостях у формі біологічно активних добавок і продуктів хар-
чування». Прибічники такої медицини вважають, що оптимальне вживання 
ортомолекулярних речовин здатне стати надійним природним щитом на варті 
здоров’я людини. Але для цього, скоріш за все, потрібний цілий комплекс різ-
них ортомолекул в оптимальному їх співвідношенні. І такий комплекс може 
складатися із декількох десятків різних ортомолекул, і він буде ексклюзивним 
фактично для кожної людини. На сучасному рівні знань це практично немож-
ливо. Занадто велика кількість варіантів. За аналогією із пробіотикотерапією, 
треба віднайти т. зв. резидентні ортомолекули, які будуть спроможні так впли-
нути на організм людини, що далі він сам почне забезпечувати себе необхід-
ними БАР. Це може відбуватися за рахунок різних шляхів: кращого всмокту-
вання, активізації ферментних систем, посиленого біохімічного синтезу і т. д. 
Вже цілком реально можна говорити щодо ортоелектромагнітної медицини. 
Або ще краще – ортобіорезонансної медицини! Це правильне електромагнітне 
випромінювання в правильних частотах (біорезонансних) і кількостях. Мож-
ливо, це шлях до відновлення електромагнітного здоров’я, і потрібно шукати 
резидентні електромагнітні «спектри», застосування яких, – відновить власну 
генерацію ЕМП і гармонізацію його частот. А чи не пора задуматися щодо ор-
тоінформаційної медицини? Пора. Хоча б задуматися. 

Крім неспецифічного захисту і резистентності важливу роль в управлінні 
здоров’ям відіграють і специфічні системи захисту. Найбільш поширеним 
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у сучасному світі є використання вакцин для отримання штучно придбаного 
активного імунітету. Важливо розуміти, що з кожним вакцинним препаратом 
до організму надходить нова субстанція із характерними для неї енергетич-
но-інформаційними характеристиками. Проблем із вакцинаціями виникає ба-
гато і щоб сказати вакцинаціям «так», потрібні безпечні, ефективні, бажано 
комплексні вакцинні засоби.

Всі системи організму людини (тварини), в тому числі й імунна, еволюціо-
нували в постійній взаємодії з мікроорганізмами, які населяють довкілля у та-
ких кількостях, які нам складно навіть уявити. Вони є невід’ємною та надваж-
ливою частиною біосфери. Це могутня мікроцивілізація, цілий мікросвіт, який 
існує у всіх екологічних нішах у вигляді складних багатокомпонентних асо-
ціацій – мікробіоценозів. Усі мікроби мають власні специфічні інформаційні 
та енергетичні характеристики, володіють електромагнітними та ін. енерге-
тичними полями і їх взаємодія як між собою, так і з макросвітом починається 
саме з інформаційно-енергетичної складової, а вже потім проявляється у ви-
гляді біохімічного розмаїття. 

Завдяки переосмисленню біологічних законів, пошуку більш досконалих 
та екологічних засобів захисту здоров’я – у медичну та ветеринарну практику 
активно впроваджуються пробіотики, пребіотики, синбіотики – які здатні від-
новлювати нормофлору організму, посилюючи її багатогранні та важливі для 
макроорганізму функції. Зазначені засоби є важливими інструментами управ-
ління здоров’ям. Основна мета управління цими процесами – повернути роз-
виток відносин між макросвітом і мікросвітом у межі саморегуляції біоло-
гічної системи, у межі системи паралельного здорового співіснування різних 
форм життя. Відродження дружніх відносин з корисною мікрофлорою дозво-
лить повернути людям здоровий фізіологічний стан, а об’єктам зовнішнього 
середовища – мікроекологічну норму, статус «здорового довкілля». 

Сумно негативний психологічний синдром «відкладеного життя», як і син-
дром «відкладеного оздоровлення» – поширена хвороба сучасної цивілізації. 
Більшість людей усвідомлюють свої невротичні проблеми, говорять про них 
і навіть підсміюються над ними. І це чудово, бо саме здорова критика люди-
ною своїх невротичних симптомів і відрізняє невроз від психозу. Головною 
причиною такої недуги лікарі вважають внутрішні конфлікти між людською 
підсвідомістю і свідомістю. Неврози на персональному рівні поступово пере-
ходять на неврози суспільного рівня, і це небезпечно. Досліджено, що пере-
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біг неврозу завжди пов’язаний з пониженням рівня мозкового серотоніну. Іс-
нує чіткий причинно-наслідковий зв’язок: якщо зростає рівень серотоніну, то 
створюється гарний настрій, а коли з’являється гарний настрій – починає до-
датково вироблятися серотонін. Тому «тут і зараз» в радості і вдячності – це 
серотонін і його похідні, а «там і потім» у напруженому очікуванні – це його 
відсутність з відповідними наслідками. 

дякуємо!
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6. УПРАвлІННя КлІтиНОЮ

Для кращого розуміння філософської концепції чогось великого, напр., ор-
гану або цілого організму, важливо хоч трохи зрозуміти життєву філософію його 
структурної одиниці – клітини (лат. cellula – комірка). Якщо нам, людям, дуже 
хочеться і ми наполегливо намагаємося створити вдалу філософію здоров’я, 
успішно управляти системою здоров’я, локальними і глобальними біологіч-
ними процесами, то спершу, можливо, треба навчитися управляти клітиною? 
За принципом: якщо зможеш управляти однією людиною, а потім десятками, 
тисячами і мільйонами, то обов’язково будеш управляти усім суспільством; 
управляти т. зв. соціумом через управління його складовими. 

Це необхідно ще й для того, щоб у подальшому у читачів не виникало від-
чуття щодо якоїсь примітивності будови і життєдіяльності маленької клітини. 
Ні, це зовсім не так. Більше того, структура, функції та можливості клітини 
настільки складні, що їх навіть ні з чим порівняти, просто люди з таким рів-
нем складності систем ще не зустрічалися. Якщо, напр., уявити собі людину 
як окрему клітину суспільства, громади, то хіба можна стверджувати, що лю-
дина є примітивним створінням порівняно з громадою або суспільством? На-
вряд, хоча для когось це може бути суперечливим питанням. Але якщо ми вже 
стикнулися з термінами «суспільство», «громада» та «соціум», то добре було б 
відповісти ще на одне запитання: «Чи можна говорити про цілісний організм 
як специфічну форму соціального життя його клітин? А якщо не форму, то, 
можливо, зміст, суть?».

6.1. Соціум, суспільство, громада 
Пропонуємо розпочати із визначення терміна «суспільство». Суспільство – 

це соціальна самодостатня система; окрема від іншої природи організована 
сукупність людей, яка вибудовує штучний світ навколо себе. Саме суспіль-
ство вважають найскладнішим і найважливішим суб’єктом історичного процесу. 
Разом із терміном «суспільство» часто як синонім вживають слово «соціум» 
(від лат. socium – спільне). І, відповідно, відносини людей у межах суспільства, 
дослідження та ін. називають «суспільними» або «соціальними». У літературі 
зустрічається багато різних визначень цих термінів. Частіше їх трактують як: – 
цілісну сукупність людей, об’єднаних певними інтересами, потребами, видами 
діяльності; – особливий продукт взаємодії людей, надзвичайно складний вид 
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організації життя; – певну систему відносин, що об’єднує людей у єдине ціле; – 
спосіб існування людства; – частину світу, що відособилася від природи, 
але тісно з нею пов’язана (тут під природою розуміється сукупність природних 
умов існування людини; природи, яка існує і розвивається за своїми незалеж-
ними від людини і суспільства, законами); – особливий спосіб життя живих 
організмів, головною ознакою яких є свідомість, цілеспрямована діяльність, 
спілкування, генетичний і функціональний зв’язок тощо. 

Важливою частиною суспільства є громада (лат. politia – община). Це форма 
співіснування, співжиття; колективна організація людей, місцева спільнота . 
Це група людей, об’єднаних спільними інтересами; об’єднання людей, що ста-
вить перед собою певні спільні завдання. Напр., територіальна громада – це 
первинний суб’єкт місцевого самоврядування, і Конституція України (стаття 
140) утверджує право територіальної громади на самостійне вирішення питань 
місцевого значення. Крім того, громада завжди впливає на формування сус-
пільної свідомості. Як синергія багатьох громад формує суспільство, так і на 
свідомості багатьох громад базується суспільна свідомість. Саму ж громаду 
поділяють на групи, які можуть бути великими (колективи, товариства, гро-
мадські організації, общини), середніми (гурт, ініціативна група, дворова ком-
панія, родинне об’єднання) і малими (сімейна, сусідська громади). Ще часто 
вживається слово комуна (від фр. commune – община та від лат. communis – 
загальний) як осередок суспільства, як об’єднання людей на засадах спіль-
ності майна та праці.

Якось трохи егоїстично люди забрали собі більшість поширених термінів 
щодо власних різноманітних спільнот, об’єднань. А чого дивуватися? Своя 
рука – владика. Але це звужує наше філософське і біологічне розуміння буття. 
Тому, на нашу думку, терміни «суспільство» і «соціум» як поняття треба роз-
межувати і, відповідно, їх визначення просто необхідно розрізняти, тим паче, 
що переклад з латини socium – «спільне», і це спільне не обов’язково повинно 
стосуватися лише людей. Стадо бізонів або слонів – це, звичайно, не суспіль-
ство і не громада, зграя вовків або прайд (сімейна група) левів – також, але це 
соціум! І косяки риб, і мурашник, і бджолосім’я, і зграя птахів, і скупчення са-
рани, і дерева в лісі, і трави в полі, і колонії мікроорганізмів – усе це соціуми, 
серед яких вирують соціальні відносини (не суспільні, не громадські, а соці-
альні), щодо яких можна проводити соціальні дослідження, вивчати соціальні 
умови тощо. Більше того, не лише живі об’єкти, об’єднавшись, утворюють бі-
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ологічні соціуми (спільне, спільноти), а й т. зв. «не живі». Соціум каміння – 
скеля, а соціум скель – гори; соціум піщинок – пляж; соціум хмар – циклон; 
соціум хвиль – море і т. п. Тобто соціум – це дуже широке поняття, що включає 
в себе як біологічний, так і не біологічний соціуми, а найважливішою части-
ною біологічного соціуму є громада, суспільство як соціум людей, можливо, 
це найвищі на сьогодні форми соціуму у нашому світі. Чому? Бо ми, люди, – 
носії психічних, інтелектуальних, морально-етичних, естетичних та ін. ознак, 
які й відрізняють нас від інших соціумів.

Якщо керуватися такою логікою, то можливо припустити, що соціальною 
формою існування кварків є електрони, нейтрони, протони, а вже їхні соці-
уми – це атоми, які соціально об’єднуються у молекули, а формою соціального 
життя молекул є речовина. Але тоді можна говорити не тільки про речовинний, 
а й про енергетичний (у т. ч. електромагнітний) соціум. Так, електромагнітне 
поле атомів проявляє свою соціальну активність у електромагнітному полі мо-
лекул, а електромагнітне поле органоїдів, клітин, тканин, органів разом фор-
мують соціум – загальне електромагнітне поле організму, де також існують 
свої соціальні відносини. Та і саме електромагнітне поле є продуктом синер-
гетичного об’єднання, соціуму електричного та магнітного полів. Це саме той 
приклад, коли завдяки синергії 1+1=3 і більше. Т. ч., існують соціальні об’єд-
нання електромагнітних коливань, притаманні різним формам речовинної ма-
терії. А що далі? Невже інформаційний соціум? За логікою – так!

Як у кожному суспільстві є свої суб’єкти суспільного спілкування – особа, 
сім’я, клан, рід, група, община, комуна, клас, нація, держава, етнос, народ та 
ін., так і у кожному соціумі (у т. ч. й енергетичному) є також свої суб’єкти со-
ціального спілкування. Так уже все влаштовано, як тільки формується певний 
соціум, об’єднання, то одразу ж виникає її величність синергія – колосальне 
збільшення можливостей складного стосовно більш простого. А вже завдяки 
синергії з’являється енергетичне формування, складна енергетична сутність – 
еґреґор як ментальна проекція матеріального світу. І не просто виникає, а й 
активно функціонує, тотально впливаючи на тих, завдяки кому з’явився, на 
тих, хто його породив. 

6.2. Клітинний рівень організування життя
Організування – це важлива функція будь-якого управління. Воно спрямо-

ване на побудову соціуму, якоїсь організації і формування в них ефективної 
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системи відносин. Мудре організування окремих клітин у цілісний організм є 
класичним прикладом біологічного управління. 

Центр, «осередок життя» – так називають живу біологічну клітину (біо-
клітину), яка є найменшою мікроскопічною одиницею організму, межею його 
подільності, наділеною всіма основними властивостями цілого організму. Клі-
тини – це «цеглинки», з яких побудоване людське тіло. Це одиниця організо-
ваного життя, найменша структурно-функціональна одиниця живої матерії 
і основа всіх відомих людям живих організмів (окрім найдрібніших – вірусів, 
і учені продовжують активно сперечатися – чи можна їх взагалі називати жи-
вими у класичному розумінні). У будь-якому живому організмі всі тканини, 
органи і організм загалом складаються із біоклітин, які є елементарною жи-
вою системою, здатною до самовідтворення і саморозвитку. Клітини існують 
і як самостійні організми (найпростіші), і у складі багатоклітинних організ-
мів (т. зв. тканинні клітини). Надзвичайно складна взаємодія біоклітин у жи-
вих організмах дає змогу говорити про клітину як про складну кібернетичну 
систему живої природи. Тому одні вчені сприймають клітину як біологічну ав-
томатизовану систему, а другі – як Особистість, яка здатна співвідносити свої 
дії з реальністю. На нашу думку, позиція других більш далекоглядна.

Клітина є предметом вивчення особливого розділу біології – цитології 
(від грец. κύτος – клітина і λόγος – вчення, наука), яка вивчає будову клітин, їх 
функціонування, здатність реагувати на різні подразники, досліджує процеси 
розмноження, старіння і смерті клітин. У будові та функціях кожної клітини 
проявляється чимало ознак, що є загальними, характерними для всіх відомих 
типів клітин і це підтверджує теорію щодо єдності їх походження (загальні 
властивості: здатність до самовідтворення і передачі генетичної інформації, 
обмін речовин, ріст та розвиток, мінливість, подразливість тощо). А різнома-
нітні особливості клітин (розмір, форма, походження, організування і функції) 
пояснюються результатом їх спеціалізації в процесі еволюції.

Ми вже зазначали у попередніх розділах щодо існування клітин прокарі-
отів (без’ядерні) і еукаріотів (ті, що мають ядро). Звісно, розробка системи 
управління є важливою щодо всіх типів клітин, але у цьому розділі ми гово-
ритимемо в основному про еукаріотів.

Від позаклітинного середовища кожна клітина відокремлена оболонкою, бі-
ологічною плазматичною мембраною (плазмолемою; від грец. plasma – ство-
рене і lemma – оболонка), через яку і відбувається «спілкування» клітини із 
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зовнішнім світом. Основні функції плазмолеми: бар’єрна, транспортна, рецеп-
торна, комунікативна. Поєднання цих та ін. функцій забезпечує клітині індиві-
дуальність та гомеостаз – підтримування сталого складу її внутрішнього сере-
довища. Розмір клітини має бути оптимальним. Відношення довжини поверхні 
клітини до її об’єму зменшується зі збільшенням об’єму клітини. Вважається, 
що більша за розмірами клітина, то більш утрудненими є її зв’язки із зовніш-
нім середовищем. Тому клітина фізіологічно не може бути як особливо вели-
кою, так і особливо малою, адже треба, щоб усередині клітини оптимально 
розмістилися всі життєво необхідні клітинні органи. Їх ще називають «орга-
нели» (маленькі органи) або «органоїди». Як людина (тварина, рослина) скла-
даються з органів, так і кожна клітина складається з органел (а формою соці-
ального життя органел і є клітина). 

Зсередини клітина заповнена цитоплазмою, яка майже на 90% складається 
з води. В цитоплазмі знаходяться внутрішні органи клітини, вони також ма-
ють складну структуру. До них відносять: – ядро (лат. nucleus) з ядерним со-
ком (каріоплазмою), у якій знаходиться ядерце; від цитоплазми ядро відокрем-
лене ядерною оболонкою; ядро є центром управління життєдіяльності клітини, 
головний «хранитель» молекул ДНК, що містять той первинний запис інфор-
мації, який має зберігатися і передаватися від клітини до клітини, з покоління 
у покоління; – мітохондрії; – рибосоми; – лізосоми;  – клітинний центр (цен-
тросома); – апарат (комплекс) Гольджі; – ендоплазматична мережа (ретику-
лум); – вакуолі. Крім того, часто відносять до органел також мікротрубочки 
і мікрофіламенти. Клітинні органели структурно і функціонально пов’язані 
між собою, бо життєдіяльність клітин може забезпечуватися тільки за умов 
скоординованого зв’язку між ними.

Клітина є відкритою системою, оскільки вона не ізольована від зовніш-
нього середовища. Навіть більше – для життя та функціонування клітинам не-
обхідно постійно взаємодіяти з навколишнім середовищем через обмін інфор-
мацією, енергією та речовиною.

Відомо, що організм людини складається з величезної кількості клітин, які 
відрізняються своїми розмірами, формою, функціями, тривалістю життя (ві-
домо близько 200 різних типів клітин). Діаметр найбільшої з них (жіночої яй-
цеклітини) – 0,13 мм [130 мікрометрів; мкм; µm; стара назва – мікрон; 1 мкм 

= 0,001 мм (10-3) = 0,0001 см (10-4) = 0,000001 м (10-6)]. А еритроцити, червоні 
кров’яні тільця у діаметрі лише 0,007 мм (або 7 мкм) Напр., діаметр еукарі-
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отичної клітини – від 8 до 100 мкм (у середньому 40-60 мкм), а прокаріотич-
ної – 1-10 мкм (у середньому 0,5-2,0 мкм). Тобто еукаріоти майже у 10-30 разів 
у діаметрі більші за прокаріотів (це як у нашому звичному світі великий гар-
буз і квасолина або як антилопа і миша) і до 1000 разів більші в  об’ємі. Об’єм 
(V) – це частина простору, яку займає певне тіло. Щоб порівняти із звичними 
і зрозумілими для нас розмірами, розглянемо, напр., людину вагою 100 кг (її 
V тіла – 100 л або 0,1 м3). Коли така людина заходить у кімнату розміром 20 м 
на 25 м і висотою 2 м, це ніби прокаріотична клітина зайшла в еукаріотичну. 
Тому маленькі прокаріоти можуть бути паразитами і вражати еукаріотичні 
клітини (т. зв. внутрішньоклітинне зараження), а великі еукаріоти за допомо-
гою фагоцитозу можуть просто «з’їсти» прокаріотичну клітину. Якщо 1 мкм 

= 10-6 м, то 10−9 м називають нанометр (нм, nm). 1 мкм = 1000 нм. Напр., 6-10 
нм – товщина клітинної мембрани. А 1 нм = 10 Ǻ (Ангстрем; 10-10 м; названо 
на честь шведського фізика і астронома Андерса Ангстрема). Такими відста-
нями вимірюють розміри атомів, відстані між ними та довжину електромаг-
нітної хвилі, що пов’язана з її частотою. Так, діаметр атомів становить 1-6 Å, 
а діаметр ядра атома – приблизно 0,00001 Å. Електромагнітне випромінювання 
з довжиною хвилі 380-750 нм належить до діапазону видимого світла (залежно 
від частоти й довжини хвилі воно розрізняється за кольорами). Хвилі довжи-
ною 375-10 нм називають ультрафіолетовими (від лат. ultra – за межами), а по-
над 750 нм – інфрачервоними (від лат. infra – нижче). Найвищу частоту й най-
меншу довжину мають γ-промені (менша ніж 1 Ǻ).

Скільки ж клітин у тілі людини? Численні дослідження оприлюднюють різні 
дані, до того ж діапазон оцінок величезний – від 5 млрд до 200 трильйонів клі-
тин. Та й люди за своїми параметрами також дуже відрізняються. Найчастіше 
наводяться такі цифри: кількість клітин в організмі середньостатистичної лю-
дини (зростом 172 см, вагою 70 кг і площею поверхні тіла 1,85 м2) – близько 
100.000.000.000.000 (це 100 трильйонів, або 1014). Інші вважають, що ця цифра 
становить 5-6*1013 (50-60 трильйонів) клітин [103 – тисяча; 106 – мільйон (ти-
сяча тисяч); 109 – мільярд (тисяча мільйонів); 1012 – трильйон (мільйон міль-
йонів); 1015 – квадрильйон (мільйон мільярдів), а далі: квінтильйон; секстиль-
йон; септильйон (1024); октальйон; нональйон (відповідно – 1030) і т. д.].

Навіть важко собі уявити – сотні трильйонів клітин і кожна з них має власні 
електромагнітні характеристики, володіє специфічним електромагнітним по-
лем! Яким чином трильйонам клітин, кожна з яких і  сама є надскладною сис-
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темою, вдається злагоджено працювати – одна з найбільших загадок природи. 
Більш-менш добре відомо про нервову і гуморальну регуляцію, але автори 
цієї книги впевнені, що електромагнітне поле як регуляторна та управлінська 
система тут відіграє не останню роль. Просто воно ще слабенько вивчене, бо 
цьому не приділяється достатньо уваги. А дарма! 

Упродовж життя людини генетично рідні її клітини помирають у величез-
них кількостях, а на їх місці планово і послідовно з’являються нові. Між фі-
лософами різних шкіл тривають нескінченні дискусії про те, чи може людина 
називати себе собою, якщо безліч клітин, з яких складався її організм при по-
яві на світ, давно померли, а на їх місці з’явилися нові? У свою чергу, і ті більш 
нові теж із часом повмирали, а замість них народилися інші нові і т. д. На думку 
вчених, людське тіло оновлює себе повністю клітинами кожні 7-10 років. Це 
справді філософське питання, бо оновлюються речовинна компонента нашого 
організму, а тонка матерія залишається попередньою. Вважають, що в орга-
нізмі здорової дорослої людини щодень утворюється близько 300 млрд нових 
клітин. Просто фантастична цифра! Це цілий мікрокосмос! Чому космос? 
Бо кожна клітина, як космічна зірка, спалахує і гасне, народжується і вмирає. 
У макрокосмосі, напр., лише наша з Вами галактика Чумацький Шлях налі-
чує близько 300 млрд зірок. А таких галактик у Всесвіті – трильйони і більше. 
Давайте поміркуємо: щодоби організму треба забезпечити народження 300 
млрд нових клітин! Щодоби! Відповідно щогодини – 12,5 млрд, а щохвилини – 
208 млн, а щосекунди – майже 3,5 млн! Але ж є закон: скільки з’являється но-
вого, стільки ж повинно щезнути старого, і навпаки. Так, за підрахунками до-
слідників, щодня гине близько 70 млрд тільки клітин кишкового епітелію, що 
мають найбільш коротку тривалість життя (2-3 дні); щодня гине близько 2 млрд 
еритроцитів, які теж належать до клітин із короткою тривалістю життя. Окрім 
того, гине велика кількість інших клітин крові, а саме: лейкоцитів, тромбоци-
тів. Тривалість життя смакового рецептора – до 10 днів. Клітини шкіри (осо-
бливо епідерміс) теж інтенсивно оновлюються (у немовлят кожні 72 години, 
а у дорослих людей віком 15-35 років – вже лише раз на місяць). А ось клітини 
печінки оновлюються тільки упродовж 300-500 днів. Вважається, що склад-
ніша будова клітини і її функція, то довший процес її регенерації. Але в люд-
ському організмі є й такі клітини (напр., нейрони, клітини волокон скелетних 
м’язів), тривалість життя яких відповідає терміну життя організму, фактично 
вони залишаються з нами від народження і аж до смерті. 
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Середня маса клітини становить 10-8-10-9 г 1 грам (g; 10-3 кг, kg) = 1000 мі-
ліграмів [1 г = 1000 мг (mg); 1 mg = 10-3 g = 10-6 kg (одна тисячна частка грама 
і, відповідно, одна мільйонна частка кілограма)]; а 1 мг = 1000 мікрограмів 
(мкг; µg); 1 мкг = 10-6 г (одна мільйонна частка грама). А що ще менше? Це 
нанограм (нг, ng) – 10-9 г (одна мільярдна частка грама). А далі – пікограм (пг, 
pg) – 10−12 г (одна трильйонна частка грама). 

Мало того, що організм людини складається із (за різними оцінками) 
50-100 трильйонів власних генетично рідних еукаріотичних клітин, так 
ще й із здоровим організмом тісно пов’язана значно більша армія прокарі-
отичних мікробних клітин, що є захисниками, охоронцями, помічниками, 
партнерами і т. д. Без цих клітин-прокаріотів жодний макроорганізм у на-
шому світі вижити не спроможний. Між вченими тривають жваві диску-
сії щодо кількості дружніх прокаріотичних мікробних клітин у людському 
організмі. Одні науковці впевнені, що т. зв. норомофлора людини налічує 
в 1,5-2 рази більше клітин, ніж організм має своїх рідних, генетичних (а це, 
відповідно, 100-200 трильйонів); другі називають цифру у 10 разів більшу 
(а це вже 1015 – квадрильйон), треті – у 100 разів (1016) більшу. А значна 
кількість дослідників небезпідставно вважають, що дружніх нам прокаріо-
тів більше аж у 1000 разів, на цілих три порядки (1017 – сто квадрильйонів)! 
Коли існують різні думки, то зазвичай беруть для розрахунків усереднені 
показники, а це більше у 500 разів. Але пропонуємо, як приклад, взяти ще 
менший показник – у 100 разів більший; відтак дружніх до нас клітин мі-
кробів ми носимо в собі і на собі близько 1016 – це 10 квадрильйонів (поки 
відомо понад 500 видів дружніх прокаріотів). А один квадрильйон, нага-
даємо, це мільйон мільярдів! І кожна з цих клітин має свою індивідуаль-
ність, характерне електромагнітне поле, ексклюзивну частоту вібрації, свою 
тонку енергетику. Яку ж тоді «ауру» пацієнтів бачать екстрасенси: людську 
чи мікробну? Чи це їх синергічна суміш? Який перелік «спектрів» отриму-
ють від людини численні інноваційні прилади і апарати? Ці питання потре-
бують ґрунтовного аналізу та обговорення. І що тепер? Коли Ви, шановні 
читачі, ознайомилися із вищенаведеними цифрами, чи ще вірите в те, що 
люди за допомогою своєї свідомості спроможні ефективно управляти та-
кою шаленою кількістю клітин – десятками трильйонів генетичних (яких 
200 видів) і квадрильйонами прокаріотичних (яких як мінімум 500 видів)? 
Малоймовірно і навряд!
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І ще одне важливе питання. Майже всі основні релігії, базові філософські 
течії, головні ізотеричні практики, наукові, у т. ч. кібернетичні дослідження, 
наполегливо твердять про триєдиність людини. Її часто зображають у вигляді 
системи пірамідального типу з вершиною. Піраміду формують: матерія (ре-
човинна і польова) – сома, тіло; тонка енергетика – Душа; інформаційна скла-
дова – ДУХ! Така ієрархічна організація характеризується тим, що задає ре-
жим діяльності всієї системи її вершина (духовний рівень). При цьому ДУХ 
(інформація) через енергетику (Душу) управляє тілом (матерією) і на чисельні 
запитання: «А навіщо це йому взагалі потрібно?» найчастіше у відповідях 
йде мова про необхідний ДУХу досвід, про своєрідну форму його тренування, 
щось на кшталт «дипломної роботи», заліку або іспиту. Багато хто, можливо, 
думає, що це переважно досвід громадського, суспільного життя людини: на-
родження, сім’я, школа, університет або ПТУ, одруження, трудовий колектив, 
своя сім’я і діти, сусіди, різні захоплення, спокуси, проблеми, старість, онуки, 
правнуки, хвороби, смерть. І під час всього цього: безліч думок, емоцій і дій: 
від любові до ненависті, від вдячності до байдужості, від радості до горя, від 
добра до зла і навпаки, від тупості до геніальності тощо. Безумовно, це все так. 
Але не тільки! Бо це лише зовнішній прояв гігантської внутрішньої діяльності 
ДУХу. Форма, обумовлена змістом. А яка ж це внутрішня робота? Та просто 
фантастична! Вдумайтеся, якою колосальною кількістю клітин і їх об’єднань 
ДУХ (інформаційна складова) повинен навчитися управляти. Зверніть увагу, 
не керувати, а саме управляти! Квадрильйонами клітин. За допомогою яких та-
ких енергій і сил усе це можливо здійснити? Як це можливо взагалі охопити? 
Мабуть, для нього все можливо, адже це ДУХ – Божа сутність; для клітин, по 
суті, він і є БОГ, незбагненний і всемогутній. Той, що стоїть над іншим, трохи 
меншим Богом – Душею, яка енергетично живить, оживляє і підтримує життя. 
Якщо звичайну малюсіньку біологічну клітину або невеличку колонію бакте-
рій порівняти із космічною галактикою (а клітина має суперскладну органі-
зацію, вміщує багато органоїдів, функціональних молекул та ін.), то скільки 
таких «галактик» в організмі людини? Сотні трильйонів, квадрильйони! Су-
часні астрономи припускають, що наш Всесвіт складається із майже такої ж 
кількості галактик. І треба так управляти, щоб усі ці клітини-галактики жили 
дружно, продуктивно об’єднувалися, своєчасно вмирали і відроджувалися, ви-
конували покладені на них функції, вміли захищатися від ворогів, допомагали 
один одному, разом формували щось велике як одне ціле тощо. Всі клітини 
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треба забезпечити енергією, надати можливості для харчування і дихання, 
організувати відведення продуктів метаболізму і, як годиться між суб’єктом 
і об’єктом, налагодити зворотні зв’язки. До того ж займатися профілактикою 
і лікуванням сепаративних проявів, адекватно реагувати на мільярди викли-
ків, вирішувати ще безліч проблем, виконуючи силу-силенну завдань. І при 
цьому надскладному управлінні ДУХу ще треба навчитися не дратуватися, 
не злитися, не знищувати бездумно нерозумних та неслухняних, відрізняти 
друзів від ворогів і вміло робити із ворогів друзів, делегувати повноваження 
нижчим структурам, а ще залишатися справедливим, мудрим, добрим, лю-
блячим. А як відомо, найскладніше любити тих, хто цього найбільше потре-
бує. А ще необхідно навчитися прощати, щоб ДУХа-управителя клітини не 
боялися, а любили, а остерігалися лише одного – засмутити його. По суті, 
ДУХ через життя людини вчать управляти певним Всесвітом або його вели-
кою частиною (через мікрокосмос до макрокосмосу). Йде змагання, хто зу-
міє побудувати більш сильний, здоровий, вдалий мікровсесвіт, а потім ним 
вдало влитися у суспільне життя разом з іншими мікросвітами під управлін-
ням інших ДУХів. Якщо хтось краще впорався, тоді можна довірити йому 
щось складніше. Невдала спроба? Тоді вкотре і вкотре треба тренуватися 
з більш примітивним об’єктом. Така собі школа виховання (а можливо, оздо-
ровлення) Божественних сутностей. Складно визначити, як там у них із те-
орією, але практичних занять вони мають вдосталь. І якщо ми, люди, також 
прагнемо навчитися управляти клітинами та їх об’єднаннями, то робити це 
необхідно не всупереч, а в одному напрямку з духовними намаганнями ор-
ганізму. Завжди краще розпочати зміни з вершини піраміди, точно знаючи, 
що такий вплив обов’язково діятиме ефективно як на її середину (енерге-
тику), так і на основу (матерію). Бо такий Закон, бо така структура, бо така 
ієрархія між вищим і нижчим.

6.3. Управління клітиною на біохімічному 
та біоенергетичному рівнях

Що ж це за біохімічний рівень? Спочатку треба згадати, що таке біохімія . 
Біологічна (або фізіологічна) хімія – це наука про хімічні процеси, що відбу-
ваються як усередині клітини, так і в структурах усього організму; це хімія 
найбільш організованої матерії. Мета цієї науки – вивчення хімічних речовин, 
реакцій метаболізму клітин, а також механізмів енергетичного забезпечення 
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цих процесів. Медична біохімія – це розділ біологічної хімії, що вивчає хі-
мічний склад клітин людського організму, обмін речовин у ньому. Відповідно 
інший розділ біологічної хімії – ветеринарна біохімія – вивчає ті самі про-
цеси в організмі тварин, агробіохімія – рослин. Підрозділом медичної біохі-
мії є клінічна біохімія, що вивчає біохімічні процеси, які відбуваються в ор-
ганізмі хворої людини. 

 Обмін речовин – це всі хімічні реакції, що відбуваються в клітинах живих 
організмів, його ще називають метаболізмом. Клітинний метаболізм стійкий 
і мінливий одночасно. Будь-яка клітина нашого організму – це надпотужний 
мікрозавод, який виконує дуже багато функцій. Тільки різних білків (біоло-
гічних полімерів, мономерами яких є амінокислоти) у звичайній еукаріотич-
ній клітині налічується близько 10 тис. (із загальної кількості відомих ученим 
білкових молекул у 50 тис). І на цьому мікрозаводі постійно відбуваються 
процеси творення: з простих речовин утворюються більш складні, з низько-
молекулярних – високомолекулярні. Реакції такого біосинтезу обов’язково по-
требують енергії. Обмін речовин і біоенергія нерозривно пов’язані. Тому всі 
хімічні реакції в живих клітинах протікають згідно із законами термодина-
міки. Розділ біохімії, що вивчає перетворення і використання енергії у живих 
системах (клітинах, тканинах, органах, організмах, екосистемах тощо), нази-
вається біоенергетикою (від грец. bios – життя і energeia – діяльність) або бі-
охімічною термодинамікою . 

Для будь-яких проявів життєдіяльності клітин необхідна енергія. Автотрофні 
організми (див. автотрофи*) отримують енергію від Сонця під час реакцій фо-
тосинтезу, а гетеротрофні (див. гетеротрофи*) – як джерело енергії використо-
вують органічні сполуки, що надходять до них із їжею. Енергія запасається 
клітинами в хімічних зв’язках молекул АТФ (аденозинтрифосфат), які є універ-
сальною енергетичною «розмінною монетою» клітини, її енергетичною «ва-
лютою». АТФ забезпечує енергією майже усі відомі процеси життєдіяльності 
в організмі [ще цю функцію також виконують водневий (протонний) і натріє-
вий потенціали на біологічних мембранах]. Описані три основні типи перетво-
рення енергії АТФ у клітині:  – в енергію хімічних зв’язків; – в теплову енергію 
і в енергію для здійснення певної роботи: осмотичної, електричної, механічної 
та ін. В основі забезпечення потреб клітини в енергії лежить також притаманне 
організмам як клітинне кисневе дихання, так і гліколіз (розщеплення молекул 
глюкози) – безкисневий видобуток енергії з органічних речовин. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Порушення біоенергетичного і речовинного обміну часто проявляється як 
важлива ланка патогенезу цілої низки захворювань. Між середовищем і клі-
тинами (як відкритими системами) постійно відбувається обмін молекулами, 
коли клітина вибірково поглинає необхідні і виводить непотрібні їй речовини. 
Разом з органічними речовинами надходить енергія, акумульована в хіміч-
них зв’язках їх молекул. Велика кількість речовин, у т. ч. й лікарські засоби, 
можуть впливати на обмін речовин та змінювати метаболізм і біоенергетику 
клітин. Зміну функції клітин (тканин, органів), що виникає під впливом лі-
карської речовини, називають фармакологічним ефектом. Але характер дії лі-
карських речовин залежить від багатьох факторів, у т. ч. і від індивідуальних 
особливостей організму. 

Що потрібно організму від трильйонів клітин? По-перше, це функціональна 
узгодженість їх діяльності. По-друге, чітке розуміння сигналів від суб’єкта 
управління. По-третє, надійні зворотні зв’язки. Усе це є основою здорового 
існування тканин, органів і всього організму. І таке управління клітинними 
функціями організм здійснює різними методами, у т. ч. і за допомогою цілої 
низки речовин-посередників, сигнальних молекул. Ці посередники переда-
ють клітинам необхідну інформацію на біохімічному рівні. Для таких моле-
кул на поверхні клітинних мембран є спеціальні утворення – рецептори, що 
можуть сприймати сигнали. 

 Із відомих людям механізмів передачі хімічного сигналу розрізняють ней-
рокринний механізм (речовини, що надходять із нервових закінчень – «ней-
ротрансмітери»*; ендокринний (гормони); паракринний ефект (сигнальні ре-
човини надходять із сусідніх клітин, коли вони виділяють локально діючі 
речовини, напр., простагландини*). Отже, важливими важелями управління 
клітинами є такі групи сигнальних речовин: гормони (біологічно активні ре-
човини, які синтезуються в малих кількостях у спеціалізованих клітинах ендо-
кринної системи і через циркулюючі рідини доставляються до клітин-мішеней, 
де й проявляють свій регулювальний вплив); цитокіни*; нейротрансмітери; 
газотрансмітери (молекули речовин, що синтезуються клітинами живого ор-
ганізму для передачі сигналу між клітинами. Ці речовини знаходяться в газопо-
дібному стані; до них належать NO, CO і H2S). У підтриманні впорядкованості 
та узгодженості всіх фізіологічних і метаболічних процесів живого організму 
бере участь близько 100 гормонів і нейротрасмітерів (це із відомих). Низку 
речовин, що беруть участь у регуляції біохімічних процесів та синтезуються 

* див. розділ 15 «термінологія»
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в організмі, застосовують у медицині як фармпрепарати. Є ліки, що впливають 
на клітинну мембрану, а є медзасоби, що мають внутрішньоклітинний меха-
нізм дії. Вони проникають через клітинну мембрану і впливають безпосеред-
ньо на органоїди, у т. ч. і на ядро. Механізмів впливу багато, як і різних типів 
лікарських засобів. З їх допомогою люди тисячоліттями намагалися і продов-
жують намагатися управляти біохімічним і біоенергетичним метаболізмами 
клітин організму. 

Ви ще вірите в те, що на сучасному етапі розвитку науки люди спроможні 
управляти біохімією і біоенергетикою клітин? Цим колосальним і шаленим 
кругообігом речовинної матерії та біоенергії? Щоб чимось управляти, треба 
це досконало вивчити і знати, розуміти об’єкт управління. Тільки тоді можна 
стати повноцінним, а не бутафорським суб’єктом управління. Краще розумієш – 
краще управляєш. Це аксіома*. Тому, на нашу думку, навіть претендувати на 
управління клітиною людям поки не на часі. А що на часі? Так, намагання (і 
часто вдалі) керівництва, а частіше – звичайний процес керування.

Резюме до розділу 6.3. Успіхи біохімії і біоенергетики переважно визна-
чають не тільки сучасний рівень медицини (як гуманної, так і ветеринарної), 
агрономії, мікробіології, ін. біологічних наук, а й перспективні напрямки їх 
подальшого прогресу. Ці успіхи – шлях до розкриття секретів управління об-
міном речовин і поведінки біологічних молекул у живих системах. Наслідком 
розкриття таких секретів є поява нових лікарських засобів. Треба зазначити, 
що будь-який лікарський засіб має свою електромагнітну характеристику як 
складову загально енергетичної, яка у свою чергу є частиною інформаційної. 
Тому будь-які ліки, лікарські засоби, фармпрепарати і т. д. спочатку взаємоді-
ють з організмом, органом, клітиною на інформаційному, потім на енергетич-
ному (в т. ч. електромагнітному), і вже тільки тоді на біоенергетичному і біо-
хімічному рівнях.

6.4. Управління клітиною на електромагнітному рівні
Ми вже з Вами зрозуміли, що, по-перше, організм є надскладною біохіміч-

ною і біоенергетичною системою. По-друге, що метаболізм клітин дуже інтен-
сивний і щосекунди протікають мільярди біохімічних реакцій, у процесі яких 
відбувається генерація та випромінювання ЕМП. Можливо, така генерація 
електромагнітного поля – елемент зворотного зв’язку від клітини як об’єкта 
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управління до суб’єкта? Відомо, що будь-яка жива клітина є одночасно і улов-
лювачем, приймачем (отримує управлінські сигнали від суб’єкта), так і дже-
релом, передавачем ЕМП (надає інформацію щодо свого стану кудись вище – 
суб’єкту, спілкується з іншими клітинами та їх об’єднаннями). Припускають, 
що і «святая святих» клітини – хромосомний апарат – також функціонує од-
ночасно і як джерело, і як уловлювач електроакустичних полів. Поля цього 
апарата мають надмалу потужність і, ймовірно, є хвильовим інформаційним 
каналом, що з’єднує геноми окремих клітин організму в цілісну систему, по-
дібну до комп’ютера (Гоженко А., Горбачевський О., 2009).

До теперішнього часу ще не склалася чітка теорія біологічної дії елек-
тромагнітного поля. Зате існує багато гіпотез* щодо того, як саме, яким чи-
ном клітина сприймає електромагнітні сигнали. Серед них – ідея про елек-
тромагнітну дію на живі системи через воду. Привабливим є порівняння 
клітинних структур із рідкими кристалами і дією ЕМП через них (відомо, 
що рідкокристалічний стан – невід’ємна властивість живих структур і, зо-
крема, живих клітин). Цікава також ідея, яка припускає, що клітина як жива 
система, що сприймає ЕМП, отримує і «розуміє» такий вплив завдяки про-
дуктам взаємодії різних полів. Коли взаємодіє поле, яке вона генерує із зо-
внішнім ЕМП, а результат такої взаємодії, ступінь зміни, викривлення або 
спотворення свого біоелектромагнітного поля зовнішнім полем, можливо, 
і є чинником біологічного впливу на клітину. Хоча остання гіпотеза трохи 
насторожує, бо в процесі еволюційного розвитку живі організми певним чи-
ном адаптувалися до природного фону електромагнітних полів, а наш нау-
ково-технічний прогрес, особливо за останнє ст., вніс суттєві корективи до 
цього фону, що може (швидше негативно) позначитися на життєдіяльності 
живих організмів і їх клітин. Але є надія, що не все так страшно, бо адапта-
цію ще ніхто не скасовував. 

Більш детально цей розділ автори планують висвітлити у наступних своїх 
публікаціях. 

Резюме до розділу 6.4. Процеси взаємодії електромагнітного поля з жи-
вою клітиною і живим організмом складні і на сьогодні не достатньо з’ясовані. 
Еволюція біооб’єктів проходила під дією зовнішніх (екзогенних) та внутріш-
ніх (ендогенних) ЕМП. Діяльність людини створила нові екзогенні ЕМП. Вони 
можуть бути небезпечні. Але еволюційні процеси ніколи не стоять на місці. 

* див. розділ 15 «термінологія»



Голуб Ю.С., Коптєлов О.О., Бондар М.П.

268

Будь-яке тіло (і живе, і неживе) є джерелом різних полів (гравітаційного, 
магнітного, електромагнітного). І клітина, і організм виступають джерелом 
фізичних полів за рахунок процесів, які в них відбуваються. Але не тільки як 
джерело – клітина також є приймачем електромагнітних сигналів через ЕМП. 
Живі клітини вловлюють їх і активно на них реагують: змінюють обмін речо-
вин, проникність мембран, перебудовують свої морфологічні структури тощо. 
Отже, пристосувальні внутрішньоклітинні процеси, в першу чергу електромаг-
нітно-енергетичні, потім біоенергетичні, а вже потім біохімічні, призводять до 
змін розмірів, форми і функцій клітин. Треба зазначити, що вказане «в першу 
чергу», це дуже відносно (як і все у нашому світі), бо над ЕМП – «тонка» енер-
гетика та інформатика. Енергію називають «тонкою» ще і тому, що її кількість, 
яка переміщена між різними системами, є надзвичайно малою порівняно з ве-
личиною відповіді, реакції на неї.

Чи спроможні в наш час люди управляти клітиною на електромагнітному 
рівні? Безумовно, ні! Електромагнітне поле за ієрархією стоїть вище від біоенер-
гетичного і біохімічного рівнів, адже через це поле усім цим управляють з більш 
високих рівнів. Чому через ЕМП? Бо воно стосовно біооб’єктів є змістом, а бі-
оенергетика (як і біохімія) – формою; бо воно – та причина, що породжує біохі-
мічні та біоенергетичні наслідки; бо воно – носій стратегії біологічного розвитку 
і еволюції. Але ми все ж таки намагаємося управляти через ЕМП? Так, безу-
мовно, і це добре. Це суттєвий прогрес, це круті інновації. Але наші намагання 
ще, на жаль, перебувають на стадії керування (а за ним буде керівництво, а вже 
тоді – управління). Це ніби ми намагалися навчитися керувати, напр., певним 
надскладним сучасним приладом без наявності інструкції? Як зазвичай адек-
ватні люди діють у такій ситуації? Елементарно просто. Методом «тику». На-
тиснули кнопочку – і спостерігають, а що ж буде далі, а-а-а, прилад почав мерех-
тіти і гудіти; далі повернули якийсь важіль, знову зафіксували те, що після цього 
сталося. І так крок за кроком, методом спроб і помилок через деякий час почи-
нають розуміти особливості роботи приладу і навчаються керувати ним. Але ж 
все це про рукотворний прилад, хай найскладніший, найсучасніший, але все ж 
порівняно із живою клітиною – він примітивний до неподобства. Сумніваєтеся 
щодо такого порівняння? Дарма! Майже всі сучасні наукові статті, які описують 
дослідження щодо ЕМП, мають однакову загальну методологію? Яку? Таку ж 
як із зазначеним приладом? Здійснили вплив через якийсь генератор ЕМП на 
клітини, тканину, орган, організм (об’єкт) – а потім одразу проводять біохімічні 
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або інші лабораторні дослідження чи фіксують клінічні прояви – а що ж там змі-
нилося? І так декілька разів. Надалі роблять висновок – ЕМП із конкретним пе-
реліком характеристик в умовах нашого дослідження певним чином впливає на 
дослідний об’єкт (описують як). І хіба можна це назвати управлінням? Катего-
рично – ні! Спробами, намаганням керувати – так. Тільки різних кнопочок і ва-
желів у подібних дослідженнях ой як багато!

6.5. Управління клітиною на інформаційному рівні
Інформація є інформація, а не матерія і не енергія.  

Той матеріалізм, який не визнає цього,  
не може бути життєздатним у даний час.  

Вінер* Н.

На перший погляд можуть здатися дивними намагання пов’язати поняття «клі-
тина», «управління» та «інформація». Чому дивними? Бо у давно відомих і загаль-
ноприйнятих положеннях класичної клітинної теорії про це ні слова, як то кажуть 
«ні гу-гу». Але ж це не означає, що таке об’єднання не має права на існування? 
Тлумачення термінів «управління» і «клітина» ми вже вище надавали, залиша-
ється тільки домовитися, що слід розуміти під поширеним словом «інформація». 

Термін «інформація» (від лат. informatio – відомості, роз’яснення, ознайом-
лення, представлення) – філософська категорія (розглядається поряд із такими 
важливими категоріями, як матерія, простір, час), що має різні значення залежно 
від контексту. Визначення цього терміна є одним із найбільш дискусійних у на-
уці, тому таких визначень, як і теорій інформації, є багато, проте ми не будемо 
перераховувати їх. Інформація є нематеріальною категорією, вона не залежить 
ні від фізичних, ні від енергетичних властивостей свого носія, а підпорядкову-
ється маловідомим нам законам, своїм специфічним принципам і правилам. Нам 
вкрай важливо її зрозуміти з біологічної точки зору, з точки зору людей, які мис-
лять із «біологічним акцентом». По-перше, інформацію розуміють як відобра-
ження реального світу, як віртуальну сутність нашого світу, як один з атрибу-
тів* матерії (управлінських атрибутів). По-друге, інформація розповсюджується 
завдяки складній системі обміну сигналами. Сигнал – матеріальний носій інфор-
мації (світло, звук, символ, папір, механічний удар, електромагнітне поле, моле-
кула та ін. типи сигналів). Оскільки одна і та ж інформація може передаватися 
за допомогою різних сигналів, то це означає, що інформацію можна досліджу-
вати незалежно від типу її матеріального носія. По-третє, інформація – це ніби 

* див. розділ 15 «термінологія»
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план побудови клітини, а відтак усього організму; це така собі детальна інструк-
ція щодо функціонування клітини як матерії у просторі й часі; це директива, вка-
зівка і одночасно, рекомендація, порада щодо стратегій самоорганізації в процесі 
еволюції біологічних структур. Інформація є «запомненний» (зафіксований) вибір 
одного варіанта з декількох можливих і рівноправних (Чернавский Д. С., 2004). 

 Не так важливо, чи ми думаємо, що інформація – це спосіб спілкування 
матеріальних об’єктів, або ж ми вважаємо, що вона сама використовує різні 
матеріальні об’єкти для свого існування. Більш важливо зрозуміти, що інфор-
мація, енергія і матерія не можуть існувати незалежно один від одного. Саме 
інформація направляє (одухотворяє) енергію, яка «оживляє» матерію, і потім 
інформація використовує різні форми такої енергії і матерії для свого існу-
вання і розповсюдження. 

Як для людини в процесі її життя необхідне постійне надходження різно-
планової інформації (коли і як раціонально і безпечно працювати, спати, ру-
хатися, їсти, пити, гуляти, голос подати, навіть крок ступити або моргнути; 
треба враховувати максимально більше «сигналів» довкілля, як там: тепло, 
сиро, темно, шумно, людно і т. д.), так і для клітини інформація є найважливі-
шою. Якщо подумки розбити життя клітини на багато дрібних за часом кроків, 
то перш ніж зробити наступний крок, клітина повинна опрацювати величезну 
кількість інформації. А що станеться, коли б, напр., потік інформації раптом 
зупиниться? Таке малоймовірно і навряд чи можливо, проте якщо таке собі 
уявити, то, можливо станеться як у театрі маріонеток, де ляльки рухаються 
як живі. Кожна лялька оживає за допомогою ниток (аналог ЕМП), що з’єдну-
ють її з рукою лялькаря (аналог тонкої енергетики; а мозок, що керує цією ру-
кою, – джерело інформації). І коли лялькар хоч на мить забуває про свою роль 
або якось відволікається, то лялька завмирає (фактично тимчасово помирає). 
Мабуть, те ж саме відбудеться із клітиною, якщо робота її інформаційної сис-
теми хоч на мить призупиниться? Є сумніви, що таке можливо, адже суб’єкт 
такого рівня як інформація постійно «піклується» про своїх об’єктів. Об’єкт, 
який запам’ятав, зафіксував ту чи іншу інформацію, стає її носієм. Вважають, 
що інформація, не будучи «ні матерією, ні енергією», може існувати у нашому 
світі тільки у зафіксованому вигляді (принаймні, це так для нашого сприйняття). 

Інформацію якось класифікують? Звичайно, як без цього. Існують різні під-
ходи (за складністю, за носіями, за способом вимірювання тощо) і один із них 
той, де за основу взято поділ інформації за рівнями середовища її циркуляції. 
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Так, на нижньому рівні знаходиться нежива природа (натуральна та штучна), 
де є циркуляція природної й машинної інформації. Наступний рівень є рівнем 
живої природи, де важливу роль відіграє біологічна (генетична) інформація. 
Верхній рівень – рівень суспільства, де циркулює суспільна (соціальна) ін-
формація (у т. ч. і наукова). Дослідники очікують у найближчому майбутньому 
появу ще одного рівня, т. зв. пост-суспільного (можливо, це буде творення но-
вого світу, зокрема віртуального, коли думка – одиниця розуму). Інформацію, 
(звичайно, умовно), можна також поділити на ендоінформацію і екзоінфор-
мацію. Ендо – це інформація, яка була вже зафіксована об’єктом раніше і збе-
рігається в ньому, а екзо – це нова інформація, що надходить ззовні і може бути 
зафіксована. Так, напр., вся інформація, яка становить геном («базу даних») 
клітини, міститься в її ДНК (а це близько 40 тисяч генів), є ендоінформацією. 
До речі, коли вчені орієнтовно визначили, скільки ж білків спроможні синте-
зувати клітини, то зупинилися у діапазоні 50-100 тисяч. Але тоді виникло інше 
питання – а який запас інформації міститься у ДНК? Виявилося, що її там ви-
стачає на синтез 3-6 млн білків (майже у 100 разів більше)! Це як, напр., у бі-
бліотеці є 5 млн фоліантів*, але регулярно читають з них тільки 50 тисяч. А ті 
інші навіщо? Можливо, вони просто нецікаві? Або клітини діють за прин-
ципом: «інформація зайвою не буває!» і така надмірність генома не примха, 
а основа можливостей клітини, необхідна умова стійкості, запорука її високої 
спроможності до адаптації в природі, можливості раціонально прореагувати 
на численні виклики. Можливо, що завдяки цій ендоінформації і з’являються 
внутрішні (ендогенні) ЕМП (про які ми зазначали раніше) і взагалі тонка ендо-
енергетика клітини. А екзоінформація? Вона необхідна для динамічного роз-
витку, для самої можливості необхідних змін, для подальшої еволюції. Ґрун-
товно досліджувати цей напрямок повинна окрема спеціальна наука. Інколи її 
називають молекулярною біологією, а іноді – молекулярною інформатикою 
або ще ширше – біологічною інформатикою. Інформатика (термін, утворений 
із двох слів: інформація та автоматика) – це наука, що систематизує процеси 
створення, збереження, обробки, відтворення та передачі інформації. І най-
перше це стосується т. зв. управлінської інформації. На жаль, сучасні кла-
сичні біологи, біохіміки і досі намагаються обійтися без молекулярної інфор-
матики. А деякі взагалі заперечують факт існування молекулярної інформації. 
Їх сьогоднішнім культом, трендом* продовжує залишатися біохімія і біоенер-
гетика. Хоча у живих системах немає нічого більш загадкового, ніж молеку-

* див. розділ 15 «термінологія»
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лярна інформація і її управлінська складова. Як, напр., не можна пояснити ро-
боту комп’ютера з допомогою тільки законів механіки та електротехніки, так 
само не можна осягнути і причини функціонування живих систем з допомо-
гою тільки біохімічних та біоенергетичних закономірностей. Без інформаційної 
складової живого – ніяк не обійтися. Під час свого розвитку клітинний космос 
біологічних молекул створив дуже надійну і універсальну систему управління 
з феноменальними інформаційними можливостями (Калашніков Ю. Я.).

Клітина спроможна сприймати інформаційні сигнали щодо змін у навко-
лишньому середовищі і здатна на них реагувати, пристосовуючись до мінливих 
умов буття. В результаті така адекватна реакція на сигнали довкілля дає змогу 
клітині вижити. По суті, щось дуже велике повідомляє малому, меншому і зов-
сім маленькому про зміни, які грядуть. Ці зміни важливі і необхідні для цього 
дуже великого, а тому невідворотні. А далі за принципом: «Вас повідомлено. 
Хто не заховався, я не винен», а ще точніше: «Інформацію надано. Хто після 
попередження не зміг змінитися, той не зможе вижити». Вся надіслана інфор-
мація трансформується і зберігається як спадкова в молекулах ДНК хромосом 
у вигляді генетичного коду. І це вкрай важливо, бо іноді надіслана інформація 
настільки глобальна, що клітина не спроможна забезпечити необхідні зміни 
у повному обсязі протягом свого життя, але це зможуть зробити її нащадки. 
Тому такий інформаційний потік і пов’язаний із процесом розмноження і на-
правлений від ДНК материнської клітини до ДНК дочірньої клітини, забезпе-
чуючи таким чином відтворення і тривале існування популяцій клітин. Відомо, 
що генетична пам’ять володіє феноменальними інформаційними можливос-
тями. В ній зберігається безліч пакетів програм, які забезпечують ті чи інші 
біологічні функції і процеси. Це як у комп’ютері, де багато різних програм, 
але їх треба запускати, чистити, періодично оновлювати і контролювати. Безу-
мовно, генетична пам’ять ДНК хромосом є поняттям незрівнянно більш вели-
ким і більш грандіозним, ніж пам’ять сучасних найпотужніших комп’ютерів.

Резюме до розділу 6.5. Принцип єдності речовини, енергії та інформації – 
це і є той головний і основний закон, який визначає і обумовлює саме існування 
біологічної форми матерії. Життя клітин підтримується завдяки постійним по-
токам інформації, енергії і речовин. Важливо зазначити, що вся надскладна 
«павутина» цілеспрямованих і впорядкованих хімічних і енергетичних пере-
творень у клітині формується не сама собою, а є результатом діяльності ще 
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більш складної управлінської системи. Інформація – найголовніша функціо-
нальна домінанта в структурі живої матерії. Вона здійснює планетарний, га-
лактичний диктат і править нашим світом уже багато сотень мільйонів років, 
тому що є основою нашої світобудови. Інформація не тільки постійно і безу-
пинно оточує нас, а й проникає і зосереджується в кожному з нас, починаючи, 
як мінімум, з молекулярного рівня (а скоріш за все, і ще глибше). Ми підпо-
рядковані їй на всіх рівнях своєї сутності, зокрема на рівні генів, біомолекул, 
органоїдів, кожної клітини, органу, організму та їх енергетичних відображень. 
На жаль, до нашого часу в природознавстві відсутня концепція інформацій-
ного управління живою клітиною. З великими труднощами були виявлені ок-
ремі фрагменти, але поки ще зовсім не видно загальної картини.

Резюме до глави 6. Для кращого розуміння філософської концепції чогось 
великого (органу або цілого організму) важливо хоч трохи зрозуміти життєву 
філософію його структурної одиниці – клітини. Структура, функції та можли-
вості клітини настільки складні, що їх немає з чим порівняти: люди з таким 
рівнем складності систем ще не стикалися. Трохи егоїстично люди позабирали 
«під себе» більшість поширених термінів щодо власних різноманітних спіль-
нот, об’єднань, що звужує філософське і біологічне розуміння буття. На нашу 
думку, терміни «суспільство» і «соціум» треба як поняття розмежувати. Со-
ціум – це більш широке поняття, яке включає в себе як біологічні, так і небіо-
логічні об’єднання. «Осередок життя» – так називають живу біологічну клітину, 
яка є найменшою мікроскопічною одиницею організму. Клітина є предметом 
вивчення особливого розділу біології – цитології. Клітина є відкритою систе-
мою, оскільки вона не ізольована від зовнішнього середовища і для її життя 
та функціонування необхідно постійно взаємодіяти із довкіллям через обмін 
інформацією, енергією та речовиною. Процеси взаємодії електромагнітного 
поля з живою клітиною і живим організмом складні і на сьогодні не достатньо 
вивчені. Еволюція біооб’єктів проходила під дією зовнішніх (екзогенних) та 
внутрішніх (ендогенних) ЕМП. Клітина спроможна також сприймати інформа-
ційні сигнали щодо змін у навколишньому середовищі і здатна на них реагу-
вати, пристосовуючись до мінливих умов буття. Як результат – така адекватна 
реакція на сигнали довкілля дає змогу клітині вижити. Інформація є найголов-
нішою функціональною домінантою в структурі живої матерії. 

дякуємо!
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7. УПРАвлІННя дЕяКиМи  
БІОлОГІЧНиМи ПРОцЕСАМи

Управляти будь-чим завжди складно, але особливих умінь вимагає управління 
процесами. Що зазвичай розуміють під словом «процес»? Термін походить від лат. 
processus – рух. Це послідовна зміна предметів і явищ, що відбувається законо-
мірно; це сукупність низки послідовних дій, спрямованих на досягнення певного 
результату; це послідовна зміна станів об’єкта в часі. І одними з найскладніших 
є управління біологічними процесами, адже їх значно важче вивчити, осягнути. 
Ще раз зазначимо: щоб чимось управляти – треба це щось добре розуміти. І що 
кращим (глибшим) буде розуміння об’єкта управління, то ефективнішим буде 
саме управління і більш успішним суб’єкт управління. Так, при керуванні гли-
боке, досконале розуміння процесів зовсім не обов’язкове – інтерфейси допомо-
жуть; при керівництві – значення такого розуміння значно зростає, а управляти 
без належного розуміння – це майже те саме, що руйнувати. 

Про які процеси йде мова? Насамперед про патологічний процес, який 
ми згадували у попередніх розділах. Окрім цього, про інфекційний, інвазив-
ний, епідеміологічний/епізоотичний процеси. У подальших публікаціях ми, 
можливо, торкнемося питань, пов’язаних з управлінням вказаними процесами. 
А наразі спробуємо трохи розібратися у питанні управління інфекційним про-
цесом. Чому саме інфекційним? Бо інфекційні хвороби у всі часи були дуже 
актуальними для людства. Якщо говорити про можливість управління інфек-
ційним процесом, то це не просто фіксація і детальний опис його численних 
форм проявів, нам важливо спробувати зрозуміти сам зміст (а краще сутність) 
інфекційного процесу, бо без цього про управління ним годі й мріяти. Терапе-
вти та ін. лікарі наполегливо стверджують, що актуальність інфекційних за-
хворювань давно вже не така, як її «вимальовують» епідеміологи/епізоотологи. 
Просто це невгамовні інфекціоністи намагаються не втратити свої значимість 
і важливість, адже реальна статистика свідчить про зовсім іншу ситуацію. Це 
інфекціоністи вперто доводять, що на фоні збільшення середньої тривалості 
життя сучасної людини, перше місце серед основних причин хвороб і смер-
тей посідають не інфекційні захворювання, а хронічні дегенеративні хвороби, 
які прийнято ще здавна вважати неінфекційними.

Дійсно, колись схилялися до такої думки, проте результати більш глибоких 
експериментальних досліджень свідчать, що багато мікроорганізмів, а саме: 
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віруси (герпетичні, віруси гепатитів, аденовіруси тощо), бактерії (хелікобак-
тер, різні патогени порожнини рота та ін.), а також хламідії, гриби та ін. па-
тогенні мікроби (як і паразитарні мікроорганізми) можуть бути етіологічним 
фактором т. зв. неінфекційних хронічних дегенеративних захворювань та-
ких, як атеросклероз, деякі види раку, цукровий діабет, остеопороз, аутоімунні 
хвороби, нейродегенеративні та навіть деякі психічні захворювання. Крім того, 
дослідження доводять, що і старіння також має інфекційне коріння, а деякі 
інфекції, особливо при їх поєднанні, негативній синергії, можуть призводити 
до прискореного старіння і ранньої смерті; інфекції за допомогою різноманіт-
них механізмів можуть слугувати тригером (пусковим механізмом) процесу 
старіння (Хаустова О. О., 2012). Так, ці питання непрості і доволі суперечливі. 
Проте нехай між дослідниками тривають дискусії з цього приводу, хай вони 
між собою чубляться, можливо, згодом це допоможе народити якусь істину. 

Під час формування нашого «інфекційного» розуміння обов’язково будуть 
з’являтимуться базові терміни, такі як: «процес», «інфекція», «біологічний па-
разитизм», т. зв. «макроорганізм-господар» тощо. Нам, як ми вже неоднора-
зово зазначали, важливо їх розуміти уніфіковано*. Ну що, вперед?!

7.1. Управління інфекційним процесом
Інфекція, інфекційний процес, макроорганізм-«господар» та біологічний 

паразитизм
Як зазвичай відомі вчені трактують термін «інфекційний процес»? Частіше 

ось так: інфекційний процес – це комплекс динамічних реакцій взаємодії збуд-
ника хвороби (мікроба-паразита) та макроорганізму (організму-господаря) 
в конкретних умовах внутрішнього та зовнішнього середовища. Такі реакції 
взаємодії проявляються в інформаційних, енергетичних (у т. ч. і електромаг-
нітних), біохімічних, морфологічних, функціональних та ін. змінах і спрямо-
вані вони насамперед на збереження гомеостазу внутрішнього середовища 
макроорганізму. 

Інфекційний процес є основною складовою такого поняття, як «інфекція» 
(від лат. infecto – вносити щось шкідливе, заражати). І цей базовий та розповсю-
джений термін в історичному розрізі завжди трактувався неоднозначно. Напр., 
інфекція – це взаємодія патогенних мікробів (за сприятливих умов) з організмом 
людини, тварини або рослини, внаслідок чого виникають інфекційні захворю-
вання (але ж інфекція не завжди проявляється у вигляді клінічно маніфестова-

* див. розділ 15 «термінологія»
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ної хвороби); інфекція – це проникнення мікроорганізмів у макроорганізм, їх 
розмноження та подальший розвиток різних форм такої взаємодії – від носій-
ства збудників до клінічно вираженої хвороби; інфекція (або заражування) – 
стан, коли в організм потрапляє чужорідний агент, що розмножується і здійс-
нює хвороботворний ефект; інфекція – це сукупність біологічних процесів, що 
виникають і розвиваються в організмі за умови проникнення мікроорганізмів 
у макроорганізм; інфекція – це сукупність патологічних, адаптаційно-присто-
сувальних і репаративних реакцій організму, що виникають у результаті його 
конкурентної взаємодії з патогенними і за певних умов потенційно-патоген-
ними мікроорганізмами (аналогічне явище стосовно протозоа* та метазоа* на-
зивають інвазією); інфекція – це процес проникнення і розвитку одного орга-
нізму в іншому, що заподіює шкоду, оскільки той організм, що проник, може 
вбивати клітини, пошкоджувати тканини та органи організму-господаря або 
змагатися з ним у відтворенні; інфекція – стан, коли в організм потрапляє чу-
жорідний агент, який розмножується і здійснює хвороботворний ефект. І та-
ких визначень чимало. Обирайте, яке Вам більше до вподоби. 

Термін «інфекція» вживають також для позначення збудника інфекційної 
хвороби (і це неправильно – збудник є лише збудником інфекції, а не сама ін-
фекція); процесу проникнення збудника в макроорганізм, зараження (але це 
тільки початковий елемент інфекційного процесу); місця локалізації збудника 
в організмі (напр., кишкова, респіраторна, урогенітальна та ін. інфекції). Ін-
шими словами термін «інфекція» часто навіть серед фахівців асоціюється із 
збудником інфекції або місцем його локалізації. А які, на нашу думку, ключові 
слова повинні відображати суть інфекції? Це безсумнівно і однозначно – стан 
заражування! Так. Саме стан як складний комплекс процесів. Це як воєнний 
або надзвичайний стан, як фінансовий або економічний стан, як емоційний стан 
або стан афекту тощо. Хіба стан можна общупати, потерти, понюхати, вхопити 
пінцетом чи побачити під мікроскопом? Безумовно, ні. Його можна лише ви-
вчати, оцінювати, прогнозувати, описувати і через ці та інші інструменти на-
магатися ним управляти. Одним із найбільш вдалих, на нашу думку, визначень 
терміна «інфекція» є таке: «інфекція – це стан заражування, при якому роз-
вивається еволюційно сформований комплекс біологічних реакцій взаємодії 
макроорганізму та патогенного мікроба». Влучно сказано, чи не так? По суті, 
це вже класичне визначення. Хіба що під питанням залишаються слова «біо-
логічних реакцій взаємодії», бо цьому біологічному комплексу взаємодії, без-

* див. розділ 15 «термінологія»
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умовно, передують якісь реакції на інформаційному та енергетичному рівнях, 
реакції як самого макроорганізму, так і агресора-патогена. Тому сучасним нео-
класичним визначенням повинно стати таке: «інфекція – це стан заражування, 
при якому розвивається еволюційно сформований комплекс інформаційних, 
енергетичних і біологічних реакцій взаємодії макроорганізму та патогенного 
мікроба». Звичайно, нас найбільше цікавить їх електромагнітна взаємодія .

Згадуючи філософський підхід до норми і патології, треба зазначити, що 
інфекція – це не хвороба, а її причина! Хвороба – наслідок, інфекція – при-
чина; хвороба – форма, інфекція – зміст; хвороба – тактика, інфекція – страте-
гія. Начебто з одним важливим терміном розібралися. Пішли далі? 

Повернемося до інфекційного процесу. Звичайно, він формувався в процесі 
еволюції і є важливою формою взаємодії мікро- і макроорганізмів, а фактично 
мікро- і макросвітів. Розвиток і перебіг інфекційного процесу має одночасно 
як загальну однотипність, так і відмінні риси, що обумовлені насамперед як 
особливостями інфекційного агента, так і реактивністю* макроорганізму за 
конкретних умов довкілля. 

В основі інфекційного процесу лежить т. зв. біологічний паразитизм – 
складна, еволюційно сформована система взаємодії збудника інфекції (інва-
зії) з організмом т. зв. «господаря». Чому ми так часто і майже фанатично про-
мовляємо таке словосполучення як «організм-господар»? Бо так звикли, бо 
це вже традиційно, бо так у розумних книжках написано, бо ще колись давно 
був запущений такий мем. А можливо, це ще і тому, що ми не дуже замислює-
мося над термінами і їх значенням? Як і про можливі наслідки неправильного 
тлумачення важливих термінів? Що ж воно таке? Організм-господар, орга-
нізм-хазяїн! Господар чого? Хазяїн над чим або ким? Над патогенним мікробом, 
трихомонадою, гельмінтом? Давайте разом поміркуємо. Хто такий господар, 
хазяїн взагалі? Що класично розуміють під цими термінами?

 Господар або Государ (лат. Dominus) – старовинний слов’янський титул 
правителя. А сучасне розуміння таке – господар (пан, хазяїн, ґазда): 1. Той, 
хто займається господарством, хто веде господарство. 2. Повновладний розпо-
рядник. 3. Глава сім’ї, господарства. 4. Те саме, що власник, приватний наймач 
робочої сили. 5. Той, хто має можливість активно впливати на щось, керу-
вати чим-небудь на власний розсуд; головний у чомусь. 6. Більше з емоцій-
ної точки зору, господар – це порядок і лад у всьому, до чого він причетний, 
це достаток, це слідування народним, частіше аграрним традиціям, це спо-

* див. розділ 15 «термінологія»
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стережливість і кмітливість і т. д. 7. У картах Таро Господар – це Трон. В ці-
лому ця карта символізує розсудливу, світську владу; це голова родини, упра-
витель, начальник, керівник. Ця карта може означати також пораду звернутися 
за допомогою до «сильного» (батька, начальника, куратора тощо) або самому 
проявити силу. Ну! І яке із цих енциклопедичних [енциклопедія (від грец. 
enkуklios paidеia) – вчення про весь обсяг знань] визначень терміна «госпо-
дар» підходить до людини, у якої, напр., діагностовано і проявляється вира-
жений дизентерійний або сальмонельозний інфекційний процес, що супрово-
джується болісним і неприємним синдромом ураження шлунково-кишкового 
тракту (ШКТ)? Ми ж кажемо, що він – організм-господар для збудника цих 
хвороб! В нашому традиційному біологічному розуміння – так! Ми так його 
звикли називати, так нас колись вчили. І що виходить? Цей нещасний, виснаже-
ний частими актами дефекації, обезводнений, ослаблений, вимучений, а якщо 
десь у дорозі – брудний та смердючий, голодний та охоплений стражданнями 
і соромом макроорганізм є господарем чогось? Чого саме? Можливо, він «пов-
новладний розпорядник» або «має можливість активно впливати на щось, ке-
рувати чим-небудь на власний розсуд», а можливо, він «головний у чомусь; 
власник, наймач робочої сили»? Чи він «той, хто займається господарством, хто 
веде господарство» – можливо, але веде він це «господарство» якось не вдало, 
мабуть, не ту «робочу силу» найняв? Треба було задіяти дружні і корисні про-
біотичні мікроби, а не патогенних збудників дизентерії (від грец. диз – пре-
фікс, що означає скруту, порушення + ентерія – кишка, травлення) та сальмо-
нелу. А зовсім недалеко від цього т. зв. «господаря» повноцінно існує чимало 
ін. макроорганізмів, які не захворіли, є здоровими, сильними, вони більш вдало 
керують власним господарством (організмом), хоча ми їх і не називаємо госпо-
дарями. Виходячи із вищезазначеного, швидше за все терміном «організм-го-
сподар» треба називати не ті макроорганізми, які інфіковані, хворі, є носіями 
патогенів і паразитів, а навпаки, ті, які здорові і є носіями нормофлори. До 
того ж не тільки носіями, а й її розповсюджувачами. 

Крім того, здорове довкілля [оточення (англ. environment)] може сприй-
мати носія і розповсюджувача паразитів, патогенів так, як здоровий організм 
сприймає хвору клітину; як сильна популяція сприймає свого члена – хворого 
індивідуума; як комп’ютерна програма сприймає «вірус». Яке все ж красиве 
українське слово «довкілля»! Як розуміти цей термін? Що таке довкілля? Все, 
що є навколо тебе. Довкілля (або бюрократично «навколишнє природне сере-
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довище») – це всі живі та неживі об’єкти, що існують на Землі або в певному 
куточку нашої планети. Це навколишнє середовище стосовно особи чи групи 
осіб, які в ньому перебувають. Довкілля володіє властивістю самопідтриму-
вання і саморегуляції. Існує ціла наука про довкілля, про наше оточення: по-
вітря, воду, землю, світ рослин, тварин, мікробів, взаємодію компонентів при-
роди із людиною та її численними спільнотами. Наука про довкілля – це також 
наука про вплив інформаційно-енергетичного середовища на людину. Це наука 
про загрози та ризики, які може нести природа, поводячи себе як «роздратова-
ний звір». Хто ж її так «роздратував»? Можливо, той, хто забруднює, спотво-
рює, загрожує її гомеостазу? І тоді здорове довкілля з метою самозахисту (для 
самопідтримування і саморегуляції) може активно боротися із таким хворим 
організмом, таким носієм-розповсюджувачем як на інформаційному, так і на 
енергетичному рівнях, що потім проявиться на рівні біохімічному, функціо-
нальному, органічному. І це небезпечно для хворого, бо довкілля є сильною, по-
тужною структурою як організм, що значно сильніший за свою клітину, як по-
пуляція, що значно цінніша, ніж її окремий член, як комп’ютер із повноцінною 
системою захисту буде знищувати вірусні програми. Над цим слід задуматися. 
Все ж таки тільки здорові люди, тварини, рослини і т. д. дійсно є «господарі» 
у власному «королівстві» клітин та їх об’єднань. І довкілля таким здоровим 
допомагає, захищає їх, бо вони є елементом підтримування його гомеостазу. 

А як же тоді називати макроорганізм, у якому відбувається інфекційний 
(інвазійний) процес? Можливо, просто – «носій»? Цікаво, але не дуже оригі-
нально і якось звужено, зазвичай носій просто носить, як багаж: взяв-поклав, 
переніс, поставив, передав. А синонімами носія є носильник; виразник (ідей); 
спричинник, розповсюджувач (зарази). Чи, можливо, «вмістилище»? Теж якесь 
не повне відображення того особливого стану організму. Як камера схову на 
вокзалі. А синоніми: ємкість, джерело, контейнер, резервуар, урна, бокс, місце 
схову і т. д. Тоді, можливо, «біосередовище»? Навряд, бо якось широко та не-
конкретно. Синоніми: оточення, коло, сфера, світ, осередок. Можливо, «інфіко-
ваний макроорганізм»: уражений (пошкоджений), як об’єкт живлення (поживи, 
заживку) та розмноження (репродукції, розведення, примноження, тиражування, 
копіювання). Можливо, носій-репродуктор або просто – макроорганізм-ре-
продуктор [репродуктор – від лат. re- префікс, що означає зворотну або пов-
торну дію і лат. produco – створюю; прилад для перетворення одних коливань 
в інші (напр., електричних коливань на звукові – і це гучномовець); репродук-
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ція – відтворення (у біології – розмноження природних істот, організмів, тва-
рин); репродуктивна система (або статева система, система розмноження) – 
система, яка відповідає за розмноження, відтворення]. Але репродукція – це 
фізіологічно, це нормально, а ураження та розвиток інфекційного процесу – 
це патологія, антонім норми (звичайно, це з людської точки зору, а швидше за 
все паразит вважає це за норму). Можливо, паторепродуктор, а ще краще ксе-
норепродуктор (від грец. xenos – чужий, іноземець, чужий гість). Ну що зву-
чить? Організм-ксенорепродуктор! Трохи якось складно та незвично, треба 
ще думати і шукати більш влучний термін. Шановний читачу, можливо, у Вас 
є конструктивні пропозиції із цього приводу? Може, саме Ви талановиті «ре-
продуктори» цікавих ідей та вдалих термінів? Але час повертатися до теми 
паразитизму як основи інфекційного процесу. 

Сам паразитизм у процесі власної еволюції мав багато шляхів розвитку, 
що відбувалися із різною швидкістю. Тому все розмаїття біологічних видів (у 
т. ч. і збудники інфекційних хвороб) продовжують і зараз перебувати на різ-
них еволюційних етапах свого розвитку. Так, одні паразити повністю втратили 
спроможність жити у зовнішньому середовищі (напр., збудники, як вважають, 
найбільш древніх кров’яних інфекцій); більшість паразитів ще зберегли цю 
якість, деякі з них лише частково як атавістичну ознаку (напр., збудники киш-
кових інфекцій); а для збудників, які знаходяться у більш молодому еволюцій-
ному періоді становлення своїх паразитичних властивостей, основним місцем 
існування продовжує залишатися зовнішнє середовище (напр., патогенні кло-
стридії, деякі види грибів і т. д.).

7.2. Первинна і обов’язкова причина розвитку 
інфекційного процесу; патогенність* та її фактори 

Вважається, що все починається з дії збудника інфекції, який і обумовлює 
розвиток інфекційного процесу в організмі конкретної людини, тварини та 
створює передумови для можливого подальшого поширення хвороби. В той 
же час інфікований макроорганізм, у якому розвивається інфекційний процес, 
стає джерелом збудника інфекції та ініціює розвиток епідемічного (епізоотич-
ного) процесу. Тому інфекційний та епідемічний (епізоотичний) процеси тісно 
пов’язані між собою. Відповідно і управління цими процесами теж дотичні. 
По суті, управління інфекційним процесом є складовою управління епідеміч-
ним (епізоотичним) процесом.

* див. розділ 15 «термінологія»
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Якщо інфекційні агенти є первинною й обов’язковою причиною розвитку 
інфекційного процесу, то вони й визначають специфічність хвороби. Надхо-
дження до організму облігатно*-патогенних збудників, як правило, завжди 
призводить до розвитку інфекційного процесу, а надходження умовно- пато-
генних збудників може викликати його лише за наявності низки додаткових 
умов (порушення мікронормобіоценозу, значна інфікуюча доза, низька опір-
ність організму, пригнічений імунітет* і т. д.). 

Найважливішою характеристикою мікроорганізмів є патогенність (здат-
ність викликати інфекційний процес) або її відсутність. Вважають, що здат-
ністю викликати інфекційний процес володіє вкрай мала частка від всієї мі-
крофлори нашої планети (приблизно 1 : 30 000).

До основних чинників патогенності мікроорганізмів належать фактори 
проникнення та поширення (інвазивність, агресивність), які забезпечують чи 
полегшують проникнення збудника у внутрішнє середовище макроорганізму 
і поширення в ньому; речовини захисту, які захищають збудників від дії не-
гативних для них чинників макроорганізму; токсини (токсигенність*) – речо-
вини, які пошкоджують клітини і тканини макроорганізму. 

Патогенність є видовою ознакою, яка властива усім представникам виду 
конкретного збудника. Мірою патогенності є вірулентність . Вона може іс-
тотно коливатися серед різних штамів того самого виду.

Важливий вплив на перебіг інфекційного процесу має також т. зв. інфіку-
юча доза – найменша кількість патогенних мікробів конкретного штаму та 
певної вірулентності, яка здатна викликати розвиток інфекційного процесу 
у чутливого до цього збудника макроорганізму. Від неї залежить складність 
протікання інфекційного захворювання, а у разі надходження умовно-патоген-
ної мікрофлори – можливість його розвитку взагалі.

7.3. Патогенез інфекційного процесу
У процесі еволюції патогенні агенти виробили здатність частіше проникати 

в організм господаря через визначені місця, які отримали назву вхідних во-
ріт інфекції. Такими вхідними воротами інфекції для одних мікроорганізмів 
є: – шкірні покриви (трихофітія, мікроспорія, сказ); для других – слизові обо-
лонки: дихальних шляхів (грип, пастерельоз та ін.); травного тракту (дизенте-
рія, сальмонельоз, колібактеріоз) чи статевих органів (сифіліс, гонорея, хламі-
діоз, уреаплазмоз). Інфікування також може виникати і при безпосередньому 

* див. розділ 15 «термінологія»
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потраплянні збудника в кров чи лімфу (укус членистоногих і тварин, ін’єкції 
і хірургічні втручання тощо). Зазвичай і прояв інфекційного захворювання ви-
значається вхідними воротами. Один і той самий збудник може провокувати 
різні захворювання, напр., стрептокок – якщо вхідними воротами були мигда-
лини, то викликає ангіну, якщо шкіра – піодермію, якщо піхва або матка – ва-
гініт або ендометрит. Тому, щоб правильно організувати профілактичні заходи, 
управляти інфекційним процесом, треба обов’язково враховувати шляхи про-
никнення тих чи інших патогенних мікробів до макроорганізму. 

Спочатку інфекційний процес може проявитися лише місцевою запальною 
реакцією чи обмежитися реакціями, які пов’язані із неспецифічною резистент-
ністю організму або його імунної системи, що може сприяти нейтралізації та 
елімінації* збудника. Цей напрямок розвитку інфекційного процесу є бажаним, 
і управлінський вплив раціонально спрямовувати на вирішення цієї ситуації. 

Якщо ж виявляється, що місцеві захисні механізми є недостатніми для ло-
калізації як збудника інфекції, так і припинення самого інфекційного процесу, 
то відбувається його подальший розвиток і зазвичай розповсюдження збуд-
ника (лімфогенне, гематогенне). Тоді починають розвиватися відповідні ре-
акції з боку фізіологічних систем макроорганізму. 

Проникнення мікробів завжди є стресом для макроорганізму і така 
стрес-реакція реалізується через активацію центральної нервової системи 
(ЦНС), симпатоадреналової та ендокринної систем. Окрім того, активуються 
механізми неспецифічної резистентності та специфічні імунні гуморальні 
і клітинні фактори захисту (що є характерним для інфекційного процесу). 
Надалі, як результат інтоксикації, активація ЦНС змінюється її пригнічен-
ням, а при низці інфекцій, напр., ботулізмі, сказі, взагалі порушенням нер-
вово-трофічних функцій. Зміна функціонального стану ЦНС веде до перебу-
дови діяльності різних органів і систем організму. Ця перебудова повністю 
спрямована на боротьбу з інфекцією і полягає як у посиленні функції того 
чи іншого органу або системи, так і в обмеженні їх функціональної актив-
ності. Виникають також специфічні для кожної інфекції структурно-функці-
ональні зміни, що відображають специфічні особливості дії збудника і про-
дуктів його життєдіяльності. 

Активність імунної системи спрямована в першу чергу на формування іму-
нітету. Однак під час інфекційного процесу можуть виникати алергічні, аутоі-
мунні реакції, а також стан імунного дефіциту.

* див. розділ 15 «термінологія»
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7.4. Основні компоненти інфекційного процесу
Інфекційний процес – типова патологічна реакція, неодмінними компонен-

тами якої є: – лихоманка (жар); – запалення; – гіпоксія; – порушення обміну 
речовин (водно-електролітного, вуглеводного, білкового та жирового); – енер-
годефіцитний (енергодеформуючий) стан. Це стосується т. зв. «грубої» енер-
гії (енергії речовини). Але про дійсно головні компоненти мало що відомо, бо 
їх майже ніхто не вивчав. А це – порушення «тонкої» енергетики, в т. ч. елек-
тромагнітного стану та інформаційної складової. 

Лихоманка – найбільш частий і майже невід’ємний компонент інфекцій-
ного процесу. Це стан організму, що характеризується підвищеною t0 і є ре-
зультатом порушення терморегуляції. Збудники інфекцій виявляють первинну 
пірогенну дію (стимулюють вивільнення ендогенних пірогенів із мононукле-
арних фагоцитів і нейтрофілів). 

Запалення – обумовлюється появою чи активацією інфекційного флого-
генного* агента. Вогнище місцевого запалення, з одного боку, відіграє захисну 
роль, обмежуючи поширення інфекції, а з другого – може стимулювати викид 
медіаторів запалення, які негативно впливають на обмін речовин, гемодина-
міку, трофіку тканин тощо. 

Гіпоксія – недостатній вміст кисню в тканинах організму, кисневе голоду-
вання [від грец. hypo- + лат. oxy (genium) кисень] – теж є неодмінним компо-
нентом інфекційного процесу. Це не хвороба, а стан. 

Порушення обміну речовин: на початкових стадіях інфекційного процесу 
переважають реакції катаболічного* характеру: протеоліз, ліполіз, розпад гліко-
гену і, як наслідок, гіперглікемія. Превалювання катаболічних реакцій зміню-
ється станом відносного балансу, а надалі – стимуляцією анаболічних* проце-
сів. Залежно від збудника переважають порушення з боку одного чи декількох 
видів обміну. Так, напр., при кишкових інфекціях переважно виникають роз-
лади водно-електролітного обміну (обезводнення) і ацидоз.

І лихоманка, і запалення, і гіпоксія, і, безумовно, порушення обміну ре-
човин суттєво впливають на енергетичний баланс макроорганізму, внаслідок 
чого розвивається енергодефіцитний стан. 

Енергетичний обмін притаманний кожному живому організму, кожній 
клітині. Це складний біохімічний процес обміну речовин, де задіяний каскад 
біохімічних реакцій, у результаті яких енергія, закладена в структурі вуглево-
дів, білків, жирів, що надходять в організм, акумулюється у зв’язках особли-
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вих хімічних сполук, зокрема АТФ. У всіх фізичних тілах йде постійний і без-
перервний обмін речовин і енергії. При цьому багаті поживними речовинами 
продукти засвоюються і хімічно перетворюються, а кінцеві продукти їх утилі-
зації (низько енергетичні) виділяються назовні. Енергія, яка при цьому вивіль-
няється, використовується для підтримки життєдіяльності клітин та органів, 
забезпечення їх роботи. Будь-які прояви життєдіяльності (нервова діяльність, 
робота серця, скорочення м’язів, функціонування внутрішніх органів, секре-
ція, транспорт речовин, іонів, екзоцитоз*, ендоцитоз*, різноманітні синтетичні 
процеси, забезпечення роботи мікронормобіоценозів, підтримка загального 
гомеостазу, в т. ч. імунного статусу та ін.) пов’язані із витратами енергії, тому, 
щоб підтримати існування організму як системи, необхідний постійний 
приплив поживних речовин. Як приклад – енергетичне забезпечення фагоци-
тозу: цей процес супроводжується вираженою зміною вуглеводного обміну клі-
тини – підвищується споживання глюкози, посилюється гліколіз і накопичу-
ється молочна кислота. Для більшості фагоцитів – це головне джерело енергії, 
оскільки вони є факультативними анаеробами. Спостерігається також певна 
залежність між інтенсивністю фагоцитозу і диханням. Було досліджено, що 
споживання кисню при поглинанні кожним нейтрофілом двох-трьох мікробів 
підвищується на 10-20%, а при фагоцитозі більшої кількості мікробів спожи-
вання кисню може подвоїтися (Патологічна фізіологія, 2008).

Одиницею виміру процесу енергетичного обміну є калорія. Одна калорія 
дорівнює такій кількості енергії, яка необхідна для нагрівання на 1°С одного 
мл води. Це дуже маленька величина. Тому енергобаланс організму вимірю-
ють у т. зв. «великих» калоріях – кілокалоріях (1 ккал = 1000 калорій). В оди-
ницях Міжнародної системи СІ для визначення кількості теплової енергії ви-
користовується джоуль (дж). 1 кал = 4,19 Дж, відповідно 1 ккал – 4,19 кДж. 

Але все це т. зв. «груба» енергія. Існують ще т. зв. «тонкі» енергії, але про них 
йтиметься далі. І зрозуміло, що інфекційний процес починається із порушення 
інформаційного та «тонкого» енергетичного (в т. ч. електромагнітного) гомеостазу.

7.5. Стадії (періоди, етапи) інфекційного 
процесу та принципи лікування

Циклічність перебігу інфекційного процесу – одна з патогномонічних* його 
особливостей, тому методи управління інфекційним процесом підбираються 
з урахуванням його стадій (періодів).
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Проміжок часу від проникнення інфекційного агента в організм до появи 
перших клінічних ознак хвороби називається інкубаційним (латентним*, при-
хованим) періодом. Інкубація – від лат. incubo – означає «тут покоюся». У цей 
період мікроорганізми пристосовуються, розмножуються і поширюються 
в макроорганізмі, при цьому, як правило, відбувається їх нагромадження у пев-
них органах і тканинах, які в кінцевому результаті отримують найбільші ушко-
дження. Паралельно з цим проходить мобілізація захисних сил організму. Ін-
кубаційний період може тривати від кількох годин (харчові токсикоінфекції) 
і аж до десятків років (пріонні хвороби).

Продромальний період (від грец. πρόδρομα – той, що біжить попереду; 
провісник) – це етап інфекційного процесу від появи перших клінічних про-
явів хвороби до повного розвитку її симптомів. Клінічні прояви часто не ма-
ють рис специфічності: нездужання, пригнічення, відмова від їжі (корму), дис-
комфорт, лихоманка. Цей період спостерігається не при всіх захворюваннях 
і зазвичай триває від декількох годин до 2-3 діб.

Період основних проявів характеризується появою типових для конкрет-
ної хвороби ознак і є її клінічною маніфестацією*. Саме цей період є відобра-
женням специфічних патогенних властивостей збудника і відповідних специ-
фічних реакцій макроорганізму. Тривалість його коливається у широких межах. 

Під час періоду видужання (при сприятливому перебігу хвороби) відбува-
ється поступове зникнення основних ознак хвороби. Для повного видужання 
характерне виведення з організму збудника (збудників) інфекції і відновлення 
структурно-функціональних порушень, які були ним (ними) викликані. При 
неповному видужанні зберігаються залишкові явища захворювання. Частіше 
інфекційний процес завершується формуванням імунітету, що забезпечує не-
сприйнятливість організму до цієї інфекції при повторному інфікуванні. 

Під час інфекційного процесу, крім позитивного для макроорганізму 
результату, можуть спостерігатися і негативні: загострення, рецидиви 
і хронізація захворювання. Загострення і рецидиви (повернення хвороби) 
частіше виникають у результаті дії атипового збудника або зміни реактив-
ності організму, а перехід у хронічну форму – коли патогенні мікроби спро-
можні зберігатися у тканині чи органі, мають засоби спротиву охоронним 
системам макроорганізму (т. зв. персистенція* мікробів). Тоді виникає мі-
кробоносійство, що є своєрідним видом адаптації* і формою взаємодії мі-
кро- і макроорганізмів. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Значний вплив на стійкість макроорганізму до збудника інфекції має рі-
вень та повноцінність їжі, умови життя, ендокринні і метаболічні* фактори, 
вік і генетична схильність. Дисбаланси нормофлори, дисбактеріози також 
сприяють проникненню в організм патогенів і ускладнюють розвиток інфек-
ційного процесу.

Принципи лікування. Ефективність лікування інфекційних хворих визна-
чається комплексним впливом на інфекційний процес. Комплекс втручання 
(елементи управління) щодо інфекційного процесу передбачає: 1) вплив на 
збудника інфекції і нейтралізацію продуктів його метаболізму; 2) зміну реак-
тивності* організму по відношенню до інфекційного агента (стимуляція не-
специфічних механізмів резистентності*, корекція імунної системи); 3) від-
новлення гомеостатичних параметрів життєдіяльності організму, порушених 
під час інфекційного процесу. 

В сучасних умовах основу лікування більшості інфекційних хвороб стано-
вить активний вплив на збудника інфекції – т. зв. етіотропна терапія. З цією 
метою найчастіше використовують хіміотерапевтичні засоби, що характери-
зуються вибірковістю дії на визначені види збудників і володіють прийнятною 
токсичністю. До хіміотерапевтичних засобів належать антибіотики, сульфані-
ламідні та нітрофуранові препарати, ін. синтетичні антибактеріальні засоби 
різної хімічної будови тощо. Хіміотерапевтичні засоби пригнічують розмно-
ження мікроорганізмів (бактеріостатичний ефект). Основними механізмами 
антимікробної дії цих препаратів є порушення синтезу компонентів клітин-
них оболонок бактерій, підвищення їх проникності, порушення синтезу ДНК, 
РНК і білків. Але у процесі лікування до антибактеріальних препаратів доволі 
швидко розвивається стійкість (нечутливість) мікроорганізмів. Ймовірність ви-
никнення цього негативного явища зменшується, якщо доза і тривалість уве-
дення препарату оптимальні, а також за умови їх раціонального комбінування. 

Імунотерапія спрямована насамперед на відновлення імунологічного гоме-
остазу організму. До засобів із імунотерапевтичною дією належать специфічні 
антимікробні сироватки і γ-глобуліни. Для нейтралізації екзотоксинів застосо-
вують специфічні антитоксичні сироватки. Через те, що сироватки здатні ней-
тралізувати лише токсини, які вільно циркулюють, їх доцільно застосовувати 
на початку інфекційного процесу. Як противірусні препарати часто використо-
вують інтерферон* і низку інтерфероногенів* та імуномодуляторів. Комплекс 
заходів, спрямованих на відновлення порушених під час інфекційного про-
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цесу гомеостатичних параметрів життєдіяльності організму, може включати 
корекцію серцево-судинної і дихальної недостатності, порушень функції ни-
рок і травної системи тощо. 

А чи можлива, напр., електромагнітна етіотропна терапія? Так. Навіть 
більше – вона просто необхідна. Потрібні спектри електромагнітних коли-
вань, які б (як і хіміопрепарати) порушували, напр., синтез важливих компо-
нентів клітинних оболонок патогенних бактерій (і лише патогенних, бо якщо 
всіх у цілому, то це може бути катастрофою). Відомо, що кожна молекула має 
свої електромагнітні характеристики. І якщо у патогенів їх порушити та ви-
кликати дисфункцію білкової молекули, то це може призвести до загибелі па-
тогенного мікроорганізму. 

Поняття «інфекційний процес» є більш широким, ніж термін (поняття) «ін-
фекційна хвороба», бо інфекційний процес характерний і для безсимптомного, 
латентного, інапарантного* інфекційного стану, і для стану, який характери-
зується імунізуючою субінфекцією*, і для мікробоносійства. Інфекційна хво-
роба – наслідок, форма, а інфекційний процес – причина, зміст. 

Яка основна ознака об’єднує всі заразні хвороби? Яка головна відмін-
ність між заразними і незаразними хворобами? Цю ознаку і відмінність ша-
нобливо величають «епідемічним (у людей) або епізоотичним (у тварин) 
процесами». Усі без винятку заразні хвороби існують завдяки безперерв-
ності цих процесів; завдяки динамічній системі послідовної передачі збуд-
ника інфекції від зараженого (хворого) індивідуума до сприйнятливого здо-
рового. Якщо не буде такої послідовної та безперервної передачі, то не буде 
(і не може бути) епідемічного/епізоотичного процесів. Конкретний випадок 
заразної хвороби є лише окремим елементом безперервного процесу пере-
дачі збудника інфекції.

Бєляков В. Д.* увів в епідеміологічну науку поняття «керовані інфекції» та 
довів таке: якщо розумно втручатися у механізми внутрішньої регуляції епі-
демічного процесу, то можна досягти ефективного управління ним. І раціо-
нально втручатися треба не лише на організаційному, біохімічному, функці-
ональному рівнях, а й на інформаційно-енергетичному. Важливо, щоб такі 
втручання носили характер оптимальної (або хоча б раціональної) системи. 
Основна мета управління інфекційним, епідемічним/епізоотичним проце-
сами – вивести їх розвиток за межі саморегуляції біологічної системи «пара-
зит – ксенорепродуктор». 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Цікаво, але з точки зору філософії управління на клітинно-тканинному 
рівні ураження однієї клітини інфекційним агентом цілком може розгляда-
тися як інфекційний процес (і мають вивчатися його особливості та харак-
теристики зі створенням відповідної системи управління), а вихід патогенів 
з ураженої клітини та зараження інших клітин – як епідеміологічний/епізоо-
тичний процеси (і теж важливо вивчати їх особливості управління). Це такі 
собі мініінфекційний та мініепідеміологічний/епізоотичний процеси. Зрозу-
міло, що дієве управління звичними для нашого розуміння (на рівні організ-
мів та популяцій) інфекційним та епідеміологічним/епізоотичним процесами 
повинно починатися із управління «мініінфекційним» та «мініепідеміологіч-
ним/ епізоотичним» процесами! Але тоді з чого ж починати управління цими 
мініпроцесами? З вивчення та намагання управляти процесами на рівні орга-
нел клітини? Але з точки зору, напр., мітохондрії (а така точка зору, можливо, 
існує, просто для нас вона незбагненна) – процеси, що відбуваються всередині 
сусідніх мітохондрій при їх ураженні чимось, сприймаються як інфекційний 
процес, а розповсюдження патології серед мітохондрій всередині клітини – як 
епідеміологічний/епізоотичний процеси? Відповідно, мікроінфекційний та мі-
кроепідеміологічний процеси. 

А далі що? Переходити на рівень білків та нуклеїнових кислот? І вводити 
терміни, напр., наноінфекційний та наноепідеміологічний/епізоотичний про-
цеси? А потім надійде черга до дрібних молекул, атомів, протонів, електронів 
або кварків*? Але це вже філософія! Отож, усе у цьому світі є відносним, і наші 
намагання абсолютизувати будь-яку відносність не робить її менш відносною.

Резюме до глави 7. Управляти будь-чим завжди складно, але особливих 
умінь вимагає управління процесами. Процес – це сукупність низки послідов-
них дій, спрямованих на досягнення певного результату. У біології насамперед 
мова йде про патологічний процес, а також інфекційний, інвазивний, епідемі-
ологічний/епізоотичний процеси тощо. Розглянуті деякі питання управління 
на прикладі інфекційного процесу. Це комплекс динамічних реакцій взаємодії 
збудника хвороби (мікроба-паразита) та макроорганізму в конкретних умовах 
внутрішнього та зовнішнього середовища. В основі інфекційного процесу ле-
жить біологічний паразитизм. У процесі еволюції патогенні агенти виробили 
здатність частіше проникати в організм господаря через визначені місця, які от-
римали назву вхідних воріт інфекції. Інфекційний процес – типова патологічна 
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реакція, неодмінними компонентами якої є: – лихоманка (жар); – запалення; – 
гіпоксія; – порушення обміну речовин; – енергодефіцитний стан. Циклічність 
перебігу інфекційного процесу – одна з патогномонічних його особливостей. 
Методи управління інфекційним процесом обираються з урахуванням його ста-
дій (періодів). Дисбаланси нормофлори, формування дисбактеріозних станів 
сприяють проникненню в організм патогенів і ускладнюють розвиток інфек-
ційного процесу. В сучасних умовах основою лікування більшості інфекцій-
них хвороб є активний вплив на збудника інфекції – т. зв. етіотропна терапія. 
З цією метою найчастіше використовують хіміотерапевтичні засоби. Поняття 
«інфекційний процес» більш широке, ніж поняття «інфекційна хвороба», бо 
інфекційна хвороба є лише наслідком, формою прояву, а інфекційний процес – 
причина, зміст. Основна мета управління людиною як інфекційним, так і епі-
демічним/епізоотичним процесами – вивести їх розвиток за межі саморегуля-
ції біологічної системи «паразит – т. зв. господар (ксенорепродуктор)».

дякуємо!
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8.
КУлЬтУРА ОЗдОРОвлЕННя 
тА КУлЬтУРА ЗдОРОв’я.  

ЗНАЧЕННя КУлЬтУРи в РОБОтІ  
ФАХІвця БІОлОГІЧНОї СФЕРи

Культура – це лише тоненька яблучна 
 шкірка над розпеченим хаосом. 

Ф. Ніцше*

Культура відіграє дуже важливу роль у житті суспільства, адже вона насам-
перед виступає засобом акумуляції, збереження і передачі інформації у ви-
гляді людського досвіду. 

Культура (лат. сulture – «обробіток», «обробляти») – сукупність матері-
альних та духовних цінностей, створених людством протягом його історії. 
Поняття культура поєднує в собі і науку (включно з технологіями), і освіту, 
і мистецтво (літературу та ін.), і мораль, і життєвий устрій, і традиції, і, що 
найважливіше, – світогляд. Світогляд – це сукупність переконань, оцінок, по-
глядів та принципів, які визначають бачення та розуміння світу і місце особи-
стості у ньому, а також її життєві позиції, програми поведінки та діяльності. 
Насамперед світогляд – це відношення людини до світу. І мораль, і тради-
ції, і світогляд завжди накладають свій відбиток на життя будь-якої людини, 
на розвиток її особистості.

Уся людська діяльність розгортається у сформованих суспільством т. зв. 
культурних середовищах . Культурне середовище – це поняття вужче, ніж 
поняття культура. Так, в одній і тій самій культурі, яку створює суспільство, 
можуть співіснувати різні культурні середовища (фактично – субкультури). 
Упродовж життя людина пересікається з різними суспільними інститутами, 
в кожному з яких може бути своє культурне середовище, що суттєво відріз-
няється від середовища сім’ї та найближчого оточення. 

Базові елементи культури кристалізуються і відпрацьовуються під час фор-
мування людиною власної міцності (внутрішньої інтеграції) та еластичності 
(зовнішньої адаптації) організму. 

Не секрет, що у провідних країнах світу з високим рівнем добробуту 
домінує висока культура, яка одночасно є запорукою належної поведінки, 
необхідної продуктивності праці та раціонального відношенню до влас-
ного здоров’я.
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Отже, здоров’я, добробут і культура безпосередньо пов’язані між собою, 
взаємозалежні і органічно доповнюють одне одного. «Коли починається смерть 
культури, настає культура смерті», – мудро зазначає Ліна Костенко* . 

Здоров’я не виникає (як і не зникає) саме собою. воно потребує постій-
ної і ретельної турботи протягом усього життя людини. І тоді спрацьовують 
традиції, звички, менталітет народу, до якого належиш. Також важливі знання, 
виховання, культура здорового життя (дихання, їжа, рух, гігієна, спілкування 
та ін.) і саме бажання оздоровлюватися, стати здоровим. Вважається, що кож-
ній людині слід упровадити у своє життя певні правила, раціональні режими 
самообмежень і функціональних навантажень і за умови отримання виражених 
позитивних результатів зробити це доброю і корисною звичкою, традицією. 
На думку експертів, близько 60% здоров’я населення визначається саме умо-
вами і способом життя (і культура тут відіграє не останню роль), 30% хвороб 
зумовлені генетично і лише 10% залежать від ефективності функціонування 
самої системи охорони здоров’я (Безруков В. В. та ін., 2007). 

Помилково вважати, що здоровий спосіб життя часто є не цікавим, не яскра-
вим, одноманітним і навіть сумним. Це не так! Це зовсім не так! Це хворі або 
ліниві люди (або якісь сили) нав’язують таку думку, впроваджують нам у го-
лови такий «збочений» мем, який доволі вдало реплікується. Значні зусилля 
потрібні лише спочатку, а потім, коли здоровий спосіб стане нормою, звичкою, 
невід’ємною частиною життя, елементом культури відновлення і підтримання 
здоров’я, тоді людина отримує значно більше нових позитивних емоцій, щасли-
вих моментів, які сприятимуть оздоровленню, а не провокуватимуть розвиток 
патологій. Але культура здоров’я стосується не тільки фізичних навантажень 
і обмежень у їжі, це щось значно більше, тому вже сьогодні порушуються пи-
тання щодо культури мислення, культури емоційного, енергетичного та ін-
формаційного здоров’я. І як елемент енергетичного здоров’я нас цікавить, зо-
крема, культура електромагнітного здоров’я!

Культура людини є основою, базою, визначальним чинником успішної реа-
лізації всіє людської діяльності і безпосередньо впливає на можливі результати. 
Культура людини – це сукупність досягнень в організуванні власного життя 
та здійсненні процесу управління власним життям. Ця сукупність досягнень 
формується на основі принципів суспільної моралі, етики, естетики, права . 

Мораль – система норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у су-
спільстві, це «вчення про мистецтво направляти дії людей таким чином, аби 
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виробляти найбільшу суму щастя». Це форма громадської свідомості та вид 
громадських відносин, спрямованих на утвердження самоцінності особисто-
сті, рівноправності всіх людей у їх прагненні до щасливого та гідного життя. 
З точки зору моралі оцінюються не лише практичні дії людей, а й їх мотиви, 
прагнення та наміри.

Етика (від лат. ethica – звичай); цей термін вперше вжив Аристотель*. Ос-
новною метою етики він називав «щастя* – як діяльність душі в повноті чес-
нот». Етика – наука, що вивчає мораль; норми поведінки, сукупність моральних 
правил (екологічна етика, лікарська етика, етика лектора і етика слухача, етика 
письменника і етика читача, військова етика та етика держслужбовця і т. д.). 
Вона є важливим фактором свідомого підтримання правопорядку в суспільстві. 

Естетика (від грец. Αισθητικός – чуттєво пізнавальний) – наука про пре-
красне. Метою естетики є філософське вивчення мистецтва і формування кри-
тичних суджень про нього. Мистецтво – важливий елемент культури для лю-
дини, яка його розуміє, цінує, насолоджується ним – це джерело гормонів, які 
підтримують здоров’я (гормонів молодості).

Право – важливий елемент загальної культури. Право – це обумовлена   при-
родою людини система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу 
особистості. Норми права регулюють суспільні відносини, визнаючи право-
мірними чи неправомірними певні діяння (дії або бездіяльність), дозволяють 
або забороняють певні відносини між людьми і їх об’єднаннями, забезпечу-
ють існування суспільства на засадах справедливості, добросовісності, розум-
ності, визначають відповідальність і покарання для тих, хто не дотримується 
встановлених правил поведінки.

Важливим є те, що культура (особливо біоетика, деонтологія, традиції, сві-
тогляд) є психологічними адаптогенами, що згідно з теорією НАРО активно 
впливають на неспецифічну резистентність організму. А від неї так залежить 
наше здоров’я! Це типовий прояв психосоматичних реакцій.

Для формування культури людини потрібний час. Взагалі уся біологія і бі-
ологічні процеси дуже тісно пов’язані із часом: – із часовими рамками життя 
і смерті; – розвитку і старіння; – зміни поколінь та набуття нових якостей і ха-
рактеристик. Часто кажуть про біологічні ритми – циклічні коливання інтен-
сивності біологічних процесів, їх кількісні й якісні зміни, що відбуваються на 
всіх рівнях життя. Науку, що вивчає роль фактора часу у здійсненні біологіч-
них явищ і поведінці живих систем, умови виникнення та значення біоритмів 
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для організмів, називають біоритмологією, яка в свою чергу є частиною од-
ного з розділів біології – хронобіології . 

Неможливо управляти здоров’ям, не управляючи своїм часом.

8.1. Управління часом (тайм-менеджмент) 
як важливий елемент культури 

Якщо хочеш, щоб у тебе  
було мало часу, то нічого не роби. 

 А. П. Чехов

Проведення загальних та спеціальних профілактичних, діагностичних, лі-
кувальних та оздоровчих заходів – тісно пов’язане із часом! Їх ефективність 
напряму залежить від своєчасності! Час – безцінний і непоновлюваний ресурс. 
«І до тих пір, поки часом не управляють, нічим іншим управляти не можна» 
(Peter Drucker*). Час є регулятором усієї діяльності людини. Жодна діяльність 
не проходить без сприйняття часу. 

Ефективне управління часом не тільки дозволяє людині зробити свій ро-
бочий день продуктивнішим, але й знімає психологічні перевантаження, які 
виникають внаслідок браку часу та негативно впливають на здоров’я, продук-
тивність праці, задоволення від роботи, життя. По суті, час і життя майже си-
ноніми! Нема часу – нема життя. При цьому час можна інвестувати (інвести-
ція додаткового особистого часу людині – подовження життя). Все інше можна 
інвестувати лише з урахуванням часу. Спеціалісти кажуть: «доведіть до авто-
матизму те, що можливо довести до автоматизму і це дозволить Вам і Вашому 
розуму (свідомості) не помічати, як зроблені т. ч. справи, так і той час, який 
був використаний на них». 

Імідж позитивної, активної, здорової людини повинен генерувати час, а не 
знищувати його, що притаманно іміджу хворої. Саме часовий баланс відрізняє 
успішну, життєрадісну людину від неуспішного песиміста. Здорова успішна 
людина продукує багато ефективного часу, а неуспішна, хвора – його малое-
фективно витрачає .

Специфічність часу полягає ще й у тому, що кожна людина наділена ним 
однаково, а саме: 1440 хвилин або 86400 секунд на добу – не більше і не 
менше. Але сприймають цей дар люди по-різному. Сприйняття часу – це 
особлива тема. Сприйняттям називають відображення у свідомості людини 
предметів або явищ при їх безпосередньому впливі на органи чуття. Пси-
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хологія сприйняття часу – одна з найбільш цікавих і маловивчених тем на-
уки. Багато філософів і психологів вважають, що час – це суб’єктивне по-
няття. Години, хвилини і секунди були колись створені людьми лише для 
зручності організації свого життя, т. зв. «зовнішнього» життя. Насправді 
такий поділ не має ніякого значення для нашого «внутрішнього» життя, за-
гадкового внутрішнього світу. Чому у дитинстві час тече повільніше, ніж 
у дорослому віці? Складне питання. Можливо, тому, що сприйняття часу 
завжди залежить від нашого емоційного залучення до процесу і глибини 
його проживання. Напр., на якомусь нудному заході (розмова, презентація, 
лекція, фільм), де ми присутні «відсторонено», час тягнеться неймовірно 
довго (дійсно – саме тягнеться). Так само, коли на щось бажане треба че-
кати. Якщо ж ми стаємо активними учасниками захоплюючих подій, якщо 
запізнюємося, то хвилини пролітають як одна мить. Сприйняття часу люди-
ною також залежить від її культури, філософії, світогляду і навіть від про-
фесії і особливостей віросповідання. Відомо, що на Заході і Сході існують 
дві різні моделі сприйняття часу. У західних країнах час частіше спрямо-
ваний на майбутнє. А на Сході велику цінність має теперішнє (тут і зараз), 
його поточне глибоке сприйняття і проживання. За планування дій у часі 
відповідають лобові частки головного мозку, тому при їх ураженні людина 
втрачає таку здатність. Багаторічні дослідження свідчать, що між сприйнят-
тям часу і діяльністю людини є прямий зв’язок: що точніше сприйняття 
часу, то успішніша діяльність .

Колись Ф. Ніцше* писав, що «людина, яка не може витрачати понад 16 го-
дин на добу особисто на себе, повинна бути названа рабом». Давайте заду-
маємося, а скільки годин на добу Ви, шановний читачу, витрачаєте особисто 
на себе? Скільки годин на добу Ви працюєте? І на роботі, і вдома. Швидше за 
все більшість працює понад вісім годин на добу. І чиї тоді Ви раби? Хто Вас 
підкорив? Можливо, хтось більш могутній, розумний, хитрий чи Ви самі за-
гнали себе у таке рабство? Адже це Ви самі вибрали і продовжуєте постійно 
вибирати із строкатого розмаїття можливої реальності якісь напрямки, шляхи, 
поступово формуючи з них власний світогляд, своє життєве кредо, особисту 
життєву філософію.

 Робочий час більшості людей і так ущільнений до межі, але їм все ж ча-
сто не вдається завершити всі заплановані справи і, як наслідок, зростає від-
чуття безпорадності перед лавиною проблем. Така ситуація в сучасному су-
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спільстві масова. Це призводить до стресового стану, що ще більше погіршує 
становище. Відчуття браку часу, як нестача повітря, ніби душить людину ва-
гою проблем. Це може призводити до виникнення нових або загострення вже 
набутих хвороб, провокувати депресивний стан. 

Який вихід? У таких ситуаціях варто застосовувати спеціальні прийоми і ме-
тоди, що мають загальну назву «тайм-менеджмент» (від англ. time management). 
Ці слова перекладають як «управління часом», проте слід чітко розуміти, що 
часом ані управляти, ні тим паче керувати – неможливо. Управління часом 
(тайм-менеджмент) – просто гучна назва того, що за своєю суттю є управлін-
ням самим собою; це управління заходами, діями з метою найбільш раціо-
нального використання власного часу. Тайм-менеджмент має велике практичне 
значення для будь-якої пересічної людини, бо володіння його прийомами до-
помагає не лише ефективно розподіляти ресурси часу і уваги, але й підвищує 
рівень самодисципліни, сприяє виконанню більшої кількості завдань, робіт, 
життєвих проектів – і, що важливо, з максимальними результатами. Людина, 
яка оволоділа прийомами тайм-менеджменту, здатна виконувати більший об-
сяг завдань за одиницю часу. Як це важливо для інтенсивного оздоровлення – 
Ви й самі добре розумієте. 

Виділяють два види тайм-менеджменту: особистий і корпоративний. Нас 
з Вами більше цікавить особистий. 

Тайм-менеджмент – як система т. зв. «управління часом» містить низку 
послідовних елементів, які в процесі їх спільного застосування дають змогу 
раціонально використовувати час. Але застосування на практиці цих елемен-
тів припускає, що людина буде творчо підходити до їх використання. Тому не 
можна вважати, що особистий тайм-менеджмент – це таке собі управлінське 
«прокрустове ложе»*, сукупність суворих та обов’язкових правил і постула-
тів. Кожній людині слід підбирати методики і сприймати рекомендації індиві-
дуально, з ретельним урахуванням своїх особливостей. 

Основні методи тайм-менеджменту
Існує багато методів тайм-менеджменту, але ми розглянемо лише деякі із 

головних.
1. Аналіз використання часового ресурсу: це перший крок, який допо-

може виявити часові втрати, показати сильні та слабкі сторони існуючого стану. 
Зрозуміло, щоб проаналізувати проблему, потрібен достовірний облік часу. 
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Найбільш ефективний спосіб такого обліку – це ведення записів. У процесі 
аналізу виявляються як «злодії часу», так і різні помилки щодо використання 
особистого часу, визначаються причини, розробляються методи боротьби із 
нераціональним використанням часу.

2. визначення цілей – наступний етап, під час якого необхідно відпові-
сти на головне запитання – для чого нам потрібен тайм-менеджмент, що ми 
хочемо отримати від його впровадження у своє життя? 

3. Планування часу – це головний метод, що допомагає ефективно вико-
ристовувати час. Досвід свідчить, що збільшення витрат часу на планування 
сприяє у кінцевому підсумку до економії часу в цілому. Очевидно, що витрати 
часу на планування не можуть нескінченно збільшуватися, існує певний опти-
мум, після якого подальше збільшення часу на планування стає неефективним. 
Вважається, що не слід витрачати на планування більше 1% загального плано-
вого часу. Не варто також розплановувати повністю увесь свій час, – достат-
ньо буде і 60% (максимум), а 40% часу не планувати, залишивши 20% на не-
передбачені ситуації, а ще 20% – на спонтанні дії.

4. Заходи, що допомагають нам більш раціонально використовувати 
свій час. Фактично це боротьба із ірраціональним використанням свого ча-
сового ресурсу. Один із шляхів до підвищення ефективності використання 
свого особистого часу полягає в боротьбі з власною безрозсудністю та нега-
тивними звичками .

Ось приклади типових схем використання часу, що характерні для більшо-
сті людських індивідів: 

•  спочатку ми виконуємо те, що нам подобається, а лише згодом те, що 
нам не подобається;

•  спочатку ми робимо те, про що ми знаємо, як це зробити швидше, а по-
тім те, що ми не знаємо, як робити;

•  спочатку ми робимо найлегше, а потім те, що важче;
• спочатку ми виконуємо те, на що у нас йде небагато часу, і тільки по-

тім переходимо до завдань, на вирішення яких може знадобитися більше часу; 
•  спочатку ми займаємося терміновими, а потім важливими справами;
•  спочатку ми робимо найцікавіше, а потім менш цікаве;
•  ми переходимо від дрібних справ до великих; 
•  ми робимо (або не робимо) щось, виходячи з того, якими будуть для нас 

наслідки цієї справи.
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Важливою також є боротьба з т. зв. «пожирачами» («викрадачами» або 
«злодіями») часу. Це не просто викрадачі і злодії, це страшні й небезпечні по-
жирачі Вашого особистого життЄвОГО часу. Як мудро сказала наша ві-
дома землячка Ліна Костенко*: «Не час минає, а минаєм ми». Фахівці із цих 
питань визначають понад 20 видів таких «пожирачів» і насамперед це: 1) шкід-
ливі звички; 2) неорганізованість; 3) лінь; 4) телевізор; 5) інтернет (останніми 
роками всесвітня павутина – найбільш ненажерливий «пожирач» і «злодій». 
Начебто зайшли перевірити пошту або дізнатися погоду, а вийшли тільки че-
рез годину, а то й через 2-3); 6) телефонні дзвінки; 7) безлад (особливо тоталь-
ний; увага – безлад починається в голові, у мозку і поступово поширюється на 
шлунок та ін. органи, а вже потім на простір, що Вас оточує. Якщо, напр., на 
Вашому столі, у кімнаті панує хаос, то складно ефективно будувати свій день, 
левова частка часу буде йти на пошук потрібних дрібниць. Проте, як і в будь-
яких правилах, існують винятки. Інколи те, що здається безладом для інших, 
сприймається конкретною особою як особливий вид порядку: людина швидко 
знаходить потрібне у, здавалося б, супербезладі. Хаос як найвища форма по-
рядку! Але як тільки хтось спробує перетворити звичний супербезлад на чітко 
систематизовані зони знаходження предметів – для людини, яка за багато ро-
ків звикла до такого «особливого виду порядку», – це буде просто катастро-
фою. Вона годинами не зможе нічого знайти, нервуватиме і поступово відтво-
рить звичну для неї хаотичну ситуацію. Тому ще раз нагадуємо – безлад (як 
і порядок) починається у голові); 8) тютюнопаління; 9) низька мотивація; 10) 
різні обставини, які з дня на день забирають наш час, перешкоджають зосере-
дитися; 11) відкладання справ на потім тощо.

Боротися із цими «злодіями» часу треба наполегливо, швидко і якісно. Го-
ворити, звичайно, легко. А чи можна взагалі боротися з такими складними 
явищами швидко та ще і якісно? Ситуації бувають різні, але одне можна ви-
знати точно: коли є бажання змінитися, оздоровитися, покинути територію 
патології – це цілком можливо, якщо раптом Вам прокрастинація не завадить.

8.2. Прокрастинація
Praemonitus, praemunitus.  

 Хто попереджений – той озброєний (лат.) 
Із значною мірою впевненості можна констатувати, що Ви, шановні читачі, 

час від часу прокрастинуєте. Не поспішайте ображатися, бо це зовсім не лайка 
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або якась образа, а доволі складне поняття у психології, яку вже інколи почали 
називати «чумою XXI століття». Це один із найбільш ненаситних «викрада-
чів» Вашого часу. Цей «злодій» не залишає Вам шансів взятися за власне оз-
доровлення, почати реально дбати про здоров’я (діагностика, профілактика). 

 Прокрастинація – це не хвороба в класичному розумінні, проти неї немає 
щеплень, не розроблені вакцини або фармпрепарати, але сформовані та існу-
ють відповідні методики, спроможні викликати «імунітет» проти «збудників» 
цього психологічного стану. За даними психологів, стійка прокрастинація ре-
ально існує у 15-25% людей. До того ж за останні 25 років рівень її поширення 
суттєво підвищився, і така тенденція зберігається й надалі.

Прокрастинація часто пояснюється наявністю у людини низки суб’єктив-
них причин: нерішучості, страху перед невдачею або несхвалення з боку ото-
чуючих, невпевненості в собі, перфекціонізму. Це т. зв. напружені прокрасти-
натори. Існують і т. зв. розслаблені прокрастинатори, які часто відповідають 
життєвому розумінню ліні, бо такі люди переважно зосереджуються на вико-
нанні тих справ, які приносять їм задоволення «тут і зараз». Епідеміологічний 
підхід до цієї проблеми (хоч це і не заразна патологія принаймні із матеріаліс-
тичної точки зору) дає змогу зробити припущення, що боротьбу із прокрасти-
наційною напастю треба розпочати із діагностики. Це дозволить не потрапити 
«у її цупкі лапи» остаточно. А щоб правильно діагностувати проблему, треба 
розуміти її суть. Добра новина: прокрастинація не є вродженим явищем, а на-
бутим, тому з нею можливо і потрібно боротися. 

Кожна людина хоч би декілька разів у житті відмовлялася від швидких та 
продуктивних дій і відкладала їх, особливо коли це треба було робити під при-
мусом або під тиском обставин, або ж коли були сумніви в потребі чи корисності 
задуманого. Це нормально і жодної патології тут немає. Але при прокрасти-
нації людина зволікає навіть тоді, коли на 100% упевнена в необхідності 
дій. У неї не виникає жодних сумнівів у тому, що це потрібно, корисно, необ-
хідно і задумане треба було зробити «ще вчора». Але прокрастинатор свідомо 
відкладає заплановане, не зважаючи на те, що це спричинить певні проблеми 
і ускладнення. При цьому така людина може виконувати чимало ін. незначних 
і неактуальних справ, яким вона чомусь психологічно надає більшу перевагу, 
аніж справді важливим завданням.

Тобто прокрастинація (англ. рrocrastination  – затримка, відкладання, від 
лат. procrastinatus: pro – замість, попереду і crastinus – завтрашній) – поняття 
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в психології, що позначає схильність до постійного «відкладання на потім» 
різних, інколи неприємних думок і справ, зволікання щодо проведення важ-
ливої діяльності. Прокрастинація проявляється ще й в тому, що людина, усві-
домлюючи необхідність виконання конкретних важливих справ, ігнорує цю 
необхідність, відволікаючи свою увагу на різні побутові або інші дрібниці чи 
розваги. Так чи інакше, але цей стан знайомий більшості людей, і до певного 
рівня він вважається нормою. Але прокрастинація стає проблемою, коли пе-
ретворюється на «нормальний» стан, у якому людина перебуває більшу ча-
стину дня. Така людина відкладає все важливе «на потім», а коли виявляється, 
що всі терміни виконання важливого вже пройшли, то або просто відмовля-
ється від запланованого, або намагається зробити все відкладене «ривком» за 
нереально короткий проміжок часу. В результаті справи або взагалі не вико-
нуються, або виконуються неякісно, із запізненням і не в повному обсязі, що 
призводить до відповідних негативних ефектів. 

Прокрастинація завжди викликає стрес*, відчуття провини. Згідно з дослі-
дженнями, прокрастинація є одним із суттєвих чинників, що породжують труд-
нощі у навчанні. Опитування показало, що від 46 до 95% студентів середніх та 
вищих навчальних закладів вважають себе прокрастинаторами. 

Деякі люди взагалі можуть продуктивно працювати лише тоді, коли їм 
встановлені жорсткі часові рамки. І пік їх продуктивності припадає на остан-
ній період виконання роботи (і аж до кінцевого терміну). Комбінація відчут-
тів при таких зволіканнях і перевитрата сил (спочатку – на другорядні справи 
і боротьбу з наростаючою тривогою, потім – на роботу в авральному темпі) 
може спровокувати подальший розвиток прокрастинації і виникнення осо-
бливо небезпечної її форми – хронічної прокрастинації. Найбільше це впли-
ває на продуктивність праці людей творчих професій. 

У науковий світ термін «прокрастинація» було введено відносно нещодавно, 
у 1977 році. Але все нове – то давно забуте старе; вчені зробили висновок, що 
прокрастинація була відома з давніх-давен (як мінімум з V століття до н. е.). 
Просто наприкінці XX століття актуальність цієї проблеми зросла настільки, 
що з’явилася необхідність її вивчення, тому були створені теорії і методики 
виміру рівня прокрастинації, техніка її послаблення.

У більшості мов існують «антипрокрастинаційні» прислів’я і їх однозначно 
можна сприймати як народні способи профілактики та лікування (засоби психо-
логічного впливу), напр.: «Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні», 

* див. розділ 15 «термінологія»
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або німецький аналог: «Morgen, morgen nur nicht heute – sagen alle faulen Leute» 
(Завтра, завтра, не сьогодні – так лінивці говорять); англійський: «Procrastination 
is the thief of time» (Відкладання – злодій часу) та «Delays are dangerous» (Зволі-
кання небезпечні). Це така своєрідна народна форма боротьби із прокрастина-
цією, а прислів’я, як відомо, – «вакцини» для психологічного щеплення.

як позбутися прокрастинації? Скільки не відкладай «на потім» важливі 
справи, але час невблаганно рухається вперед і зазвичай ці справи все ж по-
винні бути виконані. Хворі люди не можуть довго чекати! Профілактичні 
заходи переносити небезпечно. Діагностичні дослідження більш актуальні на 
ранніх стадіях проблеми. Тому не треба себе обманювати уявною зайнятістю 
через дрібну роботу. Краще взяти себе в руки, зібратися і почати виповзати із 
«колючих густих чагарників» або «липкого павутиння» прокрастинації. 

З чого ж почати? І коли? Цікаве запитання і якщо над ним думати довго – 
то це знову пастка, бо це класичний елемент прокрастинації – зволікання, від-
терміновування. Тому довго роздумувати не можна, а треба починати діяти! 
Але як? Напр., так: 

1. Щоб упоратися з будь-якою проблемою, перше, що потрібно зробити, 
це усвідомити, що вона дійсно є (діагностика!). Головне – це бажання її вирі-
шити, а далі буде легше. 

2. Змініть своє ставлення до термінових і складних справ. Нехай вони важкі 
і на перший погляд нездійсненні, проте важливо вірити у власні сили. Якщо 
процес виконання справи трудомісткий і тривалий, розділіть увесь обсяг ро-
боти на частини, робіть перерви після виконаного. 

3. У боротьбі з прокрастинацією використовуйте підхід: «Якщо я не в си-
лах змінити ситуацію – то я в силах змінити своє ставлення до неї». Дуже 
часто прокрастинація – це наслідок того, що ми боїмося відповідальності, 
і фрази на кшталт: «Я повинен», «Я зобов’язаний», «Я відповідаю», «Мені не-
обхідно» нас лякають. Краще говорити собі: «Я роблю це з власної волі і зро-
блю швидко та якісно».

4. Знайдіть що-небудь, що надихне і потішить Вас. Позитивні емоції допо-
можуть здолати тимчасову прокрастинацію.

5. Тренуйте самодисципліну та силу волі. Почніть із нескладних і невели-
ких завдань. Для прикладу це може бути ранкова гімнастика (зарядка). Поч-
ніть виконувати її щодня в один і той самий час. А згодом – пробіжки та водні 
процедури. Це перевірений тренінг для сили волі.
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6. Виконуйте одну з неприємних справ зранку, вона повинна бути першою 
у Вашому списку завдань на день. Подумайте і мотивуйте себе – зроблена хоча б 
одна маленька неприємна справа (не кажучи вже про велику) – і Ваш список 
неприємних справ скоротиться на цілий пункт! Це ж чудово! Можна порадіти! 

7. Складайте список справ на день у письмовому вигляді. Це видається 
надто примітивним, але часто дає очікуваний результат. 

8. Робіть щодня (можливо, частинами) неприємну роботу, яку доводиться 
виконувати кілька разів на тиждень. Якщо Ви започаткуєте у собі таке пра-
вило, то поступово втягнетеся і це стане звичкою. А коли це звичка, то ми не 
помічаємо ані витраченого часу, ані обсягу виконаної роботи. 

9. Підготуйте всі необхідні інструменти або матеріали для роботи. Сама під-
готовка вже налаштує Вас на потрібний лад і розпочати небажане буде легше.

10. Контролюйте самі себе – чи зуміли Ви спочатку виконувати непри-
ємні справи? Переконайтеся у тому, що розпочали день із найбільш склад-
ного завдання, а не відволікалися на виконання дрібниць, щоб відтягнути 
вирішення дійсно важливого. Якщо спостерігається прогрес – то Ви на пра-
вильному шляху. 

11. Увага! важливо! Навчіться отримувати задоволення від завершення 
цієї іноді ненависної для Вас справи. А це не так просто, як здається. Зосе-
редьте свою увагу та акцентуйте її на приємних моментах, підвищуйте рівень 
задоволення, похваліть себе: розумного, достойного, найкращого. Гормони 
щастя – Ваші вірні помічники!

12. Пояснюйте самі собі декілька разів (а можливо, й більше), що прокрасти-
наційна тактика суперечить усякій здоровій логіці і знищує головну мотивацію 
успішної діяльності, бо ті декілька справ, які залишилися у списку невикона-
них пріоритетів, рано чи пізно стануть надважливими та суперактуальними, 
і єдиним способом відкласти їх буде … бездіяльність. Тому потрібно працю-
вати над собою, щоб не втратити те, що вдалося досягнути раніше, що є над-
звичайно важливим для Вашого успіху і самоствердження, подальшого Вашого 
повноцінного життя. 

Отже, якщо Ви знайшли в собі риси прокрастинатора, беріть на озброєння 
вищевикладені поради і дійте! Але часто виникатиме питання – чи треба все 
робити майже ідеально або наближено до ідеалу? Напевно, багато хто вважає, 
що так! Спробуємо розібратися? До того ж є підозра, що саме перфекціонізм – 
одна із суб’єктивних причин напружених прокрастинаторів.
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8.3. Перфекціонізм
Якщо мрієш про веселку – будь готовий потрапити під дощ.  

Д. Партон*

Інколи запитують: перфекціоніст – це хто? Чим він відрізняється від зви-
чайних людей? Щоб відповісти на це запитання, необхідно розібратися із ще 
одним поняттям – перфекціонізм! Відповідно, перфекціоніст – це людина, якій 
властивий перфекціонізм.

У психології перфекціонізм (від фр. perfection – досконалість, вдосконалення) – 
це віра у те, що ідеал може і мусить бути досягнутий. Це загострене прагнення 
людини до досконалості у всіх її діях і поведінці. У патологічній формі перфек-
ціонізм є станом неприйняття всього неідеального і вважається нездоровим. Про-
являється як бажання робити усе лише найкращим чином. Перфекціоніст не помі-
чає «золотої середини», у нього є тільки дві крайності: «ідеал» та «неідеал», а це 
все одно, що не бачити кольорів, бо існує лише білий і чорний. Перфекціоністи 
особливо вразливі до думки оточуючих. Їх турбує будь-яка критика. Вони нама-
гаються приховати недоліки і бояться «оголити» свої слабкі місця. Тому перфек-
ціоністи роблять усе, що від них залежить, аби досягти досконалості.

Дослідження показали, що перфекціонізм часто вважається однією з скла-
дових прокрастинації. Саме бажання завжди і все робити бездоганно стає ос-
новною причиною прокрастинації. Така вже людська сутність: наш мозок на-
магається діяти так, щоб реальність максимально відповідала очікуванням, 
відповідала тому, у що ми віримо.

Інколи перфекціонізм ще називають «синдромом відмінника». Все через 
бажання робити, навчатися на «відмінно». У шкільному і студентському віці 
така поведінка властива переважно дівчатам, адже вони більш схильні дотри-
муватися соціальних норм, проте може розвиватися й у хлопців.

Основні методи боротьби із перфекціонізмом: встановити сприятливі норми 
роботи; працювати не недбало, але без перенавантаження; визначити чіткий 
пріоритет виконання завдань; спочатку робити першочергові справи, потім – 
другорядні; встановити обмежені терміни, щоб уникнути непомірних витрат 
часу; обмежувати час на виконання навіть простих завдань тощо. 

Але якщо поглянути з другого боку, то, можливо, перфекціонізм не завжди є 
недоліком і патологією? Затяті перфекціоністи зазвичай творчі люди. А справж-
ній творець будь-чого просто зобов’язаний бути хоч трішки перфекціоністом, 
бо інакше навряд чи у нього вийде створити щось геніальне. Уявіть: якби пись-

* див. розділ 15 «термінологія»



Біорезонансна медицина – електромагнітний еліксир здоров’я

303

менники, художники або композитори або будь-хто, хто спроможний щось тво-
рити, – махнули б рукою і сказали про щось створене ними з першої (часто не 
дуже вдалої) спроби: «І так добре!», чи оцінили б ми їх творіння? Чи читали б ми 
із захопленням Т. Г. Шевченка або М. Цвєтаєву, якби вони не були б хоч трішки 
перфекціоністами? Далеко не все і не у всіх вдається з першої спроби. Щоб до-
сягти ідеалу, навіть великі світу цього працювали місяцями, роками, переживали 
«муки творчості», зазнавали невдач і розчарувань. Чи змогли б ми століттями за-
ворожено дивитися на полотно «Мона Ліза», якби величний Леонардо да Вінчі 
(1452-1519 рр.) не довів до досконалості її погляд, усмішку? Чи слухали б ми ге-
ніальні «Пори року», якби італійський композитор Антоніо Вівальді (1678-1741 
рр.) думав: «Усе, втомився у черговий раз удосконалювати уривок – хай вже зали-
шається цей варіант! І так вийшло не погано, інші не зможуть створити і такого!».

Тобто перфекціонізм може бути позитивом, але лише у деяких сферах на-
шого життя (зазвичай духовних), які дійсно вимагають наближення до іде-
алу. Однак у звичайному житті досягти ідеалу дуже непросто, бо суспільство, 
в якому ми живемо, теж далеко не ідеальне. То чи варто спокушати себе без-
глуздими ілюзіями? Можливо, потрібно просто жити і радіти найменшому, 
іноді далекому від ідеалу, явно недосконалому, але щирому і позитивному?

І ще важливо! Автори вважають, що перфекціонізм та гординя* – одного поля 
ягоди і, можливо, перебувають між собою у прямо пропорційній залежності. 
Здолай власну пихатість, свідомо принизь свою гординю. Якщо ти не зможеш 
зробити це сам, тоді інші це зроблять за тебе, але пам’ятай: буде більш боляче 
і принизливо. Спробуй. Ну хоч трохи. Напр., скажи комусь, що ти далеко не ідеал 
(як, до речі, і той хтось), що ти часто щось робиш невдало (ти не перший і не ос-
танній). Це спрацьовує і т. ч. можна хоч трішечки зменшити прояви перфекціо-
нізму, ну хоча б на крапельку. І це вже буде значний прогрес та неабиякий плюс.

8.4. Культура ділового спілкування та її 
значення для фахівця біологічної сфери

Заберіть у мене все, чим я володію.  
Але залиште мені мою мову. 
І скоро я знайду все, що мав.  

Д. Уебстер (американський політик і бізнесмен)

Непросто знайти нічого більш простого і в той же час більш складного, ні-
чого більш прекрасного та часто непристойного, ніжного та вульгарного, сміш-

* див. розділ 15 «термінологія»
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ного та трагічного – ніж людське спілкування. У нім – джерело нашої радо-
сті і тривог, наших підйомів та падінь, наших надій і успіхів. Відомо: основою 
людського спілкування є слово як найменша самостійна і вільно відтворювана 
у мовленні відокремлено оформлена значима одиниця мови. Але сила слова 
не в тому, що воно називає предмети, явища та ін., насамперед воно виконує 
функцію їх аналізу, передає досвід, який сформувався у процесі історичного 
розвитку поколінь. Слово ніби «подвоює» світ і дає змогу людині подумки 
оперувати предметами, явищами і т. д. Людина може довільно уявляти різні 
образи незалежно від їх реального існування, і т. ч. може на свій розсуд керу-
вати цим власним другим внутрішнім світом . 

Слово є системою кодів, які забезпечують переведення пізнання людини 
у новий вимір. Воно дає змогу здійснити стрибок від чуттєвого до раціональ-
ного і навпаки. Слово є двигуном думки, лише воно обертає поточне почуття 
в думку. Адже, щоб про щось говорити і навіть думати, потрібно його якось 
називати, іменувати. Ніхто не знає таємниці походження слів, людської мови. 
Існує безліч версій: одні доводять, що мова – безцінний дар Бога; інші запевня-
ють, що здатність до мови прийшла до людини сама собою; треті стверджують, 
що мова з’явилася в результаті тривалого багатовікового перетворення тварин 
на людину і т. д. Лише в одному одностайні вчені: саме мова робить людину 
людиною. Мова властива людському суспільству і вивчити людську мову поза 
суспільством для людини неможливо. Якщо дитина росте, напр., у зграї тва-
рин, то вона ніколи не навчиться говорити. Такі випадки відомі. 

Відомий американський спеціаліст з ораторського мистецтва Френк Снелл 
закликає: «Не допускайте, щоб через ваші мовні недоліки співрозмовники на-
малювали помилкову картину ваших здібностей. Змусьте вашу мову пра-
цювати на вас!». Це стосується лікарів і валеологів та їх пацієнтів. Великий 
римський оратор цицерон* зазначав: «Красномовство – це щось таке, що да-
ється важче, ніж це здається, і народжується з дуже багатьох знань і старань».

 Зазвичай під терміном «спілкування» розуміють процес налагодження 
і розвитку контактів між людьми, вони обумовлені потребами в спільній ді-
яльності і обміні інформацією. Ділове спілкування має свої суттєві особли-
вості. Ділові контакти налагоджуються між людьми, яких пов’язує певна справа 
(напр., лікар-пацієнт). Ділове спілкування завжди має цільову спрямованість. 
На відміну від дружнього, «ділове спілкування – це різновид міжособистісного 
спілкування, яке спрямоване на досягнення певної конкретної домовленості». 

* див. розділ 15 «термінологія»
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У повсякденному житті ми частіше оточуємо себе тими людьми, які нам при-
ємні. А в процесі ділової діяльності переважно вимушені спілкуватися з тими, 
хто нам потрібний. Найважливіша особливість ділового спілкування полягає 
в тому, що необхідно вміти вибудовувати стосунки з різними людьми і досягати 
максимальної ефективності ділових контактів. Ще одна важлива особливість 
ділового спілкування – встановлюючи ділові зв’язки, ми повинні чітко уявляти, 
що партнера по спілкуванню цікавить насамперед те, наскільки ми йому мо-
жемо бути корисні. При цьому за інших однакових умов він віддасть перевагу 
тому, з ким приємно спілкуватися, кому захотілося піти назустріч. Щира, ви-
гідна, найкраща від партнера пропозиція може бути не реалізована через Ваш 
«похмурий та роздратований погляд», «криве слово», недолугу мову або еле-
ментарну невихованість. Щоб такого не сталося, необхідно формувати, осво-
ювати культуру спілкування! Це складне, але цікаве і продуктивне завдання. 

Треба зрозуміти, що сторони ділового спілкування завжди взаємопов’язані: 
уміння правильно сприймати і приймати партнера, клієнта, пацієнта, спожи-
вача (або аудиторію) допомагає знайти потрібні аргументи, а володіння крас-
номовством – їх викласти. Ще в давнину говорили: «Слово наполовину на-
лежить тому, хто говорить, а наполовину тому, хто слухає».

Справжня культура ділового спілкування передбачає і високу етичну куль-
туру, уміння бачити в діловому партнерові не лише потрібну тобі людину, але 
й цікаву, повноцінну особу. Інший важливий принцип ділових взаємозв’язків – 
терпимість, яка означає усвідомлення неможливості здолати «з наскоку» слаб-
кості і недоліки партнерів, невпевненість і підозрілість пацієнтів, клієнтів. Не 
менш важливими також є ввічливість, тактовність, справедливість, вимогли-
вість до себе, принциповість, а також повага до думок ін.

логіка при спілкуванні. Логіка як наука вивчає закони мислення, спо-
соби здобуття знань про світ шляхом міркувань. Нашій свідомості властиво 
шукати у всьому систему, класифікацію, порядок – логіку. Знання логіки так 
само допомагає правильно мислити, як знання граматики правильно говорити 
і писати. Вона необхідна і для вченого, і для практика, і для підлеглого, і для 
керівника, і для лікаря, і для пацієнта. Класичним прикладом свідомого пору-
шення правил логіки є софізми.

Софізм (від грец. Σόφισμα – майстерність, уміння, хитра вигадка, прийом, 
мудрість) – неправильний, помилковий висновок, який при поверхневому роз-
гляді здається правильним. Софізм заснований на навмисному, свідомому по-
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рушенні правил логіки. Ось один із класичних древніх софізмів (т. зв. «рога-
тий»), який приписують Евбуліду*: «Скажи – все, що ти не втрачав, – ти маєш? 
Логічно? Так? – Так! А роги ти не втрачав? Ні. Отже, ти їх маєш. Таким чином, 
у тебе є роги і ти рогатий». Або приклад сучасного софізму: «Дурні вчаться 
на власних помилках. Згодний? Так! А розумні вчаться на помилках інших! 
Так? Ну так! Тоді виходить, що розумні вчаться у дурнів? Виходить, що так!». 

Не треба думати, що софізми – це далеке минуле. Що це древні греки так 
розважалися. Зовсім ні! Озирніться і задумайтеся! В сучасному світі нас пов-
сюди оточують софізми, особливо багато їх у рекламних текстах. І з цим по-
трібно бути обережним. Але більш докладно про це – у наступних наших пу-
блікаціях.

8.5. Біоетика – важливий елемент 
сучасної біологічної культури

Не роби зла – і то благодіяння. 
Публій Сір*

Наукова революція XX ст. суттєво змінила уявлення про природу людини, 
особливості її існування. Але зовнішні зміни неодмінно повинні базуватися на 
змінах внутрішніх! Це аксіома*! Чому ж виникла біоетика (з грец. βίος – життя, 
ἔθος – звичай)? Її виникнення обумовлено насамперед наслідками загальної 
кризи культури у людському суспільстві. Така сумна ситуація стала вимагати 
нового етичного виміру людської діяльності і думки, який повинен врахову-
вати особливості сучасного стану світової культури. 

Широко відомий сьогодні термін «біоетика» запропонував американський 
учений В. Р. Поттер ще у 1969 р. Він також сформулював перше визначення для 
нової наукової дисципліни: «біоетика – це поєднання біологічного знання з пі-
знанням системи людських цінностей». Фактично біоетика – це наука про вижи-
вання людства (не більше і не менше); це такий собі новий вид мудрості, що вка-
зує, як саме використовувати людям наукове знання для забезпечення соціальних 
благ. Біоетика намагається знайти шляхи вирішення низки моральних колізій*, що 
виникають у процесі наукових досліджень. Широке розуміння біоетики містить 
у собі цілий комплекс різних проблем, пов’язаних як із системою охорони здо-
ров’я людей, так і з ставленням людини до тварин, рослин, мікроорганізмів. 

Біоетика, як філософсько-моральна дисципліна виникла насамперед, як 
відповідь на трансплантацію (пересадку) людських органів, що ввійшло у го-
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стру суперечність з традиційними, історичними, культурними та моральними 
цінностями. В цілому біоетику можна розглядати як особливу частину загаль-
ної етики, яка в умовах швидкого поширення нових біологічних технологій 
покликана захищати фундаментальні людські цінності – право людини на 
свободу, автономію і право на життя. У наших шановних слов’янських пред-
ків, яких потім назвали (обізвали) «язичниками», панував світоглядний прин-
цип їх віри (рідної віри): «Живи добре сам і давай так жити іншим». По суті, 
через сотні років те ж саме маніфестує і біоетика.

У сучасній західноєвропейській культурі принципи біоетики взагалі сприй-
маються як етика життя, етика благоговіння перед життям. Вважаємо, що нам, 
східноєвропейцям, теж треба рухатися у цьому напрямку. І починати варто із 
системи мислення. Проте це вже прерогатива деонтології.

8.6. деонтологія як система біологічного мислення
Навчання без роздумів марне,  

але й роздуми без навчання небезпечні. 
Конфуцій* 

Охорона здоров’я людей (як і тварин) має дуже тісний зв’язок з моральні-
стю. Моральне «обличчя» працівника гуманної та ветеринарної медицини, ос-
новні його риси, норми та принципи формувалися й удосконалювалися у різ-
них країнах упродовж багатьох століть. На таке формування впливали рівень 
культури, національні та релігійні традиції, політичний лад, соціально-еконо-
мічні, класові, кланові відносини тощо. 

Деонтологія – складний термін. В його основі суть, яка є дуже важливою, 
особливо при використанні новітніх технологій. І нам варто спробувати розі-
братися із цією суттю. 

деонтологія (від грец. δέον – належне, тобто – наука про належне) – це су-
купність етичних норм і принципів поведінки працівника біологічної сфери при 
виконанні ним своїх професійних обов’язків. Це ціла філософська наука про пі-
знання фахівцем сутності службового обов’язку, що створює передумови для 
формування особистісних норм професійної поведінки і розуміння мотивів його 
вибору. Основна мета такого вибору – формування внутрішнього переконання 
щодо встановлення об’єктивної істини та прийняття справедливого рішення. 

Термін «деонтологія» уперше ввів у науковий обіг англійський філософ 
права Ієремія Бентам у праці «Деонтологія» (1834 р.), де зазначав, що це є 
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вчення про професійні обов’язки та результати їх виконання. Бо у кожній дії 
є важливий підсумок, це та користь, яку приносить сама дія. Початок користі, 
за І. Бентамом, і становить основу деонтології. 

Часто деонтологію (як у гуманній, так і у ветеринарній медицині) ототож-
нюють з іншими відомими поняттями, зокрема з етикою (медична/ ветеринарна 
етика, біоетика) та професійною культурою (медична або ветеринарна культура). 
Безумовно, ці поняття тісно пов’язані між собою, проте вони суттєво відрізня-
ються одне від одного. Відмінності між деонтологією, професійними етикою 
та культурою полягають насамперед у тому, що різний зміст має їх норматив-
ність. Зокрема, науки щодо професійної культури та етики продукують для всіх 
працівників біологічної галузі певні зразки норм, що можуть прийматися і ча-
сто приймаються державою та набувають загальнообов’язкового значення. Ці 
зразки норм можуть міститися у різноманітних морально-етичних кодексах, ві-
домчих статутах, наказах, пам’ятках, інструкціях тощо. На відміну від зазначе-
них наук деонтологія жодних моделей норм не творить і її вимоги письмово 
(інструктивно) не можуть бути відображені. Нормативність цієї науки полягає 
у виробленні фахівцем особистих норм, що мають індивідуальний характер та 
призначені лише для конкретного випадку. Ось такі одноразові норми і можна 
сміливо називати деонтологічними. Якщо норми професійної культури і етики 
спрямовані на регулювання службових дій, то деонтологічні норми – на регу-
лювання професійного мислення. В цьому головна різниця! Якщо норми про-
фесійної культури і етики спрямовані на весь біологічний загал, то деонтоло-
гічні норми – на конкретного фахівця. Адже немає такої науки (можливо, крім 
деонтології та філософії), яка вивчала б думки біологів, і не будь-які, а саме 
ті думки, які передують будь-яким їх професійним діям і потребують попе-
реднього впорядкування. Реально двох однакових деонтологічних норм не бу-
ває. Вони просто не можуть бути ідентичними для всіх фахівців. Деонтологічна 
норма формується у кожному конкретному випадку. Це норма для одного праців-
ника і тільки для конкретного випадку в його діяльності. Інший фахівець, який 
потрапить в аналогічну ситуацію, неодмінно думатиме по-своєму і сформує для 
себе іншу, власну норму службової поведінки. І ця норма і не гірша, і не краща 
за норму ін. працівника, просто вона буде ексклюзивна.

Важливо те, що деонтологічні норми діють швидше, ніж норми профе-
сійної культури і етики. Адже йдеться про думки, внутрішній світ людини 
(а швидкість думки, як відомо, значно більша, ніж, напр., швидкість світла). 
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Деонтологія була, є і буде наслідком інтелектуальної діяльності фахівця, 
його думок, впливів (внутрішніх аспектів) усіх можливих видів культур. У той 
же час для етики хоча і важлива інтелектуальна діяльність фахівця, проте оці-
нюється вона за його службовими діями, які відображають зовнішні аспекти 
певних видів культур. Професійна культура також вбирає у себе як інтелекту-
альну, так і фізичну діяльність спеціаліста.

Отже, деонтологія дає відповіді на запитання: що, де, коли і як – у думках, 
мисленні; біологічна етика відповідає на ті ж запитання, але в діях; а профе-
сійна культура на ті ж запитання формує відповіді і в думках, і в діях. Тобто 
культура = деонтологія + етика (думки + дії).

Якщо для деонтології важливими є існування свідомості та почуття, їх вну-
трішній вплив на дії фахівця, то для професійної культури і етики необхідно, щоб 
свідомість і почуття мали зовнішній вияв (проявилися у зовнішньому світі для їх 
оцінки ін. особами). Деонтологія взагалі відображає саме внутрішні процеси тепе-
рішнього і майбутнього. Для неї важливий хід думок у майбутнє, хід думок, який 
спонукає до дій, до потрібного й належного. Характерним для деонтології також є 
внутрішнє ставлення особи до реальної дійсності, що знаходить вияв в обов’язках 
фахівця: спілкуванні, прийнятті рішення, пізнанні явища та ін. Обов’язок – поняття 
ширше, ніж усі інші, оскільки основними тут є внутрішні процеси – думки, а не дії. 
Тобто з почуття обов’язку, його сили, ступеня випливають певні особисті норми. 

Знання моральних і біологічних норм безпосередньо діють на суб’єкта, 
який усвідомлює, що його воля підкорена вимогам норм. Це і породжує уяв-
лення про внутрішній обов’язок, його загальнолюдську цінність і конкретні 
соціальні блага, закладені у самому вчинку. це формує той внутрішній імпе-
ратив (від лат. imperativus – владний, impero – наказую; імператив в юриспру-
денції  – обов’язковість. Напр., імперативна норма – обов’язкова норма), вну-
трішня обов’язковість, внутрішній закон, який людина накладає сама на себе 
і який для неї просто необхідний. Сутність внутрішнього імперативу полягає 
в тому, що людина ставить собі мету, яка у той же час є її внутрішнім обов’яз-
ком. У цьому немає суперечності, оскільки людина сама себе примушує, що 
цілком сумісно з її внутрішньою свободою й виявом власної незалежної волі – 
права вибору поведінки у межах об’єктивно існуючого соціуму.

Хто б сумнівався у тому, що спеціаліст з інформаційно-хвильових технологій 
має бути грамотною, високо культурною людиною, без зайвих комплексів, егої-
зму і гонору; людиною, яка повинна володіти як швидкою реакцією, так і мудрою 
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витримкою; як добротою, так і вимушеною жорстокістю задля блага пацієнта 
або суспільства. Важливою також є рішучість – здатність людини приймати рі-
шення і втілювати їх у життя, а підґрунтям для лікарської рішучості є швидкість 
та якість лікарського мислення; і в той же час важливе самокритичне ставлення 
до своїх дій (а відповідно – думок, системи мислення, бо вони передують діям), 
часто у складних ситуаціях сумніви передують рішучості. І все залежить від 
швидкості подолання сумнівів: людей, які швидко їх долають (секунди, хвилини), 
називають рішучими, а тих, яким необхідні години, дні, тижні, – не рішучими. 
Але сумніви є у всіх (можливо, окрім зомбі), і це нормальний мозковий процес. 
Практична діяльність лікаря, біолога потребує витримки та самовладання, впев-
неності у своїх діях. Це важливі складові професійної мужності. 

Перефразовуючи (ну зовсім трохи) вислів відомого французького фізіолога 
Ш. Ріше (1850-1935 рр., лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 
у 1913 р.), хотілося б зазначити: «Будьте зухвалі в своїх цілях, будьте сміливі 
у своїх гіпотезах і філігранно точні у своїх спостереженнях, але, будь ласка, 
будьте дуже обережні у своїх висновках!» 

Авторитет лікаря підтверджується не лише сумлінною працею, позитив-
ним відношенням до справи, а й дуже важливими додатками до цього: делікат-
ністю, тактовністю, ввічливістю та іншим моральними людськими якостями. 
Становлення та розвиток зазначених позитивних якостей допомагає забезпе-
чити така складна і цікава наука щодо професійного мислення, як деонтологія. 

Ярою противницею деонтології можна вважати ятрогенію.

8.7. ятрогенія як відображення 
проблем біологічної культури 

Якщо хтось захоче вивчити всі закони,  
то в нього не залишиться часу, щоб їх порушувати. 

Гете*

ятрогенія (з грец.: iatros – лікар, gennum – створювати, породжувати) – це 
захворювання, породжені лікарем. Доволі часто використовуються словос-
получення: ятрогенні захворювання, ятрогенна патологія, ятрогенний шлях 
зараження та ін. І для фахівця біологічних професій слід чітко розуміти за-
значені словосполучення. Якщо знаєш, розумієш – ти вже озброєний і твої дії 
будуть більш ефективні! Культура (деонтологія + етика) та ятрогенії – вороги: 
що вища культура, то менше ятрогенних патологій, і навпаки. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Основоположник самого терміна «ятрогенія» – німецький психіатр О. Бумке 
(1925 р.). Він звернув увагу на шкідливі наслідки негативного впливу лікаря на 
психіку хворого і назвав такі психогенні захворювання «ятрогенні». По суті, 
це були інформаційні негативні впливи. Енциклопедичний словник медичних 
термінів (1984 р.) містить вже таке визначення ятрогенного захворювання: те, 
що «обумовлене необережними висловлюваннями або вчинками лікаря (чи ін-
шої особи з числа персоналу), що несприятливо впливали на психіку хворого». 

У сьогоднішніх реаліях доволі часто почали спостерігатися парадоксальні 
ситуації, коли разом із беззаперечною користю гуманна та ветеринарна меди-
цина, валеологія, новітні технології і т. д. можуть породжувати наслідки ще 
більш негативні, ніж проблеми, із якими вони борються! 

Залишені інструменти в організмі пацієнта після операції, лікарські алергії, вну-
трішньолікарняне інфікування, післяопераційні ускладнення – далеко не повний 
перелік ситуацій, при яких проявляються ятрогенні чинники. А хіба, напр., сучасна 
дезінфекція не ятрогенний фактор щодо нормобіоценозів і фізіологічних проце-
сів, які з ними пов’язані? А масове, часто бездумне використання антибіотиків та 
ін. антимікробних засобів – не ятрогенний чинник щодо людини і її нормофлори? 
Ці та багато інших запитань (переважно риторичних) потребують відповіді вже 
зараз, а надалі актуальність та потреба у такій відповіді неодмінно зростатиме.

Розрізняють (умовно) такі види ятрогеній: 
1. діагностичні: – невстановлений діагноз або встановлений не правиль-

ний діагноз; – помилки при проведенні діагностичних досліджень (напр., ма-
ніпуляції нестерильним інструментом – класичний приклад ятрогенного шляху 
передачі збудника хвороби); – гіпердіагностика з різних меркантильних* при-
чин (виявлення неіснуючих ознак і захворювань) тощо.

2. Профілактичні: – негативна реакція організму на помилки лікаря при 
профілактичних щепленнях; – помилки під час проведення профілактичних 
або оздоровчих заходів. 

3 . лікувальні: – дефекти при виконанні лікувальних заходів;  – пошко-
дження органів або тканин при операції; – залишення інструментів (інших 
сторонніх предметів) у тілі пацієнта та ін.

4. Фармацевтичні: – наслідки порушень під час зберігання, застосування 
медикаментів та біопрепаратів; – порушення режиму прийому або дозування 
ліків; – призначення непоказаних (не потрібних пацієнту, але чомусь потрібних 
лікарю) при певному захворюванні лікарських засобів (знову меркантильність). 

* див. розділ 15 «термінологія»



Голуб Ю.С., Коптєлов О.О., Бондар М.П.

312

5. Інформаційно-етичні: – слова фахівця, які неправильно тлумачать паці-
єнти (напр.: «ви змушені будете «протягнуть ноги», або «і як тільки такі змо-
жуть народити?»); недостатня інформація щодо захворювання;  – викривлена 
(«липова») інформація; – недотримання лікарем належних правил у стосун-
ках із пацієнтом; – порушення режиму збереження лікарської таємниці та ін. 

За даними ВООЗ, ятрогенні прояви зустрічаються у 20% хворих і станов-
лять 10% у структурі госпітальної смертності людей. 

Тобто медичні ятрогенії – це несприятливі наслідки будь-якого медичного 
впливу на хвору (лікування), умовно здорову або здорову (діагностика, профі-
лактика, оздоровчі процедури) людину. 

Вже давно настала пора порушувати питання щодо електромагнітних 
ятрогеній. Часто говорять про паразитарні електромагнітні поля, елек-
тромагнітну радіацію, а в екології з’явилося і вже вкоренилося таке поняття, 
як «електромагнітний смог». Під словом «смог» (від англ. smoky fog, що бу-
квально означає «димовий туман») зазвичай розуміють надмірне забруднення 
повітря шкідливими речовинами; це аерозоль у повітрі, що складається з диму, 
туману і пилу. А електромагнітний смог – це той, що належить до електромаг-
нетизму, тобто одночасно до електрики і магнетизму. Це означає, що ми, самі 
того не помічаючи, не відчуваючи, буквально потопаємо у різноманітних елек-
тромагнітних полях, які постійно створюються силовими кабелями, автомобі-
лями, телевізорами, комп’ютерами, холодильниками, мобільними телефонами 
і навіть сучасним медичним обладнанням. Усі пристрої, що генерують, пере-
дають, споживають електроенергію: настільна лампа, електробритва, праска, 
фен або пилосос, є джерелами електромагнітного смогу. Проте головними ви-
нуватцями такої ситуації вважають, звичайно, не настільні лампи і фени, а ан-
тени телецентрів, радіостанцій, мобільних операторів, локатори, лінії елек-
тропередач, мікрохвильові печі, електрички, трамваї, тролейбуси, метро та ін. 
У людини немає вроджених індикаторів наявності таких полів у навколиш-
ньому середовищі. Електромагнітний смог, взаємодіючи з електромагнітним 
полем організму, органу, клітини, молекули може частково його пригнічувати 
або спотворювати. Така дія призводить до зниження імунітету, порушення клі-
тинного обміну і, як наслідок, виникнення різних захворювань. Звідси випли-
ває, що пригнічене або спотворене електромагнітне поле організму потрібно 
якось корегувати, відновлювати. Методів такого корегування існує багато, 
але одним із них може бути застосування спеціальних електромагнітних ге-
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нераторів. За допомогою таких приладів необхідно спочатку діагностувати 
електромагнітну проблему, а потім її вирішувати, нейтралізувавши негативне 
електромагнітне навантаження і відновивши природні характеристики ЕМП. 
Особливо дискусійним є питання щодо впливу на організм людини популяр-
них фізіотерапевтичних апаратів, але про це у наступних наших публікаціях.

Резюме до глави 8. Культура відіграє важливу роль у житті суспільства, 
виступає засобом акумуляції, збереження і передачі людського досвіду. Як 
і культура, світогляд також накладає свій відбиток на життя і розвиток будь-
якої людини, її особистість. Базові елементи культури кристалізуються і від-
працьовуються під час формування людиною власної міцності (внутрішньої 
інтеграції) та еластичності (зовнішньої адаптації) організму. Здоров’я, добро-
бут і культура безпосередньо залежні між собою і доповнюють одне одного. 
Але культура здоров’я стосується не тільки фізичних навантажень і обмежень 
у їжі, актуальними є питання щодо культури мислення, культури емоційного, 
духовного, енергетичного та інформаційного здоров’я. І як елемент енерге-
тичного здоров’я – культура електромагнітного здоров’я! Для формування 
культури людини потрібний час. Ефективне управління часом не тільки дає 
змогу людині зробити свій робочий день продуктивнішим, але й знімає пси-
хологічні перевантаження, які виникають внаслідок браку часу та негативно 
впливають на здоров’я. Успішну, життєрадісну людину від людини, що не має 
успіху, відрізняє саме часовий баланс: успішна, здорова людина продукує ба-
гато ефективного часу, а неуспішна, хвора його малоефективно витрачає. Од-
ним із рішень може стати застосування спеціальних прийомів і методів, що 
мають загальну назву тайм-менеджмент. Важливою також є боротьба з т. зв. 
«пожирачами» часу. Одним із найбільш розповсюджених «викрадачів» часу є 
прокрастинація. Це поняття в психології позначає схильність до постійного 
відкладання справ «на потім». Перфекціонізм – одна із суб’єктивних причин 
напружених прокрастинаторів. У психології перфекціонізм – це віра у те, що 
ідеал може і мусить бути досягнутим; це загострене прагнення людини до до-
сконалості у всіх її діях і поведінці. Перфекціонізм проявляється у бажанні ро-
бити усе якнайкраще. Перфекціоніст не бачить «золотої середини», у нього є 
тільки дві крайності: «ідеал» та «неідеал». 

Складно знайти щось більш просте і одночасно більш складне, ніж людське 
спілкування, основою якого є слово, така система кодів, яка забезпечує пере-
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ведення пізнання людини у новий вимір. Слово є двигуном думки. Необхідно 
формувати, освоювати культуру спілкування, особливо між лікарем і пацієн-
том. Це складне, але цікаве і продуктивне завдання.

Охорона здоров’я людей і тварин має дуже тісний зв’язок з моральністю. 
Чому виникла біоетика? Насамперед як наслідок загальної кризи культури. 
Широке розуміння біоетики пов’язано як із системою охорони здоров’я лю-
дей, так і зі ставленням людини до тварин, рослин, мікроорганізмів. Це стосу-
ється і деонтології як сукупності етичних норм і принципів поведінки праців-
ника біологічної сфери при виконанні ним своїх професійних обов’язків. Це 
ціла філософська наука про пізнання фахівцем сутності службового обов’язку. 
Якщо норми професійної культури і етики спрямовані на регулювання служ-
бових дій, то деонтологічні норми – на регулювання професійного мислення. 
Важливо те, що деонтологічні норми діють швидше, ніж норми професійної 
культури і етики, бо йдеться про думки, внутрішній світ людини. Тобто де-
онтологія дає відповіді на запитання: що, де, коли і як – у думках; біологічна 
етика відповідає на ті ж запитання, але в діях; а професійна культура формує 
відповіді на аналогічні запитання і в думках, і в діях. Отож, культура = деон-
тологія + етика (думки + дії). 

Ярою противницею деонтології є ятрогенія – захворювання, які породжені 
лікарем. У сьогоднішніх реаліях виникає парадоксальна ситуація, коли разом 
із беззаперечною користю гуманна та ветеринарна медицина, валеологія, но-
вітні технології можуть породжувати наслідки ще більш негативні, ніж про-
блеми, із якими вони борються! Настав час вивчати електромагнітні ятрогенії. 
Часто говорять про «паразитарні електромагнітні поля», «електромагнітну ра-
діацію», «електромагнітний смог». Взаємодіючи з ЕМП організму, вищеназ-
вані ятрогенії можуть його пригнічувати або спотворювати. Така дія призво-
дить до виникнення різних захворювань. Спотворене ЕМП організму потрібно 
певним чином корегувати, відновлювати. І деякі фахівці біорезонансної меди-
цини навіть знають, як це зробити.

дякуємо!
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9. дЕяКІ АСПЕКти ФІЗиКи 
І МЕтАФІЗиКи

Усі ми у школі вивчали фізику (а дехто це продовжував і у вищих навчаль-
них закладах), тому маємо певне уявлення про неї як про науку. Але пропо-
нуємо трішки згадати і, можливо, поновити наші фізичні знання і уявлення. 

Фізика – це фундаментальна наука про природу (з грец. мови слово фі-
зика так і перекладається – природа), властивості матерії та закони її руху. 
Вона вивчає, досліджує і елементарні частинки, і атоми та молекули, і тверді 
тіла, і рідини, і гази, і плазму, а також фізичні поля – гравітаційні, електро-
магнітні, поля ядерних сил тощо. Крім цього, фізика вивчає механічні, те-
плові, електричні, магнітні, світлові, акустичні та ін. явища природи. Тобто 
фізика – це наука розуміти природу. Але чи потрібно людям її розуміти? Ще 
й як! По-перше, ми – частина цієї природи, а по-друге, фізика є теоретичною 
основою сучасної техніки, на базі цілого ряду фізичних відкриттів різних пе-
ріодів виникли електротехніка, радіотехніка, електроніка, напівпровідникова, 
лазерна і кріогенна техніка; ядерна енергетика; створені матеріали із заздале-
гідь заданими властивостями тощо. А фізичні знання широко застосовуються 
людьми у механізації й автоматизації виробництва, енергетиці, транспорті, га-
лузі зв’язку, електроніці, розв’язанні екологічних, біологічних та ін. проблем 
і т. д. Глобальна наука чи не так? У сучасному житті практичні результати ді-
яльності фізичної науки нас оточують всюди.

А що ж таке метафізика? Сам термін походить від сполучення грец. слів 
«μετά – мета + φυσικά – фізика» і таке поєднання означає «те, що йде після фі-
зики», це щось поза фізикою, щось незбагненне, те, що існує незалежно від 
відомих нам законів фізики. Оскільки, як вже зазначили, фізика має значення 
«природа», то метафізика, що вивчає щось позаприродне, надприродне (БОГА, 
Дух, душу і т. д.), може мати значення «надприрода». Метафізика є спробою 
пізнати надчуттєву реальність. Ця наука бере до уваги не лише явища або 
системи явищ нашого зовнішнього світу, а й (що головне!) реалії загадкового 
внутрішнього, духовного світу, намагається розібратися у взаємозв’язках між 
цими світами. Це і є той максимум, якого прагне досягти метафізика, в цьому 
полягає глибинна суть її досліджень «максимально мислимої реальності».

Платон* розумів метафізику як науку про вічні ідеї; Аристотель* називав її 
наукою про основи речей, «першою філософією»; а І. Кант* – наукою про межі 

* див. розділ 15 «термінологія»
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людського розуму. Інші вчені сприймають метафізику як синонім філософії, пого-
джуючись із тим, що вона знаходиться на грані релігії й науки. Але очевидно для 
всіх: всі фізичні речі і явища підпорядковані своїй метафізичній основі (природі).

Міркування про світ змінювалися разом із самою людиною, і в сучасній 
філософії «метафізика» так і не має чіткого і однозначного визначення, тому 
сприймається як багатозначне, а інколи суперечливе поняття. Хтось її взагалі 
не сприймає. Відповідно і сучасних визначень для метафізики теж багато. Нам 
сподобалося таке: «Метафізика – це вчення про граничні засади буття, пізнання 
та ціннісного ставлення людини до світу». У цьому сенсі метафізику можна 
вважати головною філософською дисципліною, бо до неї безпосередньо тор-
каються всі інші філософські напрямки. Будь-який філософ, який у своїх філо-
софських дослідженнях займається питаннями, напр., здоров’я, норми і пато-
логії, етики, естетики, філософії культури, філософії права, мови, історії і т. д., 
хоче він цього чи не хоче, свідомо чи не свідомо, але обов’язково якимось чи-
ном спирається на певні метафізичні уявлення щодо загальної природи ре-
чей, устрою світу, місця людини в цьому світі, наявності Бога в ньому тощо. 

Фундаментальним розділом, однією з найважливіших частин метафізики є он-
тологія – учення про буття як таке; розділ філософії, в якому вивчаються фунда-
ментальні принципи, загальні категорії сущого. Ідеалістична філософія субстан-
цією буття визнає свідомість, матеріалістична – матерію. Їм обом протистоїть т. 
зв. філософський дуалізм, який наголошує на існуванні двох самостійних і неза-
лежних субстанцій – матерії і свідомості. Проблема буття стала предметом по-
стійного філософського дослідження, бо буття існує в різноманітних формах. За-
садами класифікації виступають способи існування буття, рівні організації матерії, 
її атрибути, форми руху тощо. Онтологія (від грец.: суще і вчення) традиційно на-
магається пізнати світ як єдність і зрозуміти, що знаходиться в основі цієї єдності. 
Також онтологія розв’язує низку світоглядних питань, серед яких можна розріз-
нити дві основні групи: – питання щодо буття світу; – питання щодо буття людини. 
Можливо, тепер ми хоч трохи зрозуміємо і стародавніх, і сучасних лікарів-ціли-
телів – хіба вони шукали і шукають відповіді не на ті ж питання, що й філософи, 
метафізики, езотерики? Трохи, можливо, і зрозуміємо, якщо захочемо це зробити.

9.1. Матерія як філософська категорія, її атрибути і форми
Матеріальний, природний світ є однією з основних форм буття, тому аналіз 

поняття «матерія» (від лат. materia – деревина як будівельний матеріал) завжди 
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знаходився у полі зору різних філософських шкіл і напрямків. Це фундамен-
тальне філософське поняття, і його тлумачення часто були різними, а інколи 
діаметральними. Матерія – ключове поняття матеріалізму, а їх суперники – іде-
алісти – розуміли цю категорію по-іншому. Так, видатний давн.-грец. філософ 
Платон* (вважають, що сам термін «матерія» він використав першим) розгля-
дав матерію як проекцію світу ідей і вважав, що сама собою матерія є ніщо, 
а щоб перетворитися на реальність, у неї має втілитися якась ідея. Своє розу-
міння цього складного поняття мали Аристотель, Спіноза, Р. Декарт, І. Нью-
тон, Г. Гегель (матерія як «інобуття» абсолютної ідеї; саме абсолютний Дух 
породжує матерію) та ін. І навіть у наш час існують різні аспекти філософ-
ського осмислення матерії. Одними з найбільш поширених сучасних її визна-
чень є такі: «Матерія – це філософська категорія для позначення об’єктивної 
реальності, яка дається нам у відчуттях і існує незалежно від нашої свідомо-
сті». «Матерія – загальна субстанція, субстрат будь-яких речей, їх властивос-
тей, відносин і форм руху».

Матерія не створюється, не знищується, не вичерпується, вона вічна і безкі-
нечна якісно і кількісно, має здатність до будь-яких форм свого відображення, 
включаючи людську свідомість. Матерія невичерпна і її невичерпність під-
тверджується даними сучасної науки, що розрізняє різні рівні організації ма-
терії: рівень неживої, живої і соціальної матерії. Або такі рівні: – поля та еле-
ментарні частинки; атоми і молекули; гази, рідини і «тверді тіла»; – космічні 
об’єкти (планети, зірки, галактики і т. д.); – об’єкти живої природи (біологіч-
ний рівень); – утворення на основі об’єднань людей (соціальний рівень). Усі 
рівні організації матерії тісно пов’язані між собою і знаходяться у певній іє-
рархії і розвитку: від відносно простих форм неживої матерії до більш склад-
ніших – живої і соціально організованої. Уявлення про структуру і різноманіт-
ність матерії постійно розширюються і поглиблюються як щодо мікро-, макро-, 
так і мегасвіту (з фізичної точки зору – фізичний мікросвіт). Мікросвіт фізич-
ний (напр., мікробіологи під цим терміном розуміють зовсім інше) – це світ 
гранично малих матеріальних мікрооб’єктів, розмір яких обчислюється у ді-
апазоні від 10-8 до 10-16 см, а час життя – від нескінченності до 10-24 с. Це 
світ від атомів до елементарних частинок, яких вже виявлено понад 400 ра-
зом із їх античастинками. Всі вони володіють як хвильовими, так і корпуску-
лярними властивостями. Макросвіт фізичний – світ матеріальних об’єктів, 
від макромолекул до величин, що порівнюються за своїм масштабом з люди-

* див. розділ 15 «термінологія»
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ною і більше. На цьому рівні просторові величини вимірюються від мм до км, 
а час – від секунд до років. Мегасвіт фізичний – сфера космічних масшта-
бів і швидкостей, де відстань вимірюється астрономічними одиницями: світ-
ловими роками (1 світловий рік = 10 трлн км) і парсеками (1пк = 30 трлн км), 
а час їх існування – мільйонами і мільярдами років. До цього рівня належать 
найбільш великі матеріальні об’єкти: планети та їх системи, зірки, галактики 
і їх скупчення, що утворюють мегагалактики. 

У всіх світах матерія не береться з нізвідки і не зникає в нікуди, вона про-
сто переходить з одного стану в інший.

Найважливіші атрибути (властивості) матерії: рух, простір, час. Рух – це 
спосіб існування матерії. Не існує матеріальних об’єктів поза певними фор-
мами руху. Припинення руху означає припинення самого існування цього 
об’єкта і перехід його в щось інше. Рух внутрішньо притаманний матерії, він 
так само абсолютний, як і абсолютна сама матерія. Але поряд з рухом як його 
протилежність, можливо, існує і спокій? Ймовірно, але він залежить від яко-
їсь нашої системи відліку, порівняння із чимось, тому спокій відносний, а рух 
абсолютний. Ієрархія форм матерії визначається різноманітністю форм її руху. 
Виділяють такі основні форми руху матерії: механічна, фізична, хімічна, бі-
ологічна, соціальна. Сучасна наука поступово відкриває все нові форми руху 
(напр., рух мікрочастинок), що змушує вчених періодично переглядати тради-
ційну класифікацію форм руху матерії. Фізична міра руху – енергія. 

Основними і невід’ємними формами існування матерії є простір і час. Сучас-
ному уявленню про ці поняття також передувала тривала дискусія між різними 
філософськими школами. Сьогоднішні уявлення зводяться до наступного: – про-
стір і час не існують незалежно від матеріальної форми буття; – просторово-ча-
сові властивості залежать від характеру руху і взаємодії матеріальних систем. Але 
жваві дискусії тривають і наука не стоїть на місці. Своєрідно проявляється про-
стір і час у мікросвіті, живій природі, соціокультурній реальності, у зв’язку з чим 
обговорюються проблеми біологічного, психологічного часу, соціального просто-
ру-часу і т. д. Матерія нескінченна і вічна, тому в часі вона завжди була, є і буде. 

Тепер пропонуємо розглянути ті форми матерії, які нас цікавлять. Одна із 
форм – речовина (складається з молекул, а молекули – з атомів, у свою чергу 
атоми – з нейтронів-протонів-електронів, а ті – ще із більш дрібних части-
нок – кварків. Із чого складаються кварки, поки не відомо, але є припущення). 
У світі існує безліч речовин, і кожна з них має власний перелік властивостей. 
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Речовини можуть бути твердими тілами, газами, рідинами і плазмою. Ще одна 
важлива форма матерії – поле. Його не можна побачити чи доторкнутися до 
нього, понюхати або сприйняти вібрації, але деякі люди можуть відчувати 
вплив поля. Класичними прикладами поля є електромагнітне (за його до-
помогою взаємодіють заряджені частинки) і гравітаційне (поміщене в нього 
тіло піддається силі тяжіння). 

Гравітаційна взаємодія вважається найбільш слабкою з усіх відомих сучас-
ній науці взаємодій. Слабка – не слабка, але саме вона визначає будову всього 
Всесвіту: існування і рух частинок, речовин, планет, зірок і галактик. Якось 
не дуже віриться у слабкість цієї взаємодії, до того ж вона універсальна: всі 
частинки, тіла і поля беруть активну участь у цьому процесі. Переносниками 
гравітаційної взаємодії є гравітони – кванти гравітаційного поля. 

Електромагнітна взаємодія також є універсальною, існує між будь-якими 
тілами в мікро-, макро- і мегасвіті. Вона обумовлена електричними зарядами 
і передається за допомогою електричного і магнітного полів. Електричне поле 
виникає за наявності електричних зарядів, а магнітне – в процесі руху цих 
електричних зарядів. Завдяки електромагнітній взаємодії виникають атоми, 
молекули, відбуваються хімічні реакції. Тобто всі хімічні реакції є проявом 
електромагнітних взаємодій, у результаті яких відбувається зміна кількості 
і складу атомів у молекулах різних речовин та перерозподіл зв’язків між ато-
мами в молекулах. Різні агрегатні стани речовини, сили пружності, сили тертя 
і т. д. також визначаються електромагнітними взаємодіями. Переносниками 
електромагнітних взаємодій є фотони-кванти ЕМП з нульовою масою спокою* .

І речовина, і поле на макрорівні мають свої унікальні властивості, харак-
теристики і суттєво різняться. Так, речовина – основний вид матерії, що во-
лодіє масою спокою, а для поля така величина є нульовою; властивість, що 
характерна для речовин, – подільність, їх можна подрібнити на самостійні ча-
стини, які перебуватимуть в одному просторі незалежно одна від одної, а поле 
не піддається поділу на окремі компоненти, воно єдине і заповнює увесь на-
явний простір; речовина не здатна рухатися так само стрімко, як поле, а воно 
поширюється зі швидкістю світла; поле характеризується високою проникні-
стю, а речовина майже не володіє цією властивістю. Але такі відмінності ха-
рактерні на макрорівні, а якщо розглядати мікрорівень і його мікрооб’єкти 
(елементарні частинки), то там межі між речовиною і полем починають ніве-
люватися, а їх характеристики стають схожими. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Протягом довгого часу тривають бурхливі дискусії між матеріалістами, які 
вважають, що свідомість вторинна, похідна щодо матерії, та ідеалістами, що ви-
знають первинним ідею, Дух, свідомість, а все матеріальне є продуктом духовного. 
Їх дискусія про важливе, матеріальне та ідеальне. Матеріалізм та ідеалізм – дві 
течії у світовій філософії. Але фізика не філософія, з її точки зору – що одне, що 
друге, все є матерією. Філософи відстоюють своє і підходять до цього питання 
специфічно, по-філософськи, як вони це вміють. Матеріальне – це те, що існує 
як об’єктивна реальність, тобто як реальність, що існує поза і незалежно від сві-
домості людини (те, до чого умовно можна торкнутися). А ідеальне, то зовсім 
інша річ – це не об’єктивна, а суб’єктивна реальність, до неї ані руками, ані ні-
чим іншим не торкнешся. Матеріалістична філософія матерію визначає як суб-
станцію (від лат. substantia – те, що лежить в основі), основу усіх речей і явищ 
у світі. А поняття ідеального хоча за змістом і відповідають об’єктивним пред-
метам і явищам, але не містять в собі жодної матеріальної властивості, тобто 
вони позбавлені маси, протяжності і т. д. Ідеальне так відрізняється від матері-
ального, як думка про той чи інший предмет і сам предмет. Матеріальна харак-
теристика буття припускає доторкання людини до об’єктивної реальності через 
органи чуття, а ідеальне – це те, що не відчувається. Основний зміст проблеми 
ідеального пов’язаний з розумінням природи людської свідомості. У сучасній єв-
ропейській і вітчизняній культурі під ідеальним розуміється специфічний спосіб 
буття об’єкта в психічному світі суб’єкта; ідеальне – це відображення фізичної 
дійсності у формах духовної діяльності, суб’єктивний образ об’єктивного світу. 
Ідеальне спрямоване на зміну образу предмета, а не його самого, бо ідеальне – це 
і є образи, що підлягають опредметненню, об’єктивації. Дуже важливим є соці-
альний аспект проблеми ідеального. Суспільство як складний феномен є сукуп-
ністю матеріального та ідеального компонентів. У соціальному плані ідеальне 
виступає як суспільна свідомість, як сукупність почуттів, настроїв, поглядів, те-
орій, що існують у суспільстві і відображають його духовне життя. 

Резюме до розділу 9.1. Згідно з езотеричними ученнями розвиток усього 
Сущого у Всесвіті підпорядковується закону еволюції і відбувається за раху-
нок безперервного переходу з одного світу в ін. шляхом підвищення частоти 
вібрацій (удосконалення насамперед польової складової). Це основний вектор 
руху матерії. А фізична міра руху – енергія. У всіх світах (мікросвіт, макросвіт, 
мегасвіт) матерія (і речовина, і поле) нескінченна і вічна, вона не береться 
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з нізвідки і не зникає в нікуди, вона просто переходить з одного стану (світу) 
в інший. А ось властивості матерії у різних світах – різні (вибачте за тавтоло-
гію*). Це стосується як матеріального, так і ідеального. 

9.2. Скільки тіл у людини, і що таке інтегральна система?
Пізнай себе, і ти пізнаєш світ.  

 Сократ*

Людина завжди намагалася зрозуміти, як вона влаштована. Протягом свого 
розвитку людство сформулювало безліч концепцій з цього приводу. Одні з них 
знайшли своє застосування в медицині: західній, китайській, індійській, ти-
бетській. Деякі відображені в духовних навчаннях. Так, езотерики впевнено 
стверджують (метафізики також не проти цієї концепції), що людина є бага-
товимірною істотою, тому має т. зв. інтегральне тіло. Іншими словами, тіло 
людини є інтегральною системою. Що то за така система? Це складна си-
стема, де кожна її частина взаємодіє з усіма іншими частинами і де немає 
жодного елемента, що виходив би за межі цієї системи, в якій усе взаємодіє 
і все пов’язане. Та що там людина, природа, планета – інтегральні системи; 
та що там планета – увесь космос, увесь Всесвіт також єдина інтегральна си-
стема. Глобальний розмах, безкінечний план – усе це дійсно цікаво, але про-
понуємо все ж таки повернутися до людської інтегральності. 

Кожен її елемент: будь-який орган, тканина, клітина і навіть біомолекула на-
шого тіла є за своєю суттю егоїстичними, у кожному окремому елементі закла-
дено своєрідну «егоїстичну програму», головна мета якої – реалізувати таку по-
ведінку, яка забезпечувала б продовження існування цього елемента (це т. зв. 
«здоровий егоїзм», куди ж від нього подітися? Це захисна програма, а фактично 
це програма виживання). Але коли елементи починають об’єднуватися і фор-
мувати щось більше і велике, кожен з них просто вимушений якось приборкати 
свій егоїзм, заблокувати цю захисну програму; кожний елемент системи ніби 
замикає цей егоїзм всередині себе і використовує його лише частково для того, 
щоб адекватно і достойно взаємодіяти з усіма іншими частинами. Підкреслимо, 
не з цілим, а з іншими частинами. Не може бути у цілісному організмі так, щоб 
ребро, серце або вухо жили винятково заради себе; щоб печінка, нирки і серед-
ній палець правої руки також заради себе існували і при цьому ще й нормально 
функціонували і т. д. Жоден орган тіла, тканина, її клітина в нормі не існує тільки 
заради себе. Якщо вже вони є елементами системи, то кожен з них надійно при-

* див. розділ 15 «термінологія»
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ховав свій егоїзм* (хай і здоровий) в середині, а зовнішні їх дії виглядають як дії 
альтруїста* і спрямовані на благо всього тіла, всього цілого. Вони спрямовані – 
на віддачу. Саме так! На віддачу! Дії, енергія, сила окремого елемента постійно 
спрямовані на віддачу чогось суттєвого і важливого для цілого! Це Вселенський 
закон. Інакше клітина, тканина, орган і все тіло не змогли б існувати як системи. 
А якщо гине ціле, то гинуть або суттєво змінюються всі його елементи. Саме ор-
ганізаційна синергія, злагоджена командна взаємодія окремих егоїстичних еле-
ментів, що знаходяться в альтруїстичному зв’язку між собою, дає змогу нашій 
тілесній системі існувати і до того ж еволюційно розвиватися і спеціалізуватися. 
Здається, з організмом з’ясували. На жаль, такої взаємодії елементів щодо цілого 
немає в повній мірі у людському суспільстві, де кожна людина є елементом. За 
оцінками фахівців, у результаті цього розбалансованість суспільства поступово 
зростає. Біологічні приклади доводять, що співіснування людей як частинок од-
ного великого організму може бути успішним тільки тоді, коли кожен свідомо 
приборкає свій егоїзм заради спільної справи. Егоїстичні елементи повинні зна-
ходитися в альтруїстичному зв’язку між собою і працювати на віддачу. На від-
дачу – ключові слова. Але у суспільстві тільки й чути: дай і дай, і ще дай, і знову 
дай, і обов’язково дай саме мені, майже всі постійно хочуть щось отримати від 
оточення, держави, етносу, природи, планети, Всесвіту. Так! Окремі елементи 
цієї системи постійно хочуть щось отримати...., а коли ж буде праця на віддачу, 
робота на благо системи? Без віддачі жодна система не в змозі повноцінно існу-
вати, хоча запас її міцності може бути значним, але він не буває безкінечним. Як 
важливо перебувати у правильній взаємодії із навколишнім світом, із Всесвітом 
і це напряму стосується як здоров’я, так і його відсутності. Коли якась клітина 
або група клітин відмовляються працювати на організм (а він є їх навколишнім 
світом), систему, а хочуть тільки на себе, та й ще і за рахунок ресурсів організму, 
бо інакше не можливо – ми з Вами такі клітини називаємо «раковими» і точно 
знаємо: для збереження загальної системи вони (як збоченці) підлягають негай-
ному знищенню, а їх замінять нові адекватні і фізіологічні альтруїстичні еле-
менти. Інакше система просто розпадеться на окремі елементи, левова частка 
яких без системи існувати не спроможна. Зверніть увагу, коли ми говоримо: фі-
зіологія, фізіологічний процес, фізіологічна функція і т. д. – то це тоді, коли і на 
віддачу, і на себе в оптимальній пропорції, а коли – патологія і патологічний, то 
або пропорція не та, або взагалі винятково на себе. Добре бути фізіологічним 
для сім’ї, ближнього, свого народу, країни, природи, Всесвіту, бо все патологічне 

* див. розділ 15 «термінологія»
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рано чи пізно, але обов’язково буде ліквідоване або кардинально трансформо-
ване. А така трансформація, як правило, болісна! Як часто пересічні люди став-
лять собі питання: «А чи фізіологічний я щодо свого навколишнього середовища, 
до Всесвіту? А чи фізіологічний я щодо рідних, друзів і оточуючих». І чи виста-
чає їм знань для адекватної відповіді? Та що там відповіді, на саме формування 
такого запитання їм вистачає знань, розуміння? Не розуміючи проблему, дуже 
складно її вирішити. Особливо це важливо для кволих*, депресивних, хворих лю-
дей, ймовірно, їх раптова кволість або хвороба це і є початок необхідної приму-
сової трансформації? А можливо, краще не слід чекати примусової трансформа-
ції, а почати це робити самому, спокійно і виважено, свідомо і розумно? І якщо 
індивідуальний план трансформації якоїсь людини «сподобається» Цілому, якщо 
він цим Цілим буде прийнятий, тоді така людина перестане бути не бажаною, па-
тологічною (або схильною до патологічного стану) частинкою цього Цілого (яка 
підлягає знищенню або кардинальній трансформації), а навпаки, бажаною, не-
обхідною, важливою для Цілого. А бажаних, необхідних і важливих усюди лю-
блять і захищають, рахуються із їх інтересами (і навіть можуть потурати їх Его). 
Залишилося лише зрозуміти це і розумно скласти індивідуальний план. І наша 
книга – це невеличка крапелька у формуванні такого розуміння. Усе це важливо, 
але треба повертатися до інтегрального тіла людини. 

Так скільки ж тіл у інтегральному тілі людини? Вважають, що сім. Усього 
сім? Ні, аж цілих СІМ! Це сакральна цифра. Сакральний* (від лат. sacrum – 
священний предмет, обряд, таїнство), це майже – священний; той, який нале-
жить до якогось релігійного культу і ритуалу; обрядовий. Сакральне частіше 
виявляє себе як надприродне, Божественне. Сім – одне з чисел, яке найбільш 
часто зустрічається як у світовій, так і в слов’янській культурі, традиціях, це 
число – символ удачі. Міфологія розповідає про Сім Богів давньоруського пан-
теону, про Сім небес; про 7 Світів; сім’я – 7 я; «до сьомого коліна»; багато та-
ємничих обрядів пов’язується з числом 7, напр., зола з семи печей, вода з 7 
криниць мають лікувальну властивість; міфи, казки, приказки слов’ян: «за сі-
мома замками, сімома дверима, сімома ключами»; «сім раз відмір, а один від-
ріж», «у семи нянь дитина без ока»; «бути на сьомому небі»; «ганяти до сьо-
мого поту», «сім п’ятниць на тижні»; сім чеснот. А подивіться навкруги: сім 
кольорів веселки; 7 основних нот, 7 октав, 7 чудес світу; 7 днів тижня і т. д. Чи 
залишилися ще сумніви, що число сім оточене могутнім сакральним ореолом? 
І ось ще – 7 тіл в інтегральному тілі людини.

* див. розділ 15 «термінологія»
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 Як зазвичай розуміють слово «тіло» (лат. сorpus)? У загальному сенсі це 
частина простору, що має чіткі форми; будь-який предмет, що оточує людину. 
З точки зору біології тіло – це фізична оболонка живої істоти. Часто тіло ото-
тожнюють із організмом. «Тіло людини» є більш вузьким поняттям і серед ін-
ших матеріальних речей (тіл) воно є особливим і унікальним, більш значущим 
за інші фізичні тіла (особлива річ у світі речей). А перетворитись на справжню 
«фізичну річ» тіло людини здатне лише після смерті (у якості трупа). Тому, го-
ворячи про «тіло людини», часто використовують таке поняття, як «живе тіло». 
Тіло – це те, з чим ми народжуємося і з чим вмираємо, воно є і джерелом жит-
тєвої енергії, наснаги та одночасно носієм різних хвороб. А де межі живого 
тіла? Це питання здавна цікавило філософів, мислителів, езотериків, мудреців 
тощо. Хтось вважає його межею шкіру і волоски на ній (тіло «в межах шкіри»), 
а хтось із цим категорично не погоджується. Різні релігії також активно дис-
кутують на тему: «Тіло – це «храм» чи «темниця» для Душі?». Питань багато, 
але зрозумілим є те, що однією з найважливіших умов для повноцінного, ща-
сливого, наповненого радостями життя є вміння людини контактувати, «дру-
жити» зі своїм тілом, любити його. Багато фізіологічних хвороб і психологіч-
них проблем починаються з порушення контакту людини і власного тіла (тіл). 

Вже багато тисяч років східні езотеричні школи з різними варіаціями про-
понують структуру інтегрального тіла людини. 

Перше наше тіло – фізичне. А ще шість – т. зв. «тонких», енергетичних 
тіл. Кожне наступне тонке тіло складається з енергій більш високої частоти, 
ніж попереднє. Отже, розрізняють такі тонкі тіла: ефірне, астральне, мен-
тальне, кармічне, інтуїтивне та Атманічне. Фізичне тіло виступає в ролі 
тільки остаточної проекції «тонких» тіл на матеріальний світ. «Вищі» тіла не 
просто впливають на «нижчі», їх вплив є визначальним, вони управляють, 
вони суб’єкти. Найпростішою моделлю інтегрального тіла людини є відома 
майже всім матрьошка, де фізичне тіло є найменша її частина. Фізичне тіло 
має тілесну природу; існує в 3-вимірному просторі (як твій рух?); ефірне – має 
біоенергетичну природу; існує в 4-вимірному просторі (як твоє здоров’я?); 
астральне – емоційну природу; знаходиться в 5-вимірному просторі (як твій 
настрій?); ментальне – інтелектуальну природу; в 6-вимірному просторі (про 
що замислився?); кармічне – моральну природу; у 7-вимірному просторі (як 
справи?); інтуїтивне – духовну природу; у 8-вимірному просторі (як живеш?); 
Атманічне – ідеальну природу, природу духовної любові (як управляєш?). Спе-
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ціаліста з Атманічного Тіла часто називають духівник або проповідник; фа-
хівець із буддхіального (інтуїтивного) тіла – це мудрець, психолог; з каузаль-
ного (кармічного) тіла – ворожка. 

Більшість звичайних людей здатні візуально спостерігати на фізичному 
плані лише одне тіло – фізичне, більш розвинуті – не більше двох тіл: фі-
зичне і ефірне. Невелика кількість людей (про таких кажуть, що у них є осо-
бливий Дар) можуть свідомо взаємодіяти з іншими тілами (що більший Дар, 
то більші можливості). Перші чотири тіла: фізичне, ефірне, астральне, мен-
тальне – належать до т. зв. «нижчих тіл», а ефірне, астральне і ментальне – 
до «нижчих тонких тіл» (щільний шельт). Вони характерні також і для всього 
тваринного світу. Сукупність астрального, ментального і кармічного інколи 
ще називають «соціальним тілом». А найвища трійка – кармічне, інтуїтивне 
і Атманічне тіла – належать до т. зв. «вищих тонких тіл» (тонкий шельт), вони 
мають голографічну природу (Волков Ю. Г., 1994). З усього, що ми вважа-
ємо живим у нашому світу, ці тіла має тільки людина. Це важливо: людина – 
це сутність, що має всі 7 тіл; якщо забрати, «відірвати» від людського інте-
грального тіла будь-яке тіло (не кажучи вже про декілька) – це вже буде щось 
зовсім інше, але не людина! Ще раз: людина – це сутність, що має всі 7 тіл. 
Коли помирає фізичне тіло, люди, напр., з християнських позицій, так і ка-
жуть: ото лежить труп людини (вже не людина, а тільки її труп, речовинна 
річ, видима частина), а відлетіла Душа людини (не людина відлетіла, бо лю-
дини вже немає), а з нею відлетів і Дух людини (напевне, більш правильно 
казати: спочатку відлетів Дух, а вже за ним – його підлегла структура – Душа). 
Хтось каже: «До мене прийшла, прилетіла Душа близької померлої людини 
і щось намагалася мені сказати». Екстрасенси викликають і розмовляють із 
Духом якоїсь померлої людини і т. д.. А наші славні предки, коли їх духовні 
лідери – волхви – бачили, що у когось відсутнє тіло «тонкого шельту», на-
зивали таких нелюд (недо́люд, недо́людок). Влучне слово! І справді у такої 
істоти не було всіх необхідних для людини семи тіл, їх було менше. З біо-
логічної, медичної точки зору розрізнити людину і нелюда неможливо, бо 
тіла «щільного шельту» присутні в обох. З нелюдів виходили, напр., най-
кращі кати, інквізитори, вбивці, рабовласники. Нелюд – не людина і до лю-
дей жалю не має. Це інший вид багатовимірних створінь. Цікаво, чи у су-
часному світі хтось спроможний діагностувати нелюда серед людей? Бо на 
теренах Київської Русі волхвів ранні християни безбожно і безжально зни-
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щили ще майже 1000 років тому. Чи є ще хто спроможний, окрім них? І хто 
був найбільш зацікавлений, щоб ці діагности були знищені? Хіба не самі не-
люди? Зрозуміло, що нелюди вкрай небезпечні для людства (найбільш небез-
печні), можливо, найстрашніші катаклізми у людській історії: античні війни, 
криваве становлення нових релігій, хрестоносці і столітні хрестові походи, 
інквізиція, рабство, великі руйнівні війни, у т. ч. і світові, нахабні москов-
ські царі, голодомори і голокости, фашистські режими, комуністичні репресії 
і посткомуністичні гібридні агресії – це справа рук нелюдів, які прикидалися 
і прикидаються людьми? Чи слід і далі мовчки чекати наслідки їх діяльно-
сті? Очевидно, що з нелюдами треба активно боротися, а боротьба, як ми 
вже зазначали раніше, – це діагностика + ліквідація + подальша профілак-
тика. Але найперше – діагностика! Хто знає, але якби волхвів не знищили, 
то й історія людства була б інша? Більш людяна. Без нелюдів, особливо при 
владі. І тоді ми б з Вами жили у більш досконалому світі.

Фізичне і кожне тонке тіло мають своє специфічне випромінювання, які 
в комплексі утворюють т. зв. ауру людини – складну польову структуру, енер-
гетичну оболонку, що оточує простір, у якому знаходиться людина. Аура – це 
енергоінформаційне поле, яке обволікає фізичне тіло і несе в собі багато ін-
формації щодо особистості людини, її способу життя, думок і почуттів, фізич-
ного та духовного здоров’я. Будь-який людський стан відбивається на кольорі, 
щільності і навіть формі аури. Ідеальна її форма – яйцеподібна (має вигляд 
кокона), симетрична, витягнута над головою. Характеристики аури – розмір, 
форма, палітра – показують ступінь розвитку кожної людини (її тіл). Зміна 
форми, втрата симетричності виникає внаслідок порушень «психологічного 
портрету» особистості через неправильну (занижену або завищену) самооцінку, 
дешеву підміну істинних життєвих цінностей, припинення розвитку і самов-
досконалення. Хвороби також зменшують щільність нашої енергетичної обо-
лонки і для її підтримки необхідний відпочинок, приємні емоції та правильні 
думки. Аналіз зазначених характеристик називають ауродіагностикою. Аура 
властива будь-якому живому об’єкту, вона є у рослин, тварин.

Давайте коротко розглянемо всі складові інтегрального людського тіла.

9.2.1. Фізичне тіло 
Перше тіло людини – фізичне. Воно існує у тривимірному просторі (во-

лодіє трьома просторовими координатами), в одному потоці часу і його може 
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бачити майже кожен. Створене воно (за функціональним призначенням) для 
діяльності людини (як інтегральної системи) у фізичному світі. Проявляє себе 
вчинками. Фізичне тіло дають людині її батьки, які можуть передати лише фі-
зичну спадковість – характерні особливості сім’ї, раси або нації. Його краса 
або, навпаки, «некрасивість», визначається, у т. ч., нашою поведінкою в ми-
нулих життях. Це тіло вважається найбільш низькочастотним і складається 
здебільшого з матерії фізичного світу, т. зв. «щільної» матерії. Але для нього 
характерні також польові, енергетичні структури. Біохімічні процеси, що про-
тікають у фізичному тілі, формують т. зв. перше енергетичне кільце, яке енер-
гетично взаємодіє з ефірним, астральним і, частково, ментальними тонкими 
тілами. Фізичне тіло – це своєрідний матеріально-речовинний носій, енерге-
тичне джерело і простір для реалізації намірів більш високочастотних тіл. Його 
хвороби також безпосередньо пов’язані з постійними або тимчасовими дефек-
тами більш високо організованих «тонких» тіл. Тобто наше фізичне, щільне 
тіло є відображенням наших тонких тіл, відповідно стан фізичного тіла (нор-
ма-патологія, здоров’я-хвороба) – відображення стану вищих тіл. 

Енергетичні тіла є у кожної людини, незалежно від того, добра ця людина 
чи зла, розумна чи недалекоглядна (чи навіть дурна), весела чи сумна, худор-
лява чи товста. Не важливо, чи вірить людина в існування інших тіл, окрім фі-
зичного, чи ні – вони від цього нікуди не зникають. Навіть не сумнівайтеся – 
«людина-невидимка» живе у кожному з нас. І вона значно могутніша від тієї, 
яку ми реально бачимо і сприймаємо.

9.2.2. Ефірне тіло. Чакри та меридіани 
Ефірне (або енергетичне; життєве; пранічне; плазменне; тіло, що пов’я-

зане з чакрами і меридіанами) – це перше «тонке» тіло людини. Звичайно, щодо 
фізичного воно точно «тонке», але одночасно це найщільніше тіло з усіх «тон-
ких» тіл. Як про нього зазвичай пишуть і говорять? Воно є точною копією 
фізичного тіла, повторює його силует, виходячи за його межі на 3-5 см. Енер-
гетичне тіло має таку ж структуру, що й фізичне, містячи в собі проекції всіх 
його органів і частин. Оскільки ефірне тіло повністю повторює фізичне, його 
іноді ще називають ефірним двійником фізичного тіла людини. Ось саме так 
і звикли говорити про ефірне тіло, не дуже задумуючись щодо суті сказаного. 
А якщо подумати? То все навпаки: це фізичне тіло – точна копія ефірного, 
тому що саме ефірне тіло і визначає форму свого матеріального носія. Це фі-
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зичне тіло має таку ж структуру, як і ефірне, тому більш правильно називати 
двійником саме фізичне тіло, бо воно і є справжній речовинний двійник ефір-
ного. Фізичний двійник ефірного тіла! Що таке двійник? Це те, що має повну 
схожість із оригіналом. А оригіналом, суб’єктом завжди є «вищі» тіла, а «нижчі» 
лише їх двійники, об’єкти, сформовані за образом і подобою управителя. 

Енергетичне тіло складається з особливого виду матерії, яку ще з давнини 
називали ефіром, тому й така назва – ефірне. Ефір займає проміжне положення 
між щільною матерією, з якої складається наш видимий світ, і ще тоншими, ніж 
ефірна, видами матерії – енергіями. Такий собі посередник. Взагалі, якщо пі-
дійти до цього питання з філософської точки зору, то всі тіла (між першим і сьо-
мим) є посередниками між вищим і нижчим. Це як в армії: головнокомандувач 
віддає наказ, а солдат його виконує. А всі генерали, офіцери і сержанти – по-
середники між ними, які, з одного боку, «доставляють» текст наказу до об’єк-
та-солдата, слідкують за його виконанням, а з другого – забезпечують зворотні 
зв’язки від об’єкта до суб’єкта-управителя. Як без цього він буде приймати свої 
мудрі управлінські рішення, не володіючи реальною ситуацією щодо об’єкта? 
Така ж система між міністром і найменшим клерком, директором підприємства 
і робітником. Класична схема управління. Тільки це не у них (у вищих) такі ж 
закони, така ж система управління, як у нас. Це у нас проекція всього того, в т. ч. 
і тих законів, що є у них, це ж стосується і особливостей системи управління. 

Вважають, що ефірне тіло людини ще має масу (близько 3-7 г; за іншими 
даними – до 70 г; усі вищі тонкі тіла зовсім не мають маси). Езотерики дея-
ких напрямків ефірне тіло навіть не відносять до тонких тіл, а вважають його 
різновидом нашого щільного фізичного тіла. Вони доводять, що після відпо-
відних тренувань майже кожна людина при бажанні може побачити блакит-
нуватий серпанок ефірного тіла навколо своїх пальців, якщо буде дивитися 
на них зосередженим поглядом на білому тлі. Сучасні вчені добре знають, що 
і сфотографувати ефірне тіло можливо, це дозволяє відомий т. зв. ефект Кір-
ліана*. Колір ефірного тіла (як його сприймають екстрасенси) змінюється від 
світло-блакитного до сірого. У чутливої людини з рухливою нервовою систе-
мою воно має більш блакитний відтінок (цікаво, а т. зв. «голуба кров» із цим 
не пов’язана?), а в атлетично складеної, фізично міцної людини в ефірному 
тілі переважають сірі тони. 

Ефірне тіло утворює т. зв. енергетичну матрицю щільного тіла, якій відпо-
відають усі структури нашого фізичного тіла. Згідно з цією матрицею здійсню-

* див. розділ 15 «термінологія»



Біорезонансна медицина – електромагнітний еліксир здоров’я

329

ється управління ростом і розвитком фізичного тіла. Кожен орган, клітина тіла 
вибудовується ніби всередині ефірного (енергетичного) каркасу. Збої, осла-
блення, перекручування, викривлення, що виникають в енергетичному тілі лю-
дини (це можна назвати енергопатологіями), поступово приводять до розладу 
функцій (функціональних патологій), а потім і до структурних змін (органічних 
патологій) у нашому щільному фізичному тілі. За таким принципом і проявля-
ються, маніфестуються різноманітні хвороби. Тобто будь-яка патологія фізич-
ного тіла – це лише наслідок енергопатології, певної дисгармонії в ефірному 
тілі. Ці енергопатології виникають за тижні і місяці до свого прояву у фізичному 
тілі. І якщо відновити гармонію енергетичної матриці, то слідом за оздоровлен-
ням енергетичного тіла відбувається зцілення і фізичних органів, і тканин. Не 
дарма ж використовується термін матриця [від лат. mater – мати; у загальному 
значенні це щось, у межах чого породжується, знаходиться, розвивається або 
приймає певну форму інший об’єкт (об’єкти); це базовий оригінал, щось головне 
і важливе, із якого можливо робити копії, проекції]. Який стан матриці – таке 
і її відображення у щільному тілі: якщо стан фізіологічний – то і відображення 
фізіологічні, і навпаки. Не принципово по суті, хто або що буде джерелом оздо-
ровчого впливу на перекручену патологією енергетичну матрицю – екстрасенс 
і його паси руками, спеціальний прилад із своїми особливими дротами, генера-
тор електромагнітних коливань із своїми диво-електродами чи управлінський 
вплив вищого тонкого тіла – головне повернути ефірне тіло до норми. Бо воно 
є провідником потоків життєвої енергії, що підтримує життя фізичного тіла, 
тому це тіло безпосередньо визначає якість цього життя. Але є суттєва проблема. 
А звідки взялася ця патологія в ефірному тілі? Можливо, що це тільки наслідок, 
а причина захована десь у «вищих» тонких тілах? Тоді й впливати необхідно не 
на ефірне, а на якесь інше «вище» тіло. 

Ефірне тіло – це тіло наших вчинків і інформація щодо них протягом трьох 
днів після смерті людини відправляється до кармічного тіла. Крім того, саме 
енергетичне тіло доносить до кожного органу і тканини, до кожної клітини ор-
ганізму інформацію щодо думок, почуттів, бажань і прагнень людини (як ці-
лого), що знаходить своє відображення у діяльності проінформованих органів, 
тканин і клітин. Іншими словами, воно інформує елементи про діяльність їх ці-
лого, і така інформація має певний вплив на ці елементи і викликає якісь зміни 
у них. Це ніби так, коли, напр., депутатів якоїсь сільської ради і мешканців насе-
лених пунктів її юрисдикції (окремий елемент цілої держави) інформують про 
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діяльність головних управителів держави: Верховної Ради, уряду, Президента, 
а маленький елемент на цю інформацію якось реагує – від повного несприйняття 
до цілковитої підтримки, від ненависті до обожнювання, від лінивого розсла-
блення до інтенсивної роботи задля свого благополуччя, а можливо, і виживання.

Якщо між ефіром і фізичною оболонкою відбувається розрив, зникає зв’я-
зок, то людина втрачає свідомість. 

Вважають, що всі 7 тіл людини пов’язані як з енергетичними центрами 
ефірного тіла, т. зв. «чакрами», яких, до речі, також 7 (знову сакральне 
число!), так і з різними енергетичними каналами, які більш відомі як «диво-
вижні меридіани», на які так полюбляють впливати цілителі при акупунктурі* 
та акупресурі*. Кожна чакра має перелік фізичних, емоційних, психічних еле-
ментів, свою сферу впливу. На санскриті «чакра» – це коло, круг, диск, колесо. 
Часто це слово ще перекладають як «вихор». Це тому, що в цих точках енер-
гетичний потік обертається з певною частотою, за годинниковою стрілкою. 
Чакра – зона концентрації енергії, що фільтрує, розподіляє, перетворює, про-
водить і виводить енергію. Чакри тісно пов’язані з системою іннервації вну-
трішніх органів, бо всі фізіологічні процеси здійснюються на певному енерге-
тичному фоні, який регулюється центральною нервовою системою. Топографія 
основних сплетінь вегетативної нервової системи відповідає умовному роз-
ташуванню чакр. Через чакри організм живиться енергією. Всі чакри безпе-
рервно обертаються, і до кожної з них постійно тече сила енергетичного світу. 

Чакри також мають широко розвинутий зв’язок з усією системою меридіа-
нів. Головні комунікаційні ходи енергії представлені чотирнадцятьма основними 
(класичними) меридіанами. Крім класичних, є ще дванадцять так званих м’язо-
во-сухожильних, або м’язово-суглобних меридіанів. Вони поєднують м’язи та 
сухожилля. До кожного органу, ділянки тіла підведена така собі трубочка-мери-
діан (т. зв. «канал наді»), через який від чакри надходить енергія. Таких каналів 
у людському тілі нараховують величезну кількість – близько 72 тисяч. «Система 
наді» – це своєрідний аналог кровоносної системи, але на відміну від вен і ар-
терій у ній циркулює «тонка» енергія. Китайці називають цю енергію «ци», ін-
дуси – «прана». Від терміна «прана» виникла ще одна назва цього тіла – пранічне.

Резюме до підрозділу 9.2.2. Ефірне або енергетичне, життєве, пранічне 
тіло – це перше з «тонких» тіл людини. Воно найщільніше з усіх «тон-
ких» тіл і має масу. Наше фізичне тіло є копією ефірного, тому що саме 

* див. розділ 15 «термінологія»



Біорезонансна медицина – електромагнітний еліксир здоров’я

331

ефірне («вище» щодо фізичного) тіло і визначає форму свого матеріаль-
ного носія. І не ефірне тіло є двійником фізичного, а навпаки – фізичне 
є речовинним двійником ефірного тіла. Отже, саме цьому тілу ми безпо-
середньо зобов’язані своїм зовнішнім виглядом і формою. Пам’ятаєте 
казку Шарля Перро «Кіт у чоботях»? Там страшний чарівник-людожер на 
прохання хитрого кота легко міг перетворитися то в лева, то в мишу. Як 
це можливо? Чи все ж таки можливо? Може, він просто майстерно вмів 
управляти своїм ефірним тілом. Спочатку його ефірне тіло, енергетична 
матриця набувала вигляду і форму лева (миші), а вже потім двійник ефір-
ного – фізичне тіло також це повторювало, бо воно – двійник, лише ко-
пія, а ефірне щодо нього – матриця, оригінал. Який оригінал, така й копія. 
Кожна клітина тіла фізичного вибудовується ніби всередині ефірного кар-
касу. Зміни форму пранічного каркасу – і новий каркас буде заповнений 
відповідними клітинами. Це тіло є провідником потоків життєвої енергії, 
що підтримує життя фізичного тіла. Якщо між ефіром і фізичною обо-
лонкою зникає зв’язок, то людина втрачає свідомість. Будь-яка патологія 
фізичного тіла – це лише наслідок енергопатології, якоїсь дисгармонії 
в ефірному тілі. Всі 7 тіл людини пов’язані як з енергетичними центрами 
ефірного тіла (чакрами), а через них із енергетичними каналами. Кожна 
чакра має свою сферу впливу. Всі чакри безперервно обертаються, і до 
кожної з них постійно тече сила енергетичного світу. Більш детально про 
чакри, меридіани і канали «системи наді» ми плануємо поговорити у на-
ших подальших публікаціях. Можливо, у Вас з’явиться питання – чому 
саме про ефірне більш детально порівняно з іншими тілами? А тому, що, 
на думку авторів, саме ефірне тіло є основним об’єктом впливу сучас-
ної електромагнітної медицини (якщо взагалі ми вже готові з наукової 
точки зору, з точки зору свого розуміння, з точки зору коректності «наз-
вати» його об’єктом, бо воно завжди було і є суб’єктом щодо речовинного 
тіла. І таємниць про нього більше, ніж ми можемо це збагнути). Вже давно 
на часі проведення наукових досліджень енергетичного, життєвого тіла 
людини (тварин, рослин). Такі дослідження дуже важливі. Використову-
ючи сучасне обладнання, ми просто зобов’язані вивчати і зрозуміти його 
енергоанатомію та енергофізіологію (а точніше – ефіроанатомію і ефіро-
фізіологію), бо відома нам анатомія і фізіологія фізичного тіла – лише їх 
відображення.
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9.2.3. Астральне тіло
Астральне тіло (або тіло емоцій; бажань; почуттів) складається із ще тон-

шої матерії, ніж ефірне. Це тіло на 5-10 см виходить за межі фізичного. Воно не 
має такої чіткої форми, як ефірне, і нагадує безупинно переливчасті кольорові 
згустки енергії. Емоційне життя – це певна робота, яку людина проводить як 
в собі (трансформуючи своє астральне тіло), так і в зовнішньому світі. У неемо-
ційної або мало емоційної людини це тіло досить рівномірне, а у дуже емоційної 
різнобарвні згустки більш щільні. Спалахи негативних емоцій проявляються 
як згустки енергій важких і темних кольорів (бордово-червоного, коричневого, 
сірого, чорного). Якщо людина емоційна, але швидко вгамовує свої емоції, то 
ці згустки в емоційному тілі порівняно швидко розсмоктуються. А от якщо лю-
дина має затяжні і сильні негативні емоції (напр., постійну образу на близьких 
людей, сусідів, державу, Вищі сили; постійно-активну агресивність до леда-
рів, хуліганів, злодіїв, поліцаїв, комунальників, комуністів, хамів, демократів, 
євреїв, олігархів, начальників, колишніх дружин-чоловіків, тещі і т. п.), то такі 
емоції створюють довгострокові згустки негативної емоційної енергії, які на-
далі вкрай погано впливають на наше фізичне здоров’я (через ефірне тіло). За 
кольорами астрального тіла ясновидці можуть визначати, які емоції володіють 
людиною у даний момент, або які емоції взагалі властиві цій людині по життю. 

Емоційні тіла двох і більше людей можуть «торкатися» одне одного. Саме 
тому, перебуваючи разом із людиною, яка генерує якусь емоцію, ми можемо 
теж її відчувати і відповідно реагувати. Тяжкість емоцій визначається енер-
гетичним балансом астрального тіла: якщо він порушений, ослаблений, то 
будь-яка емоція здається важкою, а якщо цей баланс насичений позитивною 
енергією, то велика частина емоцій сприймається як позитив, а інші – не як 
однозначний негатив, а як ті, що надають життю повноту і різноманітність.

9.2.4. Ментальне тіло
третє тонке тіло – тіло думок і знань; не має чіткої форми, може прони-

кати дуже далеко слідом за нашою думкою. Воно складається із матерії Світу 
Думок і володіє розвиненими органами сприйняття цього Світу. У цьому тілі 
містяться всі мислительні концепції, які «носить» в собі людина, усвідомлені 
вони чи несвідомі; там базується вся людська мислительська діяльність. Мен-
тальне тіло добре розвинене у вчених, дослідників і людей, що захоплюються 
якоюсь сферою знань (історія, езотерика, біологія, гуманна і ветеринарна ме-
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дицина, валеологія і т. п.), і гірше у людей, які переважно займаються фізич-
ною працею. Ментальне тіло виходить за межі фізичного на 10-20 см і в цілому 
повторює його контури. Воно складається із ще більш тонкої енергії – енергії 
ментального плану, яка, за оцінками ясновидців, має яскраво-жовтий колір, 
виходить із голови людини і потім поширюється на все тіло. Коли людина на-
пружено думає, ментальне тіло розширюється і стає більш яскравим. У мен-
тальному тілі також є згустки енергій, що відображають сталі переконання 
і стійкі думки. Їх ще називають мислеформами (думкоформами). Мислеформи 
(від слів – форми мислення) можуть складатися як з енергії тільки менталь-
ного тіла (якщо вони не супроводжуються емоціями), так і з енергій менталь-
ного + емоційного планів (думка + емоція). Відповідно, якщо в нас у голові 
зосереджені мислеформи як стійкі переконання (напр., щодо родичів, олігар-
хів, уряду, депутатів) ще й супроводжуються негативними емоціями, то за-
барвлені вони будуть провокуючими дисбаланс брудними кольорами емоцій-
ного тіла. І навпаки –світлі думки і позитивні емоції проявляються яскравими 
і красивими відтінками, а головне – оздоровчими кольорами астраломенталу. 

Важливо знати і враховувати: ментальне тіло (головне тіло «щільного 
шельту») також виконує роль напівпроникної мембрани (перегородки, філь-
тра), яка пропускає зверху вниз усі енергії, а знизу, починаючи аж з фізич-
ного тіла, тільки світлі енергії. Через це, затримуючи негативні, воно може 
в собі накопичувати ті темні енергії («темні сили»), що прийшли знизу; може 
навіть «почорніти» від негативу, який змушене на себе брати. Тоді ментальне 
тіло хворіє. Оце так! Тонке тіло думок і знань – хворіє. І що може продукувати 
таке хворе тіло? Хворі думки та збочені знання, напевно. І як це буде впливати 
на нижчі тіла? Зрозуміло як – від просто погано до дуже погано. 

Отже, як все гарне, так і все погане в нашому житті – це тільки наслідок, 
а причина – власний спосіб мислення. Саме він і впливає на те, що з нами ко-
лись відбувалося, зараз відбувається і буде відбуватися. Щомиті людина сво-
їми думками або творить, або руйнує; освітлює чи занурює у темряву, творить 
свою удачу та успіхи або продукує проблеми і хвороби. Все це ми викликаємо 
для себе самі. Не ззовні приходять проблеми, а зсередини, від своїх тонких тіл. 
Як, напр., може виникнути якась хвороба? Коли виникає будь-яка проблема вза-
ємодії із зовнішнім світом (а їх зазвичай виникає досить багато і майже у всіх), 
то людина на фоні цієї проблеми починає вибудовувати певні мисле форми – 
часто негативні, агресивні (чому саме у мене ці болісні проблеми?). Такі пе-
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реживання утворюють згустки негативної енергії у ментальному тілі. У біль-
шості випадків до таких думок ще й додаються негативні емоції. Небезпечне 
поєднання (синергія), гримуча суміш негативних думок + емоцій ще швидше 
утворюють викривлення, перекручування в астральному тілі (частково вони 
«опустилися» з ментального + власні емоційні викривлення астралу). Після 
чого ці зміни переносяться на ефірне (життєве) тіло і змінюють його. А воно 
є, як ми вже зазначали, матрицею для фізичного тіла, а відтепер стає викрив-
леною матрицею – і конкретні викривлення переходять на відповідні їм струк-
тури фізичного тіла. Ось така система, звичайно, спрощена. Якщо сучасним 
лікарем-ортодоксом сповідується філософія сприйняття людини тільки як фі-
зичного тіла, то це неодмінно призводить до однобокості його лікарського мис-
лення і отака проблема всієї сучасної ортодоксальної медицини. Логіка – «за-
лізна»! Якщо людина – це тільки фізичне тіло, то наявну проблему у вигляді 
хворого органу як необхідно «правильно» вирішувати? А так, як учили – треба 
той орган обколоти, прогріти, почистити, частину відрізати, щось видалити, 
десь виправити, застосувати хіміотерапію і т. д. – ось основні методи лікування 
для фізичного тіла, але ж людина одночасно ще є і полем, причому це поле 
значно важливіше за тіло. Воно суб’єкт. Цікавий приклад наведено в одній 
з інтернет-публікацій. Проблему короткозорості навчилися вирішувати хірур-
гічним шляхом, методику поставили на потік; на прикладі тисяч людей довели 
можливість у такий спосіб перемагати короткозорість і повертати гостроту зору, 
але хто із науковців, практичних медиків-ортодоксів поглиблено аналізував по-
дальші результати цієї хірургічної «перемоги»? Напр., східні цілителі здавна 
вважають, що причиною короткозорості є перекручування польових структур 
в області голови, що викликані почуттям ненависті, яке і сформувало в енер-
гополі (в матриці ефірного тіла) людини характерні негативні стійкі структури. 
Після операції на фізичному рівні ці польові перекручування нікуди не зника-
ють із ефірного тіла і проявлятимуться у вигляді нових проблем і хвороб на ін-
ших органах щільного тіла. Який висновок? Без розуміння глибинної причини 
ефективно боротися з її наслідком (хворобою) складно, а інколи не можливо. 

Надана коротка інформаціа про чотири «нижчих» тіла. Про три «вищих» 
тонких тіла доступної інформації не так вже й багато. До того ж відомості 
про ці найголовніші і найтонші тіла частіше отримані із особистих суб’єктив-
них переживань, осяянь під час медитацій, одкровень. Але ж коли люди такі 
сакральні, відомості отримують через призму своєї свідомості, то вони не-
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минуче торкаються їх своїми думками, емоціями, тому перетворений у зви-
чайні слова зміст відомостей від вищих духовних планів інколи втрачає якісь 
важливі грані свого сенсу. Крім того, нам складно знайти якісь аналогії і від-
повідності цим одкровенням, духовним істинам у нашому реальному, добре 
знаному світі. А людський мозок завжди шукає певні аналогії – це один із 
принципів його роботи. В результаті такого «перекладу» (з мови підсвідомо-
сті на мову свідомості) і народжуються різноманітні інтерпретації сакральних 
знань. Проте створити хоч якесь загальне уявлення про ці тонкі плани мож-
ливо і необхідно, бо сама думка, міркування про них (обов’язково позитивне) 
розвиватиме нашу інтуїцію і, можливо, коли-небудь приведе до суб’єктивного 
переживання цього важливого знання.

9.2.5. Кармічне тіло
Кармічне (або каузальне, духовне, доленосне) тіло. Термін каузальність 

(від лат. сausalis) – можна перекласти як причинність; це причинна взаємоо-
бумовленість подій у часі; каузальне означає причинне, причинно-наслідкове. 
Це те тіло, яке акумулює результати життєвого досвіду всіх попередніх втілень 
кожного конкретного індивідуума. Воно зберігає «багаж» кожного минулого 
втілення, властивості і здатності людини; це сховище розумових, моральних 
та ін. якостей; це архіви тих матеріалів, над якими «працює» карма. Ка-
узальне тіло аналізує інформацію і за результатами аналізу реалізує, впрова-
джує це в наступних втіленнях. Наш загальний життєвий досвід служить або 
зміцненню та розвитку, або, навпаки, деградації і регресу каузального тіла. Є 
вислів: комусь «на роду написано», так це саме тут, у цьому тілі, і «написано». 
І писала це людина сама у своїх попередніх життях і продовжує писати у по-
точному втіленні. 

Важливе завдання людини по життю – насичення цього тіла новим досві-
дом. Поки не пройдений так, як треба, якийсь важливий урок і не засвоєний 
належним чином, людина буде знову і знову стикатися із схожою ситуацією. 
І це не через якусь «вредність», просто на кармічному рівні поки залишається 
невирішеним якесь завдання. Наші «нижчі», підлеглі кармічному тіла отри-
мують відповідний імпульс; чи разом «стають струнко», чи за ієрархією пере-
дають той наказ від вищих до нижчих, мабуть, кажучи: «Завдання буде вико-
нано, шеф!» – і хочемо ми того, чи не хочемо, починаємо реагувати адекватно 
до цього імпульсу і ментально, і емоційно, і енергетично, і у кінцевому ра-
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хунку – фізично. Аж поки не переживемо якусь ситуацію правильно – так, як 
потрібно, і не отримаємо необхідний новий досвід. Потім, можливо, його за-
кріпимо у ще декількох ситуаціях, і тільки тоді, коли кармічне тіло отримає 
необхідне підтвердження щодо виконання свого завдання, воно заспокоїться 
і перестане «надсилати» нам через свої підлеглі тіла (але ці тіла – наші, як 
і саме кармічне) такі ситуації. 

Головна функція каузального тіла полягає у формуванні подій щільного 
фізичного світу (таке собі «тонке» енергетичне програмування, планування). 
Реалізація цих подій – це новий досвід для карми. Вірогідно велику частку цих 
подій заздалегідь визначено, але будемо сподіватися, що це не має фатального 
впливу і при бажанні людина може чимало змінити у власному житті. Тобто 
всі наші ідеї, думки і бажання стають можливими і реалізуються у фізичному 
світі завдяки кармічній енергії нашого тонкого тіла. 

Вплив на час – ще одна властивість, якою наділене каузальне тіло. Всі 
відомі нам події неминуче протікають у часі. І хоч в добі для кожної лю-
дини є 24 години, проте кількість не завжди означає якість. У кожного своя 
щільність часу. Хтось цілий місяць збирається забити гвіздок у потрібне 
місце, а хтось за тиждень встигає побудувати літній будиночок. Хтось про-
жив 100 років і каже, що життя пройшло як один день, а хтось у свої 50 від-
чуває насиченість і смак кожного прожитого дня. Здатність людини до заро-
бляння грошей також відносять до однієї із властивостей саме каузального 
тіла. Наше духовне тіло може бути як сильним, так і слабким, як організо-
ваним, так і схильним до хаотичності. У кого як. Мабуть, мають рацію ін-
дуси, що у всіх своя карма. Що сильніше це тіло, то більше подій відбува-
ється у житті людини, життя стає більш насичене. Що більш організоване 
каузальне тіло  – то більш плановий і послідовний характер мають жит-
тєві події. Індикаторами сили каузального тіла людини у нашому світі є її 
добробут, масштаб та ефективність дій; а також швидкість, з якою людина 
здатна перейти від бажання (думки) до конкретної дії. Що коротший цей 
проміжок часу, то сильніше розвинене каузальне тіло. В іншому разі про-
цес зупиниться в ментальному тілі, у світі думок і ідей, і навіть найкраща 
ідея може не дійти до справи ніколи (вона не змогла «піднятися» з рівня 
менталу до кармічних висот).

Духовне тіло отримує енергію від «вищого» тіла і робить її доступною для 
«нижчих» тонких тіл: ментального, астрального і ефірного. 
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9.2.6. Інтуїтивне тіло
Інтуїтивне (буддхіальне, тіло індивідуальності) – це тіло надсвідомості, 

інтуїції, Божественного прозріння. Санскр. термін Буддхі (вищий Розум) – 
це та частина людської свідомості, яка має здатність розрізняти істинне від 
помилкового і спроможна осягнути Бога. Це тіло являє собою духовний 
план, на якому кожна індивідуальність пов’язана з усім людством. Воно 
складається з вищих енергій, які можна назвати духовним знанням і духов-
ною любов’ю, об’єднаних у поняття мудрість (дійсно, земна мудрість теж = 
знання + любов). Т. зв. «осяяння» відбуваються у цьому тілі тоді, коли лю-
дина входить у резонанс з інформаційним полем Всесвіту і отримує доступ 
до чистої, не спотвореної інформації безпосередньо, напряму, без попередніх 
роздумів, навчання, досліджень. В інтуїтивному тілі ховається феномен про-
роцтв і яснобачення. 

Людина з сильним буддхіальним тілом зазвичай спочатку підсвідомо, а по-
тім і свідомо викликає в оточуючих повагу – у ній відчувається твердий ха-
рактер, могутня воля, здатність раціонально організувати своє (і чуже) життя, 
а потім ними управляти. Зміна буддхіальних цінностей сприймається людиною 
як кардинальна зміна долі. Новий поворот основного життєвого сюжету часто 
забезпечується енергією, що опускається до буддхіального тіла із Атманічного.

9.2.7. Атманічне тіло
Бог у нас самих.  

Платон*

Атманічне Тіло (Божественне Тіло, Тіло Нірвани) – це в кожному з нас 
частинка (промінь) Абсолюту, «іскра Божа», чистий Дух, Божественна суть 
людини. Це безсмертне «я» людини. Це та найвища частина нашого «Я», яка 
є частиною творця у нас самих і якісно дорівнює Богу. Фактично – це Бог 
усередині нас. Воно поставлено і стоїть («височить») над усіма іншими ті-
лами, пов’язує попередні шість тіл з Абсолютом, з Богом. 

Назва «Атманічне» від слова Атман, що походить від санскр. терміна «Атма». 
Це складне поняття, воно вимагає тривалого пояснення, але якщо спробувати 
вмістити його тлумачення в декількох словах, то Атма – це стан сутності, яка 
усвідомила себе; це злиття істоти з Абсолютом; це просвітлення; це ключ до 
дверей Бога. За допомогою цього тіла людина знаходить повну усвідомленість, 
умиротворення, з ним і через нього вона пізнає Бога .

* див. розділ 15 «термінологія»
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Це Тіло ніким до кінця не описане; в ньому зашифрована наша місія – те, 
для чого ми створені. Місія є не що інше, як найбільш зручний і природний, 
оптимальний для людини шлях саморозвитку і одночасно впливу на світ. У кож-
ної людини є своя природна, Богом визначена місія, закодована в загальному 
вигляді в його Атманічному Тілі, яка уточнюється і реалізується наступними 
тілами аж до фізичного включно. 

Для Атманічного плану характерні абстрактність, тотальність і універсаль-
ність. Якщо ми відчуваємо своє єднання з Богом, це означає, що наша свідо-
мість піднялася до висот Атману. Частоти Божественного Тіла здатні давати 
людині могутній, тотальний* імпульс розвитку, який поступово поширюється 
на всі тіла без винятку, обновлюючи їх і перебудовуючи. І таке світло свого 
найтоншого Тіла сприймається нами як Божественне одкровення або благодать. 
Божественна Сутність всередині нас! Вона цілком любляча і гідна любові. До 
того ж любов до своєї сутності (Атма) – первинна; любов до будь-чого (кого) 
іншого – вторинна. Та й взагалі, любов до Бога-Творця повинна починатися із 
любові до Його Божественної сутності всередині нас – до свого Атманічного 
Тіла! Тільки через Нього наша любов буде прийнята і оцінена Вищими Силами. 

Підтримувати постійну активну діяльність Атманічного Тіла під силу лише 
небагатьом. Для цього необхідна постійна концентрація, перебування в стані тут 
і зараз, внутрішній спокій і гранична усвідомленість. Коли це Тіло налаштову-
ється на приймання енергії і її приймає, то в такі моменти відчувають незрозу-
мілий приплив сил, безпідставну радість і натхнення, ейфорію, екстаз. На жаль, 
у більшості людей Атманічне Тіло знаходиться у стані, подібному до сну. Його 
енергія може не доходити до всіх нижчих тіл або якось викривлятися дорогою, т. 
зв. блоками із страхів, неприємних спогадів, негативних думок і емоцій, уподо-
бань і дій, впливу Его тощо. Це надалі наочно для нас відображається на фізич-
ній оболонці у вигляді хвороб, складних ситуацій і проблем на життєвому шляху. 

Активізація Тіла Нірвани і робота з ним можуть зайняти не тільки багато мі-
сяців, а й десятки років. Як приклад, відомі шамани, монахи, мудрі старці свого 
просвітленого стану досягають лише через багато років наполегливих старань. 

Резюме до глави 9. Існують різні концепції будови тіла людини. В західній 
культурі прийнято вважати, що людський організм – це ієрархічна біофізична 
система, що складається з багатьох субпідрядних рівнів:  – елементарний рівень, 
де відбувається взаємодія елементарних частинок атомів; – атомарний; – моле-

* див. розділ 15 «термінологія»
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кулярний; – клітинний; – тканинний; – органний;  – рівень організму (систем-
ний, об’єднання систем органів); рівень вищої нейропсихічної діяльності тощо. 
В уявленнях східної медицини біологічний організм є компонентом Космосу, 
частиною Всесвіту, тому й існує така тісна взаємодія фізичних полів Всесвіту 
і біополя людини. Стає зрозуміло, що окремо не існує фізичних або духовних 
недуг, патологій, хвороб. Будь-який дисбаланс одного тіла обов’язково торка-
ється певним чином всіх тіл людини. Наші тіла – єдина система, єдиний ор-
ганізм. Але і західна, і східна культури у цьому питанні одностайні: людське 
тіло є системою систем, де усі системи інтегровані в єдине ціле .

Важливо поступово формувати серед сучасних лікарів гуманної і ветери-
нарної медицини, валеологів цілісний філософський підхід до людини як до 
космопланетарного та біопсихосоціального феномена. І філософські підходи 
східної медицини здаються більш переконливими. Дослідження та розуміння 
функцій «тонких» тіл людини відкривають цілком нові можливості й перспек-
тиви пізнання і світу, і самої людини, а через це зростають можливості її оз-
доровлення і подальшого успішного підтримання здоров’я на високому рівні. 

І ще один аспект про індивідуальність і особистість. Людина має у своїй 
структурі два основні начала: вище, духовне, яке називають індивідуальністю, 
і нижче, «земне», іменоване особистістю (див. також розділ 1.12.). Основна різниця 
між ними полягає в тому, що індивідуальність кожного з нас безсмертна і вічна, 
в той час як особистість смертна, і життя її обмежене одним-єдиним втіленням.

З точки зору можливостей сучасної електромагнітної медицини, найбільший 
інтерес на цьому етапі сфокусовано на ефірному (енергетичному) тілі людини. Ро-
зуміння його анатомії і фізіології може надати нечувані інноваційні можливості 
оздоровлення і подальшого забезпечення сталого стану здоров’я. Розробка ефек-
тивних генераторів електромагнітних коливань і програмного забезпечення до них 
тісно пов’язана із можливістю їх впливу на структури саме ефірного тіла людини. 

Залишається ще безліч запитань. Якщо вже називають «тонкі» структури 
людини «тілами», то чи можна говорити щодо анатомії і фізіології цих «тонких» 
тіл людини? Фізичне тіло ми ще називаємо організмом, до його складу вхо-
дять різні органи і системи органів. А за аналогією із фізичним тілом астральне, 
ментальне, кармічне та ін. тіла також можна називати організмами. Проте чи 
є у цих «вищих» організмів аналоги окремих тканин, органів і їх систем? За-
питань багато, але про це – у наступних публікаціях.

дякуємо!
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10. РЕЧОвиНА І ЕМП. 
 ЕлЕКтРОМАГНІтНА БІОлОГІя  

І КвАНтОвА МЕдициНА
Як вже зазначалося, ще з античних часів у науці використовують поняття 

«матерія». Люди здавна мріяли зрозуміти, що ж воно таке «матерія» і завжди 
намагалися відкрити її першоелементи. У сучасній науці матерію, що нас ото-
чує, традиційно прийнято поділяти на дві великі частини: речовина і поле . 

10.1. Речовина та електромагнітне поле. Реполь
Під терміном «речовина» зазвичай розуміють такий вид матерії, який ха-

рактеризується масою і складається з елементарних частинок (електронів, про-
тонів, нейтронів, мезонів* тощо). Знову нам необхідно згадувати базові поняття 
шкільного курсу фізики, бо як же без розуміння основ? Речовини поділяють на 
дві основні групи – прості (утворені атомами лише одного хімічного елемента) 
і складні (утворені атомами різних хімічних елементів). На сьогодні відомо 
понад 20 мільйонів різних речовин, і цей список постійно доповнюється (але 
простих речовин існує кілька сотень, а зазначені мільйони – це все складні). 
Усі відомі речовини вивчаються, класифікуються та одержують власну назву. 
Речовини можуть перебувати в різних агрегатних станах (тверде тіло, рідина, 
газ і плазма). Чотири стихії, описані ще великим Аристотелем* (земля, вода, 
повітря і вогонь), часто порівнюють із цими чотирма агрегатними станами ре-
човини. Речовину або суміш речовин, що використовуються для виготовлення 
предметів, обладнання, у будівництві, називають матеріалом. Він може бути 
природного походження (пісок, деревина) або створений людиною (цемент, 
скло, сталь, поліетилен, кераміка). Усі предмети, які нас оточують, склада-
ються із речовин і мають масу, ще називають тілами. Фізичні тіла є об’єктом 
вивчення фізики. Тіла також можуть мати як природне походження (тому їх 
ще називають «природними» тілами), так і створюватися людиною. З одного 
і того ж матеріалу (речовини) можуть виготовлятися різні тіла. І навпаки, тіла 
можуть складатися з декількох матеріалів, а матеріал – з декількох речовин. 
Усі фізичні тіла мають форму, речовини форми не мають. Кожній індивідуаль-
ній речовині притаманні певні фізичні та хімічні властивості.

До найважливіших фізичних належать маса, об’єм, форма, запах, смак, 
твердість, колір, t0 кипіння та плавлення, густина, розчинність у воді, ковкість, 

* див. розділ 15 «термінологія»
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пластичність, здатність проводити тепло чи електричний струм, магнітні вла-
стивості тощо.

Всі речовини складаються з атомів, у яких по замкнених траєкторіях руха-
ються електрони, і їх орбітальний рух можна розглядати як мікрострум із маг-
нітним моментом. З другого боку, будь-яка речовина як система атомів, коли 
знаходиться у зовнішньому електромагнітному полі, намагнічується (набуває 
магнітного моменту). Тобто електромагнітне поле в речовині зазвичай комп-
лексне, бо складається із зовнішнього (намагнічувального) поля, яке створене 
макрострумами, і власного поля, що створене мікрострумами. 

Експериментальні дослідження показали, що всі речовини, в тій чи іншій 
мірі, мають магнітні властивості, які визначаються магнітними властивос-
тями атомів або елементарних частинок (електронів, протонів і нейтронів), що 
входять до складу цих атомів. Встановлено, що магнітні властивості прото-
нів і нейтронів майже в 1000 разів слабші за магнітні властивості електронів. 
Тому магнітні властивості речовин в основному визначаються електронами, 
що входять до складу атомів. Магнетизм – один із проявів електромагнітної 
взаємодії. Будь-яка речовина є магнетиком, тобто такою, яка здатна під дією 
магнітного поля набувати магнітного моменту (намагнічуватися). Залежно від 
відносної магнітної проникності речовини всі магнетики розділяють на три 
групи: діамагнетики; парамагнетики; феромагнетики. 

діамагнетики – це речовини, що намагнічуються проти напрямку зовніш-
нього магнітного поля. Їх атоми, іони або молекули не мають власного об’єдна-
ного магнітного поля, результуючого магнітного моменту, він у них за відсутності 
зовнішнього поля майже нульовий. Дія зовнішнього магнітного поля призво-
дить до виникнення таких індукційних магнітних моментів, до такого намаг-
нічування, яке спрямоване проти зовнішнього поля; воно направлене назустріч 
зовнішньому, тому його послаблює. Отже, діамагнетики, які вносять у магнітне 
поле, послаблюють це поле. За відсутності зовнішнього магнітного поля діамаг-
нетики немагнітні. До діамагнітних речовин належать вода, переважна частина 
органічних сполук (вуглеводи, білки), алмаз, графіт, водень, фосфор, азот, крем-
ній, майже всі інертні гази, а також деякі метали (вісмут, срібло, цинк, мідь, зо-
лото, ртуть). Ідеальними діамагнетиками є надпровідники. Серед молекулярних 
з’єднань діамагнетики зустрічаються значно частіше, ніж, напр., парамагнетики.

 Якщо ж магнітний момент атомів відмінний від нуля, якщо атоми речо-
вини мають власне елементарне результуюче магнітне поле, що утворилося 
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внаслідок руху електронів по орбітах атомів, то таку речовину називають па-
рамагнетиком. У ній внутрішні поля набувають такого ж напряму, як і зо-
внішнє магнітне поле, в результаті виникає позитивний результуючий маг-
нітний момент. Їх поле узгоджено із зовнішнім полем і його підсилює. Тіла, 
що складаються з таких речовин, у звичайних умовах немагнітні, бо вони 
просто так направленого власного магнітного поля не утворюють. Але якщо 
таку речовину внести в потужне магнітне поле, то створюється їх власне еле-
ментарне магнітне поле, а коли її винести з магнітного поля, то все повер-
тається у вихідний немагнітний стан. До парамагнітних тіл належать лужні 
(літій, натрій, калій, цезій) та лужноземельні метали (магній, кальцій, строн-
цій, барій), алюміній, платина, вольфрам, хром, марганець, розчини деяких 
солей заліза тощо.

 Феромагнетики – це речовини, які мають власне магнітне поле в багато 
разів (у сотні і тисячі) сильніше, ніж зовнішнє поле, яке зумовило намагнічу-
вання; вони здатні бути намагніченими навіть за відсутності зовнішнього маг-
нітного поля і самі можуть бути джерелом сильних магнітних полів. До фе-
ромагнетиків належать (у кристалічному стані) залізо, нікель, кобальт, хром 
та їх сплави, їх сполуки із сіркою. З них найбільшою магнітною проникністю 
володіє залізо (ферум), тому і вся група отримала назву феромагнетиків. Сту-
пінь намагнічування феромагнетиків залежить від t0 та ін. факторів.

Магнетизм магнітного поля біологічних об’єктів отримав назву біомагне-
тизм. Вплив магнітного поля на біологічні системи, які знаходяться в ньому, 
вивчає розділ біофізики – магнітобіологія . 

З речовинами і їх магнітними властивостями начебто стало зрозуміліше. 
Пропонуємо детальніше розглянути поле, зокрема ЕМП. Виходячи із самої 
назви, електромагнітне поле – це сукупність взаємно пов’язаних електрич-
ного і магнітного полів. Це особлива форма матерії, через яку відбувається 
взаємодія між електрично зарядженими частинками. Будь-яка електрично за-
ряджена частинка, що рухається, оточена електромагнітним полем, що ста-
новить з нею єдине ціле. Саме поняття поля (електричного і магнітного) ввів 
М. Фарадей ще у далекому 1830 р. [Майкл Фарадей (англ. Michael Faraday; 
1791-1867 рр.) – англ. фізик і хімік, основоположник вчення про електромаг-
нітне поле; сучасні вчені до нього ставляться як до найкращого експеримен-
татора у всій відомій історії науки, вважають, що він був наділений фантас-
тичною науковою інтуїцією]. ЕМП часто ще називають «поле сил», що діє 
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на заряди та струми, які знаходяться в середовищі, охопленому дією поля. 
У природі взагалі немає відокремлених одне від одного електричних і маг-
нітних полів, а існують електромагнітні поля, через які й відбувається елек-
тромагнітна взаємодія. 

Науку, що вивчає ЕМП, називають електродинамікою. Розрізняють 
макроскопічну і мікроскопічну електродинаміку. Ця наука доводить, що вла-
стивості електромагнітних полів доступні спостереженню і вивченню. За до-
помогою доволі простих дослідів можна встановити і підтвердити, що ЕМП 
існує: воно однозначно впливає на речовину, заряди; можна також виміряти 
силу, з якою поле впливає на предмети. Основні характеристики поля – напру-
женість електричного поля та індукція магнітного поля. Але ці фізичні вели-
чини характеризуються не тільки своєю величиною (числом), а й напрямом 
дії, тобто ЕМП є векторним полем (вектор – у фізиці і математиці це вели-
чина, яка характеризується як числовим значенням, так і напрямком). Одно-
часно з рухом енергії ЕМП рухається і маса поля, яка є незначною, проте не 
дорівнює нулю. Наявність маси у ЕМП має принципове значення. 

Електромагнітне поле існує біля джерел, які його створили, але воно також 
може існувати незалежно від тих джерел – вільно, самостійно, без речовини, 
у вигляді т. зв. електромагнітних хвиль, напр., у вакуумі, де електромагнітні 
хвилі досягають найбільшої своєї швидкості – швидкості світла. Тобто ЕМП, 
що поширюється в середовищі чи вакуумі, називають електромагнітною хви-
лею (або електромагнітним випромінюванням). Основною характеристикою 
електромагнітної хвилі є частота (f) і довжина хвилі (λ – лямбда). Електро-
магнітні хвилі мають майже необмежений діапазон частот і довжин хвиль.

Якщо на макрорівні ці основні види матерії явно відмінні одна від одної, 
то речовина і поле на мікрорівні стають схожими. Елементарні частинки ма-
ють властивості, що зазвичай притаманні полю. Звідси виходить, що хви-
льові якості може мати не тільки поле, але й дрібні частинки речовини. З дру-
гого боку, електромагнітне поле також має деякі риси речовини, такі як: маса 
і енергія. Іншими словами, ЕМП може перетворюватися у речовину, а ре-
човина – в поле. Наука невпинно розвивається, і її відкриття змінюють наші 
уявлення про світ. Це стосується як речовин, так і поля. До XIX ст. включно 
вважалося, що речовина і поле – це протилежні або взаємовиключні види 
матерії. Таке протиставлення було знято пізніше, на рівні елементарних час-
тинок. Виявилося, що дві основні складові матерії – поле і речовина – жи-
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вуть в тісному взаємозв’язку один з одним. Поле, як і речовина, володіє кор-
пускулярними властивостями, а частинки речовини, як і поле, – хвильовими. 
Цю дивну особливість матерії називають корпускулярно-хвильовим дуаліз-
мом (дуалізм – від лат. duo – два, і позначає цей термін одночасну наявність 
у чомусь двох, як правило, протилежних і, на перший погляд, несумісних 
якостей). Справді, така протилежна несумісність здається тільки на перший 
погляд! Філософський закон єдності і боротьби протилежностей ще ніхто не 
скасовував. Поле і речовина, речовина і поле. Ці форми матерії діють разом 
чи окремо? Їх співвідношення один до одного постійні чи пластичні? Ці пи-
тання завжди були предметом досліджень і дискусій. Вводилися різні поняття 
і терміни. Їх багато, але найбільш цікавим і перспективним, на нашу думку, є 
термін (і ціла теорія навколо нього), який вперше застосував Генріх Альтов – 
маловідомий письменник-фантаст, що народився у радянському Узбекистані. 
Але це псевдонім*. Його справжнє ім’я (автонім) – Генріх Альтшуллер (Ген-
ріх Саулович Альтшуллер, 1926-1998 рр.; винахідник, письменник-фантаст; 
автор теорії розвитку технічних систем і теорії розвитку творчої особисто-
сті). Саме він увів у науковий обіг принципово нове поняття – реполь (ре-
човина + поле сил), розглядаючи його як речовинно-польову систему; скла-
дову частину, функціональну «молекулу» будь-якої системи, що функціонує; 
таку собі абстрактну модель мінімальної працездатної технічної системи. Ро-
зумне питання: якщо якийсь окремий елемент системи не оснащено полем, 
якщо він не має відповідного поля в своєму розпорядженні і, як наслідок, не 
в змозі використовувати не існуюче поле, то як цей елемент зможе взагалі 
функціонувати? А як не може, то навіщо він тоді потрібний системі? Фантаст 
в основному використовував це поняття для вивчення і характеристики тех-
нічних систем, але біологічні системи ще більш цікаві в цьому сенсі. Напр., 
жива здорова людина як дуже складна система складається винятково з ре-
полів, бо жодна її клітина, що функціонує, не може бути мертвою, не польо-
вою, «не зарядженою» полем, якщо хочете, то «не освяченою» полем (філо-
софи одразу нагадали б про форму і зміст). Г. Альтшуллер сформулював 8 
законів існування і розвитку речовинно-польових систем, останній з яких – 
закон збільшення репольності. Цей закон стверджує, що удосконалення 
всіх систем відбувається через розвиток саме польової частини реполів, 
тобто шляхом зменшення питомої частки, обсягу і ролі речовин з одночас-
ним збільшенням обсягу, підвищення рівня, потужності і впливу полів. В іде-

* див. розділ 15 «термінологія»
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алі це означає такий розвиток і функціонування систем, коли кількість речо-
вин у реполях зменшується майже до нуля, натомість їх польове оснащення 
збільшується і удосконалюється якісно аж до полів інформаційних. В епоху 
мобільного зв’язку навряд хоч хтось сумнівається у можливості «безречовин-
ного» існування інформаційно заряджених енергетичних полів і їх керова-
ного переміщення у просторі. Виходячи із цієї теорії, що таке, напр., ефірне 
тіло людини? Або астральне чи ментальне? У попередньому розділі ми вже 
розглядали названі тіла. Це таке системне утворення, в якому суттєво змен-
шено речовинну складову (і кількісно, і якісно), проте розвинуто необхідну 
енергетично-інформаційну. Відтак: що вище тіло за ієрархією*, то менше ре-
човинної складової (на мікрорівні) і тим більш розвинута польова складова 
(яка теж неоднорідна, бо там і енергетичні поля, і інформаційні, а між ними 
також існує якесь співвідношення!). Тобто ефірне тіло є більш досконалим 
реполем (щодо фізичного) за своїми енергетичними та інформаційними ха-
рактеристиками. Астральне тіло більш досконале, ніж ефірне, ментальне – 
ніж астральне і т. д. (згідно із законом збільшення репольності!). 

Взагалі вважають, що зв’язок між речовиною і полем будь-якого об’єкта є 
тимчасовим. А взагалі чи є у нашому світі щось нетимчасове, вічне? А у інших 
світах, особливо вищих, таке спостерігається? Складно відповісти як у вищих, 
але у нашому світі рано чи пізно настає такий момент, коли невидиме для нас 
поле відділяється від видимої нам речовини (це як, напр., теплове поле на-
грітого сонцем удень піщаного пляжу невидимо відділяється від піску вночі). 
Тому, що більш примітивний реполь, то легше і швидше може відділятися від 
нього поле. Хтось вірить у вічне життя поля, яке відірвалося від обмежень, 
що їх накладає речовина. Хтось мріє про нове життя у світі більш досконалих 
реполів. Але кожна система, що функціонує (і це не тільки людина), повинна 
зрозуміти: «реполь більш високого рівня досконалості, ніж я сам, знаходиться 
за межами мого розуміння». Справді, кожне нове відкриття нагадує і вказує 
людині на відносність і обмеженість її знань. Більше про реполі ми обов’яз-
ково розповімо у наступних публікаціях. 

Резюме до розділу 10.1. ЕМП у речовині зазвичай комплексне, бо скла-
дається із зовнішнього (намагнічувального) поля, яке створене макростру-
мами, і власного поля, що створене мікрострумами. Всі речовини мають 
магнітні властивості, які визначаються магнітними властивостями атомів 

* див. розділ 15 «термінологія»
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або елементарних частинок, що входять до складу цих атомів. Магнітні вла-
стивості протонів і нейтронів майже в 1000 разів більш слабкі за такі ж вла-
стивості електронів, тому магнітні властивості речовин в основному ви-
значаються електронами, що входять до складу атомів. Магнетизм – один 
із проявів електромагнітної взаємодії. Магнетизм біологічних об’єктів от-
римав назву «біомагнетизм». Науку, що вивчає ЕМП, називають електроди-
намікою. Вона доводить, що властивості електромагнітних полів доступні 
спостереженню і вивченню. ЕМП існує біля джерел, які його створили, але 
воно також може існувати незалежно від них, вільно, самостійно, без речо-
вини, у вигляді т. зв. електромагнітних хвиль. Отже, речовина без поля не 
існує, а поле без речовини цілком можливе. Вже це дає нам привід думати, 
що є первинним, а що вторинним. Частіше (як нам здається) речовина і поле 
існують як синергічна речовинно-польова система, яку ще називають реполь 
(речовина + поле). Один із законів існування і розвитку речовинно-польових 
систем, реполів – закон збільшення репольності – стверджує, що удоскона-
лення всіх систем (у т. ч. біологічних) відбувається через розвиток польової 
частини реполів шляхом зменшення питомої частки і ролі речовин, з одночас-
ним збільшенням частоти, потужності і впливу полів, які також мають свою 
ієрархію. Вважають, що зв’язок між речовиною і полем будь-якого об’єкта 
є тимчасовим. Що більш примітивний реполь, то легше і швидше може від-
ділятися від нього поле, позбуваючись тих обмежень, які накладає на нього 
речовина. Ці знання варто використовувати з медичною метою. Можна по-
чути: «Речовинне лікується речовинним, а польове – польовим». Упевнені, 
такий постулат уже застарілий і може викликати дискусії. А як інакше? Адже 
поле впливає на речовину як безпосередньо, так і опосередковано, а будь-
яка речовина є носієм свого внутрішнього поля, яке також спроможне якось 
вплинути на зовнішнє поле.

10.2. Електромагнітне поле та його базові характеристики
Одразу слід зазначити, що наука, яка вивчає ЕМП, – фізична наука, вона 

складна і тому визначення, дефініції, основні характеристики ми будемо на-
давати спрощено – не як для фізиків, а як для біологів. 

Електромагнітне поле (ЕМП) – це фундаментальне фізичне поле, осо-
блива форма матерії, через яку здійснюється взаємодія між електрично заря-
дженими частинками (електромагнітна взаємодія). ЕМП також може існувати 
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вільно, незалежно від джерел, які його створили (т. зв. нестаціонарне електро-
магнітне поле), і поширюватися у просторі у вигляді електромагнітних хвиль. 
Матеріальність ЕМП доведена численними експериментами. Квантом цього 
поля вважається фотон. Будь-який технічний пристрій, що використовує або 
виробляє електричну енергію, є джерелом ЕМП, яке поширюється в повітрі 
майже зі швидкістю світла, впливає на заряджені частинки і струми, внаслі-
док чого енергія поля перетворюється в ін. види енергії. 

Електромагнітне випромінювання (ЕМВ; англ. electromagnetic radiation) – 
це процес утворення вільного, нестаціонарного електромагнітного поля. Як 
і поле, ЕМВ – це потік фотонів. З курсу фізики відомо, що ЕМВ має подвійну 
природу, тому одні властивості ЕМВ для вчених зручніше описувати, виходячи 
з його хвильової природи, другі – з корпускулярної. ЕМВ – це векторні поля, 
де вектор вказує напрямок електромагнітних силових ліній (є вектор напру-
женості електричного (Е) і магнітного (Н) полів, і в електромагнітній хвилі ці 
вектори Е і Н завжди взаємно перпендикулярні). Такий параметр є біологічно 
важливим, оскільки при зміні напрямку електромагнітного вектора змінюється 
характер біологічного ефекту. 

Залежно від довжини хвилі ЕМВ розподіляється на радіовипромінювання, 
світло (у т. ч. інфрачервоне і ультрафіолет), рентгенівське випромінювання 
і γ-випромінювання. 

ЕМВ володіє енергією; згідно з корпускулярною теорією його розуміють як 
потік частинок (фотонів, квантів світла), що характеризуються певною енер-
гією (Е), яка вимірюється у джоулях (Дж). ЕМВ характеризується ще однією 
величиною – потужністю потоку випромінювання (Дж/с), яку називають ін-
тенсивністю (І). З точки зору хвильової теорії інтенсивність визначається амп-
літудою електричного і магнітного полів певної частоти коливань, а з точки 
зору корпускулярної теорії інтенсивність дорівнює кількості фотонів певної 
енергії, які випромінюються за секунду. 

Усі електромагнітні поля та випромінювання поділяються на природні та 
антропогенні. Останні фактично охоплюють усі діапазони. Розповсюдження 
ЕМВ здійснюється за допомогою електромагнітних хвиль.

Електромагнітна хвиля (ЕМХ) – це наслідок процесу поширення елек-
тромагнітних коливань (або поширення ЕМП); це обурення ЕМП, яке поширю-
ється у просторі на далекі відстані. Поширюючись у просторі, ЕМХ переносять 
енергію, яка повністю залежить від потужності генератора (випромінювача) 
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і відстані до нього (науково це звучить так: потік енергії, що припадає на оди-
ницю площі, прямо пропорційний потужності випромінювання і обернено про-
порційний квадрату відстані до випромінювача). ЕМХ – це поперечні хвилі, 
які коливаються перпендикулярно напрямку поширення хвилі.

ЕМВ характеризується багатьма параметрами, основними з яких є (з хви-
льової точки зору) частота і довжина хвилі . 

Важлива характеристика ЕМП – його щільність, що визначається як щіль-
ність електромагнітного потоку на одиницю площі і вимірюється (одиниці сис-
теми СІ*) – Вт/м2; міліват або мікроват на см2 (мВт/см2; мкВт/см2). ЕМВ ха-
рактеризується ще однією величиною – потужністю потоку випромінювання 
(інша назва – інтенсивність). З точки зору хвильової теорії інтенсивність ви-
значається амплітудою електричного і магнітного полів певної частоти коли-
вань. А з точки зору корпускулярної теорії інтенсивність дорівнює кількості 
фотонів певної енергії, які випромінюються за секунду.

Частота електромагнітних хвиль – це число коливань електричного поля за 
одну секунду; залежить тільки від природи джерела випромінювання і показує, 
скільки разів за секунду змінюється напрям електричного струму у випромі-
нювачі, а отже, скільки разів за секунду змінюється в кожній точці простору 
величина електричного і магнітного полів. Вимірюється частота в герцах (Гц). 
1 Гц – це одне коливання за секунду, 1 мегагерц (Мгц) – мільйон коливань за 
секунду (1 МГц = 106 Гц;), а 1 гігагерц (ГГц) – мільярд (1 ГГц = 109Гц), а 1 те-
рагерц – трильйон (1 терагерц (ТГц) = 1012 Гц), див. розділ 1.8. Сукупність усіх 
частот (довжин хвиль) електромагнітного випромінювання називають елек-
тромагнітним спектром. Діапазон електромагнітного спектру простягається 
від найбільш довгохвильового випромінювання – радіохвиль до найбільш ви-
сокоенергетичного – γ-випромінювання. 

 Частота є важливим параметром, який визначає резонансний характер вза-
ємодії зовнішнього ЕМП із внутрішнім біоелектромагнітним полем людини 
(біорезонанс). У профілактично-лікувально-оздоровчій практиці частіше ви-
користовуються частоти в діапазоні від 0,1 до 100 Гц .

довжина хвиль ЕМВ охоплює діапазон від кількох ангстрем (Å) до понад 
10 км. Тому хвилі вимірюють у км, м, см (1 см – 10-2 м), мм (1 мм -10-3 м); у мі-
крометрах (1 мкм – 10-6 м), нанометрах (1 нм – 10-9 м), ангстремах (Å – 10-10 м). 

Довжина хвилі прямо пов’язана з частотою через швидкість поширення 
ЕМВ. Що менша довжина хвилі або більша частота, то вища її енергія.

* див. розділ 15 «термінологія»
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діапазони електромагнітного випромінювання 
(межі між окремими діапазонами випромінювання досить умовні)

Назва діапазону довжини 
хвиль, λ

Частота, 
ν

Радіохвилі

Наддовгі понад 10 км до 30 кГц
Довгі 10 км – 1 км 30 кГц – 300 кГц

Середні 1 км – 100 м 300 кГц – 3 МГц
Короткі 100 м – 10 м 3 МГц – 30 МГц

Ультракороткі 10 м – 1 мм 30 МГц – 300 ГГц
Інфрачервоне випромінювання 1 мм – 780 нм 300 ГГц – 429 ТГц

Видиме випромінювання 780–380 нм 429 ТГц – 750 ТГц
Ультрафіолетове випромінювання 380 нм – 10 нм 3×1014 Гц – 3×1016 Гц

Рентгенівське випромінювання 10 нм – 5 пм 3×1016Гц – 6×1019 Гц
Гамма (γ) випромінювання до 5 пм понад 6×1019 Гц

Радіохвилі. Це електромагнітні хвилі з довжиною в діапазоні від 10−5 до 1010 
метра. Ширина діапазону вражає! Вони розповсюджуються у просторі майже із 
швидкістю світла. Хвилями ці коливання назвали тому, що ЕМП, безперервно 
змінюючи свій стан, ніби періодично напливає і асоціюється із тими хвилями, 
які ми звикли бачити на поверхні води. Нас найбільше цікавлять електромаг-
нітні хвилі, які називають ультракороткими. Ультракороткі хвилі (УКХ) по-
діляють на метрові, дециметрові, сантиметрові, міліметрові й субміліметрові 
(мікрометрові). Вони сильно поглинаються поверхнею Землі і майже не від-
биваються від іоносфери*, бо проходять через неї. Хвилі довжиною λ < 1 м  
(ν > 300 МГц) називають мікрохвилями або хвилями надвисоких частот (НВЧ).

Інфрачервоне випромінювання (ІЧ промені). ЕМВ, що примикає до черво-
ної частини спектра видимого світла; не сприймається нашими органами зору, 
має здатність нагрівати освітлювані поверхні. Префікс «інфра» (від лат. infra – 
нижче) означає, що це електромагнітні промені з довжиною хвилі нижчою від 
радіохвиль. Його природним джерелом є Сонце, на інфрачервоне випроміню-
вання припадає 58% усього спектра електромагнітних хвиль, що виходять від 
нашого світила. Інфрачервоні промені випромінюються всіма тілами, що ма-
ють температуру вищу за абсолютний нуль.

Видиме випромінювання (видиме світло). Спектр електромагнітних хвиль, 
що безпосередньо сприймається людським оком і складається з 7 кольорів 

* див. розділ 15 «термінологія»
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(червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий). Ха-
рактеризується довжинами хвиль від 380 (фіолетовий) до 750 (червоний) нм. 
Найбільш чутливе наше око до показника в 555 нм (це зелена частина спектра, 
540 ТГц). Видиме світло має більш коротку довжину хвилі, ніж інфрачервоні 
промені, тому його фотони (кванти) несуть вищу енергію. Світло становить 
мізерну частину широкого спектра ЕМХ.

Ультрафіолетове випромінювання (УФВ) – електромагнітні випроміню-
вання в оптичній ділянці з довжиною хвилі в діапазоні 10-380 нм; невидимі 
оком. Природним джерелом УФВ також є Сонце (3-4% загальної енергії со-
нячних променів). Частина УФ-спектра, особливо короткохвильова, поглина-
ється атмосферою і це має значний вплив на атмосферні процеси. До техно-
генних джерел УФВ належать понад 70 різних лазерних систем. 

Іонізуюче електромагнітне випромінювання. До цієї групи традиційно 
відносять рентгенівське і γ-випромінювання, хоч іонізувати атоми за певних 
умов може і УФВ, і навіть видиме світло. Межі між рентгенівським і γ-випро-
мінюванням визначені досить умовно. Але їх походження принципово різне 
у вузькому розумінні: γ-випромінювання здійснюється ядром, а рентгенів-
ське – атомною електронною оболонкою при вибиванні електрона з низько 
розташованих орбіт.

10.3. Електромагнітна біологія
Людина завжди вивчала біологічну дію усього, що її оточує. Просто з ціка-

вості? Зовсім ні, бо незнання могли її вбити або викликати хворобу, а знання, 
навпаки, – оживити і вилікувати. Тому вивчення біологічної дії всього, що ото-
чує людину, – один із факторів її виживання! А з чим співіснує людина, що 
може на неї впливати? Це і фізичні фактори, і хімічні речовини, і психічні 
впливи, і соціальні закони, різноманітні енергетичні та інформаційні скла-
дові. Спочатку люди вивчали лише зовнішні реакції на різні явища як свого, 
так і сусідніх живих організмів (людей, тварин, рослин), а потім вже навчи-
лися розуміти і внутрішні реакції біологічних об’єктів на вплив різноманіт-
них факторів довкілля. Спочатку люди фіксували переважно температурні 
ефекти, а вже значно пізніше виявили ін., більш складні і функціональні. Та й 
сама еволюція живої природи, всіх її біологічних систем, як відомо, відбува-
лася під впливом і у взаємодії з багатьма факторами зовнішнього середовища, 
у т. ч. і з електромагнітними полями. 
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Так, напр., вивчення потужної біологічної дії випромінювань Сонця (уль-
трафіолетового, світлового, інфрачервоного) почалося ще задовго до того, як 
стала відомою їх електромагнітна природа. Поступово були відкриті явища фо-
тосинтезу у рослин, фотохімічні реакції у людей і тварин. Ці та інші питання 
об’єднали у спеціальну галузь біологічних знань – фотобіологію. Пізніше 
було відкрито біологічну дію рентгенівських і гамма-променів. Так сформу-
валася радіобіологія. Паралельно формувалася і т. зв. магнітобіологія (наука, 
що досліджує магніти, ЕМП і їх вплив на живе; ті магнітні поля, що генеру-
ються живими структурами; визначає магнітні властивості речовин біологіч-
ного походження і т. д.). Але ж і фотобіологія, і радіобіологія, і магнітобіоло-
гія, маючи свої, відносно вузькі діапазони електромагнітних частот, – це лише 
складові електромагнітної біології, яка охоплює всі відомі діапазони електро-
магнітних хвиль.

З точки зору фізики (і ця думка розповсюджена) електромагнітна біоло-
гія – це розділ біофізики, який вивчає вплив електромагнітних полів на біоло-
гічні процеси на всіх рівнях організації живих систем. Але деякі біологи вва-
жають саму біофізику розділом біології («біо» у цьому слові стоїть першим!). 
В електромагнітній біології виділяють т. зв. теплові і нетеплові ефекти. Перші 
пов’язані з тепловою відповіддю біологічних об’єктів (їх розігрів), що відбу-
вається внаслідок поглинання енергії електромагнітних хвиль. А нетеплові 
ефекти (які довго ставили під сумнів, але сьогодні вони виявилися поза сум-
нівом; потужність таких ЕМП – 10–3-10–12 Вт/см2) частіше базуються на резо-
нансній взаємодії електромагнітних хвиль із біологічними структурами. Отже, 
вже йдеться про т. зв. «інформаційний вплив», коли енергія електромагнітного 
впливу набагато менша від тієї енергії, яку витрачає живий організм на фор-
мування біологічної відповіді. Іншими словами, ЕМП надмалої потужності ви-
кликає дуже потужну біологічну відповідь. Біологічну дію електромагнітних 
полів виявлено у найрізноманітніших проявах – від загальних реакцій орга-
нізму до змін на молекулярному рівні. Ця дія спостерігалася за різних частот 
ЕМП і, як вже зазначили, за досить малої його інтенсивності.

10.4. Електромагнітна або квантова медицина
Науково встановлено: людський організм функціонує у своєрідному елек-

тромагнітному «каркасі», що містить інформацію про його минулий і те-
перішній стан, майбутній розвиток (майже те ж саме метафізики, езотерики 
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і східні мудреці сотні років тому казали і зараз кажуть про «ефірне» тіло лю-
дини). Цей управлінський «каркас» координує, синхронізує і спрямовує роботу 
кожного органу, структури організму, в т. ч. і найголовнішої – генома (геном – 
сукупність всієї спадкової генетичної інформації організму, тобто це всі гени, 
як функціональні одиниці спадковості. За різними оцінками, в людини близько 
20-25 тис. кодувальних генів). Враховуючи те, що геном кожної соматичної 
клітини конкретного організму однаковий, то саме через створення і функці-
онування когерентного (від лат. cohaerens, cohaerentis – взаємозв’язаний) поля 
цього електромагнітного «каркасу» і є можливість геному реалізуватися. І ще. 
Встановили, що близько 98% генів нібито не беруть участь у передачі спадко-
вої інформації (у біохімічному сенсі), і це вважається одним із найзагадкові-
ших парадоксів на сучасному етапі розвитку біології. Але з точки зору теорії 
ЕМП цієї проблеми не існує, оскільки вважається, що всі 100% генів геному 
беруть участь у формуванні власного когерентного поля організму у мм-діапа-
зоні електромагнітних хвиль (електромагнітного «каркасу»). Напр., Ви порі-
зали руку. Чому і як загоюється рана? Чому в нормі утворюються саме ті тка-
нини, які потрібні, і саме стільки, скільки потрібно, і все це проходить таким 
чином, щоб через кілька днів або тижнів від порізу не залишилося й сліду? Ви 
скажете, що гени, звичайна біохімія допомагають рані загоїтися, але ж у місці 
порізу більшість клітин пошкоджені, багато мертвих субстанцій (це з нашої 
точки зору – маленька подряпина, а з точки зору маленької клітини – це вели-
чезна ущелина, глибокий і широкий рів, який повинні закрити десятки, а мож-
ливо, сотні тисяч морфологічно різних клітин). Так, у місці поранення зни-
щено певну кількість клітин, але ж електромагнітний «каркас», створений 
мільярдами клітин організму, що несуть однакову спадкову інформацію, його 
власне когерентне поле, залишається і функціонує. І коли виникає невідповід-
ність між структурою електромагнітного «каркасу» і деформованою в місці 
поранення морфологією, то виникає сигнал до дії, як цю невідповідність не-
обхідно виправити. Це вже питання електромагнітного гомеостазу організму. 
Морфологічні структури (об’єкт) повинні відповідати своєму когерентному 
полю (суб’єкту). Ось тоді під контролем ЕМП запускаються стандартні і до-
сить добре відомі механізми ділення клітин саме в місці пошкодження. Але 
можливі більш небезпечні порушення (деформації) самого електромагнітного 
«каркасу». Забігаючи трохи вперед, зазначимо, що квантова медицина спря-
мована на відновлення деформованого електромагнітного «каркасу» людини.
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Вже зазначалося: як живі клітини всього живого, так і всі живі клітини 
людського організму продукують слабкі електромагнітні хвилі – адже їх скла-
дові мають електричний заряд, магнітний момент, і у кожної їх молекули є 
своє дуже слабке ЕМП. Електромагнітні поля всіх клітин організму утворю-
ють ЕМП людини на частоті 40-70 ГГц. Окрім того, рух крові і лімфи по су-
динах – це також рух заряджених клітин, частинок, які взаємодіють як одна 
з одною, так і зі стінками судин, притягуються, відштовхуються, взаємодіють 
у інший спосіб. Усі ці складні та взаємопов’язані процеси є «будівельним ма-
теріалом» загального електромагнітного «каркасу» організму. Синергія! Ко-
лосальна синергія! Фантастична! Але кожен організм – індивідуальність, має 
власну частоту слабких електромагнітних випромінювань, свій електромаг-
нітний «ключ», геном, «код», «шифр», завдяки яким існує можливість «спіл-
куватися» з клітинами, тканинами та органами зрозумілою їм мовою. Власна 
частота – це той провідник, універсальний перекладач, який може донести до 
структур організму потрібну інформацію. А яку ж інформацію нам потрібно 
доносити? Звісно, яку! Ту, яка в змозі відновити, підтримувати, укріплювати 
здоров’я! Дослідники припустили, що найбільш важливу для нашого здоров’я 
інформацію несуть хвилі саме міліметрового діапазону. Гіпотеза незабаром от-
римала підтвердження: виявилося, що на ЕМВ з довжиною хвилі 4-6 мм люди 
реагують по-різному. Організм кожної людини відгукується на особливу, ін-
дивідуальну частоту: змінюється електроенцефалограма, електрокардіограма, 
з’являється відчуття тепла і т. п. Це явище не могли пояснити існуючими тео-
ріями поглинання електромагнітних хвиль живими клітинами. Тоді було ви-
сунуто припущення, що при дії на людину електромагнітних хвиль індиві-
дуальної частоти в її організмі виникають резонансні явища (біорезонанс). 
У першому розділі нашої книги ми вже з’ясували, в чому суть резонансу: якщо 
частота коливань, що вводиться ззовні, збігається з власною частотою коли-
вань системи, то її амплітуда суттєво збільшується. Те ж саме спостерігали 
і при впливі на людину ЕМХ певної частоти: ефект резонансного впливу по-
силювався від сеансу до сеансу. Такий вплив ще називають біорезонансним 
(або частотно-залежним), а застосування такого резонансу з медичною метою – 
біорезонансною медициною .

 На основі цього резонансного феномену почали активно розробляти різ-
номанітні прилади, які спроможні оздоровлювати людину з урахуванням її 
індивідуальних особливостей. А такі медичні втручання ще називають елек-
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тромагнітною або квантовою медициною. В основі принципу квантової ме-
дицини лежить цілеспрямований вплив малих доз квантів (електромагнітних 
випромінювань) з метою діагностики, лікування, профілактики, реабілітації 
та оздоровлення пацієнтів. 

Отже, квантова медицина – це галузь експериментальної і клінічної меди-
цини, новий науковий напрям, заснований на використанні особливих власти-
востей електромагнітних випромінювань при їх взаємодії з організмом людини, 
тварини, рослини, мікроорганізму. А назва «квантова», з одного боку, підкрес-
лює електромагнітну природу цього нового медичного напряму (вивченням 
електромагнітних полів займається квантова фізика), а з другого – вказує на 
низький (наскільки це відомо на сьогодні) безпечний рівень енергій задіяних 
електромагнітних випромінювань. 

В основі квантової медицини лежить синтез давніх традицій і сучасної 
науки. Вона поєднує тисячолітні знання східної медицини із сучасними уяв-
леннями квантової фізики. Багато віків люди пов’язували свої надії на міцне 
здоров’я з казковими еліксирами молодості, зіллям алхіміків, дивовижними 
ліками знахарів. Але, незважаючи на те, що щороку з’являлися і продовжують 
з’являтися сотні нових лікарських препаратів, іноді дуже дієвих, проте поки 
не винайшли ліків без побічних реакцій на організм, універсальних, які допо-
магали б усім при багатьох захворюваннях. Але, на щастя, тепер є квантова 
медицина, що базується не на хімічних і лікарських препаратах, а «електро-
магнітних» ліках. Дія новітніх ліків полягає в одночасному впливі на організм 
декількох видів біостимулюючого електромагнітного випромінювання – не-
значного та безпечного для людини рівня. До того ж вже навчилися виготов-
ляти «електромагнітні копії» відомих нам хімічних, гомеопатичних, природ-
них та ін. лікувальних препаратів. 

Залежно від довжини хвилі виділяють такі напрями квантової терапії: в ді-
апазоні радіохвиль; в оптичному діапазоні; у рентгенівському діапазоні; у ді-
апазоні гамма-випромінювань. 

Використання методик квантової медицини сприяло отриманню позитивних 
результатів при лікуванні гаймориту, отитів, тонзилітів, пневмоній, гастритів, 
виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки, коліту, хронічних хо-
лециститів і панкреатитів, артритів, остеохондрозу хребта, серцево-судинних 
захворювань, ендокринних порушень, неврозів і невритів. І цей список далеко 
не повний. Квантова медицина чудово зарекомендувала себе також у дермато-
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логії, імунології, косметології, педіатрії, психіатрії, урології, гінекології, спор-
тивній медицині, проведенні реабілітаційних заходів. Ось вона – панацея*, по-
думаєте Ви! Ні, квантова медицина, безумовно, не панацея, але в умілих руках 
є могутньою зброєю у боротьбі за здоров’я.

Резюме до розділу 10.3. Усі структури людського організму функціонують 
у своєрідному електромагнітному «каркасі». Живі клітини продукують слабке 
електромагнітне поле, що має власну частоту. ЕМХ – той провідник, який 
може донести до структур організму потрібну нам інформацію. Відомо про 
три основні механізми дії ЕМХ на біологічні системи: нагрівання, збудження 
та специфічний ефект. Нас особливо цікавить останнє: специфічний ефект. 
Його характерна особливість полягає в тому, що біологічна система реагує на 
електромагнітне випромінювання вкрай низької інтенсивності і лише на пев-
них частотах. Тому цей специфічний ефект ще називають резонансним, час-
тотно-залежним. Це також свідчить, що хвороба є результатом порушення не 
окремого процесу чи функції, а наслідком розбалансування частотно-залежних 
процесів усієї системи. Використання набутих знань, сучасних комп’ютерних 
технологій сприяло створенню серії унікальних апаратів, покликаних допо-
могти при багатьох захворюваннях і замінити собою добре обладнану клініку. 

На нашу думку, терміни електромагнітна і квантова медицина можна сприй-
мати як синоніми (носіями електромагнітного поля вважають фотони, але фотон 
ще називають квантом електромагнітного поля). Тому електромагнітна, фотонна, 
квантова (наука, біологія, медицина) – ці терміни теж можна вважати синонімами. 
А ось терміни «біорезонансна медицина», як і «біорезонансна біологія», є більш 
вузькими і важливими (бо до електромагнітної-фотонної-квантової належать 
і радіо, і оптичний, і рентгенівський та ін. діапазони ЕМХ). Біорезонансна ме-
дицина – це найважливіша складова, наріжний камінь сучасної електромагніт-
ної (квантової) медицини. Часто можна прочитати або почути: «Квантова меди-
цина – медицина майбутнього». Можливо, так (хоча дехто кепкує, що це просто 
фізіопроцедури у новому вигляді). Однак без усіляких сумнівів можна конста-
тувати: біорезонансна медицина дійсно є медициною майбутнього. І будь-які 
форми зрозумілих нам фізіопроцедур тут і близько не стоять. Для біорезонансної 
медицини характерні неінвазивність, безболісність, відсутність побічних ефектів 
і протипоказань (принаймні їх поки не виявлено), точність діагностики, резуль-
тативність, швидкість, економічність, комфортність для пацієнтів і лікарів і т. д.

* див. розділ 15 «термінологія»
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У наступних наших публікаціях ми обов’язково торкнемося питання т. зв. 
«аури», «біополя», «біоелектромагнітного поля», а також природної (натураль-
ної) біорезонансної діагностики, профілактики і терапії, оздоровлення і омоло-
дження. Особливо цікавими є питання щодо «інформаційного біорезонансу». 

Резюме до глави 10. Чи можливе життя без електромагнітного поля? Від-
повідь однозначна. Ні. Відповідно до нашого розуміння життя – не можливе, бо 
саме життя (у доступних для нашої свідомості формах) немислиме без дії сил 
електромагнітної природи (напр., усі хімічні елементи і хімічні реакції є про-
явом електромагнітних взаємодій). Люди, інші живі істоти, як показують польоти 
космонавтів, здатні тривалий час перебувати в стані невагомості, коли сили гра-
вітації (тяжіння) помітно не проявляються. Але якби хоч на мить припинилася 
дія електромагнітних сил, то одразу зникло б і саме життя. Фізичне тіло просто 
розчинилося б у просторі, миттєво розпалося на, можливо, кварки чи щось інше. 
Наступне важливе питання: а чи є життя без речовини? Тут можна вести диску-
сію. Ортодоксальні матеріалісти, напевно, відповіли б негативно. Але міфологія, 
релігія, метафізика, езотерика, філософські вчення східних мудреців і сучасні на-
укові дослідження свідчать, що життя без речовини можливе. Йдеться про вищі 
форми життя, які нам, на жаль, маловідомі або взагалі невідомі. Проте, можливо, 
це така форма життя реполя (речовина + поле), яку нам складно не лише усві-
домити, а й уявити. Давно відомо, що ЕМП має енергію і масу (а ці показники 
більш характерні для речовини), і хоча, напр., маса у поля дуже мала, але вона 
не дорівнює нулю. Протиставлення поля речовині було знято на рівні елемен-
тарних частинок, коли стало зрозуміло, що дві основні складові матерії (поле 
і речовина) живуть у тісному взаємозв’язку один з одним. Поле, як і речовина, 
володіє корпускулярними властивостями, а частинки речовини, як і поле, – хви-
льовими. Це називають корпускулярно-хвильовим дуалізмом. Іншими словами, 
ЕМП може перетворюватися у речовину, а речовина – в поле. 

У цьому розділі ми розділили поняття електромагнітних поля, випроміню-
вання і хвилі, звернули увагу на їх основні характеристики (особливо щодо час-
тоти і довжини хвиль). Вражає майже необмежений діапазон електромагнітного 
випромінювання, що оточує нас повсякденно. А вивчення біологічної дії всього, 
що оточує людину, – один із факторів її виживання. З часом з’явилася наука – 
електромагнітна (фотонна, квантова) біологія, яка вивчає вплив електромагніт-
них складових на біологічні процеси усіх рівнів організації живих систем. Як 
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складова цієї біології сформувалася квантова (електромагнітна) медицина. В її 
основі лежить синтез стародавніх традицій і сучасної науки. Було науково вста-
новлено, що людський організм функціонує у своєрідному електромагнітному 
«каркасі». І цей управляючий «каркас» координує, синхронізує і спрямовує ро-
боту кожного органу, будь-якої структури організму. Різноманітні порушення, 
деформації речовинної субстанції тіла виправляються завдяки управляючій дії 
електромагнітного «каркасу». Але можливі більш небезпечні деформації – са-
мого електромагнітного «каркасу». Методи квантової медицини спрямовані 
на відновлення такого деформованого електромагнітного «каркасу» людини. 
По суті, квантова медицина намагається лікувати будь-яку хворобу через ліку-
вання самого хворого. Це давній східний принцип лікування. Чому цей напрям 
виявився таким плідним у сучасних умовах? Ймовірно, секрет у тому, що ЕМВ 
може впливати не на якусь окрему частину, а одразу на увесь організм і через це 
комплексно активізувати його захисні сили. Це також підтверджує, що будь-яка 
хвороба є результатом порушення не окремого процесу чи функції, а наслідком 
розбалансування частотно-залежних процесів усієї системи. 

Виявлено, що організм кожної людини найбільш продуктивно відгукується 
на особливу, індивідуальну частоту. Вона є тим провідником, «перекладачем», 
який у змозі донести до відповідних структур організму потрібну нам інфор-
мацію. Стало зрозуміло, що в організмі виникають певні специфічні резонан-
сні явища або т. зв. біорезонанс. Коли енергія управляючого сигналу значно 
менша, ніж енергія відповіді на цей сигнал, то нічим, окрім резонансу, це по-
яснити ще не змогли. Вплив на організм із використанням резонансних явищ 
називають біорезонансним (або частотно-залежним), а використання такого 
біорезонансу з медичною метою – біорезонансною медициною. Саме біоре-
зонансна медицина – найважливіша складова, наріжний камінь, усієї елек-
тромагнітної (квантової) медицини, що є медициною майбутнього. 

Шановні читачі! Майже вся інформація, викладена нами у перших дев’яти 
розділах, увесь десятий розділ – цебула і буде лише преамбула*, допомога для 
філософського і управлінського розуміння, кращого сприйняття понять резо-
нанс – біорезонанс – біорезонансний вплив – біорезонансна діагностика, про-
філактика, лікування, оздоровлення – біорезонансна біологія і медицина. На-
ступні розділи також будуть спрямовані на розуміння важливих понять, у т. ч. 
реполь і електромагнітний «каркас», що є основою нашої книги!

 дякуємо!

* див. розділ 15 «термінологія»
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11. ІНФОРМАцІя –  
яК НЕМАтЕРІАлЬНА СУБСтАНцІя

Інформація – абстрактне поняття, що має різні значення залежно від кон-
тексту. Окрім того, це настільки загальне та глибоке поняття, що його важко 
пояснити декількома десятками фраз. Сам термін «інформація» походить від 
лат. «іnformatіo» – відомості, роз’яснення. Незважаючи на загально поширене 
використання цього терміна, розуміння його суті є одним із найбільш диску-
сійних. Релігія, філософія, наука багато років намагаються знайти загальні вла-
стивості та закономірності, які відповідали б цьому багатогранному поняттю, 
але поки не вдається, тому термін «інформація» має чимало смислових напов-
нень у різних сферах людської діяльності. 

Хоч інформація є нематеріальною субстанцією, проте передається у на-
шому світі за допомогою матеріальних носіїв (інформація завжди пов’язана 
з матеріальним носієм). Носій інформації – це об’єкт (середовище) для запису, 
зберігання і передачі інформації. Носієм може бути будь-який матеріальний 
предмет: • речовина в різних станах; • хвилі різної природи. Інформація іс-
нує у вигляді: – текстів, малюнків, креслень, фотографій; – світлових або зву-
кових сигналів; – радіохвиль (у т. ч. електромагнітних); – електричних і не-
рвових імпульсів; – магнітних записів; – жестів і міміки; – запахів, смакових 
і тактильних відчуттів; – хромосом, за допомогою яких передаються ознаки 
і властивості організмів тощо.

Які дії можливо проводити з інформацією? Таких дій багато. Її, напр., 
можна: – створювати; – випромінювати; – передавати; – сприймати; – вико-
ристовувати; – запам’ятовувати; – копіювати; – поширювати; – перетворювати; – 
комбінувати; – обробляти; – ділити на частини; – спрощувати чи ускладню-
вати; – збирати; – зберігати; – шукати; – вимірювати; – руйнувати та ін. 

Усі процеси, пов’язані з певними операціями щодо інформації, називають ін-
формаційними. Інформація має дивовижну властивість – якщо з однієї точки 
простору передати її в іншу, то в початковій точці вона ніде не зникає (Ви, напр., 
прочитали цю книгу – отримали інформацію, потім розповіли прочитане то-
варишу – отже, передали інформаційні дані. У свою чергу він теж передав по-
чуте – розповів ще комусь. Інформація розповсюдилася? Безумовно. Отримали 
інформацію Ви, Ваш товариш і третя особа, але при цьому інформація як була, 
так і залишилася на папері у вигляді цієї книги, а ще раніше – у головах авторів, 



Біорезонансна медицина – електромагнітний еліксир здоров’я

359

де й зародилася до її написання і друку). Нам важливо зрозуміти, що нематері-
альні субстанції – це не звична для нас речовина із добре відомими і зрозумілими 
властивостями. У них такі якості й властивості, про які ми й не здогадуємося. 
Напр., інформація – це фактично не саме повідомлення, а продукт взаємодії 
між інформаційним повідомленням і його споживачем, сама можливість виник-
нення такого продукту (інформації) залежить від спроможності цього спожива-
ча-приймача сприйняти повідомлення. Без споживача, хоча б потенційного, го-
ворити про якусь інформацію безглуздо. Роздайте, напр., в отарі овець чи стаді 
свиней кожній тварині по розумній книзі, де багато цікавої і важливої інформа-
ції щодо їх виживання у різних умовах. І що буде? А нічого! Адже інформація 
надана у такій формі, яку вівці і свині сприйняти не в змозі. Навіть якщо вони 
ті книги оближуть чи з’їдять, руху інформації все одно не відбудеться; для ін-
формації цей варіант – глухий біологічний кут. 

11.1. Інформація – основа життя
Якщо інформація – це основа життя, то що означає сам термін «життя»? 

На сьогодні не існує єдиного і прийнятого усіма визначення поняття «життя». 
Його трактування різниться у біологів, філософів, кібернетиків, езотериків, 
представників релігійних течій і т. д.. 

Біологи, напр., життям вважають особливу форму існування матерії (вищу 
її форму), яка характеризується процесами обміну речовин (метаболізм), здат-
ністю до самооновлення та самовідтворення (розмноження), а також спадко-
вістю та можливостями підтримки гомеостазу. От біологія і займається ви-
вченням властивостей цього життя. Хоча біологічному життю не на всіх його 
фазах, етапах притаманні метаболізм, гомеостаз, ріст, розвиток, розмноження, 
відповідь на подразнення і т. д.. Напр., робочі бджоли або звичайні мурахи не 
мають однієї важливої ознаки життя – розмноження, але ж живими їх вважа-
ють без усіляких сумнівів. Або спори мікробів, віруси поза клітинами, насіння 
рослин до пророщення, заморожені організми зовсім не мають перерахованих 
властивостей життя, але в них обов’язково зберігаються програми, інструк-
ції щодо відновлення їх активної життєдіяльності при настанні сприятливих 
умов. Якщо є такі програми – то вони вважаються живими, і вони дійсно є 
живі (в них життя існує, просто немає життєдіяльності). Якщо ж програм не-
має (зауважимо, інформаційних програм), якщо чомусь і якимось чином вони 
зникають, то це означає, що спори, насінини, віруси втратили життя, вмерли. 
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І це остаточно. Щодо органічних речовин, із яких спори і насінини склада-
ються, то нічого в них не змінилося: просто програма життя щезла – відтак 
і життя зникло разом із нею.

 Якщо у біологів щодо «життя» все більш-менш зрозуміло, то у філософів із 
цим взагалі складно, бо кожен філософський напрямок має своє ексклюзивне 
визначення поняття «життя», до того ж вони суттєво різняться. А кібернетики 
мають своє визначення цього поняття, вони вважають, що життя є суто інфор-
маційною структурою, яка володіє пам’яттю, ця структура здатна без втрат 
переміщуватися від одного матеріального носія до другого, тобто інформація 
спроможна репродукуватися без втрат. А в основі майже усіх релігій закла-
дене твердження про таїнство творення живого із неживого волею безсмерт-
ного Бога/Богів, Ним/Ними ж воно дається і відбирається; інші релігійники 
стверджують, що життя є сансара (самсара), або ще – колесо сансари (із сан-
скр. – блукання, мандрування) – нескінченний ланцюг народжень, смертей та 
реінкарнацій (щось трохи схоже із кібернетиками – аби тільки репродукува-
лися без втрат інформації). 

Є ще один важливий термін, який ми вже вживали вище, – життєдіяльність . 
Це сукупність процесів, що відбуваються у живому організмі, слугують під-
тримці життя у ньому і самі є проявами життя, + повсякденна діяльність (пере-
сування, самообслуговування, самоконтроль та ін.). Життєдіяльність – основа 
існування організмів: життя + діяльність. Напр., для людини це фактично ін-
теграція фізичних, біохімічних, психологічних та соціальних її функцій. Але 
життя – більш глобальний термін, бо життя без життєдіяльності – можливе, 
а життєдіяльність без життя – ні.

Форми життя. Біологи одразу скажуть: це клітинна і неклітинна форми 
життя. Це зрозуміло. Ще, можливо, згадають про якісь ендо-екзо; макро-мі-
кро і т. д. А якщо охопити ці поняття більш широко? Можливо, існують якісь 
кремнієві форми або життя у формі плазми? Або (якщо активувати фантазію): 
молекулярна форма життя (вона нам вже відома, це – пріони), а далі – атомна, 
електронна, протонно-нейтронна (ядерна), електромагнітна, гравітаційна, фо-
тонна, квантова, кваркова і т. д. А чи можливі згідно з іншими теоріями і під-
ходами енергетичні форми (див. розділ «Еґреґори», «Орби»); інформаційні 
форми (див. розділ «Меми»)? А якщо ще згадати про інтегральне тіло людини, 
її 7 тіл, то висновок однозначний: усі тіла – це різні форми життя. А реполі 
зі своїми рівнями репольності? (Див. відповідні розділи). Попри все хочеться 
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вірити, що форм життя насправді багато, і між ними існує взаємозв’язок, вза-
ємодія і чітка ієрархія* .

Отож, зі складним поняттям «життя», його визнаними і гіпотетичними 
(метафізичними) формами, терміном «життєдіяльність», здається, трішки ро-
зібралися, зметикували. Тепер треба переходити до інформації і життя. Як це 
зробити? Можливо, так: чи є генеральний посередник між речовинною ма-
терією, біологічним життям та інформацією? На нашу думку, так! Це вода 
(Н2О). Чому? Як співається у веселій і дуже мудрій пісеньці: «А все тому, що 
без води – і ні туди, і ні сюди». Саме вода лежить в основі всіх процесів рос-
линного і тваринного світу нашої планети. І хто б що не говорив, а головне 
призначення води – бути інформаційною основою біологічного життя . 
Ще прадавні східні мудреці стверджували, що «вода є намісником БОГА на 
Землі». А намісник – це повноважний управитель. Вода, як і будь-який упра-
витель, виконує в т. ч. посередницькі функції в системі управління: виступає 
посередником між Суб’єктом (БОГ, Вищі Сили, Абсолют) і об’єктом (земна 
матерія, фізичне тіло). З одного боку, вода збирає всю інформацію про об’єкт 
і надає її Суб’єкту, а з другого – отримує керівні сигнали від Суб’єкта та забез-
печує і контролює їх виконання. Тому вода є універсальним розчинником не 
тільки в силу своїх особливих і унікальних хімічних властивостей, як завжди 
вважали хіміки, а насамперед через те, що містить в собі інформацію про без-
ліч інших речовин. Саме це обумовлює її універсальну взаємодію із іншими 
речовинами. Відомі людям біологічні форми життя без води – неможливі. 

Давайте разом спробуємо поміркувати логічно. Доведено, що інформація є: 
1) основою глобального порядку у Всесвіті. 2) основою польової форми мате-
рії. 3) основою речовинної матерії (через польову форму матерії); 4) основою 
живого організму (який об’єднує в собі всі відомі форми матерії). 

Отже, робимо висновок: інформація є основою життя. Логічно? На нашу 
думку, так! 

Загалом інформація – це польова форма польової форми матерії! Або: 
якщо Душа (енергія) – це польова форма життя щодо тіла, то ДУХ (інформа-
ція) – польова форма життя щодо Душі. Тілу складно осягнути Душу, а Душі 
ще складніше осягнути ДУХ. Що тоді вже казати щодо можливості осягнення 
ДУХу тілом.

Єдність речовини, енергії та інформації – основний принцип існування 
живої матерії.

* див. розділ 15 «термінологія»
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11.2. Інформаційні технології в біології та медицині
Інформаційні технології (ІТ) глибоко проникли в життя людей: науку, тех-

ніку, промисловість, побут, ставши невід’ємною ознакою, що характеризує 
успішність сьогодення, рівень розвитку країни. Актуальним сучасним завдан-
ням є створення новітніх інформаційних систем (ІС) в різних сферах біоло-
гії та медицини (використаємо скорочений термін – «біомедицина». Це біоло-
гія + медицина). Стрімкий розвиток ІС розпочався ще 20-25 років тому, хоча 
формування ідей інформатизації біомедицини невпинно відбувалось й ра-
ніше. Однак це складний процес, бо біомедичні системи мають свої особли-
вості та специфіку порівняно з аналогічними системами у техніці, фізиці та 
ін. галузях – живі об’єкти значно складніші, ніж, напр., у техніці; схильні до 
багатофакторних впливів; мають велику кількість елементів, тому існує не-
передбачуваність їх взаємодій тощо. Як би складно не було, але застосування 
математичних методів та інформаційних систем у біомедицині набуває все 
більшого значення. Математики, фізики, інші «технарі» вважають, що однією 
з основних перешкод, із якими стикаються сучасні біологи у світі ІС, є від-
сутність у більшості з них математичного мислення. Напевно, це так. Але бі-
ологи мають не менший скарб – вони володіють біологічним мисленням! На-
вряд чи вищезазначені критики можуть таким похвалитися. Відомий вислів 
Цицерона*: «Кожному своє!» – не втратив своєї актуальності і в наші часи. 
Але давайте звернемо увагу на те, як «не біологи» намагаються якось поєдна-
тися із біологією, наблизитися до її основ і це добре. Так, Національний тех-
нічний університет України «КПІ» має факультет «біомедичної інженерії», де 
є кафедра «біомедичної кібернетики»; Харківський національний університет 
радіоелектроніки має факультет електронної та біомедичної інженерії, спе-
ціалізація: «Інформаційні технології в біомедицині» і т. д. Навчальні заклади 
орієнтовані на підготовку фахівців, готових працювати у сфері інформатиза-
ції системи охорони здоров’я та сучасних інформаційних технологій, що ви-
користовуються в біології, медицині (гуманній і ветеринарній), екології, фар-
макології тощо. Біологам украй потрібні такі фахівці. 

Коли йдеться про ІТ у біомедицині, то частіше під цим процесом розумі-
ють інформаційно-комп’ютерні технології, які дають змогу аналізувати та об-
робляти величезний обсяг найрізноманітніших даних, що невпинно зростають. 
Напр., створення електронних клінічних баз даних та медичних ІС із викорис-
танням мережевих технологій; різних експертних систем; електронних систем 

* див. розділ 15 «термінологія»
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для роботи із зображеннями або біомедичними документами; систем для на-
укової діяльності; бібліотечних біомедичних систем і т. д. Звісно, усе це дуже 
важливо: треба ж якось долати кризу «між отримуваним знанням та його усві-
домленням». Але у цій книзі ми не будемо зосереджувалися на цьому. Бо нас 
цікавить зовсім інше. Маємо на увазі інформаційні технології, що можуть бути 
використані в інформаційній біології та медицині (інформаційній біомедицині). 
До речі, коли ми використовуємо термін «медицина», то маємо на увазі оби-
дві її складові – гуманну і ветеринарну.

11.3. Інформаційна біомедицина
Будь-яка матерія вже сама в собі містить інформацію про свою інформаційну 

структуру, ця інформація випромінюється елементарними частинками – складо-
вими цієї матерії. Збій в інформаційному полі матерії обов’язково призводить до 
її руйнування з найдрібніших частинок. Такий принцип був помічений учени-
ми-фізиками ще наприкінці XX століття, що тоді мало тільки теоретичний інте-
рес. Надалі вдалося краще вивчити, систематизувати та узагальнити це природне 
явище, що й забезпечило йому ефективне практичне використання і лягло в основу 
інформаційної біомедицини. Який її принцип дії? Порушення інформаційного 
поля на субмолекулярному рівні призводить до проблем фізіологічного функці-
онування біомолекул, а відтак органоїдів клітини, до генетичних змін у хромо-
сомах клітини (вважають, що це є основою виникнення сепаративних, ракових 
клітин), потім і у всій клітині. Починається клітинна патологія, а згодом – тка-
нинна, органна і т. д. Якщо якось вдасться відновити спектри початкової інфор-
мації в елементарних частинках організму, то такий вплив здатний викликати 
процеси зворотного розвитку патології і відновлення норми. Іншими словами: 
відновлення «здорової» інформації в субмолекулярних структурах клітин орга-
нізму людини призводить до розвитку низки лікувальних позитивних ефектів.

З метою проведення таких дій все найчастіше використовуються спеціальні 
спектральні апарати, що впливають на організм енергетичним полем, визна-
ченого спектра (напр., нехай це буде ЕМП). Ці апарати також можуть зчиту-
вати зміни спектра інформаційного поля організму пацієнта для діагностики 
і контролю ефективності лікування. 

Здається, що загальні принципи зрозумілі, проте виникає чимало запитань. 
Спробуємо їх висвітлити в режимі «аутодіалогу»: самі будемо ставити запи-
тання і самі ж на них відповідатимемо. Почнемо? 
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– спеціальні спектральні апарати впливають на організм спеціальним енер-
гетичним полем чи інформаційним? – На організм можуть впливати обидва 
поля. Згадаємо: інформація завжди пов’язана з якимось матеріальним носієм 
(принаймні у нашому світі). Цього разу матеріальним носієм інформаційного 
поля є електромагнітне поле (або хвиля, випромінювання); 

– а яке з них подіяло як лікувальне, оздоровче? – Нагадуємо, інформаційне 
поле – нематеріальне (це не те поле, яке ми спроможні собі уявити відокрем-
лено), це доступний для нашого сприйняття комплекс (продукт взаємодії ін-
формаційного поля із відповідною структурою споживача, пацієнта). Якщо 
об’єкт лікування (оздоровлення) спроможний сприйняти через це поле інфор-
маційне повідомлення, то інформаційний вплив відбудеться, якщо ні – то ні. 
На відміну від інформаційного електромагнітне поле є матерією, має енергію 
і всі властивості матерії, безпосередньо взаємодіє з іншими матеріальними 
об’єктами, у т. ч. з ЕМП пацієнта і елементарними частинками його атомів;

– чи може якась речовина мати інформаційний вплив? – Безумовно, бо ре-
човина – це матерія. Це – власне речовина + енергетичне поле + інформаційне 
поле. Будь-яка речовина – носій як енергетичного поля, так і інформаційного 
(та й енергетичного без інформаційного не буває). Будь-яка матерія як носій 
інформації може мати інформаційний вплив; 

– тоді виходить, що не обов’язково потрібно використовувати спеціальні 
спектральні апарати для інформаційного впливу, адже можна аналогічно ді-
яти через речовину? – Так, справді, не обов’язково. Просто такі апарати вважа-
ють «активними», сильними випромінювачами інформаційно-енергетичного 
поля визначеного спектра, тому є більша вірогідність отримати позитивний 
вплив; а речовина швидше за все буде «пасивним», слабким випромінювачем 
не відомого і недослідженого спектра. Але з давніх-давен існують різні ме-
тодики перетворення звичайної речовинної матерії у «спектральний апарат 
інформаційного впливу», напр.: через молитви, намолені свічки, ікони, вода, 
хліб; обереги, амулети, наговори на будь-які предмети, привороти на якісь 
речі і т. д. З точки зору інформаційно-енергетичних теорій жодного дива тут 
немає. Хтось незвичайний, сильний, умілий – той, кому передалися тисячо-
літні знання, – «посадив» необхідну йому інформацію на свій матеріальний 
носій (думки, слова), як вершника на коня, і за допомогою спеціальних ме-
тодик потужно «зарядив» певний предмет, річ (ікону, мощі, одяг, картину, ка-
мінь та ін.) або харчові продукти (яблука, печиво, хліб, борщ, мед, горіхи, яйця 
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і т. д.). Напр., здавна в Україні дружини вишивали коханим чоловікам сорочки 
особливим візерунком, у них ті йшли на війну і це був для них оберіг: спеці-
альні нитки і техніка вишивання, особливі пісні під час вишивання, правильні 
думки і емоції – «заряджали» сорочку на життя і здоров’я (техніка насичення 
якоїсь речі потрібною захисною інформацією передавалася століттями, із по-
коління в покоління). Такий «заряджений» (насичений необхідною інформа-
цією) предмет буде працювати як аналог спеціального спектрального апарата: 
від декількох діб (яблука, хліб) до декількох століть або тисячоліть (дерево, 
каміння, в т. ч. дорогоцінне, мощі, ікони і т. п.). А вже дія такого «апарата» за-
лежить від того, яку інформацію, який спектр інформаційного поля закладено 
у конкретну річ [який вершник за допомогою коня спочатку проник у носій 
інформації, а надалі проникатиме в інформаційний світ людей (а це управля-
ючий світ), що контактують із цим носієм, але тільки тих, які спроможні його 
сприйняти]. Спектр оздоровлення чи спектр патології, спектр життя чи смерті. 
Якщо під впливом інформаційної дії такого «апарата» вдається змінити попе-
редні інформаційні програми об’єкта, то вони поступово почнуть здійснюва-
тися (реалізовуватися, проявлятися у речовинному світі). Наслідки змін спо-
чатку переважно будуть енергетичні, а згодом і речовинні;

– у чому полягає різниця квантової, електромагнітної медицини від інфор-
маційної? – Справді, межа між ними ледь для нас помітна. Проте вона існує. 
Якщо коротко, то: інформаційна медицина – це вплив на інформаційний «кар-
кас» об’єкта (а це основа основ), а квантова – на електромагнітний «каркас» 
(а це похідна від інформаційної основи і основа для речовинної матерії). І різ-
них варіантів тут безліч; 

– виходить, що, нормалізувавши електромагнітний і не вплинувши на по-
рушений інформаційний «каркас», ми можемо отримати лише тимчасовий по-
зитивний ефект? – Так. Як неможливо надовго забезпечити оздоровчий ефект 
тілу без оздоровлення його польової складової («ефіру»), так неможливо за-
безпечити тривалий оздоровчий ефект «ефіру» (а через нього і тіла) без нор-
малізації його інформаційної складової. Тривалість у часі оздоровчого ефекту 
може розтягнутися від декількох місяців до декількох десятиліть;

– а чи можливо створити і мати в собі самому такий «спеціальний спектраль-
ний апарат», який впливав би на власний організм ексклюзивним, позитивним, 
оздоровчим, омолоджувальним інформаційно-енергетичним полем необхідного 
спектра? – Так, але про це та інше йтиметься у наступних наших публікаціях.
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Резюме до глави 11. Нам всім треба зрозуміти, глибоко усвідомити і при-
йняти, що господарем Всесвіту була, є і завжди залишатиметься всюдисуща, 
могутня і вічна ІНФОРМАцІя. Вона пронизує і кожну елементарну частинку, 
поле і хвилю, атом, молекулу, будь-яку живу клітину і увесь організм, контро-
лює і регулює все і вся. Це вона, інформація, створила собі те, що ми називаємо 
енергією, енергетичною субстанцією (створила собі, для себе!), і ця енергія – 
її вірний і слухняний помічник, який виконує усі накази свого творця, допома-
гає реалізувати усі плани і задуми. За безпосереднім інформаційним управлін-
ням енергія створила речовину (також для себе!), що є слухняним помічником 
енергії у впровадженні планів її господаря – інформації. А помічник мого по-
мічника – це майже раб. Тому інформація напряму із речовиною не взаємодіє, 
а контролює її винятково через енергію.

Інформація нематеріальна і у матеріальному світі завжди пов’язана з пев-
ним матеріальним носієм. Таким носієм інформації може бути будь-яке енер-
гетичне середовище, у якому є умови для її запису, зберігання і передачі. 
Інформація – це не просто саме повідомлення, це продукт взаємодії між ін-
формаційним повідомленням і його енергетичним споживачем, приймачем. 
Без наявності споживача, хоча б потенційного, говорити про інформацію без-
глуздо. А носієм енергетичного середовища може бути відповідно будь-яке 
речовинне середовище.

Зрештою, інформація – це польова форма польової форми речовини! Існує 
управлінське інформаційне поле організму, яке формує т. зв. інформаційний 
«каркас», у якому вже розміщується енергетичний (в т. ч. електромагнітний) 
«каркас», що й керує речовиною, в т. ч. і біологічною. Порушення інформацій-
ного поля можна виправити лише інформаційно. Потрібні біорезонансні ін-
формаційні випромінювання – профілактичні, лікувальні, оздоровчі (за анало-
гією із енергетичними, електромагнітними випромінюваннями). Все за образом 
і подобою (інформація створила енергетичне середовище за своєю подобою, 
а в ньому існують резонансні явища), тому можна припустити, що феномен 
резонансу (а для живого – інформаційного біорезонансу) проявляється і в світі 
інформації. Тобто вершиною нашого сучасного прагнення треба вважати біо-
резонансну інформаційну медицину . 

дякуємо!
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12. дОСлІджЕННя вІтЧиЗНяНОГО  
РиНКУ ІНФОРМАцІйНО-ХвилЬОвиХ 

МЕтОдІв тА ПРилАдІв
В основі дослідження будь-якого ринку лежать знання, що надає така 

наука, як маркетинг. Популярне і модне сьогодні слово має сотні визна-
чень і тлумачень. Але з нашої точки зору маркетинг – це насамперед управ-
ління (про яке ми так багато говоримо, і не дарма!), передбачення та задо-
волення попиту на товари, людей, ідеї через обмін (як у біології – обмін 
речовин, обмін енергій, інформаційний обмін тощо. Все за образом і подо-
бою!). У свою чергу основою для ефективної регуляції і управління усіма 
елементами маркетингу є маркетингові дослідження – функція, що пов’я-
зує підприємництво та ринок продукції за допомогою інформації. Акту-
альність цього питання полягає ще й у тому, що основою для прийняття 
правильних та ефективних управлінських рішень є обов’язкове володіння 
певною якістю і кількістю інформації. Саме володіння інформацією про 
навколишній світ, тенденції та їх динаміку забезпечує можливість адекватно 
розуміти результати маркетингових досліджень. Вони завжди є складним 
процесом і передбачають такі складові, як: – кількісний огляд; – якісний 
аналіз; – дослідження інформаційних ресурсів і реклами; – дослідження 
виробництва і виробничих зв’язків; – дослідження громадської думки; по-
льове і кабінетне дослідження та ін. 

До базових принципів маркетингових досліджень належать: системність та 
комплексність; регулярність та об’єктивність; точність, оперативність та еко-
номічність. І не варто забувати, що сила такого дослідження – у його комп-
лексності [так і в гуманній чи ветеринарній медицині – сила у комплексності 
(діагностика + лікування + профілактика + оздоровлення)]. Синергічне по-
єднання будь-чого завжди суттєво підвищує ефективність, бо синергія – це 
завжди посилення. Важливо, щоб із цього комплексу не випадав жоден еле-
мент. Окремі елементи вивчення, розробки чи реалізації певної системи – як 
літери алфавіту: якщо спробувати вилучати зі слів і речень хоча б одну букву 
(не кажучи вже про декілька), або спотворити її (їх), це неодмінно призведе 
до того, що, напр., друкована інформація буде складно сприйматися або стане 
малозрозумілою. У свою чергу така помилка може зробити роботу усієї сис-
теми малопродуктивним заняттям. 
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Складно відокремити один від одного такі об’єкти маркетингового дослі-
дження, як ринок, споживач, конкурент. Ринок немислимий без конкурент-
ної боротьби, а споживачі формують свою поведінку в певному ринковому се-
редовищі. Тому пропонуємо дуже стисло розглянути ринок взагалі.

12.1. Ринок і його дослідження
Історія свідчить, що в будь-яку епоху існування ринку на ньому завжди 

були присутні головні гравці, головні дійові особи – продавець і покупець . 
Між ними відбувалися операції купівлі-продажу або обміну різними това-
рами. Тому насамперед ринок – це певна сукупність відносин між покуп-
цем і продавцем щодо обміну або купівлі-продажу товарів. Сам ринок є знач-
ним надбанням світової цивілізації. Свої потужні можливості він наглядно 
демонструє у розвинених країнах, державах, що інтенсивно розвиваються, 
і робить це незалежно від національних, ідеологічних, ментальних та інших 
особливостей. Ринок є сполучною ланкою між виробництвом і споживанням, 
а з біологічної точки зору – сполучною тканиною в організмі, без якої жи-
вому не обійтися ніяк. 

Сучасний ринок усе більше і активніше перетворюється на ринок нових 
товарів, тому що постійне оновлення стає найважливішою властивістю това-
рів, що посилює їх якість. Ринок сприяє вирішенню трьох основних еконо-
мічних завдань: що, як і для кого виробляти. 

Суб’єктами ринку є юридичні і фізичні особи, які вступають в економічні 
відносини у процесі обміну товарами. Це, напр., держава, підприємства усіх 
форм власності, громадяни України, іноземні громадяни і фірми тощо. Об’єк-
тами ринку є матеріальні та інтелектуальні продукти праці, робоча сила, цінні 
папери, позичковий капітал, валюта*, золото.

Звичайно, таке значне і унікальне надбання цивілізації не може бути ма-
лофункціональним. До головних функцій ринку відносять: – регулюючу (ос-
новні регулятори: конкуренція, попит, пропозиція, ціна); – стимулюючу (ак-
тивно і послідовно сприяє підвищенню продуктивності праці, впровадженню 
інноваційних технологій); – контролюючу (що, скільки і якої якості треба ви-
робляти); – ціноутворювальну (вартість виробництва у процесі купівлі-про-
дажу перетворюється на ринкову ціну, яка урівноважує сукупний попит і су-
купну пропозицію); – інформаційну (ринок – це потужне джерело інформації, 
знань, відомостей, які необхідні суб’єктам, що провадять господарську діяль-
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ність); – посередницьку; – сануючу, – оздоровчу (ринок звільняє виробни-
цтво від економічно слабких, нежиттєздатних господарських одиниць) та ін. 

На ринку завжди присутні чотири «господарі»: попит; пропозиція; ціна 
і конкуренція. Однак жоден із них не піддається жорсткому плануванню 
і контролю. Відтак ринок треба постійно вивчати і оперативно реагувати на 
його кон’юнктуру*. Тому дослідження ринку – це один із перших і основних 
кроків у бізнес-плануванні, без якого вкрай важко адекватно вирішувати, на-
скільки перспективним буде бізнес і чи варто його взагалі започатковувати. 
Адже не завжди можна покластися на бізнес-інтуїцію. 

Дослідження ринку є функцією, що інформаційно поєднує виробників, 
споживачів, клієнтів і громадськість. Питання про те, чи потрібно проводити 
ринкові дослідження, залежить насамперед від трьох важливих критеріїв: – на 
підприємстві має відчуватися деяка невпевненість щодо прийнятих маркетин-
гових рішень, тобто має існувати потреба в інформації; – підприємство (або 
людина) повинне бути готовим змінити свої погляди, обґрунтувати нові рі-
шення, виходячи з наслідків впровадження ринкового дослідження; – цінність 
інформації, яку необхідно зібрати, має покривати витрати на її збір та аналіз. 

Дослідження ринку – це знаряддя. Як і будь-яке інше знаряддя праці, воно 
допомагає краще виконувати конкретну роботу. В підприємницькій діяльно-
сті головна мета дослідження ринку – це допомога у прийнятті ефективних 
рішень (знизити ризики у прийнятті ділових рішень та створити теоретичну 
основу, яка стане передумовою ефективних практичних дій). Саме собою до-
слідження не дає готових рішень, але забезпечує можливості для обрання 
правильного напрямку та способу дій. Перший крок у процесі дослідження – 
визначення проблеми (т. зв. формування проблеми); встановлення мети дослі-
джень (ключових цілей); прийняття рішення про вид дослідження (первинне, 
вторинне і т. д.). другий крок – розробка плану аналізу, після якого вже пе-
реходять до такої фази дослідження, як збір даних (найбільш витратна фаза). 
третій крок – проведення аналізу отриманих даних (використовують насам-
перед статистичні методи). А далі – фініш, бо закінченням дослідження є 
складання звіту. При цьому знову повертаються до визначення проблеми так 
само, як і до мети дослідження, намагаються відповісти на всі запитання, ви-
значені на початкових кроках процесу дослідження. Виходить, треба робити 
тільки так, а не інакше? Зовсім ні. Провідні маркетологи вважають, що не іс-
нує єдиного, стандартного, правильного (навіть якщо хтось вважає себе ко-

* див. розділ 15 «термінологія»



Голуб Ю.С., Коптєлов О.О., Бондар М.П.

370

рифеєм*) методу, підходу для проведення дослідження ринку. А все тому, що 
в цьому дослідницькому механізмі існує багато напрямків, шляхів, що різ-
няться за своєю ефективністю. Вдалі вони чи ні, але вони є. Вибір методів до-
слідження для конкретної проблеми – це не розв’язання задачі з алгебри. Це 
більше схоже на цікавий рецепт або якусь оригінальну технологію. Напр., екс-
клюзивну* технологію застосування електромагнітного поля або рецепт непо-
вторних пиріжків із маком. І технології, і рецепти бувають різні, ще й мають 
багато варіацій. Проте для більшості не існує кращого рецепту або більш вда-
лої технології, ніж та, до якої вже звикли, яку добре розуміють, яка вже нео-
дноразово довела свою ефективність. 

Одним із важливих елементів дослідження ринку є діяльність із пошуку 
і впровадження кращих існуючих практик, успішних форм ведення аналогіч-
ного бізнесу. У цьому напрямку найкращим помічником може стати бенчмаркінг.

12.2. Бенчмаркінг як мистецтво знаходити 
і впроваджувати найкращі практики

Філософія менеджменту як системи управління не стоїть на місці. Все 
більше й більше приділяється увага питанням конкуренції, специфічним осо-
бливостям конкурентної, іноді дуже жорсткої боротьби у всіх сферах діяльно-
сті людини, у т. ч. науково-дослідницькій, інноваційній. Одним із вдалих про-
дуктів розвитку світового менеджменту став бенчмаркінг, який вже декілька 
десятиліть знаходиться у трійці найпоширеніших методів управління бізнесом 
і активно використовується провідними міжнародними фірмами. 

Уперше бенчмаркінг як науковий метод розроблено в 1972 році Інститутом 
стратегічного планування у Кембриджі (США) для оцінки ефективності біз-
несу. Тоді й зародилася сама концепція бенчмаркінгу в його сучасному розу-
мінні. Вважають, що цілеспрямовано використовувати бенчмаркінг на прак-
тиці вперше почала американська компанія Rank Xerox з метою аналізу витрат 
і якості власної продукції порівняно з японською. Вдалося отримати позитивні 
результати, тому методи бенчмаркінгу почали активно впроваджуватися бага-
тьма фірмами світу у 80-х роках минулого століття. Але, як відомо, все нове – 
це забуте старе. Звичайно, провадити діяльність, яку сьогодні гучно іменують 
«бенчмаркінгом», почали задовго до формулювання самого терміна американ-
цями. Так, ще древні люди, дивлячись на просторі печери чи зручний шкіря-
ний одяг після вдалого полювання, згодом – щедрі земельні ділянки, успішну 
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економічну або творчу діяльність, запитували себе: «Чому в інших виходить 
краще? Чи я так зможу?». Проаналізувавши, люди намагалися впровадити щось 
позитивне з побаченого у своєму житті. Відомо також, що деякі японські ком-
панії «позичали» своїх працівників іншим організаціям або просто обмінюва-
лися між собою фахівцями на певний період. Така мудра практика спонукала 
працівників порівнювати внутрішні виробничі процеси своєї фірми з подіб-
ними в інших організаціях, переймати досвід і повертатися у рідну компанію 
з новими ідеями, методами і прийомами роботи. Така практика сприяла по-
дальшому розвитку компаній. В період існування СРСР також було популяр-
ним вивчати передовий досвід, знайомитися із досягненнями передовиків та 
різних «героїв праці», про це навперебій писали всі газети і «горлало» телеба-
чення. Ідея була хороша, але її впровадження не мало економічного підґрунтя: 
усе робилося напоказ, в пріоритет ставилася кількість, а не якість – такими 
були сумні реалії економічного розвитку радянської імперії. 

Сам термін «бенчмаркінг» походить від англ. вenchmark, у перекладі – «по-
чаток відліку», у більш загальному сенсі – це щось, що володіє певною кіль-
кістю, якістю і здатністю використовуватися як еталон у процесі порівняння 
з чимось іншим. Визначень поняття «бенчмаркінг» є багато, зокрема одна з де-
фініцій визначає бенчмаркінг як мистецтво знаходити і впроваджувати кращі 
практики; друга – як мистецтво виявляти те, що інші організації роблять краще; 
третя – як механізм порівняльного аналізу ефективності роботи однієї компа-
нії з показниками інших більш успішних фірм. В основу бенчмаркінгу покла-
дено ідею порівняння діяльності не тільки підприємств-конкурентів, але й пе-
редових фірм інших сфер. Тобто це систематична діяльність, спрямована на 
пошук, аналіз, оцінку і впровадження кращих форм ведення будь-якої справи. 

Бенчмаркінг у деяких наукових школах (напр., у фр.) називають бенчмар-
кетингом. Він вважається найефективнішим напрямком консалтингу*, своїми 
систематичними оцінками практичної діяльності він спроможний збагачувати 
керівництво організації інформацією, необхідною для ефективної роботи; ще 
він має певну схожість з аудитом (він подібний аудиту, але сам аудит не сприяє 
вдосконаленню практичних дій). 

Прагнення бути кращими з кращих відображає суть бенчмаркінгу. А його 
мета полягає не в тому, щоб щось просто скопіювати, механічно перенести, 
а в тому, щоб знайти і вивчити кращі практики інших (т. зв. вибраних «парт-
нерів», об’єктів для «наслідування»), зрозуміти методи і прийоми їх роботи, 
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за допомогою яких можна підвищити власну ефективність праці. Просте ко-
піювання рідко буває вдалим, бо те, що є найкращим для однієї організації 
(напр., клініки або аптеки), може мати негативні або навіть катастрофічні на-
слідки для ін. (напр., інноваційної фірми). Практика показує, що грамотне ви-
користання досвіду конкурентів і успішних компаній дає змогу скоротити ви-
трати, підвищити прибуток і забезпечити вдалий вибір оптимальної стратегії 
діяльності організації. Фактично бенчмаркінг – це альтернативний метод стра-
тегічного планування, у якому завдання визначаються не від вже досягнутого 
Вами, а на основі аналізу показників успішних конкурентів. 

Сьогодні слово «бенчмаркінг» стає все більш модним серед вітчизняних 
управлінських та бізнесових кіл, хоча, на жаль, багато хто з управлінців та 
бізнесменів до цього поняття ставляться поки насторожено, побоюючись, що 
ним прикривається промислова, фінансова, інтелектуальна або інша форма 
шпигунства чи розвідки і відносять його до екзотичних продуктів американ-
сько-японської бізнес-практики. Але це все від нерозуміння світових тенден-
цій маркетингу.

Слід зазначити, що ефективний бенчмаркінг не є одноразовою дією, це без-
перервний процес удосконалення (як тільки один напрямок або захід закінчу-
ється, починається другий і так постійно). Тому для отримання бажаної ефек-
тивності необхідно зробити його інтегральною частиною процесу інновацій 
та удосконалень Вашої діяльності. 

Існує багато видів бенчмаркінгу: – внутрішній; – функціональний; – опера-
тивний; – стратегічний; – загальний; – глобальний; – асоціативний та ін. Але 
початковою точкою будь-якого процесу бенчмаркінгу є внутрішній бенчмар-
кінг, який допоможе виявити потенційні проблеми власної діяльності і надалі 
врахувати їх у роботі із зовнішніми організаціями. Головна помилка бенч-
маркінгу – не помітити справжньої причини того, чому якась організація діє 
краще, ніж Ваша, не знайти дійсне джерело «блиску» і успішності конкурента. 
І однією з причин є відсутність необхідної підготовки. Перш ніж відвідати 
іншу фірму, слід провести ретельну попередню підготовчу роботу: добре ви-
вчити теорію бенчмаркінгу, пройти методичну підготовку в інших організа-
ціях, а потім починати збирати інформацію із зовнішніх джерел (газети, жур-
нали, річні звіти, електронні ресурси), дізнатися з інших джерел про все, що 
Вас цікавить (консультації із споживачами продукції, постачальниками, ди-
лерами, сусідами, експертами). Важливо зрозуміти, як, напр., Ваш конкурент 
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розподіляє свої ресурси, осягнути його загальну фінансову силу, управлін-
ські, організаційні, рекламні особливості і все те, що допоможе Вам з’ясувати 
дійсні причини реальних переваг, які цю фірму роблять успішною. Крім нако-
пичення такої інформації, раціонально і вкрай бажано налагодити прямі кон-
такти з об’єктом Вашої цікавості.

Резюме до розділу 12.2. У Вас, можливо, виникне запитання: «А чи по-
трібний взагалі у нашій «електромагнітно-біорезонансній» справі цей бенч-
маркінг?». Можемо відповісти, дещо перефразувавши саме запитання: «А чи 
потрібна систематична діяльність, спрямована на пошук, аналіз, оцінку і впро-
вадження кращих форм ведення бізнесу; пошук і впровадження кращих методів 
діагностики, профілактики, лікування, оздоровлення; кращих форм успіху?». 
Ви, напевно, вже самі знаєте відповідь... Ми вважаємо, що така систематична 
діяльність просто необхідна, як і сам бенчмаркінг. Слід створити такі умови, 
щоб, напр., користувач генератором електромагнітних коливань «КСД» мав 
змогу ознайомитися із кращими результатами інших користувачів і за необ-
хідності впровадити їх у свою діяльність. І навпаки – користувач «КСД» мав 
можливість і міг поділитися своїми досягненнями з іншими колегами. Це за-
порука руху і прогресу як індивідуального, так і колективного. І виробникам 
«КСД» це також потрібно. Просто треба поєднати зусилля у цьому напрямку. 
А досвід є, бо кожен з Вас, шановні читачі, цим усе життя займався і займа-
ється принаймні на побутовому рівні. Проте це цікава і продуктивна наука. 
Більш детально про бенчмаркінг у цікавій для нас сфері ми розповімо у на-
ших наступних публікаціях. 

Приємно, що в Україні працюють учені, досвід яких варто насамперед пе-
реймати, особливо у напрямку популяризації інформаційно-енергетичних тех-
нологій. І не треба кудись далеко їхати. Серед таких науковців – розробник 
теорії та практики інформаційно-хвильової терапії, академік Микола Колбун, 
випускник Харківського авіаційного інституту, директор науково-виробничої 
фірми «Біополіс» та Науково-дослідного інституту інформаційно-хвильових 
технологій, президент Міжнародної асоціації лікарів інформаційно-хвильо-
вої терапії тощо (у пана Колбуна багато різних регалій*). Авторів книги дивує 
наснага* цієї людини. Дякуємо Вам, шановний Миколо Дмитровичу, за те, що 
Ви – достойний приклад для наслідування. Т. ч., перший елемент бенчмар-
кінгу ми вже застосували.
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12.3. дослідження в нейробіології та їх вплив на системи 
управління і впровадження передових наукових розробок 

Incertus animus dimidium sapientiae est.  
 Сумнів – половина мудрості (лат.)

Нейробіологія – це наука, що вивчає формування, розвиток, генетику, біохі-
мію, фізіологію та патологію нервової системи. Однією із важливих її складових 
є вивчення людського мозку на різних рівнях: від субмолекулярного до клітинного 
(окремі нейрони); від рівня відносно невеликих об’єднань нейронів до їх вели-
ких систем – таких, як кора головного мозку або мозочок, а на загальному рівні 
вивчає нервову систему в цілому. Здавалося б, як суто біологічна наука нейро-
біологія може революційно впливати на економічні, політичні, соціальні науки? 
А через них відповідно на соціальні процеси, економіку, політику великих регіонів 
і держав? Цікаві запитання, що наводять на думки стосовно зв’язків між різноп-
лановими науками, зв’язків як зовнішніх, явних, так і внутрішніх – прихованих. 
Сьогодні вже можна побачити те, що колись здавалося неможливим – існування 
«органічних мостів» і «переходів» між, на перший погляд, дуже віддаленими нау-
ками, якими є нейробіологія і менеджмент, ринок; психологія і маркетинг, системи 
реалізації товарів; нейробіологія і впровадження передових наукових розробок; 
а також більш близьких біологічних – нейробіологія і біорезонансна медицина .

12.3.1. Нейроменеджмент
Як ці науки так поєдналися? Як утворився такий дивний гібрид? Дуже про-

сто! Нейробіологи, використовуючи магнітно-резонансну томографію (МРТ) 
та інші сучасні дослідження, змогли наочно спостерігати за тим, як працює 
мозок людини. Вдалося виявити не лише зони мозку, що відповідають за нашу 
раціональність і пам’ять; емоції та мораль і т. д., але й дослідити частини мозку, 
які викликають емпатію*, почуття, вірування та очікування; роблять нас здіб-
ними до навчання або роботи та дають можливість отримувати задоволення 
від праці; відповідають за наше ставлення до винагород та неприємностей; ке-
рівників та управлінців; колег та підлеглих; визначають наші бажання або не-
бажання працювати, навчатися, планувати і т. д. І такі глибинні знання спри-
яли появі нестандартних, неочікуваних висновків, окремі з яких наша логіка 
просто не хоче сприймати, вважаючи їх неадекватними . 

Так, вивчаючи внутрішній світ людини на різних рівнях, нейробіологія, не 
заперечує існування світу навколо людини (хай би тільки спробувала!), про-
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сто вона припускає (і вдало це доводить), що все те, що ми знаємо про зов-
нішній світ – це лише наша (особиста) версія цього світу. Власні версії ре-
альності кожної людини – це як різні екранізації одного і того ж літературного 
твору. Нейроменеджмент стверджує, що усі-усі навколо мають свою (власну) 
картину світу, тому дії (в т. ч. й управлінський вплив) одних людей щодо дру-
гих не завжди досягає бажаного результату. Адже в другої людини – своя вер-
сія зовнішнього світу. 

На основі отриманих нейробіологічною наукою нових даних з’явилася нова 
парадигма менеджменту . Вже давно вважають (як мінімум декілька тисячо-
літь), що саме парадигми визначають наш спосіб мислення; це стосується і су-
часних парадигм як економічного, так і біологічного й соціального мислення. 
Відповідно до цієї нової парадигми більшість загально прийнятих знань про 
класичний менеджмент є помилковими .

 Виявилося, що в процесі прийняття управлінських рішень емоції більш 
важливі та корисні, ніж логіка; найбільш результативними менеджерами є ті, 
які найменше керують, не формують управлінський вплив на основі логіч-
них висновків. Згідно з дослідженнями нейробіологів логіка – це лише засіб 
підтвердження (пояснення, виправдання) тих висновків, які ми й так вже зро-
били на підсвідомому рівні . 

Безумовно, такі нові підходи, які, до речі, вже довели свою практичну 
ефективність в інших країнах, здаються нам ірраціональними. Можливо, 
ми зараз в такій ситуації, як, напр., наші предки у XII або XIII ст. н. е., якби 
їм хтось демонстрував роботу приладів сучасної цивілізації, напр., мобіль-
ного телефону або телевізора. Чи змогли б вони сприйняти ці «дива» своїм 
раціональним мисленням? Є великий сумнів у позитивній відповіді на це 
питання! До того ж цих демонстраторів християнські церковники обов’яз-
ково схопили, оголосили б бісами або демонами і спалили або закатували 
у церковних казематах. Треба дякувати Вищим Силам за те, що на даному 
етапі розвитку людства сучасним вченим і розробникам інноваційних тех-
нологій таке не загрожує.

Пропонуємо ще деякі постулати, які випливають із цієї нової парадигми 
менеджменту:

конкуренція є найкращим способом стимуляції співробітництва; 
кожна людина живе в тому ментальному світі*, який вона сама для себе 

побудувала; 
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всі люди навкруги – рідні, близькі, знайомі, сусіди, співробітники, клієнти, 
постачальники, партнери, конкуренти, підлеглі, керівники – мають власну 
картину світу, яка відрізняється від нашої, до того ж інколи суттєво. Як на-
слідок – між усіма людьми існує (був закладений із самого початку) конфлікт, 
що базується на такому різному сприйнятті реального світу; 

– насправді ми міркуємо (думаємо) зовсім не так, як сьогодні прийнято тра-
диційно вважати; 

 маршрут руху інформації через людський мозок, виявлений за допомогою 
МРТ, демонструє, що світ, у якому ми живемо, – лише частина нашої уяви; 

не наше «я» є автором наших думок, це наші думки формують наше «я» і т. д. 
Людині у XXI ст. непросто зрозуміти нові постулати, переоцінки буття,пра-

вила поведінки, бо вона пропускає їх через свою свідомість, сформований 
шлях логічного мислення. Багато людей впевнені, що нові відкриття нейро-
біологів руйнують нашу звичну реальність, здоровий глузд та навіть посяга-
ють на саму ідентичність. Що зазвичай розуміють, коли використовують цей 
термін? Особиста ідентичність чи т. зв. самоідентичність (англ. Self-identity) – 
це єдність і спадкоємність життєдіяльності, цілей, мотивів і базових устано-
вок особистості, яка усвідомлює себе суб’єктом діяльності (а все-таки: ми 
суб’єкти щодо власного життя, чи ні? Вищі Сили нами управляють чи керу-
ють? А може, десь там, високо над нами, є такі собі високочастотні менеджери, 
керівники або адміністратори, які все контролюють, як це реалізують і їх ві-
дображення у речовинному світі? Може, у такий спосіб вищі реполі забезпе-
чують еволюцію нижчих? Подібних питань виникає все більше і більше, вони 
стають все актуальнішими. Отже, нам треба шукати на них відповіді). 

Самоідентичність – це не якась особлива риса чи сукупність рис, якими 
володіє будь-який індивід, а це його т. зв. самість, відрефлексована в термі-
нах власної біографії (за Юнгом*, самість означає цілісну особистість, коли 
об’єднане свідоме і несвідоме, які взаємно доповнюють одне одного. Але вся 
особистість людини не піддається опису, тому що її несвідоме не може бути 
описане. Розвиток самості – головна мета людського життя). Самість проявля-
ється не стільки в поведінці суб’єкта і реакціях на нього інших людей, скільки 
в його здатності підтримувати і продовжувати історію власного «я», що збе-
рігає свою цілісність, незважаючи на зміну окремих компонентів.

Зрештою, нові знання про роботу мозку все більше почали використову-
вати для нового розуміння бізнесу, а практичне застосування такого нестан-
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дартного розуміння дає змогу, напр., підвищувати прибутковість підприємств 
не звичним еволюційним шляхом (протягом років або десятиріч), а стрибко-
подібно, за доволі короткий проміжок часу.

Резюме до підрозділу 12.3.1. З’явився та інтенсивно розвивається новий 
напрямок науки управління – нейроменеджмент. Це спільний продукт біоло-
гічних (нейробіології, біохімії) та економічних (управління, менеджмент, впро-
вадження інноваційних розробок) наук. Прихильники цього напрямку ствер-
джують, що на часі істотна трансформація класичної системи управління. Це, 
безумовно, стосуватиметься як управління гуманною і ветеринарною медици-
ною, так і управління інноваційними діагностично-профілактично-лікуваль-
ними та оздоровчими напрямками, у т. ч. електромагнітними (біорезонансними) 
та інформаційними технологіями.

12.3.2. Нейромаркетинг
У маркетингових колах останніми роками найбільш дискусійною є тема 

нейромаркетингу. Дослідження у сфері людської психології надали фахів-
цям з маркетингу колосальні можливості і стали надзвичайно важливими для 
прогнозування поведінки споживачів, що є вирішальним фактором саме у мар-
кетинговій діяльності. 

 Бажання читати думки і розуміти прагнення споживачів у маркетологів 
усього світу ніколи не слабшало. Вони добре усвідомлювали – можливість 
вивчення, дослідження та аналізу споживчої поведінки надає захмарні пер-
спективи. Тому поєднання досліджень у психології та маркетингу дало плідні 
результати і втілилося у сучасний напрямок досліджень – нейромаркетинг. 
А деякі фахівці вважають нейромаркетинг «ще однією реінкарнацією* марних 
спроб рекламодавців знайти нетрадиційні підходи до збору думок споживачів».

Нейромаркетинг – це новий напрямок комерційних досліджень, предметом 
якого є вивчення неусвідомлених сенсомоторних і емоційних реакцій людини 
на певні стимули. Саму концепцію нейромаркетингу вперше було розроблено 
психологами Гарвардського університету (США) у 1990-х роках як результат 
поєднання науки про людський мозок та економіки (ось такий гібрид!). Така 
концепція базується на твердженні, що за розумову діяльність людини у су-
купності з її емоціями на 90% (а дехто вважає, що на всі 95% і більше) відпо-
відає підсвідомість, зовсім неконтрольована (або вкрай мало контрольована) 
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нашою свідомістю діяльність мозку. Тому головне завдання, яке ставлять пе-
ред собою психологи у маркетингу, – дослідження підсвідомості споживачів, 
що дає можливість маніпулювати їхньою діяльністю з метою «впровадження» 
у мізки людей потрібних реакцій. 

Розрізняють шість постулатів* у психології, які сприяли розвитку нейро-
маркетингу, а саме: • людина – ірраціональна істота; • людина не завжди гово-
рить правду, але це не означає, що вона обманює, просто не завжди може пра-
вильно висловлювати свої думки; • головну роль у житті людини відіграють 
емоції; • людина не завжди може точно пояснити, чому вона знає ті чи інші 
поняття (прихована пам’ять); • підсвідомість має могутню силу і її можна ви-
вчати; • у людей часто спрацьовує т. зв. автоматичний розум (коли більшість 
реакцій людини доведені до автоматизму). 

 Нейромаркетинг торкається насамперед візуального аспекту, оскільки зо-
рова інформація має для нас більше значення в процесі сприйняття навко-
лишнього світу – у т. ч. точок продажу товарів. Згідно з результатами таких 
досліджень, розум повністю не визначає поведінку людини (раніше вчені впев-
нено вважали саме так). Людиною керують емоційні процеси, які проникають 
своїм корінням у генетичні глибини мозку. Саме від них залежить те, як лю-
дина сприймає навколишній світ. Окрім головного (зорового) каналу нейро-
маркетингу, також використовують: слуховий [напр., тиха і повільна музика 
розслабляє, вальс тонізує, гучний марш змушує рухатися чітко і швидше і т. д.; 
музика в приміщеннях; саундтреки (від англ. sound – звук + track – доріжка = 
звукова доріжка; запис музичного супроводу фільму, вистави, кліпу і т. п.) до 
рекламних роликів; фірмові звуки на зразок шипіння пляшки з мінералкою, 
яку відкривають, – усі ці аудіометоди можуть стати як потужним каталізатором 
продажів, та і перетворитися на ефективну антирекламу]. А про канал нейро-
маркетингу на основі нюху взагалі ходять легенди, адже нюх – найдавніший 
людський аналізатор, тому керувати ним найважче, але ефект може бути най-
кращий. Проблема лише в точності підбору запахів – щоб вони, з одного боку, 
асоціювалися із потрібними товарами, які хочуть продати, а з другого – з при-
ємними спогадами або мріями клієнта, а це дуже складно. Ще є кінестетич-
ний канал – це зовнішні, тактильні та внутрішні відчуття; цей термін вико-
ристовують для опису зворотного зв’язку між відчуттями і м’язами тіла, отже, 
насамперед маються на увазі відчуття, пов’язані з рухом у просторі. Цей ка-
нал також вважається одним із найефективніших – тут у хід йде прямий так-
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тильний вплив та цілий комплекс інших відчуттів. Ніхто не любить слизьке, 
колюче, агресивно домінуюче, зате майже усім подобається надійне, затишне, 
дбайливе, життєстверджуюче і т. д. 

З часом, розвиваючись у надрах університетських кафедр та НДІ, нейро-
маркетинг став робити доволі сміливі кроки з метою переходу від фундамен-
тальних досліджень до прикладних комерційних рішень. Дослідження трива-
ють, але вже зараз отримані безпрецедентні результати нейромаркетингових 
експериментів, які обіцяють відкрити нову сторінку у вивченні реакцій спо-
живачів та подальшого інтенсивного розвитку бізнесу.

Завдяки таким відкриттям прагматичні керівники деяких компаній не со-
ромлячись заявляють, що їх абсолютно не цікавлять зовнішні реакції людини 
на рекламу, їм байдуже – подобається потенційним споживачам виготовлений 
ними рекламний ролик чи ні (хай навіть він їх дратує). Головне і вкрай важливе 
для них – встановити, виявити, наскільки рекламний продукт ефективний для 
внутрішнього світу споживача, чи дієвий він для підсвідомої стимуляції по-
купки конкретного товару або для вироблення потрібної лояльності до товар-
ного знаку чи бренду фірми. І, на жаль, компанії вже мають неабиякий успіх 
у цьому напрямку – при всій різноманітності товарів сучасний покупець, як 
виявилося, не такий вже і вільний у своєму виборі. Деякі організації захисту 
прав споживачів критикують нейромаркетинг як саму концепцію*, як потен-
ційно «інвазивну» технологію, стверджуючи, що нейромаркетинг «впливає 
на окремих осіб так, що вони навіть і не здогадуються про цей вплив». А це 
порушення прав людини. Фахівці підрахували, що в окремих регіонах при-
близно 70% покупок хитро нав’язані пересічним споживачам ззовні! Без їх-
нього відома. Страшно? Дійсно страшно! Так і до «маркетингових зомбі» не-
далеко, попередньо запрограмованого шопінгу напівроботів... Проте не все так 
погано… Просування і широке впровадження нейромаркетингових техноло-
гій не таке вже й просте, адже нейромаркетинг вимагає дуже серйозних ма-
теріальних вкладень у дослідження того сегменту ринку, в якому планується 
проводити відповідні заходи, дії. Якщо просто взяти чужу модель і без необ-
хідних змін перенести її на свій бізнес і цільову аудиторію – це буде малое-
фективним і навіть безглуздим кроком. Діяти методом проб і помилок – теж 
не кожен підприємець захоче і зможе: це небезпечно і матеріально невигідно 
та й надто довго. До того ж спеціально підготовлених фахівців ще зовсім не 
багато. А інвестувати в такі дослідження переважна більшість бізнесменів не 
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готові, бо фінансово не спроможні, тому нейромаркетинг поки залишається 
прерогативою* великих та багатих міжнародних компаній. Отож, пам’ятайте: 
знані бренди великих компаній, можливо, несуть в собі елементи нейромар-
кетингу. Тому треба бути більш обережними з відомими брендами і трендами.

Крім того, людська підсвідомість – не така беззахисна субстанція, на яку 
може впливати хто завгодно, просто застосувавши певну технологію, хоч її 
розробили кращі науковці світу. Роки беззастережної довіри до реклами вже 
давно минули. А через деякий період часу люди обов’язково пристосуються 
і навчаться протистояти (виробляти «антирекламний імунітет»; формувати 
«протинейромаркетинговий захист») навіть найбільш витонченим та хитрим 
прийомам та методикам нейромаркетологів (у т. ч. і «високоінвазивним», «су-
перінфекційним»). У свою чергу останні змушені будуть вигадувати щось но-
веньке. Звичайна класична філософія – закон боротьби і єдності протилежнос-
тей, боротьба між Інь і Ян. 

Резюме до підрозділу 12.3.2. Поява нейромаркетингу зробила певний про-
рив у напрямку вивчення поведінки споживачів і може сприяти отриманню 
значних прибутків для фірм, компаній, які будуть його вміло використову-
вати. Звичайно, нейромаркетинг порушує основи класичного маркетингу, які 
полягають у кропіткому вивченні потреб споживачів та подальшого їх задо-
волення, бо він не є способом задоволення потреб споживачів, а спонукає 
(підштовхує) споживачів на підсвідомому рівні до здійснення покупки вже 
запропонованого товару. Можливо, з комерційної точки зору це дійсно при-
вабливий спосіб, але з етичної – навряд! Тут головне – не дати нікому пе-
рейти допустимої межі. А з другого боку – хто визначатиме ту межу і ступінь 
її допустимості? Звичайно, вивчати та прогнозувати поведінку споживачів 
можна і потрібно, а ось намагатися нею керувати через підсвідомість – ні. Та 
й будь-яке намагання щодо керування на цьому рівні безперспективне, інша 
річ – управління! Проте й це зовсім не просто зробити, бо нейромаркетин-
гові дослідження кожного конкретного товару або окремого сегменту ринку 
потребують чималого фінансування. Це дороге задоволення. Та й людська 
підсвідомість – не беззахисна субстанція, щоб на неї могли так легко впли-
вати. До того ж, шановні читачі, якщо Ви прочитали цю інформацію про 
нейромаркетинг, то певним чином вже попереджені про можливу небезпеку 
(і на підсвідомому рівні також). А таке попередження – як щеплення, ефек-
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тивність якого у кожного може бути різною, та й тривалість дії «психологіч-
ного імунітету» також не однакова, і реінфікування (повторне зараження) 
не виключено, і суперінфекція (коли вже заражений організм через деякий 
час знову інфікується, але вже іншим збудником) можлива; ну усе як у біо-
логічних науках – вакцинології та імунології. Дійсно, куди не ткни, – все за 
образом і подобою!

12.4. Інновації як рушійна сила економічно-
соціальної еволюції суспільства

Інновація (від англ. innovation – нововведення) – це ідея, новітній про-
дукт, що ґрунтується на використанні досягнень науки і передового досвіду; 
кінцевий результат інноваційної діяльності. Інновації – це новостворені або 
вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, впровад-
жені, введені у споживання (ключове слово – впроваджені, адже все не впро-
ваджене – це новації і тільки впроваджене можна називати інновацією!). Ін-
новація – процес доведення наукової ідеї чи технічного винаходу до стадії 
практичного використання, що приносить дохід. Сучасна інновація – це ма-
теріалізований у виробничій сфері або здійснений у сфері послуг результат 
наукової і практичної діяльності, який оформлений як об’єкт інтелектуальної 
власності і затребуваний споживачем. До основних чинників інновацій нале-
жать винаходи, раціоналізації, відкриття.

Інноваційний процес сприяє появі чогось нового, веде до новацій. Ін-
новації – це комерціалізовані новації, які відіграють надзвичайно важливу 
роль у розвитку як загальнолюдської цивілізації, так і окремої держави 
або цілих господарчих і соціальних сфер. Інновації перебувають у проти-
річчі зі всім консервативним, статичним, спрямованим на збереження існу-
ючого стану. Інновація – це важлива складова здорового підприємництва, 
яка завжди присутня у ринковій економіці. Вона поєднує як раціональне, 
так і ірраціональне, тому що, з одного боку, інноваційні зміни повинні за-
безпечувати матеріальний/соціальний ефект, а з другого – рушієм інновації 
є талант і неординарність мислення. Інноваційна діяльність має творчий 
характер, тому інноваційний потенціал людини, фірми, організації, галузі, 
держави суттєво пригнічується жорсткою регламентацією робіт, центра-
лізацією ухвалення рішень. Дієвий інноваційний процес завжди супрово-
джується творчим руйнуванням застарілої економічної системи, зумовлю-
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ючи її перехід з одного стану рівноваги в інший, новий. Вони є рушійною 
динамічною силою економічно-соціальної еволюції суспільства. Загаль-
новизнано, що в основі механізму інноваційної діяльності лежить прибу-
ток. Інновації забезпечують конкурентні переваги, створюють умови для 
зміцнення ринкових позицій і стабільного розвитку. Але інноваційна ді-
яльність, як і будь-що, потребує розумного управління (цим і займається 
інноваційний менеджмент).

Медицину вважають однією з найконсервативніших галузей. Але все 
більше інноваційних технологій упроваджується в щоденну клінічну прак-
тику, кардинально змінюючи підходи до діагностичних, лікувально-профі-
лактичних та оздоровчих заходів. Найважливіша складова розвитку сучас-
них медичних технологій – це результативна співпраця медицини з іншими 
галузями науки: філософією, біологією, фізикою, електронікою, кіберне-
тикою тощо. Так, напр., інформаційно-комп’ютерні технології на сьогодні 
впроваджені фактично в усіх сферах охорони здоров’я, завдяки чому меди-
цина набула нових позитивних рис. У більшості медичних досліджень про-
сто неможливо обійтися без комп’ютерів і спеціального програмного забез-
печення до них. Окрім того, сучасні дослідження у медицині (комп’ютерна 
томографія, магніторезонансна томографія, ультрасонографія та ін.) просто 
неможливі без застосування обчислювальної техніки, тому що значну кіль-
кість інформації, яка отримується за таких досліджень, людина нездатна са-
мостійно сприйняти та опрацювати. 

Резюме до розділу 12.4. Як, на Вашу думку, обладнання для квантової 
медицини, як і сама ця сфера медицини, затребувана споживачем? Звичайно, 
бо споживачу необхідно все, що має ефективність, особливо якщо це стосу-
ється його дорогоцінного здоров’я. А чи можна вважати, напр., сучасні гене-
ратори електромагнітних коливань інновацією? Ще й як можна! Бо це мате-
ріалізований результат наукової діяльності, об’єкт інтелектуальної власності, 
затребуваний споживачем. Окрім того, це технічний винахід, доведений до 
стадії практичного використання, що приносить дохід. Усі ознаки, необхідні 
для визнання інновації. Вказана інновація («КСД») вже перейшла у стадію 
постійного удосконалення. Ми впевнені, що наступним кроком біомедичних 
інновацій обов’язково буде обладнання (технології) для інформаційного біо-
резонансного впливу .
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Резюме до глави 12. Сучасний вітчизняний ринок багатий на прилади 
і обладнання для інформаційно-енергетичної діагностики, профілактики, лі-
кування і оздоровлення. Його дослідження – цікава, кропітка і затратна справа. 
Але вона й важлива, бо аналіз отриманих результатів неодмінно допоможе ви-
рішити багато нагальних проблем, в т. ч. інноваційного плану. 

У цьому розділі ми зробили акцент винятково на теоретичних засадах, під-
ходах до зазначених питань. Практичну частину автори планують висвітлити 
у наступних публікаціях. 

дякуємо!
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13.
АПАРАт «КСд» 

(тУ У 33.1-1721105439-001:2009) –  
ГЕНЕРАтОР ЕлЕКтРОМАГНІтНиХ 

КОливАНЬ
Ми вже з’ясували, що інформаційно-хвильові технології взагалі і їх важлива 

складова – електромагнітні технології зокрема (і у свою чергу – біорезонансні 
технології) є новим напрямком у медицині (за академіком М. Колбуном – «ме-
дицина нового часу»). Ці технології засновані на принципі інформаційно-е-
нергетичного обміну між біосистемою (як окремими її елементами, так і в ці-
лому) та зовнішнім середовищем (довкіллям). Виходячи з того, що будь-яка 
патологія в організмі виникає внаслідок енергетичних порушень, у т. ч. і по-
рушень електромагнітного гомеостазу (ЕМГ) організму, а потім вже і сама па-
тологія негативно впливає на ЕМГ (виникає т. зв. негативне замкнуте коло), – 
то такі електромагнітні процеси обов’язково позначаються на доступних для 
нашої фіксації характеристиках електромагнітного поля, що оточує будь-який 
живий організм (т. зв. електромагнітний «каркас»). І такий вплив небезпечний, 
бо згодом, як наслідок порушень ЕМГ починаються проблеми з біологічними 
структурами фізичного тіла. 

Як ми вже зазначали, сучасний ринок багатий на прилади і обладнання для 
інформаційно-енергетичної діяльності, й одним із таких приладів є «КСД». 

13.1. Що таке «КСд» і які його можливості
 Так що ж таке це загадкове й інтригуюче «КСД»? Жодної інтриги та за-

гадковості – це медичний інноваційний діагностично-терапевтичний прилад 
на основі сучасної ексклюзивної апаратно-програмної системи, який автори 
назвали «комплекс спектрально-динамічний» («КСД»). Окрім того, це ще й 
лікувально-діагностична система і апаратно-програмний комплекс. Методики 
їх застосування/використання є результатом, квінтесенцією більше ніж 15-річ-
ної роботи команди фахівців.

«КСд» як прилад. Що автори розуміють під терміном «прилад»? Це спе-
ціальний пристрій, апарат, призначений для досягнення певної мети (управ-
ління чимсь, контролю, вимірювання чого-небудь, спостереження за чим-не-
будь та ін.) або для виконання певного виду роботи. Цей прилад належить до 
лікувально-діагностичних виробів медичного призначення класу безпеки ІІа 
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відповідно до вимог нормативних документів МОЗ України. В його роботі ви-
користовуються низькочастотні коливання, які не перевищують коливання при-
родного походження земних істот. Потужність випромінювання електромаг-
нітних хвиль дуже мала (не вище 1×10-2 В), але цього цілком достатньо, щоб 
отримувати високу ефективність лікування. Чутливість апарата – не гірше 0,4 
мВ, а смуга пропускання – від 20 Гц до 11 кГц. Можливості приладу, на пер-
ший погляд, досить прості – він може порівнювати сигнали (від пацієнта та 
еталонні), впливати прямим та перевернутим сигналом та оцінювати реакцію 
організму людини на такий вплив. Здавалося б, усе дуже просто. Але це не так! 
Сучасна база еталонних сигналів перевищує 22 000 одиниць, що надає широкі 
можливості і у діагностиці, і у лікуванні. 

Залежно від потенційного ризику використання пристрій належить до класу 
І згідно з ДСТУ 4388. Апарат забезпечує роботу і зберігає свої характеристики 
в межах норм, встановлених ТУ, при живленні від мережі змінного струму на-
пругою (220± 22) В. Щодо захисту від ураження електричним струмом апа-
рат відповідає класу захисту ІІ, тип В згідно з ДСТУ 3798 (ІЕС 60601-1). По-
тужність споживання пристрою від мережі живлення має бути не більше ніж 
0,525 ВА. За умовами експлуатації пристрій належить до кліматичного вико-
нання УХЛ категорії 4.2 згідно з ГОСТ 15150, але для роботи при t0 згідно з 
ГОСТ 20790. За сприйманням механічних впливів пристрій належить до групи 
2 згідно з ГОСТ 20790. За наслідками відмови – до класу В згідно з РД 50-707. 
Апарат стійкий до впливу зовнішніх радіочастотних електромагнітних полів 
згідно з ДСТУ IEC 61000-4-3 у діапазоні частот від 80 МГц до 2,5 ГГц з амп-
літудною модуляцією на частоті 1 кГц із випробувальним рівнем 2 (3 В/м) при 
критерії якості функціонування. 

Робота приладу базується на таких етапах: – зняття і запис сигналу паці-
єнта; – аналіз і порівняння записаного сигналу пацієнта з базою даних «сигна-
лів-еталонів»; – прийняття рішення лікарем, які сигнали подавати, скільки їх і 
у якому вигляді (при цьому він аналізує дані анамнезу пацієнта, враховує його 
скарги, результати попередніх діагностичних досліджень, аналізів тощо; бере за 
основу методику лікування і дані порівняння спектрів програмою. Т. ч., прин-
цип роботи приладу полягає в подачі через датчик на пацієнта сигналів з бази 
даних – «спектрів» (спектр – це записаний і збережений у цифровому вигляді 
сигнал-еталон якогось біологічного об’єкта). Маючи змогу подавати такі сиг-
нали, лікар-оператор може «налаштовувати» роботу всього організму (за прин-
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ципом настроювання музичних інструментів – натягуючи або послаблюючи 
окрему струну). Так і за допомогою «КСД» можна посилювати чи послаблювати 
роботу окремих органів, активувати чи пригнічувати різні процеси в організмі. 

Сигнали можуть подаватися як у прямому вигляді (резонанс) для поси-
лення, так і в переверненому (інверсія; від лат. inversio – перевертання, пере-
ставляння) для ослаблення. Організм через електромагнітні сигнали від при-
ладу реагує і отримує визначений терапевтичний вплив. Результати реакцій 
організму відстежує спеціальна програма, використовуючи технологію «зво-
ротного зв’язку». По закінченню сеансу ця ж програма виводить і демонструє 
на моніторі дані про найбільш помітні реакції організму пацієнта на застосо-
вані сигнали. Як результат – прилад визначає найбільш «гострі», актуальні 
проблеми пацієнта. 

Прилад (апарат) «КСД» використовують у лікувальних, санаторних та ам-
булаторних установах.

«КСд» як система. Це апаратно-програмна система, яка, виходячи з назви, 
складається із апаратної і програмної частин. Завжди і всюди виділяють два 
базові види комп’ютерного забезпечення: програмне і апаратне. Програмне 
забезпечення своєю чергою включає в себе системне і прикладне. Все це ра-
зом формує систему.

I. До апаратної частини належать: 
1. Комп’ютер як носій інформації і процесорів, що дають змогу працювати 

необхідним програмам. Стандартний пристрій для обробки цифрових даних, 
напр., ноутбук + маніпулятор «миша» + джерело живлення.

2. «Буфер-перетворювач» (як і має бути для буферу знаходиться між 
комп’ютером і датчиком, його базова функція – перетворювати сигнали). Скла-
дається з таких частин: контролерів, а також АЦП і ЦАП (аналогово-цифрового 
і цифро-аналогового перетворювачів). Принцип дії: – спеціальні пластини все-
редині датчика приймають аналогові сигнали електромагнітних хвиль від паці-
єнта; – щоб комп’ютерна програма змогла зробити оцінку отриманому сигналу 
та визначити його схожість з еталонними сигналами, такі аналогові сигнали 
треба перетворити в цифрові; – щоб цифровий сигнал, записаний у базі даних, 
організм зміг сприйняти та відповідно відреагувати, треба цифрові сигнали 
знову перетворити на аналогові. Саме для цих завдань і створений «буфер-пе-
ретворювач». Головну роль виконують АЦП та ЦАП, а контролер та інші де-
вайси* допомагають пришвидшувати робочі процеси перетворювання сигналів. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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3 . датчик – ергономічний, естетично зроблений, неодноразово вдоскона-
лений біполярний електрод, що дає змогу одночасно як отримувати сигнали 
від пацієнта («знімати» спектри з пацієнта), так і повертати їх йому, надсилати 
до пацієнта зворотні сигнали (подавати до нього інформаційно-енергетичний 
комплекс записаних еталонів).

4. Проводи, які розробники «КСД» виготовлюють самі на основі високо-
якісної електропровідної сировини, оскільки вони мають відповідати специ-
фічним вимогам. 

5. З’єднання-роз’єднання (т. зв. роз’єми), які дають змогу використовувати 
датчики різного типу, швидко і зручно замінювати їх за необхідності. 

Всі апаратні елементи – 5 основних частин – задля кращого вирішення 
необхідних завдань постійно удосконалюються як з ергономічної точки зору 
(див. ергономіка*), так і якісно, використовуючи більш нові сучасні матері-
али і технології.

II . Програмна частина складається:
1. Програма «Family Doctor». Її головні завдання: порівняння сигналів бази 

даних із сигналами-записами пацієнта, допомога лікарю у виборі раціональ-
них сигналів для найбільш ефективного лікування. У програмі реалізовано:

– зручний інтерфейс;
– вдалу систему обробки даних пацієнтів, яка містить як мінімально необ-

хідну інформацію про пацієнта, так і систему захисту інформації, що може 
привести до можливих конфліктів лікаря із пацієнтом;

– систему, яка забезпечує роботу на одному приладі різних лікарів-опера-
торів (кожен має особистий логін і пароль);

– первинне порівняння сигналів, записаних від пацієнта, із сигналами – 
«спектрами»;

– «субординатор», який відповідає за залучення вже добре відпрацьованих 
зручних схем для лікування конкретних проблем;

– «дерево каталогів» – формує сигнали у зручній для лікаря формі;
– можливість запускати сигнали в прямому (посилення) і розвернутому 

(ослаблення) форматі «Pumrer». 
2. Програма «Pumrer» забезпечує можливість: 

– запису сигналу від пацієнта;
– контролю рівня отриманого від пацієнта запису;
– оцінки впливу на «аутоспектр» пацієнта;

* див. розділ 15 «термінологія»
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– запуску сигналів із «Бази даних» для впливів на пацієнта (через перетво-
рювач відправляти на датчик сигнали);

– «синхронізації» запуску сигналів по фазі чи антифазі;
– «зворотного зв’язку» (реєстрація зміни отриманого від пацієнта сигналу 

по кожному із запущених з метою впливу на пацієнта сигналів – «спектрів»);
– формувати звіт про реакцію організму пацієнта на кожний поданий сигнал.
3. Програма «Editor» розроблена для: 
– формування «Баз даних сигналів – «спектрів», додавання/зміна назви, 

примітки, стану сигналу – «спектра», створення папок/підпапок за системами; 
– обмеження сигналів – «спектрів» на вплив за ознаками чоловік/жінка; 
– заборони на вплив у прямому та/або розвернутому вигляді;
– перекладів на англійську і німецьку мови;
– контролю якості записаних сигналів.
4. Програма «Запис сигналів» створена для: 
– запису нових сигналів – «спектрів» з можливістю зміни формату запису 

і встановлення первинної назви такого сигналу.
5. Програма «Master» дає змогу:
– контролювати роботу кожного лікаря, який використовує цей прилад у 

своїй роботі, надавати результати контролю у вигляді таблиці із зазначенням 
П.І.Б. лікаря, дати і часу прийому кожного пацієнта; П.І.Б. пацієнта, кількість 
запущених сигналів – «спектрів».

6. Програма «Admin» забезпечує:
– встановлення всієї системи на комп’ютер та взаємодію програм;
– шифрування як програм («Family Doctor», «Pumrer»), так і «Бази даних 

сигналів – «спектрів», а також «Бази даних пацієнтів»;
– можливість обмежень у роботі лікаря (тимчасові);
– відкриття доступу до мультимовної версії програми (російська, англій-

ська, німецька).
7. «База даних сигналів – «спектрів» має:
– понад 22 тисяч одиниць спектральних сигналів: – мікробів (вірусів, бак-

терій, грибів); – гістологічних матеріалів; – органів та ін. структур здорових 
людей; – різних біологічних структур у різноманітних формах і станах пато-
логій, хвороб та їх ускладнень; – фармацевтичних засобів; – багато ін. оди-
ниць спектральних сигналів. Ця база постійно удосконалюється, поповню-
ється та оновлюється.
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 Т. ч., програмна частина складається із 7 елементів + 5 елементів апа-
ратної частини. Поєднання апаратної і програмної частин формує комплекс. 
Тому «КСД» розглядається і як потужний комплекс, вдала система діагнос-
тично-профілактично-лікувально-оздоровчого плану. 

13.2. Методики оздоровлення-профілактики-лікування
Методики профілактики і лікування конкретних захворювань, оздоровлення 

за допомогою «КСД» відпрацьовані кращими лікарями протягом останніх 15 
років. За їх допомогою вдалося вилікувати та оздоровити тисячі пацієнтів. 

Спочатку ми хотіли у цьому розділі надати короткі описи найбільш важ-
ливих методик, але згодом відмовились від цієї ідеї, бо ці методики зрозумілі 
лише фахівцям по роботі із «КСД». Це все одно, що давати рекомендації щодо 
методик використання будь-якого приладу (навіть найпростішого) людині, яка 
його не бачила, не ознайомилися з елементарною інструкцією щодо його за-
стосування, яка не уявляє собі його можливості. Крім того, такі методики опи-
суються специфічною мовою з використанням спеціальних термінів, а часто 
і сленгу (від англ. slang – жаргон; розмовний варіант професійного мовлення; 
жаргонні слова або вирази, характерні для мовлення людей певних професій 
або соціальних прошарків) і, на нашу думку, будуть малоінформативні для 
пересічного читача. Із цими методиками і усіма деталями їх застосування ко-
ристувачі і власники «КСД» матимуть змогу докладно ознайомитися на спе-
ціальних заняттях (навчальних курсах), вони також мають своє відображення 
й у спеціальній в ексклюзивній літературі для користувачів «КСД». Але пе-
релік найбільш популярних методик зазначаємо: – методика лікування веге-
то-судинної дистонії; – метод лікування дифузного зобу; – метод лікування ви-
разки 12-палої кишки; – методика лікування бронхіальної астми; – методика 
лікування недіагностованих гіпертермій; – методика лікування деяких захво-
рювань серця; – методика лікування ендокринологічних порушень; – методика 
лікування порушень менструального циклу; – основні принципи діагностики 
та лікування захворювань суглобів; – основні принципи лікування гіпертоніч-
ної хвороби; – основні принципи лікування алергій і т. д..

13.3. деякі приклади застосування «КСд»
Пацієнтка О., 37 р. Звернулася зі скаргою на нервозність, тремор рук, пога-

ний апетит і сон. Лікар-оператор за допомогою «КСД» діагностував наявність 
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проблем із щитовидною залозою. Хвору відправлено на УЗД до Інституту ен-
докринології, де діагноз «кістозно-вузловий гіпертиреоз» було підтверджено. 

Пацієнт К., 80 р. Звернувся зі скаргами на стенокардію, задишку. Міг про-
йти максимум 100 м, а під гору тільки 30 м. Пацієнт скаржився також на ріжу-
чий біль при сечовипусканні і порушення слуху. Обстеження на «КСД» вия-
вило атеросклероз коронарних артерій, запальний процес ендокарду і міокарду, 
гіпертрофію міокарду, міокардит із гострою серцевою недостатністю і спаз-
мом дрібних артерій, гіпоксію міокарду з набряком інтерстиції і множинними 
ішемічними некрозами, порушення структури і функцій мітохондрій. Пацієнту 
застосовано протизапальну електромагнітну терапію всіх структур серця, мі-
тохондрій, детоксикація організму і міжклітинного простору, видалено токсини 
і заблоковано ряд етіологічних факторів, що викликають їх появу. Покращена 
мікроциркуляція судин серця. Пригнічені антитіла до серцевого м’яза. Поліп-
шено імунологічні характеристики на всіх рівнях (лімфатичної системи, ви-
лочкової залози), заблоковано функцію плазматичних клітин периферичної 
крові, розблоковані скупчення еритроцитів, які були з’єднані цитоплазматич-
ними містками. Стабілізована робота Пейєрових бляшок, заблокована актив-
ність тучних клітин. Нормалізована функція селезінки. Подальші зусилля були 
спрямовані на стабілізацію роботи нирок, де переважали прояви пієлонефриту 
з сечокислим діатезом (переважно урати і оксалати). Стабілізована робота ки-
шечника, відновлена нормальна перистальтика і нормалізована кишкова мі-
крофлора. Також приведена до норми робота печінки і підшлункової залози. 
Нормалізована робота всіх структур вуха. Проведено три сеанси (з періодич-
ністю один раз на тиждень). Слух поліпшився вже після першого сеансу. Оз-
наки сечокислого діатезу зникли після другого сеансу. Після третього сеансу 
у пацієнта явища стенокардії практично не проявлялися. Пацієнт обходиться 
без нітрогліцерину, може ходити досить довго і без задишки. Результат ліку-
вання стабільно тримається вже понад три роки. Раз на рік пацієнт приходить 
на контрольний прийом. 

Пацієнтка л., 32 р. Страждала вродженою двобічною косоокістю (для неї 
була спеціально підібрана база спектрів та розроблені методики лікування). 
Після трьох сеансів очі прийняли природне положення.

Пацієнтка К., 48 р. Звернулася зі скаргами на головні болі і безсоння. 
Після першого сеансу значно зменшилися головні болі, а після другого – від-
новився сон. 
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Пацієнтка ж., 46 р. Звернулася із скаргою на підвищену пітливість во-
лосяної частини голови. Страждає протягом чотирьох років, активно лікува-
лася різними методами, проте безрезультатно. Після трьох сеансів гіпергід-
роз відступив. 

Пацієнтка М., 60 р. Страждає нетриманням сечі і частими циститами. Вже 
після першого сеансу відзначено поліпшення, а після трьох – відчула себе здо-
ровою людиною.

Пацієнтка Н., 30 р. Звернулася з проблемою неможливості завагітніти. 
Після курсу із чотирьох сеансів був отриманий позитивний результат.

Звичайно, таких прикладів успішного лікування апаратом «КСД» тисячі – 
ми навели лише деякі з них. Більше інформації можна отримати, ознайомив-
шись із конкретними методиками застосування «КСД».

13.4. документи
Будь-яка управлінська і наукова діяльність знаходить своє відображення в 

різних документах. А хто знає, скільки сил забирає їх оформлення?! З науко-
вої точки зору документ – це засіб закріплення різними способами на спеці-
альному носії інформації про факти, події, явища об’єктивної реальності і ре-
зультати розумової діяльності людини. Це письмові свідчення про що-небудь. 
Але ж для документів щодо «КСД» цього замало. Потрібно, щоб ці документи 
мали відповідно до чинного законодавства країни юридичну силу . 

Сукупність взаємопов’язаних документів, що застосовуються у певній 
сфері діяльності, становлять систему документації. І розробники «КСД» ма-
ють не просто затверджені документи, а відповідну систему документації. До 
основних документів належать: ТУУ, патенти, авторські свідоцтва, Сертифі-
кати МОЗ України та ін. країн на медичний прилад, клінічні його випробу-
вання у провідних інститутах та ще багато різної супутньої документації, що 
необхідна в процесі проходження відповідних реєстрацій. Із копіями цих до-
кументів можна ознайомитися у розділі 17 – «ДОДАТКИ».

13.5. Чи є дієвим інструментом прилад «КСд»?
Часто розробникам «КСД» доводиться відповідати на запитання: яку ж 

ефективність має їх прилад? Відповідь можна сформулювати таким чином: 
звичайно, «КСД» не панацея, але без усякого сумніву, за допомогою цього 
унікального діагностично-профілактично-терапевтично-оздоровчого приладу 
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(обов’язково при науковому підході щодо його використання, після практич-
них тренувань на спеціальних навчальних курсах) з’являється реальна мож-
ливість демонструвати дивовижні, феноменальні, вражаючі результати. Ба-
зуючись на численних позитивних результатах, розробники також мають не 
зовсім стандартні запитання до тих лікарів, валеологів, які ставлять перед со-
бою мету вийти на новий рівень ефективного лікування/оздоровлення своїх 
пацієнтів. Напр.: «Ви хочете кардинально посилити свої можливості профі-
лактики-лікування-зцілення?». Якщо так, тоді розробники «КСД» заявляють 
без зайвої скромності: «Ми не тільки знаємо, як Вам у цьому допомогти, а й 
маємо можливість це забезпечити! Не вірите? Тоді спробуйте. Можливо, це і 
є Ваш унікальний шанс вийти на новий рівень? На новий рівень роботи, від-
починку, розуміння, світосприйняття, життя». Скажете, що це реклама? У чо-
мусь так, куди ж без неї, адже реклама – двигун усіх інновацій. Тому заклика-
ємо: «Не втрачайте свій шанс стати активною частиною інноваційної команди 
професіоналів! Не втрачайте шанс якісно змінювати життя інших людей і зав-
дяки цьому якісно змінити власне життя!».

Щодо придбання приладу, науково-методичного супроводження його по-
дальшого раціонального функціонування; основних форм взаємодії розробни-
ків і користувачів та самих користувачів «КСД» між собою – цю цікаву і ко-
рисну інформацію Ви можете отримати у його розробників. 

Резюме до глави 13. Застосування методик біорезонансної квантової ме-
дицини має багато переваг, а саме: – позбавляє хворого необхідності тривалий 
час приймати високі дози токсичних препаратів, які ще й дорого коштують (або 
принаймні дозволяє знизити їх дози і тривалість прийому); – на відміну від 
будь-яких ліків апарат для квантової терапії купується раз і назавжди; – його 
використання не завдає організмові шкоди у вигляді ускладнень та побічних 
ефектів. Нерідко спостерігаються випадки, коли за допомогою апарата «КСД» 
вдається уникнути хірургічних операцій, які зазвичай не минають для орга-
нізму безслідно. Квантова медицина допомагає позбутися інтоксикації та алер-
гічних реакцій, дисбактеріозу. І найважливіше – біорезонансна квантова ме-
дицина захищає пацієнта від необґрунтованих грошових витрат і розчарувань. 

Крім того, необхідно усвідомити і погодитися, що внаслідок розвитку циві-
лізації людина все більше віддаляється від природних умов життя і все частіше 
оточує себе високотехнологічними об’єктами, такими, як мікрохвильові печі, 
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телевізори, мобільні телефони, комп’ютери і т. д., які генерують потужні ЕМП, 
викривляють, спотворюють важливий процес постійного і необхідного інфор-
маційно-енергетичного обміну між організмом людини і довкіллям, між орга-
нізмом і Всесвітом. Про важливість такого обміну ще тисячі років тому знали 
і заявляли східні філософи, лікарі. На основі свого практичного досвіду і бага-
товікових спостережень вони створили теорію, яка стверджувала, що тілесне 
здоров’я людини залежить від обміну інформацією та енергією між організ-
мом і навколишнім світом. Тому порушення цього закону неминуче призведе 
до проблем із здоров’ям. Як людині вижити в цих нових умовах? Пігулок, які 
допомагали б налагодити інформаційні та енергетичні природні процеси, не-
має, але є біорезонансна квантова медицина, здатна ефективно, швидко і без-
болісно нормалізувати спотворений інформаційно-енергетичний статус орга-
нізму, а відтак поліпшити стан фізичного здоров’я. Але слово «швидко» варто 
сприймати відносно. Адже більшість хвороб і патологій входять у життя кож-
ної людини поступово, підступно, протягом багатьох років і навіть десяти-
літь, тому наївно вважати, що застарілих хвороб можна назавжди позбутися 
у стислі терміни. Хіба що сильна віра пацієнта у медицину майбутнього, у бі-
орезонансну медицину зокрема, допоможе і суттєво пришвидшить одужання.

дякуємо!
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14. ЕПІлОГ*: виСНОвКи,  
ЗАГАлЬНЕ РЕЗЮМЕ, КвІНтЕСЕНцІя

Будь-який висновок – це остаточна думка, логічний підсумок, у якому за-
звичай синтезуються результати попередніх матеріалів, міркувань, розмов. Це 
концентрація, стиснення інформації. Такий концентрат матеріалу надає мож-
ливість читачу побачити більш цілісний образ предмета розмови. Дійти вис-
новку, адекватно стиснути інформацію – не завжди просто, але важливо і тому 
потрібно. Резюме*, як короткий (підсумковий) виклад інформації, ми вважа-
ємо ще більшим ступенем концентрації інформації, ніж у висновках. Тому ре-
зюме, на нашу думку, – це, висновки із висновків. А квінтесенція*, як основа, 
сутність чого-небудь, як найсуттєвіше, найголовніше, як суперконцентрат ін-
формації – це, також на нашу думку, як резюме із резюме.

14.1. висновки
1. Найперше, шановні наші читачі, які знайшли час та мали терпіння прочи-

тати цю книгу, – чи погоджуєтеся Ви із тим, що вкрай важливим є уніфіковане* 
розуміння термінів? Як важливих та не дуже відомих, так і мало вживаних? Чи 
змогли б ми так добре порозумітися, якщо б по-різному їх трактували? Одно-
значно, ні! Тому, «проходять червоною ниткою»* через усі наші матеріали дефі-
ніції як спеціальних термінів, так і звичайних слів, які або не так часто зустрі-
чаються, або мають іноземне походження, або несуть у собі декілька значень 
і можуть (на думку авторів) не однозначно трактуватися різними людьми. І ще 
є одне важливе «або», коли слово несе таке важливе смислове навантаження, 
що для кращого розуміння усієї інформаційної конструкції за його участю – 
бажано знати академічні тлумачення цього терміну. 

2. Синергія – основа і енергія життя. Організм – інтегральна цілісна відкрита 
система, синергічне поєднання різних органів, які в свою чергу є продуктом 
синергії живих тканин, а ті – результатом синергії клітин, а ті – клітинних ор-
ганоїдів, а далі – біомолекул, які, у свою чергу, існують завдяки синергії: ато-
мів, нейтронів, протонів і електронів, а ще далі – кварків… І це тільки те, про 
що ми знаємо або думаємо, що знаємо. Фантастична синергія надає фантас-
тичні можливості. А синергія речовинної і польової форм матерії? Крім того, 
діагностика, профілактика, лікування та оздоровлення також постають як си-
нергетичні процеси, при реалізації яких у самій людині виявляються прихо-

* див. розділ 15 «термінологія»
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вані «установки» на здорове майбутнє. І ще важливо: щоб розвивалася і роз-
повсюджувалася якась нова технологія, напр., біорезонансна квантова, потрібно 
якнайширше інформувати про це інших зацікавлених людей, щоб створити 
«критичну масу» інтелектуально працюючих, мислячих над цим особисто-
стей. Необхідне їх синергічне об’єднання! Автори мають скромну надію, що 
запропонована книжка буде частинкою, крапелькою у величезному інформа-
ційному потоці з вивчення цього важливого питання. 

3. Міцне здоров’я – головна умова для виконання людиною її біологічних 
і соціальних функцій, це фундамент самореалізації особистості. Сучасна кла-
сична ортодоксальна медицина розглядає здоров’я як відсутність хвороби, але 
це звужене розуміння, бо здоров’я – це стан повного фізичного, психічного 
і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб, патологій або фі-
зичних дефектів. Щоб підтримувати здоров’я на достатньому рівні, – необхідно 
постійно оздоровлюватися. Виникла ціла наука – валеологія, головною метою 
якої є оздоровлення людини шляхом залучення її до здорового способу життя. 
Доведено, і не викликає жодних сумнівів, що найкраще лікування – це про-
філактика, а найкраща профілактика – це оздоровлення. Біорезонансна кван-
това медицина – насамперед оздоровча, а вже потім профілактична і в останню 
чергу – лікувальна. На жаль, поки що за її послугами звертаються, в основ-
ному, вже хворі люди. 

4. Перехід від здоров’я до хвороби не є раптовим. Спочатку виникає дис-
функціональний стан, що виходить за рамки норми, але ще не досягає ступеня 
хвороби. Це стадія функціональної готовності організму до розвитку певного 
захворювання. Виникнення патологій в організмі людини – чіткий сигнал щодо 
нагальної необхідності змінюватися (чи, можливо, швидкість змін не достатня, 
чи їх напрямок хибний). Змінюватися – це здатність виходити із звичної зони 
комфорту* (часто, з біологічної точки зору, патологічного комфорту, а інколи 
смертельного, вбивчого комфорту). Змінюватися завжди тривожно, а часто на-
віть страшно і боляче, бо це кроки у маловідоме, не зовсім зрозуміле; це подо-
рож за рамки звичних думок, слів, дій і процесів, за якими завжди раніше слі-
дували прогнозовані, очікувані, давно знайомі, адекватні* наслідки. Це завжди 
духовні, моральні, енергетичні та біохімічні зусилля і затрати. Але здатність, 
спроможність змінюватися і забезпечує можливість самого виживання як клі-
тини, органу, самого організму певного індивідуума, так і суспільства. Безу-
мовно, важливі як якість, так і кількість змін. Кому потрібні чисто зовнішні 
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зміни, якщо вони не підкріплені більш важливішими внутрішніми якісними 
змінами. Зовнішні без внутрішніх – це голий артистизм, який часто необхід-
ний власному Его*. Змін потребує сутність, а вже за нею зміняться суть і форма. 
Змінитися – це витратити якусь частину власної енергії різного рівня. Але так 
вже задумане життя, що витративши (віддавши) на це, умовно, «сотні грамів» 
(якщо ці зміни у правильному, оздоровчому напрямку і в необхідній кількості), 
після їх завершення можна отримати «кілограми» і більше нової, іншочастотної 
життєдайної енергії, про яку без змін годі було й мріяти. Ця енергія надається 
як винагорода за зміни, як премія за сміливість і наполегливість, як аванс для 
подальших нових змін та звершень. Витратити незначне, щоб отримати зна-
чне! Хіба не мудре прагнення? Мудре. Чому ж так пручаємося? Бо втрачаєш 
своє, рідне, втрачаєш те, що вже гарантовано маєш, а чи отримаєш нове – чи-
мало сумнівів, хронічна недостатність ВІРИ. Це відомі «синиця в руках» або 
«журавель у небі», як стандартна філософія боржника – береш чуже і нена-
довго, а віддаєш своє і назавжди. Але тупцювати на місці, застоюватися, не 
змінюватися – це вірний шлях втратити все, у т. ч. здоров’я і життя. Постійно 
змінюватися на всіх рівнях – такий план самого життя, не більше і не менше.

5. Саморегуляція  – основний механізм підтримання гомеостазу. Гомеостаз 
і гомеокінез – поняття, тісно пов’язані із управлінням біологічними, енергетич-
ними і інформаційними функціями організму. Система «інформаційного гоме-
остазу» є основою «системи енергетичного (і в т. ч. «електромагнітного гоме-
остазу»)», який, у свою чергу, є основою «системи біохімічного гомеостазу», 
що визначає ефективність «системи функціонального гомеостазу».

6. Від атому до Всесвіту – всюди присутній вібраційний принцип світобу-
дови. Усе коливається із власною частотою, ніщо у світі не перебуває в абсо-
лютному спокої, все змінюється, а постійними залишаються тільки самі зміни. 
Люди також генерують багато різноманітних вібрацій і цим самим утворюють 
свій вібраційний «портрет» у просторі. Кожна людина вібрує на власній, уні-
кальній частоті і є маленькою «ноткою» у величезній вселенській симфонії. 
Згідно із законами Всесвіту, – простір негайно підлаштовується під людські ві-
брації – своїми вібраціями. Ще здавна висока частота вібрацій частіше сприй-
мається людиною як щось «добре», позитивне, а більш низька – як «погане», 
негативне. Різні типи вібраційного руху наші органи спроможні сприймати ін-
формаційно, бо вібрації – це не просто різні типи коливань, це ще й інформа-
ція. Явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань у якій-небудь ко-
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ливальній системі, що настає тоді, коли частота зовнішньої сили збігається із 
власною частотою коливань цієї системи, називають резонансом. Вібраційні 
і резонансні особливості біологічної матерії мають назву біорезонанс. Фено-
мен біорезонансу надає можливість отримати бажаний ефект після взаємодії 
структур біологічної матерії із різноманітними хімічними, фізичними, біоло-
гічними об’єктами, а також – з енергетичними та інформаційними впливами. 
Методи електромагнітного біорезонансу – це перспективні напрями у діагнос-
тичній, профілактичній, лікувальній і, головне, оздоровчій медицині. Слід за-
значити, що термін «біорезонанс» ортодокси від біології і медицини вважа-
ють псевдонауковим, оскільки вони не знаходять йому підтвердження у своїх 
дослідженнях фізіології людини. Тому противників біорезонансної терапії так 
само багато, як і її прихильників. Те, що ортодокси на визнають явище біоре-
зонансу, ще не означає, що ми маємо справу із шарлатанством, містикою, езо-
терикою. Все нез’ясоване рано чи пізно стає відомим (з’ясованим). «Яким ми 
собі уявляємо Всесвіт – таким Він для нас і стає» – стверджують езотерики, 
«простір адекватно реагує на людські вібрації – своїми вібраціями» – стверджу-
ють біофізики. Ви помічаєте різницю у цих висловах? Але перші про це гово-
рили ще тисячі років тому, а другі – в останні десятиліття. Отже, якщо якась 
хвора людина хоче знову стати здоровою, то їй треба повернутися до гармонії 
із Всесвітом, і будь-який обман тут не проходить, зміна частоти вібрацій такої 
людини чітко покаже істинність її намірів.

7. Езотерики ще здавна стверджують: існує своєрідна ментальна проекція 
матеріального світу, яка керує свідомістю людей і ними ж створюється – еґре-
ґори. Це згустки енергій, які об’єднують собою групи людей за певними озна-
ками. В окультизмі еґреґор – це сутність, самостійна істота, що володіє, з нашої 
точки зору, квазірозумом і має змогу взаємодіяти із підсвідомістю, а через неї 
із свідомістю людей. З точки зору біоенергоінформатики, еґреґори (енерґери) – 
це енергоінформаційні структури, які виникають на основі співнаправлених 
емоцій і думок групи людей, об’єднаних спільною ідеєю. Вони складається 
з енергії і повинні постійно живитися енергією ззовні. Це, по суті, енергоін-
формаційні програми, цілі яких визначаються, виходячи з думок і намірів їх 
творців і послідовників. Прихильники концепції еґреґорів говорять про їх сут-
тєвий вплив на мислення людини і про те, що таким чином можливо управ-
ляти масами. Потужні еґреґори, які здатні реально впливати на земні справи, 
в давнину називали «силами» або «богами». Оскільки еґреґор – це форма ко-
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лективної свідомості однорідної спільноти, то він є у кожної сім’ї, у кожного 
роду, у кожної нації. Порівнюючи з еґреґором, «біополе», напр., кожної людини 
займає приблизно таке ж ієрархічне місце, яке маленька клітина займає у ве-
ликому людському організмі. Еґреґори не можуть і не впливають безпосеред-
ньо на речовинні структури земних об’єктів, але вони мають змогу впливати 
на енерго-інформаційні поля, які мають ці об’єкти. Вірогідно, що Вищі сили 
сприймають нас не напряму, а через наше енергетичне відображення в еґреґо-
рах (як дзеркальне відображення). Якщо це так, то і зворотній вплив Вищих 
сил на нас теж не прямий, а опосередкований: вони впливають і змінюють 
еґреґори, а вже останні – через біополе і підсвідомість – нас з вами. Хочеться 
нам того чи ні, але ми перебуваємо в полоні «еґреґорної свободи», у хитрому 
полоні, адже впевнено вважаємо себе вільними. 

8. Світ тонких і маловідомих енергій оточує нас. Енергією різних частот 
пронизаний увесь простір. Одним із загадкових енергетичних явищ є т. зв. 
орби. Ці загадкові напівпрозорі кулі не сприймаються людьми органолептично. 
Дослідники стверджують, що орбів можна зустріти будь-де, у будь-який час 
доби і року. Фахівці з ізотерики та біоенергетики вважають орбів-плазмоїдів – 
«плазмовою розумною формою життя», що здавна існує в Космосі (задовго до 
біологічної форми життя) і щодо свого розвитку стоять над людьми, а тому 
вміють контролювати їх поведінку. Орбів ще називають чорноробами Всес-
віту: десь хтось Вищий вирішує, а вони виконують ці рішення. Вивчення та-
кого феномена важливе для наукового розуміння багаторівневого енергетич-
ного «царства», що безпосередньо чи опосередковано впливає на наш т. зв. 
фізичний, речовинний світ. На це повинні зважати й фахівці, які займаються 
біорезонансною квантовою медициною. 

9. Новітні інформаційні теорії стверджують: біосферу створено заради ноо-
сфери*, а інформація використовує живі організми задля свого подальшого удо-
сконалення і самовідтворення. Наш відомий земляк, академік Вернадський В. І. 
ще у 30-х роках минулого ст. доводив, що перехід біосфери в ноосферу – зако-
номірний і неминучий природний етап розвитку матерії. У нашому світі інфор-
мація може поводити себе як аналог генів у біології (але хто чий аналог – можна 
ще посперечатися!), коли ідеї, як інформаційні продукти, здатні самовідтворю-
ватися, мутувати і розвиватися. Якщо так, то інформаційний продукт розуму 
теж повинен мати свою одиницю (одиницю мислення), яку назвали – мемом . 
Це одиниця інформації, що міститься у свідомості і здатна до самостійної ре-
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плікації (копіювання самої себе), комбінування чи поділу, що приводить до 
формування нових мемів; вони беруть участь у боротьбі один з одним за не-
обхідні ресурси (базовий ресурс – розум людей) і у кінцевому підсумку під-
даються природному відбору. Розвиток мемів відбувається набагато швидше, 
аніж генетичний розвиток (тому біологія людини змінюється значно повіль-
ніше порівняно з психікою, соціальним і культурним розвитком). На відміну 
від генів, меми можуть розповсюджуватися і горизонтально (поміж представ-
никами одного покоління), а не лише вертикально (від покоління до покоління) 
як гени. Меми можуть утворювати цілі групи – комплексні меми (мемплекси), 
що об’єднують декілька мемів. Це суттєво посилює їх можливості захоплення 
розумів у боротьбі ідей. Основне призначення мема – поширення. Концепція 
і теорія мемів досліджується у межах науки меметики. Згідно з теорією Р. До-
кінса, меми, як і гени, існують самі для себе, а їх завданням є не закріплення 
інформації, корисної для нас, а збереження тих інформаційних даних, які доз-
волять їм поширюватися і відтворюватися далі. Мем намагається впливати на 
події таким чином, щоб у свідомості ін. людей утворилося більша кількість 
його копій. Меми здатні через нас трансформувати зовнішній світ. А ми – не 
господарі мемів, це вони керують нами. Меми – це ідеї, мелодії, популярні ви-
слови, метафори, приказки, образи і т. д. Меми – суто інформаційні об’єкти, 
це і є сама інформація, проте не будь-яка інформація є мемом. Хіба цього не 
треба знати лікарям і валеологам, які намагаються вдало та ефективно впро-
вадити у медичну практику інноваційний прилад на основі електромагнітного 
поля і біорезонансу? Запустіть спочатку вдалий мем у свідомість пацієнта – 
і це прокладе дорогу подальшому успішному енергетичному впливу.

10. Як запустити імпульси самозцілення, процеси самооздоровлення? По-
трібно забезпечити «ефект плацебо» («феномен плацебо») – явище покращення 
здоров’я людини завдяки тому, що вона вірить в ефективність застосованого 
впливу, який насправді є нейтральним. Головний секрет – цей феномен про-
являється тільки у тих, хто вірить у своє зцілення; залежить від очікування 
пацієнта, усього, що в кінцевому підсумку допомагає формувати його ВІРУ. 
Плацебо-ефект може зароджуватися також у процесі неусвідомлюваних (під-
свідомих) елементів у контактах між лікарем і пацієнтом. Такі елементи важ-
ливо і необхідно вивчати та вміло використовувати. Східні лікарі блискуче 
і віртуозно володіли мистецтвом налаштування пацієнтів на оздоровлення, 
формування їх віри в це. Якщо пацієнт впевнений у тому, що препарат, апарат 
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і будь-що допомагає, то воно справді допомагає, бо людина спроможна сама 
себе вилікувати тільки силою власного переконання. В кожній людині закла-
дений безмежний потенціал здоров’я, колосальні можливості оздоровлення – 
потрібно лише допомогти їм розкритися. Головна проблема криється у щиро-
сті бажання одужати і у силі віри в це. Суть дії плацебо неможливо пояснити 
лише матеріальними категоріями, тому все більш популярною стає т. зв. «ду-
ховно-тілесна медицина». Беззаперечно: у що ми щиро віримо, рано чи пізно 
воно відбувається з нами в реальному житті. Усе залежить від сили, рівня, ін-
тенсивності, висоти і чистоти ВІРИ. Немає в світі ліків сильніших від власної 
віри. Шановні лікарі, майте на увазі: як мінімум третина Ваших пацієнтів мо-
жуть вилікуватися завдяки феномену плацебо, навіть якщо Ви будете робити 
імітацію, що увімкнули свою апаратуру і щось записуєте або випромінюєте. 
Важливо, щоб ця імітація була максимально достовірною для пацієнта. Але на 
імітаціях далеко не заїдеш. Дуже важливо, щоб повірив у це не лише пацієнт, 
але й Ви самі. Синергія віри – це надзвичайно! Можливо, слід почати з віри 
лікаря в успішність запропонованого лікування? Методик багато, із класики 
можна навести такі: комунікації між колегами, лекції, семінари, конференції 
і т. д. Якщо Ви об’єднаєтеся із пацієнтом і його вірою, із власною вірою, екс-
клюзивним приладом, дію якого Ви розумієте і яким умієте керувати, із розу-
мінням філософії і біології плацебо та духовно-тілесної структури людини, – 
то левову частку проблем пацієнтів Ви, безумовно, зможете вирішити. 

11. Філософія – матір усіх наук, прикладний інструмент для досягнення 
будь-якої мети. Якщо є бажання змінити своє життя, то спочатку необхідно 
змінити основні філософські підходи до свого життя, створивши власний філо-
софський фундамент нового здорового і ефективного буття. Без міцного фун-
даменту надійний будинок не побудуєш. Новітнім напрямком у філософському 
осмисленні живого, новим філософським баченням світу є біофілософія. За 
її допомогою можливо розв’язати протиріччя між матеріальними потребами 
тілесної організації людини і духовною сферою, молекулярною і польовою 
формами живого і т. д. Але як можна вивчати і зрозуміти новітні напрямки 
філософії без розуміння основ класичної філософії? Ніяк! А це і розуміння 
концепції причин та наслідків, питань випадковості і необхідності. Важливо 
знати: форма завжди змістовна, а зміст – завжди оформлений і не має безфор-
много змісту, як і не існує беззмістовної форми; і що тактика не має сенсу за 
відсутності стратегії, а стратегію ніколи не вдасться реалізувати без грамотно 
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продуманих тактичних ходів. Хіба не потрібно шукати відповідь на важливе 
світоглядне запитання: «Чому все у світі розвивається?» – а це розуміння за-
кону єдності і боротьби протилежностей. Давні китайці полярні сили назвали 
Інь і Ян. А закон заперечення заперечення? Чи Ви маєте іншу думку і запе-
речуєте? А можливо, не є важливим закон переходу кількісних змін у якісні? 
Ні, він важливий. Хтось сміливо заходить на територію філософії, а хтось її 
вперто оминає, не розуміючи, що філософія – як навігатор, уміє добре пока-
зувати століттями прокладені дороги і допомагає обрати раціональні шляхи 
руху ними. Філософія навчає нас знаходити прості відповіді на складні запи-
тання – і це вже багато.

12. За філософську основу, на якій ґрунтується вся відома нам система 
умінь і знань людей, завжди бралися особливості вияву людської психіки, 
напр., пам’ять (звідси – історія), розум (звідси – наука), уява (звідси – мисте-
цтво). Але наша психіка так влаштована, що потребує зрозумілої класифіка-
ції всього, що нас оточує, адже часто без найпростіших систематизації, гру-
пування – вона просто відмовляється щось сприймати і розуміти. Тому без 
класифікацій, психічно урівноваженим – ніяк не можна. Але майже всі кла-
сифікації є результатом синтетичного поділу реальних природних граней між 
різними об’єктами, тому будь-яка класифікація завжди умовна і відносна. Світ 
живого надзвичайно складний та різноманітний. Ми систематизуємо, класифі-
куємо і хвороби, і мікробів, які їх викликають, і засоби боротьби з ними, і різні 
типи медичних систем тощо. У більшості країн превалює т. зв. конвенційна 
медицина (або офіційна, класична, традиційна, ортодоксальна, алопатична). 
Її принцип – терапія хвороби. Паралельно існує гомеопатична медицина, її 
принцип – терапія хворого, а не хвороби. Ще виділяють комплементарну ме-
дицину – все, що реально застосовують у практиці охорони здоров’я поряд 
з офіційно визнаними методиками. Така медицина не конкурує з класичною, 
а плідно співпрацюючи – доповнює її. Принцип комплементарної медицини: 
запорука успіху – це внутрішні сили організму пацієнта (найбільш поширені: 
аюрведа, китайська і тибетська традиційна медицина, акупунктура, ортомоле-
кулярна медицина тощо). Поєднання елементів офіційної й комплементарної 
утворюють інтегративну медицину. Зараз також дуже популярна т. зв. холіс-
тична медицина, яку ще називають медициною третього тисячоліття. Її прин-
цип: найбільш ефективний метод лікування хвороб – збільшення потенціалу 
здоров’я у хворої людини, а головна мета – відновити здоров’я, а не лікувати 
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хвороби і їх симптоми. Часто використовують термін – «нетрадиційна ме-
дицина», складовими якої є й енергетична, квантова, електромагнітна, бі-
орезонансна, інформаційна, а також, т. зв. – альтернативна медицина. Ще 
розрізняють теоретичну і практичну медицину. З подальшим розвитком 
знань завжди відбуваються уточнення класифікацій, а оскільки знання розви-
ваються постійно і доволі швидко, то й трансформація класифікацій не зму-
шує себе довго чекати. 

13. Екологічні та ін. проблеми, що нині загрожують масштабними катастро-
фами і самому існуванню світової спільноти, є, насамперед наслідками нея-
кісного управління, у т. ч. і біологічними системами. Для вирішення ситуації 
необхідна певна зрозуміла і ефективна філософія управління. Власне, управ-
ління є іманентним процесом; обумовлено самою природою будь-якого суспіль-
ства і завжди передбачає свідоме втручання. Діяльність управління виходить 
з того, що керовані об’єкти завжди мають власне «природне» функціонування, 
власні «внутрішні» цілі, від досягнення яких не можуть відмовитися, не зруй-
нувавши при цьому самих себе. Окрім того, системи управління завжди мають 
певну кількість (інколи безліч) можливих варіантів змін, серед яких постійно 
обираються найкращі, більш оптимальні. Якщо у системи немає вибору, або 
такий вибір украй обмежений, то не може бути й мови про якесь управління. 
Керівництво є лише окремим компонентом управління. Керівництво живими 
організмами, клітинами, фізіологічними функціями, біологічними процесами – 
безперспективне. Управління будь-яким об’єктом здійснюється за допомогою 
керуючого впливу, що виходить від суб’єкта. У свою чергу, суб’єкт діагностує, 
досліджує, вивчає стан об’єкта, встановлюючи і підтримуючи т. зв. «зворотні 
зв’язки». Що краще суб’єкт вивчив і розуміє діяльність об’єкта, то більш ефек-
тивним буде управління. Вирішальну роль у пошуку універсальних характерис-
тик управління відіграла кібернетика. Біологічна кібернетика вивчає загальні 
закони зберігання, передачі й переробки інформації у біологічних системах. 

14. Природне бажання індивіда бути здоровим у загальній теорії управління 
класифікується як важлива мета, а сам процес досягнення цієї мети називають 
управлінням. Отже, управління здоров’ям – це осмислена діяльність, спрямо-
вана на гармонізацію механізмів саморегуляції живої системи. Такі механізми 
надійно забезпечать її динамічну стійкість. Перший крок – це формування не-
обхідного стану здоров’я (психосоматична гармонізація). Другий – збереження 
здоров’я (збереження здоров’я у здорових); передбачає дві основні складові: 
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дотримання здорового способу життя і постійне оздоровлення (повернення 
здоров’я на фізіологічний, безпечний рівень). Початковим етапом оздоров-
лення є внутрішня гармонізація людини, а наступним – гармонізація відносин 
між організмом і довкіллям. Важливим етапом управління здоров’ям є надій-
ний захист організму, як неспецифічний, так і специфічний. Виявлення і ра-
ціональне застосування ЕМВ потрібної частоти, дія якого була б спрямована 
на підвищення загальної неспецифічної резистентності організму, – важливе 
завдання біорезонансної медицини. Вкрай необхідні «електромагнітні адап-
тогени». Із речовинними адаптогенами пов’язано ортомолекулярну медицину. 
Цілком реально можна говорити про ортоелектромагнітну медицину. Або ще 
краще – ортобіорезонансну медицину. Це правильне ЕМВ у правильних бі-
орезонансних частотах і кількостях. Можливо, ортобіорезонансна медицина – 
шлях до відновлення електромагнітного здоров’я. Чи не пора вже задуматися 
про ортоінформаційну медицину? Пора. Хоч би задуматися...

 Усі системи організму людини (тварини), в т. ч. й імунна, еволюціонували 
в постійній взаємодії з мікроорганізмами. Це ціла могутня мікроцивілізація, 
величезний мікросвіт, який існує у всіх екологічних нішах у вигляді складних 
багатокомпонентних асоціацій – мікробіоценозів. Усі мікроби мають власні 
специфічні ексклюзивні інформаційні та енергетичні характеристики, воло-
діють електромагнітними та ін. енергетичними полями, тому їх взаємодія як 
між собою, так і з макросвітом починається саме з інформаційно-енергетичної 
складової, а вже потім проявляється у вигляді біохімічного розмаїття. У ме-
дичну та ветеринарну практику активно впроваджуються пробіотики, пребі-
отики, синбіотики, які здатні відновлювати (оздоровлювати) нормофлору ор-
ганізму. Вони є важливими інструментами управління здоров’ям.

Психологічний синдром «відкладеного життя», як і синдром «відкладеного 
оздоровлення», – поширена хвороба сучасної цивілізації. Головною причиною 
такої недуги лікарі вважають внутрішні конфлікти між людською підсвідомістю 
і свідомістю. Досліджено, що перебіг неврозу завжди пов’язаний зі зниженням 
рівня мозкового серотоніну. Жити і оздоровлюватися необхідно «тут і зараз» 
у радості і вдячності (а це серотонін і його похідні), а якщо «там і потім» у на-
пруженому очікуванні – це відсутність серотоніну з відповідними наслідками.

15. Для кращого розуміння філософської концепції чогось великого (ор-
гану або цілого організму) – важливо спробувати зрозуміти життєву філосо-
фію його структурної одиниці – клітини. Структура, функції, можливості клі-
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тини дуже складні, люди з таким рівнем складності систем ще не стикалися. 
Надзвичайно складна взаємодія біоклітин у живих організмах дає змогу від-
нести клітину до надскладної кібернетичної системи живої природи. Одні 
сприймають клітину як біологічну автоматизовану систему, другі – як Особи-
стість, спроможну співвідносити свої дії з реальністю. Клітина є предметом 
вивчення особливого розділу біології – цитології. Клітина  – це відкрита си-
стема, не ізольована від зовнішнього середовища, а для життя та функціону-
вання їй необхідно постійно взаємодіяти з довкіллям через обмін інформацією, 
енергією та речовиною. Кількість клітин в організмі середньостатистичної лю-
дини (зростом 172 см, вагою 70 кг і площею поверхні тіла 1,85 м²) становить 
близько 100 трильйонів (1014). Це цілий мікрокосмос, трильйони клітин, кожна 
з яких має власні електромагнітні характеристики, володіє специфічним ЕМП! 
Яким чином трильйонам клітин вдається злагоджено працювати – одна з най-
більших загадок природи. Протягом усього життя наші генетично рідні клітини 
помирають у величезних кількостях, а на їх місці з’являються нові. Між різними 
філософськими школами тривають нескінченні дискусії: чи може людина нази-
вати себе собою, якщо безліч клітин, з яких складався організм при появі на світ, 
давно померли, а замість них з’явилися нові? Згодом нові теж помирають, звіль-
няючи місце для інших клітин і т. д. На думку вчених, людське тіло замінює себе 
повністю новим набором клітин кожні 7-10 років. Вважають: щодня в організмі 
здорової дорослої людини утворюється близько 300 млрд нових клітин. Проте 
скільки з’являється нового, стільки ж повинно щезнути старого, і навпаки. Ор-
ганізм людини складається із 100 трильйонів власних генетично рідних еукарі-
отичних клітин, до того ж, із здоровим організмом тісно пов’язана ще більша 
армія прокаріотичних мікробних клітин, що формують т. зв. мікробіоценози. 
Ці клітини є захисниками, охоронцями, помічниками, партнерами, тому без їх 
присутності і діяльності жодний макроорганізм у цьому світі вижити не спро-
можний. Значна кількість дослідників вважають, що дружніх нам прокаріотів 
більше, ніж власних клітин аж у 1000 разів, на цілих три позиції (а це 1017 – сто 
квадрильйонів)! А один квадрильйон, нагадаємо, це мільйон мільярдів! І кожна 
з цих клітин має свою індивідуальність, ЕМП, частоту вібрації, тонку енерге-
тику. Яку ж тоді «ауру» пацієнтів бачать екстрасенси: людську, мікробну чи їх 
синергічну суміш? Який перелік «спектрів» отримують від людини чисельні ін-
новаційні прилади і апарати? Ці питання потребують детального аналізу та об-
говорення. Ви ще вірите, що люди за допомогою своєї свідомості можуть ефек-
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тивно управляти такою шаленою кількістю клітин – 200 видами генетичних 
еукаріотів і, як мінімум, 500 видами чужорідних прокаріотів? Ми – ні. Але ж 
тоді хто спроможний на таке? Душа (енергія) чи ДУХ (інформація)? Питання 
риторичне і потребує філософського осмислення. Біологи вже давно цікавляться 
природою управління клітиною на біохімічному і біоенергетичному рівнях, біо-
фізики наполегливо пропонують це робити на електромагнітному рівні. Це сут-
тєвий прогрес, це круті інновації. Будь-яка жива клітина є одночасно як улов-
лювачем, приймачем, так і джерелом, передавачем ЕМП (надає інформацію про 
свій стан кудись вище, суб’єкту, до того ж, спілкується з іншими клітинами та їх 
об’єднаннями). Можливо, саме час задіяти інформаційний рівень? Було б добре, 
тільки чи спроможні ми зараз на таке? 

16. Управляти будь-чим завжди складно, але особливих умінь вимагає 
управління процесами. Якщо це ще й біологічні процеси, то складностей не 
уникнути. Про які процеси йде мова? Насамперед, про патологічний процес, 
а також про інфекційний, інвазивний, епідеміологічний/епізоотичний про-
цеси. Як приклад, розглянемо інфекційний процес – комплекс динамічних ре-
акцій взаємодії збудника хвороби (мікроба-паразита) та макроорганізму (орга-
нізму – т. зв. «господаря») в конкретних умовах внутрішнього та зовнішнього 
середовища. Чомусь ніхто не помічає ще однієї взаємодії – мікробів-парази-
тів і дружньої нам мікрофлори організму. А це суттєво. Інфекційний процес – 
важлива складова такого поняття, як «інфекція» (стан заражування). Згадуючи 
філософський підхід до норми і патології, необхідно зазначити, що інфекція – 
не хвороба, а її причина! Хвороба – наслідок, інфекція – причина; хвороба – 
форма, інфекція – зміст; хвороба – тактика, інфекція – стратегія. В основі ін-
фекційного процесу лежить біологічний паразитизм. Управління інфекційним 
процесом є складовою управління епідемічним/епізоотичним процесами. Ін-
фекційний процес – типова патологічна реакція, неодмінними компонентами 
якої є: – лихоманка (жар); – запалення; – гіпоксія; – порушення обміну речо-
вин; – енергодефіцитний стан тощо. Циклічність перебігу інфекційного про-
цесу – одна з патогномонічних* його особливостей, тому методи управління 
інфекційним процесом підбираються з урахуванням його стадій. Головна мета 
управління інфекційним (як і епідемічним/епізоотичним процесами) – виве-
сти його розвиток за межі саморегуляції біологічної системи паразит – «т. зв. 
господар». Але все ж краще управляти біологічними процесами через вдале 
управління здоров’ям. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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17. Культура, як сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених 
людством упродовж його історії, відіграє важливу роль у житті суспільства. 
Поняття «культура» об’єднує в собі науку, освіту, мистецтво, мораль, життє-
вий устрій, традиції, світогляд (ставлення людини до світу). Цей термін охо-
плює також культуру оздоровлення і здоров’я. Окрім цього, культура лю-
дини – це сукупність досягнень в організуванні власного життя, здійсненні 
процесу управління своїм життям, формуванні успішних філософських життє-
вих концепцій. Базові елементи культури кристалізуються і відпрацьовуються 
під час формування в людині власної міцності (внутрішньої інтеграції) та елас-
тичності (зовнішньої адаптації) її організму. І ще – базові елементи культури 
є психологічними адаптогенами, які активно впливають на неспецифічну ре-
зистентність організму. Відомо: у провідних країнах світу, з високим рівнем 
добробуту, домінує культура, що одночасно є запорукою і належної поведінки, 
і продуктивності праці, і раціонального ставлення до власного здоров’я. Тобто, 
здоров’я, культура, добробут безпосередньо залежать і доповнюють одне од-
ного. Помилково вважати, ніби здоровий спосіб життя не цікавий, однома-
нітний і навіть сумний. Це зовсім не так! Значні зусилля потрібні лише спо-
чатку, а коли такий спосіб життя стане нормою, звичкою, елементом власної 
культури, – тоді людина отримує як винагороду розмаїття нових емоцій і до-
вге повноцінне життя. Але загальна культура здоров’я стосується не лише фі-
зичних навантажень, обмежень у їжі і т. д., а й культури мислення, культури 
емоційного, духовного, енергетичного (у т. ч. електромагнітного) та інфор-
маційного здоров’я. Для формування певного культурного рівня – людині по-
трібен час. До того ж, управляти здоров’ям теж неможливо, не вміючи управ-
ляти своїм часом. Успішна, здорова людина продукує чимало ефективного 
часу, а неуспішна, хвора – його безрезультатно витрачає. Одним із шляхів ви-
рішення такої ситуації може стати застосування спеціальних прийомів і мето-
дів, під загальною назвою «таймменеджмент». Доведено: людина, яка освоїла 
його, здатна виконувати більший обсяг завдань за одиницю часу. Важливою 
також є боротьба з так званими «пожирачами», «злодіями» часу. Одним із най-
більш небезпечних «злодіїв» – є прокрастинація. Це схильність до постійного 
відкладання на потім важливих справ. Однією із суб’єктивних причин форму-
вання прокрастинаторів є перфекціонізм, загострене прагнення людини до до-
сконалості у всіх її діях і поведінці, проявляється як бажання робити усе лише 
найкращим чином. Перфекціоніст не помічає «золотої середини», у нього є 
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лише дві крайності: «ідеал» та «неідеал». Інколи перфекціонізм ще називають 
«синдромом відмінника».

Важливо формувати культуру спілкування з людьми, особливо для цілите-
лів, лікарів, валеологів. Ще в давнину говорили: «Слово наполовину належить 
тому, хто говорить, а наполовину тому, хто слухає». Нашій свідомості властиво 
шукати у всьому систему, класифікацію, порядок – логіку. Знання логіки так 
само допомагає правильно мислити, як знання граматики – правильно писати.

Наслідком загальної кризи культури у людському суспільстві стала по-
ява філософсько-моральної науки – біоетики. Її широке розуміння пов’язане 
як із системою охорони здоров’я людей, так і зі ставленням людини до тва-
рин, рослин, мікроорганізмів. Можливо, прийшов час подумати про енерге-
тичну (електромагнітну) етику? Саме так! Чи зацікавитися етикою взаємодії 
речовини і поля; поля й інформації? Окрім біоетики, важливою є деонтоло-
гія – сукупність етичних норм і принципів поведінки працівника біологічної 
сфери при виконанні ним своїх професійних обов’язків. Часто деонтологію 
ототожнюють з біоетикою та професійною культурою. Але це не так. Деон-
тологія дає відповіді на запитання: що?, де?, коли?, як? – у думках, мисленні; 
біоетика відповідає на такі ж запитання, але в діях; а професійна культура на 
аналогічні запитання знаходить відповідь і в думках, і в діях. Тобто, культура 

= деонтологія + етика (думки + дії).
 Ярою противницею як біоетики, так і деонтології є ятрогенія – захворю-

вання, породжені лікарем. Дуже небезпечна ситуація, коли разом із беззапе-
речною користю, лікарі, валеологи, фахівці з новітніх технологій і т. д. можуть 
породжувати наслідки ще більш негативні, ніж проблеми, із якими вони бо-
рються! Час порушувати питання щодо енергетичних (електромагнітних) та 
інформаційних ятрогеній. Усе частіше чуємо про «паразитарні електромагнітні 
поля», «електромагнітну радіацію», «електромагнітний смог». Такі явища мо-
жуть пригнічувати або спотворювати ЕМП організму, а пригнічене або спо-
творене ЕМП потребує корегування, відновлення.

18. Сотні років паралельно розвивалися такі науки, як фізика і метафізика. 
Як фундаментальна наука про природу фізика вивчає властивості матерії та 
закони її руху. Метафізика досліджує надчуттєву реальність, прояви нашого 
зовнішнього світу, явища загадкового внутрішнього, духовного світу; намага-
ється розібратися у взаємозв’язках між цими світами. Аристотель називав ме-
тафізику – наукою про основи речей. Її вважають також важливою філософ-
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ською дисципліною, бо до неї безпосередньо торкаються всі інші філософські 
напрямки. Будь-який філософ, який у своїх філософських дослідженнях займа-
ється питаннями, напр., здоров’я, норми і патології, біоетики, естетики, філо-
софії культури, філософії права, мови, історії, матерії і т. д., прагне він цього 
чи ні, свідомо чи не свідомо, але обов’язково певним чином розглядає, а то 
й спирається на певні метафізичні уявлення щодо загальної природи речей, 
устрою світу, місця людини у цьому світі, наявності Бога, Абсолюту в ньому 
тощо. І фізику, і метафізику цікавить матерія, як філософська категорія. Одна 
із форм матерії – речовина, інша – поле. Класичними прикладами поля є елек-
тромагнітне (за його допомогою взаємодіють заряджені частинки) і гравітаці-
йне (поміщене в ньому тіло піддається силі тяжіння). Завдяки електромагніт-
ній взаємодії виникають атоми, молекули, відбуваються хімічні реакції. Різні 
агрегатні стани речовини, сили пружності, сили тертя і т. д. також визначаються 
електромагнітними взаємодіями.

Людина завжди намагалася зрозуміти, як вона улаштована. Езотерики впев-
нено стверджують (метафізики також не проти цієї концепції), що людина є ба-
гатовимірною істотою, тому має т. зв. інтегральне тіло. Іншими словами, тіло 
людини є інтегральною системою (кожна її частина взаємодіє з усіма іншими 
частинами). Скільки ж тіл в інтегральному тілі людини? Вважається, що сім. Це 
сакральна цифра. Перше наше тіло – фізичне, ще шість – т. зв. «тонких», енер-
гетичних тіл. Кожне наступне тонке тіло складається із енергій більш високої 
частоти, ніж попереднє. Отже, розрізняють такі тонкі тіла: ефірне, астральне, 
ментальне, кармічне, інтуїтивне та Атманічне. Фізичне тіло виступає в ролі 
тільки остаточної їх проекції на матеріальний світ. «Вищі» тіла не просто впли-
вають на «нижчі», їх вплив визначальний, вони управляють, вони суб’єкти. Фі-
зичне тіло – точна копія ефірного, тому що саме ефірне тіло визначає форму 
свого матеріального носія. Ефірне тіло людини ще має масу. Якщо між ефіром 
і фізичною оболонкою втрачається зв’язок, то людина непритомніє. Будь-яка 
патологія фізичного тіла – це лише наслідок енергопатології, певної дисгармо-
нії в ефірному тілі. На думку авторів, саме ефірне тіло є основним об’єктом 
впливу сучасної квантової біорезонансної медицини. Розуміння його ана-
томії і фізіології може створити неймовірні інноваційні можливості для оздо-
ровлення і подальшого забезпечення сталого фізичного стану.

19. Усі речовини складаються з атомів, у яких замкненими траєкторіями 
рухаються електрони, тому їх орбітальний рух можна розглядати як мікро-
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струм із магнітним моментом. Одночасно, будь-яка речовина, як система ато-
мів, коли знаходиться у зовнішньому ЕМП, – намагнічується (набуває магніт-
ного моменту). Тобто, ЕМП у речовині, зазвичай, комплексне, бо складається 
із зовнішнього (намагнічувального) поля, створеного макрострумами, і влас-
ного поля, створеного мікрострумами. Усі речовини, більше чи менше, мають 
магнітні характеристики, які визначаються магнітними властивостями атомів 
або елементарних часток, що входять до складу цих атомів. Встановлено: маг-
нітні властивості протонів і нейтронів майже в 1000 разів слабші за ті ж власти-
вості електронів. Тому магнітні властивості речовин переважно визначаються 
електронами, що входять до складу атомів. Магнетизм – один із проявів елек-
тромагнітної взаємодії. Магнетизм магнітного поля біологічних об’єктів от-
римав назву, біомагнетизму. Вплив магнітного поля на біологічні системи, що 
знаходяться у ньому, вивчає розділ біофізики, – магнітобіологія. Науку, що ви-
вчає ЕМП, називають – електродинамікою. Ця наука доводить, що властивості 
електромагнітних полів доступні для спостереження і вивчення. ЕМП, що по-
ширюється у середовищі (або вакуумі), називають електромагнітною хвилею 
(ЕМХ) або електромагнітним випромінюванням (ЕМВ). Головними ознаками 
ЕМХ є частота і довжина хвилі. ЕМХ мають майже необмежений діапазон час-
тот і довжин хвиль. Якщо на макрорівні основні види матерії відрізняються 
одне від одного, то речовина і поле на мікрорівні стають схожими. Елементарні 
частинки мають властивості, що зазвичай притаманні полю, а ЕМП має деякі 
ознаки речовини (маса, енергія). Тобто, ЕМП може перетворюватися у речовину, 
а речовина – в поле. Поле і речовина, речовина і поле. Їх співвідношення один 
до одного постійні чи пластичні? Виникло принципово нове поняття – реполь 
(речовина + поле сил). Удосконалення всіх систем відбувається через розви-
ток саме польової частини реполів, тобто шляхом зменшення питомої частки, 
обсягу і ролі речовин з одночасним збільшенням обсягу, підвищенням рівня, 
потужності і впливу полів. Так, ефірне тіло складається з більш досконалих 
реполів (порівняно з фізичним тілом) і «вище» за своїми енергетичними та ін-
формаційними характеристиками. А астральне – із більш досконалих реполів, 
ніж ефірне, а ментальне – ніж астральне і т. д. Кожна система, що функціонує, 
повинна зрозуміти на своєму рівні: «реполь більш високого рівня досконало-
сті, ніж я, знаходиться за межами мого розуміння». 

Що бажано знати біологу про ЕМП? Це фундаментальне фізичне поле, 
воно може існувати вільно, незалежно від джерел, що його створили (т. зв. 
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нестаціонарне ЕМП). Сукупність усіх частот (довжин хвиль) ЕМВ називають 
електромагнітним спектром. Частота є важливим параметром, який визначає 
резонансний характер взаємодії зовнішнього ЕМП із внутрішнім біоелектро-
магнітним полем людини (біорезонанс). На практиці, для оздоровлення-про-
філактики-лікування частіше використовуються частоти в діапазоні від 0,1 до 
100 Гц. Залежно від довжини хвилі ЕМВ поділяють на радіовипромінювання, 
світло (у т. ч. інфрачервоне і ультрафіолетове), рентгенівське випромінювання 
і γ-випромінювання. Довжину хвиль вимірюють в км, м, см, мм, мікрометрах 
(мкм), нанометрах (нм), ангстремах (Å). Довжина хвилі прямо пов’язана з час-
тотою через швидкість поширення ЕМВ. Що менша довжина хвилі або більша 
частота, то вища її енергія.

Електромагнітна біологія – розділ біофізики, що вивчає вплив ЕМП на 
біологічні процеси на всіх рівнях організації живих систем. Люди завжди ви-
вчали біологічну дію будь-чого, бо це один із факторів їх виживання. Біологічну 
дію ЕМП виявлено в найрізноманітніших проявах – від загальних реакцій ор-
ганізму до змін на молекулярному рівні. Складовими електромагнітної біоло-
гії є: фотобіологія, радіобіологія, магнітобіологія (вивчають свої, відносно ву-
зькі діапазони електромагнітних частот). Складовою електромагнітної біології 
є електромагнітна або квантова медицина – галузь експериментальної і  клі-
нічної медицини, заснована на використанні особливих властивостей ЕМВ при 
їх взаємодії з організмом людини. Квантової медицини поєднує тисячолітні 
знання і традиції східної медицини із сучасними уявленнями квантової фізики. 
Залежно від довжини хвилі виділяють такі напрями квантової терапії: квантова 
терапія у діапазоні радіохвиль, оптичному діапазоні, рентгенівському діапазоні, 
діапазоні гамма-випромінювань. Науково встановлено, що людський організм 
функціонує у своєрідному електромагнітному «каркасі» (щодо «ефірного» тіла 
людини, – метафізики, езотерики, східні мудреці стверджували ще сотні років 
тому). Цей управлінський «каркас» координує, синхронізує і спрямовує роботу 
кожного органу, структури організму, в т. ч. й найголовнішої – генома. Всі живі 
клітини людського організму продукують слабкі ЕМХ, адже їх складові – мо-
лекули мають своє, дуже слабке ЕМП. Електромагнітні поля всіх клітин орга-
нізму утворюють ЕМП людини на частоті 40-70 ГГц. Але кожен організм – ін-
дивідуальність, тому має власну частоту слабких ЕМВ. Власна частота і є той 
перекладач, який може донести до структур організму потрібну інформацію. 
Під час дії на людину зовнішніх ЕМХ, які збігаються із частотою її внутрішніх 
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ЕМП, – в її організмі виникають резонансні явища (біорезонанс). Використання 
біорезонансу із медичною метою – називають біорезонансною медициною. На 
основі резонансного феномену активно розробляються різноманітні прилади 
і обладнання. Тобто, біорезонансна медицина – це найважливіша складова, на-
ріжний камінь, електромагнітної (квантової) медицини. Для біорезонансної ме-
дицини характерні: неінвазивність, безболісність, відсутність побічних ефектів 
і протипоказань (принаймні таких поки не виявлено), точність діагностики, ре-
зультативність, швидкість, економічність, комфортність для пацієнтів і лікарів. 

20. Господарем Всесвіту була, є і завжди залишиться всюдисуща, могутня 
і вічна ІНФОРМАцІя. Вона пронизує кожну елементарну частинку, поле 
і хвилю, атом, молекулу, будь-яку живу клітину і увесь організм, контролює 
і регулює все і вся. Інформація є нематеріальною субстанцією, проте переда-
ється у нашому світі за допомогою матеріальних носіїв. Інформація завжди 
пов’язана з певним матеріальним носієм. Носій інформації – це середовище 
для запису, зберігання і передачі інформації. Носієм, матеріальною субстан-
цією для інформації є також ЕМП. Інформація має чудову властивість – якщо 
в просторі з однієї точки простору передати її в іншу точку, то в початковій 
точці вона нікуди не зникає. Інформація – це не саме повідомлення, а продукт 
взаємодії між інформаційним повідомленням і його споживачем, спроможні-
стю цього споживача-приймача сприйняти це повідомлення. Без споживача, 
хоч б потенційного, говорити про інформацію безглуздо. Інформація – основ 
живого організму, який об’єднує в собі всі форми матерії, тому – інформація 
є основою життя. По великому рахунку, інформація – це польова форма по-
льової форми матерії! Відновлення «здорової» інформації в субмолекуляр-
них структурах клітин організму людини призводить до розвитку низки ліку-
вально позитивних ефектів. Існує управлінське інформаційне поле організму, 
що формує інформаційний «каркас», де розміщується електромагнітний «кар-
кас», який безпосередньо керує біологічною речовиною живого. Порушення 
інформаційного поля можуть виправлятися лише інформаційно. Потрібні бі-
орезонансні інформаційні випромінювання – оздоровчі, профілактичні, ліку-
вальні (за аналогією із енергетичними, у т. ч. – електромагнітними випроміню-
ваннями). Саме інформація створила енергетику (все за образом і подобою), 
тому допускаємо, що феномен резонансу проявляється і в світі інформації. Т. 
ч., вершиною нашого сучасного прагнення можна вважати – біорезонансну 
інформаційну медицину . 



Голуб Ю.С., Коптєлов О.О., Бондар М.П.

412

21. Чи вважаємо ми генератори електромагнітних коливань для квантової 
біорезонансної медицини інноваційними? Безумовно! Проте, сучасна іннова-
ція – це матеріалізований результат наукової і практичної діяльності, оформ-
лений як об’єкт інтелектуальної власності і затребуваний споживачем. Якщо 
затребуваний, то повинен приносити прибуток. А де прибуток, там ринок, спо-
живач і конкуренція. Тому дослідження сучасного вітчизняного ринку щодо 
інформаційно-хвильових методів та приладів є актуальним. В основі ринко-
вих досліджень лежать знання, які надає така наука як маркетинг; маркетин-
гові дослідження пов’язують усіх учасників ринку за допомогою інформації, 
що є основою для прийняття правильних та ефективних управлінських рішень. 
Хочеш приймати правильні управлінські рішення? Тоді обов’язково володій 
такою інформацією. Сучасний ринок усе більше й активніше перетворюється 
на ринок нової продукції, тому що постійне оновлення асортименту товарів 
стає найважливішою властивістю, яка посилює якість. Важливим елементом 
дослідження ринку є діяльність щодо пошуку і впровадження існуючих успіш-
них форм ведення аналогічного бізнесу. У цьому напрямі найкращим помічни-
ком є бенчмаркінг, як «мистецтво знаходити і впроваджувати кращі практики». 
Прагнення бути кращими з кращих, відображає суть бенчмаркінгу, мета якого 
не в тому, щоб щось просто скопіювати, механічно перенести, а, щоб знайти 
і вивчити кращі практики інших, зрозуміти методи і прийоми їх роботи задля 
підвищення власної ефективності. Просте копіювання рідко буває вдалим, бо 
те, що є найкращим для однієї організації, може мати нейтральні або негативні 
наслідки для другої. Ефективний бенчмаркінг не є одноразовою дією, це по-
стійний процес удосконалення.

Вважають, що найкращі ідеї народжуються у процесі взаємодії двох і більше 
різних наук. І чим більш різнопланові, віддалені науки, тим крутіші виника-
ють ідеї. Це стосується як квантової біорезонансної медицини (біологія + ме-
дицина + фізика + кібернетика + інформатика), так і нейроменеджменту (ней-
робіологія + менеджмент) і нейромаркетингу (психологія + маркетинг). Так, 
нейробіологія, стверджує: все те, що ми знаємо про зовнішній світ – лише 
наша особиста версія цього світу. Кожний має свою версію реальності (це як 
різні екранізації одного і того ж літературного твору). Тому Ви і всі, хто Вас 
оточує, мають власну картину світу, і тому тут вже закладено підґрунтя для 
можливих конфліктів. На основі отриманих нейробіологією нових даних з’я-
вилася і нова парадигма менеджменту. Виявилося, напр., що в процесі при-
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йняття управлінських рішень емоції більш важливі, ніж логіка, а логіка – це 
лише засіб підтвердження тих висновків, які ми й так вже зробили на підсві-
домому рівні. Прихильники цього напрямку стверджують, що на часі істотна 
трансформація класичної системи управління і це стосується як управління 
ортодоксальною медициною, так і управління інноваційними оздоровчими на-
прямами, у т. ч. квантовими і інформаційними технологіями. Ще один напрям – 
нейромаркетинг, предметом якого є вивчення неусвідомлених сенсомоторних 
та емоційних реакцій людини на певні стимули. Така концепція базується на 
твердженні, що за розумову діяльність людини у сукупності з її емоціями на 
90% і більше відповідає підсвідомість . Тому головне завдання, яке ставлять 
перед собою психологи від маркетингу, – дослідження підсвідомості спожива-
чів, що дає можливість маніпулювати їх діяльністю з метою «насаджування» 
у голови людей потрібних реакцій. Фахівці підрахували, що вже зараз в окре-
мих країнах до 70% покупок хитро нав’язані пересічним споживачам ззовні! 
Без їх відома!. У цьому розділі ми зробили акцент саме на теоретичних аспек-
тах, практичну частину автори планують висвітлити у наступних публікаціях. 

22. Що таке «КСД»? Це медичний діагностично-терапевтичний прилад 
на основі сучасної ексклюзивної апаратно-програмної системи, що отримав 
назву – комплекс спектрально-динамічний («КСД»). Але це не просто ін-
новаційний прилад і апаратно-програмний комплекс. Це ще і лікувально-діа-
гностична система. «КСД» та ефективні методики його застосування/викори-
стання – результат більш ніж 15-річної роботи цілої когорти фахівців. Прилад 
відноситься до лікувально-діагностичних винаходів медичного призначення 
класу безпеки ІІа відповідно до вимог нормативних документів МОЗ Укра-
їни. Потужність випромінювання електромагнітних хвиль дуже мала (не вище 
 В), але цього цілком достатньо, щоб отримувати високу ефективність ²־10×1
лікування. На перший погляд, можливості приладу, досить прості – апарат 
може порівнювати сигнали (від пацієнта та еталонні), зворотно впливати на 
пацієнта прямим або «переверненим» сигналом та оцінювати реакцію орга-
нізму людини на такі впливи. «КСД» – це апаратно-програмна система, тобто 
система, що складається із апаратної і програмної частин. Програмне забезпе-
чення поділяється на системне і прикладне. Все це разом формує систему. До 
апаратної частини відносять 5 основних елементів: комп’ютер, «буфер-пере-
творювач», датчик, провідна та роз’ємна складові. Програмна частина склада-
ється із 7 елементів: – програма «Family Doctor»; – програма «Pumrer»; – про-
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грама «Editor»; – програма «Запис сигналів»; – програма «Master»; – програма 
«Admin» і «База даних сигналів – «спектрів».

За допомогою терапевтичного і діагностичного приладу «КСД», при нау-
ковому підході до його використання, після практичних тренувань на спеці-
альних навчальних курсах, є можливість демонструвати дивовижні, феноме-
нальні, вражаючі результати.

дякуємо!

14.2. Загальне резюме
Людину, спроможну адекватно сприймати концентрат інформації у вигляді 

спеціальних термінів та свідомо передавати їх під час спілкування з іншими, 
(хоча би з теоретичних позицій), можна сміливо вважати фахівцем у певній 
галузі. А якщо це не спеціальні, а загальнолюдські терміни, то така людина – 
точно є освіченою особистістю. Всі освічені знають, що організм – це інте-
гральна цілісна відкрита система, синергічне поєднання органів, тканин, клітин, 
органоїдів, біомолекул, атомів, кварків. Ми живемо у світі синергії речовин-
ної і польової форм матерії. Діагностика, профілактика, лікування та оздоров-
лення також є синергією цілительства. Сучасна класична ортодоксальна ме-
дицина розглядає здоров’я як відсутність хвороби, але це дуже звужене його 
розуміння. Щоб підтримувати здоров’я, – необхідно постійно оздоровлюва-
тися. Доведено, що найкраще лікування – це профілактика, а найкраща про-
філактика – це оздоровлення. Біорезонансна квантова медицина – насамперед 
оздоровча, а вже потім – профілактична і насамкінець – лікувальна. 

Біологічна матерія постійно змінюється. Здатність, спроможність змінюва-
тися забезпечує можливість самого виживання як клітини, всього організму, 
так і суспільства. Постійно змінюватися на всіх рівнях – такий план самого 
життя. Але якими глобальними не були б зміни, постійно підтримується необ-
хідна стабільність за рахунок саморегуляції – основного механізму забезпе-
чення гомеостазу. Система «інформаційного гомеостазу» є основою системи 
«енергетичного (в т. ч. «електромагнітного гомеостазу»)», який, у свою чергу, 
становить основу системи «біохімічного гомеостазу», що визначає ефектив-
ність системи «функціонального гомеостазу». Тому, біорезонансна підтримка 
електромагнітного гомеостазу спроможна відновити біохімічний і функціональ-
ний гомеостаз організму. А чи можна говорити про «частотний гомеостаз» лю-
дини? Швидше, так. Бо кожна людина вібрує на власній, унікальній частоті, 
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а простір, довкілля швидко підлаштовуються під людські вібрації – своїми ві-
браціями. Якщо змінюються вібрації людини – змінюються й вібрації простору 
навколо неї. Вібраційні та резонансні особливості біологічної матерії мають 
назву – біорезонансу (явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань 
системи, що настає тоді, коли частота зовнішньої сили збігається з власною 
частотою коливань цієї системи). Феномен біорезонансу надає можливість от-
римати бажаний ефект після взаємодії структур біологічної матерії із різнома-
нітними чинниками і впливами. Обладнання та методи електромагнітного бі-
орезонансу – перспективні напрями у діагностичній, профілактичній, 
лікувальній і оздоровчій медицині. Біорезонанс – це більше інформаційна і енер-
гетична категорії. Світ тонких і маловідомих нам енергій оточує нас. Здавна 
стверджують, що існує своєрідна ментальна проекція матеріального світу, яка 
керує свідомістю людей і ними ж створюється – це еґреґори. Вони є енергоін-
формаційними структурами, які виникають на основі співнаправлених емоцій 
і думок групи людей, що об’єднані спільною ідеєю. Ще одним загадковим енер-
гетичним явищем є т. зв. орби. Орбів-плазмоїдів вважають «плазмовою розум-
ною формою життя», що здавна існує в Космосі і з’явилася задовго до біоло-
гічної форми життя. За своїм розвитком орби превалюють над людьми, а тому 
вміють контролювати їх поведінку. Але не тільки маловідомі нам енергії регу-
лярно впливають на нашу уяву, інформаційна складова всього, що ми здатні 
собі уявити, – ось де загадка загадок! Новітні інформаційні теорії стверджують: 
саму біосферу створено заради ноосфери, а інформація просто використовує 
живі організми (у т. ч. і нас із вами) задля свого подальшого удосконалення і са-
мовідтворення. У нашому світі інформація може поводити себе як аналог генів 
у біології, тому, інформаційний продукт розуму теж повинен мати власну оди-
ницю, її назвали – «мем». Це суто інформаційне утворення, одиниця інформа-
ції, що міститься у свідомості і здатна до самостійної реплікації. Розвиток ме-
мів відбувається значно швидше, аніж генетичний розвиток, тому біологія 
людини змінюється набагато повільніше порівняно з психікою, соціальним 
і культурним розвитком. Меми здатні через нас трансформувати зовнішній світ. 
Не ми господарі мемів, це вони керують нами. Якщо лікар зможе запустити 
вдалий мем у свідомість пацієнта, то прокладе дорогу успішності для подаль-
шого енергетичного впливу, оздоровлення цього пацієнта. Але запустити ім-
пульси самозцілення, процеси самооздоровлення можуть не тільки вдалі меми. 
Зокрема, «феномен плацебо» – покращення здоров’я людини завдяки тому, що 
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вона вірить в ефективність застосованого впливу, який насправді є нейтраль-
ним, – теж спроможний на таке. Цей феномен проявляється тільки у тих, хто 
вірить у своє зцілення. Східні лікарі блискуче володіли мистецтвом необхід-
ного настроювання (навіювання) пацієнтів на оздоровлення, формування їх 
віри в це. Вони точно знали, що в кожній людині закладений безмежний потен-
ціал здоров’я, колосальні можливості оздоровлення – потрібно лише допомогти 
їм розкритися. У світі немає ліків, сильніших від власної віри. Якщо лікар власну 
віру об’єднає із вірою пацієнта, – то основну частину проблем пацієнтів він 
зможете вирішити. Для цього потрібно мати мету і інструменти для її досяг-
нення. Одним із таких важливих інструментів є філософія – матір усіх наук, 
ефективний прикладний інструмент для досягнення будь-якої мети. Новим фі-
лософським баченням світу є біофілософія. Хтось сміливо заходить на терито-
рію філософії, а хтось її вперто обминає, не розуміючи, що філософія навчає 
нас знаходити прості відповіді на складні запитання. Треба просто налашту-
вати свою свідомість на філософське сприйняття світу. Окрім того, наша сві-
домість потребує зрозумілої класифікації усього, що нас оточує, тому часто без 
найпростішої класифікації просто відмовляється щось сприймати і розуміти. 
Але будь-яка класифікація – результат синтетичного поділу реальних природ-
них граней між різними об’єктами, тому завжди є умовною і відносною. З по-
дальшим розвитком знань відбуваються певні уточнення класифікацій, а  знання 
розвиваються постійно і швидко, то й трансформація класифікацій не змушує 
себе довго чекати. Щоб заходити на територію філософії і задовольнити нашу 
психіку у потребі систематизації і класифікації, – необхідна якась зрозуміла 
і ефективна філософія управління. Управління і керівництво – різні речі. Ке-
рівництво визначають як лише окремий випадок, компонент управління. Ке-
рівництво живими організмами, клітинами, фізіологічними функціями, біоло-
гічними процесами – безперспективне. Тільки управління може упоратися 
з цим! Управління будь-яким об’єктом здійснюється за допомогою керуючого 
впливу, що виходить від суб’єкта. Суб’єкт діагностує, досліджує, вивчає стан 
об’єкта і через це встановлює і підтримує т. зв. «зворотні зв’язки». Чим краще 
суб’єкт вивчив і розуміє діяльність об’єкта, тим більш ефективним буде управ-
ління. Це стосується і управління здоров’ям. Важливою складовою такого управ-
ління є відновлення мікробіологічної норми в організмі. Всі системи організму 
людини (тварини) еволюціонували в постійній взаємодії із мікроорганізмами, 
що їх оточують. Це не просто якась група різних мікробів, а  ціла могутня мі-
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кроцивілізація, що існує у вигляді складних багатокомпонентних асоціацій – 
мікробіоценозів. І виник цей світ 3-4 млрд р. тому, а ми, люди, за різними оцін-
ками, – всього 100-200 тис. р. тому. Ми для них ще немовлята, можливо, тому 
вони нам поки що і «пробачають» нашу недолугу діяльність щодо себе. Вони 
без нас виживуть, а ми без них – ні. Ще важливо для управління здоров’ям – 
нормалізація неспецифічного захисту організму, напр., через використання 
адаптогенів. Одним із важелів такого управління можуть стати «електромаг-
нітні адаптогени». Якщо із речовинними адаптогенами пов’язана т. зв. «орто-
молекулярна медицина», то цілком реально можна вже говорити щодо «ортое-
лектромагнітної медицини», а точніше – «ортобіорезонансної медицини». 
Можливо, це прямий шлях до відновлення електромагнітного здоров’я? Ма-
буть, так, якщо не завадять наші психологічні синдроми, такі як, – синдром «від-
кладеного життя» або синдром «відкладеного оздоровлення» – поширена хво-
роба сучасної цивілізації. Головною причиною такої недуги лікарі вважають 
внутрішні конфлікти між людською підсвідомістю і свідомістю. Жити і оздо-
ровлюватися необхідно «тут і зараз», у радості і вдячності. І це стосується як 
усього організму, так і його структурної одиниці – клітини. Надзвичайно складна 
взаємодія біоклітин у живих організмах дає змогу говорити про клітину, як про 
складну кібернетичну систему живої природи. Кількість клітин в організмі се-
редньостатистичної людини становить близько 100 трильйонів. Це цілий мі-
крокосмос! Яким чином трильйонам клітин вдається злагоджено працювати – 
одна з найбільших загадок природи. Біологи вже давно цікавляться питаннями, 
пов’язаними з управлінням клітиною на біохімічному і біоенергетичному рів-
нях. А біофізики пропонують це робити на електромагнітному рівні. Так, управ-
ляти такою кількістю клітин – складно, проте можливо, якщо ми з Вами і мі-
льярди інших людей живуть. Управляти будь-чим завжди складно, але 
особливих умінь вимагає управління біологічними процесами. Головна мета 
управління патологічним, інфекційним, епідемічним/епізоотичним процесами – 
вивести їх розвиток за межі саморегуляції біологічної системи «паразит – і т. 
зв. господар (ксенорепродуктор)». Все ж краще управляти біологічними про-
цесами через вдале управління здоров’ям, але для цього треба суттєво підви-
щувати культуру такого управління. Поняття культури об’єднує в собі науку, 
освіту, мистецтво, мораль, життєвий устрій, традиції та світогляд. Не секрет, 
що у провідних розвинених країнах світу, з високим рівнем добробуту, домінує 
висока культура, яка одночасно є запорукою і належної поведінки, і необхідної 
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продуктивності праці, і раціонального відношення до власного здоров’я. Але 
загальна культура здоров’я стосується не тільки фізичних навантажень, обме-
жень в їжі тощо, а й культуру мислення, емоційного, духовного, енергетичного 
(у т. ч. електромагнітного) та інформаційного здоров’я. Так виникли біоетика 
і деонтологія. Ярою противницею культури здоров’я є ятрогенія – захворю-
вання, породжені лікарем. Трапляються парадоксальні ситуації, коли разом із 
беззаперечною користю, лікарі, валеологи, фахівці з новітніх технологій і т. д. 
можуть провокувати наслідки більш негативні, ніж проблеми, з якими вони бо-
рються! Чи актуальні енергетичні (електромагнітні) та інформаційні ятрогенії? 
Ще й як! Усе частіше чути про «паразитарні електромагнітні поля», «електро-
магнітну радіацію», «електромагнітний смог», що пригнічують або спотворю-
ють ЕМП організму. Воно потребує корегування, відновлення, впливу біорезо-
нансної медицини не тільки на фізичне тіло людини, а й на «ефірне». 
Людина – багатовимірна істота, тому має т. зв. «інтегральне» тіло. Тобто тіло 
людини є інтегральною системою, коли кожна її частина взаємодіє з усіма ін-
шими частинами. Вважають, що у інтегральному тілі людини сім тіл. Перше – 
фізичне тіло, а ще шість – т. зв. «тонких», енергетичних тіл (ефірне, астральне, 
ментальне, кармічне, інтуїтивне та Атманічне). Кожне наступне тонке тіло скла-
дається з енергій більш високої частоти, ніж попереднє. Фізичне тіло виступає 
в ролі тільки остаточної проекції енергетичних тіл на матеріальний світ. Вплив 
«вищих» тіл на «нижчі» є визначальним, управлінським, суб’єктним. Фізичне 
тіло – точна копія ефірного, яке й визначає форму свого матеріального носія. 
Якщо між ефіром і фізичною оболонкою втрачається зв’язок, то людина непри-
томніє. Будь-яка патологія фізичного тіла – лише наслідок енергопатології 
в ефірному тілі. На думку авторів, саме ефірне тіло є основним об’єктом впливу 
сучасної квантової біорезонансної медицини (слово об’єкт тут не зовсім до-
речне, бо ефірне є суб’єктом щодо фізичного). На цьому етапі знань такий вплив 
здійснюється за допомогою електромагнітного поля. ЕМП, що поширюється 
у середовищі (або вакуумі), називають електромагнітною хвилею (ЕМХ) або 
електромагнітним випромінюванням (ЕМВ). Основними їх характеристиками 
є частота і довжина хвилі. Речовинна і польова форми матерії на мікрорівні ста-
ють схожими: елементарні частинки мають властивості, що зазвичай прита-
манні полю, а ЕМП має деякі ознаки речовини (маса, енергія). Тобто, на макро-
рівні ЕМП може перетворюватися у речовину, а речовина – в поле. 
Співвідношення поля і речовини пластичні, тому виникло принципово нове 
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поняття – реполь (речовина + поле сил). Стверджують, що удосконалення всіх 
систем відбувається через розвиток польової частини реполів, тобто шляхом 
зменшення питомої частки і ролі речовин з одночасним збільшенням обсягу, 
потужності і впливу полів. Так, ефірне тіло складається з більш досконалих ре-
полів (по відношенню до фізичного тіла) і «вище» за своїми енергетичними та 
інформаційними характеристиками. А астральне – є більш досконалим, ніж 
ефірне, а ментальне – ніж астральне і т. д. Важливо прийняти на своєму рівні: 
«реполь більш високого рівня досконалості, ніж я, перебуває за межами мого 
розуміння». Що бажано знати біологу про ЕМП? Що це фундаментальне фі-
зичне поле, воно може існувати незалежно від джерел його створення. Сукуп-
ність усіх частот (довжин хвиль) ЕМВ називають електромагнітним спектром. 
Основними характеристиками є частота і довжина хвилі. Частота – важливий 
параметр, який визначає резонансний характер взаємодії зовнішнього ЕМП 
з внутрішнім біоелектромагнітним полем людини (біорезонанс). Довжина хвилі 
прямо пов’язана з частотою через швидкість поширення ЕМВ. Що менша дов-
жина хвилі або більша частота, то вища її енергія. Вплив ЕМП на біологічні 
процеси на всіх рівнях організації живих систем – вивчає електромагнітна бі-
ологія. Її складовою є електромагнітна або квантова медицина. Використання 
біорезонансу із медичною метою – називають біорезонансною медициною . 
На основі резонансного феномену почали активно розроблятися різноманітні 
прилади і обладнання. Квантову медицину пов’язують із енергетичними впли-
вами. Але господарем Всесвіту була, є і завжди залишиться всюдисуща, мо-
гутня і вічна інформація. Вона пронизує кожну елементарну частинку, поле 
і хвилю, кожен атом, молекулу, будь-яку живу клітину і весь організм, контро-
лює і регулює все навколо. Хоч інформація є нематеріальною субстанцією, проте 
передається у нашому світі за допомогою матеріальних носіїв, тому завжди 
тісно пов’язана з ними. Інформація – основа живого організму, який об’єднує 
в собі всі форми матерії, а тому – інформація є основою життя. Зрештою, ін-
формація – це польова форма польової форми матерії (або польова форма енер-
гії)! Вершиною нашого сучасного прагнення можна вважати – біорезонансну 
інформаційну медицину. Слід очікувати певних суперінновацій, і цю вершину 
ми зможемо подолати, тим більше, що будь-який енергетичний вплив вже несе 
в собі свою «польову форму» – інформацію. Можливо, такі прилади почина-
ють з’являтися на ринку? Відтак, дослідження сучасного вітчизняного ринку 
щодо інформаційно-хвильових методів та приладів є актуальним. Сучасний 
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ринок усе більше і активніше перетворюється на ринок інноваційної продук-
ції. Привабливим елементом дослідження ринку є діяльність із пошуку і впро-
вадження успішних форм ведення бізнесу. Найкращим помічником для цього 
є бенчмаркінг, як «мистецтво знаходити і впроваджувати кращі практики». 
Вважають, що найкращі ідеї народжуються у процесі взаємодії двох і більше 
різних наук. Що більш віддалені науки, то більш креативні виникають ідеї. Це 
стосується як квантової біорезонансної медицини (біологія + медицина + фі-
зика + кібернетика + інформатика), так і нейроменеджменту (нейробіологія + 
менеджмент), нейромаркетингу (психологія + маркетинг). Ці новітні напрямки 
бізнесової діяльності можуть стати у пригоді підприємцям із біологічним ти-
пом мислення. Практичні ринкові дослідження у цьому напрямку автори пла-
нують висвітлити у своїх наступних публікаціях. Але є один медичний діагнос-
тично-терапевтичний прилад на основі сучасної ексклюзивної 
апаратно-програмної системи, який називають – комплекс спектрально-дина-
мічний («КСд»). Про його практичне застосовування ми готові говорити вже 
сьогодні (і були готові ще вчора). «КСД» – це апаратно-програмна система, яка 
складається, відповідно, із апаратної і програмної частин. До апаратної частини 
відносять 5 основних елементів, а програмна частина складається із 7 елемен-
тів. Можливості приладу такі – він спроможний записувати спектр сигналів від 
пацієнта («пасивний тип» запису), потім порівнювати записані сигнали з ета-
лонними, які знаходять в базі, що дозволяє виявити основні проблеми пацієнта 
і поставити діагноз, а далі «КСД» може зворотно впливати на пацієнта прямим 
або «перевернутим» сигналом та оцінювати реакцію організму людини на такі 
впливи. «КСД», при рекомендованому авторами, науковому підході щодо його 
використання, після спеціальних практичних тренувань демонструє дивовижні, 
феноменальні, вражаючі результати. Не вірите? Тоді спробуйте розібратися 
більш докладно тим шляхом, якому Ви більше довіряєте: зустріньтесь із роз-
робниками і отримайте пряму інформацію; поговоріть з тими лікарями, вале-
ологами, користувачами, хто з «КСД» вже довгий час працює; візьміть участь 
у спеціалізованій конференції (семінарі, лекції) щодо можливостей «КСД»; ви-
користайте сучасні можливості електронних ресурсів і т. д. Як то кажуть: «Під 
лежачий камінь – вода не тече», так і до «лежачого» лікаря (валеолога) «КСД» 
не «припливе», не з’явиться, відтак особливих позитивних змін у професійній 
діяльності може так і не статися, бо «під «лежачого» лікаря позитив не тече». 

дякуємо!
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14.3. Квінтесенція
Ми справді вважаємо, що біорезонансна медицина є важливим елементом 

філософії здоров’я та суттєвою частиною системи управління біологічними 
об’єктами і процесами. Все написане – це для кращого філософського і чіткого 
управлінського розуміння, адекватного сприйняття таких понять, як: синергія – 
норма і патологія – плацебо – електромагнітне поле – частота – резонанс – біо-
резонанс – біорезонансний вплив – біорезонансна діагностика-профілактика-лі-
кування-оздоровлення – біорезонансна біологія і медицина – електромагнітний 
«каркас» – польова форма матерії – реполь – інформація – інформаційний біо-
резонанс. вони і є наріжним каменем, квінесенцією цієї книжки!

На нашу думку, за біорезонансною медициною майбутнє! Адже з допо-
могою такого новітнього напрямку цілком можливо вибудувати ефективну 
філософію здоров’я і вдало управляти ним, а також біологічними об’єктами 
і процесами. Представлений комплекс спектрально-динамічний («КСД»), при 
рекомендованих наукових підходах до його використання, після спеціальних 
практичних тренувань, демонструє дивовижні, феноменальні, вражаючі ре-
зультати! Переконайтеся у цьому самі!

дякуємо! 

Будемо живі – не помремо!
Будемо здорові – не захворіємо!

Будемо радісні – зникнуть печалі!
Будемо щасливі – все здолаємо! 

Будемо вірити – отримаємо бажане! 
Будьмо!
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15. тЕРМІНОлОГІя

АБРЕвІАтУРА (від лат. abbrevio – скорочую, brevis – короткий) – це складне 
скорочене, похідне слово, що виникає внаслідок його утворення з перших лі-
тер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття. Напр., 
ОБСЄ – Організація з безпеки та співробітництва в Європі; НАНУ – Націо-
нальна Академія наук України; «КСД» – комплекс спектрально-динамічний. 

АБСтРАКцІя, абстрактність (від лат. abstractio – відвернення). Це про-
никнення мислення всередину предметів, від форми до їх змісту і сутності. А. – 
одна з основних операцій мислення; важливий метод наукового дослідження.

АвАтАРА (або Аватар) – це масштабне, глибоке і піднесене за своєю суттю 
поняття раніше використовувалося лише в індійській релігії та філософії. У пере-
кладі із санскриту* означає втілення, прояв, явлення, сходження, відображення 
чогось вищого у сферах нижчих. Індуси розуміють цей термін як божественну 
дію сходження і втілення Бога з найвищих духовних сфер на земний рівень буття 
з метою спасіння менш досконалих істот через їх духовний розвиток. Сама ідея 
А. як духовного рятівника є центральною в більшості релігій, але з точки зору, 
індуїзму цей термін має ширше філософське значення, адже втілень і проявів 
Бога в нижчих сферах може бути декілька і не завжди у звичному для нашого 
розуміння образі. З цієї точки зору цілком логічно можна пояснити існування 
різноманітних церковних конфесій на нашій планеті. Сучасне трактування тер-
міна «Аватар» – зображення невеликого розміру, що дає змогу візуально іден-
тифікувати користувача Інтернету; див. також ЕМАНАцІя .

АвтОтРОФи (від давн.-грец. – сам та їжа, «харчування»). За способом 
отримання органічних речовин для живлення всі живі організми поділяються 
на дві великі групи – автотрофи і гетеротрофи*. Автотрофні організми – ті, 
що синтезують із неорганічних простих речовин всі необхідні для власного 
життя органічні складні речовини, використовуючи енергію фотосинтезу (фо-
тотрофи – всі зелені рослини) чи хемосинтезу (хемотрофи – деякі бактерії). Не-
обхідні для синтезу неорганічні речовини беруться з повітря, ґрунту або води. 
А. – головні продуценти органічної речовини в біосфері. Вони є першим яру-
сом у харчовій піраміді і забезпечують існування гетеротрофів.

АдАПтАцІя (від лат. adapto – пристосовую; adaptatio – пристосування) – 
це процес пристосування; динамічна відповідність мінливим умовам зовніш-

* див. розділ 15 «термінологія»
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нього середовища; сукупність різних фізіологічних особливостей, які ево-
люційно розвинулися і обумовлюють урівноваження організму з чинниками 
середовища. А. забезпечує здатність до виживання, стійкість до дій різних чин-
ників, а також успіх у конкуренції з іншими видами, популяціями. 

АдАПтОГЕНи (від лат. adapto – пристосовую + грец. genos – рід, поро-
джувати) – засоби, що полегшують адаптацію (пристосування) організму до 
різних несприятливих впливів. Вони сприяють підвищенню загальної резис-
тентності організму до несприятливих умов довкілля, що позитивно впливає 
на здоров’я і працездатність. 

АдЕКвАтНІСтЬ (від лат. аdaequatus – прирівняний) – копіювання, пов-
торюваність. Напр., адекватна поведінка означає поведінку, що очікувалася; 
поведінку, модель якої вже була описана або є всім відомою; це поведінка, що 
зрозуміла більшості і не викликає в оточуючих жодних запитань, ніякого зди-
вування або нерозуміння. 

Ад’ЮвАНт (від лат. аdjuvare – допомогати; англ. adjuvant – допомога, ко-
ристь) – речовина, що підвищує імуногенність антигену; хімічна речовина, що 
впливає на імунологічні реакції за рахунок швидких морфологічних і біохі-
мічних змін в імунізованому організмі.

АЕРОЗОлІ (від грец. aēr – повітря і лат. solo – розчиняю) – суспензія 
найдрібніших частинок твердих тіл або крапель рідини в повітрі. Це аеро-
дисперсна система, в якій дисперсним середовищем є повітря (газ або суміш 
газів), а дисперсною фазою – найдрібніші частинки рідких або твердих части-
нок (їх розмір від одного до декількох десятків мікрометрів). До аерозолів на-
лежать: пили (тверді частинки у газовому середовищі), дими (продукти кон-
денсації газу), тумани (рідкі частинки у повітрі). 

АККАУНт (англ. Account – обліковий запис) – перелік даних про користу-
вача, які той вводить і зберігає на певному сайті або інтернет-сервісі; це інтер-
нет-паспорт, який користувач заповнює для реєстрації на необхідному сайті.

АКСІОМА (грец. axiōma – загальноприйняте, безперечне, від axio – вва-
жаю гідним, наполягаю, вимагаю). Вихідне положення, самоочевидний прин-
цип, твердження якоїсь теорії, що приймаються без доведень (не потребує 
жодних доведень). А. – це твердження, заперечення якого заперечує основи 
логічного мислення.

АКУПРЕСУРА – точковий масаж; точковий – тому що масажується не велика 
поверхня тіла, а тільки точки, які називають біоактивними, бо вони (згідно з древ-
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ньокитайським вченням) розташовані на енергетичних меридіанах, що проходять 
уздовж всього тіла людини, від голови до п’ят. Цими меридіанами постійно про-
тікає життєва енергія ЦІ (іноді пишуть ЧІ або КІ). Якщо потік ЦІ стає нерівно-
мірним, то це призводить до виникнення недуг, які можна вилікувати тоді, коли 
буде відрегульований потік енергії. Для цього натискають пальцем або долонею 
на точки в тих місцях, де меридіани проходять близько до шкіри. У Японії анало-
гічну методику називають шиацу (ши – пальці, ацу – натиснення). З точки зору 
офіційної медицини, А. є різновидом рефлексотерапії. Відомо, що на нашому тілі 
існує понад 1000 біоактивних точок, пов’язаних із різними структурами і орга-
нами нашого організму (вони як пульт управління організмом). Люди щоденно 
свідомо і несвідомо впливають на них: коли вмиваються і витираються рушни-
ком, розчісують волосся, чухаються, задумавшись – потирають лоба або пощипу-
ють мочку вуха і т. п. Кожний такий вплив активізує роботу органів, пов’язаних із 
цією точкою, ніби змушує наш організм зайвий раз звернути увагу на цей орган. 

АКУПУНКтУРА (лат. acus – голка та punctura – укол; голковколювання) – 
лікувальний метод, що полягає у подразненні периферичних нервових роз-
галужень за допомогою уколів у певні точки тіла – т. зв. акупунктурні точки 
(всього таких точок налічується понад 600). А. належить до головних методів 
китайської народної медицини і відома у Китаї з II ст. до н. е. У західних кра-
їнах А. отримала поширення у XX ст. як альтернативна медицина. Поняття, 
що лежать у теоретичній основі А., – це вчення про Інь і Янь, п’ять елементів, 
життєву енергію ЦІ і її рух меридіанам. Частина західних учених вважають, 
що ці поняття носять метафізичний* характер. 

АлЕРГІя – змінена, незвичайна реактивність організму; підвищена чутли-
вість до певного антигену (алергену), що проявляється при повторному його над-
ходженні в організм алергічними реакціями негайної дії (анафілактичний шок, 
сироваткова хвороба та ін.); або сповільненого типу (в т. ч. інфекційна алергія).

АлЬтРУїЗМ (від лат. alter – інший) – безкорисливе піклування про благо 
ін. і готовність жертвувати особистими інтересами заради ін.; моральний 
принцип, який орієнтує людей на безкорисливість і жертовність в ім’я інших. 

АМБУлАтОРІя (від лат. ambulare – ходити; ambulatorius – те, що робиться 
на ходу) – невеликий лікувально-профілактичний заклад (маленька поліклі-
ніка), що подає основні види первинної (у т. ч. невідкладної) медичної допо-
моги (як в самій А., так і вдома) населенню, прикріпленої до неї за територі-
альним принципом.

* див. розділ 15 «термінологія»
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АМУлЕт (лат. amuletum – ладанка; підвіска, що дає силу) – предмет, якому 
приписують надприродну здатність відвертати від його власника проблеми, 
хвороби, біду. Його носять завжди при собі, оскільки важливо, щоб А. контак-
тував з енергетичним полем господаря. Див. також ОБЕРЕГ . 

АНАБІОЗ (від грец. anabíōsis – пожвавлення, ana- – знов, вгору і bíos – 
життя) – стан, при якому життєві процеси тимчасово припиняються або на-
стільки уповільнені, що відсутні видимі ознаки життя.

АНАБОлІЗМ (від грец. anabolē – під’їм) – сукупність хімічних процесів, 
складова однієї із сторін обміну речовин в організмі, що спрямована на утво-
рення складових частин клітин і тканин. А. взаємозв’язаний із протилежним 
процесом – катаболізмом.

АНАлОГІя (від грец. – відповідність) – подібність, схожість у цілому від-
мінних понять, предметів, явищ. Поняття аналогії було введено Аристотелем 
і означало функціональну і морфологічну схожість органів різних організмів.

АНтиГЕНи – чужорідні для організму високомолекулярні органічні речо-
вини колоїдної структури (білки, білково-ліпідні і білково-поліцукридні комп-
лекси), здатні при парентеральному введенні викликати синтез особливих гло-
булінів-антитіл і вступати у специфічну взаємодію з ними. 

АНтитІлА – специфічні білки (Ig*), які утворюються в організмі під 
впливом антигенів*. Вони нагромаджуються у сироватці крові і тканинах, 
вступають у специфічний зв’язок із відповідними антигенами і руйнують або 
знешкоджують їх. 

АНтиЧНІСтЬ, античний, антика (від лат. – давній). У широкому розумінні 
А. включає історію Єгипту, Межиріччя, Сирії, Персії та Малої Азії, починаючи із 
започаткування писемності (близько 3500 р. до н. е.), а у більш вузькому А. – це 
історія стародавньої Греції, еллінізму та Римської імперії і найчастіше це стосу-
ється давньогрецької або давньоримської культури, мистецтва, суспільного ладу.

АНтОНІМ (грец. αντι – проти, ονομα – ім’я) – парні різнокореневі слова 
з протилежним значенням: макро – мікро, хоробрість – боягузтво, коханий – 
остогидлий, дружити – ворогувати, норма – патологія, гарячий – холодний, ро-
зумний – дурний, здоровий – хворий, живий – мертвий і т. д.

АПОлОГЕт (віл грец. аpologetikos – захисний) – діяч, що спрямовує всі 
свої зусилля, розумові здібності, знання і вміння на те, щоб виправдати якусь 
ідею, доктрину, установку, позицію, концепцію, спосіб життя, рід діяльності, 
політичну партію або систему і т. п.

* див. розділ 15 «термінологія»



Голуб Ю.С., Коптєлов О.О., Бондар М.П.

426

АПОФЕОЗ (від грец. αποθεωσις – обожнювання) – прославляння якоїсь 
особи або події; святкове завершення події; заключна урочиста масова сцена 
вистави або святкової концертної програми. В А. бере участь велика кількість 
дійових осіб. Він має монументальний характер, сповнений особливого під-
несення, величі. А. будується на виразних угрупуваннях і позах дійових осіб 
(«жива картина», «німа сцена»), в ньому використовується яскраве декора-
ційне оформлення, костюми, бутафорія* .

АПРІОРІ (лат. a priori – первісно) – філософський термін; те, що пере-
дує досвіду, напр., знання, отримане до досвіду і незалежно від нього (знання 
апріорі, апріорне знання). Ідея знання А. пов’язана з розумінням і прийняттям 
внутрішнього джерела активного мислення. Вчення, що визнає знання апріорі, 
називається апріоризм. Протилежністю апріорі є апостеріорі (лат. aposteriori – 
від наступного) – знання, отримане з досвіду (дослідне знання).

АРЕАл (лат. area – площа, ділянка, простір) – площа земної поверхні, те-
риторія, регіон, область, район – у межах яких зустрічається певний вид, рід, 
сімейство рослин або тварин чи біоценоз; територія поширення чого-небудь; 
наука, що вивчає закономірності появи, розвитку, існування А. – ареологія.

АРиСтОтЕлЬ (384-322 рр. до н. е.) – великий і величний представник 
філософської думки античності*, учень геніального Платона*, давн.-грец. фі-
лософ, учений, «найбільший мислитель старовини». Був наставником О. Ма-
кедонського. Узагальнив досягнення сучасної йому фізики, астрономії, бі-
ології, риторики та ін. дисциплін. Твори А. охоплюють майже усі сфери 
тогочасного знання. 

АРтЕФАКти (від лат. artefactum – штучно створене) – відхилення ре-
зультату експерименту; явище, процес, предмет (або їх властивості), поява 
якого при спостереженнях у природних умовах неможлива або малоймовірна. 
Штучний предмет, якого не могла б (з точки зору людини) створити природа.

АРХІМЕд (287-212 рр. до н. е.) – давн.-грец. математик, фізик, інженер, ви-
нахідник та астроном (м. Сіракузи, о. Сицилія). Вважається одним із найви-
датніших науковців античності. Вперше обчислив число «пі». Це він (згідно 
з легендою) вискочив із ванни і стрімголов помчав додому з вигуками: «Ев-
рика!» (з грец. – «знайшов»). Це він під час оборони рідного міста від римлян 
застосував проти флоту ворога систему увігнутих дзеркал, запалюючи кора-
блі сфокусованими сонячними променями. Помер під час облоги Сіракуз, був 
убитий римським солдатом. 
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АСиМІляцІя (від лат. assimulo – роблю подібним, уподібнення. Так 
називають ряд процесів творення живої матерії: засвоєння клітинами речо-
вин, що надходять до організму із зовнішнього середовища, утворення більш 
складних хімічних сполук із простіших. А. та процес дисиміляції* взаємно 
протилежні, але нерозривно пов’язані (А. супроводжується посиленням дис-
иміляторних процесів, які в свою чергу готують ґрунт для подальших асимі-
ляторних). Див. АНАБОлІЗМ .

АСКлЕПІй – див. ЕСКУлАП .
АтАвІЗМ (лат. atavus – прапрадід, далекий предок) – поява у нащадків (лю-

дей, тварин, рослин) ознак, що були властиві їх далеким предкам, але були втра-
чені в процесі еволюції (напр., розвиток хвостовидного придатка або надроз-
винутого нюху у людини). 

АтРиБУт (від лат. attribuo – надаю, наділяю; attributum – додане) – необ-
хідна ознака предмета або явища; предмет, що є невід’ємною приналежністю 
когось або чогось; невід’ємна властивість об’єкта, без якого він не може ні 
існувати, ні мислитися; частина об’єкта, додаток. Напр., атрибути держави – 
її національні символи; атрибути козака – жупан, шаровари, чоботи; шабля, 
довгі вуса та ін., весільні атрибути – це особливе вбрання, коровай, рушники, 
обручки, букет нареченої і т. д.

АтФ (аденозинтрифосфат, аденозинтрифосфорна кислота, аденілпірофос-
форна кислота) – нуклеотид, що утворюється в мітохондріях, найважливіша 
молекула в організмі з точки зору виробництва енергії. Донор енергії, яка ви-
користовується безпосередньо і є формою накопичення енергії. Універсальне 
джерело енергії для багатьох біохімічних процесів (універсальна «валюта» бі-
ологічної енергії). Працює, як молекулярна батарея, зберігаючи енергію, коли 
вона не потрібна, і вивільняючи її у разі потреби. 

БЕРтРАН РАССЕл – Бертран Артур Вільям Расселл (англ. Bertrand Arthur 
William Russell; 1872-1970 рр.) – британський філософ, логік, математик, гро-
мадський діяч. Засновник сучасної філософії логічного аналізу, вважається 
також засновником неореалізму і неопозитивізму у філософії ХХ ст. Лауреат 
Нобелівської премії з літератури (1950 р.). Майже до самої смерті 98-річний 
учений залишався енергійним, дієздатним. 

БІОлОКАцІя (або радіестезія – «відчуття хвиль, коливань»; даузинг) –
деякі види «позачуттєвого сприйняття». Це інформаційний метод спілкування 
свідомості з підсвідомістю. Коли людина здатна увійти в ментальний контакт 
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із будь-якою сутністю, зазвичай прихованою від звичайних органів чуття, – 
таких людей називають біолокаторами. Їх дар використовують для: – пошуку 
води, металів, мінералів, нафти під землею; – визначення користі або небез-
печності їжі, ліків; – діагностика та лікування хвороб;  – читання листів у за-
критих конвертах; – пророкування майбутнього; – читання думок і почуттів 
ін. людей і т. д. Як і решта паранормальних явищ, ця сфера також позбавлена 
визнаного ортодоксами наукового обґрунтування. 

БІОСФЕРА (від грец. bios – життя і sphairo – сфера, куля) – ареал* існування 
живих організмів на Землі. Вперше застосував як термін австрійський геолог 
Е. Зюсс (1875 р.). Він визначав біосферу як окрему оболонку Землі, як сферу 
охоплену життям, до складу якої належать частини атмосфери, гідросфери 
й літосфери. Б. – це певний простір, у якому міститься сукупність усіх живих 
організмів (відомо близько 3 млн видів). Відповідно, межі біосфери співпа-
дають із межами поширення живих організмів: верхня межа сягає 85 км над 
поверхнею Землі, а нижня – глибин літосфери*, де t° може становити 100°С 
і вище. У геологічно молодих областях це становить близько 1,5-2 км, а в не 
молодих – 7-8 км. Маса Б. – близько 0,05% від маси Землі. 

БІР С. – Ентоні Стаффорд Бір (англ. Anthony Stafford Beer; 1926-2002 рр.) – 
британський кібернетик. Був першим, хто застосував кібернетику для управ-
ління, визначивши управління як «науку ефективної організації». Доводив, 
що управління у кібернетиці – це застосування кібернетичних законів для 
усіх видів організацій і соціальних інститутів, що створені людьми та взає-
модіють між собою. 

БУАСт П’ЄР. П’єр-Клод-Віктор Буаст (1765-1824 рр.) – франц. лексикограф 
[лексикографія (від грец. – словник і – пишу) або словникарство – розділ мо-
вознавства, пов’язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретич-
них засад] і поет. Відомий як редактор універсального словника франц. мови. 

БУтАФОРІя (італ. buttafuoria) – оманлива видимість, фальш, муляж, що 
розраховані на зовнішній ефект. Спеціально виготовлені із легких і дешевих 
матеріалів підробки, копії справжніх предметів (зброя, прикраси, скульптури, 
меблі, посуд і т. д.), що використовуються у театральних виставах як предмети 
сценічної обстановки, замінюючи справжні речі. 

вАлЮтА (італ. valuta – цінність, вартість; від лат. valere – мати силу, кош-
тувати). Історично як В. використовували золото і срібло. Тепер цю роль вико-
нують паперові гроші. На території кожної держави національна в. проголо-
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шується законним платіжним засобом і є обов’язковою для прийому, оплати 
будь-якого платежу, відмова від цього є порушенням закону. 

вАРБУРГ О., Отто Генріх Варбург (1883-1970 рр.) – німецький біохімік, 
доктор і фізіолог, лауреат Нобелівської премії (1931 р.), член Лондонського 
королівського товариства. Один із видатних вчених XX ст. у сфері цитології. 

вАСАл (від лат. vassus – слуга) – феодал у середньовічній Західній Єв-
ропі, який одержував земельне володіння і заступництво від більш могутнього 
феодала-сеньйора (феодала-сюзерена) і був залежним від нього. У сучасному 
вжитку – назва знатних підданих, що служили отаману, царю, князю, цілком 
підкоряючись їх волі; людина, країна, організація, що у всьому підкоряється 
тому, від кого або від чого залежить.

вЕРБАлЬНІ і НЕвЕРБАлЬНІ комунікації – основним засобом вербаль-
ного спілкування є мова, найбільш універсальний засіб комунікації. Її поділя-
ють на письмову і усну (читання і слухання), а також на внутрішню і зовнішню. 
Тобто, до вербальних засобів спілкування (комунікації) належать усні та письмові 
повідомлення (наше вміння говорити і писати, слухати і сприймати інформацію, 
а також внутрішні діалоги як із самими собою, так і зовнішні – з оточуючими). 
Вербальні (мовні) комунікації властиві лише людині. Невербальна (не мовна) 
комунікація (більш відома як «мова поз і жестів») – це спілкування за допомо-
гою міміки (в т. ч. контакт очима, погляд), жестикуляції, пантоміми (пози і жести), 
торкання до комунікатора, поплескування його по плечу, потовиділення від хви-
лювання, тремтіння від холоду чи страху. Така комунікація може бути усвідом-
леною та неусвідомленою. При цьому задіяні тактильні, зорові, слухові, нюхові 
та інші відчуття і формуються образи, що передаються іншою особою. По суті, 
це засіб репрезентації особистістю свого «Я» на різних рівнях. Така комунікація 
часто виступає у ролі уточнення, а інколи випередження вербального повідом-
лення, це додаткове джерело інформації до власне вербальної комунікації. Отже, 
будь-яка комунікація, що здійснюється без слів, може вважатися невербальною.

вЕРдиКт (від лат. vere dictum – правильно сказане) – заключне рішення 
присяжних у суді; вирок, ухвала. Розмовне: думка, судження, висновок про щось.

вЕРНАдСЬКий в. І. (1863-1945 рр.) – учений-універсал ХХ ст., філо-
соф українського походження, один із творців і перший президент Української 
академії наук, створеної урядом гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.). За-
сновник Національної бібліотеки Української держави в Києві. Головна праця 
Володимира Івановича – монографія про біосферу і ноосферу (1941-1944 рр.).
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вІЗІя – це ідея, логічна конструкція образу бажаного майбутнього; це мрія, 
бажаний образ себе в майбутньому. Це образ, що постає у свідомості, в уяві 
чи уві сні; це видіння, бачення, концепція.

вІНЕР Н. – Норберт Вінер (англ. Norbert Wiener; 1894-1964 рр.) – амери-
канський учений, видатний математик і філософ. Його вважають основопо-
ложником кібернетики та теорії штучного інтелекту.

вОлЬтЕР (фр. Voltaire, справжнє ім’я Марі Франсуа Аруе, 1694-1778 рр.) – 
видатний філософ, романіст, історик, драматург і поет епохи Просвітництва, 
один із найбільших франц. письменників. Прізвище «Вольтер» він почав ви-
користовувати після шаленого успіху своєї трагедії «Едіп» (1719 р.). Його ве-
личезний талант поєднувався з неймовірною працьовитістю і невичерпною 
енергією. Робочий день в. тривав від 18-и до 20-и годин. Він критикував усе 
і всіх, але особливо нещадній критиці піддавав релігію. «Як ви ставитесь до 
Бога?» – запитали одного разу в. «Ми вітаємось, але не розмовляємо», – від-
повів письменник. На відміну від офіційної церкви в. вважав, що Бог створив 
Всесвіт, але від подальшого втручання у його справи усунувся. Таку філосо-
фію називають деїзмом, вона вчить, що пізнати Бога можна лише за допомо-
гою розуму, а не Віри. 

ГАлЕН КлАвдІй [129(131)-близько 200 рр. н. е.] – римський (грец. по-
ходження) медик, хірург і філософ. Уславлений учений епохи Стародавнього 
Риму. Одним із перших застосував вівісекцію (від лат. vivus – живий і sectio – 
розсічення; розтин живого організму з метою наукового дослідження) і став 
основоположником експериментальної медицини. «Вставайте з-за столу трохи 
голодними і ви будете завжди здорові» – навчав він майже дві тисячі років тому.

ГЕГЕлЬ Г., Гегель (Hegel) Георг Вільгельм Фрідріх (1780-1831 рр.) – ве-
ликий німецький філософ-ідеаліст. Його філософію вважають однією із най-
важчих для розуміння серед усіх великих філософів. Головне в ученні Г. – це 
буття Абсолютної ідеї, яка є одночасно і Розумом, і Духом. Абсолютна ідея 
знаходиться у процесі безперервного розвитку, що проходить через стадії трі-
ади – тезису, антитезису і синтезу. 

ГЕНІй (від лат. genius – рід, дух, джин) – особа, наділена геніальністю, 
яка є вищою формою пізнавальних здібностей людини, володіння якою наді-
ляє людину ін. якісним потенціалом, недоступним для звичайних людей. Це 
вищий ступінь обдарованості. В римській міфології – це Духи-охоронці, які 
віддані людям, предметам і місцевостям. Вважається, що деякі Духи можуть 
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надихати людину, вселяти в неї знання істини і наділяти талантами, якими лю-
дина перевершує багатьох смертних; звідси походить поняття про людську ге-
ніальність, що буквально означає заступництво доброго Духа-генія. 

ҐЕтЕ, Йоганн Вольфґанґ фон Ґете (нім. Johann Wolfgang von Goethe); 1749-
1832 рр. Видатний німецький поет, прозаїк, драматург, натураліст, мислитель, 
філософ і державний діяч. Його «блискучий розум поєднав силу поетичного 
натхнення з глибиною філософської думки».

ГЕтЕРОтРОФи, гетеротрофні організми (від грец. heterone – інший 
і trophe – живлення) – це ті організми, які використовують вже готові орга-
нічні джерела живлення. Вони не можуть самі створювати органічні речовини 
з неорганічних, тому їх виживання залежить від активності автотрофів*. До Г. 
належать люди, всі тварини, гриби, багато бактерій. 

ГІБРид (від лат. hybrida – помісь) – отримане потомство від схрещування 
двох організмів із різною спадковістю (біол.). Але сьогодні цей термін вико-
ристовують більш широко: силосний/зерновий гібрид; гібридні автомобілі; гі-
брид-поєднання авторитаризму, диктатури, специфічного нацизму, фашизму, 
тероризму та рабства = т. зв. «русский мир».

ГІППОКРАт (бл. 460-370 рр. до н. е.) – давн.-грец. лікар із роду Аскле-
піадів – династії лікарів, що походить від Асклепія – Бога медицини. Динас-
тія шанувала давні звичаї, традиції. Зокрема, представники династії давали 
клятву, що тісно пов’язувала як учнів з учителем, так і побратимів за профе-
сією. Г. жив за часів Сократа і Платона; видатна постать в історії медицини. Г. 
часто називають «батьком медицини» і протягом багатьох ст. він сприймається 
як взірець лікаря. Цей геніальний лікар-реформатор був засновником власної 
інтелектуальної медичної школи, що докорінно змінила медицину в Давній 
Греції, відокремила її від чаклунства та фактично зробила медицину профе-
сією. Г. стверджував та переконував, що хвороба не є якимось покаранням, 
«божою карою», а це сумарний продукт негативних зовнішніх чинників, ді-
єти та шкідливих звичок (медицині тих часів було мало відомо про людську 
анатомію й фізіологію через грецьке табу на розтин тіла людини). Йому при-
писують авторство відомого Кодексу Гіппократа, хоча це збірка трактатів ба-
гатьох практикуючих фахівців гуманної медицини, що належали до школи 
Гіппократа + особисті твори Г. З його ім’ям пов’язують клятву, присягу, яка 
регламентує діяльність лікарів і в якій вперше було сформульовано основні 
етичні засади медицини.

* див. розділ 15 «термінологія»
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ГІПОтЕЗА – припущення, яке перевіряють експериментально; прийом 
пізнавальної діяльності людини, форма мислення, що є певною здогадкою, 
тобто, положення, яке тимчасово вважається можливо істинним, поки не вста-
новлено істину. 

ГлІКОПЕПтиди – сполуки що поєднують фрагменти вуглеводів та амі-
нокислот. Г. – один із найважливіших класів антибіотиків на сьогодні, які за-
стосовують проти бактерійних патогенів, стійких до інших класів антибіоти-
ків. Сюди належать ванкоміцин, рістоцетин, тейкопланін. Сьогодні Г. – базові 
лікарські засоби при лікуванні госпітальних інфекцій, які викликаються муль-
тирезистентними штамами стафілококів і ентерококів. 

ГлІКОПРОтЕїНи (застаріла назва – глікопротеїди) – складні білки, в яких 
білкова (пептидна) частина молекули ковалентно сполучена з однією або де-
кількома гетероолігосахаридними групами (гліканами). Важливі структурні 
компоненти клітинних мембран. Глікопротеїнами є більшість пептидних гор-
монів, всі антитіла*, інтерферони*, компоненти комплемента*, білки плазми 
крові, молока, рецепторні білки та багато ін.

ГлУШКОв в. М. (1923-1982 рр.) – піонер комп’ютерної техніки, автор 
фундаментальних праць у галузі кібернетики, математики і обчислювальної 
техніки. Засновник Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, 
який він очолював до 1982 р. Під керівництвом Віктора Михайловича ство-
рено унікальну «Енциклопедію кібернетики» (укр. мовою – у 1973 р., рос. – 
у 1974 р.), яка не мала аналогів у світі та стала першою фундаментальною 
працею, де, висвітлювалися теоретичні аспекти кібернетичної науки, її засто-
сування до таких галузей, як економіка, біологія, техніка. Похований у Києві 
на Байковому кладовищі. 

ГНОСтиКи (від грец. gnosis – знання; gnoitixoi – ті, що пізнають) – по-
слідовники гностичного вчення (гностицизму); філософи-містики, які вірили, 
що людина може пізнати розумом таємницю Божества і суть Всесвіту. Гнос-
тицизм ще давніший за християнство, а тодішнє молоде християнство фак-
тично розвинулося від гностицизму. Згодом християни фізично знищили гнос-
тиків як людей, а їх вчення, як єресь. Християнський імператор Юстиніан, на 
прохання ортодоксальних християнських патріархів, почав спалювати єрети-
ків-гностиків живцем. На відміну від християн (а фактично – іудео-християн) 
більшість гностиків рішуче відхиляли всю єврейську релігію, вважаючи єв-
рейського Бога Яхве злою істотою, протиставляючи йому свого світлого ве-
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ликого Бога і рятівника – Логоса. Вони сприймали наш матеріальний світ, як 
творіння Бога Деміурга, посередника, але не самого всевишнього Бога-Отця. 
Це світогляд філософськи освічених, витончених інтелігентів, малодоступ-
ний широким масам. 

ГОлЬджІ АПАРАт (комплекс Ґольджі, тільце Ґольджі) – відкритий у 1898 
р. італійським лікарем і цитологом Камілом Ґольджі і названий на його честь. 
Детальне дослідження цієї структури зроблено пізніше за допомогою елек-
тронного мікроскопа. Міститься в цитоплазмі майже всіх еукаріотичних клі-
тин, особливо в секреторних клітинах тварин (єдиний виняток становлять 
еритроцити ссавців). Комплекс Г. – це стос сплощених мембранних мішечків, 
так званих цистерн, і пов’язана з ними система бульбашок, що називаються 
бульбашками Гольджі. На одному кінці стосу мішечків  – постійно утворю-
ються нові цистерни шляхом злиття пухирців, що відбруньковуються від глад-
кого ендоплазматичного ретикулуму. На другому кінці стосу, на внутрішньому 
боці завершується дозрівання цистерн, які знову розпадаються на бульбашки. 
Тобто, цистерни поступово переміщаються від зовнішнього боку до внутріш-
нього. Функцією Г . А. є транспорт та хімічна модифікація речовин, що над-
ходять до нього.

«ГОРдІїв вУЗОл» – історія цього фразеологізму бере свій початок із гли-
бокої давнини. За легендою, наведеною старогрецьким істориком Плутархом 
(І-II ст. н. е.), у першому тисячолітті до н. е. на території сучасної Туреччини 
існувала могутня держава – Фригія. У IX ст. до н. е. країну охопила хвиля мі-
жусобних війн. Великий оракул* напророкував, що незабаром з’явиться лю-
дина, яка візьме управління країною у свої руки та наведе в ній лад. Новий 
правитель мав в’їхати до міста на відкритому возі. І дійсно, в’їхав! Це був се-
лянин, хлібороб на ім’я Гордій. Його оголосили новим царем Фригії. На знак 
подяки Богам та в пам’ять про своє несподіване звеличення, Гордій подару-
вав свій віз храму Бога Зевса, прив’язавши його за оглоблю до стовпа дуже 
заплутаним складним хитромудрим вузлом. Незабаром оракул знову оголо-
сив, що людина, яка зможе розв’язати цей вузол, стане правителем не тільки 
Фригії, а й усього Сходу, всієї Азії. Багато століть цього ніхто не міг зробити. 
І тільки у III ст. до н. е. (через 600 років!) імператор Македонії Олександр Ве-
ликий (більш відомий нам як Олександр Македонський), зайшовши до храму 
Зевса і не зумівши розв’язати легендарний вузол, з пересердя дістав свій меч 
і розрубав його, ставши після того правителем величезної імперії. У перенос-
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ному значенні «Г . в.» – це надзвичайно заплутана справа, сплетіння обставин, 
складна проблема; а розрубати «Г. В.» – вирішити, розв’язати складну ситуа-
цію, заплутані обставини швидко і несподівано, часто прямолінійним та ра-
дикальним способом.

ГОРдиНя – неналежне почуття власної вищості, переваги; невідповідна 
самооцінка, пиха, бундючність. Один із смертних гріхів у християнстві. Зазви-
чай під Г. розуміють гордовитість, зарозумілість, властивість людини ставити 
себе вище від ін., визнаючи перевагу тільки власної позиції. Г. не дає нам в по-
трібний момент звільнитися від стереотипних кайданів; усвідомити і визнати 
те, що не хочеться визнавати; зрозуміти, чого ми хочемо в певній ситуації на-
справді. Г. є своєрідним «порятунком», захисним механізмом, який дозволяє 
особистості зберегти себе та власні уявлення про світ, навіть коли вже необ-
хідно подивитися на ситуацію ширше, відкрити себе світові, змінити усталені 
і застарілі переконання. Адже навіщо змінюватися, якщо вдалося пристосува-
тися до цього світу? Борючись із Г., ми насамперед звільняємося від мороку 
«зомбування», стереотипів, нав’язаних соціумом. Подолавши гординю, людина 
стає суб’єктом свого життя. Кожен із нас повинен навчитися ефективно управ-
ляти Г., як управляє правою чи лівою рукою. Позбутися Г. корисно, адже це 
почуття призводить до постійних конфліктів (особливо з близькими людьми), 
не дозволяє забути образи і продуктивно вирішувати проблеми. Гординя і гор-
дість – це діаметрально різні речі, гординя – негатив, а гордість – позитив.

ГОРМОНи-ОПІАти. Взагалі, опіати – це природні алкалоїди опійного 
маку, що мають вплив на опіатні рецептори ЦНС. Найпоширенішими є: морфін, 
кодеїн, наркотин. Але це екзогенні опіати, а ендогенні опіати (енкефаліни, ендор-
фіни) – гормони, що відповідають за почуття щастя та ін. схожі стани. Основним 
місцем синтезу і секреції ендогенних опіатів є гіпоталамо-гіпофізарна система. 

ГРАМ, фарбування за Грамом (або метод Грама) – метод розрізнення бак-
терій за допомогою фарбування їх певними способами, які поділяють всі ві-
домі бактерії на дві великі групи: Г+ та Г-. Ці бактерії відрізняються хімічними 
та фізичними властивостями клітинної стінки. Метод назвали на честь його 
винахідника, данського вченого Ганса Хрістіана Грама (1853-1938 рр.), який 
його розробив у 1884 році (щоб розрізнити бактерії Pneumococcus і Klebsiella 
pneumoniae).

дАлЬ в. – Володимир Іванович Даль (1801-1872 рр.) – український пись-
менник, лексикограф, етнограф данського походження. Народився у м. Лу-
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ганськ. Літературний псевдонім: Козак Луганський. Коли Далю було чотири 
роки, його родина переїхала до Миколаєва, де він прожив близько 16 років. 

дАлЬтОН. Джон Дальтон (1766-1844 рр.) – англ. провінційний учитель-са-
моук, хімік, метеоролог і дослідник природи. Один із найбільш знаменитих та 
шанованих вчених свого часу. Став відомим завдяки своїм новаторським робо-
там у різних сферах знання. У 1803 році увів поняття атомної маси. На згадку 
про праці д. використовують термін «дальтон» (або скорочено Da, да) для позна-
чення одиниці маси елементів, хімічних речовин. На сьогодні маса біологічних 
компонентів – нуклеїнових кислот, білків, ліпідів, вуглеводів, полімерів – вимі-
рюється у дальтонах (Da). Для зручності використовуються похідні від дальтона 
одиниці – кілодальтон (kDa – 1000 Da), мегадальтон (mDa – 1.000.000 Da) та ін.

дЕБІл (від лат. debilis – немічний, кволий, слабкий) – людина із вродже-
ною психічною неповноцінністю, розумовою відсталістю; недоумок; недоум-
куватий. Дебільність  – термін, що застосовується у психології для визначення 
слабкого ступеня олігофренії – «легка розумова відсталість». Загалом людина 
отримує такий діагноз при IQ* у межах від 50 до 69. Для дорослих це означає 
розумовий вік 9-12-річної дитини. 

дЕвАйС (від англ. device – пристрій) – це технічний пристрій, апарат або 
прилад, який виконує певні функції; річ, зроблена з визначеною метою. На від-
міну від ґаджету (а це додаток до інших пристроїв), Д. – самостійний пристрій. 
Окрім того, під ґаджетами, найчастіше розуміються цифрові пристрої, а для 
Д. це зовсім не обов’язково, так можна назвати і механічну м’ясорубку, і елек-
тропилку, і вогнемет. Напр., соска-пустушка – перший девайс Вашого малюка. 

дЕдУКцІя (лат. deductio – виведення), дедуктивний метод. У логічному 
мисленні використовують два загальні методи отримання висновків: дедук-
цію та індукцію. Д. – процес формування висновку на основі вихідних припу-
щень; якщо вони істинні, то й висновок буде правильним. В широкому сенсі 
слова – це форма мислення, коли нова думка виводиться суто логічним шля-
хом (тобто за законами логіки) з попередніх думок. д. – це метод дослідження 
від загального до конкретного або від теорії до практики. Дедуктивний 
метод (заснований на дедукції), передбачає формулювання неперевіреної те-
орії – гіпотези; спосіб дослідження, при якому окремі положення логічно ви-
тікають із загальних (аксіом, постулатів, законів).

дЕжАвЮ (від фр. déjà vu – вже бачене). Феномен дежавю – явище, недо-
статньо вивчене сучасною наукою. Парапсихологія пов’язує цей ефект із ре-
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інкарнацією – переселенням Душі після смерті тіла в інше тіло. Д. виникає 
завжди несподівано і триває лише декілька секунд. Той, хто перебуває в стані 
дежавю, ситуацію або дію, що відбувається в даний момент, сприймає як вже 
раніше пережиту. Людина в такому стані може передбачити і назвати наперед 
свої майбутні слова, рухи або дії ін. людей. Д. також вважають проекцією під-
свідомих процесів.

дЕФІНІцІя (від лат. definitio – означення, визначення) –роз’яснення, тлу-
мачення значення терміну чи поняття. Це логічне визначення слів, надання фік-
сованого сенсу певним термінам. Це стисле логічне визначення, яке містить 
у собі найістотніші ознаки визначеного поняття. Особливо наукові, іннова-
ційні дослідження (такі як ІХТех) вимагають граничної точності і однознач-
ності, тому визначенню термінів приділяється підвищена увага. д. пояснює 
значення і зміст слова. Але досить багато термінів мають декілька значень, 
тому часто складно або майже неможливо одразу їх адекватно зрозуміти і по-
трібно звертати увагу не тільки на одне слово, один термін, а й на всю комбі-
націю слів, щоб правильно сприйняти суть.

дЕФІцит (від лат. deficit – не вистачає) – суттєва нестача чогось; один із 
видів перевищення попиту над пропозицією.

дилЕтАНт – людина, що має поверхневе знайомство з якою-небудь га-
луззю знань; той, хто займається наукою або мистецтвом, не маючи спеціаль-
ної підготовки, системних знань.

диСиМІляцІя (від лат. dissimilis – несхожий) в біології, протилеж-
ний до асиміляції* бік обміну речовин, що проявляється у руйнуванні орга-
нічних сполук із перетворенням білків, нуклеїнових кислот, жирів, вуглево-
дів у прості речовини. В результаті цих процесів відбувається вивільнення 
енергії, що знаходиться у молекулах складних органічних сполук. Див. КА-
тОБОлІЗМ . 

диСтРиБ’ЮтОР (дистрибу́тор) – це оптовий закупник. Сама назва при-
йшла з англ., де distribution означає «розподіл», а distributor – розповсюджувач. 
Це – фірма або агент промислового підприємства, що здійснює реалізацію про-
дукції й виступає як торговець за договором на основі угоди про право на про-
даж в окремому регіоні. Дистриб’ютор може бути або дочірнім підприємством 
продуцента, або самостійною фірмою, що діє на договірній основі. Професію 
дистриб’ютора можна розглядати не тільки як основне місце роботи, але й як 
можливість додаткового джерела доходів. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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дОдАтКи – доповнення до основного документа, продукту, послуги. До-
даток може означати невеликі або значні нотатки, дописки, доповнення до 
статті, твору, книги, протоколу тощо – усе те, що не ввійшло в основний текст.

дОКІНЗ РІЧАРд (1941 р.) – англійський інтелектуал, еволюційний біо-
лог. Став відомий у 1976 році, коли вийшла у світ його книга «Егоїстичний 
ген», яка в популярній формі висвітлювала погляд на еволюцію з позиції гена. 
Він увів у лексикон термін «мем» та запропонував новий науковий напрям – 
«меметику».

дОлЬМЕН (від англ. taol maen – кам’яний стіл) – древні культові споруди 
у вигляді двох або більше величезних оброблених кам’яних брил, поставле-
них вертикально й перекритих зверху кам’яною плитою. Деякі з каменів ва-
жать декілька тонн. Вік таких споруд часто перевищує вік пірамід. Дольмени 
є досить популярними серед сучасних туристів, які їдуть, не тільки подиви-
тися і доторкнутися до історії, а й сподіваються на те, що старовинна кам’яна 
споруда може вилікувати їх недуги, надати нові можливості, і навіть змінити 
долю на краще. 

дОФАМІН – нейромедіатор, біологічно активна хімічна речовина, яка 
в мозку людини, тварини передає емоційну реакцію і дозволяє відчувати задо-
волення, і не відчувати біль. Д. викликає почуття щастя та ейфорії; є одним із 
головних компонентів біохімічного механізму закоханості. У тих, хто страж-
дає на депресію, рівень Д. низький. Діє також як гормон, здійснює специфіч-
ний вплив на функцію серцево-судинної системи. 

дРУКЕР П. Пітер Фердинанд Друкер (нім. Peter Ferdinand Drucker) (1909-
2005 рр.) – американський учений австрійського походження, економіст, публі-
цист, педагог та один із найвпливовіших теоретиків менеджменту XX ст. Ба-
гато хто стверджує, що жодна особистість не зробила такого великого впливу 
на розвиток бізнесу в XX ст., як Пітер Фердинанд. Фактично він у 50-х рр. ми-
нулого ст. був одним із тих, хто створив менеджмент як дисципліну і допоміг 
перетворити цю непопулярну і часом нешановану спеціальність у необхідну 
умову розвитку бізнесу, «яка відображає дух нового часу». 

дУША [грец. psyhe (психе), лат. anima] – поняття, що виникло у філософії 
Древньої Греції. Має багато значень: 1) життєва сила, яка покидає тіло з ос-
таннім подихом; 2) безтілесна основа, позбавлена після смерті людини свідо-
мості і пам’яті; 3) невмируща істота божественного походження і т. д. Усі чули 
про неї, але ніхто її не бачив, всі ніби знають що це, але кожен трактує її по-
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своєму. З біологічної точки зору можна дати таке пояснення: якби око було 
окремою істотою, то його Душею був би зір. Отже, Душа для тіла – так само 
як зір для ока, який є змістом ока (як форми), надаючи можливість бачити все 
навколо. Чи може називатися оком те, яке не володіє функцією зору, бачення?

дУХОвНЕ цІлитЕлЬСтвО – підвищення духовності людини призво-
дить до її очищення від духовного негативу і, як наслідок, до фізичного зці-
лення. Тобто, здоровий Дух людини є основою здоров’я енергетичного і ті-
лесного. Це, безумовно, позаконфесійне цілительство, тому жодна релігія не 
може «приватизовувати» право на його здійснення. 

ЗІлля. 1. Сукупна назва рослин із надзвичайними властивостями. 2. На-
вар або настій із рослин, який використовується у народній медицині пере-
важно з лікувальною метою.

ЕвБУлІд (IV ст. до н. е.) – давн.-грец. філософ-ідеаліст. Відомий своїми 
парадоксами (або «апоріями») та софізмами. Приклад парадоксу «Брехун». 
«Правду чи неправду говорить людина, що заявляє: «Я брешу»? Давайте думати: 
людина вимовляє: «Я брешу», або «Те, що я зараз говорю, є брехнею», або ж 
«Це висловлювання хибне». Якщо висловлювання дійсно помилкове, хибне, 
то оратор сказав правду і, відповідно, сказане ним не є брехнею. Якщо ж ви-
словлювання не було помилковим, було правдивим, а промовець стверджує на-
впаки, що воно помилкове, то так його висловлювання є неправильним. Тобто, 
якщо опонент бреше, він говорить правду, і навпаки». Парадокс «Брехун» зро-
бив величезне враження на сучасників Е. Існує навіть легенда, що відомий 
давн.-грец. логік Діодор Кронос, давши обітницю не вживати їжу доти, поки 
не розв’яже парадокс «Брехуна», помер, так і не впоравшись із цим. 

ЕвОлЮцІя (від лат. evolutio – розгортання, розгортаю; її синонім – роз-
виток) – процеси змін (частіше незворотних), що протікають у живій і нежи-
вій природі, а також у соціальних системах; процес розвитку, що складається 
із поступових змін, без різких стрибків (на відміну від революції); фундамен-
тальна наукова теза про те, що усьому сущому властиво поступово якісно змі-
нюватися під впливом навколишнього середовища.

ЕГО – або просто Я (від лат. ego – «Я») – згідно з теорією психоаналізу, 
це та частина людської особистості, яка усвідомлюється як власне «Я» і пе-
ребуває в контакті з навколишнім світом за допомогою сприйняття. Є однією 
з трьох психологічних сутностей, запропонованих З. Фрейдом для опису ди-
наміки людської психіки. Здійснює виконавчі функції, виступаючи посеред-
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ником між зовнішнім та внутрішнім світами, забезпечує безперервність і по-
слідовність поведінки, реалізуючи особисту точку відліку, завдяки чому події 
минулого (збережені у пам’яті) узгоджуються з подіями сьогодення та май-
бутнього (передбаченнями та уявою).

ЕГОїЗМ – себелюбство; ставлення, коли людина думає тільки/переважно 
про особисті інтереси і власну вигоду, а про інтереси інших не думає (або ду-
має в останню чергу); байдужість до людей, нехтування громадськими інтер-
есами задля особистих. Може бути раціональним або ірраціональним. 

ЕКЗО-, ЕНдО – від грец. eхo – поза, зовні; endon – всередині. 
ЕКЗОтиКА (від грец. exotikos – чужий, іноземний) – предмети і явища, 

характерні для певної місцевості і незвичайні для ін.; химерні, надзвичайні 
особливості (природи, звичаїв, мистецтва та ін.) віддалених країн. Е. – поняття 
відносне. Якщо для жителя Індії чи Конго сніг є екзотикою, то для, напр., укра-
їнця – це бананові пальми між яблунь, ананаси на грядках між картоплею, юрба 
крикливих мавп та стадо слонів в кінці його земельної ділянки.

ЕКЗОцитОЗ (від грец. еxo – назовні, зовнішній + cytоs – клітина) – виді-
лення (виведення) клітиною різних частинок у навколишнє середовище; про-
цес, зворотній до Е. Майже всі макромолекулярні речовини (білки, пептидні 
гормони та ін.) виділяються з клітини цим способом. Е. виконує три основні 
завдання: – доставляє до клітинної мембрани ліпіди, необхідні для росту клі-
тини; – вивільняє різні сполуки із клітини, напр., токсичні продукти метабо-
лізму або сигнальні молекули (гормони або нейромедіатори); – доставляє до 
клітинної мембрани функціональні мембранні білки.

ЕКСКлЮЗивНий (від фр. exclusive з лат. excluder – виключати, ви-
ключно) – особливий, винятковий, розповсюджений на обмежене коло суб’єк-
тів, об’єктів, предметів, осіб; своєрідний; що належить лише одній людині (ко-
лективу); винятковий. Напр., Е. інтерв’ю* – інтерв’ю, що дається лише одному 
журналісту або спеціально для певного каналу чи видання; Е. проект, дизайн, 
одяг, подарунок, план; фірма «Т» – Е. дистриб’ютор* компанії «Ю» з реаліза-
ції інноваційних електромагнітних генераторів. 

ЕКСПАНСІя (від лат. expansio – поширення, розширення) – розширення 
сфери впливу, влади, поширення чого-небудь за початкові межі (територіальна, 
економічна і політична Е.). Прагнення держави до захоплення нових терито-
рій, колоній, ринків збуту в інших країнах. Чи можна казати про біологічну Е.? 
Так! Це територіальне, географічне розширення зони проживання одних видів 

* див. розділ 15 «термінологія»
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за рахунок ін., боротьба за енергоресурси тощо – і відбувається це постійно; 
намагання вижити і поширитися – суть біологічного життя та його еволюції; 
інфекційний процес – це Е. патогенів і т. д. А чи можна казати про Е. польової 
форми матерії щодо речовини? Біологічна Е. – це тільки наслідок, віддзерка-
лення такого ж процесу на вищих рівнях буття.

ЕлЕГАНтНІСтЬ (від фр. Еlеgant – вишуканий, граціозний, витончений) – 
етико-естетична категорія, що виражає цивілізовану красу. Характеризується 
шляхетною простотою, спокоєм, розслабленням, строгістю і плавністю. Ан-
титеза екстравагантності. 

ЕлЕКтОРАт (від лат. elector – виборець) – сукупність громадян, яким на-
дано право брати участь у виборах; коло осіб, що володіють (чи користуються?) 
виборчим правом. Володіють чи користуються – різниця суттєва! Якщо во-
лодіють – суб’єкти, а ті, хто користуються – об’єкти. Люди самі повинні ви-
значитися. У країнах сталої демократії – однозначно володіють. А в Україні?

ЕлІКСиР (лат. еlixir, від араб. – аль-иксир – філософський камінь) – не-
дозована рідка лікарська форма; чудодійний напій, який намагалися одер-
жати ще алхіміки, щоб продовжити людське життя, зберегти молодість і здо-
ров’я; – витяжка з рослинної сировини або міцний настій на спиртово-водних 
розчинах, ефірних оліях і т. д., що використовується у медицині, косметиці 
(напр., грудний Е.; зубний Е.; Е. молодості, життя; віагра – Е. сексу, а ко-
хання, любов – це Е. від усіх хвороб; Е. здоров’я і т. д.); це щось, що воло-
діє цілющою силою . 

ЕлІМІНАцІя (від лат. elimino, eliminare – виносити за поріг, видаляти) – 
видалення чогось (із клітини, тканини, організму). Напр., Е. токсичних речо-
вин із сироватки крові; Е. збудника хвороби з організму.

ЕМАНАцІя (від лат. emanatio – витікання, поширення чого-небудь). Вперше 
з’явилося це слово ще в античній філософії. У вченні неоплатонників – це по-
ширення надлишкової повноти Абсолюту за власні межі; «випромінювання» 
вищими формами буття нижчих. Це сходження вищого до нижчого; це пере-
творення, уподібнення чогось або когось іншого, найчастіше нижчого вищому 
або вбирання нижчим частини (енергії, інтелекту, освіти, виховання, навичок) 
вищого. Кожна чергова форма буття виділяє з себе щось і може створювати на-
ступну Е., і так в порядку зменшення досконалості. Напр., Далай Лама – ема-
нація, земне втілення Будди; жива матерія – еманація Душі, а Душа – емана-
ція ДУХу і т. д.; див. також АвАтАРА .
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ЕМЕРджЕНтНІСтЬ (від англ. emergence – виникнення, поява нового) – 
наявність у будь-якої системи особливих властивостей, які не властиві її під-
системам, блокам, частинам; коли неможливо звести властивості системи до 
суми властивостей її компонентів. Синонім – «системний ефект». Е. справед-
ливо пояснюють зв’язками і законами композиції, які відсутні в окремо взя-
тих елементів і неминуче з’являються при їх об’єднанні, злитті в певне ціле. 
Цей термін часто розглядають як складову термінів – синергія, синергетика. 

ЕМПАтІя (англ. empathy; від грец. – patho – співпереживання) – розуміння 
відносин, почуттів, психічних станів іншої особи у формі співпереживання. Е. 
пов’язана зі сприйняттям ін. людини такою, якою вона є. Її також називають 
емоційним резонансом на переживання ін. людини. Е. базується на почуттях 
і не залежить від інтелектуальних здібностей. Е. дозволяє краще розуміти ін., 
які, зазвичай, радіють з того, що їх хтось розуміє. 

ЕМПІРиЧНий – дослідницький, отриманий дослідним шляхом. Від ЕМ-
ПІРИЗМ (грец. έμπειρία – досвід) – напрям у теорії пізнання, що визнає чуттє-
вий досвід джерелом знань і стверджує, що все знання ґрунтується на досвіді. 
Протистоїть раціоналізму та містицизму. ЕМПІРИКА – все те, що отримано 
шляхом експерименту, на практиці, базується на спостереженнях. Звідси – ЕМ-
ПІРИЧНИЙ, той, що заснований на емпірії (досвіді).

ЕНдОГЕННий; ЕНДОГЕННІСТЬ (від грец. ендо... – всередині, префікс, 
що показує відношення до чогось внутрішнього і ...генний від грец. – поро-
джую, створюю) – зумовлений внутрішніми причинами; результат дії внутріш-
ніх факторів; той, що розвивається у силу внутрішніх причин.

ЕНдОРФІНи (ендо-рфіни – «внутрішні морфіни», «гормони щастя, задо-
волення»; при їх низькому рівні виникає депресія, апатія, безпричинна туга) – 
група біохімічних з’єднань, що природно виробляються у головному мозку 
і здатні блокувати больові відчуття, аналогічно певним наркотичним речо-
винам, і визначати емоційний стан людини. Е. приводить людину до ейфо-
рії (стан блаженства), їх ще називають «природними наркотиками». Будь-які 
позитивні переживання людини підвищують рівень Е. в крові. Як викликати 
викид Е. в організмі? Є декілька способів, але найбільш оптимальний – по-
зитивно мислити! Для цього необхідно контролювати свої думки і при по-
яві негативних відразу ж замінювати її на позитивні. Спорт також сприяє ви-
киду Е., особливо це стосується бігу, плавання. Коли Ви відчуваєте кайф (від 
араб. – насолода, приємні емоції і відчуття), задоволення від заняття фізич-
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ними вправами або від чогось ін.: їжа, напої, удача, творчість, природа, кра-
сиве оточення і т. д. – це і є вони, Е. Найпотужнішим способом викиду Е. є 
секс, обов’язковою умовою якого є оргазм. Музика (і мистецтво взагалі), яка 
викликала у Вас радість чи сльози, є чудовим стимулятором викиду Е. І вза-
галі, важлива мета будь-якої пересічної людини – задовольнити свої потреби 
і при цьому отримати задоволення, насолоду. А саме відчуття задоволення 
з’являється в нашому організмі при викиді Е. Ендорфінна система організму – 
це найважливіша система управління . Е. тісно пов’язані із ЦНС, цей зв’язок 
настільки тісний, що вони практично «командують» усіма іншими нейрогор-
монами. Тобто, наші почуття і емоції залежать від співвідношення гормонів 
в організмі. Якщо людина спроможна змінити свій спосіб життя, вона з новою 
силою зможе відчути радість буття. 

ЕНдОцитОЗ (від гр. endon – всередині, внутрішній + cytоs – клітина) – це 
введення великомолекулярних речовин із навколишнього середовища в клiтину; 
зворотний процес екзоцитозу. Один його варiант – фагоцитоз (від гр.φάγος, 
фагос – «пожирач»), другий – пiноцитоз. Це утворення т. зв. «пухирців» (їх 
ще називають фагосомами або піносомами) шляхом випинання плазматичної 
мембрани при поглинанні твердих частинок (фагоцитоз) або розчинених ре-
човин (піноцитоз). Пiноцитоз – спосiб асиміляції клiтиною білкової молекули 
без її попереднього гiдролiзу [механiзм, який має місце, напр., у новонародже-
них, коли вони із молоком матері одержують антитiла (Ig) через ентероцити, 
і які потрапляють в організм дитини незруйнованими і цілком спроможними 
до виконання своїх функцій]. До речі, до відкриття піноцитозу призвело за-
стосування мікрокінозйомок. У процесі кінозйомки Кк макрофагів було відмі-
чено, що ділянки мембрани окремих клітин постійно втягуються в цитоплазму 
і у вигляді маленьких вакуоль відшнуровуються разом із невеликою кількістю 
рідини, що омиває клітину. Весь процес захоплення рідини створює враження, 
що клітини ніби п’ють рідину із навколишнього середовища. Процес названо 
піноцитозом (від грец. πίνω, піно – п’ю, пити). Потім, за допомогою електро-
нного мікроскопа встановили, що піноцитоз спостерігається в більшості клі-
тин високорозвинених організмів і навіть у нервових клітинах. Т. ч., піноци-
тоз має загально біологічне значення. 

 ЕПІКУР (341-270 рр. до н. е.) – видатний давн.-грец. філософ. Послідов-
ник філософії Сократа. Заснував філософську («епікурейську») школу в Афі-
нах, основоположник гедонізму (життєва позиція, в основі якої лежить уяв-
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лення про насолоду, як мету людського існування. Сенс істинної насолоди не 
в самій насолоді, а в очищені від страждань. Справжня, істинна насолода – це 
внутрішній спокій людини). На жаль, у наступні епохи зусиллями фальсифі-
каторів Е., як теоретик насолоди (чистого гедонізму) був перетворений в іде-
олога алкогольних насолод.

ЕПІлОГ (від грец. еpilogos – післяслів’я, підсумок). 1) заключна, завер-
шальна частина твору, відокремлена від основного тексту. 2) Остання частина 
якоїсь події.

ЕПОХА вІдРОджЕННя (або Ренесанс) – це ціла епоха (одиниця часу 
в історії; проміжок часу, що відзначається будь-яким характерним явищем, 
подією; історичний період, що поділяється на віки; менший, ніж ера) в істо-
рії культури Європи, що прийшла на зміну культурі Середніх віків і передує 
культурі нового часу. Хронологічні рамки цієї епохи – початок XIV – остання 
чверть XVI ст. і в деяких випадках – перші десятиліття XVII ст. Відмінна риса 
Е . в. – світський характер культури і її антропоцентризм (інтерес насамперед 
до людини та її діяльності); інтерес до античної культури, що сприяє ніби її 
«відродженню» – так і з’явився термін.

ЕРГОНОМІКА (від лат. ergon – робота і nomos – закон, знання) – це нау-
кова дисципліна, яка займається вивченням взаємодії людини і всіляких пред-
метів, що її оточують. Ця наука дуже важлива для сучасного світу. Її головна 
мета – створення елементів середовища таким чином, щоб вони були макси-
мально комфортні і пристосовані для використання людиною. Всі питання, 
пов’язані з комфортною, правильною організацією праці і середовищем про-
живання людини, вивчає Е . 

ЕРЗАц (нім. Еrsatz – підміна), або сурогат – неповноцінний замінник чо-
го-небудь; підробка; замінник, який, як правило, менш якісний, ніж оригінал. 
Слово «ерзац» часто використовується як прикметник, замість слова «фаль-
шивий, підроблений».

ЕСЕНцІлЬНий, есенціальність – незамінний, незамінність. Напр., есен-
ціальність цього мікроелемента загально відома, оскільки дефіцит селену 
може стати причиною виникнення ішемічної хвороби серця…; Концентрація 
мікроелементів у живих організмах – 0,001-0,0001%, ультрамікроелементів – 
0,00001% та нижча. При цьому 15 із них (залізо, йод, мідь, цинк, кобальт, хром, 
молібден, нікель, ванадій, селен, марганець, миш’як, фтор, кремній, літій) ви-
знані есенціальними, тобто життєво необхідними, незамінними.
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ЕСКУлАП (міфічна особистість Ескулапій [Aesculapius] – лат. форма грец. 
імені Асклепій – Бога лікування у стародавніх греків). Його батько Апол-
лон (мати – німфа Короніда, яку Аполлон убив за зраду, а із тіла вже мертвої 
німфи витягли маля) віддав сина на виховання кентаврові Хірону (кентаври – 
міфічні напівлюди-напівконі), від якого Е. навчився мистецтва лікування 
і досяг такої майстерності, що міг навіть воскрешати мертвих. Учень пере-
вершив свого вчителя. Але його практика воскресіння не сподобалася Зевсу 
(його діду, бо Аполлон – син Зевса), це порушувало встановлений порядок 
і він убив онука блискавкою (неординарні стосунки були у давніх Богів!). 
Розлючений Аполлон перебив циклопів, які кували Зевсові смертоносні бли-
скавки. Люди ж спорудили на честь Асклепія багато святилищ, обов’язко-
вим атрибутом яких була змія. Асклепій мав двох синів і двох дочок – Гігією 
(вважалася богинею здоров’я, від її імені утворене слово гігієна) і Панацею 
(від грец. всецілюща, вважалася богинею-цілителькою). Сьогодні, частіше 
жартівливо, іронічно так називають деяких лікарів гуманної і ветеринарної 
медицини, знахарів, цілителів.

ЕРлІХ П. Пауль Ерліх (нім. Paul Ehrlich; 1854-1915 рр.) – нім. вчений, який 
отримав Нобелівську премію з фізіології і медицини у 1908 р. (разом з І. Меч-
никовим). Відомий своїми роботами в галузі гематології, імунології та хімі-
отерапії. Вважається одним із творців імунології і засновником хіміотерапії.

ЕтІОлОГІЧНий – причинний, від ЕтІОлОГІя (грец. aitía – причина) – 
наука про причини хвороби; розділ патології, що вивчає проблему причинності 
у гуманній та ветеринарній медицині. Відносно цілого ряду захворювань вста-
новлені специфічні етіологічні чинники. Так, достовірно відомо, що: збудником, 
напр., туберкульозу – є мікобактерія, а грипу – специфічний вірус; ці збудники 
ніколи не спричиняють в організмі людини жодних ін. хвороб, окрім тубер-
кульозу і грипу, а ці хвороби, у свою чергу, не спричиняються ін. збудниками. 

ЕтІОтРОПНІСтЬ, етіотропна терапія [причинна, каузальна (каузальний – 
від лат. causalis – причинний, causa – причина; той, що зумовлюється певною 
причиною) + тропний – поворот, зміна, напрям] – терапія, спрямована на усу-
нення причини захворювання, знищення збудника хвороби (антибактеріальна 
терапія при інфекційних захворюваннях). Напр.: матеріал для лабораторних 
досліджень від хворих на сальмонельоз слід відбирати до призначення еті-
отропного лікування; етіотропна класифікація гепатитів; Е. цьому препарату 
забезпечують його антивірусні властивості; віруси, що викликають ГРВІ, ма-
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ють тропність до слизових оболонок дихальних шляхів; ... виробляє тропні 
гормони; висока тропність рикетсій до ендотелію судин і т. д.

ЕтНОГРАФІя (від грец. етнос – плем’я, народ; графо – пишу) – наука, 
об’єктом дослідження якої є народи, їх культура і побут, походження, розви-
ток (етногенез), розселення і т. д. Це історія народу, історія його світогляду, ві-
рувань і марновірства, обрядів і звичаїв.

ЕУКАРІОти (грец. eu – добре, благо + karyon – ядро) – «дійсні ядерні»; 
одно- або багатоклітинні рослинні й тваринні організми, в яких тіло клітин, 
на відміну від клітин прокаріотів, диференційоване на цитоплазму і відмежо-
ване мембраною ядро. 

ЄРЕСЬ (від грец. háiresis – «напрямок, особливе віровчення», у Стародав-
ній Греції це слово означало вибір, зокрема вибір філософської школи). 1. Пе-
реконання або вчення, відмінні від загальноприйнятих або традиційних; сві-
доме відхилення від загальноприйнятого релігійного вчення, що пропонує ін. 
підхід; це виникнення нових течій у релігії. Засновників єресі називають єре-
сіархами, а прибічників – єретиками. Антонім – ортодоксія. 2. Те, що позбав-
лене здорового розуму; дурниця. 

ЄРЕтиК (від грец. «вибір») – людина, яка відступає від догматів панів-
ної церкви, виступає проти канонів і догм; викривлено тлумачить істини, по-
слання, вчення; послідовник єресі; той, що «впадає в єресь», віровідступник, 
іновірець. Для боротьби з єретиками християнською церквою було створено 
інквізицію* (бойовий загін войовничих християн), яка впродовж століть спа-
лила на вогнищах або жорстоко закатувала десятки мільйонів людей. У се-
редні віки існувало суворе правило: єретик – це майже завжди засуджена до 
страти людина! Клеймо, ярлик єретика в переважній більшості випадків оз-
начав смерть (спалення або повішення + існував довгий список тортур, узако-
нених інквізицією та освячених єпископатом та різними папами. Церковники 
під прикриттям своєї богообраності знищили неймовірну кількість людей. Та-
ким варварським способом церква протягом усієї кривавої історії свого існу-
вання, намагалася перетворити цілі покоління у (як вони самі кажуть) «овець 
господніх». А самі священики, попи різних рангів повинні бути їх пастухами, 
провідниками, отримуючи багаті «врожаї» у вигляді пожертвувань. По суті, 
боротьба йшла за пожертви, гроші, а «правильна» віра це забезпечувала, нею 
й прикривалися. Багатовікові тортури і знищення єретиків є найяскравішим 
доказом слабкості християнської релігії, її страху перед своїми ідейними су-

* див. розділ 15 «термінологія»
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противниками. Священики не могли здобути перемогу словом, навіть (як вони 
самі кажуть) Словом Божим. Найпростіше для них було зробити це звірячим 
способом – силою безмежної влади і жорстокого примусу! Мільйони вми-
рали страшною смертю, а мільйони, споглядаючи їх муки, намагалися вря-
тувати себе, дітей, родину – прославляли катів і з часом починали самі у це 
вірити. Поступово прибічників набиралося десятки і сотні тисяч, спрацьову-
вав ефект синергії (див. розділ 1.2.). До речі, серед тих, хто «найкраще» ско-
піював і використав методику християнської інквізиції, був патологічний лю-
доненависник, нелюдь – Коба-Сталін, який на «відмінно» закінчив Ґорійське 
духовне училище та був старанним учнем Тифліської духовної православної 
семінарії. Термін Є. переважно пов’язаний із релігією, хоч сьогодні він вжи-
вається і в інших значеннях. Це особа, що виступає проти загальноприйня-
того в суспільстві вчення, поглядів, правил, положень тощо. Це люди, які став-
лять під сумнів усталені догми, можуть йти (мають сили і сміливість) проти 
системи і мати свої погляди на те, що відбувається. По суті, Є. – наш друг, це 
наш благодійник! Це «двигун» як середньовічного, так і сучасного прогресу! 
Якби їх не існувало, то яким наш світ був би сьогодні? Можливо, їздили б ми 
на возах, грілися біля багаття і під «лучину» у глиняних хатах писали  б гуся-
чим пером на пергаменті. Вірили б у те, що Земля плоска і стоїть на трьох ки-
тах, а навкруги неї обертається Сонце, а інколи ходили і дивилися, як катують 
і спалюють тих, хто у це не хоче вірити або хоч трохи сумнівається. Саме єре-
тикам ми, сучасні люди, зобов’язані всіма благами цивілізації та елементар-
ними свободами! Тому, якщо Вас хтось називає «єретик» – то, в більшості ви-
падків, це похвала і цим треба пишатися! Бо Ви один із благодійників людства.

ЗАКлятий – такий, якого проклинають, засуджують, ненавидять; про-
клятий. Лютий, ненависний, непримиренний (про ворога).

«ЗОлОтий МІлЬяРд» – привілейована частина населення земної кулі; 
це поняття, що відображає сучасний дисбаланс у рівні життя та споживання 
між населенням розвинених країн і країн, що розвиваються. Ця теорія пов’я-
зана із сумарною кількістю населення групи високорозвинених країн: США 
(311 млн), Канада (34 млн), Австралія (22 млн), країни Євросоюзу (28 країн, 
сумарно 500 млн), Японія (127 млн), а також Ізраїль та Південна Корея. Ця ме-
тафора не вживається в офіційних документах.

ІЄРАРХ – загальна назва для священнослужителів вищого (третього) сту-
пеня християнської церковної ієрархії: єпископ, архієпископ, митрополит, ек-
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зарх, патріарх. Походить від ІЄРАРХІя (грец. – святий, священний + влада) – 
розташування частин чи елементів цілого від нижчого до вищого. 

Ig  – див. ІМУНОГлОБУлІНи.
IQ – коефіцієнт інтелекту (англ. IQ – intelligence quotient, коефіцієнт розу-

мового розвитку, Ай-Кью) – кількісна оцінка рівня інтелекту людини. Визнача-
ється за допомогою спеціальних тестів. Середній IQ, напр., випускників аме-
риканських вищих навчальних закладів становить 115, відмінників – 135-140. 
Значення IQ менше 70 часто кваліфікується як розумова відсталість.

ІМАНЕНтНІСтЬ (від лат. immanens, immanentis – властивий, притаманний 
чомусь) – характеристика властивості предмета чи явища, що випливає з його 
внутрішньої природи. ІМАНЕНтНий – внутрішньо притаманний предметам 
або явищам; властивий природі самого предмета або явища.

ІМУНІтЕт – стан специфічної несприйнятливості до дії патогенних мі-
кробів і їх токсинів, який пов’язаний з проявом комплексу фізіологічних за-
хисних реакцій, що забезпечують постійність внутрішнього середовища орга-
нізму. Здатність до таких реакцій носить спадковий характер або набувається 
протягом життя.

ІМУННА СиСтЕМА – сукупність усіх лімфоїдних органів і скупчень лім-
фоїдних клітин організму (Р. В. Петров). Це анатомічно і функціонально певна 
система органів макроорганізму (аналогічно з системами дихання, травлення 
і т. д.), що забезпечують його життєдіяльність. Як і для інших систем, єдність 
органів імунної (або імунокомпетентної) системи заснована на спільності їх 
філо- і онтогенетичного походження, розвитку і фізіологічного призначення. 
Імунна система на рівні організму здійснює властиві їй функції. В загальних 
рисах вони полягають у: розпізнаванні і сприйнятті антигена як індуктора імун-
ної відповіді; розвитку імунологічних реакцій, імунологічної пам’яті і руйну-
ванні антигенних субстанцій.

ІМУНОГлОБУлІНи (Ig) – фракція сироваткових білків (γ-глобулінів), що 
містить захисні антитіла в очищеному і оптимально концентрованому вигляді. 

ІМУНОМОдУлятОР. «Модуляція» – це термін, яким визначають зміну 
існуючого стану імунної системи в будь-якому напрямку. Залежно від харак-
теру цих змін імуномодулятор може належати або до стимуляторів, або до де-
пресантів, або до коректорів . 

ІНАКтивАтОРи (інактиванти) – засоби для інактивації мікробів при ви-
готовленні інактивованих вакцин. Мають важливе значення як для збереження 
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цілісності антигенних детермінант, так і для безпеки самих вакцин. Розрізня-
ють фізичні, хімічні та змішані методи інактивації.

ІНдиГЕННА МІКРОФлОРА (син. облігатна, основна). Поняття І. М. 
включає, зазвичай, усі штами мікроорганізмів, які були виділені від кожної 
окремої особини. До складу індигенної флори можуть входити як сапрофітні 
мікроорганізми, так і умовно-патогенні, виділені з цього організму. Див. – РЕ-
ЗидЕНтНА МІКРОФлОРА .

ІНдиКАтОР (лат. indicator; від indico – вказую) – спеціальні прилади, при-
строї, інформаційні системи, речовини, об’єкти, які відображають стан або зміни 
в параметрах якоїсь системи; засоби стеження за змінами з метою контролю. 

ІНдУКцІя (індуктивний метод) – метод наукового пізнання, який полягає 
в дослідженні руху знань від одиничного через часткове і до загального. Ін-
дуктивний метод – засіб дослідження, при якому від спостереження окремих 
фактів і явищ переходять до встановлення загальних правил і законів. Напр., 
індуктивна логіка – розділ логіки, що вивчає логічні процеси переходу від 
знання про одиничне і окреме до знання про загальне.

ІНдиФЕРЕНтНий – нейтральний, який не виявляє до когось, чогось ін-
тересу, зацікавлення; байдужий, апатичний. який не діє. Напр., протягом усієї 
багатовікової історії фармації допоміжні речовини розглядалися як індифе-
рентні речовини у фармакологічному і хімічному відношеннях. 

ІНКвІЗицІя або т. зв. «свята інквізиція» (від лат. inquisitio – розсліду-
вання, розшук; від inquiro – розшукую) – створена католицькою церквою в XIII 
ст. для боротьби з опозиційними або ворожими (єретичними) релігійними те-
чіями або просто з інакомислячими людьми. За деякими історичними даними, 
щось схоже близько 5 років проіснувало і у православній «Рассейской» імпе-
рії за Петра I, але не прижилося: людей там більше вбивали не за їх релігійні 
погляди, а за «зраду» царю і державі. І. – це судовослідча організація із роз-
виненою мережею шпигунства, таємного розшуку, негласним судочинством, 
застосовуванням жорстоких тортур і прилюдних страт. Донос – основна під-
става для арешту. Від звинувачених вимагали каяття, що не відміняло їх пока-
рання (ну сталінські репресії – один до одного!). Виконання страти супрово-
джувалося спеціальною церемонією, що являла собою урочисту багатолюдну 
процесію (у т. ч. дітей – хай змалку звикають до християнських традицій!) за 
участю духівництва, членів інквізиційного трибуналу, монахів, самих засудже-
них. Далі урочистий молебень, оголошення вироку в присутності представників 
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місцевої влади і сам вирок. У нашій свідомості (а можливо, й підсвідомості), 
цей термін так і закарбувався: це щось темне і страшне, постійно контролює 
твою свободу, вчиняє жорстокі тортури і постійні звірячі вбивства, при цьому 
посилається на Бога, Його волю і на власну «святість», підтримується усією 
правлячою «святою» церквою і її збоченим керівництвом.

ІННОвАцІя (англ. innovation; походить від лат. «novatio», що означає 
«оновлення» (або «зміна»), а префікс «in» перекладається як «у напрямок». 
Тобто, якщо перекладати дослівно «іnnovatio», то вийде – «в напрямку змін»). 
Це запроваджене нововведення, що забезпечує якісне зростання ефективності 
процесів чи продукції, затребуване ринком. І. є кінцевим результатом інтелек-
туальної діяльності людини, її фантазії, творчого процесу, відкриттів, вина-
ходів та раціоналізації. Прикладом інновації є виведення на ринок продукції 
(товарів і послуг) з новими споживчими властивостями або якісне підвищення 
ефективності виробничих процесів. 

ІНтЕГРАцІя, ІНтЕГРОвАНА СиСтЕМА (від лат. integrum – ціле, 
integratio – відновлення); 1) поєднання, взаємопроникнення. Це процес об’єд-
нання будь-яких елементів (частин) в одне ціле. Процес взаємозближення 
і утворення взаємозв’язків; 2) згуртування, об’єднання політичних, економіч-
них, державних і громадських структур у рамках регіону, країни, світу. Напр., 
інтегрована система управління – система управління, яка об’єднує дві або 
більше адаптовані системи управління.

ІНтЕлЕКт (від лат. іntellectus – пізнання, розуміння, розум) – здатність 
мислити, сукупність тих розумових функцій (порівняння, абстракція, створення 
понять, суджень, формування висновків і т. д.), які перетворюють сприйняття 
у знання або критично переглядають і аналізують уже наявні знання. Це пев-
ний ступінь здатності людини розв’язувати завдання і проблеми відповідної 
складності. Коли ми кажемо «розумна людина», то позначаємо цим індивіду-
альні особливості І. Говорять про рівень розвитку І., який може бути низьким, 
середнім і високим.

ІНтЕРв’Ю (англ. interview – букв. «зустріч, бесіда»; від лат. inter – «між, 
поміж» + view – вид, погляд, думка) – це бесіда, вибудувана за певним пла-
ном через безпосередній контакт інтерв’юера та респондента з обов’язковою 
фіксацією відповідей. 

ІНтЕРПРЕтАцІя (лат. interpretatio – тлумачення; від interpreter – роз’яснюю, 
перекладаю) – один з допустимих смислів будь-якого висловлювання, вчинку, 
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події або дії. Цей термін завжди передбачає відносність; зазвичай використо-
вують для роз’яснення, тлумачення, розкриття змісту наукових та літературних 
текстів. І. особливо яскраво проявляється в політиці, юриспруденції, мистецтві. 

ІНтЕРФЕРЕНцІя (від лат. іnter – між собою і ferio – вражаю) у вірусо-
логії – стан несприйнятливості до вторинного зараження клітини, уже інфіко-
ваної вірусом.; явище придушення дії одного вірусу ін. при змішаній інфекції. 

ІНтЕРФЕРОН (ІФ, IFN) – низькомолекулярний білок, який синтезується 
в організмі і клітинних культурах*, пригнічує репродукцію вірусів та розмно-
ження ін. внутрішньоклітинних паразитів (рикетсій, малярійного плазмодія і т. д.). 
І. використовують для неспецифічної профілактики і терапії вірусних хвороб.

ІНтЕРФЕРОНОГЕН (індуктор ІФ, IFN) – речовини або біологічні агенти, 
які стимулюють утворення ендогенного (власного) інтерферону.

ІНтУІцІя (лат. intuitio – споглядання, від лат. intueor – уважно дивлюся, 
звертаю увагу) – багатозначний термін, який, залежно від контексту, може оз-
начати: здатність людини у деяких випадках несвідомо, чуттям уловлювати 
істину, передбачати, вгадувати щось, спираючись на попередній досвід, знання 
і т. ін.; чуття, проникливість, здогад, передчуття, шосте чуття; у філософії – 
безпосереднє осягнення істини без досвіду і логічних висновків. 

ІОНОСФЕРА – найвищий шар атмосфери, складається з суміші газів, роз-
ташований вище 50 км. Названий так через велику кількість іонів, що утворю-
ються внаслідок дії сонячної радіації. Саме вони затримують велику частину 
космічного випромінювання. І. ще називають плазмовою оболонкою Землі. 

КАКОФОНІя (від гр. kakos – поганий і ... фонія – звук, звучу) – безладне, 
хаотичне, негармонійне, немилозвучне сполучення звуків, що ріже слух, або 
поєднання звуків, які болісно вражають слух (частіше у музиці, віршах). Тер-
мін використовується і в переносному значенні – для позначення розладу і не-
згоди. Антонімом слова К. є евфонія (милозвучність).

КАНт І. – Іммануїл Кант (нім. Immanuel Kant; 1724-1804 рр.) – німець-
кий філософ, родоначальник німецької класичної філософії. Один з елементів 
агностицизму Канта (від грец. а – не, gnosis – знання: вчення, яке повністю 
чи частково заперечує можливість пізнання світу) – це несхожість, неідентич-
ність самого предмета і його образу. Предмети природи, за Кантом, існують 
поза нашою свідомістю, незалежно від неї. А їх образи, що виникають у на-
шій свідомості, не схожі, не ідентичні з предметами, так само, як дим не схо-
жий на багаття; як крик, викликаний болем, не є самим болем. 

* див. розділ 15 «термінологія»
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КАСКАд (фр. cascade – водоспад, італ. cascata – падіння) – має багато зна-
чень: мережа штучних водоспадів у садах і парках різних епох; ступінчасте 
розташування графічних вікон на моніторі. Серія невеликих водоспадів – усту-
пів; кілька гідроелектростанцій, розташованих одна за одною, на одній річці 
і т. д. В біології – те, що слідує один за одним; часто використовують для ха-
рактеристики реакцій, пов’язаних із комплементом* . 

КАтАлІЗ (від грец. κατάλυσις – руйнування, розпад) – зміна швидкості хі-
мічних реакцій чи їх активізація внаслідок дії каталізаторів – речовин, які ба-
гаторазово вступають у проміжну хімічну взаємодію з реагентами та регене-
руються в кінці реакції і активно беруть участь у процесах, однак не входять 
до складу кінцевих продуктів. Зазвичай під К. розуміють явище, коли в при-
сутності каталізатора відбувається збільшення швидкості реакції. Реакції за 
участю каталізаторів називаються каталітичними.

КАтОБОлІЗМ, дисиміляція – процес метаболічного розкладання, розпаду 
складних речовин на простіші, що зазвичай протікає з вивільненням енергії 
у вигляді тепла і АТФ*. Катаболічні реакції лежать в основі дисиміляції. Про-
тилежністю К. є анаболізм – сукупність реакцій синтезу органічних сполук.

КвАРК (від англ. quark – квак, кряк; щось невизначене, містичне) – гіпоте-
тична елементарна частинка з дробовим електричним зарядом, загальна назва 
для декількох типів фундаментальних частинок. Із цих частинок за сучасними 
уявленнями складаються адрони: протони та нейтрони. На сьогодні відомо 
6 типів (їх називають «ароматами» + є ще одна важлива характеристика – ко-
лір; зрозуміло, що це абстрактний поділ, адже справжній кварк, звичайно ж, 
не має ні кольору, ні аромату, але для калібрування кварків ця теорія є зруч-
ною) кварків: d,u,s,c,b,t. Кожен тип кварка характеризується зарядом і масою. 
Гіпотеза про існування К. виникла ще на початку шістдесятих років XX ст. 
Протони та нейтрони, які роблять найбільший внесок у масу видимої матерії 
Всесвіту, складаються із кварків (він менший від протона приблизно в 20 тис. 
разів), отже, явище гравітаційної взаємодії – це прояв кварків. Також доведено 
участь К . у  електромагнітній взаємодії. Сильна взаємодія не дозволяє К. ви-
летіти за межі адрона, і як наслідок – у природі відсутні вільні кварки. По суті, 
К. сам собою не є частинкою, це спосіб конфігурації електромагнітної хвилі 
у частинці, а частинка, зазвичай, вміщує в себе далеко не одну таку хвилю. 

КвІНтЕСЕНцІя (від лат. quinta essentia – п’ята сутність) – цей термін 
багатозначний: 1. К. у давньоримській філософії – це т. зв. 5-й елемент (ефір). 

* див. розділ 15 «термінологія»
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Його протиставляли чотирьом земним елементам: воді, вогню, землі, пові-
трю і сприймали як основний елемент небесних тіл, як найтонший елемент, 
що ніби становить сутність речей. 2. К. – згущений або найчистіший екстракт 
якоїсь речовини. 3. К. у переносному значенні – основа, сутність чого-небудь, 
найсуттєвіше, найголовніше. 

КвОлий – безсилий, немічний, слабкий, небадьорий, млявий; який утра-
тив силу через хворобу або втому.

КІРлІАНА ЕФЕКт – ефект Кірліана, ефект Кірліан (еffect of Kirlian). Це 
ефект, який дозволяє у високочастотному електромагнітному полі бачити сві-
тіння (стан за значенням світитися) навколо живих і неживих об’єктів. Від-
критий ще 1939 р. (запатентований 1949 р.) електромонтером краснодарської 
лікарні вірменського походження, який працював із фізіотерапевтичним облад-
нанням С. Д. Кірліаном (спільно із дружиною В. Х. Кірліан). Метод названий на 
їх честь, хоч подібні дослідження проводили і раніше, зокрема, геніальний Ні-
кола Тесла. Десять років подружжя Кірліан (Семен та Валентина) в домашній 
лабораторії створювали та удосконалювали свій прилад, де джерелом високо-
вольтної високочастотної напруги був модифікований резонанс-трансформатор 
Тесла. Одного разу їм принесли два зовні однакові листки рослин. Помістивши 
їх в поле високої напруги, винахідники отримали різні зображення. Виявилося, 
один листок від хворої рослини. Так зрозуміли, що новий метод може розпіз-
навати хвороби на ранній стадії розвитку, а відтак використовуватися для ран-
ньої діагностики, виявлення рецидивів хвороби, оцінки терапевтичної дії хі-
мічних препаратів тощо. У процесі своїх досліджень учені з’ясували ще один 
цікавий факт: розрядний процес залежить не лише від фізичного, але й від 
емоційного стану об’єкта. Так подружжя Кірліан відкрили вікно в невідомий 
світ. Але радянські чиновники одним розчерком пера швидко це вікно зачи-
нили (як їм здавалося – наглухо), засекретивши роботи подружжя. Злочинно 
і безглуздо замовчувати те, що науково незаперечно. Тільки через 25 років від 
часу отримання перших результатів, подружжя змогло опублікувати матеріали 
про суть свого винаходу і вмить стало популярним. Дехто стверджував, що цей 
винахід є найбільшим відкриттям століття. Але, як завжди, коштів для патен-
тування «ефекту Кірліан» за кордоном не було, тому відкриття стало широко 
використовуватися в ін. країнах просто так. Закордонні вчені, перевіривши ме-
тод і переконавшись, що це принципово новий ключ до дверей таємниць при-
роди, назвали мерехтливі випромінювання живих і неживих об’єктів ефектом 
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Кірліан, навіки вписавши ім’я дослідників в історію науки. Ефект Кірліан є 
одним із різновидів електролюмінесценції. Перебуваючи в електромагнітному 
полі, частинки речовини починають випромінювати сяйво різної інтенсивності 
та кольору. Сяйво випускають як живі організми, так і неживі. Але тільки у жи-
вих випромінювання змінюється залежно від психо-емоційного та фізичного 
стану. Сьогодні, метод газорозрядної візуалізації (ефект Кірліан) є одним із 
небагатьох методів, що дозволяють швидко, точно і безпечно дослідити фізич-
ний, психоемоційний і енергетичний стан людини; виявити хворобу задовго 
до її клінічної маніфестації і встановити причини виникнення; підібратиекс-
клюзивні, індивідуальні методики лікування і оздоровлення та проконтролю-
вати в динаміці їх ефективність. 

КлАСтЕРи (від англ. сluster; букв. – пучок, гроно, рій, скупчення) – су-
купність (скупчення) однотипних об’єктів (напр., зоряне скупчення, атомар-
ний і молекулярний К.). Групи близько розташованих, тісно пов’язаних один 
з одним атомів, іонів, молекул, іноді дисперсних частинок. Або – це об’єд-
нання декількох однорідних елементів, яке може розглядатися як самостійна 
одиниця, що володіє певними властивостями.

КлІтиННІ КУлЬтУРи, КУЛЬТУРИ КЛІТИН – група еукаріотичних клі-
тин, що живуть поза організмом, у штучно створених умовах; популяція ізольо-
ваних клітин. Залежно від біологічних особливостей і методів культивування 
розрізняють декілька типів К . к.: ті, що перевиваються; первинно трипсині-
зовані; диплоїдні та ін.

КОГЕРЕНтНІСтЬ (від лат. cohaerens – що знаходиться у зв’язку; коге-
рентний – взаємозв’язаний) – це властивість хвилі зберігати свої частотні, по-
ляризаційні й фазові характеристики. Умовою К. хвиль є незмінюваність у часі 
різниці між фазами коливань, що можливо лише тоді, коли хвилі мають одна-
кову довжину (частоту). Коливання називаються когерентними, якщо різниця 
їх фаз залишається постійною (або закономірно змінюється) в часі, і складання 
цих коливань визначає амплітуду сумарного коливання. Коли хвиля проходить 
через середовище, її К. поступово втрачається завдяки процесам розсіювання. 
Відстань, на якій К. зберігається, називають довжиною когерентності.

КОлАГЕН (від грец. kolla – клей + genos – рід) – головний позаклітинний 
білок сполучної тканини тварин. Це фібрилярний білок глікопротеїдної при-
роди, складається із макромолекул, які мають унікальну триспіральну струк-
туру. Входить до складу кісток, сухожилля, судин, хрящів, шкіри переважно 
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у вигляді нерозчинних позаклітинних волокон. Синтезується із протоколагену 
у фібробластах і хондроцитах, його синтез є складним ферментативним бага-
тостадійним процесом, який повинен бути забезпечений достатньою кількі-
стю вітамінів і мінеральних елементів. Найбільший вміст К. у ссавців (від 25% 
до 35% всіх протеїнів організму та 70% білків шкіри), що забезпечує міцність 
і еластичність їх тканин. Продуктом денатурації колагену є желатин. 

КОлІЗІя (від лат. collіsio – зіткнення, струс) – зіткнення протилежностей, 
протилежних поглядів, сил, переконань, прагнень, інтересів, мотивів окремих осіб.

КОлОСтРАлЬНий – той, що потрапляє з молозивом (молоком), найчас-
тіше із молозивом (молоком) матері (напр., потрапляють колостральні анти-
тіла з молоком матері і формують у дитини К. імунітет; це одна із важливих 
форм пасивного імунітету). 

КОМПлЕМЕНт – комплекс білків, що постійно присутні в крові. Це 
каскадна* система протеолітичних ферментів, призначена для гуморального 
захисту організму від дії чужорідних агентів. К. є важливим компонентом як 
вродженого, так і набутого імунітету. Цей термін увів П. Ерліх* у 1890-х рр.

КОМФОРт – затишок, стан внутрішнього задоволення, що виникає під 
впливом будь-яких сприятливих умов, обставин; зручність; стан внутрішнього 
спокою, як результат відсутності розладу як із собою, так і з навколишнім світом.

КОНСАлтиНГ (англ. consulting – консультування) – вид інтелектуальної 
діяльності, основне завдання якого полягає в консультуванні щодо використання 
науково-технічних і організаційно-економічних інновацій. К . ще називають – 
управлінським консультуванням. Його мета – допомогти системі управління 
(менеджменту) досягнути поставлені цілі. Сучасний К. передбачає надання 
консультацій, порад та допомоги в управлінських питаннях, насамперед, це 
оцінка складних ситуацій і можливостей для їх вирішення.

КОНСЕНСУС (від лат. сonsensus – згода, одностайність) – спосіб при-
йняття рішень за відсутності принципових заперечень серед більшості заці-
кавлених осіб; прийняття рішення на основі загальної згоди без проведення 
голосування; погодження спірного питання, досягнутого в ході дискусії. 

КОНСЕРвАНт (у вакцинології). Речовина, що входить до складу вакцини 
з метою підтримки її стерильності.

КОНСтАНтА (лат. constans – стала, незмінна, постійна величина) – стала 
одиниця виміру, фіксоване значення, що не може бути змінене. Прикладами 
К. є: математична – число π (пі); фізична – швидкість світла, заряд електрона, 

* див. розділ 15 «термінологія»
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електрична проникність вакууму; хімічна – К. рівноваги хімічної реакції, К . 
дисоціації слабких електролітів; всі біологічні К. діляться на жорсткі (pH крові, 
величина осмотичного тиску та ін.) і пластичні (рівень кров’яного тиску, глю-
кози, жирів, вітамінів та ін.) – із біологічних К. і формується стан фізіологіч-
ної норми, говорять про фізіологічні К. організму, про К. гомеостазу; є низка 
електромагнітних К., резонансні частоти і К., К. взаємодії ядер і т. д.

КОНтАМІНАцІя (лат. contaminatio – забруднення) – обсіменіння по-
верхні тіла тварин, людей, предметів догляду, ґрунту, води, кормів, біопрепа-
ратів та ін. об’єктів патогенними мікробами; потрапляння в певне середовище 
будь-яких домішків, які можуть змінити властивості цього середовища; забруд-
нення концентрованих розчинів, напівфабрикатів та готових лікарських засобів. 

КОНФЕСІя (лат. confessio – сповідання, визнання) – це одна гілка яко-
їсь релігії, що має свої особливості: часто вживається для опису різних хри-
стиянських церков (православ’я, католицизм, варіанти протестантизму; течій 
іудаїзму (ортодоксали, консерватори, реформатори) та зрідка ісламу (суніти, 
шиїти). Конфесіями стали називати також релігійні громади (церкви). Прина-
лежність до тієї чи іншої К. інколи може коштувати життя. Сучасна релігія – 
це цілий багатоконфесійний комплекс, до якого входить багато релігійних ві-
ровчень (близько 5000).

КОНФОРМАцІя (КОНФОРМАцІйНІСтЬ) – від лат. conformatio – форма, 
побудова, розташування. Просторове розташування атомів у молекулах або ге-
ометрична форма, що приймається молекулами органічних сполук. Молекула 
може приймати різні конформації внаслідок здатності її складових частин вільно 
обертатися довкола одинарних зв’язків. Завдяки такій властивості органічні мо-
лекули з великою кількістю таких зв’язків (напр., білки) можуть набувати різної 
конформації. К. з найменшою енергією є найбільш стійкою. Конформаційний 
аналіз – розділ стереохімії, що вивчає К. молекул, їх взаємоперетворення залежно 
від фізичних та хімічних властивостей, ін. конформаційних ознак.

КОНФОРМНий (від лат. conformis – подібний, відповідний) – той, що до-
тримується конформізму; що характеризується вмінням пристосовуватися. Кон-
формний тип людини – це тип, який демонструє бездумне, некритичне, а часто 
кон’юнктурне підпорядкування будь-яким авторитетам, більшості в групі. Го-
ловне життєве кредо таких людей – «бути, як усі». Конформна поведінка – це 
поведінка згоди, некритичності, безконфліктності. КОНФОРМІЗМ – соціаль-
но-психологічна орієнтація особистості, яка проявляється не в самостійному 
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виборі життєвих і соціальних цінностей, а лише в пасивному, пристосуваль-
ному відношенні до існуючого порядку речей. У загальному плані конфор-
мізм визначається як пасивне, пристосовницьке прийняття групових стан-
дартів у поведінці, безапеляційне визнання чинних порядків, норм і правил, 
безмовне схиляння перед авторитетами. По суті, конформізм – не що інше, як 
захисна форма поведінки. Конформізм може бути внутрішнім (пов’язаний із 
переглядом своїх поглядів на життя) і зовнішнім (бажання на поведінковому 
рівні не протиставляти себе суспільству). Конформістом називають того, хто 
без критичного розбору приєднується до суджень, що панують у певних ко-
лах. Ця поступливість знаходить свій вияв у зміні поглядів та поведінки лю-
дини відповідно до точки зору більшості.

КОНФУцІй (лат. Confucius; 551-479 рр. до н. е.) – видатний давньокитай-
ський філософ, засновник конфуціанства (китайська етично-філософська школа, 
основа китайського способу життя, базовий принцип організації суспільства). 
Він намагався покращити людину і людське суспільство на основі традицій-
них цінностей. Вчення К. набуло визнання лише через 200 р. по його смерті.

КОНцЕПцІя (від лат. conceptio – розуміння) – єдиний, визначальний за-
дум; система поглядів, щодо розуміння різних явищ або процесів; ідейний за-
дум твору; управлінська конструкція (післябачення, цілі та місії), що активно 
використовується у процесі стратегічного управління; комплекс ключових по-
ложень або установок мислення, що дозволяють зберігати спрямованість до-
слідження, це своєрідний компас у русі думки.

КОН’ЮНКтУРА (від пізньолат. сonjunctura – з’єдную) – сукупність пев-
них умов, збіг обставин, реальний стан речей, спроможний впливати на ви-
рішення, розв’язання будь-якої справи, питання тощо. Напр., К. ринку – еко-
номічна ситуація, що склалася на ринку щодо попиту, пропозиції, рівня цін, 
товарних запасів, становища провідних фірм-конкурентів та ін.

КОРиФЕй (від грец. koryphaios – голова) – провідний актор, заспівувач 
у хорі давн.-грец. театру, часто керівник хору. З часом цей термін набув пере-
носного значення провідної особи, світила, найвизначнішого діяча у будь-якій 
галузі (наука, література, мистецтво тощо). Напр., К. балету, К. валеології, К . 
біорезонансної медицини.

КОРУПцІя (від лат. corrumpere – псувати) – соціальне явище, протиправна 
діяльність, що полягає у використанні службовими особами їх прав і посадо-
вих можливостей для особистого збагачення. 
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КОСМОЕНЕРГЕтиКА – новітня енерго-інформаційна технологія, 
в основі якої лежать ще староіндійські вчення про чакри людини; форма ці-
лительства; метод, заснований на використанні космічних Енергополь, які 
мають лікувальні властивості; вміле використання енергії космосу,в ліку-
вальних для організму людини цілях. Останні розробки доводять, що стан 
фізичного тіла повністю залежить від стану біоенергетичних полів людини, 
які, в свою чергу, підвласні духовному рівню. Енергії космосу впливають 
на людину комплексно, очищають її від негативних енергій агресії, страху, 
образ; підштовхують до нового світосприйняття і духовного зростання. К . 
стає все більш популярною, бо з практичної точки зору підтвердила свою 
дієвість. Створюються цілі космоенергетичні школи. Цей спосіб лікування 
іноді практикують шахраї та шарлатани. 

КОСтЕНКО лІНА – Ліна Василівна Костенко (нар. 19.03.1930 р.) – ви-
датна українська письменниця, поетеса-шістдесятниця. У радянські часи 
брала активну участь у дисидентському русі. Почесний професор Киє-
во-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького 
університетів, лауреат багатьох престижних премій. Ліна Костенко – жива 
легенда, її творчість вивчають у школах та університетах. Її поезія заво-
рожує своєю щирістю та патріотизмом, вона справжня, неповторна у най-
глибшому сенсі цих слів. 

КРЕАтивНІСтЬ (лат. creatio – створення) – творча, новаторська діяль-
ність. Раніше у літературі використовувався термін «творчі здібності», однак 
поступово він почав витіснятися мовним запозиченням з англ. мови (creativity, 
creative). Вважається, що терміном «креативний» позначається творчість, що 
не тільки висуває ідеї, але й доводить їх до конкретного практичного резуль-
тату. А слово «творчий» залишається зі своїм вихідним значенням, що не роз-
різняє діяльність результативну або, навпаки, безрезультатну.

КРЕАцІОНІЗМ [від лат. creatio (creationis) – створення] – це одна з гіпо-
тез буття, наукова концепція створення всього навколишнього світу. Це віра 
в те, що світ, людина та різні форми життя на Землі створені вищою, надпри-
родною силою; цей напрям у природничих науках – головний противник тео-
рії еволюції, що базується на припущеннях. К. заперечує саморозвиток усього 
живого, перетворення простого в складне, удосконалення та інші знання, які 
нам прищеплюють у школах та інститутах. Варто зауважити, що з часом кре-
аціонізм знаходить усе більше прихильників.
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КРЕдО (від лат. credo – вірю) – погляди, переконання; основи світогляду, 
символ віри. Напр.: життєве К., наукове К., політичне К., творче К. письмен-
ника, художника, професійне К .

КРЕМНІй – хімічний елемент, напівметал, другий за поширеністю (після 
кисню) елемент земної кори (27,6%). К. – активний елемент, але у природі він 
не зустрічається у вільному стані; більшість його сполук дуже стійкі. Оксид К. – 
кремінь – відіграв важливу роль в історії розвитку людства. Саме з крем’яних 
наконечників списів, стріл, ножів і сокир починаються історії більшості народів. 
Пізніше кремінь став джерелом вогню – мандрівники нікуди не вирушали без 
кресала. А глиняні хати, посуд, предмети побуту! Великий український вчений 
В. Вернадський писав, що жоден живий організм не може нормально існувати 
та розвиватися при дефіциті К., адже сполуки К. присутні в тканинах майже всіх 
внутрішніх органів. К. – основний, структурний елемент зв’язку в організмі лю-
дини. Найстрашнішими пожирачами К. в організмі людини є паразити (особливо 
глисти, гриби та хламідії). Дефіцит К. – одна з причин: патологічної зміни судин, 
інсульту, інфаркту, дисбактеріозу, гепатиту, ревматизму, поліартриту та ряду ін. 
захворювань. Жоден із сучасних комп’ютерів не існував би без К .

КСЕНОБІОтиКи (від грец. ξενος – «іноземець», βίος – «життя» і – τικός – 
суфікс прикметника) – чужорідні для біосфери хімічні речовини, що природно 
не синтезуються, не можуть асимілюватися організмами, внаслідок чого не 
беруть участі у кругообігу речовин у природі, тому накопичуються у зовніш-
ньому середовищі (напр. пластмаси). У більш вужчому значенні так назива-
ють речовини, що, зазвичай, присутні у природі у набагато менших кількос-
тях, і, як правило, прямо або побічно породжені господарською діяльністю 
людини. Типовими прикладами К. можуть бути хімічно синтезовані ліки, що 
приймає людина або дають тварині, так само як наркотики та ін. подібні ре-
човини. Часто термін ще сильніше звужують, відносячи до К. різноманітні 
забруднювачі, зокрема пестициди, мінеральні добрива, мийні засоби, радіо-
нукліди, синтетичні барвники та ін. Потрапляючи в навколишнє природне се-
редовище, К. можуть викликати загибель організмів, алергічні реакції, мута-
ції, порушувати обмін речовин, знижувати імунітет, порушувати хід процесів 
в природних екосистемах аж до рівня біосфери в цілому.

КУлЬт (від лат. cultus – шанування, поклоніння) – релігійне служіння бо-
жеству; культ особи, лідера – сліпе поклоніння комусь, безмірне звеличення, 
обожнювання кого-небудь; астра́льний К. – К. небесних світил, поклоніння зір-
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кам і всім космічним явищам [солярний К. (від лат. solaris – сонячний) – по-
клоніння Сонцю]. К., як антитеза свободи, коли в полон потрапляє не лише 
тіло, а й свідомість людини. Культам не потрібні мислячі послідовники – їм 
потрібні ті, хто здатний підкорятися + зневага до всіх, хто не поділяє вчення 
культу. У переносному значенні, К. – сліпе поклоніння комусь або чомусь, без-
мірне звеличення якоїсь особи.

КУО (колонієутворюючі одиниці) – показник кількості життєздатних мі-
кроорганізмів в одиниці об’єму, напр., в 1 мл (см3, дм3) рідини. Ключове 
слово – життєздатних. Колонія – це видиме скупчення ізольованих представ-
ників одного виду мікроорганізмів, що утворюється при розмноженні однієї 
колонієутворюючої одиниці. Це показник інтенсивності колонізації мікробами 
будь-якого об’єкта, «мікробне число».

лАКтУлОЗА – це синтетичне похідне лактози. л. не ферментується 
у шлунку та тонкому кишечнику через відсутність відповідних ензимів, майже 
не всмоктується. У товстій кишці л. під впливом ферментів кишкової мі-
крофлори трансформується у низькомолекулярні органічні кислоти (молочну, 
частково мурашину та оцтову). Крім того, л. має здатність пригнічувати ріст 
сальмонел у товстому кишечнику, покращувати всмоктування фосфатів та со-
лей кальцію, не зменшуючи абсорбцію вітамінів та мінералів. л. – це пребіо-
тик, тому діє так само, як і інші представники цього «сімейства». Потрапля-
ючи незміненою до товстої кишки, стимулює розмноження біфідобактерій, 
лактобактерій та ін. представників корисної мікрофлори, внаслідок чого по-
силюється захисна дія мікрофлори ШКТ.

лАО-цЗи (з кит. – Старе Немовля, Мудрий Старець; 604-531 рр. до н. е.) – 
китайський філософ, що вважається засновником даосизму, автор трактату 
«Дао де цзін» (Канон Шляху і благодаті). Це вчення походить із III ст. до н. е. 
За легендою філософ Лао-Цзи самозародився у XIV ст. до н. е., створивши тіло 
власної матері, т. зв. «нефритової діви», проникнувши у її лоно у вигляді со-
нячної енергії (Ян), акумульованої у п’ятибарвній перлині, і пробувши там 81 
рік. За іншою легендою, майстер Лао-Цзи потрапив до Китаю з Індії. Відки-
нувши свою попередню історію, він з’явився перед китайцями абсолютно чи-
стим, без свого минулого, неначе заново народженим. Існують й інші гіпотези 
про його загадкову біографію. Одна із них – Лао-Цзи прожив понад 200 років 
завдяки мистецтву «удосконалення Шляху-дао і пестування довголіття». Ба-
гато сучасних дослідників взагалі ставлять під сумнів сам факт його існування. 
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лАтЕНтНІСтЬ (лАтЕНтНий) – від лат. latentis – прихований, неви-
димий. Властивість об’єктів або процесів перебувати у прихованому стані, 
не виявляючи себе. л. інфекція – фаза інфекційного періоду, що характери-
зується тривалим збереженням збудника в організмі без клінічних проявів за-
хворювання; л. період – інкубаційний період; л. стан – прихований стан, пе-
ріод інертності всередині системи. 

лЕвЕНГУК А. – голландський натураліст, основоположник наукової мі-
кроскопії. Антоні (зустрічаються різні варіанти написання імені вченого – Ан-
тон, Антоні, Антоній і Антоніус) ван левенгук (1632-1723 рр.) – перший, кому 
випала велика честь відкрити завісу і зазирнути у невідомий досі мікросвіт. 
Опанувавши ремесло шліфувальника скла, л. став відомим майстром і успіш-
ним виробником лінз. Вставивши свої лінзи в металеві оправи, він створив 
прилад, за допомогою якого зміг досягти майже 300-кратного збільшення та 
проводити передові на ті часи дослідження. З-поміж іншого Л. першим від-
крив еритроцити, описав бактерії, найпростіших, сперматозоїди, будову очей 
комах і м’язових волокон, відкрив і описав багато інфузорій, гідр тощо і ввій-
шов в історію як один із найбільших експериментаторів свого часу.

лЕКСиКОН – мовна спроможність щодо слів та еквівалентних їм оди-
ниць; запас слів; словниковий запас певної особи. Вживають і як синонім слова 
«лексика» (від гр. lexicos – той, що відноситься до слова) – сукупність слів, 
які вживаються у мові; центральна частина мови, яка іменує, формує і пере-
дає знання про певні явища чи об’єкти. 

лІЗОциМ (Lysocimum, мурамідаза; від грец. lýsis – розчинення, розпад 
і zýme – закваска) – білок з ММ близько 14000 Да та широким спектром ан-
тимікробних, протипухлинних та імуномоделюючих властивостей. Природ-
ний фермент класу гідролаз, який у високих концентраціях міститься у різ-
них рідинах організму (кров’яній сироватці та плазмі, сльозах, слині, молоці, 
екстрактах кишечника і підшлункової залози, секреті потових і сальних залоз 
та інших рідинах внутрішнього середовища організму) та лейкоцитах. Його бі-
ологічна роль полягає у створенні першого бар’єру на шляху проникнення хво-
роботворних мікробів в організм. Л. знайдено також у рослинах (хрін, редька, 
ріпа, капуста, примула) і деяких бактеріях. 

лІПОПРОтЕїНи (застаріла назва – ліпопротеїди) – складні білки, до 
складу яких входить будь-який ліпід*. У складі л. можуть бути жирні кислоти, 
нейтральні жири, фосфоліпіди, холестерини тощо. л. відіграють важливу бі-

* див. розділ 15 «термінологія»



Біорезонансна медицина – електромагнітний еліксир здоров’я

461

ологічну роль (зазвичай вони є структурними елементами біологічних мемб-
ран та транспортними білками).

лІтОСФЕРА (від давн.-грец. lithos – камінь і sphaira – куля, сфера) – верхня 
тверда оболонка Земної кулі. Це кам’яна оболонка Землі – земна кора завтов-
шки від 6 (під океанами) до 80 км (гірські системи). До складу літосфери вхо-
дять два найголовніші компоненти – надра Землі і ґрунт. Надра – мінеральна 
основа біосфери; для людини надра – традиційний об’єкт добування корис-
них копалин. Ґрунт – тонкий верхній шар континентальної земної кори, один 
із найголовніших ресурсів планети, гігантська екологічна система, яка разом 
із Світовим океаном вирішально впливає на всю біосферу. Відповідно до су-
часних уявлень – живі організми в літосфері можуть жити на глибині до 3 км 
(за іншими даними до 8 км). Під континентами і океанами Л. переходить в ас-
теносферу, твердість і в’язкість речовини якої нижчі, ніж у л. Разом з астенос-
ферою літосфера утворює тектоносферу Землі, в якій відбуваються основні 
геологічні процеси.

МАКРОФАГи (грец. makros – великий, phagein – їсти) – це клітини в ме-
жах тканин, походять від специфічних білих кров’яних тілець – моноцитів. 
М. – великі клітини, що активно руйнують бактерії; у великих кількостях на-
копичуються в осередках запалення. Знайдені майже в усіх тканинах орга-
нізму: – лімфатичних вузлах; – синусах червоної пульпи селезінки; – печінці 
(відомі як клітини Купфера); – легенях (альвеолярні М.); – мозковій тканині 
(мікроглія). В периферичній крові і кістковому мозку М. накопичуються у ви-
гляді моноцитів та їх попередників.

МАНІФЕСтАцІя (від лат. manifestatio – виявлення, прояв), масовий пу-
блічний виступ для вираження солідарності або протесту. Походить від «ма-
ніфест» (лат. manifestus – явний, очевидний): урочисте письмове звернення 
верховної влади до народу з приводу якоїсь дуже важливої події; писане звер-
нення політичної партії або громадської організації, яке має програмний ха-
рактер і т. д. Маніфестація хвороби – розвиток виражених клінічних проявів 
захворювання після її інкубаційного, безсимптомного або стертого перебігу.

МАНтРА (санскр. – міркування, вислів) – священний гімн в індуїзмі та 
буддизмі, що вимагає точного відтворення звуків. Їх часто порівнюють з мо-
литвами і заклинаннями. Це звернення до Богів, Вищих Сил.

МАРК АвРЕлІй (Marcus Aurelius, 121-180 рр.) – римський імператор із 
161 р. В античній історії період його правління вважається золотою епохою. 
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Його називали філософом на троні. Наприкінці правління Марка Аврелія в Римі 
спалахнула епідемія чуми, від якої помер і сам імператор.

МАСА СПОКОЮ – у класичній механіці поняття «маса спокою» не іс-
нує, бо вважається, що маса тіла не змінюється при його русі. Однак таке спо-
стерігається при малих швидкостях (значно менших, ніж швидкість світла). 
А коли швидкість тіла порівнюється зі швидкістю світла (а це переважно еле-
ментарні частинки), то маса будь-якого тіла змінюється. Причому, що більша 
швидкість частинки, то більша її маса. А коли швидкість частинки дорівнює 
нулю, то і маса дорівнює якійсь константі, що й називається масою спокою. 

МЕдитАцІя – духовна практика, що дає змогу людині побачити все від-
чужено, без втручання розуму в цей процес. Це не якась молитва чи мантра – 
це «зупинка світу», «байдикування» і «недумання», стан «не-розуму», стан 
чистої свідомості без змісту. І таке «байдикування» дієво допомагає відно-
вити фізичне, емоційне і духовне здоров’я. Існують різні види медитацій. Ча-
сто М. є частиною релігійного ритуалу, вищим ступенем молитви. Як вважав 
Ошо*, – наша свідомість зазвичай переповнена (покрита, як дзеркало пилом) 
думками, бажаннями, спогадами, амбіціями. І все це постійно рухається, бур-
лить, перекручується. М. – це коли немає жодної думки і бажання, ніяких ам-
біцій і спогадів. Лише в такому стані («мовчання») можливо осягнути якусь іс-
тину. Процес М. не повинний бути зусиллям, критерій її успішності – радість.

МЕЗОНи – загальна назва нестійких елементарних частинок. Напр., елек-
тромагнітні хвилі (з точки зору квантової механіки), є потоком фотонів. Але, 
крім електромагнітних сил, в природі є ще і т. зв. ядерні сили і у них, виявля-
ється, теж є свої «ядерні» хвилі. Ось ці хвилі, також з точки зору квантової меха-
ніки, і є потік мезонів. Ці хвилі складні, тому мезонів існує кілька різних видів.

МЕНтАлІтЕт (від лат. mental – розум, розумовий) – складний, багато-
гранний прояв психічної діяльності людини; образ мислення, світосприй-
няття, духовна налаштованість; система переконань, уявлень і поглядів ін-
дивідууму або суспільної групи; відтворення сукупного досвіду попередніх 
поколінь; сукупність духовних цінностей, не завжди усвідомлена система жит-
тєвих координат та підсвідомих стереотипів. М. – світоглядна матриця, картина 
світу в свідомості людини та її здатність «вписатися» у цю картину. Це норма 
уявлення світу навколо себе і себе в ньому.

МЕНтАлЬНий СвІт (ментал) – світ вищих енергій, світ Ідей, Розуму. 
На думку езотериків, контакти сутностей Ментала з людьми – виняткова рід-

* див. розділ 15 «термінологія»
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кість і відбуваються вони лише за ініціативи «зверху». Надвисокий рівень «ві-
брацій» енергетичних полів ментала може повністю зруйнувати грубу біоло-
гічну оболонку контактанта. Езотерики попереджають: спроба самостійного 
виходу на контакт із цією сферою вищих енергій може закінчитися загибеллю 
людини як біологічної сутності.

МЕРКАНтилЬНІСтЬ (від фран. mercantile – торгашеський, корисли-
вий). – зайва обачність, торгашество; корисливість. Надзвичайна, дріб’язкова 
ощадливість. Синоніми: корисливість, користолюбство, користь, мерканти-
лізм, розважливість.

МЕСЕНджЕР – вісник, кур’єр, посильний, посланець. М. вторинний 
(second messenger) – біологічна молекула, яка функціонує всередині клітини, 
ініціюючи її відгук на сигнали, що надходять від хімічних посередників (напр., 
гормонів), бо вони самі не можуть проникнути всередину клітини.

МЕтАБОлІЗМ – обмін речовин. Хімічні перетворення, що відбуваються 
в організмі з моменту надходження поживних речовин і до моменту, коли кін-
цеві продукти всіх перетворень виводяться з організму в зовнішнє середо-
вище. Науковою мовою, М. – це сукупність хімічних реакцій, що виникають 
у живому організмі для підтримки його життєдіяльності. Процеси, об’єднані 
поняттям М., дозволяють будь-якому організму розвиватися і розмножува-
тися, зберігати всі свої структури і відповідати на впливи довкілля. Процес 
М., як правило, поділяється на дві взаємопов’язані стадії: анаболізм – хімічні 
процеси, спрямовані на утворення складових частин тканин і клітин; катабо-
лізм – процес розщеплення як тих, що надійшли ззовні, так і власних моле-
кул на простіші речовини.

МЕтАЗОА (мета (після) + грец. zoa, мн. від zoon тварина) – зоологічна за-
гальна назва всіх багатоклітинних тварин (на противагу одноклітинним – протозоа).

МЕтАФІЗиКА – сполучення грец. μετά, metа (після) і φυσικά (фізика) – 
те, що йде після фізики, це щось надприродне. 

МЕтАФОРА (від грец. metaphora – перенесення, переносне значення) – це 
слова, що застосовуються в переносному значенні; перенесення властивостей 
одного предмета на ін. за принципом їх певної подібності; розкриття сутності 
одного предмета чи явища через особливості ін. Це – перехід інтуїтивного ося-
яння у сферу раціональних понять. Сенс метафори в тому, щоб посилити емо-
ційну виразність мови. Її називають «матір’ю поезії». Напр.: вогонь почуттів, 
сонце усміхається, ходить літо по траві, дні летять, золоті рук і т. д.
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МІКРОБи (від грец. mikros – маленький і bios – життя) – збірна назва групи 
давніх живих мікроскопічних істот, які невидимі неозброєним оком. Вивчен-
ням М. займається наука – мікробіологія. 

МІКРООРГАНІЗМи – це мікроби + найпростіші. 
МІКРОФлОРА – сукупність мікроорганізмів, що містяться в певному 

більш-менш однорідному середовищі (ґрунт, повітря, корми, організм тва-
рини та людини, певні харчові продукти тощо). До складу М. входять різні 
групи мікроорганізмів. 

МІКСтУРА (від лат. mixtura – суміш) – рідка лікарська форма; рідинна 
суміш кількох різних лікарських речовин (композиційний засіб) для внутріш-
нього вживання. Часто дозується столовими (15 см3), десертними (10 см3) або 
чайними (5 см3) ложками. М. готують з таким розрахунком, щоб одна доза лі-
карського засобу містилася у 5–15 см3 (мл).

МІФ (від грец. mythos – казка, переказ, оповідання; сукупність міфів – мі-
фологія) – це оповідь про Богів і героїв, які брали участь у створенні світу. 
У сучасній мові це слово часто використовують для позначення популярного, 
хоча й помилкового твердження, або для позначення хибного твердження, хиб-
ність якого можна довести.

МОлитвА – різновид інформаційно-енергетичної терапії, звернення до 
Бога, Богів, ін. надприродних Сил. Звернення обов’язково із вірою, бо без неї 
ніхто Вас не почує. Це свідома спроба встановити контакт із Вищими Силами. 
Це провідник у світ духовного; це ниточка, що зв’язує світ земний і духовний. 
Кожна, навіть найпримітивніша цивілізація, знає певну форму духовної актив-
ності, яку можна назвати «процесом молитви». І зовсім не обов’язково моли-
тися голосно, часто найбільш дієвою є молитва внутрішня, проведена у мов-
чанні. Щира та сконцентрована молитва спроможна запалити вищі цілющі 
промені і наповнити тіло життєвою силою. 

МОНОГРАФІя (від грец. monos – один, grapho – пишу) – це наукова праця 
у вигляді книжки з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов’я-
заних між собою) тем. 

МУРЕїН (murein), зараз його частіше називають – пептидоглікан 
(peptidoglycan). Це полімер, що складається з цукру і амінокислот, і який фор-
мує гомогенний шар навколо плазматичної клітинної мембрани бактерій, як 
частину клітинної стінки [клітинна стінка – обов’язковий структурний елемент 
клітини (виняток – мікоплазми), це еластичний, міцний, пружний поліцукрид-
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ний шар із зовнішнього боку плазматичної мембрани. Надає клітині певної 
форми та регулює водний обмін; витримує внутрішньоклітинний тиск 20-30 
атм. Клітинна стінка наявна тільки у мікроорганізмів та рослин]. М. за своєю 
будовою схожий на хітин, в його молекулі також міститься азот. Шар пепти-
доглікану значно товщий (до 10 разів) в Г+ бактеріях (20-80 нм), ніж в Г- (7-8 
нм). Пептидоглікан становить до 90% сухої ваги Г+ бактерій і тільки 10% Г- .

НАСНАГА – фізична енергія; сила; стан душевного піднесення; творчі за-
пал і завзяття; ентузіазм, бойовий настрій; «жар, полум’я серця». 

НЕвІГлАС – неосвічена, незнаюча людина; неук, незнайко, профан (у 
якій-небудь галузі).

НЕйРОтРАНСМІтЕРи (від лат. transmitto – пересилаю, передаю) – це 
маленькі молекули, хімічні передавачі сигналів між нейронами і від нейро-
нів на ефекторні (виконавчі) клітини. Більшість Н. синтезуються в нейронах. 
Саме вони створюють можливість об’єднання окремих нейронів у цілісний го-
ловний мозок і дозволяють йому успішно виконувати різноманітні й життєво 
необхідні функції. Напр., серотонін також належить до цієї групи молекул. Н . 
поділяють на нейромедіатори та нейромодулятори . 

НЕйтРОФІли – одні з типів білих кров’яних клітин – лейкоцитів. Н. чис-
ленні і дуже рухливі клітини. При появі бактерій Н. починають активний вихід 
у тканини, де рухаються у вогнище запалення і за допомогою різних реакцій 
інактивують (поглинають та руйнують) бактерії. Н. дозрівають у кістковому 
мозку протягом 6-11 днів, після чого виходять у кров’яне русло, де пересува-
ються потоком крові і дозрівають близько 10 год. 

НІГІлІСт (від лат. nihil – ніщо, нічого). 1. Людина, яка негативно ставиться 
до всього загальновизнаного. 2. Переносно – малоосвічена, в чомусь необізнана, 
збайдужіла людина. Нігілізм – це граничний скептицизм* у поглядах на світ.

НІцШЕ. Фрідріх Вільгельм Ніцше (нім. Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-
1900 рр.) – нім. мислитель, філософ, психолог і класичний філолог, праці якого 
мали найбільшу популярність серед читачів. Незважаючи на те, що його твор-
чість було згодом спотворено та асоційовано то з філософським романтизмом, 
то з нігілізмом, то з антисемітизмом і навіть із нацизмом, – сам Ніцше рішуче 
відкидав свою належність до цих течій. Постать Н. та його ідеї належать до 
найбільш впливових і дискусійних у XX ст. 

NK-КлІтиНи або ПРиРОдНІ КІлЕРи – це великі гранулярні лімфо-
цити, що є частиною вродженого (неспецифічного) імунітету, оскільки, на від-

* див. розділ 15 «термінологія»
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міну від Т- і В-лімфоцитів, на їх поверхні відсутні антиген-специфічні рецеп-
тори. Природні кілери становлять 5-10% від загальної кількості лімфоцитів 
у крові. Вони відіграють дуже важливу роль у захисті організму від вірусних 
інфекцій та є невід’ємною складовою протипухлинного імунітету. Ці клітини 
проявляють цитотоксичну дію шляхом вивільнення із цитоплазматичних гра-
нул білків: перфоринів та гранзимів, які змушують клітину-мішень помирати 
шляхом апоптозу. Назва «природні» у цьому терміні означає, що вони не потре-
бують попередньої активації, щоб знищити небезпечну для організму клітину.

НОЗОКОМІАлЬНІ ІНФЕКцІї (лат. nosoсоmium – лікарня; грец. по-
sоkоmео – лікарня, доглядати за хворим)  – це внутрішньолікарняні інфек-
ції (ВЛІ). Вони залишаються однією з найгостріших проблем у системі охо-
рони здоров’я в усьому світі. Незважаючи на протиепідемічні заходи, частота 
їх виникнення, летальні наслідки від них і вартість терапії продовжують зро-
стати. Така проблема – своєрідна відплата за погіршення екології; нераціо-
нальне, бездумне застосування антибіотиків, що призводить до появи та роз-
повсюдження резистентних збудників; широке застосування імунодепресантів, 
штучне пригнічення імунітету у трансплантології; зростання кількості інвазив-
них діагностичних, лікувальних та інших процедур, пов’язаних із порушенням 
цілісності шкіри та слизових оболонок. Такі та інші чинники посилюють за-
грозу виникнення та розповсюдження ВЛІ як серед пацієнтів, так і серед пер-
соналу медичних закладів. 

НОНСЕНС (від лат. non – ні і sensus – сенс) – безглуздість, нісенітниця, 
суперечливість; різновид алогізму або логічної помилки.

НООСФЕРА (від грец. noos – розум, Дух) – сфера розуму. Відповідно 
до оригінальної теорії Вернадського, Н. є третьою у послідовності таких ос-
новних фаз розвитку Землі, як утворення геосфери (неживої природи) та бі-
осфери (живої природи). Це еволюційний стан біосфери, сфера взаємодії при-
роди і суспільства, де розумова діяльність людини стає головним чинником 
розвитку. Включає: антропосферу, техносферу, соціосферу. Це поняття, що орі-
єнтує людство на оптимальний вибір шляхів збереження та подальшого роз-
витку людського суспільства в гармонії з природою. 

НОРМАН КАЗІНС (Norman Cousins, 1915–1990 рр.) – відомий американ-
ський журналіст. У 1964 році він раптово захворів, і лікарі йому повідомили, 
що із п’ятисот хворих такою формою спондильозу – видужує один. Він так хо-
тів бути тим одним, що придумав власну систему зцілення – сміх, як «музика 
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життя». Починаючи з 10 хв. він реготав до 6 годин на добу (дивився кінокоме-
дії, читав гумористичні книги) і одужав! Повністю зцілився. Він автор бест-
селера (англ. bestseller – той, що добре продається) «Анатомія хвороби з точки 
зору пацієнта. Роздуми про лікування і одужання» – про те, що з ним сталося. 
Не маючи медичної освіти, викладав у медичній школі Каліфорнійського уні-
верситету, де навчав майбутніх лікарів, як активізувати бійцівський дух па-
цієнтів; спеціалізувався на вивченні біохімії емоцій; автор шістнадцяти книг. 

НУКлЕОПРОтЕїНи (або нуклеопротеїди) – складні білки, комплекси 
нуклеїнових кислот (ДНК або РНК) з білками.

НУтРІцЕвтиКи – це ідентичні природним хімічні речовини тваринного, 
рослинного, синтетичного або біотехнологічного походження, отримані у про-
мислових масштабах та призначені для вживання одночасно з їжею. 

ОБЕРІГ (оберег) – це предмет, дія, символ, покликані захищати свого влас-
ника і його будинок від бід, оберігати від неприємностей як у матеріальному, 
так і в нематеріальному світі; приносити в дім щастя і достаток. Обереги не-
суть у собі особливу енергетику, яка виконує роль енергетичного щита. Але 
з цим щитом теж потрібно вміти управлятися: – в оберіг насамперед потрібно 
вірити, бо тільки тоді можлива взаємодія з людиною-власником; енергетична 
складова О. має збігатися з енергетикою людини. Головна суть О. – його енер-
гетика, що може бути або природною, або штучною. Оберіг і амулет – не одне 
і те ж саме, бо амулетом називають певну річ, а поняття «оберіг» значно ширше. 
Чимало О. не є предметами, їх не можна помацати руками (оберегами є, напр., 
жести: піднята рука до Сонця – є оберіг). А ті обереги, які можна помацати ру-
ками, теж не всі є амулетами (напр., гніздо лелеки або коник на даху будинку).

ОБлІГАтНІСтЬ, ОБлІГАтНий (від лат. obligatus – обов’язковий) –тер-
мін часто використовується для опису організмів, які обмежуються одним ха-
рактерним для них способом існування. Напр., облігатний паразит – не може 
існувати поза організмом «т. зв. господаря»; облігатні внутрішньоклітинні 
паразити – можуть розвиватися лише у середині клітини; облігатні аероби 
(обов’язкові) добре розвиваються, якщо в атмосфері близько 20% кисню (сар-
цини, сінна паличка, туберкульозні палички, холерні вібріони та ін.), а облігатні 
анаероби, навпаки, за присутності молекулярного кисню повітря розвиватися 
не можуть, бо для них він є шкідливим чинником. Лишайники – це приклад 
облігатного симбіозу грибів із водоростями. Антонім* до «облігатний» – фа-
культативний (від лат. facultatis – можливість). 

* див. розділ 15 «термінологія»
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ОКУлЬтиСти (від лат. occultus – прихований, таємний) – ті, хто сповідує 
ОКУлЬтиЗМ – сукупність вірувань, поглядів, знань, досліджень прихованих 
природних сил. О. стоїть на межі між теологією (релігією), з одного боку, і на-
укою (філософією), з другого. На думку сучасних окультистів, наука досліджує 
лише феномени, зовнішні ознаки фактів, на противагу О. або езотеризму, що 
займається дослідженням внутрішньої сутності речей і вищих сфер світобудови. 

ОлІГАРХ – особа, що володіє великою власністю, не займає будь-яких 
значних офіційних постів у державі, але має вагомий вплив на державні ор-
гани влади. Зазвичай, фінансує вибори Президента і парламенту (частіше не 
менше 2-3 партій, щоб вже точно створити «свою» фракцію); має власні ЗМІ 
і формує потрібне інформаційне поле в країні; є власником благодійних фон-
дів для створення іміджу патріота-благодійника (зрідка витрачає тисячі гри-
вень, немовби благодійник і постійно краде млн. і млрд. як злодій).

ОРАКУл (лат. оraculum, від oro – кажу, прошу) – найбільш поширена в анти-
чності форма пророцтва. Проявлялася в тому, що пророцтва від імені божества 
за запитом віруючих оголошував спеціальний жрець, якого іменували оракулом.

ОРтОдОКСАлЬНий (від грец. orthodoksos – «пряме вчення»; правовір-
ний; той, що сповідує «правильне вчення») – послідовний, той, хто неухильно 
дотримується засад якогось вчення, світогляду. Термін, як правило, асоціюють 
із релігією. Насправді ж – це зовсім не обов’язково. ОРТОДОКС – активний 
прибічник початкових загальноприйнятих позицій, поглядів. Ортодоксом та-
кож можна назвати людину, яка живе відповідно до свого світогляду, робить 
лише те, що не суперечить її принципам. Ортодоксією називають ще й філо-
софську позицію, що точно відповідає своєму початковому розумінню. 

ОШО – Чандра Мохан Джеін (1931-1990 рр.), більш відомий як Ошо (з 
хінді – розчинений в океані). Індійський духовний лідер, філософ і містик. 
Вчення Ошо не пропонує людям жити мріями про майбутні блага чи кари, а за-
кликає жити тут і зараз, ні в чому себе не обмежуючи. На думку Ошо, лише 
таким чином, можна бути задоволеним собою і навколишнім світом. О. пропо-
нує відкласти в сторону розум і звичне логічне мислення, і стати як порожня 
посудина. Так можна позбутися свого его і досягнути просвітлення. На сьо-
годні у світі налічується близько 200 медитаційних центрів Ошо.

ПАлІтРА (від франц. palette – пластинка) – зазвичай прямокутна чи овальна 
пластина з отвором для утримання пальцем, призначена для змішування олій-
них фарб художником. У переносному значенні – це сукупність фарб, що ви-
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користовує художник. П. може бути багатою чи обмеженою відповідно до ху-
дожніх завдань, які поставив перед собою живописець. Це також розуміють, 
як сукупність засобів вираження у творчості (письменника, композитора і т. д.).

ПАНАцЕя [від грец. Panakeia – всецілителька; Панакея – міфологічна 
богиня, донька великого Асклепія (Ескулапа*), цілителька людей]. Сьогодні 
цей термін вживається в образному сенсі, означаючи: дивовижний засіб від 
усіх хвороб; алхімічне зілля для омолодження і довголіття; неймовірний за-
сіб, який вирішить всі проблеми; універсальний засіб проти будь-якого лиха, 
на всі випадки життя. 

ПАРАдиГМА (греч. paradeigma – приклад, зразок, доказ, аргумент) – ба-
гатозначний термін, який залежно від контексту може означати: 1) в античній 
філософії – поняття, що характеризує конкретне взаємовідношення духовної 
реальності і об’єктів матеріальної дійсності; 2) у сучасній філософії науки – 
система теоретичних та методологічних установок, взятих за зразок розв’я-
зування наукових задач, які поділяють більшість членів наукового співтова-
риства. Сукупність переконань, цінностей і методів, що визнаються певним 
науковим співтовариством. Спільне світорозуміння, загальноприйнята в кон-
кретному науковому колі система поглядів, знань, своєрідна картина світу .

ПАРАдОКС, парадоксальність (грец. parаdoxes – незвичайний, неймовір-
ний, несподіваний, дивний; від грец. παρα – поруч, біля, порівняно і  δόξα – 
думка, погляд) – несподіване явище, яке не відповідає звичайним, сталим на-
уковим уявленням; різко розходиться із загальноприйнятою, традиційною 
думкою з певного питання. Сам термін П. виник в античній філософії для ха-
рактеристики прояву нової, незвичайної, оригінальної думки. Парадоксаль-
ність – це якість і властивість незвичайного, неймовірного. 

ПАРЕНтЕРАлЬНий (від лат. par – упродовж, мимо і грец. εντερον – 
кишка), позашлунково-кишковий, уведення, яке оминає ШКТ. Метод уве-
дення чогось в організм не через ШКТ, а будь-яким ін. способом. Напр.: па-
рентеральне зараження – це позашлунково-кишкове зараження збудниками 
інфекційних хвороб; парентеральні  способи – це способи введення в орга-
нізм, напр., лікарських речовин. ПАРЕНтЕРАлЬНА ІМУНІЗАцІя – вве-
дення засобів імунізації парентерально (п/ш, в/м, в/в, внутрішньоартеріально, 
в різні порожнини і т. д.), оминаючи ШКТ.

ПАРтОН дОллІ (англ. Dolly Rebecca Parton, 1946 р. народження, США) – 
американська співачка в стилі кантрі, відома як королева кантрі-музики, ав-
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тор пісень, актриса й філантроп. Написала понад 3 тис. пісень, знялася також 
у низці фільмів. Народилася четвертою із дванадцяти дітей у бідній родині 
фермерів, які вирощували тютюн.

«ПАСти ЗАдНІХ» – відставати, спізнюватися, бути останнім у чому-не-
будь. За однією із легенд, колись давним-давно жили два бідні брати, які най-
малися пасти овець. Наприкінці дня, повертаючись додому, один підганяв усю 
отару, а другий – ішов позаду і збирав відсталих овець, тому завжди приходив 
останнім, часто запізнювався на вечерю. Коли його запитували, чому він знову 
спізнився, відповідав, що він пас задніх. З тих пір вислів став фразеологізмом 
(має українське коріння і часто зустрічається в українській літературі), а про 
тих, хто завжди спізнюється, відстає від решти говорять: вони «пасуть задніх».

ПАтОГЕННІСтЬ (від грец. pаthos – страждання, хвороба і genеs – що 
народжує, народжений) – хвороботворність; потенційна здатність мікроба (і 
це його видова генетична особливість, ознака; передається у спадок, бо за-
кріплена у геномі) бути причиною, породжувати, спричиняти захворювання. 

ПАтОГНОМОНІЧНий (від грец. πάθος – біль, страждання і γνωμικός – 
повчальний) – характерний, типовий для певної хвороби. Цей термін часто 
вживають для опису симптомів або ознак, що характерні лише для якогось 
одного конкретного захворювання, і це допомагає краще його діагностувати. 

ПЕПтиди (грец. πεπτος – поживний) – родина природних чи синтетичних 
сполук, молекули яких побудовані із залишків α-амінокислот, з’єднаних у лан-
цюг ковалентними пептидними (азот-карбонільними) зв’язками. Найкоротшим 
пептидом є дипептид, утворений одним пептидним зв’язком між двома аміно-
кислотами. Також існують трипептиди, тетрапептиди, пентапептиди, ..., окта-, 
нонапептиди. Пептиди, до молекул яких входить близько десяти амінокислот, 
формально називають олігопептидами. Коли в пептидний ланцюжок об’єд-
нується багато амінокислот, то утворюється поліпептид. На одному кінці (N – 
кінці) його молекули є вільна аміногрупа першої амінокислоти, а на другому 
(C – кінці) – вільна карбоксильна група останньої амінокислоти. 

ПЕРМАНЕНтНІСтЬ, перманентний (від фр. permanent, лат. permaneo – зоста-
юсь, продовжуюсь) – безперервний, постійний, сталий; неспинний, неперервний.

ПЕРОРАлЬНО (від лат. per os – через рот; os, oris – рот, ротом) – це за-
стосування, вживання чогось через рот (ліки, вода і т. д.).

ПЕРСиСтЕНцІя (від лат. persisto – постійно перебувати, залишатися, пе-
реживати) – здатність патогенних видів мікроорганізмів до тривалого вижи-
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вання (переживання) у макроорганізмі. П. закінчується або елімінацією* збуд-
ника із організму, або його загибеллю. 

П’ЄЗОЕлЕКтРиЧНий ЕФЕКт [від грец. piézō (πιεσο) – тисну, стискаю] – 
ефект виникнення поляризації діелектрика під дією механічної напруги (пря-
мий П . Е.) і виникнення механічних деформацій під дією електричного поля 
(зворотний П . Е.). Прямий і зворотний П . Е. спостерігаються в одних і тих 
самих кристалах – п’єзоелектриках.Ще в 1880 р. брати П’єр і Жак Кюрі ви-
явили, що деякі кристали, які зазнали деформації стискання або розтягнення 
в певних напрямках, поляризуються, і на їх гранях з’являються зв’язані заряди. 
Класичним прикладом кристалу, з п’єзоелектричними властивостями є кварц 
(SiO2). Ця речовина знаходить широке практичне застосування як п’єзоелек-
трик. Згодом п’єзоелектричні властивості були виявлені у понад 1500 речовин. 

ПІФАГОР (лат. Pythagoras  – «той, про кого оголосила Піфія»; бл. 569-475 
рр. до н. е.) – геніальний давн.-грец. філософ, математик і містик, творець ре-
лігійно-філософської школи піфагорійців. В інтелектуальному вимірі – одна 
з найбільш видатних особистостей, що будь-коли жили на Землі. Сучасники 
вважали, що він – син бога Аполлона. З 20-ти до 50-ти р. навчався у єгипет-
ських жерців, вавилонських магів, халдеїв, індійських брахманів, персів, зу-
стрічався чи не з усіма відомими мудрецями тієї епохи. Вважають, що саме П . 
увів термін «філософ», що перекладається як «намагається дізнатися».

ПлАтОН (430-348 рр. до н. е.) – супергеніальний давн.-грец. мислитель, 
визначний філософ, найвідоміший представник античного і світового ідеалізму, 
родоначальник цілого ідеалістичного напряму в філософії. Згідно з переконан-
ням П., справжнє буття належить тільки ІДЕЯМ. Для П. ІДЕЇ – це особливе 
буття, правлячий початок божественного розуму, істинні сутності й причини 
всіх речей та їх відносин, а також основа будь-якої дійсності. Нематеріальні 
і вічні, вони витають над світом поза простором і часом. Їх вічне буття є од-
вічним джерелом усього, що здійснюється. Щодо тілесних, чуттєвих (стосу-
ються психічної діяльності) речей, то вони – лише недосконалі, а іноді й дуже 
спотворені копії величних ІДЕЙ. Основні думки П. (про ІДЕЇ як прообрази 
матеріальних речей, безсмертя ДУШІ) увійшли суттєвим елементом у віро-
вчення багатьох світових релігій. 

ПОСтУлАт (від лат. postulatum – умова, позов) – незаперечна істина, що 
не потребує доведення; це положення, що сприймається як істина доти, доки 
не доказане інше. П. лежать в основі наук і наукових дисциплін: твердження, 
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припущення, яке при побудові певної наукової теорії приймають без доказів 
як вихідне, як аксіому*. Напр., основний постулат теорії Фрейда – існування 
у психіці людини нерозв’язаного конфлікту між свідомим і несвідомим.

ПРЕАМБУлА (від лат. praeambulare – те, що передує; praeambulus – що 
йде попереду) – передмова, вступна частина будь-якого важливого документа. 
У музиці називається прелюдією . 

ПРЕРОГАтивА (від лат. praerogativa – переважне право; praerogativus – 
першим подає голос) – це виключне право чи повноваження, перевага; винят-
кове, ексклюзивне право, привілей. Це перевага якоїсь людини в здійсненні 
певної діяльності. Напр.: право приймати рішення з будь-якого питання – П . 
нашого директора; тарифна політика – це П. держави; організація дослідниць-
кої діяльності – це П. учених; життя – прерогатива Бога і т. д.

ПРЕСиНГ (англ. pressing від press – давити) – цілеспрямований вплив, 
тиск на кого-небудь; процес посиленої опіки (переслідування). У спортивній 
грі – активна опіка кожного або всіх гравців команди супротивника по всьому 
полю. Розрізняють психологічний, командний, соціальний, антропогенний, 
алергічний, біологічний П. та ін.

ПРОйдиСвІт – це така людина, яка правдами і неправдами усюди зможе 
пройти; хитра, пронирлива, спритна у своїх вчинках; пройда; бродяга; про-
йдоха, авантюрист; аферист, шарлатан; непорядна людина, негідник. Від прой-
дисвіта варто триматися якнайдалі і не допускати його в своє коло спілкування. 

ПРОКАРІОти – доядерні (Prokaryotes, від лат. pro – перед + грец. karyon – 
горіх або ядро) – клітини без ядра. Група одноклітинних живих організмів, які 
не мають чітко оформленого ядра. Більшість прокаріотів – бактерії.

ПРОКРУСтОвЕ лОжЕ – за грец. міфологією – знаменитий розбійник на 
прізвисько Прокруст (грец. Προκρούστης – витягувач) жив біля Елевсіну (по-
близу Афін). Підстерігаючи подорожніх на шляху і пропонуючи втомленим 
мандрівникам відпочинок у себе вдома, він клав т. ч. спійманих людей на спе-
ціальне ліжко (ложе) і міцно прив’язував. Якщо воно було завелике для поло-
неного, Прокруст витягав ноги своєї жертви, поки вони не доходили до краю 
ліжка. Коли ж мандрівник не вміщувався, розбійник обрубував йому ноги (із 
сучасної точки зору, – цей розбійник просто маньяк). Покарав розбійника те-
сей – один з найвизначніших героїв у грец. міфології. Він силоміць поклав на 
розбійницьке ліжко самого Прокруста. Ложе виявилося для нього закоротке, 
і Тесей умертвив розбійника так само, як той убивав мандрівників. Прокру-
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стовим ложем називають якісь жорсткі рамки, штучні мірила, під які підганя-
ють факти та явища, творчість, ідеї тощо. 

ПРОМОУтЕР, промотор (від лат. promovere – просуватися; англ. promoter, 
promoter – покровитель, патрон). Особа, яка сприяє втіленню у життя будь-
якого проекту шляхом активного залучення ефективних для цього засобів (ін-
весторів, спонсорів); ін. значення: напр., пробіотик – П. життя; або – певна 
особа – П. справедливості, П. реформи; П. – конкретна людина чи корпорація, 
дійова особа в сучасному професійному боксі, уповноважена для вирішення 
усіх фінансових та організаційних питань проведення боксерських поєдинків.

ПРОСтАГлАНдиНи – біологічно активні речовини, похідні жирних кис-
лот (поліненасичених). Були виявлені 1936 р. у витяжці передміхурової залози (лат. 
prostata), у зв’язку з чим і отримали свою назву. Їх ще називають «місцеві гормони», 
але П. не є гормонами, хоч тісно взаємодіють із ними в регуляції росту і диференцію-
ванні клітин. Синтезуються майже в усіх органах і тканинах, але не накопичуються 
в них, а утворюються за необхідності під дією різних чинників. Відомо понад 20 П . 

ПРОтЕКтивНІСтЬ, ПРОтЕКтивНий (від лат. protector – покрови-
тель, захисник, опікун, щось або хтось, що може слугувати як захист). Про-
тективний ефект  – захисний ефект, проективні антигени – ті, які викликають 
синтез захисних антитіл.

ПРОтОЗОА (від грец. рго-tos – перший і zoon – тварина); простіші – тип 
тваринного царства, представники якого складаються з однієї клітини різного 
ступеня диференціації; одноклітинні або колоніальні еукаріоти. 

ПРОФАНАцІя (від лат. profanatio – оскверняю, осквернення святині, поз-
бавлення святості) – зневажливе, нешанобливе ставлення до чого-небудь загаль-
новизнаного, загальношанованого, перекручування, мимовільне спотворення, 
невміле перекручування, опоганювання, опошлення чогось. Профанатор – лю-
дина, що навмисно спотворює початковий зміст, закладений в ідею. Профан 
(від лат. profanus – необізнаний) – людина, яка береться безграмотно поясню-
вати якісь високі ідеї, спотворюючи їх. Профан – той, хто береться щось по-
яснювати, не маючи відповідного рівня компетенції у певній темі. 

ПРОХОдити ЧЕРвОНОЮ НитКОЮ – фразеологізм. Бути основним, 
провідним у чому-небудь, наскрізь пронизувати щось.

ПСЕвдОНІМ (від грец. – несправжньо іменований) – це вигадане, не-
справжнє ім’я, яке використовує людина. Найчастіше цим користуються діячі 
мистецтва. Протилежне – автонім (справжнє ім’я людини). 
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ПУБлІй СІР (Публілій Сір) – лат. Publilius или Publius Syrus. Римський 
поет. Жив у I ст. до н. е., був сучасником Цезаря, Октавіана Августа, Марка Ан-
тонія, Цицерона. Походив із Сирії (звідси і прізвисько Syrus – сирієць); у Рим 
потрапив як раб, згодом отримав освіту, свободу і розігрував свої драматичні 
твори у різних містах. Все, що дійшло до наших днів від його робіт, – це збірка 
сентенцій, серія моральних настанов.

РАйХ вІлЬГЕлЬМ – народився 1897 р. на території тодішньої Австро-У-
горщини, в Галичині. Лікар, біолог. У 1939 р. переїхав до США, де й створив 
свій т. зв. «оргонний акумулятор», викликавши різкий осуд з боку офіційних 
медичних кіл США. У 1957 р. за свій винахід потрапив на 2 роки у в’язницю, 
а видані ним книги публічно спалили! Відсидівши 9 місяців за ґратами, В. Райх 
раптово помер у камері від серцевого нападу. Досліджуючи хвороби і можли-
вість їх лікування, Райх створив власну оригінальну теорію: вважав, що всі 
недуги (особливо хронічні) виникають унаслідок однієї загальної причини, 
а саме – через порушення правильної біологічної пульсації органів і тканин 
тіла. Для відновлення такої правильної пульсації, яка забезпечить і оздоров-
лення, і омолоджування організму, необхідно поповнити запаси енергії (наз-
вав її «оргон»). На думку Райха, оргон є особливою біологічною енергією, що 
випромінюється Сонцем і насичує всю атмосферу, ґрунти і води нашої пла-
нети. Але енергію потрібно десь і якось акумулювати, а потім, уже акумульо-
вану – використати. Відтак Райх створив т. зв. «акумулятор» – звичайний ящик 
з органічного матеріалу (напр., дерево), зсередини оббитий листовим залізом 
з отворами для дихання. Процедура лікування проста: пацієнт заходив усеред-
ину ящика, сідав на стілець і спокійно сидів там протягом 15-45 хв. 1-2 рази 
на день. Багаторічні і не раз перевірені досліди на мишах переконали Райха 
в тому, що «оргонний акумулятор» є потужним терапевтичним засобом, у т. ч. 
і для лікування раку. Зокрема, навесні 1941 р. він уперше застосував проце-
дуру «оргонної» терапії для лікування раку у людей. Було відібрано 15 хво-
рих, які лікарями офіційно були визнані безнадійними. Вдалося отримати чіткі 
позитивні результати, що дуже не сподобались медичним і фармацевтичним 
компаніям. І вони за допомогою грошей і судової системи успішно ліквіду-
вали конкурента. 

РАССЕл БЕРтРАН – див. БЕРтРАН РАССЕл. 
РЕАКтивНІСтЬ ОРГАНІЗМУ – поняття «реактивність» означає спро-

можність організму відповідати на ті чи інші внутрішні або зовнішні подраз-
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нення. Р. живих систем – основна, універсальна властивість життя, поряд із 
такими, як спадковість, ріст, розвиток, харчування, обмін речовин та ін. Фор-
мується у процесі філо- і онтогенезу та відображає видові, групові та індиві-
дуальні особливості реагування. 

РЕАКтОГЕННІСтЬ (реакція + грец. створювати, породжувати) – влас-
тивість вакцини викликати при введенні в організм будь-які побічні ефекти, 
як місцеві, так і загальні.

РЕАлЬНІСтЬ (від лат. res – річ, предмет; realis – дійсний, речовинний) – 
філософський термін, який означає – «те, що існує насправді». Синонімом у  
повсякденному вжитку часто виступає поняття «дійсність», однак у філософії 
дійсність це інше, – це реалізована можливість. Антоніми – ілюзія, фантазія. 
Хоч як не дивно це звучить, але дуже важливо усвідомити, що Р. людини іс-
нує тільки в її свідомості! Вона сама створює свою Р., і той, хто може управ-
ляти Р., дуже легко може контролювати і використовувати людину.

РЕГАлІї (від лат. regalis – царський; «ті, що належать правителю») – предмет, 
що символізує владу, символи влади (корона, булава); знак або відзнака (орден, 
медаль). Грошова регалія – виключне право монарха або держави випускати гроші.

РЕЗидЕНтНА МІКРОФлОРА (облігатна, основна, індигенна). РЕЗи-
дЕНт (від лат. residens – той, що сидить, залишається на місці). 1) мікрофлору 
можна розподіляти на резидентну (постійну) і транзиторну (алохтонну, тимча-
сову). Резидентна мікрофлора (зазвичай сприймається як синонім мікрофлори 
нормальної) представлена мікробами, які постійно живуть і розмножуються на 
якомусь об’єкті (мікрофлора, яка притаманна об’єкту). Транзиторна мікрофлора 
представлена мікроорганізмами, що тимчасово поселились на об’єкті, і може 
складатись з будь-яких мікроорганізмів, включаючи патогенні. По суті, пред-
ставники облігатної мікрофлори – це найбільш дружні мікробні симбіонти 
тварин та людей; 2) стійке хронічне носійство патогенного або умовно-пато-
генного мікроба, напр., стафілококів, сальмонел, ряду вірусів. Див. також ІН-
диГЕННА МІКРОФлОРА .

РЕЗиСтЕНтНІСтЬ ОРГАНІЗМУ (від лат. resistentia – опірність, проти-
дія, здатність чинити опір чому-небудь). Реактивність та резистентність тісно 
пов’язані. Разом вони відображають основні властивості живого організму. 
Резистентність організму зумовлено його реактивністю, спрямованою на збе-
реження гомеостазу. Резистентність може бути первинна, пов’язана зі спадко-
вими факторами, і вторинна – набута.
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РЕЗЮМЕ (фр. rеsumе) – має декілька значень: 1) абзац, який коротко опи-
сує зміст текстової роботи (наукової статті, патенту тощо); 2) у письмовій або 
усній доповіді – короткий (підсумковий) виклад якоїсь інформації; 3) вид до-
кументу, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність 
та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає (аналог – CV – лат. 
curriculum vitае – «життєвий шлях»). Мета резюме (і CV) – зацікавити робо-
тодавця своєю кандидатурою; 4) важливий розділ бізнес-плану.

РЕІНКАРНАцІя (від лат.: re... – префікс, що означає повторну, відтворену 
дію + incarnatio – втілення; проникнення, переселення Душі в тіло; буквально 
означає «повторне втілення, перевтілення». Це філософська доктрина, згідно 
з якою безсмертна сутність живої істоти (у деяких варіаціях – тільки людей) 
перевтілюється знову і знову, переходить з одного тіла в ін. У кожному житті 
розвивається нова індивідуальна особистість у фізичному світі, але одночасно 
певна частина «Я» індивідуума залишається незмінною, переходячи з тіла 
в тіло у низці перевтілень. Ланцюг перевтілень має свою мету – Душа (енер-
гія) при цьому еволюціонує. В східних релігіях буддизму та індуїзму вчення 
про реінкарнацію тісно пов’язане з поняттям карми. За індійськими віруван-
нями – вбивця в наступному житті обов’язково переродиться у жертву і сам 
буде вбитий, ґвалтівник зґвалтований, злодій пограбований, крадій обікраде-
ний, а шахрай стане лохом.

РЕйКІ – заснована в 1922 році японським буддистом Мікао Усуї на основі 
стародавніх практик. Саме слово складено з двох ієрогліфів: «рей» (Всесвіт, 
Дух, душа, дар, натхнення, таємниця) та «кі» (енергія, розум, настрій, індиві-
дуальність, сила характеру, талант). В англомовних країнах Р. частіше нази-
вають «універсальною життєвою енергією». З часом виникло багато різнови-
дів і течій Р. Це вид нетрадиційної медицини, різновид «східної» медицини, 
у якому використовують техніку зцілення шляхом доторку долонями, через 
які пацієнтам передають цілющу енергію. В основі Р. закладено ідею єднання 
духовного і матеріального світів. 

РЕКОНвАлЕСцЕНцІя (від лат. re – повторна, поновлювана дія + 
convalescentia – одужання) – період одужання людини або тварини, що харак-
теризується поступовим зникненням ознак хвороби і відновленням нормаль-
ної життєдіяльності організму. В період Р. поліпшується апетит, збільшується 
маса тіла, нормалізуються функції окремих органів. Але не завжди це віднов-
лення є повним. Р. буває швидкою (до однієї доби) або тривалою (кілька тиж-
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нів і більше). Напр., сироватка – реконвалесцентів – сироватка крові (молока) 
від тих, хто хворів і одужав (від перехворілих). 

РЕлІКтОвий (від лат. relictum – залишок) – той, що належить до мину-
лого. Прикметник до РЕлІ́Кт (біол.) – мікробний, рослинний чи тваринний 
організм, що зберігся як пережиток від більш давніх епох.

РЕПлІКАцІя (пізньолат. re + plicatio – повторення, повторне відтворення) – 
відтворення, копіювання. Напр., Р. – складний багатоетапний процес самовід-
творення нуклеїнових кислот, генів та хромосом; Р. клітини починається з по-
двоєння ДНК, наслідком якого є подвоєння хромосом і т. д.

РЕтУШ (франц. retoucher – підмальовувати, підправляти). Процес редагу-
вання зображення від моменту його появи до отримання фінального продукту. 
Ретушер (франц. retoucheur) – той, хто займається Р . 

РЕцЕПцІя (від лат. receptio – прийняття) – у фізіології: здійснюване рецеп-
торами сприйняття енергії подразників і перетворення її у нервові збудження. 

«РОжЕвІ МРІї́». Взагалі мрії – те, що створене уявою, фантазією; витвір 
нашої уяви, власного «внутрішнього світу», думки про щось бажане, приємне. 
А коли говорять про «рожеві мрії», то, зазвичай, йдеться про нереальні, не-
здійсненні, або маловірогідні, не дуже реалістичні мрії. Цей термін – про вну-
трішній світ людини. Аналогом словосполучення «рожеві мрі́ї» у зовнішньому 
світі є фразеологізм  – «дивитися крізь рожеві окуляри».

САКРАлЬНий (від лат. sacri, sacrum – священний предмет, обряд, таїн-
ство). Священне, присвячене Богам, все що має відношення до Божественного, 
релігійного, небесного, потойбічного, містичного; той, що має магічний зміст, 
який звучить як заклинання.

САНСКРит (дослівно – культурна упорядкована мова) – літературна мова 
давньої Індії, мова науки, культу* і культури. Від санскриту беруть початок усі 
індоєвропейські мови (кількість носіїв перевищує 2,5 млрд). Мовознавці де-
яких країн припускають, що С. є мовою (не дивуйтесь і без іронії!) – проу-
країнською. У «Британській Енциклопедії» у статті «Англійська мова» ві-
домий учений- філолог Річард Білсон пише: «Англійська мова та більшість 
індоєвропейських мов походять із прамови, що нею розмовляли десь 5000 
років тому на сучасній території України». Самі індуси не заперечують, що 
їх санскрит і знамениті Веди потрапили на територію Індії із далеких країв. 
Вагомим підтвердженням зв’язку С. з Україною також є і те, що навіть у су-
часній українській мові та її діалектах залишилося чимало санскритських 

* див. розділ 15 «термінологія»
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слів: куля, уста, війна, річ, ніс, ніч, брат, кат, напад, пан, пані, панна, рай, біда, 
честь, пошана та багато ін.

СЕлЬЄ Г. Ганс Сельє (Hans Hugo Bruno Selye; 1907-1982 рр.) – відомий 
канадський ендокринолог австро-угорського походження, лікар, біолог зі сві-
товим ім’ям, патофізіолог, директор Інституту експериментальної медицини 
і хірургії, основоположник учення про стрес. Протягом майже п’ятдесяти років 
вивчав проблеми загального адаптаційного синдрому і стресу, творець вчення 
про гіпофізарно-адреналову систему. 

СЕНтЕНцІя (лат. sententia – думка, судження) – вислів, що коротко по-
вчає, як є чи має бути в житті.

СЕПАРАтиЗМ (сепаративність) – від лат. separatio – відокремлення. Це 
прагнення окремих груп населення чи організацій до відокремлення, відосо-
блення; рух за надання частині держави права автономії чи за її повне відо-
кремлення й створення нової держави. Сепаративний – відокремлений, окре-
мий, неузгоджений.

СиМБІОНти (від грец. symbiosis – співжиття, живу разом) – організми, 
які перебувають у симбіозі. Напр., бактеріальні С. людини складають його нор-
мальну мікрофлору (нормофлору). Симбіонтами можуть бути і енергетичні 
сутності, що можуть жити у т. зв. аурі людей та тварин і вести напів- або па-
разитичний спосіб життя.

СиНдРОМ (грец. syndrome – сполучення, об’єднання) – сукупність симп-
томів із загальним патогенезом; комплекс симптомів, що характерні для будь-
якого захворювання. Багато синдромів називають іменами вчених, які вперше 
їх описали. Напр., синдром Дауна, названий на ім’я доктора Джона Дауна; cин-
дром Клайнфельтера – Гарри Клайнфельтера та ін.

СиСтЕМА СІ – Міжнародна система одиниць, скорочено – СІ, міжна-
родна абревіатура SI (початкові букви фр. назви Systeme International). Сучасна 
форма метричної системи, ухвалена у 1960 році.

СКЕПтициЗМ (від гр. skeptikos – той, що розглядає, розслідує) – кри-
тично-недовірливе, сповнене сумніву ставлення до чого-небудь. Це філософ-
ська позиція, що характеризується сумнівом в існуванні будь-якого надійного 
критерію істини. Це сумніви, доведені до правила, вчення. 

СМАРАГдОвА СКРижАлЬ, смарагдові скрижалі (лат. Tabula Smaragdina) – 
кладязь стародавньої мудрості, де пояснюються принципи, за якими живе Всес-
віт. Припускають, що написав їх найвидатніший із божеств Стародавнього 
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Єгипту – Тот-Атлант: Бог мудрості і знань. У грец. міфології Тоту відповідає 
Бог Гермес, батько алхімії і покровитель усіх наук, названий Трисмегістом 
(«тричі великим») – той, хто пізнав рай (небо, духовний світ), пекло (землю, 
матерію) і людську суть (закони природи). За легендами Гермес жив у IV тис. 
до н. е. (прожив близько 300 років). Люди обожнювали його ще за життя як вті-
лення Бога Тота. Скрижаль знайдено в руках Гермеса в печері, де він був по-
хований. Теософська частина спадщини Гермеса стала основою герметизму: – 
людина – це мікрокосмос, частина макрокосму; – людський розум є частиною 
Божественного Розуму, тому, пізнаючи себе, пізнаєш Бога;  – структура лю-
дини відповідає структурі Всесвіту, і всі процеси, що відбуваються у людині, 
відповідають всесвітнім процесам; – ніщо не перебуває в стані спокою – все 
рухається, вібрує; – щоб змінити свій настрій чи душевний стан, зміни свою 
вібрацію;  – все має свої полюси, свою протилежність; – усіляка причина має 
свій наслідок, усілякий наслідок має свою причину, все здійснюється згідно із 
законом; – головною метою посвяченого герметика є осягнення світобудови, 
а через неї – вищої Божественності і т. д. 

СОКРАт (Socrates із Афін; 469-399 рр. до н. е.). Найбільш відомий (як Пла-
тон і Аристотель) філософ античності, суперечки щодо вчення якого трива-
ють дотепер. Учитель великого Платона. Був засуджений до смерті («… винен 
у тому, що не визнає Богів, визнаних державою, а вводить інші, нові боже-
ства….») шляхом прийняття отрути – цикути (кубок Сократа). Ніколи і нічого 
не писав, вчення С. було виключно усним; увесь вільний час проводив у бе-
сідах з учнями про добро і зло, прекрасне і потворне, чесноти і пороки, про 
те, як здобуваються знання. Тому, інколи його називають не так філософом (у 
класичному розумінні) як, давн.-грец. мудрецем. 

СОРБОННА (фр. Sorbonne) – університет у Парижі, заснований у 1253 р. 
Робером де Сорбоном (1201–1274 рр.). Найбільший навчальний заклад Франції.

СтАГНАцІя (від лат. stagno – роблю нерухомим, зупиняю; лат. stagnum – 
стояча вода) – депресія, застій, інертність. У широкому сенсі слова – це майже 
нерухомий стан будь-якого об’єкта. Частіше використовується в економічній 
сфері, проте є й ін. значення. У медицині так говорять, коли є застій крові, 
лімфи, різних секретів в організмі, психологи – про застій особистісного росту 
людини, екологи – коли йдеться про застій води у водоймах. 

СтЕРЕОтиПи (від давн.-грец. – об’ємний і відбиток) – усталене ставлення 
до подій, вироблене на основі порівняння їх з внутрішніми ідеалами. Усталений 
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шаблон мислення, забобон, що часто має мало спільного з реальністю; стійка 
думка, вироблена поколіннями людей. С. є регуляторами соціальних відносин, 
особливими формами обробки інформації, що полегшує орієнтацію людини 
у світі. Не варто сліпо довіряти стереотипам, не осмисливши їх. Автостереотип – 
думка особистості про себе, про те, якою людиною слід їй бути. Гетеростерео-
тип – стереотипна думка особистості про ін. людей. Руйнування шкідливих сте-
реотипів і формування корисних – завдання кожної незалежно мислячої людини.

СтиМУл (від лат. stimulus – батіг, стрикало) – у Стародавньому Римі заго-
стрений прут або палиця, якими підганяли худобу. У широкому розумінні C. – 
це спонукання до дії; зовнішня причина, що спонукає людину діяти для досяг-
нення поставленої мети; причина, що зацікавлює людину зайнятися певною 
діяльністю. Це основний інструмент мотивації, який за своїм змістом більш 
об’єктивна категорія, а вже мотиви мають більш суб’єктивно-ідеалістичну базу, 
бо вони пов’язані із духовними світоглядними основами особистості, зі сту-
пенем розвиненості культури людини.

СтРЕС (від англ. stress – напруга, тиск) – неспецифічна реакція організму 
як відповідь на дію подразника, який за силою перевищує норму. Найважли-
віша біологічна функція С. – адаптація.

СтУПОР (від лат. stupor – заціпеніння, оглушення) – стан знерухомлено-
сті з повним або частковим ослабленням реакцій на подразники.

СУБСтАНцІя (від лат. substantia – сутність; те, що лежить в основі) – як 
філософська категорія: те, що існує самостійно, саме собою, на відміну від іс-
нуючих у чомусь іншому. і через інших.; те, що існує в собі і завдяки самому 
собі. У біології, гуманній та ветеринарній медицині – це будь-яка речовина ор-
ганічного та неорганічного походження або суміш речовин, що може використо-
вуватися для виготовлення біологічних (медичних, ветеринарних) препаратів.

СУГЕСтивНІСтЬ – здатність легко потрапляти під чужий вплив, сприй-
мати психологічний тиск із боку ін. особи або групи осіб, ступінь сприйнят-
ливості до зовнішнього впливу. Є індивідуальною рисою особистості. Ще під 
С. розуміють індивідуальну схильність до навіювання. Це здатність піддава-
тися впливу ідеї, сприйнятої мозком, і реалізовувати її. 

TABULA RASA [лат. «чиста (вискоблена) дошка»] – вперше цей вислів 
зустрічається в Аристотеля (384-322 рр. до н. е.) як позначення початкового, 
«чистого» стану людської свідомості (свідомості дитини). Філософ порівнює 
її з покритою воском дощечкою для письма, якою користувалися у Стародав-
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ній Греції – табулою. На ній можна, просто розгладивши віск, легко стерти ра-
ніше написаний текст і, зробивши її таким чином знову чистою, написати щось 
нове. Так і в «чистій» свідомості дитини можна «написати» все, що захочуть 
батьки та вчителі. Англ. філософ Локк (1632-1704 рр.), часто вживаючи цей 
вислів, зробив його популярним для сучасників. Зараз, коли говорять «tabula 
rasa», то мають на увазі, що об’єкт у певній сфері не має зв’язків із минулим 
і може розвиватися у будь-якому напрямку, або що хтось у конкретному пи-
танні дилетант, «чистий» (без знань і умінь), «стерильний». 

тАНдЕМ (англ. tandem – розташування один за одним, вервечкою) – спільна 
із кимось (чимось) діяльність, спілка, співдружність. Працювати у тандемі – 
вид діяльності, у якій беруть участь декілька об’єктів, виконуючи завдання/
роботу спільними зусиллями. 

тАНтРи – загальне позначення езотеричних індійських традицій; це свя-
щенні тексти, у яких мова йде про духовні практики. Тантризм – це і віро-
вчення, і своєрідна культова та йогічна практика. Більшість учених розгляда-
ють його як особливу форму індуїзму. Священні тексти – тантри дають таке 
трактування цього терміну: «… Вчення, яке розкриває знання про істинну суть 
усього – і таким чином рятує». Тантрична традиція неоднорідна й складається 
з великої кількості різних течій і сект.

тАвтОлОГІя (від давн.-грец. єταυτο – те ж саме) – використання пов-
торювання або надлишковості у мові, коли одна частина висловлювання пов-
ністю або частково дублює зміст іншої. Напр.: «популярні шлягери», «одно-
голосний консенсус», «прайс-лист цін» та ін. Здебільшого, вживання таких 
тавтологій є проявом недостатньої логічної та мовної грамотності. Найбільш 
очевидною тавтологія виглядає у словосполученнях, де дублюється один ко-
рінь (напр., «масло масляне») або корені різномовного походження з анало-
гічним змістом («народний фольклор»).

тЕлЕПЕНЬ – нерозумна, вайлувата людина – вайло; дурень, недотепа, 
тюхтій, йолоп, бовдур, бельбас, незграба, бурмило, одоробло, тютя, неотеса. 
Мабуть, колись наші предки телепнями називали тих, хто безцільно теліпався 
туди-сюди і був неефективним, наче пень (корінь зрізаного дерева, як відомо, 
не приносить плодів). А осучаснена версія: телепень – це теле-пень. Тобто лю-
дина, яка беззастережно вірить у те, що кажуть по телевізору, і особливо у те, 
що йому там обіцяють; теле-пень – людина, яка фактично позбавлена критич-
ного мислення і наївно в усе вірить.
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тЕСлА Н. – Нікола Тесла (1856-1943 рр.) – геніальний винахідник і леген-
дарний фізик. Походить із сербської сім’ї, згодом став громадянином США. 
Найбільш відомий завдяки своїм відкриттям у сферів електрики, магнетизму, 
електро- та радіотехніки. Автор близько 800 винаходів у цих сферах. У 1884 
р. приїхав з Європи у США і влаштувався на роботу в компанію Томаса Еді-
сона інженером із ремонту електродвигунів і генераторів постійного струму. 
У 1885 р. Едісон пообіцяв талановитому інженеру 50 тис. доларів (на ті часи 
сума, еквівалентна майже 1 млн сучасних доларів), якщо він зможе конструк-
тивно поліпшити електричні машини постійного струму, придумані Едісоном. 
І у Тесли це вийшло! Однак хитрий американець його обманув, сказавши, що 
пожартував. Тоді Т. негайно звільнився з компанії, і з тих пір тривала ворож-
неча між двома знаними винахідниками. Т. прихильник т. зв. «ефірної фізики»: – 
його досліди та експерименти показали наявність «ефіру» як особливої форми 
матерії. Його називали  – «Людина, яка винайшла XX століття». 

TERRA INCOGNITA (лат. невідома, незвідана земля) – сьогодні вислів 
«терра інкогніта» має переносне значення. Так називають щось незнайоме, не-
досліджене, невідоме: речі, дії, нові галузі знань.

тОлЕРАНтНІСтЬ (від лат. tolerantia – терпіння) – терпимість, терпіння; 
у загальному значенні здатність сприймати щось, не схвалюючи це; добро-
зичливе або принаймні терпиме, стримане ставлення до чогось. З біологічної 
точки зору т. – екологічна пластичність. Це здатність організму переносити 
несприятливий вплив того або ін. фактора зовнішнього середовища. 

тОтАлЬНий (лат. totalis – весь, повний, цілий) – всеохоплюючий, пов-
ний; всеосяжний; який стосується всіх, охоплює все, всіх; загальний. Напр., 
тотальні: війна, мобілізація, дефіцит, перевірка, контроль, безграмотність; то-
тальна генетична паспортизація, тотальна психологічна залежність і т. д.

тРАКтАт (від лат. tractatus – підданий розгляду, обговоренню) – філософ-
ський, теологічний або науковий твір, що містить виклад конкретної теми, її 
обговорення і шляхи вирішення проблеми. Трактувати – це висловлювати свої 
погляди з приводу певного питання. 

тРАНСцЕНдЕНтНІСтЬ, трансценденція, трансцендентний (від лат. 
transcendens – що перевершує, виходить за межі, переступає) – філософський 
термін, який характеризує те, що принципово недоступне дослідному пізнанню 
або не ґрунтується на досвіді. В ідеалістичній філософії – який перебуває поза 
досвідом, неприступний для людського пізнання. Напр., т. Бога щодо свого 
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творіння; трансцендентальна медитація – коли розум виходить за межі трьох 
станів свідомості, якими обмежене наше повсякденне життя – неспання, ба-
дьорість, сон зі сновидіннями і глибокий сон. Протилежність т. – іманентність* .

тРЕНд (від англ. trend – тенденція) – це стійка в часі тенденція, напрям 
розвитку якого-небудь процесу або явища. Термін застосовується у різних сфе-
рах діяльності і галузях знань.

тРиГЕР (англ. trigger) – пусковий сигнал.
тРивІАлЬНий – див. БАНАлЬНий.
УНІФІКАцІя (від. лат. unus – один та facio – роблю) – приведення до од-

номанітності, єдиної форми або системи. УНІФІКОвАНий – той, який має 
єдину форму, систему, єдині нормативи.

ФЕйК (від англ. fake – підробка, фальсифікація) – побрехенька, фальшивка. 
Часто вживається в інформаційній сфері, коли йдеться про якісь неправдиві 
новини: «фейковий сайт», «фейкова сторінка», «фейковий аккаунт»*, а також – 
«фейкові продукти, товари», або про людину – «він є фейк» та ін. Такі підробки 
потрібні для шахрайства. 

ФЕНОМЕН (від грец. – те, що з’являється) – незвичайне, єдине в своєму роді 
явище, рідкісний факт, який важко збагнути; будь-яке явище, що можна пізнати на 
основі досвіду. Існують природні феномени, видатну людину теж можуть назвати 
феноменом. До феноменів належить і саме життя. З філософської точки зору – Ф. – 
це те, що себе у самому собі показує, самодемонструє, самопроявляється. 

ФІКцІя – те, що не відповідає дійсності, не існує або видається за дійсне; 
вигадка, витвір, фантазія; брехня, яка визнана істиною заради чогось або когось.

ФлАвОНОїди (від лат. flavus – жовтий) – природні фенольні водороз-
чинні сполуки, що нагромаджуються в усіх органах рослин. Лише рослини 
можуть їх виробляти, тому в продуктах тваринного походження ці речовини 
відсутні. Ф. мають широкий спектр біологічної активності: впливають на ді-
яльність багатьох ферментів; беруть участь в окисно-відновних процесах, ви-
конуючи антиоксидантну функцію; мають Р-вітамінну активність; проявляють 
протимікробний, антигістамінний, протизапальний ефект.

ФлОГОГЕННий (від лат. phlogogenes – той, що викликає запалення). Напр., 
розрізняють два типи антибактеріального реагування фагоцитів: нефлогоген-
ний (фізіологічний) та флогогенний (той, що викликає запалення).

ФОлІАНт (від лат. folium – аркуш) – це книга, формату фоліо (1/2 тради-
ційного пергаментного аркуша, що майже відповідає сучасному формату А3 – 

* див. розділ 15 «термінологія»
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29х40 см. Мається на увазі, що текст був написаний або надрукований на кож-
ній стороні аркуша, складеного вдвічі, і потім сторінки прошили або склеїли 
торцями, утворивши книгу. З одного аркуша виходили дві сторінки книги. Нині 
так називають будь-яку велику товсту книгу.

ХАОС (від грец. χάος, chaos – розкриваюся, розверзаюся; у грец. міфо-
логії – глибока безодня, наповнена туманом і мороком, з якої створилося все 
суще; абсолютно безформний, безладний, невизначений стан) – первинний 
стан Всесвіту, нескінченний простір, безформна сукупність матерії і простору. 
Х. – противага порядку. Термін Х. розуміють як безлад, плутанину, непорядок.

ХРЕСтОвІ ПОХОди – військово-релігійні походи західно-європейського 
лицарства і цивільних осіб до країн Близького Сходу під гаслом боротьби за 
визволення Гробу Господнього та Святої Землі від «невірних». У них брали 
участь феодали, міщани, селяни, купці і навіть діти. Усі верстви населення у ре-
зультаті хрестових походів прагнули спокутувати гріхи через визволення Свя-
тої Землі (так їх вчили церковники). Католицька церква розглядала хрестові по-
ходи як поширення свого впливу на Схід і примноження прибутків. Протягом 
майже двох століть, починаючи з 1096 р. і до 1291 р., західноєвропейські хри-
стияни (т. зв. католики) здійснювали завойовницькі походи. Благословляли на 
війну та криваві битви самі Папи Римські. Вперше у 1095 р. на Клермонському 
соборі Папа Римський Урбан ІІ закликав воїнів-християн здійснити військо-
вий похід у Святу Землю (з висоти історії зрозуміло – цей Папа бездумно по-
гарячкував. І хто йому таке підказав? До чийого голосу він прислухався? Які 
злі сили його так напоумили?). Заклик Папи знайшов досить гарячий відгук (а 
як інакше? Він сам та ін. казали, що Папа – намісник Бога!). Перший ешелон 
хрестоносців склали селяни й бідні міщани. З вигуками «Deus vuet» (лат. «Го-
сподня воля») тисячі хрестоносців вирушили у тривалий похід на Схід. Але це 
військо було погано підготовлене (ненавчене, неозброєне, недисципліноване 
і т. д.), бо ієрархи* вважали свою місію на 100% успішною, адже – їх благо-
словив на війну, дозволив будь-кого вбивати або катувати і при цьому гаран-
тував не тільки відпущення усіх гріхів, а й щедру земну винагороду сам Папа. 
Як виявилося, патронат Папи та заклинання сотень його кардиналів не дуже 
допомагали – у  першому ж бою під столицею Нікейського султанату армію 
хрестоносців майже повністю знищили турки (тільки десята частина вряту-
валася втечею). Потім були другий, третій, четвертий та інші безславно-кри-
ваві та злочинні хрестові походи. А у 1212 році (як верх мракобісся) органі-

* див. розділ 15 «термінологія»
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зований хрестовий похід дітей, що як безгрішні мали відвоювати (на думку 
християнських кардиналів та ксьондзів) для Папи і його пастви Єрусалим. До 
Палестини (переважно з Франції та Німеччини) вирушили близько 50 000 (!) 
дітей. Та цей похід, як і всі попередні, закінчився ганебно для Папи і карди-
налів й трагічно для дітей. Вони частково не витримували труднощів походу – 
хворіли і помирали, а частково були продані в рабство. Згодом відбувалися ще 
хрестові походи, проте усі були невдалі й безславні (1217-1221 рр., 1228-1229 
рр., 1248-1254 рр., 1270 р.). А у 1291 р. Палестину завоював правитель Єгипту 
і походи у цьому напрямку закінчилися. На І (1245 р.) та ІІ (1274 р.) Ліонському 
соборах за ініціативи Папи Римського активно обговорювалося питання орга-
нізації дев’ятого хрестового походу проти монголо-татар. На І Ліонському со-
борі був присутній навіть митрополит Київський – Архієпископ Руський Петро 
Акерович. Проте ці плани не втілилися у життя (західні європейці не дуже «го-
ріли бажанням» визволення східних країн – так надалі історично й склалося). 
Висновок один – хрестові походи, як військові експедиції з метою визволення 
Святої Землі, зазнали цілковитого краху. Вони спричинили колосальні людські 
втрати як серед населення країн Сходу, так і серед самих загарбників – учасни-
ків ганебних походів. Під час походів знищено цілі території й цивілізації, без-
ліч історичних міст, пам’яток культури, бібліотек, палаців тощо. Напр., у резуль-
таті четвертого хрестового походу було зруйновано Константинополь – центр 
східної християнської культури. Сучасні незалежні історики вважають, що саме 
цілі століття безкарної, жорстокої (звірячої) діяльності «святої» інквізиції під 
ідеологічним захистом і «благословенням» усієї християнської церкви та кри-
ваві хрестові походи під патронатом багатьох Пап Римських, їх вплив на пси-
хіку мільйонів («духовна основа» і тоді, і зараз – однакова, правлячі релігійні 
конфесії нікуди не поділись, постулати і парадигми суттєвих змін не зазнали) – 
зробили можливими в подальшій історії людства криваві революції, згубні сві-
тові війни, ГУЛАГи та голодомори, Освєнцими та Майданеки. 

З точки зору управління біологічними (у т. ч. епізоотичним/епідемічним) 
процесами хрестові походи мали колосальний вплив взагалі на світ і на Євро-
пейський континент особливо. Переміщення такої маси людей та тварин спри-
чиняло виникнення та розповсюдження значної кількості страшних за своїми 
наслідками епідемій та епізоототій. Результати досліджень у цьому напрямку 
були б цікавими та корисними для розвитку науки про управління у біології 
та цінними для аналітики і прогнозування.
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цитОКІНи – група невеликих пептидів та білків (ММ – 8-30 кДа, їх ві-
домо більше 100), які регулюють міжклітинні й міжсистемні взаємодії в ор-
ганізмі, включаючи стимуляцію або пригнічення їх росту, диференціацію, 
функціональну активність і навіть – виживання клітин (апоптоз), а також за-
безпечують узгодженість дії імунної, ендокринної і нервової систем як у нор-
мальних (фізіологічних) умовах, так і при відповіді на дії, які призводять до 
патології. Іншими словами – ц. є важливими інструментами управління у між-
клітинних зв’язках, елементами управління інфекційним процесом. Вони ак-
тивні в дуже малих концентраціях.

цицЕРОН Марк Туллій (лат. Marcus Tullius Ciceron, 106-43 рр. до н. е.) – 
давньоримський політичний діяч, відомий оратор, філософ та літератор. При-
хильник свободи і республіки, успішно захищав свої ідеали у блискучих ви-
кривальних промовах. Літературна спадщина ц. складається з його публічних 
промов, творів з ораторського мистецтва, філософських трактатів, поетичних 
збірників і приватних листів. Він уперше зробив лат. мову повноправним за-
собом висловлення філософських ідей, прагнучи дати римській освіченій пу-
бліці матеріал для серйозного читання і самоосвіти. ц. вважав, що істинна 
філософія, як прагнення до мудрості та морального удосконалення, збагачує 
основу повсякденного існування – дружбу, і наповнює сенсом неминучі тяготи 
життя: старість, біль, смерть близьких і очікування власної. 

ШКОлА ПІФАГОРА – заснована Піфагором (він називав себе не мудре-
цем, а «тим, хто любить мудрість») у Кротоні (Південна Італія) і проіснувала 
до IV ст. до н. е., хоч гоніння на неї почалися майже одразу після смерті Піфа-
гора (580-500 рр. до н. е.). По суті, це була перша філософська школа (спілка, 
клуб, орден, релігійно-філософське аристократичне братство). Саме в піфа-
горійській школі почали розвиватися астрономія та медицина. Піфагорійців 
також вважають родоначальниками гуманітарної, природничої, точної та ін. 
наук. Піфагор був першим, хто назвав Всесвіт космосом. За його вченням ос-
новоположні принципи світобудови можна висловити мовою математики. По-
чатком, що об’єднує всі речі, виступають числові співвідношення, які виража-
ють гармонію й порядок природи: «Усі речі суть числа». За вченням Піфагора, 
«Бог – це число чисел», це єдиний Бог, що містить у собі все. Бог виявляється 
як закон і сам є закон. За Піфагором, душа є безсмертна і перевтілюється після 
смерті в ін. живі істоти. Закон світобудови відображається у світовій гармонії, 
а світова гармонія – це єдине в безлічі й безліч в єдності .
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ЩАСтя – це коли здоров’я схоже на богатирське, дружина схожа на ідеал, 
діти схожі на тебе, робота схожа на хобі, теща не схожа на начальника, началь-
ник не схожий на ідіота, а зарплата не схожа на милостиню. 

ЩЕдРОвицЬКий Г. П. Видатний вчений – Щ. Георгій Петрович (1929-
1994 рр.); філософ і методолог, громадський і культурний діяч, творець нау-
кової школи. 

ЮНГ, Карл Ґустав Юнґ (нім. Carl Gustav Jung; 1875-1961 рр.), швейцар-
ський психоаналітик і психолог, родоначальник аналітичної психології. Ствер-
джував, що людина народжується не тільки з біологічною, а й із психологічною 
спадщиною, яка визначає поведінку і досвід; більша частина цієї психологіч-
ної спадщини закладена в структурі поза свідомістю. З іменем Ю. пов’язані 
два філософських поняття, введених ним в психологію, – це колективне не-
свідоме (колективна Душа) і архетип (історично сформований базовий пра-
образ психіки).

яНтРи – зображення, що використовується у деяких релігійних течіях, 
передовсім в індуїзмі, де їм приписують магічні властивості. Це графічний 
аспект Божества, уявлення про Всесвіт, а також карта свідомості, візуальні ін-
струменти, призначені для зосередження уваги. Це особлива енергетична діа-
грама, схематичне зображення форми того чи іншого природного аспекту або 
енергії; це візуальна форма енергетичної структури мантри (звукової вібрації, 
наповненої енергією). Матеріалом для виготовлення янтр може бути папір, 
метал, камінь, пісок, мука та ін., їх колір – теж не випадковість. Симетричні 
геометричні елементи я. є кращими засобами впливу на зорові центри кори 
головного мозку. Споглядання янтр поєднують із мантрами, щоб одночасно 
активізувати зорову (праву) і вербальну (ліву) мозкові півкулі. 

дякуємо!
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17. дОдАтКи

Додатки (все те, що не ввійшло в основний текст) – це допоміжні матері-
али, необхідні для повноти сприйняття основного тексту роботи, є важливим 
засобом збагачення змісту будь-якої книги. 

додаток 1. Свідоцтво про державну реєстрацію (від 2011 р.). 



Біорезонансна медицина – електромагнітний еліксир здоров’я

503

додаток 2. Свідоцтво про державну реєстрацію (термін дії необмежений).
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додаток 3. Патент на корисну модель «Пристрій для запису та коригу-
вання біоінформаційних характеристик біологічного об’єкта».
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додаток 4. Патент на корисну модель «Спосіб запису біоінформацій-
них характеристик біологічного об’єкта».
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додаток 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ю-
терну програму «Програмно-апаратний комплекс «FAMILY DOCTOR».
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додаток 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ю-
терну програму «Програма для запису електромагнітних характеристик 
біологічних об’єктів».



Голуб Ю.С., Коптєлов О.О., Бондар М.П.

508

додаток 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права  
«База даних електромагнітних характеристик біологічних об’єктів».
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додаток 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ю-
терну програму «Програмно-апаратний комплекс «FAMILY DOCTOR».
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для НОтАтОК
Для письмової фіксації: запитань, цінних думок, важливих цифр і но-

мерів, нагадувань та багато іншого, що, зазвичай, записується до па-
перового блокнота. Це особливо зручно, якщо зберігати відомо-
сті, що згодом можуть знадобитися, напр., адреси, дати, координати, 
вказівки або короткі тексти, які надалі можна залучити до інших документів. 
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