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УДК: 615.83:615.89  

М 94  
 

Автори: В.Г.Макац, Є.Ф.Макац Makats V.G. Makats E.F 
Переклад на англійський:  ЯН ПЕТІНОВ Translation into English: IAN PETINOV 

 

 
 

Рекомендовано як підручник для медич-
них ВУЗ-ів і коледжів на основі висновків 
наукових семінарів, проведених за дору-
ченням Департаменту науки і технологій 
Міністерства науки і освіти України (№13/5 
-100 від 11.12.2000р.). 

The textbook is recommended as the main 
book for medical colleges and higher educa-
tional institutions on the basis of the conclu-
sions of seminars that were conducted accord-
ing to the order of the Department of science 
and technologies of the Ministry of science and 
education of Ukraine (№13/5-100, 11.12.2000). 

  
 

     М 94 Невідома китайська голкотерапія  (ре-
альність, помилки, проблеми). Том 1.– Вінниця: 
Видавництво "Наукова ініціатива", Редакція 
Нілан-ЛТД, 2016. – 276 с. 
      ISBN 978-966-2932-80-5 

    М 94 Unknown Chinese acupuncture (reality, 

errors, problems). Vol. I – Vinnytsia: “Naukova 
Initsiatyva”, Editorial office “Nilan Ltd.”, 2016. – 

276 
      

ISBN 978-966-2932-80-5 
     Підручник не має аналогів. Його друге пе-
рероблене і доповнене видання обумовлено 
відкриттям невідомих раніше “Функціонально-
вегетативної системи людини” і “Функціональ-
но-вегетативної Матриці”. Відкриті феномени 
указують на біофізичну реальність акупунктур-
них каналів голкотерапії та її вегетативну сут-
ність. Ідентифікація матричної системної та 
комплексної залежності виявила теоретичні і 
практичні помилки традиційного напрямку і 
вносить суттєву корекцію в основи Східної та 
Західної терапевтичних філософій…  

    The textbook had no analogues. Its second and 
revised edition is conditioned by the previously 
unknown “Human functional-vegetative system” 
and “Functional-vegetative Matrix”. The discovered 
phenomena point to the biophysical reality of acu-
puncture channels of the acupuncture and its vege-
tative essence. Identification of matrix systemic and 
complex dependency revealed theoretical and prac-
tical errors of the traditional trend and introduced a 
substantial correction into the bases of the Eastern 
and Western therapeutic philosophies…  

     Книга (біофізичний атлас) адресована бажа-
ючим отримати неординарні знання по новій 
фундаментальній основі біології, здатним кри-
тично осмислити механістичні постулати євро-
пейської терапевтичної школи. 

УДК: 615.83:615.89 

     The book (biophysical atlas) is addressed to 
those who are willing to get uncommon knowledge 
about the new fundamental basis in biology, and 
who are capable of critical assessment of the mech-
anistic postulates of the European therapeutic 
school. 

 UDC615.83:615.89 
      

 
      
 

  
Авторські права захищені сучасним міжнарод-

ним законодавством. Жодна частина монографії не 
може бути відтворена без письмової згоди автора. 
Порушення авторських прав буде переслідуватися в 
судовому порядку. 

     All rights reserved. The authorship is protected by the 
international law. None of the parts of the book can be 
copied without the written approval of the authors. Vio-
lation of the rights of the authors will be persecuted 
according to the law. 

Спадкові права на інтелектуальну власність на-
лежать Макацу Олексію Дмитровичу та Макац 
Дарині Денисівні. 

     Legal successors of intellectual property are: Makats 
Oleksij Dmytrovych and Makats Daryna Denysivna. 

 
ISBN 978-966-2932-80-5 

 
© В.Макац, Є.Макац, 2016 

 
ISBN 978-966-2932-80-2 
 

© V. Makats, E. Makats, 2016 



3 
 

ПРІОРИТЕТ ВІДКРИТТЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-

ВЕГЕТАТИВНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ НАЛЕЖИТЬ 

НАРОДУ УКРАЇНИ! 
Відноситься до фундаментальних проблем 

фізіології людини і безпосередньо стосується 
традиційної Голкотерапії та вегетативного го-

меостазу! 

THE PRIORITY OF THE DISCOVERY OF THE HU-

MAN FUNCTIONAL-VEGETATIVE SYSTEM BE-

LONGS TO THE UKRAINIAN NATION. 
The discovery belongs to the fundamental issues of 

the human physiology and directly relates to the 
traditional Acupuncture and vegetative homeosta-

sis. 
 

 

Диплом на відкриття НВ№18 від 07.11.2000р. 
"ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА 
БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ (ЕФЕКТИ .МАКАЦА)" 

Diploma on the opening of НВ №18,  07.11.2000р. 
"FUNCTIONAL-POWER SYSTEM OF BIOLOGICAL 

OBJECTS (EFFECTS OF V. MAKATS)" 
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ФОРМУЛА ВІДКРИТТЯ: DISCOVERY PATTERN: 
  

На значному експериментальному мате-
ріалі (14.348 спостережень) відкрита неві-
дома раніше функціонально-вегетативна 
система біологічних об’єктів – біофізичний 
аналог акупунктурних систем Східної Гол-
котерапії.  

Світових аналогів не має. 

    The previously unknown functional-
vegetative system of biological objects has 
been discovered on the basis of substantial 
experimental data. The discovered system is 
the biophysical analogue of the acupunctural 
systems of the eastern Acupuncture and has 
now world analogues.  

Доказана її енергоінформаційна сутність і 
безпосереднє відношення до вегетативного 
гомеостазу. Виявлені біофізичні механізми 
функціонального контролю, регуляції і 
впливу на активність симпатичного та пара-
симпатичного відділів вегетативної нервової 
системи (західних аналогів традиційних ІНЬ 
та ЯН синдромів). Встановлені рангові зна-
чення активності окремих систем і форму-
вання функціонально-вегетативних рівнів.  

     The discovery includes proofs of its power-
informational essence and direct relation to 
vegetative homeostasis. It also includes re-
vealed biophysical mechanisms of functional 
control, regulation and the influence on the 
activity of sympathetic and parasympathetic 
divisions of vegetative nervous system (west-
ern counterparts of the traditional yin and yang 
syndromes). The discovery allowed establish-
ing rank values of the activity of separate sys-
tems and the formation of functional-
vegetative levels. 

  

Відкриті взаємозалежні комплекси функ-
ціонально-вегетативних систем, базові біо-
фізичні механізми вегетативної регуляції та 
особливості залежності між окремими фун-
кціональними системами організму. Відкри-
ті взаємозалежності формують новий реабі-
літаційний напрямок – "Функціональна ве-
гетологія", який вимагає свого місця в сис-
темній фізіології. 

            Another aspect of the discovery that 
has been revealed is interdependent complexes 
of functional-vegetative systems and basic 
biophysical mechanisms of vegetative regula-
tion, and peculiarities of the dependency be-
tween separate functional systems of the or-
ganism. The interdependencies form new re-
habilitation trend – “Functional vegetology”, 
which requires its place within systemic phys-
iology. 

  

Відкриття зареєстроване з початковою  
назвою “Функціонально-енергетична систе-
ма біологічних об’єктів (ефекти В.Макаца)”. 

    The discovery is registered under the initial 
name “Functional-power system of biological 
objects (effects of V. Makats)” 
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Немає чудес, які б суперечили зако-
нам Природи. Чудеса суперечать лише 
нашим уявленням про ці Закони... 

  Блаженний Августин. 

There are no wonders that would contra-
dict the laws of Nature. Wonders contradict 
only our understanding of these Laws… 

St. Augustine 
 

 

Експериментальне відкриття функці-
онально-вегетативної  системи людини і 
її біофізичних феноменів дозволило ви-
явити Вегетативну Матрицю Живого - 
об'єктивну геометрію внутрішнього ене-
рго-інформаційного поля. Остання од-
нозначно свідчить про реальність тради-
ційних основ класичної Голкотерапії і 
зближує теоретичні концепції Східної і 
Західної терапевтичних філософій. 

 

Олександр Пентюк – академік АТН 
України, доктор медичних наук, 
професор Вінницького Національного 
медичного університету ім. М.І. Пи-
рогова 

The experimental discovery of the hu-
man functional-vegetative system and its 
biophysical phenomena allowed to discover 
Vegetative Matrix of Alive - objective ge-
ometry of the internal power-informational 
field. The latter directly testifies to the real-
ity of the traditional bases of the classical 
Acupuncture and brings closer the theoreti-
cal concepts of the Eastern and Western 
therapeutic philosophies.  

 

Alexander Pentiuk  - academician of 
the ATS of Ukraine, MD, professor of 
Vinnytsia National medical university 
named after M.I. Pyrogov. 

 
 

Прочитавши книгу, ще раз перекону-
єшся в існуванні невідомого західним 
фахівцям особливого рівня тонкої біое-
нергетичної структури. І тільки усвідо-
мивши її унікальне значення, починаєш 
розуміти універсальну логіку Живого: 
від безкінечності Космосу до функціо-
нального здоров'я людини. 

 

Михайло Курик – експерт вищого 
рівня НАН України, доктор фізмат 
наук, професор, керівник відділу мо-
лекулярної фото електроніки Ін-
ституту фізики Національної Ака-
демії Наук України. 

After reading the book, one may again 
be persuaded that there is something un-
known to the western experts of the special 
level of a fine biopower structure. Only 
after the comprehension of its unique val-
ue, one may understand the logic of Alive: 
from the eternity of the Universe to the 
human functional health. 

 

Mykhailo Kuryk – expert of the highest 
level of NAS of Ukraine, Doctor of 
Physics, head of the department of mo-
lecular photo-electronics of the Insti-
tute of Physics of National Academy of 
Sciences of Ukraine. 

 

 

Центральною ідеєю книги є концепція 
про систему з безмежним різновидом 
енергетичних частот і біофізичних 
форм. Всі ми складаємося з речовини 
Всесвіту, яка в дійсності є застиглим 
Світлом. І тільки зараз наука починає 
осягати всю глибину цього твердження. 

 

Володимир Кожем'яко – академік 
АІН України, доктор технічних наук, 
професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, головний редактор 
Міжнародного наукового журналу 
"Оптико-електронні інформаційно-
енергетичні технології" Вінницького 
Національного технічного універси-
тету. 

The central idea of the book is the con-
ception of the system with an unlimited 
variety of energy frequencies and biophysi-
cal forms. We are all composed of the mat-
ter of the Universe, which is a solidified 
Light. And only now science begins to un-
derstand the depth of this statement. 

 

Volodymyr Kozhemiako – academician 
of the AIS of Ukraine, Doctor of Tech-
nical Sciences, Honored worker in Sci-
ence and Technology of Ukraine, chief 
editor of the International scientific 
journal “Optoelectronic information-
energy technologies” of the Vinnytsia 
National Technical university. 
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ВІД АВТОРІВ FROM THE AUTHORS 
  

Підручник “НЕВІДОМА КИТАЙСЬКА ГОЛКО-

ТЕРАПІЯ (РЕАЛЬНІСТЬ, ПОМИЛКИ, ПРОБЛЕМИ)” 
написано в межах Доручень КМ України 
№1861/4 і №12010/87 для фахового забезпе-
чення Державної програми "Двох етапна 
система реабілітації вегетативних пору-
шень у дітей, проживаючих в зоні радіацій-
ного (екологічного) контролю". 

     The textbook “UNKNOWN CHINESE ACU-

PUNCTURE (REALITY, ERRORS, PROBLEMS)” has 
been created within the frames of the orders of 
the Cabinet of Ministers of Ukraine №1861/4 
and №12010/87 for the maintenance of the 
State program “Two-stage systemic rehabilita-
tion of vegetative disorders in children, who 
live within the zone of radiation (ecological) 
control”.  

Маючи на увазі, що розроблений напря-
мок є біофізичними аналогом  традиційної 
Голкотерапії, варто звернути увагу на від-
ношення медичної світової спільноти до її 
теоретичного і практичного значення…  

 Having in mind that the elaborated trend is 
the biophysical analogue of the traditional 
Acupuncture, we should take into account the 
way that the medical community of the con-
temporary world treats its theoretical and 
practical provisions… 

  

1)Згідно рекомендації ВООЗ "Однією з 
основ медицини на сучасному етапі повинні 
стати електропунктурна діагностика і 
"рефлексотерапія" (Міжнародна нарада 
ВООЗ, Єреван, 19-21.09.2003). 

1) According to the recommendations of 
WHO “Electropuncture diagnostics and reflex 
therapy should be among the bases of medicine 
at the contemporary stage” (International 
WHO conference, Yerevan, 19-21.09.2003) 

  

2)16.11.2010 на засіданні V-го з’їзду ВО-
ОЗ офіційно визнано науково-практичне 
значення традиційної Голкотерапії і опри-
люднена інформація про її офіційну реєст-
рацію в ООН, як світового нематеріального 
спадку - дорогоцінного ресурсу для збере-
ження життя і здоров’я суспільства. 

2) On 16.11.2010, during the V-th WHO 
meeting scientific-practical value of the tradi-
tional Acupuncture was recognized and the 
information about its registration in the UN 
was revealed as of the world non-material leg-
acy – valuable resource for the preservation of 
life and health of the society. 

  

3)11.01.2014 на Всесвітній Асамблеї охо-
рони здоров’я ВООЗ оголосила про страте-
гію в області комплементарної медицини 
на 2014-2033 роки і звернулася до держав-
учасниць з рекомендацією адаптувати її в 
національні програми охорони здоров’я. 

3) On 11.01.2014, at the World Health Pro-
tection Assembly, the WHO announced about 
the strategy in the field of complementary med-
icine for the period of 2014-2033 and ad-
dressed member states with the recommenda-
tion to adapt the strategy into their health pro-
tection programs. 

  

4)Незадовільний стан медичної реабілі-
тації офіційно відзначено в Концепції роз-
витку системи охорони здоров'я РФ до 
2020р. Як наслідок, на експертній Раді по 
медицині Ради Федерації Росії обговорюва-
лося питання  про необхідність введення в 
фахову номенклатуру нової спеціальності: 
"Традиційна медицина", або "Медична реа-
білітація"… 

4) The unsatisfactory state of medical reha-
bilitation was marked in the Concept of the 
development of the health protection system in 
the Russian Federation by 2020. As the result, 
expert Council on the medicine of the Federal 
Council of Russia discussed the issue of the 
necessity to integrate new subjects "Tradition-
al medicine" or “Medical rehabilitation” into 
professional nomenclature…  

 
 

 

Наша інформація про невідому раніше 
функціонально-вегетативну систему люди-
ни виявилася, на жаль, несвоєчасною. Офі-
ційні структури зайняли позицію “замовчу-
вання”, яка в деякій мірі нам зрозуміла. 
Вступати в суперечку з біофізичною реаль-
ністю погано, а визнати її – ще гірше. В 
цьому випадку виникає необхідність перег-
ляду сучасних терапевтичних та реабілі-
таційних концепцій і проведення відповідної 
корекції навчальних програм… І що в цьому 
випадку робити з купою запланованих, на-
писаних і захищених кандидатських та до-
кторських дисертацій?  

Our information about the previously un-
known human functional-vegetative system 
turned out, unfortunately, untimely. The offi-
cial agencies have taken the position of “non-
disclosure”, which to certain extend is under-
standable. It may be unreasonable to argue 
with the biophysical reality, while to recognize 
it – is even worse.  In this case, evolves the 
necessity of revision of the contemporary ther-
apeutic and rehabilitation conceptions, and the 
implementation of the corresponding correc-
tion of the educational programs… And, what 
must be done with the number of planned, writ-
ten and defended candidate’s and doctoral 
theses? 

Сьогодні Генеральна асамблея ВООЗ на-
полегливо пропонує всім державам-уча-
сницям  включити в національні програми 

Today, the General assembly of the WHO 
insistently proposes to all member-states to 
include in their national health programs the 
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охорони здоровʼя здобутки традиційної ки-
тайської Чжень-цзю (акупунктурну діагно-
стику і “рефлексотерапію”). І в цьому є 
сенс, але як бути в наступній ситуації?… 

achievements of the traditional Chinese Zhen-
jiu (acupuncture diagnostics and “reflex ther-
apy”). And this makes sense, but how must the 
following situation be addressed?... 

1.Відкрита “Функціонально-вегетатив-
на система людини” є біофізичним анало-
гом традиційної Голкотерапії. 

1. The discovered “Human functional-
vegetative system” is the biophysical analogue 
of the traditional Acupuncture. 

2.Вперше за тисячолітню історію роз-
витку, розроблена нами методологія дозво-
лила ідентифікувати гіпотетичні “акупун-
ктурні канали” Голкотерапії, біофізично 
доказати її вегетативну сутність і систе-
мну залежність. 

2. For the first time in the millennia-long 
historical development, the developed, by us, 
methodology has allowed to identify the hypo-
thetical “acupuncture channels” of the Acu-
puncture, and biophysically prove its vegeta-
tive essence and systemic dependency. 

3.Вивчення системної залежності “аку-
пунктурних каналів” указало на помилки  
традиційного напрямку, які розвалили його 
теоретичну базу і створили Проблему мі-
жнародного значення…  

3. The study of the systemic dependency of 
“acupuncture channels” has pointed to the 
errors of the traditional trend, which have ru-
ined its theoretical basis, and created an Issue 
of an international value… 

Цій проблемі присвячена наша інформа-
ція, в доцільному за даних умов обсязі… Во-
на стосується критичного аналізу існуючої 
теоретичної бази традиційної Голкотера-
пії і пошуку її (біофізично підтриманого) 
аналогу… 

 We devoted our information to the issue in 
a reasonable, for the current conditions, vol-
ume… It is related to the critical analysis of 
the existing theoretical basis of the traditional 
Acupuncture and to the search of its (biophysi-
cally supported) analogue… 

  

Ретельний аналіз отриманих даних ви-
явив вражаючий факт: відкриті закономі-
рності виявилися біофізичною основою 
традиційної  Голкотерапії! Універсальна 
логічність і завершеність відкритої систе-
ми свідчить про реальність Східної тера-
певтичної філософії і ставить крапку в 
тисячолітньому протистоянні. При цьому 
ряд традиційних положень не отримали 
біофізичної підтримки і вимагають крити-
чного аналізу. 

Thorough analysis of the received data has 
revealed an interesting fact: the discovered 
laws turned out to be the biophysical basis of 
the traditional Acupuncture! The universal 
logic and completeness of the discovered sys-
tem testify to the reality of the Eastern thera-
peutic philosophy and resolves the millennia-
long opposition. At the same time, a range of 
traditional provisions has not received bio-
physical support and require critical analysis. 

Розуміючи, що критика апологетів без 
вагомих аргументів справа невдячна, ми 
звертаємо увагу читача на наступне. 

Understanding that the criticism of apolo-
gists without substantial arguments is an un-
grateful business, we draw the readers’ atten-
tion to the following. 

  

1)Наші висновки обумовлені експериме-
нтальним матеріалом (18.454 спостере-
жень), доступним для любого контролю. 

1)Our conclusions are conditioned by the 
experimental material (18.454 observations), 
which are available for any control and analy-
sis. 

2)Виявлені закономірності свідчать про 
біофізичну реальність "акупунктурних" 
каналів і їх системну функціонально-ком-
плексну організацію. 

2)The discovered laws testify to the biophys-
ical reality of “acupuncture” channels and 
their functional-complex organization. 

3)Експериментальні дані указують на 
безпосереднє відношення відкритої систе-
ми до вегетативного гомеостазу і його фу-
нкціонально-вегетативні Закони. 

3)The experimental data point to the direct 
relation of the discovered system to the vegeta-
tive homeostasis and its functional-vegetative 
Laws. 

4)Відкриття, рано чи пізно опиниться в 
центрі уваги системної фізіології і зумо-
вить ревізію терапевтичних і реабілітацій-
них канонів, побудованих на принципах 
Ньютонівської механіки. 

The discovery, sooner or later, will appear 
in the center of attention of systemic physiolo-
gy and will condition the revision of therapeu-
tic and rehabilitation canons, based on the 
principles of Newton’s mechanics.  

5)Принципові першоджерела Східної те-
рапевтичної філософії губляться в глибині 
попередніх цивілізацій. На це указує універ-
сальна логічність і системна завершеність 
відкритої структури, яка залишалася неві-
домою до останнього часу. 

5)The primary sources of the Eastern thera-
peutic philosophy are getting lost in the depth 
of the previous civilizations. This is pointed by 
the universal logic and systemic completeness 
of the discovered structure, which had re-
mained unknown until the recent days.      

6)Західна теорія “пан нервізму” і “реф-
лекторна терапія” не мають ніякого від-

6)The Western theory “pan-nervism” and 
“reflex therapy” have no relation to the tradi-
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ношення до традиційної Голкотерапії, ін-
формаційно-вегетативна сутність якої 
сьогодні біофізично аргументована. 

tional Acupuncture, information-vegetative 
essence of which has been biophysically rea-
soned today. 

7)Графологічна структура  “Функціона-
льно-вегетативної Матриці Живого” фак-
тично стає сучасною теоретичною осно-
вою традиційної Голкотерапії і вимагає 
подальшого осмислення… 

7)The graphological structure of “Func-
tional-vegetative Matrix of Alive”, in fact, be-
comes the contemporary theoretical basis of 
the traditional Acupuncture and requires fur-
ther comprehension. 

8)Знання про Функціонально-вегетати-
вну систему людини логічно заповнює обу-
мовлену часом теоретичну нішу природо-
знавства. Вона указує на необхідність роз-
робки сучасної біологічної парадигми про 
сутність Живого і значення польових взає-
модій в системі функціонально-інформа-
ційного управління біологічними процесами. 

8)The knowledge about the Human func-
tional-vegetative system fills, the conditioned 
by time, the theoretical niche of the natural 
science. It points to the necessity of elabora-
tion of the contemporary biological paradigm 
of the essence of the Alive and the meaning of 
the field interactions within the system of func-
tional-information management over the bio-
logical processes.  

9)Представлена інформація відкриває 
нову сторінку інформаційно-профілактич-
ної медицини майбутнього - "Функціональ-
на (клінічна) вегетологія ". 

9)The represented information opens a new 
page in information-prevention medicine of the 
future – Functional (clinical) vegetology. 

  

 
В.Г.Макац  

           – експерт вищого рівня НАН України, 
           доктор медичних наук, професор  

 

Є.Ф.Макац 
– доктор філософії, доцент  

 

Україна, м.Вінниця, квітень 2016р. 

 
Makats V.G.  

MD, professor, expert of the highest  
level of NAS of Ukraine 

 

Makats E.F.  
candidate of biological science,  

associate professor 

  
 Ukraine – Vinnytsia, April, 2016 

 

 
ПРИЙНЯТІ АНАЛОГИ, ТЕРМІНИ І  

СКОРОЧЕННЯ 
ANALOGUES, TERMS AND ABBREVIATIONS 

1. Чжень-цзю терапія – китайська тради-
ційна   голкотерапія 
 

1.Zhenjiu therapy – Chinese traditional 
    acupuncture 

2.АК – традиційні акупунктурні канали 
   голкотерапії 

2.AC – traditional acupuncture channels 

3.ФВД – Функціонально-вегетативна  
   діагностика за методом В.Г.Макаца 

3.FVD – Functional-vegetative diagnostics  
   according to the method of V.G. Makats 

4.ДЕ – електроди донори електронів  
   (постачальники зарядоносіїв в АК) 

4.DE – electrodes-donors of electrons  
   (suppliers of  charge carriers into AC) 

5.АЕ – електроди акцептори  електронів 
   (приймачі зарядоносіїв з АК) 

5.AE – electrodes-acceptors of electrons  
   (receivers of charge carriers from AC) 

6.ФВС – Функціонально-вегетативна 
   система людини (сучасна термінологія) 

6.FVS – Human functional-vegetative  
   system (contemporary terminology) 

7.ФАЗ – Фунціонально-активні зони 7.FAZ – Functionally-active zones 
8.ФВГ – Функціонально-вегетативний 
   гомеостаз (сучасна термінологія) 

8.FVH – functional-vegetative homeostasis 
   (contemporary terminology) 

9.ФВМ – Функціонально-вегетативна 
   Матриця (сучасна термінологія) 

9.FVM – functional-vegetative Matrix 
   (contemporary terminology) 
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ЗАМІСТЬ РЕЦЕНЗІЙ… INSTEAD  OF REVIEWS… 
 

Цикл наукових семінарів по невідо-
мій раніше Функціонально-вегета-
тивній системі людини проведено за 
офіційною пропозицією Департаме-
нту науки і технологій Міністерства 

освіти і науки України №13/5-100 від 
11.12.2000 на основі доручення КМ України 
№12010/87.  

The cycle of scientific seminars on the 
previously unknown Human function-
al-vegetative system has been con-
ducted under the official proposition 
of the Department of science and tech-

nology of the Ministry of education and sci-
ence of Ukraine №13/5-100 on 11.12.2000 on 
the basis of the Order of the Cabinet of Minis-
ters of Ukraine №12010/87. 

  

ВИСНОВКИ НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ 
ПО ВІДКРИТІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНО-

ВЕГЕТАТИВНІЙ СИСТЕМІ 

CONCLUSIONS OF SCIENTIFIC SEMNARS ARE 
ON FUNCTIONALLY-VEGETATIVE OPEN  

SYSTEM 
 

Про теоретичне значення зробленого відк-
риття, його  клінічну і реабілітаційну ефек-
тивність свідчать наступні відгуки міжнаро-
дних наукових семінарів, проведених за 
пропозицією Міністерства науки і освіти 
України 

The following feedbacks from international 
scientific seminars that were conducted on the 
recommendation of the Ministry of science and 
education of Ukraine testify to the theoretical 
value of the discovery and its clinical and re-
habilitation efficiency. 

  

19.03.1988. Науковий семінар Респуб-
ліканського центру рефлексотерапії 
МОЗ УССР і кафедри нервових хво-
роб №1 КДІУЛ. 
 ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. 1) Вважати 

"Біоактивацію без використання  зовнішніх 
джерел струму" перспективним напрямом. 
2) Інформувати Учені ради МОЗ УССР і 
СССР про перспективність розвитку на-
пряму. 3) Рекомендувати науковим органі-
заціям планування НДР по цьому напряму 
(Київ). 

19.03.1988. Scientific seminar of the 
Republican center of reflex therapy of 
Ministry of Health of the Ukrainian SSR 
and the department of nervous diseases 
№1 KGIUV. Report – “Rehabilitation 

effectiveness of biostimulation without traditional 
external sources of electrical current (Makats’s 
effects)”.  
DECISION: 1) To consider “Bioactivation with-
out usage of external source of power” as the 
new perspective trend. 2) To inform the Scien-
tific councils of HM of Ukrainian SSR and HM 
of USSR about the perspective of NIR accord-
ing to the trend and its further development. 

  

25.12.1991. Засідання РПК "Нова меди-
чна техніка і методи діагностики, про-
філактики і реабілітації" МОЗ України.  
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. Комісія реко-

мендує комп'ютеризовану систему біодіаг-
ностики "ВІТАТЕСТ-12М" і "ВІТА-01М" до 
серійного виробництва і використання в 
медичній практиці (протокол №5 від 25.12. 
91). 

25.12.1991. Scientific conference “New 
medical technology and innovative meth-
ods of diagnostics, prevention and reha-
bilitation” of Ministry of Health of 

Ukraine.  
DECISION: Commission recommends the com-
puterized system of diagnostics VITATEST-
12M and VITA-01M for series manufacturing 
and usage in medical practice (protocol №5, 
25.12.1991). 

  

14.12.1993. Спільне засідання РПК 
МОЗ України (Педіатрія, Акушерство і 
гінекологія, Квантова медицина, Гема-
тологія і трансфузіологія, Нова медич-
на техніка і методи діагностики). 

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. 1) Схвалити напрямок. 
Визначити нозологічні форми і критерії 
оцінки клінічної ефективності. 2) Включити 
метод в комплексну фізіотерапію і рефлек-
сотерапію. Погодити з Проблемними комі-
сіями МОЗ України питання використання 
методу. 

14.12.1993. Joint meeting of RPC of 
HM of Ukraine (Pediatrics, Obstetrics 
and gynecology, Quantum medicine, 
Hematology and transfusiology, New 
medical technology and new methods of 

diagnostics).  
DECISION. 1) To approve the introduced trend. 
Clearly identify nosological forms or complex 
of syndromes with identification of the criteri-
on for evaluation of clinical efficiency. 2) To 
include the trend into complex physiotherapy 
and reflex therapy. Approve the usage of the 
method with the appropriate councils of HM of 
Ukraine. 

  

06.07.2001, 25.01.2003. Науковий семі-
нар Інженерно-технічної організації 
"Нове в медицині" (Київ) 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. 1) Функціональ-

но-вегетативну систему людини визнати 
біофізичною реальністю. 2) Матеріали нау-
кової роботи сформувати в проблему "Ос-

06.07.2001, 25.01.2003. Scientific semi-
nar of Engineer-scientific organization 
“New in medicine” (Kyiv).  
DECISION. 1) To recognize the discov-

ered functional-vegetative system as bio-
physical reality. 2) Materials of scientific work 
“Functional-vegetative system of biological 
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нови біоактиваційної реабілітації" і вклю-
чити в учбові програми ВНЗ для підготовки 
фахівців сімейної медицини. 3) Звернутися 
до департаменту освіти і науки України з 
пропозицією про фінансову підтримку нау-
ково-дослідних розробок школи професора 
В.Макаца. 

objects” transform into the issue “Bases of 
bioactivational rehabilitation” and include it 
to curriculum for higher education for the spe-
cialists of family medicine. 3) To apply to the 
department of education and science of 
Ukraine with the proposition of  financial sup-
port for scientific researches of the school of 
doctor of medicine – professor Makats V. G. 

  

22.XI.2003. Науковий семінар відділу 
молекулярної фото електроніки НДІ 
фізики НАН України (Київ).  
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. Матеріал по 

відкритій системі опублікований в спеціаль-
них монографіях і належить до сучасних 
інформаційних технологій в  медицині і біо-
логії. 

22.11.2003. Scientific seminar of the 
department of molecular photo-
electronics of Institute of Physics of 
National Academy of Sciences of 

Ukraine (Kyiv).  
DECISION. Material on the discovered system is 
published in special monographs and is relat-
ed to modern informational technologies in 
medicine and biology. 

  

19.09.2003. Семінар Пленуму науко-
вого товариства патофізіологів Укра-
їни (Одеса).  
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. 1) Представ-
лені матеріали свідчать про біо-

фізичну реальність відкритих закономірно-
стей і необхідність розвитку принципово 
нового напря-му вегетології - "Оцінка веге-
тативного здоров'я дитячого населення, як 
проблема функціонально-екологічної експе-
ртизи регіонів радіаційного контролю Укра-
їни". 

19.09.2003. Scientific seminar of the 
Plenum of scientific society of patho-
physiologists of Ukraine (Odessa, 
Ukraine).  
DECISION. Discussion of presented 

experimental materials testify to the biophysi-
cal reality of the discovered laws, the necessity 
of further study of the phenomena and devel-
opment of absolutely new trend of vegetology - 
"Evaluation of vegetative health of children, as 
the issue of functional-ecological expertise of 
the regions of radiation control of Ukraine. 

  

24.04.2005. Науковий семінар Міжна-
родного конгресу "Народна медицина 
як сучасний напрям оздоровлення лю-
дини" (Алушта).  
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. Семінар вва-

жає розглянуті матеріали відкриттям, що 
вимагає свого місця в практичній медицині 
ХХI століття. 

24.04.2005. Scientific seminar of the 
International Congress “Folk medicine 
as the modern scientific trend of human 
health improvement” (Alushta).  
DECISION. To consider the materials 

as the discovery, this needs further study and 
determination of its place in practical medi-
cine of the ХХ1 century. 

  

27-28.04.2005. Науковий семінар III-
й Міжнародної конференції з опто-
електронних інформаційних техно-
логій (Вінниця).  
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. Конференція 

визнає доказовість біофізичної реальності 
відкритої функціонально-вегетативної си-
стеми людини і вважає її досить аргумен-
тованою для розробки нового покоління оп-
тоелектронної біотехнології. 

27-28.04.2005. Scientific seminar of 
the III-rd International conference on 
optoelectronic informational technolo-
gies (Vinnytsia).  
DECISION. To recognize the proofs 

of biophysical reality of the discovered human 
functional-vegetative system and to consider it 
to be well grounded for elaboration of a new 
generation of optoelectronic biotechnology of 
the ХХI century. 

  

23-26.09.2015р.  Науковий семінар 
V-го Всеукраїнського з’їзду екологів 
з міжнародною участю (Вінниця). 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. Науковий се-
мінар  визнає доказовість біофі-

зичної реальності невідомої раніше систе-
ми, засобів її вегетативної ідентифікації і 
доцільність впровадження "Функціонально-
екологічної експертизи" з метою екологіч-
ної паспортизації дитячого населення Укра-
їни. 

23-26.09.2015. Scientific seminar of 
the V-th All-Ukrainian Congress of 
ecologists with international participa-
tion (Vinnytsia). 
DECISION. The scientific seminar 

recognizes the proofs of the biophysical reality 
of the previously unknown system, means of its 
vegetative identification and the reasonability 
of the integration “Functional-vegetative expe-
rtise” with the purpose to provide an ecologi-
cal registry of the child population of Ukraine. 

 

23.11.1981р. Науковий семінар Мо-
сковського ЦНДІ рефлексотерапії 
МОЗ СРСР (Москва). 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. Виявлений 

"Феномен спрямованої шкірної провідності 
між точками акупунктури" представляє 
безумовний інтерес і вимагає подальших 

23.11.1981 Scientific seminar of the 
Moscow CSRI of reflex therapy of 
HM of USSR (Moscow). 
DECISION. The discovered “Phe-

nomenon of directed dermal conductivity be-
tween the acupuncture points” holds a sub-
stantial interest and requires further purpose-
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цілеспрямованих досліджень. ful research. 
  

19.03.1988р. Науковий семінар Респу-
бліканського центру рефлексотерапії 
МОЗ УРСР і кафедри нервових хво-
роб №1 КДІУЛ (Київ). 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. 1)Вважати 

"Біоактивацію без використання зовнішніх 
джерел струму" новим  перспективним на-
прямком. 2)Інформувати Вчені ради МОЗ 
УССР і МОЗ СРСР про перспективність  
нового напряму. 3)Рекомендувати зацікав-
леним організаціям і особам планування і 
виконання НДР по вказаному напряму. 

19.03.1988. Scientific seminar of the 
Republican center of reflex therapy of 
Ministry of Health of the Ukrainian SSR 
and the department of nervous diseases 
№1 KGIUV. Report – “Rehabilitation 

effectiveness of biostimulation without traditional 
external sources of electrical current (Makats’s 
effects)”. DECISION.1) To consider “Bioactiva-
tion without usage of external source of pow-
er” as the new perspective trend. 2) To inform 
the Scientific councils of HM of Ukrainian SSR 
and HM of USSR about the perspective of NIR 
according to the trend and its further develop-
ment. 

  

17.09.1992р. Засідання спеціалізо-
ваної Вченої ради П'ятигорського 
НДІ курортології і фізіотерапії (Ро-
сія).  

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. Робота "Біогальваніза-
ція у фізіо- і рефлексотерапії" є оригіналь-
ною науковою працею, в якій обгрунтовано 
новий реабілітаційний напрямок що має ва-
жливе значення для практичної охорони 
здоровʼя. 

17.09.1992. Meeting of the special-
ized academic council of SRI of bal-
neology physiotherapy (Pyatigorsk, 
Russian Federation).  

DECISION. 1) The work is the original scientific 
research, which contains grounded perspective 
of scientific-practical trend…, of national val-
ue… 

  

14.12.1993р. Спільне засідання Ре-
спубліканських проблемних комісій 
МОЗ України Педіатрія, Акушерство і 

гінекологія, Квантова медицина, Ге-
матологія і трансфузіологія, Нова медична  тех-
ніка і нові методи діагностики (Київ). 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. Схвалити запропонова-
ний метод "Біодіагностика і біоактивація в 
гінекології", так як він може бути ефекти-
вним у використанні. Узгодити з існуючими 
Проблемними ко-місіями МОЗ питання ви-
користання методу. 

14.12.1993. Joint meeting of RPC of HM 
of Ukraine (Pediatrics, Obstetrics and 
gynecology, Quantum medicine, Hema-

tology and transfusiology, New medical 
technology and new methods of diagnostics).  
DECISION.1) To approve the introduced trend. 
Clearly identify nosological forms or complex 
of syndromes with identification of the criteri-
on for evaluation of clinical efficiency. 2) To 
include the trend into complex physiotherapy 
and reflex therapy. Approve the usage of the 
method with the appropriate councils of HM of 
Ukraine. 

  

25.12.1991р.(Київ). Засідання РПК 

"Нова медична техніка і нові методи 
діагностики, профілактики і реабілі-

тації" (протокол № 5). 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. По питанню "Технічно-
го забезпечення біоактивації у фізіо - та 
рефлексотерапії" комісія рекомендує ком-
п'ютеризовану систему функціональної бі-
одіагностики "ВІТАТЕСТ-24" і "ВІТА-01-м" 
до серійного виробництва та використання 
в медичній практиці 

25.12.1991. Scientific conference “New 

medical technology and innovative 
methods of diagnostics, prevention and 
rehabilitation” of Ministry of Health of 

Ukraine.  
DECISION. The commission recommends the 
computerized system of diagnostics “VI-
TATEST-12M” and “VITA-01M” for series 
manufacturing and usage in medical practice 
(protocol №5, 25.12.1991). 

  

11.10.1994р.(Київ). Засідання Про-
блемної комісії "Акушерство і гінеко-

логія" МОЗ України (протокол №3). 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. Позачергово 

надрукувати методичні рекомендації "Ак-
тиваційна терапія, функціональна біодіаг-
ностика та біоенергокорекція при запаль-
них захворюваннях жіночих статевих орга-
нів" у зв'язку з їх великим практичним зна-
ченням як нового напрямку в реабілітації 
запальних захворювань жіночих статевих 
органів. 

11.10.1994. (Kyiv). Meeting of the 
Committee on Issues “Obstetrics and 
Gynecology” of HM of Ukraine (proto-

col №3). 
DECISION. To publish the methodological rec-
ommendations “Activational therapy, func-
tional biodiagnostics and biopowercorrection 
during inflammatory diseases of female geni-
tals” out of order, taking into account their 
practical value, as of a new trend in the reha-
bilitation of inflammatory diseases of female 
genitals. 

 

14-18.10.1988р.V-та НАЦІОНАЛЬНА КОНФЕРЕН- 14-18.10.1988 V-TH NATIONAL CONFERENCE ON 
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ЦІЯ ПО БІОМЕДИЧНІЙ ФІЗИЦІ І ТЕХНІЦІ З 

МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ (БОЛГАРІЯ, 
СОФІЯ). 
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ. Розроблений 
напрямок "Біоактивація без вико-

ристання зовнішніх джерел струму" конфе-
ренція рекомендує для включення в програму 
міжнародних досліджень по біофізиці раді-
аційних впливів на оточуюче середовище. 

BIOMEDICAL PHYSICS AND 

TECHNOLOGY WITH INTERNATIONAL 
PARTICIPATION (BULGARIA, SOFIA) 
CONCLUSION.  The conference rec-
ommends to include the elaborated 

trend “Bioactivation without external sources 
of power” into the program of international 
researches on biophysics of radiation impacts 
on the environment. 

  

МОЗ РРФСР (Лист № 085/105 - 
025567 від 16.06.1988). "Проведені у 
Башкирському державному уні-
верситеті і Башкирському меди-
чному інституті дослідження 

ефективності напряму  і висновок експерт-
ної комісії по оцінці нових засобів діагнос-
тики і лікування опікових хворих, підтвер-
дили доцільність широкого використання 
розробок д.м.н. Макаца В.Г. (Україна)" (Мі-
ністр охорони здоров'я РРФСР,  чл.-кор. 
АМН СРСР, професор А.Потапов). 

MH RRFSR (Letter № 085/105 – 
025567, 16.06.1988). "The researches 
on the effectiveness of the trend, 
conducted in Bashkir State Univer-
sity and at Bashkir Medical Insti-

tute, and conclusion of expert committee of 
evaluation of new means of diagnostics and 
treatment of burn patients, confirmed its rea-
sonable usage in general practice…" (Minister 
of Health RRFSR, corresponding member of 
AMS of SRSR, Doctor of Medicine, professor 
A. Potapov).  

……………   

МОЗ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН 
(Лист №5-1-22-2895 від 07.09. 1993р. 
до комісії ВР України по проблемам 
катастрофи на ЧАЕС). 
Розглянувши пропозиції Укра-
їнської делегації, МОЗ Республіки 

Казахстан висловлює зацікавленість в опе-
ративному впровадженні напрямку функ-
ціональної біодіагностики і корекції вегета-
тивних порушень у дітей за методом 
д.мед.н. В.Г.Макаца (заступник Міністра 
А.К.Макшеев). 

MINISTRY OF HEALTH OF 
THEREPUBLICC OF KAZAKHSTAN 
(LETTER №5-1-22-2895, ON 07.09.1993 
TO THE COMMITTEE OF THE 
VERKHOVNA RADA OF UKRAINE ON 
THE ISSUES OF CHORNOBYL NPP 

CATASTROPHE). Having reviewed the 
propositions of the Ukrainian delegation, HM 
of the Republic of Kazakhstan is interested in 
operative implementation of the trend of 
functional biodiagnostics and correction of 
child vegetative disorders according to the 
method of MD V.G. Makats (minister deputy 
A.K. Mashkejev). 

  

РАДА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК  КА-
ЗАХСЬКОЇ РСР (Лист №297 від 
07.09.1993р. до комісії ВР України по 
проблемам катастрофи на ЧАЕС). 
Маючи на увазі схожість еко-

логічної ситуації, Рада федерації вважає 
доцільним оперативне впровадження "Двох 
етапної системи реабілітації вегетативних 
порушень у дітей" за напрямком д.мед.н. 
В.Г.Макаца (Україна). Ми вдячні за Вашу 
ініціативу і розраховуємо на подальшу спів-
працю (заступник Голови ради федерації 
А.В.Зеленков).  

THE COUNCIL OF THE LABORUNIONSS 
FEDERATION OF KAZAKHSTAN SSR 
(LETTER №297, ON 07.09.1993, TO THE 
COMMITTEE OF VR OF UKRAINE ON THE 
ISSUES OF CHORNOBYL NPP 

CATASTROPHE). Taking account of the similarity 
of the environmental situation, the council of 
the federation finds operative implementation 
of the “Two-stage system for rehabilitation of 
child vegetative disorders” according to the 
trend of MD V. G. Makats (Ukraine) 
reasonable. We appreciate Your initiative and 
count on further cooperation (chief deputy of 
the federation A.V. Zalenkov). 

  

БАШКИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ (Лист №085/165 від 16.07. 1984р 
до МОЗ України). Виконуючи 
Доручення Мінстра охорони здо-
ровʼя РРСФР, кафедрою фізіології 

Башкирського державного університету 
встановдлено: біоактиваційна реабілітація 
опікових потерпілих за методом д.мед.н. 
В.Макаца (Україна), нормалізуюче впливає 
на функцію калій–натрієвих помп еритро-
цітів крові, что указує на важливе значення 
клітинни мембран в механізмі позитивного 
впливу розробленого метода (д.б.н., проф. 
В.А.Бароненко). 

BASHKIRIAN STATE UNIVERSITY 
LETTERR №085/165, ON 16.07.1984, TO 

MH OF UKRAINE). Implementing the 
Assignment of the Minister of Health 
of RSSFR, the department of 

physiology of the Bashkirian state university 
has established: bioactivational rehabilitation 
of burning patients, according to the method of 
MD V.G. Makats (Ukraine), influences the 
function of potassium-sodium pumps of blood 
erythrocytes with normalizing effect, which 
points to the importance of the cellular 
membranes in the mechanism of a positive 
influence of the elaborated method (Doctor of 
Biology, professor B.A. Baronenko). 
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1-ша проблема традиційної голкотерапії (акупунктури) 
 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНА ДІАГНОСТИКА ЯК  
БІОФІЗИЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1-st issue of traditional Zhenjiu Therapy (acupuncture) 
 

FUNCTIONAL-VEGETATIVE DIAGNOSTICS AS A  
BIOPHYSICAL ISSUE 

 
     Перед розглядом проблемних питань 

традиційної Голкотерапіїнам потрібно 

ознайомитися з технологією вегетатив-

ної діагностики, яка дозволила відкрити 

невідомі біофізичні феномени і реально-

сті… 

      Before we start to discuss the issues of 

traditional Acupuncture, we need to get 

acquainted with the technique of vegetative 

diagnostics, which allowed discovering the 

previously unknown biophysical phenome-

na and realities… 

     До сьогоднішнього дня загально ви-

знаним засобом інтегральної оцінки ве-

гетативного гомеостазу був вегетатив-

ний анамнез з використанням опитува-

льних таблиць. При цьому залишалася 

історично збережена відособлена оцінка 

симпатичних і парасимпатичних реакцій 

базових відділів ВНС, що суперечить 

сучасним уявленням про їх функціона-

льно-залежну організацію. До того ж, 

складність вивчення над сегментарного і 

сегментарного рівнів вегетативної ре-

гуляції обмежує необхідну для кліні-

цистів інформацію. Важливо пам'ятати і 

про неоднорідність симпатичних і пара-

симпатичних реакцій, нелінійність па-

раметрів вегетативного статусу при змі-

ні активності одного з відділів ВНС і їх 

залежність від ряду регулюючих чинни-

ків. При цьому визнається (Вейн, 2000; 

Ноздрачов, 2003), що показники інстру-

ментального обстеження ВНС характе-

ризують тільки окремі механізми вегета-

тивної регуляції. 

     Till the recent days, vegetative anamne-

sis with the usage of questionnaire tables 

has been generally accepted as the means 

of integral evaluation of vegetative homeo-

stasis. At the same time, historically pre-

served detached evaluation of sympathetic 

and parasympathetic reactions of the basic 

divisions of vegetative nervous system 

(VNS) contradicts contemporary ideas of 

their functional-dependent composition. 

Additionally, complexity of study of super-

segmental and segmental levels of vegeta-

tive regulation restricts necessary infor-

mation for clinicians. It is also necessary to 

remember about the heterogeneity of sym-

pathetic and parasympathetic reactions, 

nonlinearity of parameters of vegetative 

status during the change of activity of one 

of the divisions of VNS and their depend-

ency on a range of regulating factors. At 

the same time, it has been defined (Wane 

2000; Nozdrachov, 2003), that the indica-

tions of instrumental examination of VNS 

characterize only separate mechanisms of 

vegetative regulation. 

     Таким чином, табличні методи веге-

тативної діагностики суб'єктивні, а ін-

струментальні відражають функціональ-

ний стан окремих підсистем ВНС і 

окремі механізми вегетативної регуляції. 

Тому для створення загальної картини 

потрібні численні, одночасні і трудоміс-

ткі дослідження, при яких окремі показ-

ники втрачають ознаки системної оцінки 

загального вегетативного гомеостазу 

      Thus, table methods of vegetative diag-

nostics are subjective, and instrumental 

reflect the functional state of separate sub-

systems of VNS and separate mechanisms 

of vegetative regulations. That is why, in 

order to see the full picture we need enor-

mous, simultaneous and complex research-

es, during which, separate indications lose 

features of system evaluation of general 

vegetative homeostasis (VH). 
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(ВГ). 

     Розроблена нами методологія функ-

ціонально-вегетативної діагностики 

(ФВД) дозволила ідентифікувати акупу-

нктурні канали і відкрити невідому ра-

ніше функціонально-вегетативну систе-

му людини. На сьогодні це єдина "елек-

тропунктурна" діагностика, результати 

якої стабільні і співставимі в часі. Вона 

обґрунтована невідомим раніше біофі-

зичними феноменами, власною норма-

тивною базою і безпосередньо спрямо-

вана на оцінку функціонально-вегета-

тивного гомеостазу: співвідношення си-

ндромів симпатичної (ЯН) і парасимпа-

тичної ( ІНЬ) активності.  

     Our elaborated methodology of func-

tional-vegetative diagnostics (FVD) al-

lowed identifying acupunctural channels, 

and discovers previously unknown human 

functional-vegetative system. For today, 

this is the only “electropunctural” diagnos-

tics, results of which are stable and compa-

rable in time. It is grounded on the previ-

ously unknown biophysical phenomena, 

with original standardization and directed 

at evaluation of functional-vegetative ho-

meostasis: correlation of syndromes of 

sympathetic (YANG) and parasympathetic 

(YIN) activity. 

     Почнемо з того, що люба електропу-

нктурна діагностика має право на існу-

вання лише за трьох умов:  

     We start with the statement, that every 

electropunctural diagnostics has the right to 

exist, at least under three conditions: 

     1) наявності тестуючого (діагностич-

ного) сигналу, енергоінформаційні хара-

ктеристики якого не перевищують біо-

фізичних параметрів системи уваги;  

     1) presence of testing (diagnostic) sig-

nal, power-informational characteristics of 

which do not exceed biophysical parame-

ters of the system under attention; 

     2) чіткого розуміння функціональної 

специфіки предмета уваги і ареалу його 

біофізичного впливу;  

     2) concrete understanding of the func-

tional specifics of the subject and the area 

of its biophysical influence; 

     3) можливості отримання результатів 

функціональної діагностики, які співс-

тавимі при повторному (через 5-10-20. 

хв.) обстеженні.  

     3) availability of comparable results of 

functional diagnostics during repeated (in 

5-10-20 min.) examination. 

     При цьому слід звернути увагу на 

істотну помилку офіційно визнаних еле-

ктропунктурних технологій, що "обумо-

влюють діагнози" окремого органу, або 

окремої функціональної системи!  

     At the same time, we should pay atten-

tion to significant mistake of the officially 

recognized electropuncture technologies, 

that “condition diagnoses” of a separate 

organ or separate functional system!  

     В нашому випадку мова йде про ди-

намічну сталість міжсистемної залежно-

сті, тобто про функціонально-вегетати-

вний гомеостаз, форми і міру його фун-

кціональних відхилень. Будь-яка інша 

інтерпретація отриманої з репрезентати-

вних акупунктурних зон інформації, пе-

реводить нас з області східної метафізи-

ки в західну. Іншими словами сучасна 

інтерпретація наслідків електропункту-

рних діагностик біофізично не коректна. 

     In our case the talk is about dynamic 

stability of intersystem dependency, i.e. 

about functional-vegetative homeostasis, 

forms and measures of its functional de-

flections. Any other interpretation of re-

ceived information from representative ac-

upunctural zones leads us from the Eastern 

metaphysics to the Western one. In other 

words, contemporary interpretation of the 

consequences of electropunctural diagnos-

tics is biophysically incorrect.    

     І останнє. З розробниками різних 

електропунктурних модифікацій спере-

     And the last one. It is unreasonable and 

useless to argue with the developers of var-
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чатися марно і нецікаво (хоча потрібно 

визнати, що відкриті біофізичні реаль-

ності сьогодні не можуть бути коректно 

описані у рамках класичної біофізики і 

клінічної фізіології). Проте будь-який 

опонент може самостійно перевірити 

любу технологію тестом на співстави-

мість повторних результатів… У подіб-

них випадках наш досвід передбачає 

швидке припинення словесних баталій.  

ious electropunctural modifications (but, it 

should be admitted, that discovered bio-

physical realities, today, cannot be correct-

ly described in the frames of classical bio-

physics and clinical physiology). Anyway, 

any opponent can individually check and 

challenge any technology by testing its 

comparability of repeated results… In such 

cases, our experience tells us, that it is the 

best way to omit verbal battles. 

     Методологія ФВД детально описана в 

наших монографіях, тому ми розглянемо 

лише її технічні і біофізичні особливос-

ті. 

     The methodology of functional-

vegetative diagnostics (FVD) is described 

in details in the monographs [1-5], that is 

why we are going observe only its tech-

nical and biophysical peculiarities. 
 

 

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФВД 

 

TECHNICAL PECULIARITIES  OF FVD 
 

     Діагностичні комплекси ВІТА-01-М 

і комп'ютеризовані система ВІТА-01-

Биотест (мал.1.1) рекомендовані для ви-

користання в практичній медицині РПК 

МОЗ України "Нова медична техніка і 

нові засоби діагностики, профілактики і 

реабілітації" (протокол №5 від 25.12.91), 

та Вченою радою МОЗ України (прото-

кол №1.08-01 від 11.01.94). 

     Diagnostic complexes VITA-01-M and 

computerized system VITA-01-Biotest (fig. 

1.1) are recommended for use in practical 

medicine RPC HM of Ukraine “New medi-

cal technology and new means for diagnos-

tics, prevention and rehabilitation” (record 

№5, 25.12.91) and Scientific council of 

HM of Ukraine (record №1. 08-01, 11.01. 

94). 

 

 
Система ВІТА-01-М Комплекс ВІТА-01-БІОТЕСТ 

System VITA-01-M Complex VITA-01-BIOTEST 
 

Мал.1.1 Апаратура для ФВД по В.Макацу  

Fig.1.1 Equipment for FVD According to V. Makats 
  

     Доцільність функціонально вегетати-

вного обстеження дітей підтверджена 

Програмою "Двох етапна система реабі-

літації вегетативних порушень у дітей, 

проживаючих в зоні екологічного конт-

     Reasonability of functional-vegetative 

examination of children is confirmed by the 

program “Two-stage system for rehabilita-

tion of vegetative disorders of children, that 

live in the zone of ecological control of 
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ролю України" (виконується згідно з 

Дорученнями Кабінету Міністрів Украї-

ни №1861/4 від 4.04.1997 і №12010/87 

від 01.06.1999). 

Ukraine” (executed according to the As-

signment of Cabinet of Ministers of 

Ukraine №1861/4, 4.04.1997 and 

№12010/87, 01.06.1999). 

     Системи ВІТА-01-М метрологічній 

стандартизації не підлягають по наступ-

ним причинам: 

     Systems VITA-01-M do not require 

metrological standardization because: 

     1) методологія ФВД не передбачає 

використання зовнішніх джерел енергії; 

     1) methodology FVD does not require 

external sources of power; 

     2) напруга замкнутого індивідуально-

діагностичного кола не перевищує рівня 

мембранних потенціалів (0,03-0,06 В);  

     2) voltage of closed individually-

diagnostic circuit does not exceed the level 

of membrane potential (0,03-0,06 V); 

     3) аналізу підлягають не абсолютні 

значення діагностичних показників, а 

відносне співвідношення сумарної акти-

вності функціональних систем ЯН / ІНЬ 

груп (синдромів симпатичної / парасим-

патичної активності). 

     3) analysis is needed not for absolute 

values of diagnostic indices, but for relative 

correlation of the total activity of functional 

systems YANG/YIN groups (syndromes of 

sympathetic / parasympathetic activity). 

 

     Фактором уваги ФВД  являється 

здатність біологічних систем генерувати 

струм в зовнішній замкнутий контур 

"електрод донор електронів (ДЕ) – біо-

логічний об'єкт – електрод акцептор 

електронів (АЕ)". При цьому слід па-

м’ятати, що електромагнітні чинники 

зовнішніх джерел значно перевищують 

біофізичний рівень клітинних мембран і 

обумовлюють прогнозоване збудження 

(пригнічення) акупунктурних зон.  

     Factor of attention of FVD is ability of 

biological systems to generate current into 

external closed circuit “electrode-donor of 

electrons (DE) – biological object – elec-

trode acceptor of electrons (AE)”. At the 

same time, it should be remembered, that 

electromagnetic factor of external sources 

significantly exceed the biophysical level 

of cellular membranes and condition ex-

pected excitation (oppression) of acupunc-

tural zones. 

     Вже тільки з цієї причини говорити 

про функціональну вірогідність резуль-

татів не коректно. Окрім того, біодина-

міка кожної акупунктурної зони має 

власний коливальний профіль, який по-

милково трактують з "діагностичної" 

точки зору. 

     It is incorrect to take the reason as the 

basis to talk about the functional reliability 

of results. Additionally, biodynamics of 

every acupunctural zone has an individual 

frequency profile, which by mistake is in-

terpreted from “diagnostic” point of view. 

     Нормативна база ФВД специфічна. 

Вона стосується оцінки рівнів функціо-

нально-вегетативної рівноваги і обумов-

лена статистично вірогідною кількістю 

спостережень (14.304 обстежених дітей 

різних статевовікових груп). 

     The standardization framework of 

FVD is specific. It is related to evaluation 

of functional-vegetative equilibrium and is 

conditioned by statistically probable 

amount of observations (14. 304 examined 

children of different age and gender 

groups). 
 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ФВД  

 

METHODOLOGICAL PECULIARITIES 

OF FVD 
        

     Методологічні особливості ФВД 
     

     Methodological peculiarities of FVD are 
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обумовлені:  

     а) коротким (3 сек.) контактом парно-

го діагностичного електроду ДЕ з симе-

тричними репрезентативними зонами і 

скороченням кількості тестувань з 24 до 

12;   

conditioned by: 

     a) short (3 sec.) contact of paired diag-

nostic electrode DE with symmetric repre-

sentative zones and limitation of number of 

tests from 24 to 12; 

 

     б) вологим електродним контактом з 

акупунктурними зонами (зводить нані-

вець вегето-судинні реакції шкіри);  

     b) wet electrode contact with acupunc-

tural zones (neutralizes vegetative-vascular 

reactions of skin); 

     в) використанням для електроду АЕ 

централізованої "опірної зони" (пупкова 

область, рівновіддалена від зон репрезе-

нтативного контакту). 

     c) usage for electrode AE of the central-

ized “basic zone” (navel region, equidistant 

from the zones of representative contact). 

     При цьому увага ФВД зосереджена 

на біоелектричній активності симетрич-

них зон-посібників (Тай-юань, Да-лін, 

Шень-мень, Вань-гу, Ян-чі, Ян-сі, Тай-

бай, Тай-чун, Тай-сі, Шу-гу, Цю-сюй і 

Чун-ян). Їх індивідуальна опірність пос-

тійному струму еквівалентна середній 

опірності інших одно канальних зон 

(J.Nakatani). 

     At the same time, the attention of FVD 

is concentrated on the bioelectrical activity 

of symmetrical zones-accomplices (tai-

yuan, da-ling, shen-men, wan-gu, yang-chi, 

yang-xi, tai-bai, tai-chong, tai-xi, shu-gu, 

qiu-xu and chong-yang). Their individual 

resistance to direct current is equivalent to 

average resistance of other single-channel 

zones (J. Nakatani). 

     Отримані в mV (mkA) дані ФВД пе-

реводять у відносні значення. Визнача-

ється сумарна біоелектрична активність 

функціональних систем ЯН та ІНЬ груп і 

вегетативний коефіцієнт їх взаємозале-

жності (k=∑ ЯН : ∑ ІНЬ). З точки зору 

вегетативного гомеостазу, останній ука-

зує на співвідношення симпатичної (ЯН) 

і парасимпатичної ( ІНЬ ) функціональ-

ної активності. 

     The received in mV (mkA) data of FVD 

is transformed into average values. We de-

termine the overall bioelectric activity of 

functional systems YANG and YIN groups, 

and vegetative coefficient of their interde-

pendency (k=∑ YANG: ∑ YIN). From the 

point of view of vegetative homeostasis, 

the latter points to correlation of sympa-

thetic (YANG) and parasympathetic (YIN) 

functional activity. 
 

     Функціонально-вегетативні прин-

ципи ФВД. З біофізичної точки зору 

функціональна активність окремим аку-

пунктурних зон не являється носієм ба-

зової інформації. Але співвідношення 

ЯН / ІНЬ синдромів безпосередньо ука-

зує на перевагу системного збудження 

(симпатична спрямованість функціона-

льно-вегетативної активності), або при-

гнічення (парасимпатична спрямова-

ність функціонально-вегетативної акти-

вності). 

     Functional-vegetative principles of 

FVD. From the biophysical point of view, 

functional activity of separate acupunctural 

zones is not a carrier of basic information. 

However, interrelation YANG/YIN syn-

dromes directly shows the prevalence of 

systemic excitation (sympathetic orienta-

tion of functional-vegetative activity), or 

oppression (parasympathetic orientation of 

functional-vegetative activity). 

     Це обумовлює наступні принципи 

ФВД: 

     - сумарна біоелектрична активність 

репрезентативних зон групи ЯН співста-

     This conditions the following principles 

of FVD: 

     - overall bioelectrical activity of repre-

sentative zones of group YANG is compa-
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вима з симпатичною активністю, а групи 

ІНЬ – з парасимпатичною; 

rable with sympathetic activity, and of 

group YIN – with parasympathetic; 

     - симпатичний і парасимпатичний 

відділи ВНС на органному рівні забез-

печують біохімічний контроль за систе-

мною вегетативною рівновагою (остан-

ня в звичайних умовах динамічно стабі-

льна; порушення рівноваги обумовлене 

перевагою активності одного з відділів 

ВНС); 

     - sympathetic and parasympathetic divi-

sions of VNS at organ level ensure bio-

chemical control over systemic vegetative 

equilibrium (the latter under ordinary con-

ditions is dynamically stable; disorder of 

equilibrium is conditioned by prevalence of 

activity of one of the divisions of VNS); 

     - співвідношення ЯН та ІНЬ синдро-

мів на біофізичному рівні характеризує 

функціональну вегетативну рівновагу, 

тобто взаємозалежність функціонально-

го збудження і пригнічення (остання в 

звичайних умовах динамічно стабільна; 

порушення функціональної рівноваги 

обумовлене перевагою одного з синдро-

мів); 

     - correlation of YANG and YIN syn-

dromes at the biophysical level characteriz-

es the functional vegetative equilibrium, 

i.e. interdependency of functional excita-

tion and oppression (the latter under ordi-

nary conditions is dynamically stable; dis-

order of functional equilibrium is condi-

tioned by prevalence of one of syndromes);  

     - за своїм функціональним призна-

ченням органи (системи) ЯН є органами 

активної дії, а органи (системи) ІНЬ - 

органами накопичення (спокою); 

     - according to functional peculiarities, 

YANG organs (systems) are active, where-

as YIN organs (systems) – accumulative 

(tranquility) organs; 

     - динамічно-стабільне співвідношен-

ня ЯН та ІНЬ синдромів вірогідно коре-

лює з динамічно-стабільним функціона-

льним співвідношенням симпатичної і 

парасимпатичної активності, тобто фун-

кціонально-вегетативною рівновагою; 

     - dynamically-stable correlation of 

YANG and YIN syndromes, probably cor-

relates with dynamically-stable functional 

correlation of sympathetic and parasympa-

thetic activity, i.e. with functional-

vegetative equilibrium; 

     - перевага ЯН синдрому над ІНЬ син-

дромом свідчить про порушення вегета-

тивної рівноваги з перевагою симпатич-

ної активності; 

     - prevalence of the YANG syndrome 

over YIN syndrome testifies to disorder of 

vegetative equilibrium with a prevalence of 

sympathetic activity; 

- переважання ІНЬ синдрому над ЯН 

синдромом свідчить про порушення ве-

гетативної рівноваги з перевагою пара-

симпатичної активності. 

     - prevalence of the YIN syndrome over 

YANG syndrome testifies to disorder of 

vegetative equilibrium with a prevalence of 

parasympathetic activity. 

     І наступний логічний висновок: сим-

патичний і парасимпатичний відділи 

ВНС на органному рівні виступають ви-

конавцями функціонально-інформацій-

ної програми вегетативного контролю. 

При цьому остання обумовлена вегета-

тивними коефіцієнтами.  

     And, the following logical conclusion: 

Sympathetic and parasympathetic divisions 

of VNS at organ level act as the executives 

of functional-informational program of 

vegetative control. At the same time, the 

latter is conditioned by vegetative coeffi-

cients. 

     Вегетативні коефіцієнти. Розробле-

ні на указаних принципах вегетативні 

коефіцієнти (k) указують на співвідно-

шення симпатичної і парасимпатичної 

     Vegetative coefficients. The developed 

on the mentioned principles vegetative co-

efficients (k) point to a correlation of sym-

pathetic and parasympathetic activity (tab. 
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активності. Вони розраховані на матері-

алах обстеження 14.304 дітей і форму-

ють заключні функціональні діагнози 

(табл. 1.1). 

1.1). They have been calculated according 

to the data of examination of 14.304 chil-

dren and form final functional diagnoses. 

Таблиця 1.1 

 

Table 1.1  

 
 

 

БІОФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФВД 
 

BIOPHYSICAL PECULIARITIES OF FVD 
  

     Тепер звернемо увагу на невідомі ра-

ніше біофізичні феномени, що забезпе-

чують стабільність ФВД. І почнемо з 

наступного. 

     Now lets us draw your attention to previ-

ously unknown biophysical phenomena that 

ensure stability of FVD. And we start with 

the following. 
  

     Реальність природних генераторів 

енергії обумовлена двома базовими по-

ложеннями. 

     1. Біоелектричні явища (процеси роз-

поділу і транспорту електричних заря-

дів) обумовлені наявністю в живих тка-

нинах великої кількості фіксованих (за-

ряджені групи біомакромолекул) і рухо-

мих (вільні електрони та іони) електрич-

них зарядів. 

     Reality of natural generators of energy 

is conditioned by two basic positions. 

     1. Bioelectrical phenomena (processes of 

distribution and transport of electric charges) 

are conditioned by the presence in living tis-

sues of a great number of fixed (charged 

groups of bio macromolecules) and mobile 

(free electrons and ions) electric charges. 

     2. Біологічні системи є природними 

генераторами, здатними забезпечити 

транспорт вільних зарядоносіїв в штучно 

створений зовнішній контур. 

     2. Biological systems are natural genera-

tors, able to provide transport of free charge 

carriers into the artificially created external 

circuit. 

     Для реалізації біологічного джерела 

енергії потрібно три складові: а) біологі-

чна система (природний генератор енер-

     For realization of biological source of 

energy, only three components are needed: 

a) biological system (natural generator of 
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гії); б) хімічно інертні електроди донор 

електронів (ДЕ) - постачальник зарядо-

носіїв в функціональні системи через 

акупунктурні зони і акцептор електронів 

(АЕ) - приймач вільних зарядоносіїв че-

рез акупунктурні зони; в) зовнішній кон-

тур з приладом контролю, контактуючий 

з електродами ДЕ та АЕ. 

energy); b) chemically inert electrode donor 

of electrons (DE) – supplier of charge carri-

ers into functional systems through acupunc-

tural zones, and acceptor of electrons (AE) – 

receiver of free charge carriers through acu-

punctural zones; c) external circuit with de-

vice for control, contacting with electrodes 

DE and AE. 
  

     Джерелом енергії для ФВД являєть-

ся здатність біологічних систем генеру-

вати слабкі струми в замкнутий контур. 

Таким чином діагностичним фактором 

ФВД виступає спрямований транспорт 

вільних зарядоносіїв (електронів), пере-

розподіл яких обумовлює енергоінфор-

маційні трансформації. Ця частина ви-

магає додаткового пояснення, яке ми 

почнемо з питання про відношення фун-

кціонально активних зон (ФАЗ) шкіри 

до біогенної генерації енергії. 

     Source of energy for FVD is the ability 

of biological systems to generate weak cur-

rents into closed circuit. Thus, diagnostic 

factor for FVD is directed transport of free 

charge carriers (electrons), redistribution of 

which conditions power-informational trans-

formations. This part requires additional ex-

planation, which we will begin with the 

question whether there is a relation of func-

tionally active zones (FAZ) of skin to bio-

genic generation of energy. 

     Дослідження їх функціональної акти-

вності дало можливість по-новому оці-

нили цей біофізичний феномен і дати 

відповідь на поставлене питання. Так, 

мають, і саме безпосереднє! Що ж свід-

чить на користь цього? 

     Research of their functional activity al-

lowed to take a fresh look at this biophysical 

phenomenon, and giving answers to the 

question. They do have, and even direct rela-

tion! What testifies in favor of this? 

     1) Рух енергоносіїв через біологічний 

об'єкт (мал.1.2б) здійснюється від елект-

рода ДЕ (+) до електрода АЕ (-), не по-

рушуючи в зовнішньому колі відому 

спрямованість від (-) до (+). Якщо в лан-

цюг додати зовнішнє джерело струму 

(батарею, мал.1.2а), то транспорт зарядів 

стає залежним від його полярності і че-

рез об'єкт струм проходить в "узаконе-

ному фізикою" напрямку від (-) до (+). 

     1) Movement of charge carriers through a 

biological object (fig. 1.2b) from electrode 

DE (+) to electrode AE (-), without violation 

of known direction from (-) to (+) in the ex-

ternal circuit. If we add external source of 

power (battery, fig. 1.2а) to the circuit, then 

the transport of charges becomes dependent 

on its polarity and it is streaming through the 

object according to “physical law” from (-) 

to (+). 
  

  
  

Мал.1.2 Спрямованість енергоносіїв  
через ФАЗ 

Fig.1.2 Direction of charge carriers 
 through FAZ 

  

     3) В колі між двома одно канальними      3) In the circuit between two single-
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ФАЗ біоелектрична активність ланцюга 

на 73,4% більша, ніж при контакті з ФАЗ 

різних функціональних систем.  

channel FAZ bioelectrical activity of the cir-

cuit is in 73,4% higher, than during the con-

tact with FAZ of different functional sys-

tems. 

     Виникає питання, чи існують невідо-

мі феномени ФАЗ, що мають безпосере-

днє значення для вегетативної діагнос-

тики?  

     Так, і давайте їх розглянемо! 

     Question: do unknown phenomena of 

FAZ that have direct meaning for vegetative 

diagnostics exist? 

 

     Yes, and let us observe them! 
 

 

ФЕНОМЕН АСИНХРОННОСТІ ФАЗ, 

АБО БІОФІЗИЧНОЇ ФРАКТАЛЬНОСТІ. 

 

 

PHENOMENON OF ASYNCHRONICITY 

OF FAZ OR BIOPHYSICAL  

FRACTALITY 
 

     Ми ідентифікували п'ять типів тим-

часової симетричної асинхронності 

(мал.1.3): 

     We identified five types of temporary 

symmetrical asynchronicity  (fig. 1.3): 

     - урівноважений, коли впродовж пе-

вного часу біоелектрична активність 

двох симетричних ФАЗ практично спів-

ставима (мал.1.3.1); 

     - balanced, when during a certain period, 

bioelectrical activity of two symmetrical 

FAZ is practically comparable (fig.1.3.1); 

     - білатеральний, коли впродовж пев-

ного часу біоелектрична активність од-

нієї з симетричних ФАЗ періодично пе-

реважає іншу (мал.1.3.2);  

     - bilateral, when during a certain period, 

the bioelectrical activity of one of symmet-

rical FAZ occasionally prevails (fig. 1.3.2); 

     - правосторонній, коли впродовж 

певного часу спостерігається перевага 

біоелектричної активності правої симе-

тричної ФАЗ (мал.1.3.3);  

     - dextral, when during a certain period, 

the prevalence of bioelectrical activity of 

right symmetric FAZ is observed (fig. 

1.3.3); 

     - лівосторонній, коли впродовж пев-

ного часу спостерігається перевага біо-

електричної активності лівої симетрич-

ної ФАЗ (мал.1.3.4), і  

     - sinistral, when during a certain period, 

the prevalence of bioelectrical activity of 

left symmetric FAZ is observed (fig. 1.3.4), 

and 

    - змішаний, коли на протязі часу ба-

чимо чередування попередніх типів си-

метричної асинхронності 

     - mixed, when during a certain period, 

we see the sequence of previous types of 

symmetric asynchronicity. 
 

 

 

 

 

 

Мал. 1.3.1 

Fig. 1.3.1 
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Мал. 1.3.2 

Fig. 1.3.2 

  

 

 

 

 

Мал. 1.3.3 

Fig. 1.3.3 

  

 

 

 

 

Мал. 1.3.4 

Fig. 1.3.4 

 

     При цьому феномен симетричної 

асинхронності зберігається також в па-

рних функціональних системах (мал. 

1.4). 

     At the same time, the phenomenon of 

symmetrical asynchronicity remains also in 

paired functional systems (fig. 1.4). 

 

 
 

Мал.1.4 Феномен симетричної асинхронності функціональних систем.  
Fig.1.4 Phenomenon of symmetrical asynchronicity of functional systems. 
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     Слід відмітити, що одночасні спо-

стереження за симетричною асинхрон-

ністю в парах ФАЗ різних каналів вияв-

ляли іноді різні типи взаємовідношень 

(ТС=зона подачі Тест-сигналу; мал.1.5). 

     It should be noted, that simultaneous 

observations of symmetric asynchronicity 

in pairs of FAZ of different channels dis-

closed occasion of different types of inter-

relations (TS=zone of Test-signal feeding 

fig. 1.5). 
 

 
 

Сигнал: з правої 7ST до 7ST лівої  

Signal from right 7ST to 7ST left 

Сигнал: з лівої 7 ST до 7 ST правої  

Signal from left 7ST to 7ST right 
  

 

 
 

Сигнал: з лівої 7 ST до 6 ST лівої  

Signal from left 7ST to 6 ST left 

Сигнал: з лівої 6 ST до 7 ST лівої  

Signal from left 6 ST to 7ST left 
  

 

 
Сигнал: з 7 ST лівої до 5 ST лівої  

Signal from left 7ST to 5 ST left 

Сигнал: з  5Е лівої до 7 ST лівої  

Signal from left 5 ST to 7 ST left 
  

Мал.1.5 Вентильний ефект між односторонніми ФАЗ системи ST  

Fig.1.5 Valvular effect between one-sided FAZ of system ST 
 

 

 

ФЕНОМЕН СУМАРНОЇ АКТИВНОСТІ 

СИМЕТРИЧНИХ ФАЗ 

 

PHENOMENON OF TOTAL ACTIVITY 

OF SYMMETRICAL FAZ 
 

     Феномен сумарної біоелектричної 

активності симетричних ФАЗ - один з 

базових принципів ФВД. Він виникає в 

симетричних парах ФАЗ при їх одноча-

сному тестуванні парним електродом ДЕ 

з одним спільним виходом на прилад 

контролю.  

     The phenomenon of total bioelectrical 

activity of symmetrical FAZ – is one of the 

basic principles if FVD. It appears in sym-

metric pairs of FAZ during their simultane-

ous testing by paired electrode DE with one 

common output to the controlling device. 

     Так, наприклад, триразове (на протязі      Thus, for example, triple (during 15-20 
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15-20 хв.) тестування правої і лівої си-

метричних ФАЗ виявить різні значення 

симетричної асинхронності. При цьому 

якщо права ФАЗ умовно покаже хвилю 

спаду (15-10-5 мкА), то її лівий аналог, 

навпаки, покаже хвилю підйому (умовно 

зворотні значення 5-10-15мкА; мал.1.6, 

мал.1.7; табл.1.2).  

 

minutes) testing of right and left symmet-

rical FAZ is likely to indicate different val-

ues of symmetrical asynchrony. At the 

same time, if right FAZ will show, for in-

stance, decreasing wave (15-10-5 mcA), 

then its left analogue, on the contrary, will 

show the rising wave (provisionally oppo-

site values 5-10-15 mcA; fig. 1.6, fig. 1.7; 

table 1.2). 
  

  
Мал.1.6                Мал.1.7 Fig.1.6               Fig.1.7 

 

Таблиця 1.2  Table 1.2 

Індивідуальна і сумарна біоелектрична активність симетричних ФАЗ (в мкА)  

Individual and total bioelectrical activity of symmetrical FAZ (in mcA) 
 

  
 

     Якщо ж дві симетричні ФАЗ одноча-

сно протестувати спеціальним електро-

дом ДЕ з одним спільним виходом на 

вимірювальний блок, ми отримаємо ста-

більні сумарні результати: 20-20-20 мкА 

(мал.1.7, табл.1.2). При цьому слід від-

мітити чітку закономірність відкритого 

явища. І хоча останнє не має коректного 

біофізичного пояснення, його викорис-

тання в практиці функціонально-

вегетативної діагностики має суттєве 

     If two symmetrical FAZs are simultane-

ously tested with special electrode DE with 

one common output to gaging unit, we will 

get stable total results 20-20-20 mcА (fig. 

1,7, tab. 1.2). At the same time, discrete 

regularity of the discovered phenomenon 

should be noted. And, though the latter has 

no biophysical explanation, its usage in 

practice of functional-vegetative diagnos-

tics has significant value: for the first time 

we get stable in time data and twice reduce 
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значення: ми вперше отримуємо стабі-

льні в часі показники і вдвічі зменшуємо 

кількість тестування (замість 24 ФАЗ 

контролюємо сумарну активність 12-ти 

симетричних пар). 

 

the number of testings (instead of 24 FAZ, 

we control total activity of 12 symmetrical 

pairs). 

 

 

ФЕНОМЕН ФУНКЦІОНАЛЬНО 

СПРЯМОВАНОГО ТРАНСПОРТУ 

ЕНЕРГОНОСІЇВ 

 

PHENOMENON OF FUNCTIONALLY 

DIRECTED TRANSPORT OF CHARGE 

CARRIERS 
 

     Феномен енергетичної спрямованос-

ті між одно канальними ФАЗ в системі 

Легені (LU), біофізично підтримує ка-

нонічне твердження про його відцент-

ровість.  

     The phenomenon of energy direction 

between single-channel FAZ in the system 

Lungs (LU), biophysically supports the ca-

nonical statement of its centrifugal charac-

ter. 

     Встановлено, що традиційно відцен-

трова, або штучно доцентрова спрямо-

ваність енергоносіїв в умовах співпа-

діння гіпотетичного і ініційованого на-

прямків значно зростає. Феномен одно-

значно свідчить про реальність венти-

льного механізму, іншими словами про 

природну відцентрову активність указа-

ної системи (мал.1.8). 

     It has been established, that traditionally 

centrifugal, or artificially centripetal direc-

tion of charge carriers increases significant-

ly under conditions of concurrency of hypo-

thetical and initiated directions. Phenome-

non testifies to the reality of valvular mech-

anism, in other words, to the natural cen-

trifugal activity of the mentioned system 

(fig. 1.8). 

     Феномен спрямованого транспорту 

відмічений і при використання електро-

дної пари ДЕ-АЕ. В даному випадку 

максимальна провідність була при по-

зиції електроду ДЕ на ФАЗ LU
3
 а АЕ - 

по черзі від LU
4
 до LU

11
. При цьому 

слід звернути увагу, що вивчення вен-

тильних канальних ефектів має значну 

перспективу (наші роботи слід розгля-

дати як методологічний аспект пробле-

ми). Так що двері для допитливих відк-

рито. 
 

     Phenomenon of directed transport is also 

detected during the usage of electrode pair 

DE-AE. Here maximal conductivity was 

during the position of electrode DE on FAZ 

LU
3
 and АЕ – in turns from LU

4
 to LU

11
. 

At the same time, it should be noted, that 

study of valvular-channel effects has a sig-

nificant perspective (our works should be 

viewed as a methodological aspect of the 

problem). Thus, doors for people with in-

quiring nature are open. 

  
 

Мал.1.8 Доцентрова (1) і відцентрова (2) 
електропровідність каналу LU  

 

Fig.1.8 Centripetal (1) and centrifugal (2) elec-
tro conductivity of the channel LU 

 

1 
1 

2 2 
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ФЕНОМЕН СИСТЕМОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 

ВІД АКТИВНОСТІ КАНАЛІВ BL-SP 

PHENOMENON OF SYSTEMIC  

DEPENDENCY ON ACTIVITY OF 

CHANNELS BL-SP 

     Встановлена специфіка впливу кана-

лів BL-SP на спрямовану активність ін-

ших систем: їх збудження обумовлює 

пригнічення інших каналів (і, навпаки) 

та обумовлює значення пози при прове-

денні ФВД (мал. 1.9, на прикладі BL). 

     Specifics of influence of the channels 

BL-SP on directed activity of other systems 

has been identified: their excitation condi-

tions oppression of other channels (and 

vice versa) and conditions value of posture 

during FVD (1.9, example of BL). 
 

 

 

 

 

 
Мал.1.9 Системні ре-

акції на збудження і 

пригнічення BL   

 

 

 

 

Fig.1.9 Systemic reac-

tions on excitation  

and the oppression of 

BL 

 
 

 

ФЕНОМЕН ПОЗИ. ЗНАЧЕННЯ  

ОРТО- І КЛИНОСТАТИКИ ДЛЯ ФВД 

 

PHENOMENON OF POSTURE.  ORTHO- 

AND CLINOSTATICS FOR FVD  
 

     За нашими даними в 73,2% випадків 

зміна положення з ортостатики (стоячи - 

) на клиностатику (лежачи - ) обумо-

влює спрямованість вегетативного гоме-

остазу до парасимпатичної активності. 

При цьому зміна положення тіла супро-

воджується зростанням активності BL-

SP, що обумовлює переважне пригні-

чення інших каналів. Зміна пози з кли-

ностатики на ортостатику, навпаки, 

обумовлює пригніченням активності 

указаних систем і переважним збуджен-

ням інших каналів (мал.1.10). 

     According to our data in 73,2% cases 

change of posture from orthostatics (stand-

ing - ) to clinostatics (lying -  ) condi-

tions direction of vegetative homeostasis to 

parasympathetic activity. At the same time, 

change of body position is accompanied 

with the increment in the activity of BL-SP, 

which conditions prevailed oppression of 

other channels. Change of posture from 

clinostatics to orthostatics, on the contrary, 

conditions oppression of BL-SP and pre-

vailed excitation of other channels (fig. 

1.10). 

     Виявлений феномен пози став аргу-

ментом на користь проведення ФВД в 

положенні "стоячи". Маючи на увазі, що 

практично всі функціональні діагности-

     The discovered phenomenon of posture 

became an argument in favor of standing 

position while conducting FVD. Taking 

into account, that nearly all functional di-
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ки (ЕКГ, ЕЕГ та ряд інших) проводяться 

в клиностатичному положенні, потрібно 

по меншій мірі враховувати його нас-

лідки… 

agnostics (ECG, EEG and others) are con-

ducted in clinostatic position, consequences 

must be, at least, taken into consideration… 

 

 

 

 

Мал.1.10 Актив-

ність BL-SP при 

орто- і клиноста-

тиці (феномен по-

зи). Перехід з ор-

то- в клиностати-

ку (1), з клино- в 

ортостатику (2). 

 
 

Fig.1.10 Activity 

of BL-SP during 

ortho- and cli-

nostattics (phe-

nomenon of pos-

ture). Change from 

ortho- to clinostat-

ics (1), from clino- 

to orthostatics (2). 

 

 

     Більш детальний аналіз виявленого 

феномену засвідчив, що функціонально-

парасимпатичну спрямованість контро-

лює функціональна система BL (зрос-

тання її активності супроводжується 

зменшенням парасимпатичної напруги і, 

навпаки). 

     More detailed analysis of the discovered 

phenomenon has testified, that functional-

ly-parasympathetic direction is controlled 

by functional system BL (increment in ac-

tivity is accompanied with the decrease of 

parasympathetic tension and vice versa). 

 

 

СТАТЕВОВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ  

ВЕГЕТАТИВНИХ НОРМАТИВІВ 

 

GENDER-AGE PECILIARITIES OF 

VEGETATIVE STANDARDS 
 

     Найважливішою проблемою любої 

діагностичної технології є вірогідності її 

нормативної бази, яка для кожної стате-

вовікової група повинна мати власні се-

редньостатистичні і регіональні показ-

ники. Що стосується ФВД, то тут ситуа-

ція особлива. Справа в тому, що за лю-

бих умов функціонально-вегетативний 

гомеостаз автоматично спрямований на 

підтримку власної динамічної сталості 

(в межах "Функціональна компенсація 

ПА – вегетативна рівновага – функціо-

нальна компенсація СА"). Вихід за ука-

зані межі формує різні рівні вегетатив-

     The most important problem of every 

diagnostic technology is related to the cred-

ibility of its standardization framework, 

which for every gender-age group must 

have specific average-statistical and re-

gional indices. As for FVD, here the situa-

tion is very specific. The thing is that under 

any condition functionally-vegetative ho-

meostasis is automatically directed to 

maintain its own dynamic stability (within 

the frames of “functional compensation of 

PA – vegetative equilibrium – and func-

tional compensation of SA”). Overrunning 

of these frames causes vegetative disorders 
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них порушень.   of various levels. 

     Нормативна база розроблена на дос-

татній кількості спостережень (8,416 

дівчат та 5,875 хлопчиків різних стате-

вовікових груп). В групу нормативного 

спостереження відібрано 2.208 практич-

но здорових дітей з початковою вегета-

тивною рівновагою (k=0,95-1,05).  

     

     Standardization base is elaborated ac-

cording to sufficient number of observa-

tions (8,416 girls and 5,875 boys of various 

age-gender groups). At the same time, 

2.208 of practically healthy children with 

initial state of vegetative equilibrium (k=0, 

95-1,05) were selected for observations in 

the standard group.       

На цьому ми акцентуємо особливу 

увагу, бо деякі статевовікові особливості 

системної активності ніяким чином не 

впливають на кінцевий результат! 

We accentuate attention on this, because 

some gender-age peculiarities of system 

activity that were detected, do not affect the 

final result! 

     Отримані результати свідчать про 

ідентичність отриманих варіаційних ря-

дів і середньої помилки середньої ариф-

метичної величини. Ми практично не 

виявили гідних уваги вірогідних відхи-

лень по жодній із статевовікових груп 

[як окремо в жіночих (Д) і чоловічих 

(Х), так і в змішаних по статі і віку 

(ЗСВ)]. Розглянемо наведені нижче діаг-

рами різних статевовікових груп. 

     The received results testify to high iden-

tity of received values of variational range 

and average error of arithmetic mean value. 

Practically, we haven’t found any attention 

worthy deviation in every gender-age 

groups [female (Д), male (Х) and mixed by 

gender and age (MGA)]. Let us observe the 

diagrams of various gender-age groups. 

 

НОРМАТИВНІ ДІАГРАМИ  

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ( K-ВР=0,94-1,05 ) 

NORMATIVE FIGURES OF THE SCHOOL 

AGE (K-VR = 0,94-1,05) 
 

     В  групу експериментальної уваги 

було відібрано 102 дитини 3-6 років (ді-

вчаток 57, хлопчиків 45). У всіх дітей  

початковий к-ВР був 0,95-1,05 (зона ве-

гетативної рівноваги). У жіночій (мал. 

1.11.1) і чоловічій (мал.1.11.2) групах 

нормативний аналіз свідчить про неста-

ндартний характер системної функціо-

нально-вегетативної залежності в  межах 

фізіологічної норми.  

The experimental group included102 chil-

dren of 3-6 years of age (57 girls, 45 boys). 

All children demonstrated k-VE 0,95-1,05 

(zone of vegetative equilibrium). In the 

female group (fig. 1.11.1) and the male 

group (fig. 1.11.2) the normative analysis 

testifies to non-standard character of func-

tional-vegetative dependency within the 

margins of physiological norm. 

     Базовим критерієм функціонального 

здоров‘я дітей дошкільного віку висту-

пає коефіцієнт вегетативної рівноваги 

(к-ВР), який указує на задовільне (або 

незадовільне) співвідношення "симпа-

тичної – парасимпатичної активності". 

Його відхилення вліво від зони норми 

(менше 0,95) указує на відповідну пара-

симпатичну спрямованість, а вправо (бі-

льше 1,05) – на симпатичну. 

The basic criterion of functional health of 

the children of the pre-school age is the 

coefficient of vegetative equilibrium (k-

VE), which points to the satisfactory (or 

poor) correlation “sympathetic-

parasympathetic activity”. Its deviation to 

the left from the zone of norm (less than 

0,95) points to the corresponding sympa-

thetic orientation, while deviation to the 

right (more than 1,05) – points to the para-

sympathetic activity. 
  

     Нормативи ФВД у дітей жіночої гру-      The norms of FVD for children of fe-
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пи дошкільного віку (мал.1.11.1) по ро-

кам життя (Примітка: М - середні дані 

змішаної по віку жіночої дошкільної 

групи (57 дітей). 

male group of the pre-school age (fig. 

1.11.1) through ages (Note: M – average 

data of mixed age female group (57 chil-

dren)) 
 

ВІК 
AGE 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНІ СИСТЕМИ (АКТИВНІСТЬ В %) 
FUNCTIONAL-VEGETATIVE SYSTEMS (ACTIVITY IN %) 

LU PC HT SI TE LI SP LR KI BL GB ST 
3 р 8,12 8,64 7,99 9,32 8,09 8,09 9,60 7,42 8,41 9,71 7,37 7,25 

4 р 9,73 8,25 8,58 8,36 7,54 10,4 8,82 7,29 7,43 8,82 6,31 8,43 

(5 р 9,64 8,26 8,39 9,70 8,13 10,4 9,55 7,19 7,29 8,56 5,59 7,27 

6 р 8,43 7,77 7,92 8,53 6,67 8,39 10,2 7,60 7,90 11,6 7,20 7,83 
 

М 8,89 8,21 8,17 9,06 7,60 9,21 9,65 7,38 7,79 9,80 6,64 7,59 

Мал.1.11.1    Fig.1.11.1     
 

     Нормативи ФВД  у дітей чоловічої 

групи дошкільного віку (мал.1.11.2) по 

рокам життя (Примітка: М - середні 

дані змішаної по віку жіночої дошкіль-

ної групи (57 дітей). 

     The norms of FVD for children of male 

group of the pre-school age (fig. 1.11.2) 

through ages (Note: M – average data of 

mixed age male group (45 children)) 

 

ВІК 
AGE 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНІ СИСТЕМИ (АКТИВНІСТЬ В %) 
FUNCTIONAL-VEGETATIVE SYSTEMS (ACTIVITY IN %) 

LU PC HT SI TE LI SP LR KI BL GB ST 
3 р 11,3 12,7 11,3 14,1 14,1 11,3 5,63 5,63 2,82 5,63 1,41 4,23 

4 р 8,19 8,88 8,16 8,24 8,55 7,92 9,94 7,07 8,15 10,3 7,57 7,03 

5 р 10,2 8,71 8,86 9,20 8,03 10,8 8,59 6,58 7,32 9,00 6,19 6,53 

6 р 9,23 8,20 8,38 10,2 7,53 8,82 9,85 6,89 7,59 10,2 5,91 7,27 
 

М 9,33 8,62 8,54 9,48 8,08 9,27 9,38 6,81 7,54 9,74 6,30 6,91 

Мал.1.11.2    Fig.1.11.2 
 

     Порівняння діаграм жіночої (мал. 

1.11.3) і чоловічої (мал.1.11.4) груп не 

виявило вірогідних статевовікових осо-

бливостей в зоні норми. 

Comparison of diagrams of female (fig. 

1.11.3) and male (fig. 1.11.4) groups has 

not allowed to detect valid gender-age pe-

culiarities within the zone of the norm. 
  

  
Мал.1.11.3   Fig.1.11.3 Мал. 1.11.4  Fig.1.11.4 

 

Але виникає принципове питання: чи 

може бути стабільною нормативна діаг-

рама при оцінці динамічної активності 

функціонально-вегетативного гомеоста-

    However, there is a principle question: 

can the normative diagram be stable during 

the assessment of the dynamic activity of 

functional-vegetative homeostasis in chil-
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зу у дітей дошкільного віку? Відповідь 

категорична – Ні! Системне співвідно-

шення залежить від щохвилинних функ-

ціональних потреб біологічної системи і 

по своїй природі не може бути стабіль-

ним. 

dren of the pre-school age? The answer is 

No! The systemic correlation depends on 

every minute functional needs of biological 

system and, by nature, cannot be stable. 

Динамічно стабільним залишається 

тільки рівень вегетативної рівноваги: 

співвідношення симпатичної і парасим-

патичної (ЯН-ІНЬ) активності,  яку відо-

бражає коефіцієнт вегетативної рівнова-

ги (k=ВР). Про це свідчать наведені діа-

грами нормативних показників при k=1 

по окремим рокам життя дітей дошкіль-

ного віку (мал.1.12) і їх відношення до 

зони системної функціональної норми 

(0-зона). 

     Dynamically stable remains only the 

level of vegetative equilibrium: correlation 

of sympathetic and parasympathetic 

(YANG-YIN) activity, which is reflected in 

the coefficient of vegetative equilibrium 

(k=VE). This is testified by the diagrams of 

the normative indices under k=1 through 

separate ages of life of children of pre-

school age (fig. 1.12) and their relation to 

the zone of systemic functional norm (0-

zone). 
 

  

 

Мал.1.12 Співвідношення системної залеж-

ності в жіночій і чоловічій дошкільних гру-

пах при вегетативній рівновазі (k=1).  
 

 

 

Fig.1.12 Correlation of systemic dependency in 

female and male pre-school groups under 

vegetative equilibrium (k=1). 

 

ВИСНОВКИ.      CONCLUSION. 

1. В дошкільному віці функціонально-

вегетативні діаграми по окремим рокам 

життя суттєво не відрізняються від ви-

ведених середньостатистичних норма-

тивів. Відмічені коливання в межах фу-

нкціональної норми практично не впли-

вають на вегетативну трансформацію, 

що дозволяє використання наведених 

середньо статистичних нормативів. 

     1. In the pre-school age observations, 

functional-vegetative diagrams through 

separate ages do not significantly differ 

from the deduced average norms. The out-

lined deviations within the frames of func-

tional norm do not practically influence the 

vegetative transformation, which allows the 

usage of the represented statistically aver-

age norms. 

2.При цьому варто пам’ятати, що ко-

ефіцієнт вегетативної рівноваги (k=ВР) 

єдиний показник, який має діагностичне 

значення і системна функціональна ко-

     2. At the same time, it should be re-

membered that the coefficient of vegetative 

equilibrium (k=VE) is the only indicator 

that holds the diagnostic value, and system-
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рекція повинна проходити під його кон-

тролем. 

 

ic functional correction should be per-

formed under its control.   

 

НОРМАТИВНІ ДІАГРАМИ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ (K-ВР=0,94-1,05)… 

REGULATORY CHART PRIMARY SCHOOL 

AGE (K-VВ = 0,94-1,05)... 
 

     Для нормативного аналізу відібрано 

4464 дітей молодшого шкільного віку. З 

них 2312 дітей складали жіночу групу, 

2152 дитини - чоловічу. Спільною озна-

кою обох груп був стан початкової веге-

тативної рівноваги (K-ВР= 0,95-1,05)… 

     For the 4.464 regulatory analysis of se-

lected primary school children. Of these, 

2.312 children made up the female group, 

2.152 children - male. A common feature 

of both groups was the state of the initial 

vegetative balance (k-VВ = 0,95-1,05)... 
  

     Нормативи ФВД у дітей жіночої гру-

пи молодшого шкільного віку (мал. 

1.12.1) по рокам життя (7-11 років). 

Примітка: М - середні дані змішаної по 

віку жіночої групи (581 дитина) 

     FVD ratios in female children of prima-

ry school age (fig. 1.12.1) years to life (7-

11 years). Note: M - medium mixed data on 

female age group (581 children. 

 

ВІК 
AGE 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНІ СИСТЕМИ (АКТИВНІСТЬ В %) 
FUNCTIONAL-VEGETATIVE SYSTEMS (ACTIVITY IN %) 

LU PC HT SI TE LI SP LR KI BL GB ST 
7 р 7,35 7,31 7,34 8,06 7,15 7,89 10,8 8,09 9,18 11,2 7,28 8,32 

8 р 7,80 7,02 7,23 9,04 6,58 7,68 10,8 8,11 9,08 10,8 7,50 8,54 

9 р 8,33 7,06 7,37 10,4 6,33 7,69 11,2 7,51 8,47 11,6 6,12 7,80 

10 р 8,35 7,52 7,78 9,44 6,91 7,92 11,8 7,06 7,49 11,9 6,37 7,41 

11 р 8,11 7,07 8,11 9,30 6,66 7,55 12,4 6,57 8,07 12,4 6,23 7,39 
 

М 8,10 7,21 7,62 9,43 6,69 7,74 11,5 7,34 8,28 11,7 6,58 7,78 

Мал.1.12.1   Fig.1.12.1   
 

     Нормативи ФВД  у дітей чоловічої 

групи молодшого шкільного віку (мал. 

1.12.2) по рокам життя. Примітка: М - 

середні дані змішаної по віку чоловічої 

групи (539 дітей). 

     The norms of FVD in male children of 

the junior school age (fig. 1.12.2) through 

the ages. Note: M – average data of mixed 

by age male group (539 children). 

ВІК 
AGE 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНІ СИСТЕМИ (АКТИВНІСТЬ В %) 
FUNCTIONAL-VEGETATIVE SYSTEMS (ACTIVITY IN %) 

LU PC HT SI TE LI SP LR KI BL GB ST 
7 р 8,50 7,93 7,87 8,31 6,85 7,94 9,99 7,44 8,32 10,6 7,79 8,50 

8 р 7,76 7,30 7,71 9,28 6,48 7,45 10,6 7,95 8,69 11,0 7,40 8,36 

9 р 8,41 7,38 7,53 10,5 6,52 7,79 11,3 7,36 8,13 11,3 5,92 7,89 

10 р 8,70 8,08 8,19 9,31 7,37 8,35 10,9 6,73 7,52 11,6 6,02 7,18 

11 р 8,77 7,45 8,04 8,96 7,14 7,75 10,6 7,37 7,95 11,7 6,59 7,69 
 

М 8,47 7,61 7,88 9,35 6,91 7,86 10,7 7,33 8,06 11,3 6,60 7,83 

Мал.1.12.2  Fig.1.12.2   
 

     В молодшому шкільному віці норма-

тиви по окремим рокам життя суттєво 

не відрізняються від виведених серед-

     In junior school age, the norms of sepa-

rate years of age do not substantially differ 

from the statistical average indices for the 
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ньо статистичних показників для віко-

вої групи 7-11 років. В жіночій  (мал. 

1.12.3) і чоловічій (мал.1.12.4) нормати-

вних групах статевовікові коливання не 

вірогідні і не впливають на трансфор-

мацію функціонально-вегетативних рів-

нів (у порівнянні з зоною середньої фу-

нкціонально-вегетативної норми).  

age group of 7-11 years. In female (fig. 

1.12.3) and male (fig.1.12.4) normative 

groups we have noticed gender-age chang-

es. These changes were of low validity and 

did not influence the transformation of 

functional-vegetative levels (in comparison 

with the zone of the average functional-

vegetative norm). 

  
Мал.1.12.3.    Fig.1.12.3.     Мал.1.12.4.   Fig.1.12.4     

 

Але знову виникає принципове пи-

тання: чи може бути стабільною норма-

тивна діаграма при оцінці динамічної 

активності функціонально-вегетатив-

ного гомеостазу у дітей молодшого шкі-

льного віку? Відповідь категорична – 

Ні! Системне співвідношення залежить 

від щохвилинних функціональних пот-

реб біологічної системи і по своїй при-

роді не може бути стабільним. 

   However, there is again a principle ques-

tion: can the normative diagram be stable 

during the assessment of the dynamic activ-

ity of functional-vegetative homeostasis in 

children of junior school age? The answer 

is – NO! The point is that, the systemic 

correlation depends on continuous func-

tional needs of the biological system and 

cannot be stable. 

Динамічно стабільним залишається 

тільки рівень вегетативної рівноваги: 

співвідношення симпатичної і парасим-

патичної (ЯН-ІНЬ) активності,  яке відо-

бражає коефіцієнт вегетативної рівнова-

ги (k=ВР). Про це свідчать наведені діа-

грами нормативних показників при k=1 

по окремим рокам життя дітей молод-

шого шкільного віку (мал.1.12.5) і їх ві-

дношення до зони системної функціона-

льної норми (0-зона). 

     The only thing that remains stable is the 

level of vegetative equilibrium: correlation 

of sympathetic and parasympathetic 

(YANG-YIN) activity, which is reflected 

trough the coefficient of vegetative equilib-

rium (k=VE). This has been testified by the 

diagrams of the normative indices under 

k=1 through separate ages of life of pre-

school age children (fig. 1.12.5) and their 

relation to the zone of systemic functional 

norm (0-zone). 
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Мал.1.12.5 Співвідношення системної зале-

жності в жіночій і чоловічій молодших шкі-

льних  групах при вегетативній рівновазі 

(k=1). 

Fig.1.12.5  Correlation of systemic dependency 

in female and male groups of pre-school age 

children under the vegetative equilibrium 

(k=1). 

 

     ВИСНОВКИ.      CONCLUSION. 
     1.В молодшому шкільному віці нор-

мативи по окремим рокам життя анало-

гічні середньостатистичним даним і не 

впливають на трансформацію функціо-

нально-вегетативних рівнів в вікових 

нормативних групах. 

1. In junior school age the norms in sep-

arate age groups are similar to the average 

statistical data and do not influence the 

transformation of functional-vegetative 

levels in age-normative groups. 

     2.При цьому варто пам’ятати, що ко-

ефіцієнт вегетативної рівноваги (k=ВР) 

єдиний показник, який має діагностичне 

значення, і системна функціональна ко-

рекція повинна проходити під його кон-

тролем. 

 

2. At the same time, it should be re-

membered that the coefficient of vegetative 

equilibrium (k=VE) is the only indicator 

that holds the diagnostic value, and system-

ic functional correction should be per-

formed under its control. 

 

НОРМАТИВНІ ДІАГРАМИ ПІДЛІТКОВОГО  

ВІКУ 12-16 РОКІВ (K-ВР=0,95-1,05)… 

NORMATIVE DIAGRAMS OF THE JUVENILE 

AGE 12-16 YEARS (K-VE=0,95-1,05) 
 

     В  групу нормативної уваги було ві-

дібрано 1740  дітей з початковим станом 

вегетативної рівноваги (к-ВР 0,95-1,05 – 

крайні межі абсолютної норми "зони 

вегетативної рівноваги"). З них 939 в 

жіночу групу і 801 в чоловічу.  

    The observation group included 1740 

teenagers with the initial state of vegetative 

equilibrium (k-VE=0,95-1,05 – borders of 

the absolute norm “zone of vegetative equi-

librium”). The total number of participants 

included 939 female and 801 male repre-

sentatives. 

     Нормативи ФВД  у дітей жіночої 

групи підліткового шкільного віку 

(мал.1.13.1) по рокам життя (12-16 ро-

ків).  Примітка: М - середні дані зміша-

ної по віку жіночої групи (939 дітей). 

   The norms for FVD for the female group 

of the juvenile age (fig. 1.13.1) through the 

ages of 12-16 years. Note: M – average 

data of the mixed by age female group (939 

children). 
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ВІК 
AGE 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНІ СИСТЕМИ (АКТИВНІСТЬ В %) 
FUNCTIONAL-VEGETATIVE SYSTEMS (ACTIVITY IN %) 

LU PC HT SI TE LI SP LR KI BL GB ST 
12 р 8,68 7,55 7,94 8,30 7,25 9,09 10,6 7,44 7,90 11,4 6,56 7,32 

13 р 8,46 7,21 7,57 7,36 6,66 9,19 11,4 7,36 8,12 12,3 6,66 7,75 

14 р 8,76 7,49 7,63 7,67 7,18 9,40 10,7 7,43 8,01 10,9 6,97 7,92 

15 р 9,15 7,47 7,95 7,51 7,22 9,72 11,1 7,19 7,40 11,6 6,11 7,57 

16 р 8,78 7,96 8,03 8,03 7,48 9,42 10,3 7,21 7,70 10,5 6,46 8,06 
 

М 8,74 7,52 7,80 7,76 7,14 9,34 10,8 7,34 7,87 11,3 6,61 7,73 

Мал.1.13.1    Fig.1.13.1    
 

Нормативи ФВД  у дітей чоловічої 

групи підліткового шкільного віку 

(мал.1.13.2) по рокам життя (12-16 ро-

ків).  Примітка: М - середні дані зміша-

ної по віку жіночої групи (801 дитина). 

     The norms for FVD for the male group 

of the juvenile age (fig. 1.13.2) through the 

ages of 12-16 years. Note: M – average 

data of the mixed by age male group (801 

children). 
 

ВІК 
AGE 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНІ СИСТЕМИ (АКТИВНІСТЬ В %) 
FUNCTIONAL-VEGETATIVE SYSTEMS (ACTIVITY IN %) 

LU PC HT SI TE LI SP LR KI BL GB ST 
12 р 8,66 7,45 8,17 7,76 7,24 9,49 10,4 7,31 8,19 11,1 6,74 7,55 

13 р 8,22 7,10 7,68 7,81 6,84 8,87 10,9 7,28 8,93 11,9 6,67 7,84 

14 р 8,38 7,44 7,65 7,68 6,83 9,43 9,93 7,83 8,78 10,5 7,01 8,56 

15 р 8,61 7,09 7,52 7,74 6,81 9,50 10,6 7,66 8,69 10,7 6,53 8,49 

16 р 8,40 7,14 7,91 8,03 6,62 9,62 10,1 7,52 8,94 10,5 6,78 8,50 
 

М 8,44 7,26 7,76 7,78 6,87 9,36 10,4 7,55 8,71 10,9 6,77 8,20 

Мал. 1.13.2    Fig. 1.13.2     

     Детальний аналіз і порівняння нор-

мативних діаграм жіночої (мал.1.13.3) і 

чоловічої (мал.1.13.4) груп  підліткового 

віку по окремим рокам життя свідчить 

про їх повну співставимість з базовими 

(змішаними по віку) нормативними гіс-

тограмами (на прикладі 12-річних 

груп)…  

     The detailed analysis and the compari-

son of the normative diagrams of female 

(fig. 1.13.3) and male (fig. 1.13.4) groups 

of the juvenile age through separate years, 

testify to their complete comparability with 

the basic (mixed by age) normative histo-

grams (on the example of the groups of 12 

years of age)… 

  
Мал. 1.13.3    Fig. 1.13.3 Мал. 1.13.4    Fig. 1.13.4 

  

     Але ж знову виникає принципове пи-

тання: чи може бути стабільною норма-

тивна діаграма при оцінці динамічної 

     But again there is a fundamental ques-

tion: can the normative diagram be stable 

under the assessment of dynamic activity of 
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активності функціонально-вегетативно-

го гомеостазу у дітей підліткового шкі-

льного віку? Відповідь категорична – 

Ні! Системне співвідношення залежить 

від щохвилинних функціональних пот-

реб біологічної системи і по своїй при-

роді не може бути стабільним. 

functional-vegetative homeostasis in ado-

lescent school children? The answer is cat-

egorical - No! System value depends on the 

momentary functional needs of a biological 

system, by its nature cannot be stable. 

     Динамічно стабільним залишається 

лише вегетативний рівень, відображе-

ний коефіцієнтом вегетативної рівнова-

ги (k=ВР). Про це свідчать наведені діа-

грами при k=1 по окремим рокам підлі-

ткового шкільного віку (мал.1.13.5) і їх 

відношення до зони системної функціо-

нальної норми (0-зона). 

The only thing that remains stable is the 

vegetative level, which is reflected trough 

the coefficient of vegetative equilibrium 

(k=VE). This has been testified by the dia-

grams under k=1 through separate ages of 

life of the adolescent school children (fig. 

1.13.5) and their relation to the zone of sys-

temic functional norm (0-zone). 
 

  

  
Мал.1.13.5 Співвідношення системної залежності по окремим рокам життя  
в жіночій і чоловічій підліткових групах при вегетативній рівновазі (k=1). 

 

Fig.1.13.5 Correlation of systemic dependency through separate years of life in female and male 

groups of juvenile age under the vegetative equilibrium (k=1). 
 
 

ВИСНОВОК.      CONCLUSION. 

1.В підлітковому шкільному віці нор-

мативи по рокам життя суттєво не відріз-

няються від виведених середньо статисти-

чних показників для вікової групи 12-16 

років. Відмічені коливання не вірогідні і 

не впливають на трансформацію функціо-

нально-вегетативних рі-внів в указаних 

нормативних групах дітей. 

         1. In the juvenile age the norms 

through separate ages do not significantly 

differ from the average statistical indices 

for the age group of 12-16 years. The 

marked deviations are of low validity and 

do not influence the transformation of 

functional-vegetative levels in the repre-

sented normative groups of children. 

2.При цьому варто пам’ятати, що кое-

фіцієнт вегетативної рівноваги (k=ВР) це 

єдиний показник, який має діагностичне 

значення і системна функціональна коре-

     2. At the same time, it should be re-

membered that the coefficient of vegeta-

tive equilibrium (k=VE) is the only indi-

cator that holds the diagnostic value, and 
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кція повинна проходити під його контро-

лем. 

 

systemic functional correction should be 

performed under its control. 

 

НОРМАТИВНІ ДІАГРАМИ  ЮНАЧОГО  

ВІКУ (K-ВР=0,95-1,05)… 

NORMATIVE DIAGRAMS OF THE  

PREADULT AGE (K=VE=0,95-1,05) 
 

У вікову юначу групу для науково-

нормативного аналізу відібрано 1.352 

дитини жіночої статі (16-20 років) і 37 

дітей  чоловічої (17-21 рік). Їх вибір 

обумовлений початковим станом функ-

ціонально-вегетативної рівноваги в ме-

жах вегетативних коефіцієнтів 0,95-1,05, 

що указували на стан вегетативної рів-

новаги (стан функціонального здоровʼя). 

The preadult age group included 1.352 

female representative  (16-20 years) and 37 

male representatives (17-21 years). They 

were selected according to the initial state 

of functional-vegetative equilibrium within 

the frames of vegetative coefficients 0,95-

1,05, that indicated the state of vegetative 

equilibrium (state of functional health). 

Середньостатистичні показники сис-

темної функціонально-вегетативної за-

лежності в змішаній по віку жіночій 

групі (16-20 років) формують характер 

гістограми (мал.1.14.1), який практично 

не відрізняється від попередньо устано-

вленої норми (виділеної червоним)… 

The average statistical indices of the sys-

temic functional-vegetative dependency in 

the mixed by age female group (16-20 

years) form the character of the histogram 

(fig. 1.14.1), which practically does not 

differ from the previously established norm 

(marked with red)… 

Середньостатистичні показники сис-

темної функціонально-вегетативної за-

лежності в змішаній по віку чоловічій 

групі (17-21 рік) формують специфіч-

ний характер гістограми (мал.1.14.2), 

який суттєво відрізняється від поперед-

ньо установленої норми (виділеної чер-

воним)… 

The average statistical indices of the sys-

temic functional-vegetative dependency in 

the mixed by age male group (17-21 years) 

form the specific character of the histogram 

(fig. 1.14.2), which significantly differs 

from the previously established norm 

(marked with red)… 

  
Мал. 1.14.1    Fig.1.14.1     Мал. 1.14.2    Fig.1.14.2   

 

 
Мал.1.14 (1-3) Специфіка  системної дина-

міки при вегетативній рівновазі  у жіночій 

та чоловічій групах юначого віку.   

 

Fig. 1.14 (1-3) Specificity of the systemic dy-

namics during vegetative equilibrium in female 

and male groups of the preadult age. 

 
Мал.1.14.3    Fig.1.14.3     
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Порівняння виведених системних фу-

нкціонально-вегетативних нормативів 

для жіночої і чоловічої юначих груп 

(мал.1.14.3) указує на їх суттєву відмін-

ність. При цьому звертає на себе увагу 

праве і ліве крило гістограм: де системи 

LU,PC,HT і SI,TE,LI (ліве крило чолові-

чої групи, виділено червоним) переви-

щують значення жіночих нормативів, а 

SP,LR,KI і BL,GB,ST (праве крило чоло-

вічої групи, виділено червоним) навпа-

ки…що вимагає принципової уваги при 

аналіз результатів ФВД. 

The comparison of the systemic func-

tional-vegetative norms for the female and 

male preadult groups (fig. 1.14.3) points to 

their substantial difference. At the same 

time, it should be noted that there is a spe-

cific difference in the right and left side of 

the histograms: systems LU, PC, HT and 

SI, TE, LI (left side of the male group 

marked with red) exceed the values of the 

female norms, while SP, LR, KI and BL, 

GB, ST (right side of the male group, 

marked with red) show the opposite activi-

ty…, which requires principle attention 

during the analysis of FVD. 
  

     На сьогодні виведені наступні норма-

тиви ФВД  для жіночої групи юначого 

шкільного віку (мал.1.14.4)  по рокам 

життя 17-21 років. Примітка: М - сере-

дні дані змішаної по віку жіночої групи 

(1352 дітей). 

   For now, we have drawn the following 

norms for FVD for the female group of the 

preadult age (fig. 1.14.4) through the years 

of life (17-21). Note: M – average data of 

mixed by age female group (1352 individu-

als). 
 

ВІК 
AGE 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНІ СИСТЕМИ (АКТИВНІСТЬ В %) 
FUNCTIONAL-VEGETATIVE SYSTEMS (ACTIVITY IN %) 

LU PC HT SI TE LI SP LR KI BL GB ST 
16 р 8,56 7,7 7,81 9,42 7,55 7,63 10,6 7,63 7,87 10,5 6,42 8,35 

17 р 7,62 7,06 7,86 7,77 7,39 7,65 10,3 8,7 8,53 10,4 7,98 8,82 

18 р 7,42 6,85 7,65 7,45 7,43 7,69 10,2 9,05 8,92 9,9 8,11 9,35 

19 р 7,7 7,21 8,12 7,75 7,7 7,91 10,2 8,17 8,54 10,1 7,86 8,74 

20 р 9,26 7,55 7,37 9,51 7,79 7,86 10 7,99 7,71 10,6 6,71 7,62 
 

М 7,74 7,13 7,83 7,92 7,52 7,74 10,2 8,53 8,56 10,2 7,75 8,89 

Мал. 1.14.4    Fig. 1.14.4 
 

     Виведені також нормативи ФВД  для 

дітей чоловічої групи юначого віку 

(мал.1.14.5) по рокам життя. Примітка: 

М - середні дані змішаної по віку чолові-

чої групи (37 дітей). 

    The drawn norms of the FVD for the 

individuals of the male group of the prea-

dult age (fig.1.14.5) through the years of 

life. Note: M – average data of mixed by 

age male group (37 children). 
  

ВІК 
AGE  

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНІ СИСТЕМИ (АКТИВНІСТЬ В %) 
FUNCTIONAL-VEGETATIVE SYSTEMS (ACTIVITY IN %)   

LU PC HT SI TE LI SP LR KI BL GB ST 
17 р 8,91 8,14 8,66 9,32 9,18 8,33 8,74 6,91 8,52 8,62 6,97 7,7 

18 р 10,0 5,0 4,33 8,33 4,0 6,67 11,7 10 8,33 11,7 10,0 10,0 

19 р 7,69 8,66 8,66 9,62 10,6 8,66 6,73 8,66 9,62 6,73 5,77 8,66 

20 р 8,28 7,69 6,51 10,7 4,73 7,69 7,69 8,28 11,2 8,28 7,1 11,8 
 

М 8,89 8,11 8,37 9,47 8,85 8,33 8,62 7,09 8,76 8,55 6,91 8,06 

Мал. 1.14.5    Fig. 1.14.5 
 

     Але залишається принципове питан-      However, there is again a principle 
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ня: чи може бути стабільною норматив-

на діаграма при оцінці динамічної акти-

вності функціонально-вегетативного 

гомеостазу у дітей юначого віку? Відпо-

відь категорична – Ні! Системне спів-

відношення залежить від щохвилинних 

функціональних потреб біологічної сис-

теми і по своїй природі не може бути 

стабільним. Динамічно стабільним за-

лишається тільки рівень вегетативної 

рівноваги: співвідношення симпатичної 

і парасимпатичної (ЯН-ІНЬ) активності, 

яку відображає коефіцієнт вегетативної 

рівноваги (k=ВР). Про це свідчать наве-

дені діаграми нормативних показників 

при k=1 по окремим рокам життя дітей 

юначого шкільного віку (мал.1.14.6). 

question: can the normative diagram be 

stable during the assessment of the dynam-

ic activity of functional-vegetative homeo-

stasis in children of preadult age? The an-

swer is – NO! The point is that, the system-

ic correlation depends on continuous func-

tional needs of the biological system and, 

according to its nature, cannot be stable. 

The only thing that remains stable is the 

level of vegetative equilibrium: correlation 

of sympathetic and parasympathetic 

(YANG-YIN) activity, which is reflected 

trough the coefficient of vegetative equilib-

rium (k=VE). This has been testified by the 

diagrams of the normative indices under 

k=1 through separate ages of life of prea-

dult age children (fig. 1.14.6). 
  

  

  

 

 

Мал.1.14.6 Співвідношення системної за-

лежності жіночої і чоловічої юначих груп 

при вегетативній рівновазі (k=1). 
 

Fig. 1.14.6 Correlation of systemic dependency 

of female and male preadult groups under veg-

etative equilibrium (k=1). 

 

 

ВИСНОВКИ.      CONCLUSION. 
1.Окремі статевовікові нормативи 

юначих груп (16-20 років) практично не 

відрізняються між собою по рівням фу-

нкціонально-вегетативної рівноваги 

(ВР). При цьому системна залежність 

1. Separate gender-age norms of prea-

dult groups (16-20 years) do not practically 

differ from one another according to their 

levels of functional-vegetative equilibrium 

(VE). At the same time, systemic depend-
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може мати специфічні функціональні 

відмінності. 

ency may have specific functional differ-

ences. 

2.Системна залежність у змішаній по 

віку чоловічій юначій групі (17-21 рік) 

відрізняється від нормативів жіночої 

групи. Їх аналіз по окремим рокам життя 

указує на протилежно спрямовану ди-

наміку лівого (збудження LU,PC,HT - 

SI,TE,LI) і правого (пригнічення SP,LR, 

KI - BL,GB,ST) крила нормативної сере-

дньо статистичної діаграми. Встановле-

на статевовікова специфічність норма-

тивних показників звертає увагу на 

принципове діагностичне значення k-

ВР, який указує рівень функціонально-

вегетативного гомеостазу. Наступним 

діагностичним орієнтиром виступає ак-

тивність комплексних систем (по відно-

шенню до зони їх функціональної нор-

ми)…  

2. Systemic dependency in mixed by age 

male preadult group (17-21 years) differs 

from the norms of the female groups. Their 

analysis through the years of age points to 

the opposite directed dynamic of the left 

(excitation of LU, PC, HT – SI, TE, LI) 

and the right (oppression of SP, LR, KI-

BL, GB, ST) side of the normative statisti-

cally average diagram. The revealed gen-

der-age specificity of normative indices 

points to the principle diagnostic value of 

k-VE, which shows the level of functional-

vegetative homeostasis. The next diagnos-

tic landmark is the activity of the complex 

systems (with relation to the zone of their 

functional norm)… 

3.При цьому варто запам’ятати, що 

коефіцієнт вегетативної рівноваги 

(k=ВР) – це єдиний показник, який має 

базове діагностичне значення (системна 

функціональна корекція повинна прохо-

дити під його контролем). 

3. At the same time, it should be re-

membered that the coefficient of vegetative 

equilibrium (k=VE) – is the only indicator, 

which has basic diagnostic value (systemic 

functional correction must be conducted 

under its control). 
 

 

НОРМАТИВНІ ГІСТОГРАМИ ЗРІЛОГО 

І ПОХИЛОГО  ВІКУ 

NORMATIVE HISTOGRAMS OF 

ADULTHOOD 
 

     В групи нормативного спостереження 

відібраний контингент з початковим 

станом функціонально-вегетативної рів-

новаги в межах вегетативних коефіцієн-

тів 0,94-1,05, що указували на стан веге-

тативної рівноваги (функціонального 

здоров‘я) обстежених. В жіночу групу 

зрілого віку (21-50р.) попали 124 особи, 

похилого (51р. і більше) – 14. В чоловічу 

групу зрілого віку (22-60 р.) попало 73 

чоловік, похилого (61 і більше років) – 

18. 

The groups of observation included adult 

individuals with the initial state of func-

tional-vegetative equilibrium within the 

frames of the vegetative coefficients 0,94-

1,05 that pointed to the state of vegetative 

equilibrium (functional health) of the indi-

viduals. The female group included 124 

adults with 21-50 years of age, and 14 

adults with 51 and more years of age. The 

male group included 73 individuals with 

22-60 years of age, and 18 individuals with 

61 and more years of age. 

     Специфіка системної взаємозалежно-

сті в жіночій і чоловічій  групах  зрілого 

і похилого віку з початковим станом 

функціонально-вегетативної рівноваги 

має свої особливості. Її середньо статис-

тична взаємозалежність чітко виражена 

п’ятьма піками переважної активності 

     The specificity of systemic interdepend-

ency in female and male groups of the adult 

groups with the initial state of functional-

vegetative equilibrium has its peculiarities. 

Its statistically average interdependency is 

vividly displayed by five upper points of 

the prevailed activity of the following func-
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функціональних систем (LU - легені, SI - 

тонкий кишковик, SP - селезінка-під-

шлункова залоза, BL - сечовий міхур і 

ST - шлунок). На це указують жіночі і 

чоловічі діаграми зрілого (мал.1.15.1, 

мал. 1.15.2)  і похилого (мал.1.15.3, 

мал.1.15.4) віку.  

tional systems (LU – lungs, SI – small in-

testine, SP – spleen-pancreas, BL – urinary 

bladder and ST - stomach). The female and 

male diagrams of the adult age group point 

to it (fig. 1.15.1, fig. 1.15.2, fig. 1.15.3, fig. 

1.15.4). 

 

  
Мал.1.15.1    Fig.1.15.1 Мал.1.15.2    Fig.1.15.2 

 

Жіноча група (змішана по віку) 
Women's Group (mixed by age) 

Чоловіча група (змішана по віку) 
Men's Group (mixed by age) 

  
Мал.1.15.3    Fig.1.15.3 Мал.1.15.4    Fig.1.15.4 

  

Зрозуміло, що системна залежність в 

групах  зрілого та похилого віку (навіть 

з початковим станом вегетативної рів-

новаги) має особливості. В цьому віці 

функціональні порушення набувають 

своїх клінічно виражених форм. Маючи 

на увазі їх різноманіття, звернемо увагу 

лише на системне співвідношення в 

умовах вегетативної рівноваги указаних 

груп спостереження (мал.1.15.5). 

    It is clear that the systemic dependen-

cy in the adult groups (even with the initial 

state of vegetative equilibrium) has its pe-

culiarities. In this age pathogenically condi-

tioned functional disorders acquire their 

clinically expressed forms. Taking into ac-

count their combinative variety, let us pay 

attention only to systemic correlation in the 

conditions of vegetative equilibrium of the 

mentioned groups of observation (fig. 

1.15.5).  

Загалом стає очевидним наступне: 

– контрастність комплексно-систе-

много співвідношення більш виражена в 

чоловічих групах спостереження (чорна 

суцільна лінія);  

Generally, the following is becoming 

obvious: 

- the contrast of complex-systemic corre-

lation is more expressed in male groups of 

observation (black line); 

– комплексно-системне співвідно-

шення в жіночих групах більше згла-

джено і указує на перевагу активності 

каналу SI (тонкий кишковик).  

- complex-systemic correlation in female 

groups of observation is more smooth and 

points to the prevalence of the activity of 

the channel SI (small intestine). 
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Мал.1.15.5 Співвідношення системної за-

лежності в жіночій і чоловічій групах зріло-

го і похилого віку при вегетативній рівно-

вазі (k=1).  

 

Fig.1.15.5 Correlation of systemic dependency 

in female and male groups of the adult age 

under vegetative equilibrium (k=1). 

 

ВИСНОВКИ.      CONCLUSION. 

1.Реальність незадовільного функціо-

нального здоровʼя в зрілому і похилому 

віці не дозволяє вести мову про його 

нормативну характеристику. Це обумов-

лює принципову орієнтацію на визна-

чення індивідуальних рівнів вегетатив-

них порушень (по k-ВР). 

     1. The reality of poor functional health 

of in the adulthood does not allow speaking 

about its normative characteristics. This 

conditions principle orientation to the de-

termination of the individual levels of 

vegetative disorders (according to k-VE). 

2.При цьому варто пам’ятати, що ко-

ефіцієнт вегетативної рівноваги (k=ВР) 

– єдиний показник, який має базове діа-

гностичне значення і системна функціо-

нальна корекція повинна проходити під 

його контролем. 

2. At the same time, it should be remem-

bered that the coefficient of vegetative 

equilibrium (k=VE) is the only indicator 

that holds the diagnostic value, and system-

ic functional correction should be per-

formed under its control. 
 
 

 

 

.    Але не обійшлося без несподіванок! 

В жіночій і чоловічій змішаних по віку 

групах виявлена специфічна особливість 

функціональних систем першого і дру-

гого комплексів: діаметрально протиле-

жна спрямованість функціональної ак-

тивності BL-SP і KI-GB (мал.1.15.6). До 

неї ми ще повернемося, але знову звер-

таємо увагу на однотипність групових 

функціональних діагнозів: вегетативна 

рівновага (k=0,95-1,05)… 

     But surprises did happen! In female and 

male groups of mixed age, we found spe-

cific peculiarity of functional systems of 

first and fourth complexes: diametrically 

opposite direction of functional activity of 

BL-SP and KI-GB (fig. 1.15.6). We will 

return to the phenomenon, but we are to 

turn our attention again to uniformity of 

group functional diagnoses: vegetative 

equilibrium   (k=0, 95-1, 05)… 

     Розглядаючи проблему ФВД варто 

звернути увагу на її офіційний прототип 

– варіаційну пульсометрію по Р.Баєв-

ському. 

   Observing the issue of FVD, we should 

pay attention to its official prototype – var-

iational pulsomentry, according to R. Ba-

jevskij. 
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Мал.1.15.6 Активність SP-
BL і KI-GB в жіночій (Д) і 
чоловічій (Х) групах при 
вегетативній рівновазі. 
 
 
Fig.1.15.6 Activity of SP-BL 
and KI-GB in female (Д) and 
male (Х) groups during vege-
tative equilibrium.  

 
 

ВАРІАЦІЙНА ПУЛЬСОМЕТРІЯ  

ЯК ПРОТОТИП "ФВД"   

VARIATIONAL PULSOMETRY 

AS THE PROTOTYPE OF “FVD” 
 

     Існуючі електропунктурні прототипи 

ФВД не варті уваги по наступній  при-

чині: вони не дають співставимих ре-

зультатів при повторних (через 5-10-15 

хв.) обстеженнях. Виняток зробимо для 

варіаційної пульсометрії, яку офіційно 

вважають діагностичним тестом західної 

вегетології (Вейн, 2000).  

     Existing electropunctural prototypes of 

FVD are unworthy of attention because of 

the following reasons: they are unable to 

provide comparable results during repeated 

(in 5-10-15 minutes) examinations. The 

exception is for variational pulsometry, 

which is officially considered as a diagnos-

tic test in the Western vegetology (Вейн, 

2000). 

     В її основі лежить концепція нервіз-

му, яка пов’язує функціональну патоло-

гію з порушенням динамічної сталості 

симпатичної і парасимпатичної активно-

сті ВНС. Базовими показниками варіа-

ційної пульсометрії вважають: Q - між 

системні відносини - МСВ (в наших 

спостереженнях перша колонка (-), дру-

га (+);  BI - вегетативний індекс Кердо; 

XO - хвилинний об’єм крові; QVm - ін-

декс хвилинного об’єму крові; Mo - мо-

да; BP - варіаційних розмах; Amo - амп-

літуда моди та IH - індекс напруги регу-

ляторних систем.  

     It is based on the conception of nervism, 

which binds functional pathology with dis-

order of dynamic stability of sympathetic 

and parasympathetic activity of VNS. Basic 

indicators of variational pulsometry are 

considered to be: Q – intersystem relations 

(ISR) (in our observations first column (-), 

second (+); VI – vegetative index Kerdo; 

MV – minute’s blood volume; QVm – mi-

nute’s blood volume index; Mo – mode; 

VR – variational range; Amo – amplitude 

of mode and VI – voltage index of regula-

tory systems). 

     Для оцінки біофізичної вартості варі-

аційної пульсометрії ми вибрали співс-

тавимість результатів математичних ро-

зрахунків (указані показники порівню-

вали між собою в семи групах спосте-

реження, сформованих на основі загаль-

ного початкового функціонально-

вегетативного рівня).  

     For estimation of biophysical efficiency 

of variational pulsometry we selected com-

parability of results of mathematical calcu-

lations (indications were compared be-

tween each other in seven groups of obser-

vations, based on general initial functional-

vegetative level). 

     Групи формувалися на основі ФВД, 

результати якої приймалися за 100% 

(перша колонка діаграм - 189 спостере-

жень) і відображали початкові стани 

значної (ПА-зн) і вираженої парасимпа-

тичної активності (ПА-в), зони її функ-

     Groups were formed according to FVD, 

resulted of which were taken as 100% (first 

column of diagrams – 189 observations) 

and reflected initial states of significant PA 

(PA-s) (ПА-зн) and expressed PA (PA-e) 

(ПА-в), zone of its functional compensa-
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ціональної компенсації (ФкП) і вегета-

тивної рівноваги (ВР), зони функціона-

льної компенсації симпатичної активно-

сті (ФкС) та її вираженого (СА-в) і знач-

ного (СА-зн) рівнів. 

tion (FcP) (ФкП) and vegetative equilibri-

um (VE) (ВР), zone of functional compen-

sation (FcS) of SA (ФкС), its expressed 

(SA-e) (СА-в) and significant (SA-s) (СА-

зн) levels. 

     Отримані дані вражають різноспря-

мованістю офіційно визнаних показни-

ків, яка обумовлює висновок про діагно-

стичну некоректність і свідчить про не-

доцільність використання варіаційної 

пульсометрії (ВП) для інтегральної оці-

нки функціонально-вегетативного гоме-

остазу. При цьому насторожує, що на-

віть по відношенню до серцево-судинної 

системи в її показниках немає однознач-

ності (мал. 1.16…1-3). 

     Received data do impress with its dif-

ferent direction of officially recognized 

indexes, which conditions conclusion about 

diagnostic inconsistency and testifies to the 

uselessness of variational pulsometery 

(VP) for integral estimation of functional-

vegetative homeostasis. Additionally, alerts 

the fact, that even in relation to the cardio-

vascular system its indications lack certain-

ty (fig. 1.16…1-3). 

 

 

 

Мал.1.16.1  Вегетативна не-
коректність варіаційної 
пульсометрії в групах знач-
ної і вираженої  парасимпа-
тичної активності  
 
 
 
 
 
 
Fig.1.16.1  Vegetative incon-
sistency of indices of varia-
tional pulsometery in the 
groups of significant  and ex-
pressed parasympathetic activ-
ity 
 
 

 

 

  Мал.1.16.2  Вегетативна 
некоректність варіаційної 
пульсометрії в групах функ-
ціональної компенсації ПА і 
вегетативної рівноваги.  
 
 
 
 
 
 
Fig.1.16.2  Vegetative incon-
sistency of indices of varia-
tional pulsometery in groups 
of functional compensation of 
PA and vegetative equilibrium. 
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Мал.1.16.3  Вегетативна не-
коректність показників варі-
аційної пульсометрії в гру-
пах вираженої і значної СА. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1.16.3   Vegetative incon-
sistency of indices of varia-
tional pulsometery in groups 
of expressed and significant 
SA. 

 
 

     Наведені біофізичні особливості ФВД 

свідчать про її специфічну оригіналь-

ність, яка дозволила ідентифікувати гі-

потетичні акупунктурні канали, сфор-

мувати рівні вегетативних порушень, 

відкрити вегетативні закони і обґрунту-

вати доцільність її використання. При 

цьому зауважимо, що сліпе використан-

ня "акупунктурних рецептів" традицій-

ної Голкотерапії(без попередньої функ-

ціональної діагностики) свідчить за 

професійну неготовність…  

     The presented biophysical peculiarities 

of FVD testify to its specific originality, 

which allowed identifying hypothetical 

acupunctural channels, forming levels of 

vegetative disorders, discovering vegetative 

laws and grounding effectiveness of its 

practical usage. In this case, we note that 

the blind use of " acupuncture recipes" of 

traditional Acupuncture treatment (with no 

previous functional diagnostics) indicates 

unavailability for professional... 

  
 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ, НА ЯКІ СЛІД 

ЗВЕРНУТИ УВАГУ 

 

GENERAL CONCLUSIONS TO PAY  

ATTENTION TO 
 

    Специфічною особливістю функціо-

нально-вегетативної  діагностики (ФВД) 

за методом В.Макаца є наступне. 

    Specific peculiarities of functional vege-

tative diagnostics (FVD) according to Ma-

kats V. are: 

     1) Відсутність зовнішніх джерел жи-

влення (струму) при її проведенні; 

     1) Absence of external sources of pow-

er; 

     2) Біофізична спорідненість тест-си-

гналів, діагностична активність яких не 

перевищує рівнів мембранних потенціа-

лів (0,03-0,6В); 

     2) The biophysical relation of diagnostic 

signals, that do not exceed the levels of 

membrane potentials (0,03-0,06 V); 

 

     3) Реальність технічних, методологі-

чних і біофізичних особливостей ФВД; 

     3) Reality of technological, methodolog-

ical and biophysical peculiarities FVD; 

     4) Використання невідомих раніше 

феноменів асинхронності і сумарної ак-

тивності симетричних функціонально-

     4) Usage of previously unknown phe-

nomena of asynchronicity and total activity 

of symmetrical functionally active zones 
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активних зон (ФАЗ); (FAZ); 

     5) Предметом діагностичної уваги ви-

ступають рівні вегетативного гомеостазу 

і їх функціональна тривалість; 

          5) The main focus of the diagnostics 

are the levels of vegetative homeostasis and 

their functional duration; 

     6) Можливість отримання стабільних 

діагностичних результатів при повтор-

них обстеженнях; 

     6) Possibility to receive stable diagnos-

tic results during repeated examinations; 

     7) Наявність власної нормативної ба-

зи; 

     7) Availability of authentic standardiza-

tion framework; 

     8) Відсутність аналогів ФВД, обумо-

влених відкриттям невідомої раніше фу-

нкціонально-вегетативної системи; 

     8) Absence of analogues of FVD, condi-

tioned by discovery of previously unknown 

functional-vegetative system; 

     9) Біофізична альтернативність  тра-

диційній пульсовій діагностиці… 

     9) Biophysical alternative to traditional 

pulse diagnostics… 
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2-га проблема традиційної голкотерапії (акупунктури) 
МЕТОДОЛОГІЯ АКУПУНКТУРНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

 

2-nd issue of Chinese acupuncture 
METHODOLOGY OF ACUPUNCTURE DIAGNOSTICS 

 

     Впровадження в практичну медици-

ну методології функціонально-вегета-

тивної діагностики (ФВД) відповідає 

рекомендаціям Міжнародної наради 

ВОЗ по традиційній медицині (Єреван, 

19-21.09.2003), наказам МОЗ України 

(№360 від 19.12.1997) і МОЗ РФ (№ 364 

від 10.12.1997) по розділу "народна і 

нетрадиційна медицина". 

          Тому слід ще раз згадати міжна-

родну класифікацію репрезентативних 

акупунктурних ФІАЗ (мал.2.1). 

Integration into practical medicine of the 

methodology of functional-vegetative 

diagnostics (FVD) corresponds to the rec-

ommendations of the International meeting 

of WHO on traditional medicine (Yerevan, 

19-21.09.2003), assignments of HM of 

Ukraine (№360, 19.12.1997.) and HM of 

RF (№ 364, 10.12.1997) on the division 

“folk and alternative medicine”.  

Thus, the international classification of 

acupunctural channels should be remem-

bered (fig. 2.1). 
  

  
  

Мал.2.1 Fig.2.1 
  

     Для реалізації ФВД в амбулаторних і 

стаціонарних умовах необхідно зробити 

декілька послідовних кроків 

For the performance of FVD in the out-

patient setting and stationary conditions, 

several steps should be made. 
       

     КРОК-1.  

     1) Локалізувати топографію репрезе-

нтативних ФАЗ (табл. 2.1); 

STEP-1. 

1) Locate the topography of representa-

tive FAZ (tab. 2.1) 
 

Таблиця 2.1 Table 2.1 

ТОПОГРАФІЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ФАЗ TOPOGRAPHY OF REPRESENTATIVE FAZ 
 

Репрезентативні ФАЗ руки. Representative FAZ of hands 
 

 

  Н1= LU
-9

 ТАЙ-ЮАНЬ  – в заглибленні на кінці попере-

кової шкірної складки променево-зап'ясткового суглобу, 

у променевого краю променевої артерії. 

    Н1= LU
-9

 TAI-YUAN (– in the recess at the end of diametrical 

skin fold of the wrist joint, at radial edge of the radial artery. 
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Н2=PC
-7

 ДА-ЛІН  – на поперековій шкірній складці 

променево-за-п'ясткового суглобу, між сухожиллями дов-

гого долонного м'яза і променевого згинача зап'ястка. 

Н2=PC
-7

 DA-LING (– on diametrical skin fold of the wrist 

joint, between tendons of  long palmar muscle and radial 

flexor muscle of wrist. 
 

 

Н3=HT
-7

 ШЕНЬ-МЕНЬ  - на поперековій шкірній скла-

дці променево-зап'ясткового суглобу в заглибленні між 

гороховидною і ліктьовою кістками (у променевого краю 

сухожилка ліктьового згинача зап'ястка). 

Н3=HT
-7

 SHEN-MEN (– on diametrical skin fold of wrist 

joint in the recess between the pisiform and ulnar bones (at 

radial edge of the tendon of radial flexor muscle of wrist.) 
 

 

 

Н4=SI
-4

 ВАНЬ-ГУ  – на ліктьовому краю долоні, між 

основою v п'ясткової кістки і кістками зап'ястка. 

Н4=SI
-4

 WAN-GU (– on ulnar palmar edge, between the base 

of v metacarpal bone and wrist bones. 
  

 

Н5=TE
-4

 ЯН-ЧІ  – на ліктьовому краю долоні, між 

основою v п'ясткової кістки і кістками зап'ястка   

Н5=TE
-4

 YANG-CHI  – on dorsal surface of wrist joint, 

in the recess between tendons of extensor muscle of fingers 

and extensor muscle of v finger.  

 

Н6=LI
-5

  ЯН-СІ  - у променевого краю зап'ястка, між 

сухожиллями короткого і довгого розгиначів великого 

пальця(у центрі анатомічної табакерки). 

Н6=LI
-5

 YANG-XI (– at radial edge of wrist joint, between 

tendons of short and long extensor muscles of thumb (in the 

center of anatomic snuffbox). 
 

Репрезентативні фаз ноги. Representative faz of feet 
 

 

F1=SP
-3

 ТАЙ-БАЙ  - по медіальному краю, в заглиб-

ленні позаду і знизу від голівки І плеснової кістки. 

F1=SP
-3

 TAI-BAI  – on medial edge, in the recess, be-

hind and below the head of I metatarsal bone. 

 

 

F2=LR
-3

 ТАЙ-ЧУН  - на тильній поверхні стопи, в 

найвужчому місці між І-ІІ плесновими кістками. 

F2=LR
-3

 TAI-CHONG  – on the dorsal surface of foot, in 

the most narrow area between I-II metatarsal bones. 

 

 

 

F3=KI
-3

 ТАЙ-СІ  – посередині горизонтальної відста-

ні між сухожиллям п'яти і медіальною кісточкою (на 

рівні її центру). 

F3=KI
-3

 TAI-XI (– in the middle of horizontal distance be-

tween heel string and medial malleolus (in center of it). 
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F4=BL
-65

 ШУ-ГУ ▼ - по латеральному краю стопи, в 

заглибленні, позаду і знизу від голівки v плеснової кіст-

ки. 

F4=BL
-65

 SHU-GU ▼ – on the lateral foot edge, in the re-

cess, behind and below the head of v metatarsal bone. 

 

F5=GB
-40

 ЦЮ-СЮЙ  – попереду і знизу від латераль-

ної кісточки, в заглибленні, з зовнішнього краю сухо-

жилля довгого розгинача пальців. 

F5=GB
-40

 QIU-XU  – in front and below of the lateral 

malleolus, in the recess, at the external edge of the tendon of 

long extensor muscle of toes. 
 

 

F6=ST
-42

 ЧУН-ЯН  – на самій піднесеній частині 

тилу стопи, між суглобами ІІ-ІІІ клиновидних і ІІ-ІІІ 

плеснових кісток. 

F6=ST
-42

 CHONG-YANG  – on the upper rear area of 

foot, between the joints of II-III cuneiform and II-III meta-

tarsal bones. 
 

     2)Підготувати прилад ВІТА-01М та 

діагностичні електроди ДЕ і АЕ. Базо-

вий електрод АЕ (опукла пластина із 

спеціального сплаву 5х10 см) через 

змочену теплою водою або фізіологіч-

ним розчином прокладку, розташову-

ється в центральній мезогастральній 

(пупковій) області і фіксується ременем 

на реп'яховому замку. 

    2)Prepare the device VITA-01-M and 

diagnostic electrodes DE and AE. Basic 

electrode AE (dished plate of a special alloy 

5x10 cm) should be located with a wet pad 

(use warm water or saline) in the central 

mesogastral (navel) region and fixed it with 

a belt or strap without metal parts. 

     3)Поролон (що укриває електроди 

ДЕ в ебонітових чашках) перед ФВД 

зволожуються за допомогою шприца 

теплою водою. Він повинен виступати 

за межі чашок на 1-2 мм для м'якого 

контакту з ФАЗ. 

3)The wadding (that covers electrodes 

DE within ebonite cups) before FVD should 

be moistened with the help of syringe and 

warm water. It should protrude above the 

surface of the cups by 1-2 mm for soft con-

tact with FAZ. 

     4)В процесі тестування електроди ДЕ 

під прямим кутом легким дотики одно-

часно контактують з кожною парою си-

метричних репрезентативних ФАЗ 

впродовж 3-4 секунд. Через кожні три 

контакти електроди повторно змочу-

ються в підготовленому теплому розчи-

ні. 

4) In the process of examination the elec-

trodes DE must orthogonally with a soft 

touch contact simultaneously with every 

pair of symmetric representative FAZ dur-

ing 3-4 seconds. In every three contacts the 

electrodes are additionally moistened in 

pre-prepared warm water or saline.  

     5)Враховуючи Орто- та Клиностати-

чні особливості функціональних систем 

SP-BL, ФВД проводять в положенні па-

цієнта стоячи на дерев’яній підставці 

заввишки 35-40 см. Спочатку тестуємо 

симетричні репрезентативні ФАЗ верх-

ніх кінцівок (Н), потім нижніх (F). Ви-

міри починають з Н-1, Н-2 і Н-3 (пози-

5)Taking into account ortho- and cli-

nostatic peculiarities of the functional sys-

tems SP-BL, FVD should be performed in 

patient’s standing position on a wooden 

pedestal with height 35-40 cm. Start with 

testing the symmetric representative FAZs 

of hands (H), and then of feet (F). The test-

ings should begin with H-1, H-2 and H-3 
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ція "долоні до оператора"). У наступній 

позиції (тил долонь до оператора) тес-

тують зони Н-4, Н-5 і Н-6. Особливо 

ретельно слід локалізувати ФАЗ Н-5, 

оскільки вона ледь зміщена від осі чет-

вертого пальця до мізинця. Аналогічно 

тестують ФАЗ стопи (F-1... F-6). 

(position “palms to operator”). In the next 

position (back side of palms to operator) the 

following zones are to be tested H-4, H-5 

and H-6. Special attention must be devoted 

to localization of the FAZ H-5, since it is a 

bit shifted from the axis of the fourth finger 

to the little finger. In the same way FAZ of 

the feet should be tested (F1… F-6).   
  

       КРОК-2.  Отримані дані переносимо 

в комп'ютер (при автоматичному тран-

сферті гальванічна розв'язка істотно 

спотворює показники природної біоеле-

ктричної активності ФАЗ).  

     Програмне забезпечення ФВД: 

     1) скорочує аналіз до 5-6 хвилин і 

видає індивідуальні рекомендації по 

реабілітаційній стратегії і тактиці 

(мал.2.2); 2) передбачає утворення бан-

ка функціонального здоров'я дітей (їх 

екологічної паспортизації)... 

STEP-2. The received data, we transfer to 

a computer (during automatic transferring 

galvanic interchange significantly distorts 

the indexes of natural bioelectric activity of 

FAZ)…  Software of FVD:  

1) reduces time of the analysis to 5-6 

minutes and allows providing individual 

recommendations on rehabilitation strategy 

and tactics; 2) provides visualization of the 

analysis (fig. 2.2); 3) provides creation of 

electronic data base of child functional 

health (their ecological registry)… 

 
Мал.2.2                                               Fig.2.2 

 

     На першому етапі ФВД доцільно 

провести 2-3 тестування з інтервалом 

10-15 хвилин. Це дає можливість вияви-

ти стійкі (патологічні) і функціональні 

відхилення біоелектричної активності 

(БЭА) окремих систем, що обумовлює 

тактику подальшої вегетативної реабілі-

тації. 

At the first stage of FVD it is reasonable 

to conduct 2-3 testings with intervals of 10-

15 minutes. It will allow identifying stable 

(pathological) and functional deviations of 

BEA of separate systems, which will condi-

tion tactics of further vegetative rehabilita-

tion.  
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     КРОК-3.   

     Аналіз результатів ФВД можна про-

вести в спрощеному форматі (мал.2.3). 

Отримані дванадцять показників зано-

сять в рядок "мкА" анкети  і  визнача-

ють їх суму "". 

STEP-3.  

Analysis of the results of FVD may be 

conducted in a simplified format (fig. 2.3). 

The twenty received indexes are placed into 

the line “mcA” of the work sheet and their 

sum “” should be determined. 
 

 

 

 

 

 
 
Мал.2.3  

Анкета ФВД  

 

Fig.2.3  

Worksheet of 

VBD  

 

     По таблицям відносних значень 

(табл.2.2) визначаємо питому вагу кож-

ного виміру в сумарній  біоелектричній 

активності (прийнятій за 100 %), зано-

симо в рядок анкети "%" і відмічаємо в 

осередках координатної сітки в межах 

6-11 %. Тоновані ділянки сітки указу-

ють системну зону вегетативної рівно-

ваги (ВР), вище за яку знаходиться об-

ласть симпатичної, а нижче - парасим-

патичної активності. 

After consulting the tables of relative 

values of FAZ (tabl. 2.2) determine the spe-

cific value of every examination in total 

bioelectric activity (taken as 100%), trans-

fer into the line of the worksheet “%” and 

mark in the table cell of the grid with the 

limits of 6-11%. Black areas of the grid 

show the zone of vegetative equilibrium 

(VE) of the system, the higher of which the 

area of the sympathetic is, and lower – par-

asympathetic activity. 

     Приклад. Сумарна активність каналів 

складає 45 мкА, а двох шуканих каналів 

4 і 11 мкА. У таблиці з порядковим но-

мером 45 знаходимо відносне значення 

для 4 мкА 8,8% і для 11 мкА - 24,4% 

(мал.2.4). 

Example. The total activity of channels is 

45 mcA, a of two sought channels 4 and 11 

mcA. In the table with the ordinal number 

45 find relative value for 4 mcA 8,8% and 

for 11 mcA – 24,4% (fig.2.4). 

 

 

Мал.2.4 

Fig.2.4 

 

     Якщо сумарна активність функціона-

льних систем перевищує максимальний 

номер таблиці, отримані дані, відповід-

If the total activity of functional system 

exceeds the maximal number in a table, the 

received data, accordingly, must be half 

д/од 
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но, зменшуються  удвічі (на процентне 

співвідношення це не впливає). При зна-

ченнях, що перевищують цілі числа(на 

1/2 або 1/4), в розрахунок вводиться ві-

дповідний коефіцієнт поправки... 

decreased (it does not affect the percentage 

ratio). When values exceed intergers (to 1/2 

and 1/4), an appropriate coefficient of cor-

rection should be added to the calculation… 

 

     Розрахункові таблиці (табл.2.2) скла-

дені з метою оперативного розрахунку 

відносних значень аналізованих показ-

ників. В них використані скорочення: 

"д" (десятки) і "од" (одиниці). Спочатку 

вибираємо таблицю, порядковий номер 

якої відповідає сумарній активності об-

стежених ФАЗ. Відносне значення кож-

ного каналу у % визначаємо на перехре-

сті граф "д" і "од"... 

Calculation tables (tab.2.2) are designed 

for efficient determination of relative values 

of analyzed indexes. The following abbre-

viations are used in them: "д" (decimal) and 

"ед" (unit). At first, select table, order num-

ber of which corresponds to the total activi-

ty of examined FAZ. The relative value of 

every channel in % is determined at the 

crossing of the lines "d" and "UN"... 

Таблиця 2.2   Table 2.2 

Таблиці відносних значень репрезентативних ФАЗ.                                                  

Tables of relative values of representative FAZ.    
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     КРОК-4. По формулі k-ВР=ЯН: 
ІНЬ визначаємо вегетативний коефіці-

єнт, який указує на співвідношення 

симпатичної і парасимпатичної актив-

ності функціонально-вегетативної сис-

теми, і ставимо функціонально-вегета-

тивний діагноз (табл.2.3). 

STEP-4. According to the pattern k-VR= 

YANG : YIN we define vegetative coef-

ficient, which points to correlation of sym-

pathetic and parasympathetic activity of 

functional-vegetative system, and state 

functional-vegetative diagnosis (tab.2.3). 

Таблиця 2.3 

Варіанти ФВД 

 

Table 2.3 

Variants of  FVD 

 
     Таким чином.       

     1.ФВД, замість зовнішніх джерел жи-

влення, використовує здатність організ-

Hereby. 

1.FVD, instead of external sources of 

power, uses the ability of organism to gen-
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му генерувати слабкі струми в зовніш-

ній замкнутий контур. 

erate weak currents into the external cir-

cuit. 

     2.Показники ФВД указують на спів-

відношення симпатичної і парасимпати-

чної активності функціонально-вегета-

тивного гомеостазу і дають співвідносні 

при повторному тестуванні результати. 

2.Indexes of FVD point to the correla-

tion between sympathetic and parasympa-

thetic activity of functional vegetative ho-

meostasis and provide comparable results 

during the repeated examination. 

     3.Діагностична сталість ФВД обумо-

влена:  

3.Diagnostic stability of FVD is condi-

tioned by:  

а)феноменами симетричної асинх-

ронності репрезентативних ФАЗ і сума-

ції їх біоелектричної активності; 

a)phenomena of symmetric asynchronic-

ity of representative FAZ and summation 

of their bioelectric activity; 

б)біофізично спорідненим значення 

тест-сигналу, який не перевищує рівень 

мембранних потенціалів (1-5 мкА; 0,03-

0,6В); 

b)the value of the diagnostic signal, 

which does not exceed the level of mem-

brane potentials (1-5mcA; 0,03-0,6V); 

в)зменшенням кількості репрезента-

тивних ФАЗ з 24 відокремлених до 12 

парних;  

c)decrease of the number of representa-

tive FAZ from separate 24 to paired 12;  

г)аналізом відносних показників 

ФВД. 

d)analysis of comparable relative index-

es. 

     4. Вегетативна суть ФВД обумовлена:  4.The vegetative essence of FVD is con-

ditioned by:  

а)біофізичною реальністю взаємоза-

лежності між репрезентативними ФАЗ; 

a)biophysical reality of the previously 

unknown functional-vegetative system; 

б)абсолютною  співвідносністю ЯН-

ІНЬ синдромів традиційної Чжень-цзю 

терапії з симпатичної і парасимпатич-

ною активністю ВНС; 

b)the direct relation of YANG-YIN syn-

dromes of the traditional Zhenjiu therapy to 

vegetative homeostasis; 

в)інтегральним значенням функціона-

льно-вегетативної оцінки. 

c)integral properties of systemic assess-

ment of functional dependency. 

 5.Нормативи ФВД розроблені на 

більш ніж достатній статистичній основі 

(14.403 спостережень) і не мають віко-

вих особливостей (бо основою практич-

ного здоров'я є функціонально-

вегетативна рівновага). 

5.Norms of FVD are developed accord-

ing to significant statistical basis (14.403 

observations) and have no age peculiarities 

(for the basis of practical health – function-

al-vegetative equilibrium). 

     6.Функціональне здоров'я дитячого 

населення екологічно залежне, виступає 

біоіндикатором місця його компактного 

проживання і формує основу функціо-

нально-екологічної паспортизації насе-

лення. 

6.Functional-vegetative child health is 

ecologically dependent, is a bioindicator of 

the habitat and is the basis of functional 

expertise of the regions of radiation (eco-

logical) control.  

     7.Моніторинг  вегетативного здоров'я 

дітей є основою сучасної функціональ-

ної диспансеризації і базовим фрагмен-

том Програми "Двох етапна система ре-

абілітації вегетативних порушень у ді-

7.Monitoring  of vegetative health of 

children is the basis of the contemporary 

functional prophylactic medical examina-

tion and the basic fragment of the Program 

“Two-stage system for rehabilitation of 
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тей, що мешкають в зоні радіаційного 

контролю України" (виконується за до-

рученням Кабінету Міністрів України 

№12010/87). 

child vegetative disorders, who live in the 

zone of radiation control of Ukraine” (pro-

vided according to the assignment of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine 

№12010/87). 

     8.Отримані нами результати сьогодні 

можуть стати першою конкретною від-

повіддю України на її зобов'язання по 

реалізації Європейської програми "До-

вкілля і здоров'я дітей" (СЕНАРЕ). Ін-

формація про це замовчується, але до  

міжнародного проекту Україна приєдна-

лася ще в 2007р. 

8.Available data can already become the 

first concrete answer of Ukraine to the 

commitments in the integration of the Chil-

dren's Environment and Health Action Plan 

for Europe (СЕНАРЕ). The information 

about this has been suppressed, but Ukraine 

joined the international project in far 

2007… 
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3-тя проблема традиційної голкотерапії (акупунктури) 
ГІПОТЕТИЧНІ ОСНОВИ ГОЛКОТЕРАПІЇ ЯК ТЕОРЕТИЧНА  

ПРОБЛЕМА 

3-th issue of Chinese acupuncture 
HYPOTHETICAL BASES OF THE CHINESE ACUPUNCTURE 

AS A THEORETICAL ISSUE 

 

 Розуміння архаїчних положень ки-

тайської Голкотерапіії (основи ”Функці-

ональної вегетології”) нам потрібно для 

біофізичного аналізу її теоретичної бази 

і експериментального доказу допущених 

на протязі століть помилок. При цьому 

звертаємо увагу, що Східна терапевтич-

на філософія - це унікальна система збе-

режених знань попередніх цивілізацій, 

матеріалістична суть яких тільки зараз 

починає усвідомлюватися. 

We need to understand the archaic posi-

tions of the Chinese Acupuncture the (basis 

of “Functional vegetology”) for the bio-

physical analysis of its theoretical basis and 

experimental proof of the mistakes that 

were made throughout centuries. At the 

same time, it should be taken into account 

that Eastern therapeutic philosophy - is the 

unique system of the knowledge of the pre-

vious generations, the materialistic essence 

of which we start to be aware of. 

  Давайте їх розглянемо і звернемо 

увагу на специфічну логіку і складність 

побудови теоретичних концепцій, які 

приховані за езотеричною простотою. І 

ще раз згадаємо традиційні символи 

акупунктурних каналів (табл.3.1), якими 

будемо постійно оперувати. 

Let us observe them and pay attention to 

its specific logic and complexity of for-

mation of theoretical concepts that are hid-

den behind comparatively esoteric simplici-

ty. Additionally, let us remember the tradi-

tional symbols of acupunctural channels 

(tab. 3.1) that we are going to use in the 

book. 
Таблиця 3.1 Table 3.1 

 
 

 Традиційна школа розглядає біологі-

чну систему як Мікрокосмос, підпоряд-

кований загальним принципам існуван-

ня Матерії (одні і ті ж закони регулюють 

внутрішню діяльність організму і енер-

гоінформаційні потоки Всесвіту). При 

цьому гіпотетичну взаємозалежність 

забезпечують система невидимих на тілі 

людини акупунктурних точок і специфі-

 Traditional school observes biological 

system as a Micro universe, which is regu-

lated by the general principles of existence 

of Matter (same laws regulate internal ac-

tivity of an organism and power-

informational fluxes of the Universe). At 

the same time, hypothetical interdepend-

ence is maintained by the system of invisi-

ble on human body acupuncture points and 
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чні "канали циркуляції енергії ЧІ" (ме-

ридіани). Функціональна цілісність гіпо-

тетичної системи обумовлена архаїчни-

ми концепціями і правилами, що скла-

дають теоретичну основу Східної тера-

певтичної філософії. 

specific “channels of QI “vital energy” cir-

culation” (meridians). Functional unity of 

the hypothetical system is conditioned by 

archaic concepts and laws, which compose 

the theoretical basis of the Eastern thera-

peutic philosophy.        

 

КОНЦЕПЦІЯ "У - СІН" 

(ТЕОРІЯ П’ЯТИ ЕЛЕМЕНТІВ) 

CONCEPTION "WU XING"  

(THEORY OF FIVE ELEMENTS) 
 

Першим принциповим положенням 

Східної філософії є ідея про п’ять пер-

шоелементів (мал.3.2). Відповідно тра-

диційній філософії, реальність Буття 

символізують Вода, Вогонь, Метал, Зе-

мля і Дерево, взаємозалежність яких 

створює умови для виникнення безлічі 

матеріальних явищ в навколишньому 

середовищі. Людина, як частка Приро-

ди, залежить від загальних Законів її 

існування і за принципом функціональ-

ної упорядкованості кожний орган (сис-

тема) співвідносний з певним Елемен-

том. 

The first principle statement of the East-

ern philosophy is the idea about five ele-

ments (fig. 3.2). According to traditional 

philosophy Water, Fire, Metal, Earth and 

Wood symbolize the reality of Existence. 

Additionally, the interdependence of these 

elements creates conditions for the occur-

rence of a variety of material phenomena in 

the environment. Human being is a part of 

Nature, depends on general Laws of its ex-

istence, and according to the principle 

functional subordinacy every organ (sys-

tem) is correlated to a certain Element. 

 

  

Мал.3.2 Традиційні Елементи Fig.3.2 Traditional Elements 
  

Між ними проходить постійна взає-

модія, яка забезпечує функціональну 

цілісність організму. Ці взаємозв’язки 

існують у вигляді двох різноспрямова-

них сил: стимуляції (активація) та де-

струкції (пригнічення) і формують тра-

диційні тріади циклу ЗІРКИ (мал.3.3). 

They are always in constant interaction, 

which maintains the functional integrity of 

the organism. This interaction is performed 

in the way of two differently directed forc-

es: stimulation (activation) and destruction 

(inhibition), and form the traditional cycle 

of STAR (fig. 3.3). 

   При цьому характер стимулюючих 

зв’язків в емпіричному розумінні пред-

ставлений наступним чином: Вода дає 

життя Дереву, Дерево дає життя Вогню, 

Вогонь дає життя (утворює попіл) Землі, 

Земля дає життя (народжує) Металу, 

Метал дає життя (здобуває) Воді і так 

  At the same time the character of stimu-

lating connections (that promote growth), 

in empirical understanding, are described in 

the following way: Water promotes Wood, 

Wood promotes Fire, Fire promotes Earth, 

Earth promotes Metal and Metal in turn 

promotes Water. Notably, activity of the 
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далі по циклу. Тобто, початкова актив-

ність попереднього елементу обумовлює 

наслідкову активність наступного. 

previous element conditions consequent 

activity of the following element. 

  

Мал.3.3 Тріади циклу ЗІРКА Fig. 3.3 Triads of the STAR Cycle 
  

   Щоб зрозуміти традиційну взаємоза-

лежність між Елементами розглянемо 

будь-яку послідовність з трьох символів 

(тріад), які об’єднані двома стимулюю-

чими і одним деструктивним зв’язками 

(мал.3.3). 

   In order to understand traditional interde-

pendence between the Elements, let us ob-

serve any sequence with three symbols (tri-

ads) that are combined by two stimulating 

and one destructive connection (fig. 3.3). 

   Вважається, що відносно пошкодже-

ного елементу його попередник буде 

БАТЬКОМ (згідно спрямованості акти-

вуючих зв’язків), а наступник - Сином. 

Наприклад, по відношенню до елемента 

ДЕРЕВО (тріада Вода-ДЕРЕВО-Вогонь) 

елемент Вода буде одночасно БАТЬ-

КОМ елемента Дерево і ДІДОМ елемен-

та Вогонь. Одночасно елемент Вогонь 

по відношенню до Дерева вважається 

його СИНОМ і ВНУКОМ Води, згідно 

напряму деструктивного зв’язку (приг-

нічення). 

   It is considered, that in relation to the 

destructed element its predecessor will be a 

FATHER (according to the direction of 

activating connections), and its successor - 

SON. For example, in relation to the ele-

ment WOOD (triad Water-WOOD-Fire) 

element Water will be simultaneously FA-

THER of the element Wood and GRAND-

FATHER for the element Fire. At the same 

time element Fire, in relation to Wood is 

considered to be its Son and GRANDSON 

of Water, according to the direction of de-

structive connection (inhibition). 

Теорія стверджує, що корекція функ-

ціональних порушень за правилом ДІД-

ВНУК дає можливість комплексного 

використання зв’язків активації і приг-

нічення в указаній тріаді. Розглянемо 

два приклади. 

The theory states, that correction of 

functional disorders, according to the prin-

ciple GRANDFATHER-GRANDSON, 

gives the opportunity for the complex use 

of connections of activations and inhibition 

in the mentioned triad. Let us observe two 

examples. 

     1) Елемент Дерево пригнічений. 

Стимуляція елемента ВОДА одночасно 

активує елемент Дерево (збудження за 

правилом Батько-Син) і пригнічує еле-

мент Вогонь (посилення деструктивного 

зв’язку за правилом ДІД-ВНУК). При 

цьому пригнічення Вогню зменшує його 

енергетичну  потребу за рахунок елеме-

1) Element Wood – oppressed. Stimu-

lation of the element Water simultaneously 

activates element Wood (excitation accord-

ing to the principle Father-Son) and op-

presses element Fire (increase of destruc-

tive connection according to the principle 

Grandfather-Grandson). At the same time, 

oppression of Fire decreases its energy 
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нта Дерево, що в свою чергу приводить 

до енергетичного накопичення в остан-

ньому.  

needs at the expense of element Wood, 

which in its turn leads to energy accumula-

tion in the latter.  

  2) Елемент Дерево збуджений. 

Пригнічення активності елемента ВОДА 

обумовлює зменшення енергопостачан-

ня Дереву (за правилом Батько-Син) і 

збудження Вогню (за рахунок зменшен-

ня деструктивного впливу за правилом 

ДІД-ВНУК). При цьому збудження еле-

менту Вогонь обумовлює пригнічення 

елемента Дерево (за правилом Батько-

Син). 

 

 2) Element Wood – excited. Oppres-

sion of activity of the element Water condi-

tions the decrease of energy supply to the 

element Wood (according to the principle 

Father-Son) and excitation of Fire (at the 

expense of decrease of destructive influ-

ence, according to the principle Grandfa-

ther-grandson). At the same time, excita-

tion of the element Fire conditions oppres-

sion of the element Wood (according to the 

principle father-son). 

     3) Надмірний деструктивний вплив 

обумовлює пригнічення активності за-

лежного Елемента за правилом ДІД-

ВНУК;  

     3) Exceeding destructive influence con-

ditions inhibition of the depending Element 

according to the principle GRANDFA-

THER-GRANDSON;  

     4) Ослаблений деструктивний вплив 

обумовлює збудження активності зале-

жного Елемента за правилом ДІД-

ВНУК. 

     4) Weakened destructive influence con-

ditions excitation of the activity of the de-

pending Element according to the principle 

Grandfather-Grandson. 

     Згідно концепції У-СІН, указана вза-

ємозалежність за правилом ДІД-ВНУК 

існує в наступних тріадах елементів: 

ВОДА-Дерево-Вогонь, ДЕРЕВО-Во-

гонь-Земля, ВОГОНЬ-Земля-Метал, ЗЕ-

МЛЯ-Метал-Вода і МЕТАЛ-Вода-Дере-

во. Слід підкреслити, що згідно тради-

ційним законам глибинної циркуляції 

енергії (концепції ЧЖАН-ФУ, ІНЬ-ЯН, 

ЦЗИН-ЛО) указані взаємозв’язки відо-

кремлено існують між органами (систе-

мами) ІНЬ і ЯН. 

     According to the conception WU XING, 

the described interdependence according to 

the principle Grandfather-Grandson exists 

in the following triads of elements: WA-

TER-Wood-Fire, WOOD-Fire-Earth, FI-

RE-Earth-Metal, EARTH-Metal-Water and 

METAL-Water-Wood. It is necessary to 

note, that according to traditional laws of 

deep circulation of energy (ZANG-FU, 

YIN-YANG, JING-LUO) the mentioned 

interconnections exist separately between 

YIN and YANG organs (systems). 

Щоб перевірити біофізичну реаль-

ність концепції У-СІН, необхідно озна-

йомитися з традиційним вченням  

ЧЖАН-ФУ, в якому на місці пʼяти Еле-

ментів розташовані відповідні функціо-

нальні системи (акупунктурні канали).  

   

 In order to review the biophysical reali-

ty of the conception of WU XING we need 

to get acquainted with the traditional doc-

trine of ZANG-FU, where, at the place of 

the Five elements, we find corresponding 

functional systems (acupunctural channels).  

КОНЦЕПЦІЯ ЧЖАН-ФУ 

 (ТЕОРІЯ ПРО ГОЛОВНІ ОРГАНИ) 

CONCEPTION "ZANG-FU" 

 (THEORY OF MAIN ORGANS) 
 

     Другим принциповим положенням 

Східної філософії є ідея  про Головні 

органи. Традиційна медицина ідентифі-

кувала з кожним елементом теорії У-

     The second principle position of the 

Eastern philosophy is the idea about the 

Main Organs. Traditional medicine identi-

fied every specific organ of the human 
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СІН конкретні органи людського тіла. 

При цьому особливо наголошується, що 

останні являються функціональними 

структурами і знаходяться в динамічно 

взаємозалежній рівновазі, в тому числі з 

психічною функцією.  

body with every element of the conception 

WU XING. At the same time, it is im-

portant to note, that the latter are functional 

structures and are in dynamic interdepend-

ent equilibrium, including psychic function.  

     Органи ЧЖАН відносяться до систе-

ми ІНЬ, характеризуються щільністю, 

являються паренхіматозними і накопи-

чують енергію (Легені -LU, Селезінка і 

підшлункова залоза -SP, Серце -HT, Пе-

чінка -LR і Нирки -KI). До цієї групи 

відноситься умовний орган Перикард 

(PC), який разом з серцем (HT) контро-

лює кровообіг, дихання, працездатність і 

статеву функцію (мал.3.4).  

     ZANG organs are related to the system 

YIN, characterized by density, are paren-

chymatous and accumulate energy: (Lungs-

LU, Spleen and Pancreas SP, Heart-HT, 

Liver-LR and Kidney-KI). To this group 

conventional organ Pericardium (PC) is 

also related, which together with Heart 

(HT) control circulation of blood, breath-

ing, ability to work and sexual function 

(fig. 3.4).  

     Органи ФУ відносяться до системи 

ЯН. Вони порожнисті, призначені для 

прийому їжі, всмоктування і травлення, 

мають шляхи безпосереднього контакту 

із зовнішнім середовищем (Товстий ки-

шковик-LI, Шлунок-ST, Тонкий кишко-

вик -SI, Жовчний (GB) і Сечовий міхур-

BL). До цієї ж групи відноситься умов-

ний орган Лімфатична система, або 

трійний обігрівач (TE), який об’єднує 

функції органів грудної, черевний та 

мискової порожнин. 
 

     FU organs are related to the system 

YANG. They are hollow, receive and di-

gest food, absorb nutrient substances, have 

tracts of direct contact with external envi-

ronment: (Large intestine-LI, Stomach-ST, 

Small intestine-SI, Gall bladder-GB and 

Urinary bladder-BL). To this group also 

related conventional organ Lymphatic sys-

tem, or triple energizer (TE), which com-

bines the functions of the organs of thorac-

ic cavity, abdomen and hypogastrium. 

 

  

 

Мал.3.4 Співвідношення Елементів і  

Головних органів 

Fig.3.4 Correlation of Elements and Main  

Organs 
  

     ІНЬ і ЯН органи взаємопов’язані між 

собою законами циклу У-СІН. При цьо-

му їх зв’язки обумовлені специфічними 

каналами, що утворюють замкнуту сис-

тему енергетичного забезпечення орга-

нізму. До неї входять також функціона-

льні системи що не мають традиційної 

органної прив’язки: Передній середин-

      YIN and YANG organs are correlated 

with each other by the laws of the cycle 

WU XING. At the same time, their connec-

tions are conditioned by specific channels 

that form a closed system of energy supply 

of an organism. The system also includes 

functional systems that have no traditional 

organ linkage: [Front medial] Conception 
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ний (CV), Задній  серединний (GV), Пе-

рикард (PC) та Лімфатичний (TE) кана-

ли.  

vessel (CV), [Rear medial] Governor vessel 

(GV), Pericardium (PC) and Lymphatic 

(TE) channels.  
  

Практичні положення концепції 

ЧЖАН-ФУ 

Practical positions of ZANG-FU 

conception 
  

      Таким чином, концепція ЧЖАН-ФУ 

указує на специфічну взаємозалежність 

Головних органів і являється архаїчною 

теоретичною базою традиційних правил 

Велике коло циркуляції енергії ЧІ, Вну-

трішній біологічний годинник, Мати-

Син по Великому колу, ДІД-ВНУК, Пів-

день-Північ, Лівий-Правий [Чоловік-

Жінка], Спарені канали і Канальна енер-

гетична спрямованість. 

     Thus, ZHANG-FU conception points 

out a specific interdependence of Main or-

gans and is the archaic theoretical basis for 

traditional laws (Big cycle of QI circula-

tion, Internal biological clock, Mother-Son 

in the Big cycle, Grandfather-Grandson, 

Midday-midnight, Left-Right [Man-

Woman], Paired channels and Channel en-

ergy direction). 

     Слід зазначити, що указані положен-

ня і традиційні правила обумовлюють 

специфічно відособлену залежність між 

ІНЬ і ЯН групами Головних органів, го-

лослівно прийняті фахівцями на віру і 

по-сьогодні використовуються в терапе-

втичній практиці. Указані залежності, 

згідно традиційним уявленням, забезпе-

чують динамічну сталість ЯН-ІНЬ синд-

рому і взаємовідношення з оточуючим 

середовищем. Для розуміння їх механіз-

мів традиційна теорія запропонувала 

концепцію енергії (ЧІ), систему акупун-

ктурних зон і енергетичних каналів 

(ЦЗИН-ЛО). 

     It should be noted, that the mentioned 

positions and traditional laws condition 

specifically detached dependency between 

YIN and YANG groups of Main organs, 

which were accepted by specialists without 

any proof and have been still used in thera-

peutic practice. The mentioned dependen-

cies, according to traditional beliefs, pro-

vide dynamic stability of YANG-YIN syn-

drome and relationship with the environ-

ment. In order to understand their mecha-

nisms, traditional theory suggested the con-

ception of energy (QI), system of acupunc-

ture zones and energy (power) channels 

(meridians) (JING-LUO). 

 

КОНЦЕПЦІЯ "ІНЬ-ЯН" (ТЕОРІЯ  

ДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ) 

CONCEPTION "YIN-YANG " (THEORY 

OF DYNAMIC EQUILIBRIUM) 
 

     Третім принциповим положенням 

Східної філософії є ідея енергетичної 

полярності, виражена принципом ІНЬ   -

ЯН. З її позиції ІНЬ-ЯН це дві взаємоза-

лежні протилежності, що відображають 

постійну боротьбу за гармонію (функці-

ональну динамічну рівновагу внутріш-

нього і зовнішнього середовищ). При 

цьому ЯН (чоловічий, активний і твор-

чий початок) пов’язаний з Сонцем, світ-

лом і життям, а ІНЬ (жіноче, пасивне, 

деструктивне) пов’язане з Місяцем, тем-

нотою і смертю. 

     The third principle position of the East-

ern philosophy is the idea of energy polari-

ty, which is represented by the principle 

YIN-YANG. The position is the following: 

YIN-YANG are two interdependent an-

tipodes, that reflect the constant fight for 

harmony (functional dynamic equilibrium 

of external and internal environments). At 

the same time, YANG (masculine, active 

and creative source) related to the Sun, 

light and life and YIN (feminine, passive, 

destructive) related to the Moon, darkness 

and death.  

     Дуалістичний принцип ІНЬ-ЯН по-      Dualistic principle of YIN-YANG co-
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ширюється на всі сторони життя і кос-

мічні процеси, що необхідно для досяг-

нення стійкої динамічної рівноваги в 

невпинно змінному Всесвіті.  

vers all spheres of life and universal pro-

cesses, which is necessary for obtaining of 

stable equilibrium in constantly changing 

Universe.  

     На думку стародавніх теософів по-

рушення рівноваги веде до виникнення 

функціональної патології. Остання ви-

ражається в перевазі ІНЬ або ЯН синд-

рому (тобто в перевазі процесів пригні-

чення. або збудження). Будь-який рівень 

збудження органу відносять до стану 

ЯН, а пригнічення  - до ІНЬ.  

     According to ancient theosophists, dis-

order of equilibrium leads to functional 

pathology. The latter is represented as pref-

erence either YIN or YANG syndrome (i. 

e. in prevalence of processes of oppression 

or excitation). Any state of excited organ is 

related to YANG, and oppressed – to YIN. 

    Виходячи з принципу збереження ди-

намічної рівноваги, східні терапевти 

оцінюють ІНЬ-ЯН синдром і відновлю-

ють порушену гармонію, яка за сучас-

ним уявленням є проявом вегетативної 

рівноваги (гомеостазу). На практиці 

концепцію ІНЬ-ЯН і сьогодні викорис-

товується в різноманітних діагностич-

них техніках (пульсова діагностика) і 

методах акупунктурної корекції.  

      Eastern therapeutists estimate YIN-

YANG syndrome, according to the princi-

ple of dynamic equilibrium and recover the 

disordered harmony, which, according to 

the contemporary conception is the display 

of vegetative equilibrium (homeostasis). In 

practice, the ideology of the conception 

YIN-YANG is still being used in various 

diagnostic techniques (pulse diagnostics) 

and methodology of acupuncture correc-

tion.  

     По великому рахунку Східна філосо-

фія не суперечить сучасним уявленням 

про універсальні принципи організації 

Живого. Їй притаманний холістичний 

(англ. Whole - ціле) підхід, що розглядає 

людину у нерозривній єдності зовнішніх 

і внутрішніх взаємозв’язків і відображе-

ний у Великій Монаді (грець. monas, 

monados - одиниця, неподільне; мал.3.5). 

     In principle, traditional Eastern philoso-

phy does not contradict modern concep-

tions of universal principles of organization 

of Alive. It possesses holistic approach, 

which observes human being as the unity 

of internal and external relations and re-

flected in Big Monad (from Greek μονάς 

monas, "unit"; fig.3.5). 

     Монади в філософії Лейб-

ніца і старокитайській Тай-

Цзи-Ту символізують першое-

лемент всього сущого. 

    In Leibniz philosophy monads 

and old-Chinese TAIJITU sym-

bolize the primary element of 

Existence. 
  

     Зашифровані в них закономірності, з 

точки зору наукової методології,  відо-

бражають наступне: єдність і боротьбу 

протилежностей; перехід кількісних 

змін в якісні (і навпаки); збереження 

енергії та речовини; теорію відносності і 

концепцію голографічної побудови Все-

світу. Монаду можна інтерпретувати і як 

графічну модель хвильового процесу, 

динаміка якого (ІНЬ-ЯН, пригнічення-

збудження) притаманна природним 

явищам незалежно від середовища їх 

     The encrypted, in them, energy laws 

(from the point of view of general method-

ology) are adequately interpreted as an in-

tegrated expression of laws of unity and 

struggle of the opposites, the whole and the 

part, transition of quantitative changes to 

qualitative (and vice versa), preservation of 

energy and substance, theory of relativity 

and conception of holographic composition 

of the Universe. Monads can be interpreted 

also as a holographic model of wave pro-

cess, the dynamics of which (YIN-YANG, 

Мал.3.5 Fig.3.5 



66 
 

організації.  oppression - excitation) is inherent in natu-

ral processes, independently from the envi-

ronment of their organization. 
 

Практичні положення концепції  

ІНЬ-ЯН 

Practical positions of the conception 

YIN-YANG 
  

     Практичне положення концепції ІНЬ-

ЯН відображає правило СПАРЕНІ КА-

НАЛИ (мал.1.6).  

     Practical position of the conception 

YIN-YANG (fig. 1.6). is used as the laws 

of PAIRED CHANNELS (meridians). 

 

 

 

 

Мал.1.6 Fig.1.6 

     Це ІНЬ-ЯН комплекси у вигляді фун-

кціональних груп LU-LI, SP-ST, PC-TE, 

LR-GB і KI-BL. Специфічна активність 

кожного комплексу полягає в двох го-

динній асинхронній (контрастно-проти-

лежній) залежності між парними функ-

ціональними системами. 

These are yin-yang complexes represented 

in the form of functional groups LU-LI, 

SP-ST, PC-TE, LR-GB і KI-BL. The spe-

cific activity of every complex consists in 

two-hour asynchronous (contrast-opposite) 

dependency between paired functional sys-

tems 

 

КОНЦЕПЦІЯ "ЧІ" (ТЕОРІЯ 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) 

CONCEPTION OF "QI" (THEORY 

OF ENERGY SUPPLY) 
 

     Четвертим принциповим положенням 

Східної філософії є ідея енергії ЧІ, яка 

традиційно вважається тонкою енергією 

внутрішніх органів, що формує клітинні 

структури організму. Стародавні індій-

ські трактати називають її Праною і ука-

зують на джерело - Сонячне випроміню-

вання невідчутного нами спектру. Вели-

кий тлумачний словник Китайських іє-

рогліфів наводить 30 значень ЧІ і пред-

ставляє її універсальним активатором 

енергоінформаційних принципів органі-

зації Природи. 

     The forth principle position of the East-

ern philosophy is the idea of energy QI (vi-

tal energy), which is traditionally consid-

ered to be the energy of internal organs that 

forms cellular structures of the organism. 

Ancient Indian treatises call it Prana and 

specify its source – Solar radiation of im-

perceptible spectrum. The Glossary of Han 

(Chinese) characters provides 30 meanings 

of energy QI and represents it as the uni-

versal activator of power-informational 

principles of organization of Nature. 

     Таким чином, стародавні матеріаліс-

ти визнавали природні енергетичні дже-

рела, головними з яких вважали "енер-

     Thus, ancient materialists recognized 

natural sources of energy, the major ones of 

which were considered “energy of the Uni-
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гію Всесвіту, повітря і живлення". При 

цьому вони мали на увазі не органний, а 

системно-функціональний вплив…  

verse, air and nutrition”. At the same time, 

they meant not an organ, but system-

functional influence…  
  

Практичні положення концепції 

"ЕНЕРГІЯ ЧІ" 

Practical positions of the conception 

“ENERGY QI” 
  

     Філософська сторона теорії, на жаль, 

не зацікавила сучасних послідовників 

традиційного напрямку. Вони сліпо ви-

користовують в своїй практиці тради-

ційні положення про циркуляцію енергії 

ЧІ по ВЕЛИКОМУ КОЛУ (LU-LI-ST-SP-

HT-SI-BL-KI-PC-TE-GB-LR-LU) і відпові-

дне правило МАТИ-СИН (мал. 3.7). 

     Unfortunately, contemporary followers 

of the traditional trend are not interested in 

the philosophical part of the theory. They 

blindly use in their practice the principles 

of circulation of energy QI through the Big 

Cycle (LU-LI-ST-SP-HT-SI-BL-KI-PC-

TE-GB-LR-LU) and the corresponding rule 

MOTHER-SON (fig. 3.7). 
  

  
 

Мал.3.7 Велике коло циркуляції  

енергії ЧІ  

 

Fig.3.7 Big Cycle of energy QI 

circulation 

     Беруть до уваги, що енергетика ком-

плексів спарених каналів підпорядкова-

на двогодинному біологічному ритму і 

характеризується послідовністю макси-

мальної та мінімальної активності (Вну-

трішній біологічний годинник)… 

     They take into consideration, that ener-

gy of complexes of paired channels is sub-

ordinated to the two-hour biological 

rhythm and is characterized by a sequence 

of maximal and minimal activity (Internal 

biological clock)… 

     Вірять, що в передньому (CV) і зад-

ньому (GV) серединних каналах енергія 

завжди рухається знизу до верху, в пер-

шому випадку регулюючи енергію всіх 

ЯН, а в другому всіх ІНЬ каналів. При 

цьому енергетичний дисбаланс на фізи-

чному рівні виникає внаслідок пору-

шення синхронної активності меридіанів 

і обумовлює патологію. 

     They believe that within front (CV) and 

rear (GV) medial channels energy always 

moves in a down-up direction, in the first 

case regulating the energy of all YANG, 

and in the second – of all YIN channels. At 

the same time, power (energy) disbalance 

at physical level appears as the result of a 

disorder of synchronous activity of meridi-

ans and conditions pathology. 
 

КОНЦЕПЦІЯ ЦЗИН-ЛО 

(ЗОНИ І ЕНЕРГЕТИЧНІ КАНАЛИ) 

CONCEPTION “JING LUO”  

(ZONES AND ENERGY CHANNELS) 
 

     П’ятим принциповим положенням 

Східної філософії є ідея про акупункту-

рні зони і об’єднуючі їх акупунктурні 

     The fifth principle position of the East-

ern philosophy is the idea of acupunctural 

zones and acupunctural channels (meridi-
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канали (меридіани). Традиційна теорія 

для кожного акупунктурного каналу 

виділяє групу стандартних пунктів, що 

відображають і корегують їх конкрет-

ний функціональний стан. Це точки ка-

нального входу і виходу, пригнічення, 

тонізації, посібники (Ю-пункти), спів-

чуваючі (Шу-пункти), тривоги (Мо-

пункти) і протибольові. 

ans) that connect them. Traditional theory 

for every acupunctural channel distin-

guishes the group of standard points that 

reflect and correct specific functional state. 

These are points of channel entry and exit, 

oppression, activation, accomplices (ju-

point), sympathizers (shu-points), alert 

(mo-point) and analgesic.  

       Окрім того, практичне значення в 

акупунктурній практиці мають  стабілі-

зуючі зони (Ло-пункти), які є вторинни-

ми каналами зв’язку між спареними 

(ІНЬ-ЯН) каналами, і групові стабілізу-

ючі зони (групові Ло-пункти). Вони ко-

нтролюють енергетичну рівновагу в 

окремих групах функціональних кана-

лів. 

     In addition, practical meaning in acu-

punctural practice have stabilizing zones 

(luo-points), that are secondary channels of 

connection between paired (YIN-YANG) 

channels, and group stabilizing zones 

(group luo-points). They control equilibri-

um of energy in separate groups of func-

tional channels.  

     Розташовані за конкретною схемою, 

вони відрізняються від суміжних діля-

нок своїми динамічними і функціональ-

ними особливостями… 

Located according to specific scheme, they 

differ from adjacent parts by their dynamic 

and functional peculiarities… 

  

     Енергетичні канали (меридіани). 
Згідно традиційним уявленням, ЧІ (жит-

тєва сила, енергія, життєві соки, кров 

тощо) циркулює по організму завжди в 

одному напрямку і за 24 години послі-

довно проходить по кожному каналу і 

органу. При цьому кожний орган має 

власну ЧІ, як вираження обміну і функ-

ції в конкретний момент часу. 

     Energy channels (meridians). Accord-

ing to the traditional ideas, QI (vital energy, 

vital juices, blood, etc.) circulate through 

organism always in one direction and in 24 

hours sequentially passes every channel and 

organ. At the same time every organ has its 

own Qi, as the demonstration of exchange 

and function in every specific moment. 

     Традиційну суть емпіричного вчення 

про енергетичні канали (меридіани) 

представляє сучасна монографія ХО-

АНГ-БАО-ТЯУ та ЛА-КУАНГ-НИЄП 

(Голковколювання [переклад з в’єтнам-

ського]/М, 1988, 672С). Сучасні адепти 

Східної терапевтичної філософії ствер-

джують:  

    The traditional essence of empirical stud-

ies of energy channels (meridians) repre-

sents the monographs Hoang Bao Tyau and 

La Kuang Niep (Acupuncture [translation 

from Vietnamese] / Moscow, 1988). Mod-

ern followers of the Eastern therapeutic 

philosophy state that:  

      „Скрупульозні спостереження за 

активністю організму дозволили в ми-

нулому виявили систему незрозумілих 

досі каналів, які локалізуються на пове-

рхні і в глибині тіла та забезпечують 

циркуляцію гіпотетичної енергії ЧІ 

(табл.3.8)... Вона включає в себе 12 го-

ловних меридіанів, 12 вторинних і 8 не-

звичайних (чудових).  

    “Scrupulous observations of organism 

activity allowed finding in the past the sys-

tem of unknown channels, which are locat-

ed on the surface and inside the body and 

maintain the circulation of hypothetical 

energy QI (tab. 3.8)... It includes 12main 

meridians, 12 secondary and 8 extraordi-

nary (wonderful).  
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Таблиця 3.8 Table 3.8 

  
  

     Не відстають від традиційної творчо-

сті і сучасні "фахівці - рефлексотерапев-

ти". Сьогодні описані так звані "міні 

акупунктурні системи (МАС)" скальпу 

(MS), вушної скойки (МА), долоні та 

ступні (Су-Джок), ротової та носової 

порожнин і (!) навіть піхви... А в кожній 

МАС знаходять ще більш дрібніші "мі-

кро акупунктурні" системи. Як напри-

клад, прийняти на віру повідомлення, 

що "МАС долоні містить в собі біоемб-

ріоінформаційну систему ЕСIWO, 

представлену другою п’ястковою кіст-

кою" (виділено нами)…  

     Contemporary “specialists – reflex ther-

apeutists” are also creative in traditional 

ideas. Today described the so called “mini 

acupuncture systems (MAS)” of the scalp 

(MS), the internal auricle (МА), palm and 

foot (Su Jok), oral cavity and nasal cavity, 

vagina (!) etc... And, in the center of every 

MAS are much smaller “micro acupunctur-

al” systems. For instance, how shall we 

view the statement, that "MAS of hand con-

tain bioembryoinformational system ЕСI 

WO, represented by the second wrist bone" 

(italicized by us)…  

     Розроблена навіть міжнародна аку-

пунктурна номенклатура (МАН), якою 

ВООЗ пропонує користуватися "з метою 

єдиного сучасного розуміння теорії і 

практики рефлексотерапії". При цьому 

звертає на себе увагу її рекомендація, 

згідно якої "…однією з основ медицини 

на сучасному етапі повинні стати елект-

ропунктурна діагностика і рефлексоте-

рапія" (Міжнародна нарада ВООЗ по 

традиційній медицині, Єреван, 19-21.09. 

2003).   

     Elaborated even international acupunc-

ture nomenclature (IAN), which is proposed 

by WHO in order to provide “the only 

modern understanding of theory and prac-

tice of reflex therapy (acupuncture)”… At 

the same time, we should take into account 

the recommendation, according to which 

“electropunctural diagnostics and reflex 

therapy must be among all other the bases 

of medicine at contemporary stage” (Inter-

national conference of WHO on traditional 

medicine, Yerevan, 19-21.09.2003).  

     І не видно кінця-краю "науковій тво-

рчості сучасних рефлексотерапевтів". 

При цьому нікого не бентежить відсут-

ність доказовості теоретичної і практи-

чної бази Східної терапевтичної філо-

софії, а поодинокі критичні роботи 

дружньо замовчуються...  

     There is no end to be seen in the crea-

tiveness of contemporary reflex therapeu-

tists. At the same time, no one cares about 

the absence of proofs of theoretical and 

practical base of the Eastern therapeutic 

philosophy, and single critical works are 

friendly ignored or suppressed...  

     На думку Східних адептів, меридіани      According to the ideas of the Eastern 
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в сукупності створюють мережу шляхів 

по яким циркулює енергія “і кров”. Їх 

обіг в 12 головних меридіанах виглядає 

наступним чином: 

        

adepts, meridians, in their totality, create a 

network of tracts, through which energy 

“and blood” circulate. Their circulation in 

12 main meridians may be described in the 

following way: 

1) в трьох ручних ІНЬ меридіанах від 

щільних органів до долоні;  

1) in three hand YIN meridians from 

dense organs to palm;  

2) в трьох ручних ЯН меридіанах від 

долоні до голови;  

2) in three hand YANG meridians from 

palm to head;  

3) в трьох ножних ЯН меридіанах від 

голови до ступні;  

3) in three leg YANG meridians from 

head to foot;  

4) в трьох ножних ІНЬ меридіанах від 

ступні до живота і грудей (табл. 3.9)…   

4) in three leg YIN meridians from foot 

to abdomen and thorax (tab.3.9)… 
 

Таблиця 3.9   Table 3.9 

Традиційна схема циркуляції енергії ЧІ в біологічній системі  

Traditional scheme of energy QI circulation thought biological system. 
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"КАРТА-СХЕМА" ТРАДИЦІЙНИХ  

ОСНОВ ГОЛКОТЕРАПІІЇ 

"MAP-SCHEME" OF TRADITIONAL BASES 

OF ACUPUNCTURE 
 

Для орієнтації в архаїчних концепціях 

Східної філософії і її практичних поло-

женнях ми розробили на теоретичній 

базі У-СІН, ІНЬ-ЯН, ЧЖАН-ФУ, ЧІ і 

ЦЗІН-ЛО „Карту-схему традиційних 

основ Голкотерапіії”. Її структура дає 

візуальну можливість зрозуміти і за-

пам’ятати архаїчну логіку гіпотетичних 

зв’язків і правил (мал.3.10). 

For orientation in archaic conceptions of 

the Eastern philosophy and its practical 

positions we elaborated on the theoretical 

basis of WU XING, YIN-YANG, ZANG-

FU, QI and JING LUO “Map-scheme of 

the traditional bases of Acupuncture.” Its 

structure gives a visual possibility to under-

stand and remember archaic logicality of 

hypothetical connections and rules (fig. 

3.10). 

     1)На Карті виділено п’ять кругів-

Елементів (Вогонь-Земля-Метал-Вода-

Дерево) об’єднаних між собою загаль-

ним великим колом. Велике коло поді-

ляє кожен Елемент на дві половини 

(внутрішню і зовнішню), які розділяють 

пари функціональних каналів за прин-

ципом ІНЬ-ЯН. 

     1)There are five cycle-Elements distin-

guished in the Map (Fire-Earth-Metal-

Water-Wood) connected between each oth-

er by general big cycle. The Big cycle di-

vides every Element into two parts (internal 

and external), that divide pairs of function-

al channels according to the principle YIN-

YANG.  

     Група каналів в середині кола відно-

ситься до системи ІНЬ (LU-SP-PC-HT-

LR-KI). Друга частина розташована за 

колом і відноситься до системи ЯН (LI-

ST-TE-SI-GB-BL). 

     A group of channels inside the cycle is 

related to the system YIN (LU-SP-PC-HT-

LR-KI). Second part, which is located out-

side the cycle, is related to the system 

YANG (LI-ST-TE-SI-GB-BL). 

     2)Вертикаль, що ділить Велике коло і 

елемент Вогонь на ліву і праву полови-

ни, указує співвідношення між групами 

каналів за правилом Лівий-Правий (Чо-

ловік-жінка). Для наочності в центрі є 

долоні і три широкі стрілки, що указу-

ють на контрастно-протилежний (асинх-

ронний) зв’язок між окремими парами 

каналів. Згідно теорії указані впливи 

взаємно протилежні, одночасні і стосу-

ються окремих парах ІНЬ-ІНЬ (SP-LR, 

LU-HT, KI-PC), або ЯН-ЯН (ST-GB, LI-SI, 

     2)Vertical line, which divides the Big 

cycle and the element Fire into left and 

right parts, points out the correlation be-

tween groups of channels according to the 

rule Left-Right (Man-Woman). For clear 

demonstration, there are palms and three 

wide arrows in the center, which show the 

contrast-opposite connection between sepa-

rate pairs of channels. According to the 

theory, the influences are mutually oppo-

site, simultaneous and pertain to separate 

pairs YIN-YIN (SP-LR, LU-HT, KI-PC), or 
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BL-TE). YANG-YANG (ST-GB, LI-SI, BL-TE). 

 
 

Мал.3.10 Карта-схема традиційних основ Голкотерапіії (по В.Макацу) 

Fig.1.10 Map-scheme of traditional bases of Acupuncture  
 

3)Символи Елементів (малі круги) мі-

стять інформацію про ІНЬ-ЯН комплек-

си, до яких застосовують правило СПА-

РЕНІ КАНАЛИ:  ЗЕМЛЯ (SP-ST); МЕ-

ТАЛ (LU-LI); ВОДА (KI-BL); ДЕРЕВО 

(LR-GB). Винятком виступає елемент 

ВОГОНЬ, розділений великим колом і 

вертикальною лінією на чотири частини 

(в лівій половині розташована пара ка-

налів SI-HT, в правій TE-PC). До них 

також застосовується правило СПАРЕНІ 

КАНАЛИ.  

3)Symbols of Elements (small cycles) 

contain information about yin-yang com-

plexes, to which the rule PAIRED CHAN-

NELS is imposed (EARTH=SP-ST; MET-

AL=LU-LI; WATER=KI-BL; WOOD= 

LR-GB. Exception is the element FIRE, 

divided by the Big cycle and vertical line 

into four parts (in the left part the pair of 

channels LI and HT is located, in the right 

part - TE and PC). The rule PAIRED 

CHANNELS is also imposed to them.  

4)В половинках кожного Елементу 

розміщена інформація про назву каналу 

і періоди його "максимально - мінімаль-

ної" активності [наприклад, Елемент 

ВОДА (KI 17-19=5-7; BL 15-17=3-5; ди-

вись правило Внутрішній біологічний 

4)Within the parts of every Element, you 

can see the name of channel and the peri-

ods of its “maximal=minimal” activity [for 

example, Element WATER (KI 17-19=5-7; 

BL 15-17=3-5; see the rule Internal biolog-

ical clock]. The term of maximal activity of 
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годинник]. Термін максимальної актив-

ності кожного каналу одночасно указує 

на термін мінімальної активності проти-

лежного каналу за правилом ПІВДЕНЬ-

ПІВ-НІЧ, а термін мінімальної, навпаки, 

- на максимальну. 

every channel simultaneously shows the 

term of minimal activity of the opposite 

channel according to the rule MIDDAY-

MIDNIGHT, and the term of minimal ac-

tivity, is vice versa – shows maximal. 

5)Суцільна ломана лінія через канали 

LU-LI-ST-SP-HТ-SI-BL-KI і пунктирна 

через PC-TE-GB-LR-LU указують ВЕ-

ЛИКЕ КОЛО традиційної енергетичної 

циркуляції  (тривалість циклу 24 години, 

з двогодинною максимальною активніс-

тю в кожному каналі). З ним пов’язані 

традиційні правила МАТИ-СИН (по ве-

ликому колу), СПАРЕНІ КАНАЛИ (в 

кругах-Елементах) і ВНУТРІШНІЙ БІ-

ОЛО-ГІЧНИЙ ГОДИННИК.  

5)The unsplit curve through the channels 

LU-LI-ST-SP-HN-SI-BL-KI and dotted 

line through PC-TE-GB-LR-LU point out 

the Big Cycle of traditional energy circula-

tion (duration of the cycle is 24 hours, with 

two-hour maximal activity within every 

channel). Traditional rules MOTHER-SON 

(through the Big cycle), PAIRED CHAN-

NELS (in cycles-Elements) and INTER-

NAL BIOLOGICAL CLOCK are connect-

ed with it.  

6)Чорними пунктирними стрілками 

ЗІРКИ указані асинхронні зв’язки приг-

нічення (деструкції), які діють по зако-

нах глибинної циркуляції енергії між 

окремими каналами ІНЬ-ІНЬ або ЯН-ЯН 

за правилом ДІД-ОНУК (LU-LR…LI-

GB; KI-PC…BL-TE; LR -SR…GB-ST; 

HT-LU…SI-LI). Товсті пунктирні стріл-

ки ЗІРКИ додатково указують напрямок 

асинхронного (контрастно-деструктив-

ного) впливу за правилом ЛІВИЙ-

ПРАВИЙ (ЧОЛОВІК-ЖІНКА) між 

окремими каналами групи ІНЬ (KI-PC, 

LR-SP, HT-LU), або ЯН (BL-TE, GB-ST, 

SI-LI). 

6)Black dotted arrows of the STAR 

show asynchronous connections of oppres-

sion (destruction), which act according to 

the laws of deep circulation of energy be-

tween separate channels YIN-YIN or 

YANG-YANG according to the rule 

GRANDFATHER-GRAND-SON (LU-

LR… LI-GB; KI-PC… BL-TE; LR-SR… 

GB-ST; HT-LU… SI-LI). Bold dotted ar-

rows of the STAR additionally show the 

direction of asynchronous (contrast-

destructive) influence, according to the rule 

LEFT-RIGHT (MAN-WOMAN) between 

separate channels of the group YIN (KI-

PC, LR-SP, HT-LU), or YANG (BL-TE, 

GB-ST, SI-KI). 

7)В трьох прямокутниках поміж кру-

гами Елементами перехрещені пунктир-

ні лінії указують на пари контрастно-

протилежних каналів за правилом ПІВ-

ДЕНЬ-ПІВНІЧ (SI-LR, GB-HT; TE-SP, 

ST-PC; BL-LU, LI-KI). До указаних 

зв’язків мають відношення канали, роз-

ташовані у відповідних Елементах спра-

ва і зліва від прямокутників. 

7)In three rectangles between cycles-

Elements crossed dotted lines that show the 

pairs of contrast-opposite channels accord-

ing to the rule MIDDAY-MIDNIGHT (SI-

LR, GB-HT; TE-SP, ST-PC; BL-LU, LI-

KI). To the mentioned connections have 

relation channels that are located in corre-

sponding Elements in the right and left 

from the rectangles. 

8)Зовнішні пунктирні лінії у вигляді 

пелюсток указують на традиційну взає-

мозалежність по правилу "Протипригні-

чення".     

8)External dashed lines in the form of 

leaves, point to the traditional interdepend-

ency according to the rule “Anti oppres-

sion”. 

Розроблена Карта-схема дає можли-

вість оперативно орієнтуватися в архаї-

The elaborated Map-scheme gives the 

ability for quick self-orientation in archaic 
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чних основах теорії і практики тради-

ційної Голкотерапіії… 

bases of theory and practice of traditional 

Acupuncture… 
 

     ВИСНОВОК. Ми далекі від огульної 

критики емпіричних положень хоча і 

визнаємо, що одразу прийняти на  віру 

все вищенаведене важко. Але сьогодні є 

вагомі аргументи вважати гіпотетичну 

акупунктурну систему біофізичною реа-

льністю. При цьому зауважимо, що ви-

явлені нами феномени, їх логічна упоря-

дкованість і надзвичайна складність си-

стемної взаємозалежності свідчать, ско-

ріше за все, про суцільний пласт доісто-

ричних знань попередніх цивілізацій, 

отриманих і збережених в емпіричній 

формі нашими китайськими Вчителя-

ми...  

     CONCLUSION. We are far from un-

grounded criticism of empirical positions, 

however, we admit that to take everything 

above as truth is rather hard. But today, 

there are significant arguments to consider 

the hypothetical acupunctural system being 

a biophysical reality. At the same time, the 

discovered phenomena, their logical order 

and the extreme complexity of systemic 

interdependency testify rather to the entire 

layer of prehistoric knowledge of the pre-

vious civilizations, received and saved in 

empirical form by our Chinese Teachers...  

     А якщо все вищенаведене справді 

реально, але не зовсім так, як нас продо-

вжують вчити?!  

     What if everything above stated, is the 

truth, but not in the way we are being 

taught?!  

     Давайте приступимо до невдячної, 

але вкрай необхідної роботи – біофізич-

ної ревізії традиційних положень китай-

ської Голкотерапіії.  

     Let us, at first, start with ungrateful, but 

very important work – biophysical revision 

of the traditional positions of Chinese Acu-

puncture...  
  

     І ХАЙ НАСТУПИТЬ ЧАС ІСТИНИ!      LET THE TIME OF VERITY COME! 
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А ТЕПЕР ДО УВАГИ !     NOW  ATTENTION ! 

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КИТАЙСЬКОЇ  

ГОЛКОТЕРАПІЇ І “ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ  

ВЕГЕТОЛОГІЇ”   

THEORETICAL ISSUES OF CHINESE  

ACUPUNCTURE AND THE “FUNCTIONAL 

VEGETOLOGY”  
 

Сьогодні  традиційна Голкотерапія сто-

їть перед ревізією власної теоретичної і 

практичної бази і причини для її проведення 

більш чим вагомі. 

Today the traditional acupuncture faces the 

revision of its own theoretical and practical 

basis, and the reasons for it are quite signifi-

cant.  

По-перше, користуватися на початку 

III-го тисячоліття емпіричною теоретич-

ною базою Східної терапевтичної філосо-

фії некоректно (західні фахівці її не розу-

міють, не сприймають і не використову-

ють)... 

First of all, it is incorrect to use the empiri-

cal theoretical basis of the Eastern therapeutic 

philosophy (the western experts do not under-

stand it, do not perceive it and do not use it)… 

По-друге, роботами школи професора 

В.Г.Макаца (Україна, Вінниця) створена 

база для інноваційного прориву в напрямку 

нетрадиційної терапії. 

 Зокрема: 

Second, the works of the school of professor 

Makats V.G. (Ukraine, Vinnytsia) have com-

posed the basis for the innovative break-

through in the trend of non-traditional therapy, 

such as: 

– розроблено методологію ідентифікації 

акупунктурних каналів і доказана їх біофі-

зична реальність, 

- elaborated methodology for the identifica-

tion of acupunctural channels, with biophysi-

cal proofs;  

– встановлено безпосереднє відношення 

Голкотерапії до вегетативного гомеостазу 

людини, 

- identified direct relation of Acupuncture 

therapy to the human vegetative homeostasis; 

– експериментально показано теорети-

чні і практичні помилки гіпотетичних по-

ложень Голкотерапії,   

- experimentally proved the theoretical and 

practical mistakes of the hypothetical positions 

of Acupuncture therapy;  

– відкрито низку невідомих раніше біофі-

зичних феноменів і функціонально-вегета-

тивних Законів (системно-комплексну вза-

ємозалежність, парадоксальні патогене-

тичні реакції, вегетативну Матрицю Жи-

вого…),  

- discovered a range of previously unknown 

biophysical phenomena and functionally-

vegetative Laws (systemic-complex interde-

pendency, paradoxical pathogenic reactions, 

vegetative Matrix of the alive…); 

– розроблено основи функціонально-

вегетативної діагностики по зонам акупун-

ктури (яка не має аналогів, проводиться 

без використання традиційних джерел 

струму і дає аналогічні результати при 

повторних обстеженнях),  

- elaborated the bases of functional-

vegetative diagnostics according to the laws of 

acupuncture (which has no analogues, is used 

without the traditional sources of power and 

provides analogical results after repetitive 

examinations); 

– і, на-кінець, відкрита “Функціонально-

вегетативна система людини”, в основі 

якої лежить біофізична реальність “акупу-

нктурних каналів” і “традиційних точок 

акупунктури”. 

- finally, discovered “Human functional-

vegetative system”, which is based on the bio-

physical reality of “acupunctural channels” 

and “traditional points of acupuncture”. 

  

Навчання почнемо з базового питання: 

“БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ (ІДЕНТИФІКАЦІЯ) 

ТРАДИЦІЙНИХ АКУПУНКТУРНИХ КАНАЛІВ”. 

Let us start our studying from the basic issue: 

“BIOPHYSICAL REALITY (IDENTIFICATION) OF 

THE TRADITIONAL ACUPUNCTURAL CHANNELS”. 
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4-та проблема традиційної голкотерапії (акупунктури) 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ АКУПУНКТУРНИХ КАНАЛІВ ЯК  

ПРОБЛЕМА СХІДНОЇ ГОЛКОТЕРАПІЇ 
4-th issue of Chinese acupuncture 

IDENTIFICATION OF ACUPUNCTURE CHANNELS AS  
AN ISSUE OF EASTERN ACUPUNCTURE THERAPY 

 

Легенди про гіпотетичні акупунктурні 

канали, що на протязі віків розділяли 

терапевтичну філософію Сходу і Заходу, 

сьогодні перестали бути екзотичною та-

ємницею! Методологія ідентифікації на 

основі функціонально-вегетативної діаг-

ностики за методом В.Макаца (Україна, 

Вінниця) дозволила доказати їх біофізи-

чну реальність і виявити невідому рані-

ше функціонально-вегетативну систему 

людини.  

     Legends about hypothetical acupunctural 

channels, which during centuries separated 

therapeutic philosophies of the East and the 

West have been disclosed! Methodology of 

identification, based on functional-

vegetative diagnostics according to the 

method of V. Makats (Ukraine, Vinnytsia) 

allowed to prove their biophysical reality 

and to reveal previously unknown human 

functional-vegetative system. 

Науково-практичне значення піднятої 

проблеми важко переоцінити. Вікові по-

ложення Східної Голкотерапії "apriori" 

прийняті західним суспільством. "Реф-

лексотерапія" офіційно визнана медич-

ним фахом і введена в учбові програми 

ВУЗ-ів державної післядипломної осві-

ти. Ми готуємо "лікарів - рефле-

ксотерапевтів" на основі емпіричних те-

орій, терапевтична логіка яких для захі-

дного розуміння необґрунтована, незро-

зуміла і не прийнятна. При цьому, до 

речі, ніхто з "рефлексотерапевтів" не 

задається питанням: а про які, власне, 

рефлекси йде мова? 

     There is no doubt in scientific and prac-

tical value of the raised problem. Ancient 

positions of the Eastern Acupuncture thera-

py are ‘a priori’ accepted by the western 

society. “Reflex therapy” is officially rec-

ognized by the medical craft and integrated 

into the curriculum of state institutions for 

post-graduate education. We prepare “doc-

tors – reflex therapeutists” on the basis of 

empirical theories, therapeutic logic of 

which, for the Western understanding is 

groundless and incomprehensible. At the 

same time, none of “therapeutists” ques-

tions: what reflexes the talk is about?  

Але Бог з ними, з рефлексами… 

Давайте по суті.  

І в першу чергу піднімемо проблемне 

питання про реальність акупунктурних 

каналів: їх біофізична ідентифікація 

обумовлює в недалекому майбутньому 

непередбачувані наслідки… Тим більше, 

що традиційну Чжень-цзю терапію на 

рівні ВООЗ і ООН сьогодні наполегливо 

рекомендують для використання в прак-

тичній охороні здоровʼя держав – учас-

ниць ООН… 

     But, let us leave reflexes alone and get 

down to business. 

      First of all, let us raise the issue of the 

reality of the acupunctural channels: their 

biophysical identification conditions in the 

near future unpredictable consequences… 

More than that, the traditional Acupuncture 

therapy is being persistently recommended 

at the level of WHO and UN for the use in 

practical health protection programs within 

states-founders of the UN…  

 

Перед знайомством з  розробленою 

методологією ідентифікації акупунктур-

них каналів, насамперед вивчимо абре-

     Before you get acquainted with the elab-

orated methodology for the identification of 

acupunctural channels, let us first of all, 



77 
 

віатуру акупунктурних каналів (табл. 

4.1), якою в подальшому будемо постій-

но користуватися, і звернемо увагу на їх 

топографію в структурі традиційного 

Великого кола (мал.4.1). 

learn the abbreviations of the acupunctural 

channels (tab 4.1). We will further use the 

abbreviations, and please note their topog-

raphy within the structure of the traditional 

Big circle (fig. 4.1). 
 

Таблиця 4.1 Table 4.1 

  
 

 
 

 
 

 

Мал.4.1. Традиційне Велике коло  

циркуляції енергії ЧІ 

Fig.4.1 Big Cycle of energy QI 

circulation 
 

  Для розуміння методології “Ідентифі-

кації акупунктурних каналів”, розгляне-

мо результати 12-ти функціонально-

вегетативних діагностик (ФВД), прове-

дених за методом В.Г.Макаца. Послідо-

вність їх розміщення в таблиці 4.2 хао-

тична, з відповідним супроводом супут-

ніх значень активності окремих каналів.   

     In order to understand the methodology 

for the “Identification of acupunctural 

channels”, let us observe the results of 12 

functional diagnostics (FVD) that were 

conducted according to the method of 

V.G. Makats. The sequence of their location 

within the table 4.2 is random, with the cor-

responding value of the activity of separate 

channels. 

     Принциповим моментом ідентифі-

кації акупунктурних каналів виступає 

вертикально упорядкована динаміка (по 

збудженню, або пригніченню) активнос-

ті вибраного для аналізу канала, яка 

обумовлює відповідне горизонтальне 

розташування  залежних системних ря-

дів.  

     The principle moment in the identifica-

tion of acupunctural channels is in the verti-

cally arranged dynamics (with regard to 

excitation or oppression) of the activity of 

the selected channel for the analysis, which 

conditions corresponding horizontal ar-

rangement of the dependent systemic rows.  

  Тепер на  окремих прикладах розбере-      Let us use examples to clarify the out-
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мося з наслідками використання розроб-

леної методології… 

comes of the elaborated methodology. 

  

Приклад-1. Example-1. 

     Розглянемо базову таблицю 4.2. Ак-

тивність її акупунктурних каналів (LU-

LI-ST-SR-HT-SI-BL-KI-PC-TE-GB-LR) 

представлена у порядку проведених діа-

гностик №1-12. На прикладі активності 

каналу LU бачимо неупорядковану (хао-

тичну) послідовність проведення ФВД. 

За цих умов акупунктурні канали іден-

тифікувати неможливо (мал.4.2).  

     Let us observe basic table. The activity 

of its acupunctural channels (LU-LI-ST-

SR-HT-SI-BL-KI-PC-TE-GB-LR) is re-

presented in the series of performed diag-

nostics №1-12. Table 4.2  is random, disor-

dered by LU. …  Acupunctural channels 

are not identified (fig. 4.2). 

 

 

 

Таблиця 4.2 Результа-

ти вегетативної діаг-

ностики неупорядко-

вані (хаотичні) по ак-

тивності акупунктур-

ного каналу LU. 

 

Table 4.2 Data of indi-

vidual diagnostics dis-

ordered (random) by 

LU activity. 

 

 

 

 
 

Мал.4.2 Ідентифікація 

акупунктурних ка-

налів неможлива. 

 

Fig.4.2 Identification of 

acupunctural channels is 

impossible. 

 

 

Приклад-2. 
     На основі базової табл. 4.2, активність 

каналу LU впорядкована по зростанню 

його активності (табл. 4.3). В даному ви-

падку наступає ідентифікація акупункту-

рних каналів (мал.4.3)!  Виникає питання 

про реальність міжсистемної залежності і 

можливість її подальшої ідентифікації… 

Example-2. 

      On the basis of the main table 4.2, the 

activity of the channel LU is ordered ac-

cording to the growth of its activity (tab. 

4.3). In this case appears the identification 

of acupunctural channels (fig. 4.3)! Here, 

the question appears about the reality of 

intersystem dependency and the possibil-

ity of its further identification… 



79 
 

 

 

Таблиця 4.3 Результа-

ти таблиці 4.2, упоря-

дковані по зростанню 

активності акупунк-

турного каналу LU. 
 

 

Table 4.3 Data in the 

table 4.2 arranged ac-

cording to the growth 

of the activity of the 

acupunctural channel  

LU.    
 

  

 

Мал.4.3 Ідентифіка-

ція акупунктурних ка-

налів при упорядко-

ваному збудженні 

LU. 

Fig.4.3 Identification of 

acupunctural channels 

during the excitation of 

LU 
 

Виникає питання про реальність іден-

тифікації системної залежності у випад-

ку пригнічення активності каналу LU. 

The question appears about the reality of 

identification of system dependency in the 

case of oppression of activity on the men-

tioned channel LU. 
 

Приклад-3. 

На основі базової табл. 4.2, активність 

каналу LU упорядкована по пригнічен-

ню  його активності (табл. 4.4). В дано-

му випадку наступає ідентифікація аку-

пунктурних каналів (мал.4.4)!  Виникає 

питання про реальність міжсистемної 

залежності і можливість її подальшої 

ідентифікації… 

Example-3. 

 On the basis of the basic table 4.2. the 

activity of the channel LU is ordered ac-

cording to the growth of its activity (tab. 

4.4). In this case appears the identification 

of acupunctural channels (fig. 4.4)! Here, 

the question appears about the reality of 

intersystem dependency and the possibility 

of its further identification… 
  

 

 

Таблиця 4.4 Результа-

ти таблиці 4.2, упоря-

дковані по пригнічен-

ню активності аку-

пунктурного каналу 

LU. 

 

Table 4.4 Data of the 

table 4.2 is arranged 

according to the activi-

ty regression of LU.    
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Мал.4.4 Ідентифіка-

ція акупунктурних ка-

налів при послідовно 

упорядкованому при-

гніченню LU. 

 

Fig.4.4 Identification of 

the acupunctural chan-

nels under sequential 

oppression. 
 

Вище наведений матеріал однозначно 

свідчить про вірогідність експеримента-

льної ідентифікації системної взаємоза-

лежності гіпотетичних акупунктурних 

каналів. Іншими словами, від сьогодні 

вони стали біофізичною системною реа-

льністю і тисячолітня проблема законо-

мірно вимагає свого місця в класичній 

фізіології і доказовій медицині!  

The represented materials directly testify 

to the probability of experimental identifi-

cation of systemic interdependency of the 

hypothetical acupunctural channels. In other 

words, from now on, they have become a 

biophysical reality and the millennium-long 

issue fairly requires its place in classical 

physiology and empirical medicine! 

Але давайте на основі базової таблиці 

4.2 додатково проаналізуємо можливість 

ідентифікаційної методології по іншому 

акупунктурному каналу…  

Meanwhile, let us make an additional 

analysis of the probability of identification-

al methodology, trying another acupunctur-

al channel, using the basic table 4.2. 

     Розглянемо три варіанти її реаль-

ності на прикладах неупорядкованої ак-

тивності, збудження та пригнічення тра-

диційного каналу SI…   

     Let us have a look at the three vari-

ants of its reality in the examples of disor-

dered, rising activity of the channel SI and 

its oppression… 
  

Приклад-4.  
     Варіант-1. На основі базової таб-

лиці 4.2, розглянемо акупунктурний ка-

нал SI (табл.4.5). Його активність  хао-

тична, неупорядкована і представлена в 

порядку проведених ФВД. В даному ви-

падку акупунктурні канали не ідентифі-

куються (мал.4.5). 

Example-4. 
Variant 1. Using the basic table 4.2, we 

will observe the acupunctural channel SI 

(tab. 4.5). Its activity is chaotic, unordered 

and is represented in the order of the con-

ducted FVD. In this case, acupunctural 

channels cannot be identified (fig. 4.5). 

 

 

 

Таблиця 4.5 Результати 

таблиці 4.2 неупоряд-

ковані по активності 

акупунктурного канала 

SI. 

 

Table 4.5 Data of the 

table 4.2 is unordered 

according to the activity 

of the acupunctural 

channel SI. 
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Мал.4.5 Ідентифікація 

акупунктурних каналів 

неможлива.. 

 

Fig.4.5 Identification of 

acupunctural channels is 

impossible. 

 
  

     Варіант-2. Активність каналу SI 

упорядкована по зростанню його актив-

ності (табл.4.6). В даному випадку на-

ступає ідентифікація акупунктурних ка-

налів (мал.4.6)!  

    Variant-2. The activity of the channel SI 

is ordered according to the degree of 

growth of activity (tab. 4.6). In this case 

appears identification of acupunctural 

channels (fig. 4.6)! 
  

 

 

Таблиця 4.6 Резуль-

тати таблиці 4.2, впо-

рядковані по зростан-

ню активності каналу 

SI. 
 

Table 4.6 Data of the 

table 4.2 is ordered 

according to the 

growth of activity of 

the channel SI. 

 

 

Мал.4.6 Ідентифіка-

ція системної залеж-

ності при збудженні 

SI. 
 

Fig.4.6 Identification 

of acupunctural chan-

nels during excitation 

of SI. 

 
 

Виникає питання про реальність іден-

тифікації системної залежності у випад-

ку пригнічення активності … каналу SI. 

The question appears about the reality of 

identification of system dependency in the 

case of oppression of activity of the men-

tioned channel SI. 
 

Варіант-3. Активність каналу SI 

упорядкована по мірі його пригнічення 

(табл.4.7). В цьому випадку ідентифіка-

ція акупунктурних каналів указує на 

зворотну системну залежність (мал.4.7)! 

Variant-3. Activity of channel SI is or-

dered according to the degree of oppression 

of activity (tab. 4.7). In this case appears 

identification of backward activity of acu-

punctural channels (fig. 4.7)! 
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Таблиця 4.7 Результа-

ти таблиці 4.2, упоря-

дковані по пригнічен-

ню активності каналу 

SI. 

 

Table 4.7 Data of indi-

vidual (4.2) diagnostics 

(ordered by SI activity) 

 

 

Мал 4.7 Ідентифікація 

залежної  активності 

акупунктурних кана-

лів від пригнічення  

SI. 

 

Fig.4.7 Identification of 

acupunctural channels 

during oppression of  

SI 
 

     Аналіз гістограми (мал.4.2-7) указує 

на окремі групи акупунктурних каналів 

з однотипною реакцією (BL-SP, LI-TE-

SI, LU-PC-HT, ST-GB-KI-LR). Останнє 

однозначно свідчить про можливість 

ідентифікації  системної і міжсистемної 

залежності. 

     Analysis of the histograms (fig. 4.2-7) 

points out separate groups of acupunctural 

channels with homotypic reaction (BL-SP, 

LI-TE-SI, LU-PC-HT, ST-GB-KI-LR). The 

latter directly testifies to the possibility of 

identification of systemic and intersystemic 

dependency.  
  

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.  

1.Розроблена методологія ідентифіка-

ції традиційних акупунктурних каналів 

не має світових аналогів. Вона  перево-

дить гіпотетичну Чжень-цзю терапію в 

біофізично обумовлену клінічну дисци-

пліну і вперше зближує теоретичні кон-

цепції Східної і Західної терапевтичних 

філософій… 

 GENERAL CONCLUSIONS.  

1. The elaborated methodology of identi-

fication of traditional acupunctural chan-

nels has no world analogues. It transforms 

hypothetical Acupuncture therapy into bio-

physically conditioned clinical discipline 

and for the first time brings closer theoreti-

cal conceptions of the Eastern and Western 

therapeutic philosophies… 

2.Судячи по реальності ідентифікації 

акупунктурних каналів, проблема ки-

тайської Голкотерапії виходить за межі 

схоластики і вимагає прискіпливої уваги 

як прибічників традиційної терапевтич-

ної філософії, так і її супротивників. При 

цьому слід зауважити наступне: якщо 

акупунктурні канали виявляться біофі-

зичною реальністю, сучасну системну 

фізіологію чекають непрості часи "пере-

будови"… 

2. Judging by the reality of identification 

of acupunctural channels, the issue of the 

Chinese Acupuncture therapy goes beyond 

the borders of scholasticism and requires 

captious attention of supporters of tradi-

tional therapeutic philosophy as well as of 

its opponents. Also, there should be noted 

the following: if acupunctural channels turn 

out to be a biophysical reality, contempo-

rary system physiology will expect uneasy 

times of “reconstruction”…      
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А тепер відкриємо 

“Українську скриньку Пандори”… 

 і ознайомимося з біофізичною реальністю 

базових теоретичних положень китайської 

Голкотерапії! Забігаючи наперед попере-
димо: жодне з відомих традиційних по-

ложень і правил не отримало біофізич-

ної підтримки. Отже, це свідчить про 

існування інших біофізичних Законів 

системної залежності! 

And now, let us open  

“The Ukrainian Pandora’s Box”… 

and get acquainted with the biophysical reali-

ty of the basic theoretical positions of the 

Chinese Acupuncture therapy! But before we 
start, the following should be mentioned in 

advance as a warning: none of the known 

traditional positions and laws has received 

biophysical support. Eventually, this testi-

fies to the existence of other biophysical 

Laws of systemic dependency!   
  

     При цьому звернемо увагу на  методо-

логічні особливості проведених науково-

дослідних робіт (НДР), що свідчать про 

адекватність і вірогідність  експертних 

досліджень. 

    At the same time, please, note the method-

ological peculiarities of the conducted scien-

tific-research works (SRW) that testify to the 

adequacy and possibility of experimental 

researches. 

     1.Експертний аналіз проводився окре-

мо по матеріалам жіночої (9.947 спосте-

режень) і чоловічої (5.492) груп. 

    1.Experimental analysis was conducted 

separately, using the materials of female 

(9.947 observations) and male (5.492 obser-

vations) groups. 
     2.При аналізі системної залежності між 

окремими акупунктурними каналами, до 

уваги брали залежно спрямовану актив-

ність усіх каналів кожної проведеної фун-

кціонально-вегетативної діагностики (за 

методом В.Г.Макаца). 

    2.During the analysis of systemic depend-

ency between separate acupunctural chan-

nels, we took into account dependently di-

rected activity of all channels of every func-

tional-vegetative diagnostics (using the 

method of V.G. Makats). 

     3.По кожному експертному випадку до 

уваги бралися результати окремих обсте-

жень в жіночій і чоловічій групах. Їх спів-

ставлення підтверджували виявлені зако-

номірності і зроблені висновки. 

    3.Under every experimental case, we took 

into account the results of separate examina-

tions in female and male groups. Their com-

parisons confirmed the discovered laws and 

our conclusions. 

     4.Експертний аналіз системної залеж-

ності приводився на прикладах наростаю-

чого збудження системи уваги (при цьому 
зауважимо, що її наростаюче пригнічення 

обумовлює протилежну системну залеж-

ність). 

    4.The experimental analysis of systemic 

dependency was conducted using the exam-

ples of growing excitation of the target sys-
tem (it should be noted that its growing op-

pression conditions the opposite systemic 

dependency). 

     5.Кожне проблемне положення розгля-

дається в супроводі повного комплексу 

доказових гістограм (атласом біофізичної 

вірогідності…). 

    5.Every issue is observed with the support-

ing materials in the form of histograms (atlas 

of biophysical validity…). 

     6.Кожне проблемне питання розгляда-

лося з двох позицій: емпіричні основи 

положення і його біофізична реальність 

(на основі ідентифікації системної залеж-

ності) 

    6.Every issue has been also viewed from 

two perspectives: the empirical bases of the 

provision and its biophysical reality (on the 

basis of identification of systemic dependen-

cy). 
  

А тепер познайомимося з вмістом  

“Української скриньки Пандори”… 

And now, let us get acquainted with the con-

tent of “The Ukrainian Pandora’s Box”… 
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5-та проблема традиційної голкотерапії (акупунктури) 
БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО ПОЛОЖЕННЯ  

“ВЕЛИКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ КОЛО” 
 

5-th issue of traditional Chinese acupuncture 
BIOPHYSICAL REALITY OF THE TRADITIONAL PROVISION OF 

THE “BIG CYCLE” 

 

ЕМПІРИЧНІ ОСНОВИ ТРАДИЦІЙНОГО   

ПРАВИЛА “ВЕЛИКЕ КОЛО ЕНЕРГІЇ” 

EMPIRICAL BASES OF THE TRADITIONAL RULE 

“BIG ENERGY CYCLE” 
 

     Маючи на увазі проблемний характер 

питання, біофізичну реальність  ВЕЛИ-

КОГО КОЛА розглянемо у вигляді систе-

мної залежності при збудженні окремих 

каналів (їх пригнічення обумовлює зво-

ротну системну залежність).  

     Taking into account the problematic 

character of the issue, we will observe the 

biophysical reality of the “Big Cycle” in 

the form of systemic dependency under 

excitation of separate channels (their op-

pression conditions the opposite systemic 

dependency). 

 Відомо, що ВЕЛИКЕ КОЛО ЦИРКУЛЯЦІЇ 

ЕНЕРГІЇ ЧІ  передбачає послідовну енер-

гетичну спрямованість по упорядкованій 

системі каналів LU-LI-ST-SP-HT-SI-BL-

KI-PC-TE-GB-LR-LU, послідовність якої  

указують  суцільні і пунктирні стрілки 

(мал.5.1). На його основі сформовані два 

гіпотетичних правила: МАТИ-СИН по 

Великому колу і ВНУТРІШНІЙ БІОЛО-

ГІЧНИЙ ГОДИННИК.  

  Traditional rule BIG CYCLE OF EN-

ERGY QI CIRCULATION implies se-

quentially directed migration of “energy 

QI” through ordered system "LU-LI-ST-

SP-HT-SI-BL-KI-PC-TE-GB-LR-LU", 

which is demonstrated by the arrows (fig. 

5.1). On its basis two next rules are formed: 

MOTHER-SON through the Big cycle and 

INTERNAL BIOLOGICAL CLOCK.  

  

  
 

Мал.5.1 Традиційне Велике коло  
циркуляції енергії ЧІ 

Fig.5.1 Big Cycle of energy QI 
circulation 

  

     Правомірність указаних правил ми 

розглянемо пізніше, а зараз нас цікавить 

два конкретних питання;  

     We will observe the rightfulness of the 

mentioned rules later, while now we are 

interested in two specific issues:  

     – що нам дає ідентифікація акупун-      - what we get from the identification of 
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ктурних каналів при наростаючому збу-

дженні одного з них в системі традицій-

ного Великого кола (?) і 

the acupunctural channels during the grow-

ing excitation of one of them within the 

system of the traditional “Big Cycle”?, and 

     – чи реальна спрямована енергетична 

послідовність по “Великому колу”? 

     - is the directed sequence of energy flow 

through the “Big Cycle” real? 
 

 

БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ  

“ВЕЛИКОГО КОЛА“ ЦИРКУЛЯЦІЇ ЕНЕРГІЇ 

BIOPHYSICAL REALITY OF THE  

“BIG CYCLE” OF ENERGY CIRCULATION 

Проведений біофізичний аналіз (мал. 

5.2–13) свідчить, що наростаюче збу-

дження одного з каналів обумовлює різ-

носпрямовану системну залежність, яка 

проявляється у вигляді повторних ком-

плексів синхронних, асинхронних і па-

радоксальних реакцій. Показово, що не-

залежно від топографічної локалізації 

канала в системі Великого кола, спрямо-

ваність його активності не стабільна і по 

різному залежить від збудження різних  

каналів. Про що це говорить? 

    The conducted biophysical analysis (fig. 

5.2-13) testifies that the growing excitation 

of one of the channels conditions Multidi-

rected systemic dependency, which occurs 

in the form of repeated complexes of syn-

chronous, asynchronous and paradoxical 

reactions. It is rather significant that inde-

pendently from the topographic location of 

a channel within the “Big Cycle”, the ori-

entation of its activity is unstable and dif-

ferently depends on the activity of other 

channels. What does it tell us?  

В першу чергу це указує на біофізич-

ну реальність системної залежності, яка 

постійно контролює функціонально-

динамічний гомеостаз. Іншими словами 

гіпотетичне положення про певні періо-

ди доби з максимальною і мінімальною  

двох годинною активністю по Великому 

колу стає сумнівним…     

     First of all, it points to the biophysical 

reality of systemic dependency that contin-

uously controls functionally-dynamic ho-

meostasis.  In other words, the hypothetical 

provision of certain daily periods with 

maximal and minimal two-hour activity 

through the “Big Cycle” is questionable… 

 

 
 

 
Мал.5.2 Різноспрямована активність каналів по Великому колу при збудженні BL 

Fig.5.2 Multidirected activity of channels through the Big Cycle under the excitation of BL  
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Мал.5.3 Різноспрямована активність каналів по Великому колу при збудженні KI 

Fig.5.3 Multidirected activity of channels through the Big Cycle under the excitation of KI 

 

 

 
Мал.5.4 Різноспрямована активність каналів по Великому колу при збудженні PC 

Fig.5.4 Multidirected activity of channels through the Big Cycle under the excitation of PC 
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Мал.5.5 Різноспрямована активність каналів по Великому колу при збудженні TE 

Fig.5.5 Multidirected activity of channels through the Big Cycle under the excitation of TE 

 

 

 
Мал.5.6 Різноспрямована активність каналів по Великому колу при збудженні GB 

Fig.5.6 Multidirected activity of channels through the Big Cycle under the excitation of GB 

 

 

 
Мал.5.7 Різноспрямована активність каналів по Великому колу при збудженні LR 

Fig.5.7 Multidirected activity of channels through the Big Cycle under the excitation of LR 
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Мал.5.8 Різноспрямована активність каналів по Великому колу при збудженні LU 

Fig.5.8 Multidirected activity of channels through the Big Cycle under the excitation of LU 
 

 

 

 

 
Мал.5.9 Різноспрямована активність каналів по Великому колу при збудженні LI 

Fig.5.9 Multidirected activity of channels through the Big Cycle under the excitation of LI 
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Мал.5.10 Різноспрямована активність каналів по Великому колу при збудженні ST 

Fig.5.10 Multidirected activity of channels through the Big Cycle under the excitation of ST 

 

 

 
Мал.5.11 Різноспрямована активність каналів по Великому колу при збудженні SP 

Fig.5.11 Multidirected activity of channels through the Big Cycle under the excitation of SP 

 

 

 
Мал.5.12 Різноспрямована активність каналів по Великому колу при збудженні HT 

Fig.5.12 Multidirected activity of channels through the Big Cycle under the excitation of HT 
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Мал.5.13 Різноспрямована активність каналів по Великому колу при збудженні SI 

Fig.5.13 Multidirected activity of channels through the Big Cycle under the excitation of SI 
 

 

 

     Різноспрямована системна активність 

при збудженні окремих каналів указує 

на різні механізми функціональної зале-

жності (мал.5.14). Останні суперечать 

традиційній концепції про спрямовану 

енергетичну циркуляцію по Великому 

колу і ставлять під сумнів ряд теоретич-

них правил Голкотерапії  (зокрема МА-

ТИ-СИН по Великому колу,  ДІД-ВНУК, 

СПАРЕНІ КАНАЛИ, БІОЛОГІЧНИЙ ГОДИН-

НИК)… 

     Multidirected systemic activity under 

the excitation of separate channels points to 

different mechanisms of functional de-

pendency (fig. 3.14). The latter contradicts 

the traditional conception of the directed 

energy circulation through the Big Cycle 

and put a number of theoretical rules of 

Acupuncture therapy under question (in-

cluding Mother-Son through the Big Cycle, 

Grandfather-Grandson, Collaterals, Biolog-

ical Clock)… 
 

 
 

Мал.5.14 Різноспрямована активність каналів по Великому колу при збудженні  BL і GB 

Fig.5.14 Multidirected activity of channels through the Big Cycle under the excitation BL and 

GB 
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ВИСНОВКИ. GENERAL CONCLUSIONS. 

1.Проведена ідентифікація акупунк-

турних каналів засвідчила їх біофізичну 

реальність і системну залежність. 

1.The conducted identification of acu-

punctural channels has testified to their 

biophysical reality and systemic dependen-

cy. 

2.Реальність традиційного ВЕЛИКОГО 

КОЛА не має біофізичних заперечень, але 

вимагає сучасної інтерпретації. Про це 

свідчить топографічна упорядкованість 

невідомих раніше ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

КОМПЛЕКСІВ в структурі Великого кола і 

біофізична реальність “ВЕГЕТАТИВНОЇ 

МАТРИЦІ МАКАЦА” (дивись відповідні 

розділи).  

2.The reality of the traditional “Big Cy-

cle” has no biophysical negations, but 

needs contemporary interpretation. This 

has been proved by the topographic ar-

rangement of the previously unknown 

functional-vegetative complexes within the 

structure of the “Big Cycle” and the bio-

physical reality of the “Makats’ Vegetative 

Matrix” (see corresponding chapters). 

3.Різноспрямована системна залеж-

ність при збудженні окремих каналів 

указує на різні механізми функціональ-

ного впливу. Останні суперечать тради-

ційній концепції про спрямовану енер-

гетичну циркуляцію по Великому колу і 

ставлять під сумнів ряд теоретичних 

правил Голкотерапії  (зокрема МАТИ-

СИН по Великому колу,  ДІД-ВНУК, СПА-

РЕНІ КАНАЛИ, БІОЛОГІЧНИЙ ГОДИННИК)… 

3.The multidirected systemic dependen-

cy during the excitation of separate chan-

nels points various mechanisms of func-

tional dependency. The latter contradicts 

the traditional conception of the directed 

circulation of energy through the “Big Cy-

cle” and put a number of theoretical rules 

of Acupuncture therapy under question (in-

cluding Mother-Son through the Big Cycle, 

Grandfather-Grandson, Collaterals, Biolog-

ical Clock)… 

4.Звертає на себе увагу ідентична ди-

наміка функціональної залежності у жі-

ночій і чоловічій групах, що указує на 

споріднені механізми системної біофі-

зичної регуляції. 

4.It should be noted that there is an iden-

tical dynamics of functional dependency in 

female and male groups, which points to 

congenial mechanisms of systemic bio-

physical regulation. 
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6-та проблема традиційної голкотерапії (акупунктури) 
БІОФІФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО ПРАВИЛА  

“МАТИ-СИН (ПО ВЕЛИКОМУ КОЛУ)” 
 

6-th issue of traditional Chinese acupuncture 
BIOPHYSICAL REALITY OF THE RULE “MOTHER-SON  

(THROUGH THE BIG CYCLE)” 

 

ЕМПІРИЧНІ ОСНОВИ ПРАВИЛА  

“МАТИ-СИН (ПО ВЕЛИКОМУ КОЛУ)” 

EMPIRICAL BASES OF THE RULE  

“MOTHER-SON (THROUGH THE BIG  CIRCLE)” 
 

Друге традиційне правило МАТИ-СИН 

ПО ВЕЛИКОМУ КОЛУ передбачає наступ-

не. Згідно правилу, збудження любого 

Головного органу (каналу) обумовлює 

пригнічення попереднього [який явля-

ється його Матір’ю], збудження наступ-

ного по колу [який являється його Си-

ном] і, навпаки. Іншими словами указа-

не правило повинно бути реальним для 

наступних системних комбінацій: LU-LI-

ST, LI-ST-SP, ST-SP-HT, SP-HT-SI, HT-SI-BL, 
SI-BL-KI, BL-KI-PC, KI-PC-TE, PC-TE-GB, TE-
GB-LR, GB-LR-LU і LR-LU-LI.  

Traditional rule MOTHER-SON THROUGH 

THE BIG CYCLE OF ENERGY CIRCULATION 
implies the following. According to the 

rule MOTHER-SON, excitation of any of 

the Main organs conditions oppression of 

the previous one [which is its Mother], ex-

citation of the next one through the cycle 

[which is its Son] and vice versa. In other 

words the rule must be real for the follow-

ing system combinations: LU-LI-ST, LI-ST-

SP, ST-SP-HT, SP-HT-SI, HT-SI-BL, SI-BL-KI, 
BL-KI-PC, KI-PC-TE, PC-TE-GB, TE-GB-LR, 

GB-LR-LU and LR-LU-LI. 
 

БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ПРАВИЛА  

“МАТИ-СИН (ПО ВЕЛИКОМУ КОЛУ)” 

BIOPHYSICAL REALITY OF  RULE “MOTHER-

SON (THROUGH THE BIG CYCLE)” 
 

     Маючи на увазі проблемний характер 

питання, біофізичну реальність  Пра-

вила розглянемо у вигляді системної 

залежності при збудженні окремих ка-

налів (їх пригнічення обумовлює зворот-

ну системну залежність).  

    Keeping in mind the problematic charac-

ter of the issue, let us observe the biophysi-

cal reality of the Rule in the form of sys-

temic dependency under excitation of sep-

arate channels (their oppression conditions 

reverse systemic dependency). 

     Проведений біофізичний аналіз свід-

чить про наступне (мал.6.1-12)… 

     Biophysical analysis testifies to the fol-

lowing (fig. 6.1-12)…  
  

     Традиційне правило МАТИ-СИН по 

Великому колу в комплексі SI-BL-KI по 

всім групам спостереження  біофізично 

не підтримано. Збудження BL обумов-

лює пригнічення попереднього (SI) і 

наступного (KI) каналів (мал.6.1). 

     The traditional rule “Mother-Son 

(through the Big Cycle)” in the complex 

SI-BL-KI through all groups of observation 

has not been biophysically approved. Exci-

tation of BL conditions oppression of the 

previous (SI) and the following (KI) chan-

nels (fig. 6.1). 
  

     Традиційне правило МАТИ-СИН по 

Великому колу в комплексі BL-KI-PC 

по всім групам спостереження біофізич-

но не підтримано. Збудження KI обумо-

влює пригнічення попереднього (BL) і 

наступного (PC) каналів (мал.6.2). 

     Traditional rule “Mother-Son (through 

the Big Cycle)” in the complex BL-KI-PC 

through all groups of observation has not 

been biophysically approved. Excitation of 

KI conditions oppression of the previous 

(BL) and the following (PC) channels (fig. 

6.2). 
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Мал.6.1 Біофізична 
реальність правила 
МАТИ-СИН по Ве-
ликому колу при 
збудженні каналу 
BL 

 

 

Fig. 6.1. The biophys-
ical reality of the rule 
“Mother-Son (through 
the Big Cycle)” dur-
ing the excitation of 
the channel BL. 

 

 

 

Мал.6.2 Біофізична 
реальність правила 
МАТИ-СИН по Ве-
ликому колу при 
збудженні каналу 
KI. 

 

 

Fig. 6.2. The biophys-
ical reality of the rule 
“Mother-Son (through 
the Big Cycle)” dur-
ing the excitation of 
the channel KI. 

 

 

     Традиційне правило МАТИ-СИН по 

Великому колу в комплексі KI-PC-TE 

по всім групам спостереження біофізич-

но не підтримано. Збудження PC обу-

мовлює пригнічення попереднього (KI) і 

і вираженою парадоксальною реакцією 

наступного (TE) каналів (мал.6.3). 

     Traditional rule “Mother-Son (through 

the Big Cycle)” in the complex KI-PC-TE 

through all groups of observation has not 

been biophysically approved. Excitation of 

PC conditions oppression of the previous 

(KI) and expressed paradoxical reaction of 

the following (TE) channels (fig. 6.3). 
  

     Традиційне правило МАТИ-СИН по 

Великому колу в комплексі PC-TE-GB 

по всім групам спостереження біофізич-

но не підтримано. Збудження TE обу-

мовлює пригнічення попереднього (PC) 

     Traditional rule “Mother-Son (through 

the Big Cycle)” in the complex PC-TE-GB 

through all groups of observation has not 

been biophysically approved. Excitation of 

TE conditions oppression of the previous 
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і і вираженою парадоксальною реакцією 

наступного (GB) каналів (мал.6.4). 

(PC) and expressed paradoxical reaction of 

the following (GB) channels (fig. 6.4). 
 
 

 

Мал.6.3 Біофізична 
реальність правила 
МАТИ-СИН по Ве-
ликому колу при 
збудженні каналу 
PC. 

 

 

Fig. 6.3. Biophysical 
reality of the rule 
“Mother-Son (through 
the Big Cycle)” dur-
ing the excitation of 
the channel PC. 

 

 

 

Мал.6.4 Біофізична 
реальність правила 
МАТИ-СИН по Ве-
ликому колу при 
збудженні каналу 
TE 

 

 

Fig. 6.4. The biophys-
ical reality of the rule 
“Mother-Son (through 
the Big Cycle)” dur-
ing the excitation of 
the channel TE. 

 

 

     Традиційне правило МАТИ-СИН по 

Великому колу в комплексі TE-GB-LR 

по всім групам спостереження біофізич-

но реально. Збудження GB обумовлює 

пригнічення попереднього (TE) і збу-

дженням наступного (LR) каналів 

(мал.6.5). 

     Traditional rule “Mother-Son (through 

the Big Cycle)” in the complex TE-GB-LR 

through all groups of observation is bio-

physically real. Excitation of GB condi-

tions oppression of the previous (TE) and 

excitation of the following (LR) channels 

(fig. 6.5). 
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Мал.6.5 Біофізична 
реальність правила 
МАТИ-СИН по Ве-
ликому колу при 
збудженні каналу 
GB 

 

 

Fig. 6.5. The biophys-
ical reality of the rule 
“Mother-Son (through 
the Big Cycle)” dur-
ing the excitation of 
the channel GB. 

 

 

     Традиційне правило МАТИ-СИН по 

Великому колу в комплексі GB-LR-LU 

по всім групам спостереження  біофізи-

чно не підтримано (мал.6.6). Збудження 

LR іде в супроводі збудження поперед-

нього каналу (GB) і пригніченням на-

ступного (LU). 

    Traditional rule “Mother-Son (through 

the Big Cycle)” in the complex GB-LR-LU 

through all groups of observation has not 

been biophysically approved. Excitation of 

LR follows the excitation of the previous 

channel (GB) and conditions oppression 

the following (LU) channel (fig. 6.6). 
 

 

Мал.6.6 Біофізична 

реальність правила 

МАТИ-СИН по Ве-

ликому колу при 

збудженні каналу 

LR 

 

 

Fig.12.6. The bio-

physical reality of the 

rule “Mother-Son 

(through the Big Cy-

cle)” during the exci-

tation of the channel 

LR. 

 
 

     Традиційне правило МАТИ-СИН по 

Великому колу в комплексі LR-LU-LI 

по всім групам спостереження біофізич-

но реально. Збудження LU обумовлює 

пригнічення попереднього (LR) і збу-

     Traditional rule “Mother-Son (through 

the Big Cycle)” in the complex LR-LU-LI 

through all groups of observation is bio-

physically real. Excitation of LU condi-

tions oppression of the previous (LR) and 
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дженням наступного (LI) каналів (мал. 

6.7). 

excitation of the following (LI) channels 

(fig. 6.7). 
 

 

Мал.6.7 Біофізична 
реальність правила 
МАТИ-СИН по Ве-
ликому колу при 
збудженні каналу 
LU 

 

 

Fig.6.7. The biophys-
ical reality of the rule 
“Mother-Son (through 
the Big Cycle)” dur-
ing the excitation of 
the channel LU. 

 

 

     Традиційне правило МАТИ-СИН по 

Великому колу в комплексі LU-LI-ST по 

всім групам спостереження біофізично 

не підтримано (мал.6.8). Збудження LI 

іде в супроводі збудження попереднього 

каналу (LU) і пригніченням наступного 

(ST). 

     Traditional rule “Mother-Son (through 

the Big Cycle)” in the complex LU-LI-ST 

through all groups of observation has not 

been biophysically approved. Excitation of 

LI follows the excitation of the previous 

(LU) and oppression of the following (ST) 

channel (fig. 6.8). 
 

 

Мал.6.8 Біофізична 
реальність правила 
МАТИ-СИН по Ве-
ликому колу при 
збудженні каналу LI 

 

 

Fig.6.8. The biophys-
ical reality of the rule 
“Mother-Son (through 
the Big Cycle)” dur-
ing the excitation of 
the channel LI. 

 

 

     Традиційне правило МАТИ-СИН по 

Великому колу в комплексі LI-ST-SP  по 

     Traditional rule “Mother-Son (through 

the Big Cycle)” in the complex LI-ST-SP 
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всім групам спостереження біофізично 

не підтримано. Збудження ST обумов-

лює пригнічення попереднього (LI) і 

наступного (SP) каналів (мал.6.9). 

through all groups of observation has not 

been biophysically approved. Excitation of 

ST conditions oppression of the previous 

(LI) and the following (SP) channels (fig. 

6.9). 
 

 

Мал.6.9 Біофізична 
реальність правила 
МАТИ-СИН по Ве-
ликому колу при 
збудженні каналу 
ST 

 

 

 

Fig. 6.9. The biophys-
ical reality of the rule 
“Mother-Son (through 
the Big Cycle)” dur-
ing the excitation of 
the channel ST. 

 

 

     Традиційне правило МАТИ-СИН по 

Великому колу в комплексі ST-SP-HT 

по всім групам спостереження біофізич-

но не підтримано. Збудження SP обумо-

влює пригнічення попереднього (ST) і 

наступного (HT) каналів (мал.6.10). 

     Traditional rule “Mother-Son (through 

the Big Cycle)” in the complex ST-SP-HT 

through all groups of observation has not 

been biophysically approved. Excitation of 

SP conditions oppression of the previous 

(ST) and the following (HT) channels (fig. 

6.10). 
 

 

Мал.6.10 Біофізична 
реальність правила 
МАТИ-СИН по Ве-
ликому колу при 
збуджен-ні каналу 
SP 

 

 

Fig. 4.10. The bio-
physical reality of the 
rule “Mother-Son 
(through the Big Cy-
cle)” during the exci-
tation of the channel 
SP. 
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     Традиційне правило МАТИ-СИН по 

Великому колу в комплексі SP-HT-SI по 

всім групам спостереження біофізично 

не підтримано. Збудження HT обумов-

лює пригнічення попереднього (SI) і 

збудженням наступного (SI) каналів 

(мал.6.11). 

     Traditional rule “Mother-Son (through 

the Big Cycle)” in the complex SP-HT-SI 

through all groups of observation has not 

been biophysically approved. Excitation of 

HT conditions oppression of the previous 

(SI) and excitation of the following (SI) 

channels (fig. 6.11). 
 

 

Мал.6.11 Біофізична 
реальність правила 
МАТИ-СИН по Ве-
ликому колу при 
збудженні каналу 
HT  

 

 

Fig. 4.11. The biophys-
ical reality of the rule 
“Mother-Son (through 
the Big Cycle)” during 
the excitation of the 
channel HT. 

 

 

     Традиційне правило МАТИ-СИН по 

Великому колу в комплексі HT-SI-BL по 

всім групам спостереження біофізично 

не підтримано (мал.6.12). Збудження SI 

іде в супроводі збудження попереднього 

каналу (HT) і пригніченням наступного 

(BL). 

     Traditional rule “Mother-Son (through 

the Big Cycle)” in the complex HT-SI-BL 

through all groups of observation has not 

been biophysically approved. Excitation of 

SI follows excitation of the previous chan-

nel (HT) and conditions oppression of the 

following (BL) channel (fig. 6.12). 
 

 

 
Мал.6.12 Біофізична 
реальність правила 
МАТИ-СИН по Вели-
кому колу при 
збудженні каналу SI 

 

 

Fig. 4.12. The biophys-
ical reality of the rule 
“Mother-Son (through 
the Big Cycle)” during 
the excitation of the 
channel SI. 
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ВИСНОВКИ: GENERAL CONCLUSION: 

1.Біофізична реальність традиційного 

правила МАТИ-СИН по Великому колу 

у 83,3% спостережень біофізично не пі-

дтримано. Винятком є комплекси TE–

GB+LR,  LR–LU+LI (16,7%).   

    1. The biophysical reality of the tradi-

tional rule “Mother-Son (through the Big 

Cycle)” has not been approved in 83,3% of 

observations. The exception included the 

complexes TE–GB+LR, LR–LU+LI 

(16,7%).   

2.Експертний аналіз правила указує 

на наявність інших принципів системної 

взаємозалежності. 

    2. The experimental analysis of the rule 

points to the presence of other principles of 

systemic interdependency. 
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7-ма проблема традиційної голкотерапії (акупунктури) 
 

БІОФІФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО ПРАВИЛА  
“БІОЛОГІЧНИЙ ГОДИННИК” 

7-th issue of traditional Acupuncture Therapy 
 

BIOPHYSICAL REALITY OF THE TRADITIONAL RULE  
"BIOLOGICAL CLOCK" 

 

ЕМПІРИЧНІ ОСНОВИ ПРАВИЛА  

“БІОЛОГІЧНИЙ ГОДИННИК” 

  EMPIRICAL  BASES OF THE RULE 

"BIOLOGICAL CLOCK" 
 

     На традиційному уявленні про Вели-

ке коло і двох годинну системну актив-

ність ЯН-ІНЬ комплексів  базується на-

ступне правило – ВНУТРІШНІЙ БІОЛОГІЧ-

НИЙ ГОДИННИК. 

     Traditional idea about the Big cycle and 

two-hour activity of systemic YIN-YANG 

complexes conditions hypothetical reality 

of the next traditional rule – Internal bio-

logical clock 

     Третє традиційне правило ВНУ-

ТРІШНІЙ БІОЛОГІЧНИЙ ГОДИННИК 

по Великому колу циркуляції енергії ЧІ 

(мал.7.1) декларує наступне. Циркуляція 

ЧІ в парних гілках 12-ти каналів (мери-

діанів) підпорядкована двогодинному 

біологічному ритму (застою) в окремих 

комплексах СПАРЕНИХ КАНАЛІВ 

(LU-LI, BL-KI, GB-LR, SI-HT, TE-PC і 

ST-SP). Останнє обумовлює чередуван-

ня максимальної та мінімальної актив-

ності окремих елементів (органів). 

     Traditional rule INTERNAL BIOLOG-

ICAL CLOCK through the Big cycle of 

energy QI circulation (fig. 7.1). According 

to the rule, circulation of energy in two 

paired branches of twelve channels (merid-

ians) is subordinated to two-hour’s biologi-

cal rhythm (the delay) in the complexes of 

PAIRED CHANNELS (LU-LI, BL-KI, 

GB-LR, SI-HT, TE-PC and ST-SP), which 

conditions characteristic sequence of max-

imal and minimal activity of separate ele-

ments (organs). 
 
 

 
 
 

 
 
  

Мал.7.1 Біологічний годинник Fig.7.1 Biological clock 
 

     Згідно Біологічному годиннику "мак-

симально-мінімальна" системна актив-

ність представлена в наступній  послідо-

вністі. Легені (LU) 3-5=15-17год., Товс-

тий кишковик (LI) 5-7=17-19 год., Шлу-

нок (ST) 7-9=19-21 год., Селезінка-під-

шлункова залоза (SP) 9-11=21-23 год., 

Серце (HT) 11-12= 23-1 год., Тонкий 

кишковик (SI) 13-15=1-3 год., Сечовий 

     According to Biological clock 

"maximal-minimal" system activity is rep-

resented by the following: Lungs (LU) 3-

5=15-17 hrs., Large Intestine (LI) 5-7=17-

19 hrs., Stomach (ST) 7-9= 19-21 hrs., 

Spleen-Pancreas (SP) 9-11=21-23 hrs., 

Heart (HT) 11-12= 23-1 hrs., Small Intes-

tine (SI) 13-15=1-3 hrs., Urinary Bladder 

(BL) 15- 17=3-5 hrs., Kidneys (KI) 17-19= 
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міхур (BL) 15- 17=3-5 год., Нирки (KI) 

17-19= 5-7 год., Перикард (PC) 19-21=7-

9 год., Лімфатична система-трійний обі-

грівач (TE) 21-23=9-11 год., Жовчний 

міхур (GB) 23-1=11-13 год. і Печінка 

(LR) 1-3=13-15 год. (табл.7.1). 

5-7 hrs., Pericardium (PC) 19-21=7-9 hrs., 

Lymphatic system-Triple Energizer (TE) 

21-23=9-11 hrs., Gall Bladder (GB) 23-

1=11-13 hrs., and Liver (LR) 1-3=13-15 

hrs. (tab.7.1). 
 

Таблиця 7.1 Table 7.1 

 
 

     Таким чином теорія стверджує послі-

довно-залежну енергетичну циркуляцію 

ЧІ з двох годинною затримкою в ком-

плексах Спарених каналів, що в цілому 

формує замкнутий добовий цикл.  

     Canonical theory states, that sequ-ence-

dependent energy transition with two-

hour’s delay of energy activity in complex-

es of Paired channels forms closed daily 

cycle.  

     Указане правило сьогодні частково 

використовують в практичній  хронобі-

ології, знаходячи певну аналогію з цир-

кадними біологічними ритмами. Остан-

ні, з точки зору космобіології, являються 

резонансним віддзеркаленням Великих 

космічних циклів, адже багато біологіч-

них подій співпадають з максимумом та  

мінімумом сонячної активності… 

     It should be noted, that the rule is being 

partially used today in practical chronobi-

ology, finding certain analogy with cica-

da’s biological rhythms. The latter, from 

the point of view of cosmobiology, are res-

onance reflection of Big cosmic cycles, 

because many biological events concur 

with maximum and minimum of solar ac-

tivity… 

 

БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ПРАВИЛА  

“БІОЛОГІЧНИЙ ГОДИННИК” 

THE BIOPHYSICAL REALITY  OF THE RULE 

"BIOLOGICAL CLOCK" 
 

     Маючи на увазі відому функціона-

льну залежність від Місячної активно-

сті і проблемний характер питання, роз-

глянемо добову системну залежність  на 

протязі його Нового і Повного періодів. 

Кількість добових спостережень в жіно-

чій групі склала 3363 випадків. 

     Bearing in mind the known functional 

dependence of the monthly activity and 

problematic issues, consider the daily sys-

temic dependence during its New and 

Complete periods. The number of daily 

observations in the female group composed 

3363 cases. 

     Проведений біофізичний аналіз свід-

чить про наступне (мал.7.2-13)… 

Biophysical analysis testifies to the follow-

ing (fig. 7.2-13)… 
 
 

Добова системна активність у фазу 

Нового і Повного Місяця  

Daily systemic activity during the phase 

of the New and Full Moon 
 

     Згідно традиційному Правилу, до-
бовий максимум функціональної ак-

     According to the traditional rule, a 
daily maximum of the functional activity 
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тивності BL спостерігається о 15-17 

годині, а мінімальної о 3-5 (мал.7.2). Да-

не положення біофізично не підтрима-

но.  При цьому звертає на себе увагу 

типова схожість графіків активності по 

різним фазам Місяця. 

of BL is observed at 15-17 o’clock, and a 
minimal one at 3-5 o’clock (fig. 7.2). This 
provision has not been biophysically 
supported. At the same time, there is a 
typical similarity of the activity graphs 
throughout different phases of the Moon. 

 

 

 
Мал.7.2 Динаміка 
добової активно-
сті BL під час 
фази Нового і 
Повного Місяця.  

 

 
 

Fig.7.2 Dynamics 
of daily activity of 
BL during the 
phases of the new 
and full Moon. 

 

     Згідно традиційному Правилу, до-
бовий максимум функціональної ак-
тивності KI спостерігається о 17-19 го-

дині, а мінімальної о 5-7 (мал.7.3). Дане 

положення біофізично не підтримано.  

При цьому звертає на себе увагу типова 

схожість графіків активності по різним 

фазам Місяця. 

     According to the traditional rule, a 
daily maximum of functional activity of 
KI is observed at 17-19 o’clock, and a 
minimum at 5-7 o’clock (fig. 7.3). This 
provision has not been biophysically 
supported. At the same time, there is a 
typical similarity in the activity graphs in 
different phases of the Moon. 

 

 

 
Мал.7.3 Добова 
динаміка актив-
ності KI в період 
Нового і Повного 
Місяця. 

 

 
 

Fig.7.3 Dynamics of 
daily activity of KI 
during the phases 
of the new and full 
Moon. 

     Згідно традиційному Правилу, до-
бовий максимум функціональної ак-

     According to the traditional rule, a 
daily maximum of functional activity of 



103 
 

тивності PC спостерігається о 19-21 

годині, а мінімальної о 7-9 (мал.7.4). Да-

не положення біофізично не підтрима-

но.  При цьому звертає на себе увагу 

типова схожість графіків активності по 

різним фазам Місяця. 

PC is observed at 19-21 o’clock, and a 
minimum activity at 7-9 o’clock (fig. 7.4). 
This provision has not been biophysical-
ly supported. At the same time, there is a 
typical similarity in the activity graphs in 
different phases of the Moon. 

 

 

 
Мал.7.4 Добова 
динаміка актив-
ності PC в період 
Нового і Повного 
Місяця. 

 

 
 
Fig.7.4 Dynamics of 
daily activity of PC 
during the phases 
of the new and full 
Moon. 

 

     Згідно традиційному Правилу, до-
бовий максимум функціональної ак-
тивності TE спостерігається о 21-23 

годині, а мінімальної о 9-11 (мал.7.5). 

Дане положення біофізично не підтри-

мано.  При цьому звертає на себе увагу 

типова схожість графіків активності по 

різним фазам Місяця. 

     According to the traditional rule, a 
daily maximum of functional activity of 
TE is observed at 21-23 o’clock, and the 
minimum at 9-11 o’clock (fig. 7.5). This 
provision has not been biophysically 
supported. At the same time, there is a 
typical similarity in the activity graphs in 
different phases of the Moon. 

 

 

 
Мал.7.5 Добова 
динаміка актив-
ності TE в період 
Нового і Повного 
Місяця. 

 

 

Fig.7.5 Dynamics of 
daily activity of TE 
during the phases 
of the new and full 
Moon. 

     Згідно традиційному Правилу, до-
бовий максимум функціональної ак-

     According to the traditional rule, a 
daily maximum of functional activity of 
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тивності GB спостерігається о 23-1 го-

дині, а мінімальної о 11-13 (мал.7.6). 

Дане положення біофізично не підтри-

мано.  При цьому звертає на себе увагу 

типова схожість графіків активності по 

різним фазам Місяця. 

GB is observed at 23-1 o’clock, and the 
minimum at 11-13 o’clock (fig.7.6). This 
provision has not been biophysically 
supported. At the same time, there is a 
typical similarity in the activity graphs in 
different phases of the Moon. 

 

 

 
Мал.7.6 Добова 
динаміка актив-
ності GB в період 
Нового і Повного 
Місяця. 

 

 
Fig.7.6 Dynamics 
GB daily activity 
during the phase of 
the new and full 
Moon. 

 

    Згідно традиційному Правилу, до-
бовий максимум функціональної ак-
тивності LR спостерігається о 15-17 

годині, а мінімальної о 3-5 (мал.7.7). Да-

не положення біофізично не підтрима-

но.  При цьому звертає на себе увагу 

типова схожість графіків активності по 

різним фазам Місяця. 

     According to the traditional rule, a 
daily maximum of functional activity of 
LR is observed at 15-17 o’clock, and a 
minimum at 3-5 o’clock (fig. 7.7). This 
provision has not been biophysically 
supported. At the same time, there is a 
typical similarity in the activity graphs in 
different phases of the Moon. 

 

 

 
Мал.7.7 Добова 
динаміка актив-
ності LR в період 
Нового і Повного 
Місяця. 

 

 
Fig.7.7 Dynamics 
of daily activity of 
LR during the 
phases of the new 
and full Moon. 

     Згідно традиційному Правилу, до-
бовий максимум функціональної ак-

     According to the traditional rule, a 
daily maximum of functional activity of 
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тивності LU спостерігається о 3-5 годи-

ні, а мінімальної о 15-17 (мал.7.8). Дане 

положення біофізично не підтримано.      

При цьому звертає на себе увагу типова 

схожість графіків активності по різним 

фазам Місяця. 

LU is observed at 3-5 o’clock, and the 
minimum at 15-17 o’clock (fig. 7.8). This 
provision has not been biophysically 
supported. At the same time, there is a 
typical similarity in the activity graphs in 
different phases of the Moon. 

 

 

 
Мал.7.8 Добова 
динаміка актив-
ності LU в період 
Нового і Повного 
Місяця. 

 

Fig.7.8 Dynamics 
of  daily activity of 
LU during the 
phases of the new 
and full Moon. 

 

     Згідно традиційному Правилу, до-
бовий максимум функціональної ак-
тивності LI спостерігається о 5-7 годи-

ні, а мінімальної о 17-19 (мал.7.9). Дане 

положення біофізично не підтримано. 

При цьому звертає на себе увагу типова 

схожість графіків активності по різним 

фазам Місяця. 

     According to the traditional rule, a 
daily maximum of functional activity of 
LI is observed at 5-7 o’clock, and the 
minimum at 17-19 o’clock (fig. 7.9). This 
provision has not been biophysically 
supported. At the same time, there is a 
typical similarity in the activity graphs in 
different phases of the Moon. 

 

 

 
Мал.7.9 Добова 
динаміка актив-
ності LI в період 
Нового і Повного 
Місяця. 

 

 

Fig.7.9 Dynamics of  
daily activity of LI 
during the phases 
of the new and full 
Moon. 

     Згідно традиційному Правилу, до-
бовий максимум функціональної ак-

     According to the traditional rule, a 
daily maximum of functional activity of 
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тивності ST спостерігається о 7-9 годи-

ні, а мінімальної о 19-21 (мал.7.10). Дане 

положення біофізично не підтримано.  

При цьому звертає на себе увагу типова 

схожість графіків активності по різним 

фазам Місяця. 

ST is observed at 7-9 o’clock, and the 
minimum at 19-21 o’clock (fig. 7.10). 
This provision has not been biophysical-
ly supported. At the same time, there is a 
typical similarity in the activity graphs in 
different phases of the Moon. 

 

 

 
Мал.7.10 Добова 
динаміка актив-
ності ST в період 
Нового і Повного 
Місяця. 

 

Fig.7.10 Dynamics 
of daily activity of 
ST during the phas-
es of the new and 
full Moon. 

 

     Згідно традиційному Правилу, до-
бовий максимум функціональної ак-
тивності SP спостерігається о 9-11 го-

дині, а мінімальної о 21-23 (мал.7.11). 

Дане положення біофізично не підтри-

мано.  При цьому звертає на себе увагу 

типова схожість графіків активності по 

різним фазам Місяця. 

    According to the traditional rule, a dai-
ly maximum of functional activity of SP 
is observed at 9-11 hours, and a mini-
mum at 21-23 o’clock (fig. 7.11). This 
provision has not been biophysically 
supported. At the same time, there is a 
typical similarity in the activity graphs in 
different phases of the Moon. 

 

 

 
Мал.7.11 Добова 
динаміка актив-
ності SP в період 
Нового і Повного 
Місяця. 

 

Fig.7.11 Dynamics 
of daily activity of 
SP during the phas-
es of the new and 
full Moon. 

     Згідно традиційному Правилу, до-
бовий максимум функціональної ак-

     According to the traditional rule, a 
daily maximum of functional activity of 
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тивності HT спостерігається о 11-13 

годині, а мінімальної о 23-1 (мал.7.12). 

Дане положення біофізично не підтри-

мано.   При цьому звертає на себе увагу 

типова схожість графіків активності по 

різним фазам Місяця. 

HT is observed at 11-13 o’clock, and the 
minimum at 23-1 o’clock (fig. 7.12). This 
provision has not been biophysically 
supported. At the same time, there is a 
typical similarity in the activity graphs in 
different phases of the Moon. 

 

 

 
Мал.7.12 Добова 
динаміка актив-
ності HT в період 
Нового і Повного 
Місяця. 

 

Fig.7.12 Dynamics 
of daily activity of 
SP during the 
phases of the new 
and full Moon. 

 

     Згідно традиційному Правилу, до-
бовий максимум функціональної ак-
тивності SI спостерігається о 15-17 го-

дині, а мінімальної о 3-5 (мал.7.13). Дане 

положення біофізично не підтримано.  

При цьому звертає на себе увагу типова 

схожість графіків активності по різним 

фазам Місяця. 

     According to the traditional rule, a 
daily maximum of functional activity of 
SI is observed at 15-17 o’clock, and a 
minimum at 3-5 o’clock (fig.7.13). This 
provision has not been biophysically 
supported. At the same time, there is a 
typical similarity in the activity graphs in 
different phases of the Moon. 

 

 

 
Мал.7.13 Добова 
динаміка актив-
ності SI в період 
Нового і Повного 
Місяця. 

 

 

Fig.7.13 Dynamics 
of daily activity of 
SI during the phas-
es of the new and 
full Moon. 
 
 

  

СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО  

ДОБОВОГО БІОРИТМУ 

SPECIFICITY OF  FUNCTIONAL DAILY  

BIORHYTHM 
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     При аналізі добового біоритму було 

виявлено специфічну активність базових 

систем  BL і SP першого і другого фун-

кціональних комплексів. Остання про-

явилася у їх синхронному пригніченні 

по непарним годинам доби і збудженні 

по парним годинам. Виявлений двох 

годинний біоритм виявився функціона-

льним системним пейсмекером (водієм 

вегетативного ритму), стабільним в часі 

і найбільш вираженим у фазу Повного 

Місяця (мал. 7.14). 

     During the analysis of daily biorhythm, 

we found specific activity of the basic sys-

tems, SP and BL, of the first and second 

functional complexes. The latter manifested 

in their synchronous oppression during the 

odd hours of the day, and the excitation 

during the even hours. The discovered two-

hour biorhythm turned out to be a function-

al systemic pacemaker (driver of the 

rhythm), stable in time and in the most viv-

id during the phase of the full Moon (fig. 

7.14). 
 

 

Мал.7.14 Особливості синх-
ронного добового біоритму 
комп-лексів BL-SP і SP-BL  
по парним і непарним 
годинам у фазу Повного 
Місяця 

  

Fig.7.14 Peculiarities during 
the synchronous circadian 
biorhythm of the complexes 
BL-SP and SP-BL during 
even and odd hours of the 
full Moon phase. 

 

Звертає на себе увагу наступне: у фа-

зу Нового місяця активність BL-SP зна-

ходиться в зоні парасимпатичної актив-

ності; при Повному Місяці їх динаміка 

набуває чіткого ритму навколо зони ве-

гетативної рівноваги, а по фазам першої 

і другої четверті – в перехідних формах. 

     The following is notable: during the 

phase of the New Moon, the activity of BL-

SP is in the zone of parasympathetic activi-

ty; during the Full Moon, their dynamics 

acquires a vivid rhythm around the zone of 

vegetative equilibrium, while during the 

phases of the first and the fourth quarters - 

transitive forms. 

Феномен указує на специфічну актив-

ність BL-SP, які на протязі доби по “не-

парним годинам” пригнічуються, а по 

“парним годинам” – збуджуються. 

     The phenomenon points to the specific 

activity of BL-SP, which during a day in 

“odd hours” are being oppressed, while in 

“paired hours” – excited. 

     Специфічним видається і коливання 

указаних систем навколо зони їх функ-

ціональної норми (мал.7.15) 

     There is also certain specificity in the 

fluctuations of the mentioned systems 

around the area of their functional norm 

(fig. 7.15). 
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Мал.7.15 Динаміака BL і 
SP  по парним і непарним 
годинам доби (Повний 
Місяць) 
 
 
 
Fig.7.15 Dynamics of  BL 
and SP during even and odd 
hours of the day (Phase of  
the full Moon) 

 

     Встановлено, що ряд функціональних 

систем організму знаходяться в проти-

лежній залежності від базового ритму 

ведучих каналів, що видно на прикладі  

асинхронної активності в системних па-

рах BL-GB і SP-TE (мал.7.16). При цьо-

му зауважимо, що виявлена проблема 

має безпосереднє відношення до механі-

змів вегетативного патогенезу і буде 

розглянута у відповідному розділі. 

     It has been established that a number of 

functional systems are in opposite depend-

ency on the basic rhythm of the leading 

channels, which is seen in the example of 

asynchronous activity in the systemic pairs 

of BL-GB and SP-TE (fig.7.16). At the 

same time, we note that the identified issue 

has a direct relation to the mechanisms of 

autonomic pathogenesis and will be dis-

cussed in the appropriate section. 
 

  

 

Мал.7.16 Асинхронний до-
бовий біоритм BL-GB і SP-
TE (фаза Повного Місяця)  
 
 
 
 
Fig.7.16  Asynchronous cir-
cadian biorhythm of BL-GB 
and SP-TE (full Moon phase) 

 

     ВИСНОВКИ.      CONCLUSIONS. 
1.Традиційне правило “БІОЛОГІЧНИЙ 

ГОДИННИК” не має біофізичної підтри-

мки і не повинно використовуватися в 

медичній і реабілітаційній практиці.  

     1.The traditional rule "BIOLOGICAL 

CLOCK" has no biophysical support and 

should not be used in medical and rehabili-

tation practices. 

2.Добовий системно-функціональний 

двох годинний біоритм залежить від ко-

смофізичних факторів (зокрема, Місяч-

ної активності) і формує по парним і 

непарним годинам системно-протиле-

жну активність (збудження – пригнічен-

ня) ведучих систем першого (BL) і дру-

гого (SP) функціональних комплексів.. 

Остання, у вигляді синхронно-асин-

хронної залежності, спрямована на за-

безпечення динамічної сталості вегета-

тивного гомеостазу і процесів адаптації. 

     2.Circadian systemic-functional two-

hour biorhythm depends on the Cosmo-

physical factors (Moon activity) and forms, 

according to even and odd hours, the oppo-

site-system activity (excitation - oppres-

sion) of the leading systems of the first 

(BL) and the second (SP) functional com-

plexes. The latter, in the form of synchro-

nous-asynchronous dependency, is aimed 

at the maintenance of the dynamic sustain-

ability of vegetative homeostasis and the 

processes of adaptation. 
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8-ма проблема традиційної голкотерапії (акупунктури) 
 

БІОФІФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ  
ПО ЦИКЛУ “ПʼЯТЬ ЕЛЕМЕНТІВ (ЦИКЛ ЗІРКИ)” 

 

8-th issue of traditional Chinese acupuncture 
BIOPHYSICAL REALITY OF SYSTEMIC DEPENDENCY 

THROUGH THE CYCLE OF "FIVE ELEMENTS (SSTAR CYCLE)" 

 
    Тепер прийшов час розглянути тради-

ційне положення про П’ЯТЬ ЕЛЕМЕНТІВ і 

Правил, пов’язаних з даною теорією…  

     Now, it's time to consider the traditional 

provision about Five elements and rules 

associated with this theory ... 
 

ЕМПІРИЧНІ  ОСНОВИ ТРАДИЦІЙНОГО   

ПОЛОЖЕННЯ  “П’ЯТЬ ЕЛЕМЕНТІВ” 

EMPIRICAL BASES OF THE TRADITIONAL  

PROVISION ABOUT "FIVE ELEMENTS" 
 

Традиційне положення ʼʼПʼЯТЬ ЕЛЕ-

МЕНТІВʼʼ (теорія У-СІН, концепція 

ЧЖАН-ФУ) по законам глибинної цир-

куляції ЧІ передбачає наявність взаємо-

залежних зв’язків активації і пригнічен-

ня (деструкцііі) в системних тріадах ци-

клу ЗІРКИ (мал.8.1). При цьому її еле-

менти, згідно концепції ЧЖАН-ФУ (Го-

ловні органи) представлені відповідно 

залежними системами ЯН (зовнішня) та 

ІНЬ (внутрішня частина кола) груп (мал. 

8.2). 

Traditional rule "FIVE ELEMENTS", ac-

cording to the laws of deep circulation of 

energy QI, involves complex use of con-

nections of activation, oppression and anti-

oppression in every subsequent triad of 

functional systems, according to the cycle 

of Star (fig. 8.1) and conception ZANG-FU 

about Main organs (fig. 8.2). 

 

  

Мал.8.1 Цикл Зірки: системне збуд-

ження наступного елемента (        )  і приг-

нічення послідуючого (       ).у вибраних 

тріадах 

Fig.8.1. Star Cycle: systemic excitation of 

the following element (         ) and oppression 

of the subsequent element (      )  in selected 

triads 
 

Згідно циклу ʼʼЗІРКАʼʼ  указана сис-

темна залежність існує в наступних трі-

адах Елементів: ВОДА-Дерево-Во-гонь, 

ДЕРЕВО-Вогонь-Земля, ВОГОНЬ-Зем-

ля-Метал, ЗЕМЛЯ-Метал-Вода і МЕ-

ТАЛ-Вода-Дерево.        

According to the conception WU XING, 

the mentioned interdependency according 

to the rule Grandfather-Grandson exists in 

the following triads of elements: WATER-

Wood-Fire, WOOD-Fire-Earth, FIRE-Ea-

rth-Metal, EARTH-Metal-Water and ME-

TAL-Water-Wood.     

Згідно концепції ЧЖАН-ФУ ком-

плексні тріади формують наступні Го-

According to the conception ZHANG-

FU triads are formed by the following 
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ловні органи  (мал. 8.2). В системі групі 

ЯН це BL-GB-SI, GB-SI-TE, SI-TE-ST, 

TE-ST-LI, ST-LI-BL і LI-BL-GB. В сис-

темі ІНЬ групи це SP- LU-KI, LU-KI-LR, 

KI-LR-HT, LR-HT-PC, HT-PC-SP і PC-

SP-LU. При цьому нагадаємо, що згідно 

традиційним законам глибинної цирку-

ляції енергії (концепції ЧЖАН-ФУ, ІНЬ-

ЯН, ЦЗИН-ЛО) указані взаємозв’язки 

відокремлено існують між органами (си-

стемами) ІНЬ і ЯН. 

Main organs (fig. 8.2). In system of group 

YANG are BL-GB-SI, GB-SI-TE, SI-TE-

ST, TE-ST-LI, ST-LI-BL and LI-BL-GB. 

In the system of group YIN are SP-LU-KI, 

LU-KI-LR, KI-LR-HT, LR-HT-PC, HT-

PC-SP and PC-SP-LU. It should be noted, 

that according to the traditional laws of 

deep energy circulation (conceptions 

ZANG-FU, YIN-YANG, JING LUO) the 

interconnections exist separately between 

organs (systems) YIN-YANG. 

  
Мал.8.2 Fig.8.2 

 

 

БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ  

ТРАДИЦІЙНОГО ПОЛОЖЕННЯ  “П’ЯТЬ 

ЕЛЕМЕНТІВ  (ЦИКЛ ЗІРКИ)”  

BIOPHYSICAL REALITY OF THE 

TRADITIONAL PROVISION ABOUT "FIVE 

ELEMENTS (STAR CYCLE)" 
 

А тепер відкриємо “Український 

ящик Пандори”, який принесе шанува-

льникам  традиційної Голкотерапії бага-

то несподіванок (у тому числі нашим 

китайським Учителям, до яких ми від-

носимося з щирою і глибокою пова-

гою)… і розглянемо біофізичну реаль-

ність традиційних зв'язків циклу ЗІРКА 

у відповідних ЯН та ІНЬ тріадах (мал. 

8.3-17). 

Now let us open the "Ukrainian Pan-

dora's box" that will bring many surprises 

to the admirers of traditional Acupuncture 

therapy (including our Chinese teachers, 

for whom we have sincere and deep re-

spect)... and observe the biophysical reality 

of the traditional connections in the STAR 

cycle in the corresponding YANG and YIN 

triads (fig. 8.3-17). 

           

Біофізичний аналіз свідчить про на-

ступне. 

Biophysical analysis testifies to the fol-

lowing.  
  

     Згідно теорії, зростання активності  

BL повинно забезпечити наступну сис-

темну залежність: +BL= +GB –TE (в ре-

альності ми  маємо +BL= –GB –TE). В 

даному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей 

(мал. 8.3). 

     According to theory, the increase in ac-

tivity of BL should provide the following 

systemic dependency: + BL= + GB –TE (in 

reality we have +BL= –GB –TE). In this 

case, the traditional rule is not supported by  

biophysical evidence and testifies to the 

existence of other laws (fig. 8.3). 
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Мал.8.3 Традиційне 
правило в тріаді BL-
GB-SI біофізично не 
підтримано. 

 

 

Fig.8.3 Traditional  
rule in the triad of 
BL-GB-SI is biophys-
ically unsupported. 

 

 

     Згідно теорії, зростання активності  

GB повинно забезпечити наступну сис-

темну залежність:+GB= +SI –ST (в реа-

льності ми  маємо +GB= –SI+ST). В да-

ному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей 

(мал.8.4). 

According to the theory, the increase in 

GB activity should provide the following 

systemic dependency: +GB= +SI –ST (in 

reality we have +GB= –SI+ST). In this 

case, the traditional rule is not supported by 

biophysical evidence and testifies to the 

existence of other laws (fig. 8.4). 

  
 

 

Мал.8.4 Традиційне 
правило в тріаді GB-
SI-ST біофізично не 
підтримано.  
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Fig.8.4 Traditional  
rule in the triad of 
GB-SI-ST is biophys-
ically unsupported. 

 

 

     Згідно теорії, зростання активності  

GB повинно забезпечити наступну сис-

темну залежність:+GB= +TE –ST (в реа-

льності ми  маємо +GB=–TE +SI). В да-

ному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей 

(мал.8.5). 

According to the theory, the increase in 

GB activity should provide the following 

systemic dependency: +GB= +TE –ST (in 

reality we have +GB= –TE +SI). In this 

case, the traditional rule is not supported by 

biophysical evidence and testifies to the 

existence of other laws (fig. 8.5). 

  
 

 

Мал.8.5  Традиційне 
правило в тріаді GB-

TE-ST біофізично 
не підтримано. 

 

 

Fig.8.5 Traditional  
rule in the triad of 
GB-TE-ST is bio-
physically unsupport-
ed. 

 

 

     Згідно теорії, зростання активності  

SI повинно забезпечити наступну сис-

темну залежність: +SI= +ST –LI (в реа-

льності ми  маємо +SI= –ST +LI). В да-

ному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей 

(мал.8.6). 

According to the theory, the increase in 

SI activity should provide the following 

systemic dependency: +SI= +ST –LI (in 

reality we have +SI= –ST +LI). In this 

case, the traditional rule is not supported by 

biophysical evidence and testifies to the 

existence of other laws (fig. 8.6). 
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Мал.8.6 Традиційне 
правило в тріаді SI-
ST-LI біофізично не 
підтримано 

 

 

Fig.8.6 Traditional  
rule in the triad of SI-
ST-LI is biophysically 
unsupported. 

 

 

     Згідно теорії, зростання активності  

TE повинно забезпечити наступну сис-

темну залежність: +TE= +ST –LI (в реа-

льності ми  маємо +TE= ST +LI). В да-

ному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей 

(мал. 8.7). 

According to the theory, the increase in 

TE activity should provide the following 

systemic dependency: +TE= +ST –LI (in 

reality we have +TE= ST +LI). In this case, 

the traditional rule is not supported by bio-

physical evidence and testifies to the exist-

ence of other laws (fig. 8.7). 

 
 

 

 

Мал.8.7 Традиційне 
правило в тріаді TE-
ST-LI біофізично не 
підтримано. 
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Fig.8.7 Traditional  
rule in the triad of TE-
ST-LI is biophysical-
ly unsupported. 

 

 

     Згідно теорії, зростання активності  

ST повинно забезпечити наступну сис-

темну залежність: +ST= +LI –BL (в реа-

льності ми  маємо +ST= –LI –BL). В да-

ному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей 

(мал. 8.8). 

According to the theory, the increase in 

ST activity should provide the following 

systemic dependency: +ST= +LI –BL (in 

reality we have +ST= –LI –BL). In this 

case, the traditional rule is not supported by 

biophysical evidence and testifies to the 

existence of other laws (fig. 8.8). 

  
 

 

Мал.8.8 Традиційне 
правило в тріаді ST-
LI-BL біофізично не 
підтримано. 

 

 

Fig.8.8 Traditional  
rule in the triad of ST-
LI-BL is biophysical-
ly unsupported. 

 

 

 

     Згідно теорії, зростання активності  

LI повинно забезпечити наступну сис-

темну залежність: +LI= +BL –GB (в реа-

льності ми  маємо +LI= –BL ⋂–GB). В 

даному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей 

(мал.8.9). 

According to the theory, the increase in 

LI activity should provide the following 

systemic dependency: +LI= +BL –GB (in 

reality we have +LI= –BL–GB). In this 

case, the traditional rule is not supported by 

biophysical evidence and testifies to the 

existence of other laws (fig. 8.9). 
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Мал.8.9 Традиційне 
правило в тріаді LI-
BL-GB біофізично 
не підтримано. 

 

 

Fig.8.9 Traditional  
rule in the triad of LI-
BL-GB is biophysi-
cally unsupported. 

 

 

 

БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ АКТИВУЮЧИХ І 

ДЕСТРУКТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В ІНЬ -ТРІАДАХ 

ЦИКЛУ ЗІРКА 

BIOPHYSICAL REALITY OF THE ACTIVATING 

AND DESTRUCTING CONNECTIONS IN YIN TRI-

ADS OF THE STAR CYCLE 
 

     Згідно теорії, зростання активності  

KI повинно забезпечити наступну сис-

темну залежність: +KI= +LR –HT (в реа-

льності ми маємо +KI= +LR –HT). В да-

ному випадку традиційне правило біофі-

зично реальне (мал.8.10). 

According to the theory, the increase in 

KI activity should provide the following 

systemic dependency: +KI= +LR –HT (in 

reality we have +KI= +LR –HT). In this 

case, the traditional rule is biophysically 

real (fig. 8.10). 
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Мал.8.10  Традицій-
не правило в тріаді 
KI-LR-HT біофізи-
чно реально 

 

 

Fig.8.10 Traditional  
rule in the triad of KI-
LR-HT is biophysi-
cally real. 

 

 

     Згідно теорії, зростання активності  

KI повинно забезпечити наступну сис-

темну залежність: +KI= +LR –PC (в реа-

льності ми  маємо +KI= +LR –PC). В 

даному випадку традиційне правило бі-

офізично реальне (мал.8.11). 

According to the theory, the increase in 

KI activity should provide the following 

systemic dependency: +KI= +LR –PC (in 

reality we have +KI= +LR –PC). In this 

case, the traditional rule is biophysically 

real (fig. 8.11). 

  
 

 

Мал.8.11 Традиційне 
правило в тріаді KI-
LR-PC біофізично 
реальнT 

 

 

Fig.8.11 Traditional  
rule in the triad of KI-
LR-PC is biophysical-
ly real. 

 

 

     Згідно теорії, зростання активності  

LR повинно забезпечити наступну сис-

темну залежність: +LR= +HT –SP (в реа-

льності ми  маємо +LR= –HT –SP). В 

According to the theory, the increase in 

LI activity should provide the following 

systemic dependency: +LR= +HT –SP (in 

reality we have +LR= –HT –SP). In this 
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даному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей 

(мал.8.12). 

case, the traditional rule is not supported by 

biophysical evidence and testifies to the 

existence of other laws (fig. 8.12). 

 

 

 

 
 

 

Мал.8.12 Традиційне 
правило в тріаді LR-
HT-SP біофізично не 
підтримано. 

 

 

Fig.8.9 Traditional  rule 
in the triad of LR-HT-
SP is biophysically un-
supported. 

 

 

     Згідно теорії, зростання активності  

LR повинно забезпечити наступну сис-

темну залежність: +LR= +PC –SP (в ре-

альності ми  маємо +LR= –PC –SP). В 

даному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей 

(мал.8.13). 

According to the theory, the increase in 

LR activity should provide the following 

systemic dependency: +LR= +PC –SP (in 

reality we have +LR= –PC –SP). In this 

case, the traditional rule is not supported by 

biophysical evidence and testifies to the ex-

istence of other laws (fig. 8.13). 

 

 

 

 



119 
 

 

Мал.8.13  Тради-
ційне правило в 
тріаді LR-PC-SP 
біофізично не 
підтримано. 

 

 

Fig.8.13 Tradi-
tional  rule in the 
triad of LR-PC-SP 
is biophysically 
unsupported. 

 

 

     Згідно теорії, зростання активності  

HT повинно забезпечити наступну сис-

темну залежність: +HT= +SP –LU (в ре-

альності ми  маємо +HT= ⋃–SP +LU). В 

даному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей 

(мал.8.14). 

According to the theory, the increase in 

HT activity should provide the following 

systemic dependency: +HT= +SP –LU (in 

reality we have +HT= –SP +LU). In this 

case, the traditional rule is not supported by 

biophysical evidence and testifies to the 

existence of other laws (fig. 8.14). 

 

 

 

 
 

 

Мал.814  Традиційне 
правило в тріаді HT-
SP-LU біофізично не 
підтримано. 

 

 

Fig.8.13 Traditional  
rule in the triad of 
HT-SP-LU is bio-
physically unsupport-
ed. 
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     Згідно теорії, зростання активності  

PC повинно забезпечити наступну сис-

темну залежність: +PC= +SP –LU (в реа-

льності ми  маємо +PC= –SP +LU). В 

даному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших законів (мал.8.15). 

According to the theory, the increase in 

PC activity should provide the following 

systemic dependency: +PC= +SP –LU (in 

reality we have +PC= –SP +LU). In this 

case, the traditional rule is not supported by 

biophysical evidence and testifies to the 

existence of other laws (fig. 8.15). 
  

  
 

 

Мал.8.15 Традиційне 
правило в тріаді PC-
SP-LU біофізично не 
підтримано. 

 

 

Fig.8.15 Traditional  
rule in the triad of 
PC-SP-LU is bio-
physically unsupport-
ed. 

 

  

     Згідно теорії, зростання активності  

SP повинно забезпечити наступну сис-

темну залежність: +SP= +LU –KI (в реа-

льності ми  маємо +SP= –LU –KI). В да-

ному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей 

(мал.8.16). 

According to the theory, the increase in 

SP activity should provide the following 

systemic dependency: +SP= +LU –KI (in 

reality we have +SP= –LU –KI). In this 

case, the traditional rule is not supported by 

biophysical evidence and testifies to the 

existence of other laws (fig. 8.16). 
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Мал.8.16 Традиційне 
правило в тріаді SP-
LU-KI біофізично не 
підтримано. 

 

 

Fig.8.16 Traditional  
rule in the triad of SP-
LU-KI is biophysical-
ly unsupported. 

 

 

     Згідно теорії, зростання активності  

LI повинно забезпечити наступну сис-

темну залежність: +LI= +KI –LR (в реа-

льності ми  маємо +LI= –KI –LR). В да-

ному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей 

(мал.8.17). 

According to the theory, the increase in 

LI activity should provide the following 

systemic dependency: +LI= +KI –LR (in 

reality we have +LI= –KI –LR). In this 

case, the traditional rule is not supported by 

biophysical evidence and testifies to the 

existence of other laws (fig. 8.17). 

 
 

 

 

Мал.8.17 Традиційне 
правило в тріаді LI-
KI-LR біофізично не 
підтримано. 

 
 

 

Fig.8.17 Traditional  
rule in the triad of LI-
KI-LR is biophysical-
ly unsupported. 
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ВИСНОВКИ.       CONCLUSION. 

     1.Традиційне положення “П’ЯТЬ 

ЕЛЕМЕНТІВ (ЦИКЛ ЗІРКА)”, обумовлене 

теорією У-СІН та концепцією ЧЖАН-

ФУ, не має біофізичної підтримки  і не 

повинно використовуватися в медичній 

та реабілітаційній практиці. Винятком, 

де прослідковується тенденція гіпотети-

чно-традиційної взаємозалежності 

(16,3%), виступає ІНЬ-тріада  KI-LR-PC 

(KI-LR-HT)... 

     1. The traditional provision about "Five 

elements (STAR cycle)", conditioned by 

the theory WU-XING and the concept 

ZHANG-FU, has no biophysical support 

and should not be used in medical and re-

habilitation practices. The exception, where 

the tendency of hypothetical-traditional 

interdependency is traced (16,3%), is the 

YIN-triad KI-LR-PC (KI-LR-HT)... 

     2.Виявлена біофізична невідповід-

ність указує на існування інших Законів 

системної взаємозалежності, що вимагає 

відповідної перепідготовки фахівців.  

     2. The discovered biophysical discrep-

ancy points to the existence of other laws 

of systemic dependency, which requires 

appropriate retraining of experts. 
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9-та проблема традиційної голкотерапії (акупунктури) 
БІОФІФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО ПРАВИЛА   

“ДІД-ВНУК (БАТЬКО-СИН)” 
 

9-th issue of traditional Acupuncture Therapy 
BIOPHYSICAL REALITY OF THE TRADITIONAL RULE 

"GRANDFATHER-GRANDSON (FATHER-SON)" 

 

ЕМПІРИЧНІ ОСНОВИ  ПРАВИЛА  

“ДІД–ВНУК (БАТЬКО-СИН)” 

EMPIRICAL BASES OF THE RULE "GRANDFA-

THER-GRANDSON (FATHER-SON)" 
 

      Четверте традиційне правило ДІД-

ВНУК (БАТЬКО-СИН) по законам гли-

бинної циркуляції ЧІ передбачає наяв-

ність взаємозалежних зв’язків активації і 

пригнічення в системних тріадах циклу 

ЗІРКИ. При цьому її елементи, згідно 

концепції ЧЖАН-ФУ (Головні органи) 

представлені відповідно залежними сис-

темами ЯН та ІНЬ  груп (мал.9.1). 

     Traditional rule GRANDFATHER-

GRANDSON according to the laws of deep 

circulation of energy QI involves complex 

use of connections of activation, oppression 

and anti oppression in every subsequent 

triad of functional systems, according to 

the cycle of Star and conception ZANG-FU 

about Main organs (fig. 9.1). 

 

     Згідно концепції У-СІН указана взає-

мозалежність за правилом ДІД-ВНУК 

існує в наступних тріадах елементів: 

ВОДА-Дерево-Вогонь, ДЕРЕВО-Во-

гонь-Земля, ВОГОНЬ-Земля-Метал, ЗЕ-

МЛЯ-Метал-Вода і МЕТАЛ-Вода-Дере-

во. Слід зауважити, що згідно традицій-

ним законам глибинної циркуляції енер-

гії (концепції ЧЖАН-ФУ, ІНЬ-ЯН, 

ЦЗИН-ЛО) указані взаємозв’язки відо-

кремлено існують між органами (систе-

мами) ІНЬ і ЯН. 

     According to the conception WU XING, 

the mentioned interdependency according 

to the rule Grandfather-Grandson exists in 

the following triads of elements: WATER-

Wood-Fire, WOOD-Fire-Earth, FIRE-

Earth-Metal, EARTH-Metal-Water and 

METAL-Water-Wood. It should be noted, 

that according to the traditional laws of 

deep energy circulation (conceptions 

ZANG-FU, YIN-YANG, JING LUO) the 

interconnections exist separately between 

organs (systems) YIN-YANG. 
  

  
 

Мал.9.1 Правило ДІД-ВНУК (БАТЬКО-СИН). 
Синхронні           і   асинхронні          реакції. 

 

Fig.9.1 Rule GRANDFATHER-GRANDSON (FA-

THER-SON). Synchronous        and  
asynchronous        reactions. 

  

     Згідно концепції ЧЖАН-ФУ компле-

ксні тріади формують наступні Головні 

органи. В системі групі ЯН це BL-GB-

SI, GB-SI-TE, SI-TE-ST, TE-ST-LI, ST-

LI-BL і LI-BL-GB. В системі ІНЬ групи 

     According to the conception ZHANG-

FU triads are formed by the following 

Main organs. In system of group YANG 

are BL-GB-SI, GB-SI-TE, SI-TE-ST, TE-

ST-LI, ST-LI-BL and LI-BL-GB. In the 
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це SP-LU-KI, LU-KI-LR, KI-LR-HT, LR-

HT-PC, HT-PC-SP і PC-SP-LU. При 

цьому нагадаємо, що традиційне прави-

ло передбачає наявність двох протилеж-

них впливів (див. концепцію У-СІН)...   

system of group YIN are SP-LU-KI, LU-

KI-LR, KI-LR-HT, LR-HT-PC, HT-PC-

SP and PC-SP-LU. At the same time we 

remind, that traditional rule involves two 

opposite influences (see conception WU 

XING)...  

 

БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ПРАВИЛА 

“ДІД–ВНУК (БАТЬКО-СИН)" 

BIOPHYSICAL REALITY OF THE RULE 

"GRAND-FATHER-GRANDSON (FATHER-SON)" 
 

Маючи на увазі проблемний характер 

питання, біофізичну реальність  Правила 

розглянемо у вигляді системної залеж-

ності при збудженні окремих каналів (їх 

пригнічення обумовлює зворотну систе-

мну залежність).  

Keeping in mind the problematic charac-

ter of the issue, the biophysical reality of 

the Rule will be observed in the form of 

systemic dependency under excitation of 

separate channels (their oppression will 

condition the opposite systemic dependen-

cy). 

Проведений біофізичний аналіз свід-

чить про наступне (мал.9.2–13)… 

     The conducted biophysical analysis 

testifies to the following (fig. 9.2–13)… 
 

     Згідно правилу, зростання активності  

BL в групі BL-GB-SI повинно забезпе-

чити збудження GB (по лінії БАТЬКО-

СИН) і пригнічення SI (по лінії ДІД-

ВНУК). В реальності ми  маємо наступну 

системну залежність: +BL= –GB –SI. В 

даному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей 

(мал.9.2). 

     Висновок: Використання правила 

ДІД-ВНУК в указаній тріаді не доціль-

но. 

According to the rule, increased activity 

of BL (in the group BL-GB-SI) must pro-

vide excitation of GB (Father-Son relation) 

and oppression of SI (Grandfather-

Grandson relation). In reality, we have the 

following system dependency: + BL = –GB 

–SI. In this case, the traditional rule is not 

biophysically supported and testifies to the 

existence of other laws (fig.9.2). 

Conclusion: The usage of the rule 

GRANDFATHER-GRANDSON is not appropri-

ate in the triad. 

 

 

Мал.9.2 Функціо-
нальна залежність 
в тріаді BL-GB-SI 

 

 

Fig.9.2 Functional 
dependence in the 
triad of BL-GB-SI 
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     Згідно правилу, зростання активності  

KI в групі KI-LR-HT повинно забезпе-

чити збудження LR (по лінії БАТЬКО-

СИН) і пригнічення HT (по лінії ДІД-

ВНУК). В реальності ми  маємо наступну 

системну залежність: +KI= +LR –HT. В 

даному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей 

(мал.9.3). 

     Висновок: Використання правила 

ДІД-ВНУК в указаній тріаді не доціль-

но. 

According to the rule, increased activity 

of KI (in the group KI-LR-HT) ) must pro-

vide excitation of LR (Father-Son relation) 

and oppression of HT (Grandfather-

Grandson relation). In reality, we have the 

following system dependency: +KI= +LR –

HT.  In this case, the traditional rule is not 

biophysically supported and testifies to the 

existence of other laws (fig.9.3). 

Conclusion: The usage of the rule 

GRANDFATHER-GRANDSON is not appropri-

ate in the triad. 

 

 

Мал.9.3 Функціо-
нальна залежність 
в тріаді KI-LR-HT 

 

 

Fig.9.3 Functional 
dependence in the 
triad of KI-LR-HT 

 

 

     Згідно правилу, зростання активності  

GB в групі GB-SI-ST повинно забезпе-

чити збудження SI (по лінії БАТЬКО-СИН) 

і пригнічення ST (по лінії ДІД-ВНУК). В 

реальності ми  маємо наступну системну 

залежність: +GB= –SI +HT. В даному 

випадку традиційне правило не має біо-

фізичної підтримки і свідчить про іс-

нування інших закономірностей 

(мал.9.4). 

    Висновок: Використання правила ДІД-

ВНУК в указаній тріаді не доцільно. 

According to the rule, increased activity 

of GB (in the group GB-SI-ST) must pro-

vide excitation of SI (Father-Son relation) 

and oppression of ST (Grandfather-

Grandson relation). In reality, we have the 

following system dependency: +GB= –SI 

+HT.  In this case, the traditional rule is not 

biophysically supported and testifies to the 

existence of other laws (fig.9.4). 

Conclusion: The usage of the rule 

GRANDFATHER-GRANDSON is not appropri-

ate in the triad. 
 

 

Мал.9.4  Функці-
ональна залеж-
ність в тріаді GB-
SI-ST 
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Fig.9.4 Functional 
dependence in the 
triad of GB-SI-ST 

 
 

 
     Згідно правилу, зростання активності  

LR в групі LR-HT-SP повинно забезпе-

чити збудження HT (по лінії БАТЬКО-

СИН) і пригнічення SP (по лінії ДІД-

ВНУК). В реальності ми  маємо наступну 

системну залежність: +LR= –HT –SP. В 

даному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей 

(мал.9.5). 

     Висновок: Використання правила 

ДІД-ВНУК в указаній тріаді не доціль-

но. 

According to the rule, increased activity 

of LR (in the group LR-HT-SP) must pro-

vide excitation of HT (Father-Son relation) 

and oppression of SP (Grandfather-

Grandson relation). In reality, we have the 

following system dependency: +LR= –HT 

–SP.  In this case, the traditional rule is not 

biophysically supported and testifies to the 

existence of other laws (fig.9.5). 

Conclusion: The usage of the rule 

GRANDFATHER-GRANDSON is not appropri-

ate in the triad. 

 

 

Мал.9.5 Функціо-
нальна залежність 
в тріаді LR-HT-SP   

 

 

Fig.9.5 Functional 
dependence in the 
triad of LR-HT-SP   

 

 
     Згідно правилу, зростання активності  

SI в групі SI-ST-LI повинно забезпечити 

збудження ST (по лінії БАТЬКО-СИН) і 

пригнічення LI (по лінії ДІД-ВНУК). В 

реальності ми  маємо наступну системну 

залежність: +SI= –HT –SP. В даному ви-

падку традиційне правило не має біофі-

зичної підтримки і свідчить про існу-

вання інших закономірностей (мал. 

9.6). 

     Висновок: Використання правила 

ДІД-ВНУК в указаній тріаді не доціль-

но. 

According to the rule, increased activity 

of SI (in the group SI-ST-LI) must provide 

excitation of ST (Father-Son relation) and 

oppression of LI (Grandfather-Grandson 

relation). In reality, we have the following 

system dependency: +LR= –HT –SP.  In 

this case, the traditional rule is not biophys-

ically supported and testifies to the exist-

ence of other laws (fig.9.6). 

Conclusion: The usage of the rule 

GRANDFATHER-GRANDSON is not appropri-

ate in the triad. 
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Мал.9.6 Функціо-
нальна залежність 
в тріаді SI-ST-LI 

 
 

 

Fig.9.6 Functional 
dependence in the 
triad of SI-ST-LI 

 
 

 

     Згідно правилу, зростання активності  

GB в групі GB-SI-ST повинно забезпе-

чити збудження GB (по лінії БАТЬКО-

СИН) і пригнічення ST (по лінії ДІД-

ВНУК). В реальності ми  маємо наступну 

системну залежність: +GB= –SI +ST. В 

даному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей  

(мал. 9.7). 

     Висновок: Використання правила 

ДІД-ВНУК в указаній тріаді не доціль-

но. 

According to the rule, increased activity 

of GB (in the group GB-SI-ST) must pro-

vide excitation of SI (Father-Son relation) 

and oppression of ST (Grandfather-

Grandson relation). In reality, we have the 

following system dependency: +GB=  –SI 

+ST. In this case, the traditional rule is not 

biophysically supported and testifies to the 

existence of other laws (fig.9.7) 

Conclusion: The usage of the rule 

GRANDFATHER-GRANDSON is not appropri-

ate in the triad. 

 

 

Мал.9.7 Функціо-
нальна залежність 
в тріаді GB-SI-ST 

 

 

Fig.9.7 Functional 
dependence in the 
triad of GB-SI-ST 

 
 

 

     Згідно правилу, зростання активності  

TE в групі TE-ST-LI повинно забезпечи-

ти збудження ST (по лінії БАТЬКО-СИН) і 

пригнічення LI (по лінії ДІД-ВНУК). В 

реальності ми  маємо наступну системну 

залежність: +TE= ⋂–ST +LI. В даному 

випадку традиційне правило не має біо-

According to the rule, increased activity 

of TE (in the group TE-ST-LI) must pro-

vide excitation of ST (Father-Son relation) 

and oppression of LI (Grandfather-

Grandson relation). In reality, we have the 

following system dependency: +TE= –ST 

+LI.   In this case, the traditional rule is not 
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фізичної підтримки і свідчить про іс-

нування інших закономірностей  (мал. 

9.8).      Висновок: Використання правила 

ДІД-ВНУК в указаній тріаді не доціль-

но. 

biophysically supported and testifies to the 

existence of other laws (fig. 9.8) 

Conclusion: The usage of the rule 

GRANDFATHER-GRANDSON is not appropri-

ate in the triad. 
 

 

Мал.9.8 Функціо-
нальна залежність 
в тріаді TE-ST-LI 

 

 

Fig.9.8 Functional 
dependence in the 
triad of TE-ST-LI 

 
 

 

     Згідно правилу, зростання активності  

HT в групі HT-SP-LU повинно забезпе-

чити збудження SP (по лінії БАТЬКО-

СИН) і пригнічення LU (по лінії ДІД-

ВНУК). В реальності ми  маємо наступну 

системну залежність: +TE= ⋂–SP +LU. 

В даному випадку традиційне правило 

не має біофізичної підтримки і свід-

чить про існування інших закономірнос-

тей  (мал. 9.9). 

     Висновок: Використання правила 

ДІД-ВНУК в указаній тріаді не доціль-

но. 

According to the rule, increased activity 

of HT (in the group HT-SP-LU) must pro-

vide excitation of SP (Father-Son relation) 

and oppression of LU (Grandfather-

Grandson relation). In reality, we have the 

following system dependency: +TE= –SP 

+LU.   In this case, the traditional rule is 

not biophysically supported and testifies to 

the existence of other laws (fig. 9.9). 

Conclusion: The usage of the rule 

GRANDFATHER-GRANDSON is not appropri-

ate in the triad. 

 

 

Мал.9.9 Функці-
ональна залеж-
ність в тріаді HT-
SP-LU 

 

 

Fig.9.9 Functional 
dependence in the 
triad of  HT-SP-
LU 
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     Згідно правилу, зростання активності  

PC в групі PC-SP-LU повинно забезпе-

чити збудження SP (по лінії БАТЬКО-

СИН) і пригнічення LU (по лінії ДІД-

ВНУК). В реальності ми  маємо наступну 

системну залежність: +PC= ⋂–SP +LU. 

В даному випадку традиційне правило 

не має біофізичної підтримки і свід-

чить про існування інших закономірнос-

тей  (мал. 9.10). 

     Висновок: Використання правила 

ДІД-ВНУК в указаній тріаді не доціль-

но. 

According to the rule, increased activity 

of PC (in the group PC-SP-LU) must pro-

vide excitation of SP (Father-Son relation) 

and oppression of LU (Grandfather-

Grandson relation). In reality, we have the 

following system dependency: +PC= –SP 

+LU.   In this case, the traditional rule is 

not biophysically supported and testifies to 

the existence of other laws (fig. 9.10). 

Conclusion: The usage of the rule 

GRANDFATHER-GRANDSON is not appropri-

ate in the triad. 

 

 

Мал.9.10 Функці-
ональна залеж-
ність в тріаді PC-
SP-LU 

 

 

Fig.9.10 Functional 
dependence in the 
triad of PC-SP-LU 

 
 

 
     Згідно правилу, зростання активності  

ST в групі ST-LI-BL повинно забезпечи-

ти збудження LI (по лінії БАТЬКО-СИН) і 

пригнічення BL (по лінії ДІД-ВНУК). В 

реальності ми  маємо наступну системну 

залежність: +ST=–LI +BL В даному ви-

падку традиційне правило не має біофі-

зичної підтримки і свідчить про існу-

вання інших закономірностей  (мал. 

9.11).      Висновок: Використання пра-

вила ДІД-ВНУК в указаній тріаді не до-

цільно. 

According to the rule, increased activity 

of ST (in the group ST-LI-BL) must pro-

vide excitation of LI (Father-Son relation) 

and oppression of BL (Grandfather-

Grandson relation). In reality, we have the 

following system dependency: +ST=–LI 

+BL.  In this case, the traditional rule is not 

biophysically supported and testifies to the 

existence of other laws (fig. 9.11). 

Conclusion: The usage of the rule 

GRANDFATHER-GRANDSON is not appropri-

ate in the triad. 
 

 

Мал.9.11 Функ-
ціональна залеж-
ність в тріаді ST-
LI-BL   
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Fig.9.11 Functional 
dependence in the 
triad of  ST-LI-BL   

 
 

 

     Згідно правилу, зростання активності  

SP в групі SP-LU-KI повинно забезпечи-

ти збудження LU(по лінії БАТЬКО-СИН) і 

пригнічення KI (по лінії ДІД-ВНУК). В 

реальності ми  маємо наступну системну 

залежність: +SH= –LU –KI. В даному 

випадку традиційне правило не має біо-

фізичної підтримки і свідчить про іс-

нування інших закономірностей  (мал. 

9.12). 

     Висновок: Використання правила 

ДІД-ВНУК в указаній тріаді не доціль-

но. 

According to the rule, increased activity 

of SP (in the group SP-LU-KI) must pro-

vide excitation of LU (Father-Son relation) 

and oppression of KI (Grandfather-

Grandson relation). In reality, we have the 

following system dependency: +SH= –LU 

–KI.  In this case, the traditional rule is not 

biophysically supported and testifies to the 

existence of other laws (fig. 9.12). 

Conclusion: The usage of the rule 

GRANDFATHER-GRANDSON is not appropri-

ate in the triad. 

 

 

Мал.9.12 Функці-
ональна залеж-
ність в тріаді SP-
LU-KI  

 

 

Fig.9.12 Functional 
dependence in the 
triad of SP-LU-KI  

 

 
     Згідно правилу, зростання активності  

LI в групі LI-BL-GB повинно забезпечи-

ти збудження LI (по лінії БАТЬКО-СИН) і 

пригнічення BL (по лінії ДІД-ВНУК). В 

реальності ми  маємо наступну системну 

залежність: +LI= –LI ⋂–GB. В даному 

випадку традиційне правило не має біо-

фізичної підтримки і свідчить про іс-

нування інших закономірностей  (мал. 

9.13). 

     Висновок: Використання правила 

According to the rule, increased activity 

of LI (in the group LI-BL-GB) must pro-

vide excitation of BL (Father-Son relation) 

and oppression of GB (Grandfather-

Grandson relation). In reality, we have the 

following system dependency: +LI= –BL–

GB.  In this case, the traditional rule is not 

biophysically supported and testifies to the 

existence of other laws (fig. 9.13). 

Conclusion: The usage of the rule 

GRANDFATHER-GRANDSON is not appropri-
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ДІД-ВНУК в указаній тріаді не доціль-

но. 

ate in the triad. 

 

 

Мал.9.13 Функці-
ональна залеж-
ність в тріаді LI-
BL-GB 

 

 

Fig.9.13 Functional 
dependence in the 
triad of LI-BL-GB 

 
 

 

     Згідно правилу, зростання активності  

LUв групі LU-KI-LR повинно забезпе-

чити збудження KI (по лінії БАТЬКО-

СИН) і пригнічення LR (по лінії ДІД-

ВНУК). В реальності ми  маємо наступну 

системну залежність: +LU= –KI –LR. В 

даному випадку традиційне правило не 

має біофізичної підтримки і свідчить 

про існування інших закономірностей  

(мал. 9.14). 

     Висновок: Використання правила 

ДІД-ВНУК в указаній тріаді не доціль-

но. 

According to the rule, increased activity 

of LU (in the group LU-KI-LR) must pro-

vide excitation of KI (Father-Son relation) 

and oppression of LR (Grandfather-

Grandson relation). In reality, we have the 

following system dependency: +LU= –KI –

LR.  In this case, the traditional rule is not 

biophysically supported and testifies to the 

existence of other laws (fig. 9.14). 

Conclusion: The usage of the rule 

GRANDFATHER-GRANDSON is not appropri-

ate in the triad. 

 

 

Мал.9.14 Функці-
ональна залеж-
ність в тріаді LU-
KI-LR 

 

 

Fig.9.14 Functional 
dependence in the 
triad of LU-KI-LR 

 
 

 

ВИСНОВКИ.       CONCLUSION. 
1.Традиційне правило ДІД-ВНУК, 

обумовлене теорією У-СІН та концепці-

     1. The traditional rule Grandfather-

Grandson, which is conditioned by the the-
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єю ЧЖАН-ФУ, не має біофізичної підт-

римки і не повинно використовуватися в 

медичній та реабілітаційній практиці. 

Винятком, де прослідковується мало 

вірогідна тенденція гіпотетично-

традиційної взаємозалежності (16,3%), 

виступає ІНЬ-тріада  KI-LR-PC (KI-LR-

HT)... 

ory Wu-Xing and the concept Zhang-fu,  

has no biophysical support and should not 

be used in medical and rehabilitation prac-

tices. The exception, where we observed 

poor tendency of hypothetically-traditional 

interdependency (16.3%), is the YIN triad 

KI-LR-PC (KI-LR-HT)... 

2.Виявлена біофізична невідповід-

ність указує на існування інших Законів 

системної взаємозалежності, що вимагає 

відповідної перепідготовки. 

     2. The discovered biophysical discrep-

ancy points to the existence of other laws 

of systemic interdependency, which re-

quires appropriate retraining. 
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10-та проблема традиційної голкотерапії (акупунктури) 
БІОФІФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО ПРАВИЛА 

 “ЛІВИЙ–ПРАВИЙ (ЧОЛОВІК–ЖІНКА)” 
 

10-th Issue of traditional Acupuncture Therapy 
BIOPHYSICAL REALITY OF THE TRADITIONAL RULE  

"LEFT-RIGHT (MAN-WOMAN)" 

 

ЕМПІРИЧНІ ОСНОВИ ПРАВИЛА  “ЛІВИЙ – 

ПРАВИЙ (ЧОЛОВІК-ЖІНКА)” 

THE EMPIRICAL BASES OF THE RULE  

"LEFT - RIGHT (MAN-WOMAN)" 
 

     Традиційне правило ЛІВИЙ-ПРА-

ВИЙ (ЧОЛОВІК-ЖІНКА)  (мал. 10.1). 

     Traditional rule LEFT-RIGHT "MAN-

WOMAN" (fig. 10.1). 

 

 

 

Мал.10.1 Традиційне правило ЛІВИЙ-

ПРАВИЙ (асинхронні реакції ЯН-групи 

і ІНЬ-групи            ). 

 

Fig.10.1 Traditional rule LEFT-RIGHT 

(asynchronous reaction YANG group 

and YIN group             ). 
  

     Згідно правилу шість пар каналів лі-

вої (чоловічої, ЯН) і правої (жіночої, 

ІНЬ) половин тіла одночасно знаходять-

ся в постійній асинхронній залежності. 

До цих комплексів відносяться функціо-

нальні пари LI-SI, ST-GB, BL-TE (ЯН 

група) і LU-HT, SP-LR, PC-KI (група 

ІНЬ). Практично це означає, що актива-

ція каналу LU (легені) одночасно обу-

мовить пригнічення каналу HT (серце) і, 

навпаки, а активація каналу LI (товстий 

кишковик) - пригнічення каналу SI (тон-

кий кишковик), і навпаки (мал. 10.1)…      

     It is considered, that six pairs of chan-

nels of left (male, YANG) and right (fe-

male, YIN) parts of the body are in contin-

uous contrast-opposite (asynchronous) de-

pendency: LI-SI, ST- GB, BL-TE (YANG 

group) and LU-HT, SP-LR, PC-KI (YIN 

group). It practically means, that activation 

of the channel LU (Lungs) simultaneously 

conditions oppression of the channel HT 

(Heart) and vice versa, activation of the 

channel LI (Large intestine) – oppression 

of the channel SI (Small intestine), and vice 

versa (fig. 10.1).    

 

БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ПРАВИЛА   

“ЛІВИЙ – ПРАВИЙ (ЧОЛОВІК-ЖІНКА)” 

BIOPHYSICAL REALITY OF THE RULE  

"LEFT - RIGHT (MAN-WOMAN)" 
 

 

     Маючи на увазі проблемний характер 

питання, біофізичну реальність  Правила 

розглянемо у вигляді системної залеж-

ності при збудженні окремих каналів (їх 

пригнічення обумовлює зворотну систе-

мну залежність).  

     Keeping in mind the problematic char-

acter of the issue, the biophysical reality of 

the rule will be considered as a systemic 

dependency under the excitation separate  

channels (their oppression conditions the 

opposite systemic dependency). 

Проведений біофізичний аналіз свід- The conducted biophysical analysis tes-
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чить про наступне… tifies to the following… 
 

     Традиційне правило “ЛІВИЙ-ПРАВИЙ 

(ЧОЛОВІК-ЖІНКА)” в комплексах BL-TE 

(TE-BL) по всім групам спостереження 

біофізично реальне, на що указує асин-

хронність його системно-функціональ-

ної залежності (мал. 10.2а,б). 

     The traditional rule "LEFT-RIGHT (MAN-

WOMAN)" in the complexes BL-TE (TE-

BL) through all groups of observations is 

biophysically real, which is indicated by 

the asynchronicity of its system-functional 

dependency (fig. 10.2a, b). 
 

 

 
Мал.10.2а Функ-
ціональна залеж-
ність в комплексі  
BL-TE 

 

 

Fig.10.2а  Functio-
nal dependency in 
complex BL-TE 

 

 

 

Мал.10.2б Функ-
ціональна залеж-
ність в комплексі  
TE-BL 

 

 

Fig.10.2b Functio-
nal dependency in 
complex TE-BL 

 

  
 

     Традиційне правило “ЛІВИЙ-ПРАВИЙ 

(ЧОЛОВІК-ЖІНКА)” в комплексах KI-PC 

(PC-KI) по всім групам спостереження 

біофізично реальне, на що указує асин-

хронність його системно-функціональ-

ної залежності (мал. 10.3а,б). 

     The traditional rule "LEFT-RIGHT (MAN-

WOMAN)" in the complexes KI-PC (PC-

KI) through all groups of observations is 

biophysically real, which is indicated by 

the asynchronicity of its system-functional 

dependency (fig. 10.3a, b). 
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Мал.10.3a Функ-
ціональна залеж-
ність в комплексі  
KI-PC 

 

 

Fig.10.3а  Functio-
nal dependency in 
complex KI-PC 
 

 

 

 

Мал.8.3б Функці-
ональна залеж-
ність в комплексі  
PC-KI 

 

 

Fig.10.3b Functio-
nal dependency in 
complex PC-KI 
 

 

 

     Традиційне правило “ЛІВИЙ-ПРАВИЙ 

(ЧОЛОВІК-ЖІНКА)” в комплексах SP-LR 

(LR-SP) по всім групам спостереження 

біофізично реальне, на що указує асин-

хронність його системно-функціональ-

ної залежності (мал. 10.4а,б). 

     The traditional rule "LEFT-RIGHT (MAN-

WOMAN)" in the complexes SP-LR (LR-

SP) through all groups of observations is 

biophysically real, which is indicated by 

the asynchronicity of its system-functional 

dependency (fig. 10.4a, b). 
 

 

Мал.10.4а Функці-
ональна залеж-
ність в комплексі  
SP-LR 
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Fig.10.4а  Functio-
nal dependency in 
complex SP-LR 
 

 
 

 

 

Мал.10.4б Функ-
ціональна залеж-
ність в комплексі  
LR-SP 

 

 

Fig.10.4b Functio-
nal dependency in 
complex LR-SP 
 

 

 

     Традиційне правило “ЛІВИЙ-ПРАВИЙ 

(ЧОЛОВІК-ЖІНКА)” в комплексах ST-GB 

(GB-ST) по всім групам спостереження 

біофізично не реальне, на що указує 

синхронність його системно-функціона-

льної залежності (мал. 10.5а,б). 

     The traditional rule "LEFT-RIGHT (MAN-

WOMAN)" in the complexes ST-GB (GB-

ST) through all groups of observations is 

biophysically not real, which is indicated 

by the synchronicity of its system-

functional dependency (fig. 10.5a, b). 
 

 

 
Мал.10.5a Функці-
ональна залеж-
ність в комплексі  
ST-GB 

 

 

Fig.10.5а  Functio-
nal dependency in 
complex ST-GB 
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Мал.10.5б Функ-
ціональна залеж-
ність в комплексі  
GB-ST 

 

 

Fig.10.5b Functio-
nal dependency in 
complex GB-ST 

 

 

     Традиційне правило “ЛІВИЙ-ПРАВИЙ 

(ЧОЛОВІК-ЖІНКА)” в комплексах LI-SI 

(SI-LI) по всім групам спостереження 

біофізично не реальне, на що указує 

синхронність його системно-функціона-

льної залежності (мал. 10.6а,б). 

     The traditional rule "LEFT-RIGHT (MAN-

WOMAN)" in the complexes LI-SI (SI-LI)  

through all groups of observations is bio-

physical not real, which is indicated by the 

synchronicity of its system-functional de-

pendency (fig. 10.6a, b). 
 

 

 
Мал.10.6а  Функ-
ціональна залеж-
ність в комплексі  
LI-SI 

 

 

Fig.10.6а  Functio-
nal dependency in 
complex LI-SI 

 

 

 

Мал.10.6б Функці-
ональна залежність 
в комплексі  SI-LI 
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Fig.10.6b  Functio-
nal dependency in 
complex SI-LI 

 

 
     Традиційне правило “ЛІВИЙ-ПРАВИЙ 

(ЧОЛОВІК-ЖІНКА)” в комплексах HT-LU 

(LU-HT) по всім групам спостереження 

біофізично не реальне, на що указує 

синхронність його системно-функці-

ональної залежності (мал. 10.7а,б). 

     The traditional rule "LEFT-RIGHT (MAN-

WOMAN)" in the complexes HT-LU (LU-

HT) through all groups of observations is 

biophysically not real, which is indicated 

by the synchronicity of its system-

functional dependency (fig. 10.7a, b). 
 

 

 
Мал. 10.7 а Функ-
ціональна залеж-
ність в комплексі  
HT-LU 

 

 

Fig.10.7а  Functi-
onal dependency 
in complex HT-
LU 

 

 

 

Мал.10.7б Функ-
ціональна залеж-
ність в комплексі  
LU-HT 

 

 

Fig.10.7b Functio-
nal dependency in 
complex LU-HT 
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ВИСНОВКИ:  CONCLUSION. 

1.У 50% спостережень традиційне 

правило ЛІВИЙ-ПРАВИЙ (ЧОЛОВІК-

ЖІНКА) не має біофізичної підтримки. 

В гіпотетичних  парах ST-GB (GB-ST) , 

LI-SI (SI-LI) і LI-LU (LU-LI) збудження 

однієї з систем супроводжується не при-

гніченням протилежної, а її збудженням.  

1. In 50% of cases the traditional rule 

LEFT-RIGHT RULE (MAN-WOMAN) has no 

biophysical support. In the hypothetical 

pairs ST-GB (GB-ST), LI-SI (SI-LI) and 

LI-LU (LU-LI) excitation of one of the 

systems is not accompanied by oppression 

of the opposite one, but by its excitation. 

2.Асинхронна взаємозалежність існує 

лише в комплексах BL-TE (TE-BL), KI-

PC (PC-KI) і SP-LR (KI-LR), що обумо-

влює можливість вибіркового викорис-

тання гіпотетичного впливу… 

2. Asynchronous interdependency exists 

only in the complexes BL-TE (TE-BL), 

KI-PC (PC-KI), and SP-LR (KI-LR), 

which conditions the possibility of selec-

tive usage of the hypothetical influence... 

3.Виявлена біофізична невідповід-

ність указує на існування інших Законів 

системної взаємозалежності, що вимагає 

відповідної перепідготовки. 

3. The discovered biophysical discrep-

ancy points to the existence of other laws 

of systemic dependency, which requires 

appropriate retraining. 
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11-та проблема традиційної голкотерапії (акупунктури) 
БІОФІФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО ПРАВИЛА  

“СПАРЕНІ КАНАЛИ” 
11-th Issue of traditional Chinese acupuncture 

BIOPHYSICAL REALITY OF THE TRADITIONAL RULE  
"PAIRED CHANNELS" 

 

ЕМПІРИЧНІ ОСНОВИ ПРАВИЛА   

“СПАРЕНІ  КАНАЛИ” 

EMPIRICAL BASES OF THE RULE 

"PAIRED CHANNELS" 
 

      П’яте традиційне правило СПАРЕНІ 

КАНАЛИ (мал.11.1) представляє функ-

ціональні ІНЬ-ЯН комплекси у вигляді 

окремих системних груп LU-LI, SP-ST, 

PC-TE, LR-GB і KI-BL, що розташовані 

в системі елементів циклу ЗІРКА. Спе-

цифікою їх гіпотетичної залежності є 

контрастно-протилежні (асинхронні) 

реакції з двохгодинними періодами мак-

симальної і мінімальної активності. 

     Traditional rule PAIRED CHANNELS 

(fig. 11.1). These are functional YIN-YANG 

complexes in the form of paired system 

groups LU-LI, SP-ST, PC-TE, LR-GB and 

KI-BL. The specificity of their hypothet-

ical activity is represented by mutual con-

trast-opposite (asynchronous) reactions 

within two-hour periods of maximal and 

minimal activity. 

  

  

Мал. 11.1 Традиційне правило 

СПАРЕНІ КАНАЛИ 

Fig. 11.1 Traditional rule 

PAIRED CHANNELS 

 

БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ПРАВИЛА  

“СПАРЕНІ КАНАЛИ” 

BIOPHYSICAL REALITY OF THE RULE 

"PAIRED CHANNELS" 
 

     Маючи на увазі проблемний характер 

питання, біофізичну реальність  Правила 

розглянемо у вигляді системної залеж-

ності при збудженні окремих каналів (їх 

пригнічення обумовлює зворотну систе-

мну залежність).  

     Keeping in mind the problematic char-

acter of the issue, the biophysical reality of 

the rule will be considered as a systemic 

dependency under the excitation of sepa-

rate channels (their oppression conditions 

the opposite systemic dependency). 

     Проведений біофізичний аналіз свід-

чить про наступне… 

     The conducted, biophysical analysis 

testifies to the following… 
  

     Традиційне правило “СПАРЕНІ КА-

НАЛИ” в комплексі BL-KI (KI-BL) по 

всім групам спостереження біофізично 

реальне, на що указує асинхронність 

системно-функціональної залежності 

(мал. 11.2а,б). 

     The traditional rule " PAIRED СHANNEL" 

in the complex BL-KI (KI-BL) through all 

groups of observations is biophysically re-

al, which is indicated by the asynchronicity 

of its system-functional dependency (fig. 

11.2а, b). 
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Мал.11.2а Асин-
хронна залежність 
в комплексі BL-
KI 

 

 

Fig.11.2а Asyn-
chronous depend-
ency of the com-
plex BL-KI 

 

 

 

Мал.11.2б Асин-
хронна залежність 
в комплексі KI-
BL 

 

 

Fig.11.2b Asyn-
chronous depend-
ency of the com-
plex KI-BL 

 

 

     Традиційне правило “СПАРЕНІ КА-

НАЛИ” в комплексі LU-LI (LI-LU) по 

всім групам спостереження біофізично 

не підтримано, на що указує синхрон-

ність системно-функціональної залеж-

ності (мал. 11.3а,б). 

     The traditional rule "Paired Channels" 

in the complex BL-KI (KI-BL) through all 

groups of observation is biophysically un-

supported, which is indicated by the syn-

chronicity of its system-functional depend-

ency (Fig. 11.3a, b). 
 

 

Мал.11.3а Син-
хронна залежність 
комплексі LI-LU 
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Fig.11.3а Syn-
chronous depend-
ency of the com-
plex LI-LU  

 

 

 

Мал.11.3б Син-
хронна залежність 
комплексі LU-LI 

 

 

Fig.11.3b Syn-
chronous depend-
ency of the com-
plex LI-LU 

 

 
     Традиційне правило “СПАРЕНІ КА-

НАЛИ” в комплексі BL-KI (KI-BL) по 

всім групам спостереження біофізично 

реальне, на що указує асинхронність 

системно-функціональної залежності 

(мал. 11.4а,б). 

     The traditional rule "PAIRED СHANNELS" 

in the complex BL-KI (KI-BL) through all 

groups of observations is biophysical real, 

which is indicated by the asynchronicity of 

system-functional dependency (fig. 11.4a, 

b). 
 

 

Мал.11.4 а  Асин-
хронна залежність 
в комплексі ST-SP 

 

 

Fig.11.4а Asyn-
chronous depend-
ency of the com-
plex ST-SP 
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Мал.11.4б Асин-
хронна залежність 
в комплексі SP-ST 

 

 

Fig.11.4b Asyn-
chronous depend-
ency of the com-
plex SP-ST 

 

 

     Традиційне правило “СПАРЕНІ КА-

НАЛИ” в комплексі TE-PC (PC-TE) по 

всім групам спостереження біофізично 

не підтримано, на що указує синхрон-

ність системно-функціональної залеж-

ності (мал. 11.5а,б). 

     The traditional rule "Paired Channels" 

in the complex TE-PC (PC-TE)  through 

all groups of observations is biophysically 

unsupported, which is indicated by the syn-

chronicity of system-functional dependen-

cy (Fig. 11.5a, b). 
 

 

Мал.11.5а Асин-
хронна залежність 
комплексі TE-PC 

 

 

Fig.11.5а Asyn-
chronous depend-
ency of the complex 
TE-PC 

 

 

 

Мал.11.5б Асин-
хронна залежність 
в комплексі PC-
TE 
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Fig.11.5b Asyn-
chronous depend-
ency of the com-
plex PC-TE 

 

 
     Традиційне правило “СПАРЕНІ КА-

НАЛИ” в комплексі SI-HT (HT-SI) по 

всім групам спостереження біофізично 

не підтримано, на що указує синхрон-

ність системно-функціональної залеж-

ності (мал. 11.6а,б). 

     The traditional rule "Paired Channels" 

in the complex SI-HT (HT-SI) through all 

groups of observations is biophysically un-

supported, which is indicated by the syn-

chronicity of system-functional dependen-

cy (Fig. 11.6a, b). 
 

 

Мал.11.6а Син-
хронна залежність 
комплексі SI-HT 

 

 

Fig.11.6а Syn-
chronous depend-
ency of the com-
plex SI-HT 

 

 

 

Мал.11.6б Син-
хронна залежність 
комплексі HT-SI 

 

 

Fig.11.6b Syn-
chronous depend-
ency of the com-
plex HT-SI 
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     Традиційне правило “СПАРЕНІ КА-

НАЛИ” в комплексі GB-LR (LR-GB) по 

всім групам спостереження біофізично 

не підтримано, на що указує синхрон-

ність системно-функціональної залеж-

ності (мал. 11.7а,б). 

     The traditional rule "Paired Channels" 

in the complex GB-LR (LR-GB) through 

all groups of observations is biophysically 

unsupported, which is indicated by the syn-

chronicity of system-functional dependen-

cy (Fig. 11.7a, b). 
 

 

Мал.11.7а Син-
хронна залежність 
комплексі GB-LR 

 

 

Fig.11.7а Syn-
chronous depend-
ency of the com-
plex GB-LR 

 

 

 

Мал11.7б Син-
хронна залежність 
в комплексі LR-
GB 

 

 

Fig.11.7b Syn-
chronous depend-
ency of the com-
plex LR-GB 

 

 

ВИСНОВКИ.       CONCLUSION. 

1.У більшості (77%) спостережень 

традиційне правило СПАРЕНІ КАНАЛИ 

не має біофізичної підтримки (в парах 

спостерігається синхронна і парадокса-

льна системна залежність). Задекларо-

вана асинхронна залежність відмічена 

лише в гіпотетичних парах BL-KI і ST-

SP. Таким чином указане правило в його 

гіпотетичній інтерпретації не може ви-

     1. In the majority (77%) of observa-

tions, the traditional rule Paired Channels 

has no biophysical support (the pairs 

demonstrate synchronous and paradoxical 

systemic relationship). The declared de-

pendency has been marked only in hypo-

thetical pairs BL-KI and ST-SP. In this 

view, the mentioned rule cannot be used in 

its hypothetical interpretation... 
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користовуватися… 

2.Виявлена біофізична невідповід-

ність указує на існування інших Законів 

системної взаємозалежності, що вимагає 

відповідної перепідготовки. 

     2. The discovered biophysical discrep-

ancy points to the existence of other laws 

of systemic dependency, which requires 

appropriate retraining. 
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12-та проблема традиційної голкотерапії (акупунктури) 
БІОФІФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО ПРАВИЛА  

“ПІВДЕНЬ-ПІВНІЧ” 
 

12-th Issue of traditional Acupuncture Therapy 
BIOPHYSICAL REALITY OF THE TRADITIONAL RULE 

"MIDDAY – MIDNIGHT" 

 

ЕМПІРИЧНІ ОСНОВИ ПРАВИЛА “ПІВДЕНЬ-

ПІВНІЧ” 

EMPIRICAL BASES OF THE RULE "MIDDAY-

MIDNIGHT" 
 

     Шосте традиційне правило ПІВ-

ДЕНЬ-ПІВНІЧ декларує наступне (мал. 

12.1). Періоди максимальної і мінімаль-

ної активності в певних парах Головних 

ІНЬ-ЯН органів асинхронні в часі і через 

12-ти годинний інтервал проявляють 

протилежну активність. Таких пар шість 

(LU-BL, LI-KI, ST-PC, SP-TE, HT-GB і 

SI-LR).  

     Traditional rule MIDDAY-MIDNIGHT 

(fig. 12.1). Periods of maximal and mini-

mal activity of certain pairs of Main YIN-

YANG organs are asynchronous in time 

and in 12-hour interval have opposite activ-

ity. There are six such pairs (LU-BL, LI-

KI, ST-PC, SP-TE, HT-GB and SI-LR).  

 

     При цьому час максимальної актив-

ності одного з каналів функціональної 

пари буде часом мінімальної активності 

його протилежності. Наприклад, 3-5-та 

година ранку буде часом максимальної 

активності Легенів (LU) і мінімальної 

активності Сечового міхура (BL) в парі 

LU-BL. 

     At the same time, time of maximal ac-

tivity of one of channels of functional pair 

will simultaneously be the time of minimal 

activity of its opposition. For example, 

from 3 to 5 morning hours will be the time 

of maximal activity of Lungs (LU) and 

minimal for Urinary bladder (BL) in the 

pair LU-BL.  
  

  
 

Мал.12.1 Традиційне правило 

ПІВДЕНЬ-ПІВНІЧ 

 

Fig.12.1 Traditional rule 

MIDDAY-MIDNIGHT 
 

     Гіпотетичне значення правила ПІВ-

ДЕНЬ-ПІВНІЧ полягає в наступному. 

Збудження (пригнічення) любої функці-

ональної системи через 12 годин обумо-

вить пригнічення (збудження) активнос-

ті своєї контрастно-протилежної пари. 

     The hypothetical meaning of the rule 

MIDDAY-MIDNIGHT is in the follow-

ing: excitation (oppression) of functional 

system in 12 hours will condition oppres-

sion (excitation) of activity of contrast-

opposite pair. From the other side, in order 
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Іншими словами, для забезпечення при-

гнічення функціональної активності Ле-

генів (LU) о 3-5 годині ранку, правило 

дозволяє о 15-17 годині попереднього 

дня збуджувати Сечовий міхур (BL) і, 

навпаки… 

to oppress functional activity of Lungs 

(LU) at 3-5 hours in the morning, it is 

necessary to excite Urinary Bladder at 15-

17 hours of the previous days, and vice 

versa (BL).  

  

БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ПРАВИЛА 

“ПІВДЕНЬ – ПІВНІЧ” 

BIOPHYSICAL REALITY OF THE RULE 

"MIDDAY – MIDNIGHT" 
 

     Маючи на увазі проблемний характер 

питання, біофізичну реальність  Правила 

розглянемо у вигляді системної залеж-

ності при збудженні окремих каналів (їх 

пригнічення обумовлює зворотну систе-

мну залежність).  

     Keeping in mind the problematic char-

acter of the issue, let us observe the bio-

physical reality of the rule in the form of 

systemic dependency under excitation of 

individual channels (their oppression con-

ditions the opposite systemic dependency). 

Проведений біофізичний аналіз 

свідчить про наступне… 

     The conducted biophysical analysis tes-

tifies to the following… 
  

  

     Традиційне правило “ПІВДЕНЬ-

ПІВНІЧ”  передбачає асинхронну реакцію 

залежної системи через 12-ть годин піс-

ля спрямованого впливу на ведучий ка-

нал. По всім групам спостереження за 

комплексом BL-LU (LU-BL), системна 

асинхронна реакція виникає одночасно з 

початком збудження (пригнічення) ве-

дучого каналу (мал.12.2а,б). Це біофізи-

чно суперечить традиційному правилу. 

      The traditional rule of "MIDDAY-

MIDNIGHT" is expected to provide an asyn-

chronous response of the dependent system 

in 12 hours after the directed influence on 

the leading channel. Through all groups of 

observations of the complex BL-LU (LU-

BL), systemic asynchronous reaction oc-

curs simultaneously with the excitation 

(oppression) of the leading channel (fig. 

12.2a, b). This biophysically contradicts the 

traditional rule. 
  

 

Мал.12.2а Асин-
хронна залежність 
в комплексі BL-
LU 

 

 

Fig.12.2a Asyn-
chronous depend-
ency in complex 
BL-LU 
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Мал.12.2б Асин-
хронна залежність 
в комплексі LU-
BL 

 

 

Fig.12.2b Asyn-
chronous depend-
ency in complex 
LU-BL 

 

 
     Традиційне правило “ПІВДЕНЬ-

ПІВНІЧ”  передбачає асинхронну реакцію 

залежної системи через 12-ть годин піс-

ля спрямованого впливу на ведучий ка-

нал. По всім групам спостереження за 

комплексом LI-KI (KI-LI), системна 

асинхронна реакція виникає одночасно з 

початком збудження (пригнічення) ве-

дучого каналу (мал.12.3а,б). Це біофізи-

чно суперечить традиційному правилу. 

     The traditional rule of "MIDDAY-

MIDNIGHT" is expected to provide an asyn-

chronous response of the dependent system 

in 12 hours after the directed influence on 

the leading channel. Through all groups of 

observations of the complex LI-KI (KI-

LI), asynchronous reaction occurs simulta-

neously with the excitation (oppression) of 

the leading channel (fig. 12.3a, b). This 

biophysically contradicts the traditional 

rule. 
 

 

Мал.12.3а  Асин-
хронна залежність 
в комплексі LI-KI 

 

 

Fig.12.2a Asyn-
chronous depend-
ency in complex 
LI-KI 

 

 

 

Мал.12.32б Асин-
хронна залежність 
в комплексі KI-LI 
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Fig.12.2b Asyn-
chronous depend-
ency in complex 
KI-LI 

 

 

     Традиційне правило “ПІВДЕНЬ-

ПІВНІЧ”  передбачає асинхронну реакцію 

залежної системи через 12-ть годин піс-

ля спрямованого впливу на ведучий ка-

нал. По всім групам спостереження за 

комплексом ST-PC (PC-ST), системна 

асинхронна реакція виникає одночасно з 

початком збудження (пригнічення) ве-

дучого каналу (мал.12.4а,б). Це біофізи-

чно суперечить традиційному правилу. 

     The traditional rule of "MIDDAY-

MIDNIGHT" is expected to provide an asyn-

chronous response of the dependent system 

in 12 hours after the directed influence on 

the leading channel. Through all groups of 

observations of the complex ST-PC (PC-

ST), asynchronous reaction occurs simulta-

neously with the excitation (oppression) of 

the leading channel (fig. 12.4a, b). This 

biophysically contradicts the traditional 

rule. 
 

 

Мал.12.4а Асин-
хронна залежність 
в комплексі ST-
PC 

 

 

Fig.12.4a Asyn-
chronous depend-
ency in complex 
ST-PC 

 

 

 

Мал.12.4б Асин-
хронна залежність 
в комплексі PC-
ST 

 

 

Fig.12.4b Asyn-
chronous depend-
ency in complex 
PC-ST 

 

 

     Традиційне правило “ПІВДЕНЬ-ПІВ-

НІЧ” передбачає асинхронну реакцію 

     The traditional rule of "MIDDAY-

MIDNIGHT" is expected to provide an asyn-
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залежної системи через 12-ть годин піс-

ля спрямованого впливу на ведучий ка-

нал. По всім групам спостереження за 

комплексом TE-SP (SP-TE), системна 

асинхронна реакція виникає одночасно з 

початком збудження (пригнічення) ве-

дучого каналу (мал.12.5а,б). Це біофізи-

чно суперечить традиційному правилу. 

chronous response of the dependent system 

in 12 hours after the directed influence on 

the leading channel. Through all groups of 

observations of the complex TE-SP (SP-

TE), asynchronous reaction occurs simul-

taneously with the excitation (oppression) 

of the leading channel (fig. 12.5a, b). This 

biophysically contradicts the traditional 

rule. 
 

 

Мал.12.5а Асин-
хронна залежність 
в комплексі TE-
SP 

 

 

Fig.12.5a  Asyn-
chronous depend-
ency in complex 
TE-SP 

 

 

 

Мал.12.5б   Aси-
нхронна залеж-
ність в комплексі 
SP-TE 

 

 

Fig.12.5b Asyn-
chronous depend-
ency in complex 
SP-TE 

 

 

     Традиційне правило “ПІВДЕНЬ-ПІВ-

НІЧ”  передбачає асинхронну реакцію 

залежної системи через 12-ть годин піс-

ля спрямованого впливу на ведучий ка-

нал. По всім групам спостереження за 

комплексом SI-LR (LR-SI), системна 

асинхронна реакція виникає одночасно з 

початком збудження (пригнічення) ве-

дучого каналу (мал.12.6а,б). Це біофізи-

чно суперечить традиційному правилу. 

     The traditional rule of "MIDDAY-

MIDNIGHT" is expected to provide an asyn-

chronous response of the dependent system 

in 12 hours after the directed influence on 

the leading channel. Through all groups of 

observations of the complex SI-LR (LR-

SI), asynchronous reaction occurs simulta-

neously with the excitation (oppression) of 

the leading channel (fig. 12.6a b). This bio-

physically contradicts the traditional rule. 
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Мал.12.6а Асин-
хронна залежність 
в комплексі SI-LR 

 

 

Fig.12.6a Asyn-
chronous depend-
ency in complex 
SI-LR 

 

 

 

Мал.12.6б Асин-
хронна залежність 
в комплексі LR-SI 

 

 

Fig.12.6b Asyn-
chronous depend-
ency in complex 
LR-SI 

 

 

     Традиційне правило “ПІВДЕНЬ-ПІВ-

НІЧ” передбачає асинхронну реакцію 

залежної системи через 12-ть годин піс-

ля спрямованого впливу на ведучий ка-

нал. По всім групам спостереження за 

комплексом GB-HT (HT-GB), системна 

асинхронна реакція виникає одночасно з 

початком збудження (пригнічення) ве-

дучого каналу (мал.12.7а,б). Це біофізи-

чно суперечить традиційному правилу. 

     The traditional rule of "MIDDAY-MID-

NIGHT" is expected to provide an asynchro-

nous response of the dependent system in 

12 hours after the directed influence on the 

leading channel. Through all groups of ob-

servations of the complex GB-HT (HT-

GB), asynchronous reaction occurs simul-

taneously with the excitation (oppression) 

of the leading channel (fig. 12.7a, b). This 

biophysically contradicts the traditional 

rule. 
 

 

Мал.12.7а Асин-
хронна залежність 
в комплексі GB-
HT 
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Fig.12.7a Asyn-
chronous depend-
ency in complex 
GB-HT 

 

 

 

Мал.12.7б Асин-
хронна залежність 
в комплексі HT-
GB 

 

 

Fig.12.7b Asyn-
chronous depend-
ency in complex 
HT-GB 

 

 

ВИСНОВКИ.      CONCLUSION. 

1.По всім групам спостереження тра-

диційне правило ПІВДЕНЬ-ПІВНІЧ не 

отримало біофізичної підтримки. В па-

рах функціональних каналів спостеріга-

ється одночасна системно-асинхронна 

залежність, що суперечить гіпотетично-

му правилу і обумовлює недоцільність 

його використання.  

1. Through all groups of observations, 

the traditional rule Midday-Midnight has 

not been biophysically supported. In the 

pairs of functional channels, we observe 

simultaneous systemic-asynchronous de-

pendency, which contradicts the hypothet-

ical rule and makes it inappropriate for us-

age. 

2.Виявлена біофізична невідповід-

ність указує на існування інших Законів 

системної взаємозалежності, що вимагає 

відповідної перепідготовки. 

2. The observed biophysical discrepancy 

points to the existence of other laws of sys-

temic dependency, which requires the ap-

propriate retraining. 
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13-та проблема традиційної Голкотерапії 
БІОФІФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО ПРАВИЛА  

“ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” 
 

13-th Issue of traditional Acupuncture Therapy 
BIOPHYSICAL REALITY OF THE TRADITIONAL RULE  

"ANTI-OPPRESSION" 

 

               ЕМПІРИЧНІ ОСНОВИ ПРАВИЛА 

                “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” 

EMPIRICAL BASIS OF THE RULE 

                "ANTI-OPPRESSION" 
 

     Восьме традиційне правило  "ПРОТИ 

ПРИГНІЧЕННЯ". Відверто кажучи, ін-

формацію про нього ми отримали нещо-

давно у вигляді перекладу відомого фа-

хівця китайської ієрогліфіки В.П.Бело-

усова. 

     The eighth traditional rule "ANTI-

OPPRESSION". Frankly speaking, the in-

formation we have recently gotten in the 

form of translation, made by a well-known 

specialist in Han characters V. P. Belousov. 

     Згідно перекладу, "взаємовідношення 

П’яти елементів (мал.13.1) проявляють-

ся в п’яти основних напрямках: актива-

ція (生 шен), пригнічення (克 ке), над-

лишкове пригнічення (乘 чен), “проти 

пригнічення” (侮у) і порушенні взаємо-

залежності по принципу СИН-МАТИ (

子母相 及)…" 

     According to the translation, “interrela-

tion of Five elements (fig. 13.1) appears in 

five main directions: activation (生 Sheng), 

oppression (克 kha), and excessive oppres-

sion (乘 Cheng), anti-oppression (侮 Wu), 

and also disorder of the interdependency 

according to the principle Son-Mother (子

母相及)…" 

  
Мал.13.1 Fig.13.1 

  

1-Й ВАРІАНТ “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ”  

(ПРИ НАДМІРНОМУ ПРИГНІЧЕННІ КАНАЛУ) 
1-ST VARIANT OF "ANTI-OPPRESSION" (UN-

DER EXCESSIVE SUPPRESSION OF A CHANNEL) 
  

     При цьому надмірне пригнічення (乘) 

йде звичайним шляхом, але на відміну 

від нього являється патологічним і обу-

мовлю реакцію "проти пригнічення" (侮
). Згідно традиційної теорії, остання 

спрямована на активацію Елемента при-

гнічення (ДІД) "пригніченим Елемен-

том" (ВНУК). 

     At the same time, surplus oppression (

乘) follows the usual way, but, in opposi-

tion to it, is pathological and conditions 

reaction of anti oppression (侮). According 

to traditional theory, the latter is targeted at 

activation of the element of oppression 

(GRANDFATHER) by the oppressed ele-

ment (GRAND-SON). 

     Очікувані наслідки системної залеж-      The expected effects of systemic de-
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ності мають бути в наступних комплек-

сах (мал.13.2).  

     По ЯН-групі: –GB= BL+LI+ (ST+); –

SI=GB+BL+(LI+); –TE= GB+BL+(LI+); 

–ST=TE+GB+(BL+);–ST=SI+GB+( BL+); 

–LI=ST+TE+(GB+); –LI=ST+SI+ (GB+);  

–BL=LI+ST+(TE+). 

      По ІНЬ-групі: –LR=KI+LU+(SP+);   

–HT=LR+KI+(LU+);–PC=LR+KI+(LU+); 

–SP=PC+LR+(KI+); –SP=HT+LR+(KI+);   

–LU=SP+PC+(LR+);–U=SP+HT+(LR+);  

–KI=LU+SP+(PC+); –KI=LU+SP+(HT+).  

pendency on the system should be in the 

following complexes (fig.13.2).      

     Through YANG-group: –GB= BL+LI+ 

(ST+);–SI=GB+BL+(LI+);–TE=GB+ BL+ 

(LI+); –ST=TE+GB+(BL+);–ST=SI+GB+ 

( BL+); –LI=ST+TE+(GB+); –LI=ST+SI+ 

(GB+);  –BL=LI+ST+(TE+). 

     Through YIN-group: –LR=KI+LU+ 

(SP+);–HT=LR+KI+(LU+);–PC=LR+ KI+ 

(LU+);–SP=PC+LR+(KI+);–SP=HT+LR+ 

(KI+);  –LU=SP+PC+(LR+);–U=SP+HT+ 

(LR+);–KI=LU+SP+(PC+); –KI=LU+SP+ 

(HT+). 

  
 

Мал.13.2 Традиційні впливи "проти пригні-
чення" за В.П.Бєлоусовим (синхронні        , 
асинхронні         і "проти пригнічення" реа-
кції         ). 

 

Fig.13.2 Traditional influences of "anti oppres-
sion" according to V.P. Belousov (synchronous  
         , asynchronous              and “anti oppres-
sion reaction              ).  

 

2-Й ВАРІАНТ “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ”  

(ПРИ НАДМІРНОМУ ЗБУДЖЕННІ КАНАЛУ)  
2-ND VARIANT OF "ANTI-OPPRESSION" (DU-

RING EXCESSIVE EXCITATION OF A CHANNEL) 
  

Є ще одна, більш логічна концепція 

теорії “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ”. Коли 

один з пʼяти Елементів надмірно силь-

ний, він не піддається пригніченню за 

правилом ДІД-ВНУК і починає сам його 

пригнічувати. Одночасно, являючись 

ДІДОМ в наступній тріаді, він пригнічує 

уже свого ВНУКА. 

     There is another, more logical concept 

of the theory "Anti-oppression." When one 

of the five elements is too strong, it is not 

exposed to oppression employing the rule 

Grandfather-Grandson and it begins to 

suppress it. At the same time, being a 

Grandfather in the next triad, it already 

inhibits its Grandson. 

Наприклад, Елемент МЕТАЛ (в тріаді 

МЕТАЛ-ВОДА-ДЕРЕВО) пригнічує 

ДЕРЕВО. Але, коли ДЕРЕВО надмірно 

сильне, воно в цій тріаді починає приг-

нічувати МЕТАЛ (проти пригнічення; 

木侮金). При цьому надмірне збудження 

ДЕРЕВА в цій  тріаді обумовлює приг-

нічення Елементу ВОДА і в наступній 

     For example, the elements Metal (in the 

triad METAL-WATER-WOOD) inhibits 

the WOOD. However, when the WOOD is 

too strong, it starts to inhibit METAL is in 

this triad (anti-oppression; 木 侮 金). In 

addition, excessive excitation of  WOOD in 

this triad, causes inhibition of the element 

WATER in the next triad (FIRE-WOOD- 
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тріаді (ДЕРЕВО-ВОГОНЬ-ЗЕМЛЯ) – 

пригнічення Елементу ЗЕМЛЯ. 

EARTH) - inhibiting the element EARTH. 

Тобто очікувані наслідки в наведених 

вище тріадах мають  бути протилежно 

спрямовані першому варіанту системної 

залежності – надмірному пригніченню 

(мал.13.2). 

По ЯН-групі: +GB=BL–LI– (ST–); 

+SI=GB–BL–(LI–); +TE=GB–BL–(LI–); 

+ST=TE–GB–(BL–); +ST=SI–GB–( BL–); 

+LI=ST–TE–(GB); +LI=ST–SI– (GB);  

+BL=LI–ST–(TE–). 

 По ІНЬ-групі: +LR=KI–LU–(SP-); 

+HT=LR–KI–(LU); +PC=LR–KI–(LU); 

+SP=PC–LR–(KI–);  +SP=HT–LR–(KI–);   

+LU=SP–PC–(LR);    +LU=SP–HT–(LR);  

+KI=LU–SP–(PC);     +KI=LU–SP–(HT).  

     That is, the expected consequences of the 

mentioned triads must be oppositely 

directed to the first variant of the system 

dependency - excessive inhibition 

(fig.13.2). 

 Through the YANG-group:  +GB=BL–

LI– (ST–); +SI=GB–BL–(LI–); +TE=GB–

BL–(LI–); +ST=TE–GB–(BL–); +ST=SI–

GB–( BL–); +LI=ST–TE–(GB); +LI=ST–

SI– (GB);  +BL=LI–ST–(TE–). 

Through the YIN-group: +LR=KI–LU–

(SP-); +HT=LR–KI–(LU); +PC=LR–KI–

(LU); +SP=PC–LR–(KI–);  +SP=HT–LR–

(KI–);  +LU=SP–PC–(LR); +LU=SP–HT– 

(LR); +KI=LU–SP–(PC);     +KI=LU–SP–

(HT). 

 

БІОФІЗИЧНА  РЕАЛЬНІСТЬ  ПРАВИЛА 

“ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ ” 

(ПРИ НАДМІРНОМУ ПРИГНІЧЕННІ КАНАЛУ) 

BIOPHYSICAL REALITY OF THE RULE 

"ANTI-OPPRESSION" (DURING EXCESSIVE OP-

PRESSION OF A CHANNEL) 
 

     Маючи на увазі проблемний характер 

питання, біофізичну реальність  Правила 

розглянемо у вигляді системно-ком-

плексної залежності при надмірному 

пригніченні окремих каналів (їх збу-

дження обумовлює зворотну системну 

залежність).  

     Keeping in mind the problematic char-

acter of the issue, we will consider the bio-

physical reality of the rule systemic-

complex dependency under the excessive 

oppression of separate channels (their exci-

tation causes the opposite systemic de-

pendency). 

     Проведений біофізичний аналіз свід-

чить про наступне… 

     Biophysical analysis testifies to the fol-

lowing… 

      

Надмірне пригнічення BL обумовлює 

наступну системну залежність: –BL=  

+LI, +ST- (+TE). В даному випадку вона 

біофізично підтримує традиційне пра-

вило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” (мал.13.3). 

           

     Excessive oppression of BL conditions 

the following dependency: -BL = + LI, + 

ST- (+ TE). In this case, it biophysically 

supports the traditional rule "ANTI-

OPPRESSION" (fig. 13.3). 
 

 

 

Мал.13.3 Функці-
ональна залеж-
ність  в комплексі 
–BL=LI,ST(TE). 
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Fig..13.3 Functi-
onal dependency 
of the complex  
–BL=LI, ST (TE). 

 

 
     Надмірне пригнічення KI обумовлює 

наступну системну залежність: –KI=  

+LU, +SP (+PC). В даному випадку вона 

біофізично підтримує традиційне пра-

вило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” (мал.13.4. 

     Excessive oppression of KI conditions 

the following dependency: –KI=  +LU, 

+SP (+PC). In this case, it biophysically 

supports the traditional rule "ANTI-

OPPRESSION" (fig. 13.4). 
 

 

Мал.13.4 Функціо-
нальна залежність  
в комплексі  
–KI= LU,SP (PC). 

 

 

Fig..13.4 Functi-
onal dependency of 
the complex  
–KI= LU,SP (PC). 

 

 

     Надмірне пригнічення GB обумовлює 

наступну залежність:  –GB= +LI, +ST (–

TE). В даному випадку традиційне пра-

вило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не  має 

біофізичної підтримки (мал.13.5). 

     Excessive oppression of  GB conditions 

the following dependency: –GB= +LI, +ST 

(–TE). In this case, the traditional rule 

"ANTI-OPPRESSION" has not received the 

biophysical support (fig. 13.5). 
 

 

 
Мал.13.5 Функціо-
нальна залежність  
в комплексі  
–GB=BL, LI (ST)   
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Fig..13.5 Functi-
onal dependency of 
the complex 
–GB=BL, LI (ST)   

 

 

     Надмірне пригнічення LR обумовлює 

наступну залежність:  –LR= –KI, +LU 

(+SP). В даному випадку традиційне 

правило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не  

має біофізичної підтримки (мал.13.6). 

     Excessive oppression of  LR conditions 

the following dependency: –LR= –KI, +LU 

(+SP). In this case, the traditional rule 

"ANTI-OPPRESSION" has not received the 

biophysical support (fig. 13.b). 
 

 

 
Мал.13.6 Функціо-
нальна залежність  
в комплексі 
 –LR= KI, LU  (SP)  

 

 

Fig..13.6 Functi-
onal dependency of 
the complex 
–LR= LI, PC  (KI) 

 

 

     Надмірне пригнічення SI обумовлює 

наступну залежність:  –SI= +GB, +BL 

(⋂–LI). В даному випадку традиційне 

правило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не  

має біофізичної підтримки (мал.13.7). 

Excessive oppression of  SI conditions the 

following dependency: –SI= +GB, +BL (–
LI). In this case, the traditional rule "ANTI-

OPPRESSION" has not received the biophys-

ical support (fig. 13.7). 
 

 

 
Мал.13.7 Функціо-
нальна залежність  
в комплексі 
–SI=GB, BL (LI). 
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Fig..13.7 Functi-
onal dependency of 
the complex  
–SI= GB,BL (LI). 

 

 

     Надмірне пригнічення HT обумовлює 

наступну залежність:  –HT= +LR, +KI (–

LU). В даному випадку традиційне пра-

вило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не  має 

біофізичної підтримки (мал.13.8). 

     Excessive oppression of HT conditions 

the following dependency: –HT= +LR, +KI 

(–LU). In this case, the traditional rule 

"ANTI-OPPRESSION" has not received the 

biophysical support (fig. 13.8). 
 

 

 
Мал.13.8 Функці-
ональна залеж-
ність  в комплексі  
–НT=LR, KI (LU)  

 

 

Fig..13.8 Functi-
onal dependency 
of the complex  
–НT=LR, KI (LU)  

 

 

     Надмірне пригнічення TE обумовлює 

наступну залежність:  –TE= ⋂ –GB, +BL 

(–LI). В даному випадку традиційне 

правило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не  

має біофізичної підтримки (мал.13.9). 

     Excessive oppression of TE conditions 

the following dependency: –TE= –GB, 

+BL (–LI). In this case, the traditional rule 

"ANTI-OPPRESSION" has not received the 

biophysical support (fig. 13.9). 
 

 

 
Мал.13.9  Функці-
ональна залежність  
в комплексі  

–TE=GB,BL(LI) . 
 

 



160 
 

 

Fig..13.9 Functi-
onal dependency of 
the complex  
–TE=GB,BL(LI) 

 

 

     Надмірне пригнічення PC обумовлює 

наступну залежність:  –PC= +LR, +KI –

LU). В даному випадку традиційне пра-

вило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не  має 

біофізичної підтримки (мал.13.10). 

     Excessive oppression of PC conditions 

the following dependency: –PC= +LR, +KI 

–LU). In this case, the traditional rule "AN-

TI-OPPRESSION" has not received the bio-

physical support (fig. 13.10). 
 

 

 
Мал.13.10 Функці-
ональна залежність  
в комплексі 
 –PC= LR,KI (LU)  

.  
 

 

Fig..13.10 Functi-
onal dependency of 
the complex 
–PC= LR,KI (LU) 

 

 

     Надмірне пригнічення ST обумовлює 

наступну залежність:  –ST= +TE, –GB 

(+BL). В даному випадку традиційне 

правило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не  

має біофізичної підтримки (мал.13.11). 

Excessive oppression of ST conditions 

the following dependency: –ST= +TE, –GB 

(+BL). In this case, the traditional rule 

"ANTI -OPPRESSION" has not received the 

biophysical support (fig. 13.11). 
 

 

 
Мал.13.11 Функці-
ональна залежність  
в комплексі   
–ST=TE, GB (BL)  

 
. 
 



161 
 

 

Fig..13.11 Functi-
onal dependency of 
the complex  
–ST=TE, GB (BL)  

 

 

     Надмірне пригнічення SP обумовлює 

наступну системну залежність: –SP=  

+PC, +LR (+KI). В даному випадку вона 

біофізично підтримує традиційне пра-

вило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” (мал. 

13.12). 

     Excessive oppression of SP conditions 

the following systemic dependency: –SP=  

+PC, +LR (+KI). In this case, it biophysi-

cally supports the traditional rule "ANTI-

OPPRESSION" (fig. 13.12). 

 

 

Мал.13.12 Функ-
ціональна залеж-
ність  в комплексі 
–SP= PC.LR (KI). 

 
 

 

Fig..13.12 Functi-
onal dependency 
of the complex  
–SP= PC.LR (KI). 

 

 

     Надмірне пригнічення LI обумовлює 

наступну залежність:  –LI= +ST, –TE (⋂ 

+GB). В даному випадку традиційне 

правило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не  

має біофізичної підтримки (мал.13.13). 

      Excessive oppression of LI conditions 

the following dependency: –LI= +ST, –TE 

(+GB). In this case, the traditional rule 

"ANTI-OPPRESSION" not received biophysi-

cal support (fig. 13.13). 
 

 

 
Мал.13.13 Функ-
ціональна залеж-
ність  в комплексі 
–LI= ST,TE (GB). 
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Fig..13.13 Functi-
onal dependency 
of the complex  
–LI= ST,TE (GB). 

 

 

     Надмірне пригнічення LU обумовлює 

наступну залежність:  –LU = +SP, –PC 

(+LR). В даному випадку традиційне 

правило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не  має 

біофізичної підтримки (мал. 13.14). 

     Excessive oppression of LU conditions 

the following dependency:  –LU = +SP, –

PC (+LR). In this case, the traditional rule 

"ANTI-OPPRESSION" has not received the 

biophysical support (fig. 13.14). 
 

 

 
Мал.13.14 Функці-
ональна залежність  
в комплексі  
–LU= SP,PC (LR)  

. 

 

Fig..13.14 Functi-
onal dependency of 
the complex  
–LU= SP,PC (LR)  

 

 
ВИСНОВКИ.       CONCLUSION. 

1.Традиційне правило ПРОТИ ПРИ-

ГНІЧЕННЯ, обумовлене теорією У-СІН 

та концепцією ЧЖАН-ФУ, не отримало 

біофізичної підтримки. Винятком, де 

прослідковується традиційна взаємоза-

лежність (25%), виступають комплекси 

–BL=LI,ST(TE), –SP=PC,LR (KI) та –

KI=LU, SP (PC). 

1. The traditional rule ANTI-OPPRES-

SION, which is conditioned by the theory 

WU XING and the conception of ZHANG 

FU has not received the biophysical sup-

port. The exceptions, where traditional in-

terdependency is evident (25%), are the 

complexes -BL = LI, ST (TE), -SP = PC, 

LR (KI) and -KI = LU, SP (PC). 

2.Виявлена біофізична невідповід-

ність указує на існування інших Законів 

системної взаємозалежності, що вимагає 

відповідної перепідготовки. 

2. The observed biophysical discrepancy 

points to the existence of other laws of sys-

temic dependency, which requires appro-

priate retraining. 
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БІОФІЗИЧНА  РЕАЛЬНІСТЬ  ПРАВИЛА 

“ ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ ” 
(ПРИ НАДМІРНОМУ ЗБУДЖЕННІ КАНАЛУ) 

BIOPHYSICAL REALITY OF RULE 

"ANTI-OPPRESSION" (UNDER 

EXCESSIVE EXCITATION OF A CHANNEL) 
 
 

 

Маючи на увазі проблемний характер 

питання, біофізичну реальність  Правила 

розглянемо у вигляді системно-

комплексної залежності при надмірному 

збудженні окремих каналів (їх пригні-

чення обумовлює зворотну системну 

залежність).  

      Keeping in mind the problematic char-

acter of the issue, the biophysical reality of 

the rule will be considered as an integrated 

systemic-complex dependency under ex-

cessive excitation of separate channels 

(their oppression conditions the opposite 

systemic dependency). 

Проведений біофізичний аналіз свід-

чить про наступне… 

   The conducted biophysical analysis testi-

fies to the following… 

      

Надмірне збудження BL обумовлює 

наступну системну залежність: +BL=  –

LI, –ST (–TE). В даному випадку вона 

біофізично підтримує традиційне пра-

вило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” (мал. 

13.15). 

          

 Excessive excitation of BL conditions 

the following systemic dependency +BL=  

–LI, –ST (–TE). In this case, it biophysical-

ly supports the traditional rule "Anti-

oppression" (fig. 13.15). 

 

 

Мал.13.15  Функ-
ціональна залеж-
ність  в комплексі 
+BL=LI,ST (TE). 

 

 

Fig.13.15 Functi-
onal dependency 
of the complex 
+BL=LI,ST (TE). 

 

 
     Надмірне збудження KI обумовлює 

наступну залежність:  +KI= –LU, –SP (–

PC). В даному випадку традиційне пра-

вило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не  має 

біофізичної підтримки (мал.13.16). 

     Excessive excitation of KI conditions 

the following dependency:  +KI= –LU, –SP 

(–PC). In this case, the traditional rule "An-

ti-oppression" has not received the bio-

physical support (fig. 13.16). 
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Мал.13.16 Функ-
ціональна залеж-
ність  в комплексі  
+KI= LU,SP (PC). 

 

 

Fig.. 13.16 Functi-
onal dependency 
of the complex 
+KI= LU,SP (PC). 

 

 

     Надмірне збудження GB обумовлює 

наступну залежність: +GB= –BL, –LI 

(+ST). В даному випадку традиційне 

правило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не  

має біофізичної підтримки (мал.13.17). 

     Excessive excitation of GB conditions 

the following dependency +GB= –BL, –LI 

(+ST). In this case, the traditional rule 

"ANTI-OPPRESSION" has not received the 

biophysical support (fig. 13.17). 
 

 

 
Мал.13.17  Функ-
ціональна залеж-
ність  в комплексі 
+GB=BL, LI (ST).  

 
 

 

Fig.13.17 Functi-
onal dependency 
of the complex 
 +GB=BL, LI (ST). 

 

 

     Надмірне збудження LR обумовлює 

наступну залежність: +LR= +KI, –LU (–

SP). В даному випадку традиційне пра-

вило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не має 

біофізичної підтримки (мал.13.18). 

     Excessive excitation of LR conditions 

the following dependency +LR= +KI, –LU 

(–SP). In this case, the traditional rule "AN-

TI-OPPRESSION" has not received the bio-

physical support (fig. 13.18). 
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Мал.13.18  Функці-
ональна залеж-
ністьв комплексі 

+LR=LI, PC  (KI). 
 

 

 

Fig..13.18 Functi-
onal dependency of 
the complex 
 +LR=LI, PC  (KI)  

 

 

     Надмірне збудження SI обумовлює 

наступну залежність: +SI= –GB, –BL 

(⋂+TE). В даному випадку традиційне 

правило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не має 

біофізичної підтримки (мал.13.19). 

     Excessive excitation of SI conditions the 

following dependency: +SI= –GB, –BL 

(+TE). In this case, the traditional rule 

"ANTI-OPPRESSION" has not received the 

biophysical support (fig. 13.19). 
 

 

 
Мал.13.19 Функці-
ональна залежність  
в комплексі 
+SI= GB, BL (LI) . 

 
 

 

Fig.13.19 Functi-
onal dependency of 
the complex  
+SI= GB, BL (LI) 

 

 

     Надмірне збудження HT обумовлює 

наступну залежність: +HT= –LR, –KI 

(+LU). В даному випадку традиційне 

правило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не має 

біофізичної підтримки (мал. 13.20). 

     Excessive excitation of HT conditions 

the following dependency: +HT= –LR, –KI 

(+LU). In this case, the traditional rule 

"ANTI-OPPRESSION" has not received the 

biophysical support (fig. 13.20). 
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Мал.13.20 Функці-
ональна залежність  
в комплексі  
+HT= LR, KI (LU) . 

 
 

 

Fig.13.20 Functi-
onal dependency of 
the complex 
+HT= LR, KI (LU) . 

 

 

     Надмірне збудження TE обумовлює 

наступну залежність: +TE= +GB, –BL 

(+LI). В даному випадку традиційне 

правило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не має 

біофізичної підтримки (мал.13.21). 

     Excessive excitation of TE conditions 

the following dependency: +TE= +GB, –

BL (+LI).  In this case, the traditional rule 

"ANTI-OPPRESSION" has not received the 

biophysical support (fig. 13.21). 
 

 

 
Мал.13.21 Функці-
ональна залежність  
в комплексі  
+TE= GB.BL, (LI). 

 

 

Fig..13.1 Functi-
onal dependency of 
the complex  
+TE= GB.BL, (LI). 

 

 

     Надмірне збудження PC обумовлює 

наступну залежність: +PC= –LR, –KI 

(+LU). В даному випадку традиційне 

правило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не має 

біофізичної підтримки (мал. 13.22). 

     Excessive excitation of PC conditions 

the following dependency:  +PC= –LR, –

KI (+LU). In this case, the traditional rule 

"ANTI-OPPRESSION" has not received the 

biophysical support (fig.13.22). 
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Мал.13.22 Функ-
ціональна залеж-
ність  в комплексі 
+GB=BL, LI (ST). 

 

 

Fig..13.22 Functi-
onal dependency 
of the complex 
 +GB=BL, LI (ST). 

 

 

     Надмірне збудження ST обумовлює 

наступну залежність: +ST= –TE, +GB (–

BL). В даному випадку традиційне пра-

вило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не має 

біофізичної підтримки (мал.13.23). 

     Excessive excitation of ST conditions 

the following dependency: +ST= –TE, 

+GB (–BL).  In this case, the traditional 

rule "ANTI-OPPRESSION" has not received 

the biophysical support (fig.13.23). 
 

 

 
Мал.13.23 Функ-
ціональна залеж-
ність  в комплексі 
+ST=TE,BL (GB) . 

 
 

 

Fig..13.23 Functi-
onal dependency 
of the complex 
 +ST=TE,BL (GB) 

 

 

     Надмірне збудження SP обумовлює 

наступну системну залежність: –SP=  –

PC, –LR (–KI). В даному випадку вона 

біофізично підтримує традиційне пра-

вило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” 

(мал.13.24). 

     Excessive excitation of SP conditions 

the following systemic dependency: +SP=  

–PC, –LR (–KI).  In this case, it biophysi-

cally supports the traditional rule "ANTI-

OPPRESSION " (fig.13.24). 
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Мал.13.24  Функ-
ціональна залеж-
ність  в комплексі  
+SP= PC.LR (KI). 

 

 

Fig.13.24 Functi-
onal dependency 
of the complex 
+SP= PC.LR (KI). 

 

 

     Надмірне збудження LI обумовлює 

наступну залежність: +LI= ⋂+ST, +TE 

(⋂–GB). В даному випадку традиційне 

правило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не має 

біофізичної підтримки (мал.13.25). 

    Excessive excitation of LI conditions the 

following dependency: +LI= +ST, +TE (–
GB). In this case, the traditional rule "ANTI-

OPPRESSION" has not received the biophys-

ical support (fig. 13.25). 
 

 

 
Мал.13.25 Функці-
ональна залежність  
в комплексі  
+LI= ST,TE (GB)  

 

 

Fig.13.25 Functi-
onal dependency of 
the complex  
+LI= ST,TE (GB)  

 

 

     Надмірне збудження LU обумовлює 

наступну залежність: +LU= –SP, +PC (–

LR). В даному випадку традиційне пра-

вило “ПРОТИ ПРИГНІЧЕННЯ” не має 

біофізичної підтримки (мал.13.26). 

     Excessive excitation of LU conditions 

the following dependency: +LU= –SP, +PC 

(–LR). In this case, the traditional rule 

"ANTI-OPPRESSION" has not received the 

biophysical support (fig. 13.26). 
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Мал.13.26 Функці-
ональна залежність  
в комплексі  
+LU= SP,PC (LR)  

 

 

Fig.13.26 Functi-
onal dependency of 
the complex  
+LU= SP,PC (LR)  

 

 
ВИСНОВКИ.       CONCLUSIONS. 

1.Традиційне правило ПРОТИ ПРИ-

ГНІЧЕННЯ не отримало біофізичної 

підтримки. Винятком, де прослідкову-

ється традиційна взаємозалежність 

(25%), виступають комплекси +BL=LI, 

ST (TE), +SP=PC, LR (KI) та +KI=LU, 

SP (PC). 

1.The traditional rule ANTI-

OPPRESSION has not received the biophys-

ical support. The exceptions, where the 

traditional dependency is evident (25%), 

are the complexes +BL= LI, ST (TE), +SP 

= PC, LR (KI) and +KI= LU, SP (PC). 

2.Виявлена біофізична невідповід-

ність указує на існування інших Законів 

системної взаємозалежності, що вимагає 

відповідної перепідготовки. 

2.The observed biophysical discrepancy 

points to the existence of other laws of sys-

temic interdependency, which requires the 

appropriate retraining. 
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14-та проблема традиційної голкотерапії (акупунктури) 
БІОФІФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО ПРАВИЛА  

"ЕНЕРГЕТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ КАНАЛІВ". 
14-th Issue of traditional Acupuncture Therapy 

BIOPHYSICAL REALITY OF THE TRADITIONAL RULE  
“ENERGY ORIENTATION OF CHANNELS” 

 

Концепція ЦЗІН-ЛО стверджує не 

лише реальність "акупунктурних кана-

лів", але і їх доцентрову і відцентрову 

енергетичну спрямованість. 

Conception JING LUO asserts not only 

the reality of “acupunctural channels”, but 

also their centripetal and centrifugal 

direction of energy. 

 Ми спробували з'ясувати спрямова-

ність канальної електропровідності і 

його біоелектричної активності. Маючи 

на увазі принциповість питання, наво-

димо технічні умови дослід-ження елек-

тропровідності каналу. 

We made an attempt to study the direc-

tion of channel electro-conductivity and its 

bioelectric activity. Taking into account the 

principle character of the issue, we provide 

technical conditions of the research of elec-

tro-conductivity of a channel. 

Параметри тестуючого сигналу (ТС): 

синусоїдальна форма, рівнозмінний, 1В, 

2,5 Гц при чутливості самописця 0,5 

В/см і швидкості просувного механізму 

1 мм/сек. Перед кожним тестуванням на 

стрічці самописця фіксували амплітуду 

ТС, яку приймали за 100%. Електропро-

відність акупунктурних зон розрахову-

валася у % від величини ТС. 

Parameters of testing signal (TS) were 

optimal for graphical objectivization: si-

nusoid form, equally variable, 1V, 2,5 Hz 

with sensitivity of grapher 0,5 V/cm and 

speed of tape drive 1 mm/sec. Before every 

test, the amplitude of TS was fixed on 

grapher tape, which was accepted as 100%. 

Electro conductivity of acupunctural zones 

was calculated in % from the magnitude of 

TS. 

На першому етапі ТС подавали на 

LU-11 (Шао-шан), а зони каналу тесту-

вали в порядку від LU-10 до LU-3 (до-

центрово, проти канонічної спрямова-

ності ЧІ; на графіку представлено чор-

ною лінією). 

At the initial stage of the examination of 

electro conductivity, TS was sent to LU-11 

(Shao-shang), and zones of channel were 

tested from LU-10 to LU-3 (centripetal, 

against the canonical direction of QI (in 

graphics is represented by the black line). 

На другому етапі ТС подавали на LU-

3 (Тянь-фу), а порядок тестування був 

спрямований від LU-4 до LU-11 (відпо-

відав канонічній відцентровій спрямова-

ності; на графіку указано червоною лі-

нією; мал.14.1). 

At the second stage TS was sent to LU-3 

(Tian-fu), and the order of testing from LU-

4 to LU-11 was due to the canonical direc-

tion (centrifugal, in graphics is represented 

by the red line; fig. 14.1). 

  
Мал.14.1 Середні даніспрямованої 
електропровідності каналу LU 

Fig.14.1 Average data of directed electro-
conductivity of the channel LU 
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     Як видно з наведеного матеріалу, ек-

спериментальні дані біофізично  підт-

римують канонічне твердження про від-

центрову енергетичну спрямованість 

акупунктурного каналу LU (Легені). За-

лежно від спрямованості енергоносіїв 

(доцентрово, або відцентрово) актив-

ність в зовнішньому контурі каналу зна-

чно зростає при співпадінні традиційно-

го і штучного напрямку. Виявлений фе-

номен свідчить про біофізичну реаль-

ність вентильного механізму, іншими 

словами про реальність відцентрової 

спрямованості енергоносіїв по указано-

му каналу. 

     As it is seen from the material, experi-

mental data biophysically support the ca-

nonical statement about the centrifugal en-

ergy direction of the acupunctural channel 

LU (Lungs). Depending on the artificial 

direction of energy bearers (centripetal or 

centrifugal) activity of the external cycle at 

the concurrence of traditional and artificial-

ly created direction significantly grows. 

The discovered phenomenon testifies to the 

biophysical reality of valvular mechanism, 

in other words, about the reality of the cen-

trifugal direction of charge bearers in the 

mentioned system. 

 

     Крім того 297 спостережень свідчать 

про наступне: а) акупунктурні зони ка-

налу LU проводять сигнали різними по 

амплітуді, не трансформуючи їх форму і 

частотні характеристики; б) вихід доно-

рного електроду із зони веде до змен-

шення величини початкової амплітуди 

ТС на 90,2-98,5%... 

     In addition, 297 observations testify: а) 

acupunctural zones of the channel LU con-

duct signals that are different by amplitude, 

without transformation of their form and 

frequency characteristics; b) withdrawal of 

donor electrode from acupunctural zone 

leads to the decrease of magnitude of the 

initial amplitude of TS to 90,2-98,5%. 

     Феномен спрямованого транспорту 

енергоносіїв реальний і при викорис-

танні електродної пари "донор - акцеп-

тор електронів" (ДЕ-АЕ). При цьому 

максимальна спрямованість біоелектри-

чної активності була при позиції елект-

рода донора електронів (ДЕ) на LU-3, а 

акцептора електронів (АЕ) - по черзі від 

LU-4 до LU-11 (тобто при збігу тради-

ційного і штучно створеного напряму). 

     Phenomenon of directed transport of 

charge bearers is real also with the usage of 

the electrode pair “donor – acceptor of 

electrons” (DE-AE). At the same time, the 

maximal direction of bioelectric activity 

was when the position of the electrode do-

nor of electrons (DE) to LU-3, and acceptor 

of electrons (АЕ) – in turn from LU-4 to 

LU-11 (i. e. at the concurrence of tradi-

tional and artificially created direction). 

     Аналогічні дані отримані і при дослі-

дженні спрямованої активності відцент-

рового каналу ST (Шлунок). Електроп-

ровідність між зонами  ST5 - ST7 і  ST6 - 

ST7 також свідчить про реальність ка-

нонічній відцентрової спрямованості 

(мал.14.2 ). 

     Analogical data received from the stud-

ies of directed activity of centrifugal chan-

nel ST (Stomach). Electro conductivity be-

tween the zones ST5 - ST7 and ST6- ST7 

also testify to the reality of canonical cen-

trifugal direction (fig. 14.2).  

Виявлена специфіка електропровід-

ності між симетричними (правою і лі-

вою) одноканальними зонами в подаль-

шому виявилася  невідомим феноменом: 

асинхронною активністю симетричних 

зон (мал.14.3). 

The discovered, at the same time, di-

rected electro-conductivity between sym-

metric (right and left) single-channel zones 

turned out to be the manifestation of un-

known phenomenon – asynchronous activi-

ty of symmetric zones (fig. 14.3). 
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CENTRIFUGAL  

From ST-5 left to ST-7 left 
CENTRIPETAL 

From ST-7 left to ST-5 left. 
  

 
CENTRIFUGAL  

From ST-6 left to ST-7 left. 
CENTRIPETAL 

From ST-7 left to ST-6 left. 
  
 

Мал.14.2 Вентильний ефект 
спрямованої провідності  каналу ST 

 

Fig.14.2 Valvular effect of directed 
conductivity of the channel ST 

 

 
From ST-7 right to ST-7 left From ST-7 left to ST-7 right. 

 

 
From ST-6 right to ST-6 left. From ST-6 left to ST-6 right. 

 

Мал.14.3 Феномен асинхронної активнос-
ті симетричних зон каналу ST 

Fig.14.3 Phenomenon of asynchronous ac-
tivity of symmetric zones of the channel ST 

 
 

 

 ВИСНОВОК.  
Традиційна концепція ЦЗІН-ЛО перс-

пективна для дослідження... 

CONCLUSION.  
Traditional conception JING LUO is 

prospective for... 

Робота була перервана з незалежних Studies were stoped because of the rea-
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від нас причин. Тому вважаємо необхід-

ним звернути увагу на перспективність 

подальшого вивчення  канальних венти-

льних феноменів (нашу пошукову роботу 

слід розглядати як методологічний ас-

пект проблеми).  

 Так що поле для досліджень відкри-

то... 

sons that did not depend on us. That is 

why we believe that it is necessary to take 

attention of the prospects of further study 

of channel valvular phenomena (our stud-

ies should be observed as the methodolog-

ical aspect of the issue).  

So, the field for studies has been 

opened... 
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15-та проблема традиційної голкотерапії (акупунктури) 
КОМПЛЕКСИ АКУПУНКТУРНИХ КАНАЛІВ ЯК БІОФІЗИЧНА  

ПРОБЛЕМА 

15-th Issue of traditional Chinese acupuncture 
COMPLEXES OF ACUPUNCTURE CHANNELS AS A BIOPHYSICAL  

ISSUE 

 

БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ 

“ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ” 

BIOPHYSICAL REALITY OF THE 

 “FUNCTUIONAL CONMPLEXES” 
 

На сьогоднішній день класичні фізіо-

логія і патофізіологія поступово втрача-

ють ведуче значення в сучасному при-

родознавстві. Заслужено ставши науко-

вим (в т.ч. інформаційним) двигуном 19-

20 століть, в 21 ст. вони гальмують ін-

новаційні розробки, що не вписуються в 

застарілі парадигми.  

     Today, classical physiology and patho-

physiology are gradually losing their lead-

ing value in the contemporary natural sci-

ence. Deservedly becoming a scientific (in-

cluding informational) engine of the 19-20 

centuries, in the 21 century, they inhibit 

innovations that do not fit into the old par-

adigm. 

Яскравим прикладом наведеного слу-

гує двадцятирічна офіційно-наукова 

блокада нещодавно відкритої функціо-

нально-вегетативної системи людини. 

Остання підтвердила біофізичну реаль-

ність акупунктурних каналів традицій-

ної голкотерапії, її безпосереднє відно-

шення до вегетативного гомеостазу і 

аргументовано вимагає свого місця в 

сучасній системній фізіології.   

     A striking example of the above is offi-

cially twenty-year old official-scientific 

blockade of the recently discovered human 

functional-vegetative system. The latter has 

confirmed the biophysical reality of acu-

punctural channels of the traditional Acu-

puncture therapy, its direct relation to the 

vegetative homeostasis, and reasonably 

requires its place in the modern system of 

physiology. 

Сьогодні зрозуміло, що системні реа-

кції є відображенням функціонально-

інформаційної взаємозалежності, окре-

мими ланками якої виступає необхід-

ність спрямованої підтримки впливу, 

його ліквідації і постійного контролю за 

динамічною вегетативною сталістю. 

     Today it is clear that the systemic re-

sponses are a reflection of functional and 

informational interdependence. This inter-

dependence requires focused maintenance 

of influence, its elimination and permanent 

control of dynamic vegetative stability. 

Дане положення передбачає наявність 

окремих функціональних груп (компле-

ксів), спрямованих на забезпечення (фу-

нкціональну підтримку) прогнозованого 

впливу. Іншими словами, акупунктурні 

канали повинні мати інформаційно-

взаємозалежну комплексну структуру. 

Остання контролюється космофізичною 

залежністю (функціональним двох го-

динним біоритмом) і трьома типами си-

стемних реакцій: синхронною, асинх-

ронною і парадоксальною.  

     This provision provides for the exist-

ence separate functional groups (complex-

es), oriented at maintenance (functional 

support) of the prognosed influence. In 

other words, acupunctural channels must 

have informational-interdependent complex 

structure. The latter is being controlled by 

cosmophysical dependency (functional 

two-hour rhythm) and three types of sys-

temic reactions: synchronous, asynchro-

nous and paradoxical.  

Указані типи взаємодії постійно су-

проводжують любі функціональні зміни 

     The specified types of interaction al-

ways accompany any functional changes 
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на протязі існування біологічного 

об’єкту (включаючи періодичні зміни 

активного образу життя на пасивний і, 

навпаки). При цьому парадоксальні реа-

кції виступають невідомим раніше інфо-

рмаційним фактором, який контролює 

динаміку функціонально-вегетативного 

гомеостазу і спрямований на нормаліза-

цію його патологічних відхилень. 

during the existence of a biological object 

(including periodic changes in the active 

lifestyle to passive and vice versa). At the 

same time, paradoxical reactions appear as 

previously unknown informational factor 

that controls the dynamics of functional-

vegetative homeostasis and is targeted to 

normalize its pathological deviations. 

Які ж акупунктурні канали формують 

функціональні комплекси (ФК)? Сього-

дні ми виділяємо чотири системних 

утворень.  При цьому ФК-1 та ФК-2 

об’єднані синхронною взаємозалежніс-

тю своїх базових функціональних сис-

тем  BL-SP. 

     What acupunctural channels form func-

tional complexes (FC)? Today we high-

light four systemic structures. In addition, 

FC-1 and FC-2 are combined with syn-

chronous interdependency of their basic 

functional systems BL-SP. 

Перший базовий комплекс (ФК-1) фо-

рмують традиційні акупунктурні канали  

BL-ST-GB (ЯН група). При цьому пере-

вага активності BL (в системному спів-

відношенні BL-SP) обумовлює відповід-

ну вегетативну спрямованість (ЯН, пе-

ревага симпатичної активності) в зага-

льній системній взаємозалежності.  

     The first basic complex (FC-1) is 

formed by the traditional acupunctural 

channels BL-ST-GB (YANG group). At the 

same time, the dominant activity of BL 

(within the systemic correlation of BL-SP) 

conditions the corresponding vegetative 

orientation (YANG, the dominance of sym-

pathetic activity) in the overall systemic 

interdependency. 

Другий базовий комплекс (ФК-2) фор-

мують традиційні акупунктурні канали 

SP-KI-LR (ІНЬ  група). При цьому пере-

вага активності SP (в системному спів-

відношенні SP-BL) обумовлює відповід-

ну вегетативну реакцію (ІНЬ, перевага 

парасимпатичної активності) в загальній 

системній взаємозалежності. 

     The second basic complex (FC-2) is 

formed by the traditional acupunctural 

channels SP-KI-LR (YIN group). At the 

same time, the dominant activity of SP 

(within the systemic correlation of SP-BL) 

conditions the corresponding vegetative 

response (YIN, the dominance of parasym-

pathetic activity) in the overall systemic 

interdependency. 

Третій базовий комплекс (ФК-3) фор-

мують традиційні акупунктурні канали 

LI-TE-SI (ЯН група) – переважна актив-

ність яких обумовлює симпатичну (ЯН) 

спрямованість вегетативного гомеоста-

зу. При цьому в ФК-3 пейсмекером (во-

дієм ритму) виступає функціональна 

система TE. 

    The third basic complex (FC-3) is 

formed by the traditional acupunctural 

channels LI-TE-SI (YANG group) - the 

dominant activity of which causes the sym-

pathetic (YANG) orientation of the vegeta-

tive homeostasis. At the same time, in the 

FC-3 the pacemaker (rhythm driver) is the 

functional system TE. 

Четвертий комплекс (ФК-4) форму-

ють акупунктурні канали LU-PC-ST 

(ІНЬ група). – переважна активність 

яких обумовлює парасимпатичну (ІНЬ) 

спрямованість вегетативного гомеоста-

зу. При цьому в ФК-4 пейсмекером (во-

     The fourth complex (FC-4) is formed by 

the acupunctural channels LU-PC-ST (YIN 

group), the dominant activity of which 

causes the parasympathetic (YIN) orienta-

tion of vegetative homeostasis. In the FC-4 

the pacemaker (rhythm driver) is the func-
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дієм ритму) виступає функціональна 

система PC.  

tional system PC. 

Перед розглядом наведеного матеріа-

лу нагадаємо, що специфічною ознакою 

окремих ФК є однотипні (синхронні, 

асинхронні або парадоксальні) реакції, 

обумовлені  динамікою збудження (при-

гнічення) ведучої системи впливу.  

     Before considering the presented mate-

rial, let us recall that specific feature of 

separate FC are the same type (synchro-

nous, asynchronous or paradoxical) re-

sponses, conditioned by the dynamics of 

excitation (oppression) of the leading sys-

tem of influence. 

  

ПЕРШИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 

(ФК-1) BL-ST-GB (ЯН група). 
FIRST FUNCTIONAL COMPLEX (FC-1)  

BL-ST-GB (YANG group). 
 

  
  

     Збудження базової системи  BL (до- і 

вище зони функціональної норми) обу-

мовлює реакцію синхронного збудження 

каналу SP (головна ознака) і асинхронне 

пригніченням інших функціональних 

систем.  При цьому по всім групам спо-

стереження зберігаються типові ознаки 

окремих функціональних комплексів 

(мал.15.1а). 

     Excitation of the basic system BL (be-

fore- and after the zone of functional norm) 

conditions the response of synchronous 

excitation of the channel SP (main feature) 

and asynchronous oppression of the other 

functional systems. At the same time, typi-

cal features of separate functional systems 

preserve through all groups of observation 

(fig. 15.1a). 
 

 

Мал.15.1а Ком-
плексна залеж-
ність при збу-
дженні BL 
 
 

 

Fig.15.1а Complex 
dependency under 
the excitation of 
BL 

 

     Збудження ST (до- і вище зони функ-

ціональної норми) обумовлює реакцію 

     Excitation of ST (before- and after the 

zone of functional norm) conditions the 
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синхронного збудження каналу GB і 

асинхронного пригніченням BL.  При 

цьому по всім групам спостереження 

зберігаються типові ознаки окремих фу-

нкціональних комплексів, в тому числі і 

синхронне пригнічення каналів BL-SP 

(мал. 15.1б). 

response of synchronous excitation of the 

channel GB and asynchronous oppression 

of BL. At the same time, typical features of 

separate functional systems preserve 

through all groups of observation, includ-

ing the synchronous oppression of the 

channels BL-SP (fig. 15.1b). 
 

 

 
Мал.15.1б Ком-
плексна залеж-
ність при збу-
дженні ST  
 
 
 

 

Fig.15.1b Сomp-
lex dependency un-
der the excitation of 
 ST 

 

 

     Збудження GB (до- і вище зони фун-

кціональної норми) обумовлює реакцію 

синхронного збудження каналу ST і 

асинхронного пригніченням BL.  При 

цьому по всім групам спостереження 

зберігаються типові ознаки окремих фу-

нкціональних комплексів, в тому числі і 

синхронне пригнічення каналів BL-SP 

(мал. 15.1в). 

     Excitation of GB (before- and after the 

zone of functional norm) conditions the 

response of synchronous excitation of the 

channel ST and asynchronous oppression 

of BL. At the same time, typical features of 

separate functional systems preserve 

through all groups of observation, includ-

ing the synchronous oppression of the 

channels BL-SP (fig. 15.1c). 
 

 

 
Мал.15.1в Компле-
ксна залежність 
при збудженні GB  
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Fig.15.1с Complex 
dependency under 
the excitation of GB 

 

 

ДРУГИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 

(ФК-2) SP-KI-LR (ІНЬ група). 
SECOND FUNCTIONAL COMPLEX 

(FC-2) SP-KI-LR (YIN group). 
 

  
  

     Збудження базової системи  SP (до- і 

вище зони функціональної норми) обу-

мовлює реакцію синхронного збудження 

каналу BL (головна ознака) і асинхронне 

пригніченням інших функціональних 

систем.  При цьому по всім групам спо-

стереження зберігаються типові ознаки 

окремих функціональних комплексів 

(мал. 15.2а). 

          Excitation of the basic system SP 

(before- and after the zone of functional 

norm) conditions the response of synchro-

nous excitation of the channel BL (main 

feature) and asynchronous oppression of 

the other functional systems. At the same 

time, typical features of separate functional 

systems preserve through all groups of ob-

servation (fig. 15.2a). 
 

 

 
Мал.15.2а Комп-
лексна залежність 
при збудженні SP  
 
 
 

 

Fig.15.2а Comp-
lex dependency un-
der the excitation of 
SP 

 

  

     Збудження KI (до- і вище зони функ-

ціональної норми) обумовлює реакцію 

     Excitation of KI (before- and after the 

zone of functional norm) conditions the 
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синхронного збудження каналу LR і 

асинхронного пригніченням SP.  При 

цьому по всім групам спостереження 

зберігаються типові ознаки окремих фу-

нкціональних комплексів, в тому числі і 

синхронне пригнічення каналів BL-SP 

(мал.15.2б). 

response of synchronous excitation of the 

channel LR and asynchronous oppression 

of SP. At the same time, typical features of 

separate functional systems preserve 

through all groups of observation, includ-

ing the synchronous oppression of the 

channels BL-SP (Fig.15.2b). 
 

 

 
Мал.15.2б Комп-
лексна залежність 
при збудженні KI  
 

 

Fig.15.2b Complex 
dependency under 
the excitation of KI 

 

 

     Збудження LR (до- і вище зони фун-

кціональної норми) обумовлює реакцію 

синхронного збудження каналу KI і аси-

нхронного пригніченням SP.  При цьому 

по всім групам спостереження зберіга-

ються типові ознаки окремих функціо-

нальних комплексів, в тому числі і син-

хронне пригнічення каналів BL-SP (мал. 

15.2в). 

    Excitation of LR (before- and after the 

zone of functional norm) conditions the 

response of synchronous excitation of the 

channel KI and asynchronous oppression of 

SP. At the same time, typical features of 

separate functional systems preserve 

through all groups of observation, includ-

ing the synchronous oppression of the 

channels BL-SP (mal. 15.2c). 
 

 

 
Мал.15.2в Комп-
лексна залежність 
при збудженні LR  
 
 

 

Fig.15.2c Complex 
dependency under 
the excitation of 
LR  
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ТРЕТІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС  

(ФК-3) LI-TE-SI (ЯН група). 

THIRD FUNCTIONAL COMPLEX 

(FC-3) LI-TE-SI (YANG group). 
 

  
  

     Збудження каналу LI (до- і вище зони 

функціональної норми) обумовлює реа-

кцію системного синхронного збуджен-

ня TE-SI (головна ознака ФК-3) і асинх-

ронне пригніченням функціональних 

систем ФК-1 (BL-ST-GB) та ФК-2 (SP-

KI-LR). Четвертий функціональний 

комплекс (LU-PC-HT) реагує синхрон-

ним збудженням LU і парадоксальними 

реакціями PC-HT. При цьому по всім 

групам спостереження зберігаються ти-

пові ознаки окремих функціональних 

комплексів (мал. 15.3а). 

     Excitation of the channel LI (before- 

and after the zone of functional norm) con-

ditions the response of synchronous excita-

tion of the channel TE-SI (the main feature 

of FC-3) and asynchronous oppression of 

the functional systems of FC-1 (BL-ST-

GB) and FC-2 (SP-KI -LR). The fourth 

functional complex (LU-PC-HT) responds 

with synchronous excitation of LU and 

paradoxical reactions of PC-HT. At the 

same time, typical features of separate 

functional systems preserve through all 

groups of observation (fig. 15.3a). 
 

 

 
Мал.15.3а Комп-
лексна залежність 
при збудженні LI 

 

Fig.15.3а Complex 
dependency under 
the excitation of LI 

 

 

     Збудження TE (до- і вище зони фун-

кціональної норми) обумовлює реакцію 

синхронного збудження каналів LI-SI 

(головна ознака ФК-3) і парадоксальні 

реакції з боку ST-GB (ФК-1), LR (ФК-2) 

     Excitation of TE (before- and after the 

zone of functional norm) conditions the 

response of synchronous excitation of the 

channels LI-SI (the main feature of FC-3) 

and paradoxical reactions of the ST-GB 
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та LU-PC-HT (ФК-4) При цьому по всім 

групам спостереження зберігаються ти-

пові ознаки окремих функціональних 

комплексів (мал.15.3б). 

(FC-1), LR (FC-2) and LU-PC -HT (FC-4). 

At the same time, typical features of sepa-

rate functional systems preserve through all 

groups of observation (fig. 15.3b). 
 

 

 
Мал.15.3б Комп-
лексна залежність 
при збудженні TE  

 
 

 

Fig.15.3b Complex 
dependency under 
the excitation of 
TE 

 

     Збудження каналу SI (до- і вище зони 

функціональної норми) обумовлює па-

радоксальні реакції каналів LI-TE (голо-

вна ознака ФК-3),  асинхронне пригні-

ченням функціональних систем ФК-1 

(BL-ST-GB) та ФК-2 (SP-KI-LR) і синх-

ронне збудженням LU-PC-HT (ФК-4). 

При цьому по всім групам спостережен-

ня зберігаються типові ознаки окремих 

функціональних комплексів (мал.15.3в). 

     Excitation of the channel SI (before- 

and after the zone of functional norm) con-

ditions paradoxical reactions of the chan-

nels LI-TE (main feature of FC-3), asyn-

chronous oppression of the functional sys-

tems of FC-1 (BL-ST-GB) and FC-2 (SP-

KI- LR) and synchronous excitation of LU-

PC-HT (FC-4). At the same time, typical 

features of separate functional systems pre-

serve through all groups of observation 

(fig. 15.3c). 
 

 

Мал.15.3в Комп-
лексна залежність 
при збдженні SI  
 
 

 

Fig.15.3c Complex 
dependency under 
the excitation of SI 
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ЧЕТВЕРТИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 

(ФК-4) LU-PC-НT (ІНЬ група) 
FOURTH FUNCTIONAL COMPLEX 

(FC-4) LU-PC-НT (YIN group) 
 

  
  

     Збудження каналу LU (до- і вище зо-

ни функціональної норми) обумовлює 

синхронне збудженням PC-HT (головна 

ознака ФК-4) та LI-TE-SI (ФК-3) і  асин-

хронне пригніченням функціональних 

систем ФК-1 (BL-ST-GB) та ФК-2 (SP-

KI-LR), При цьому по всім групам спо-

стереження зберігаються типові ознаки 

окремих функціональних комплексів 

(мал.15.4а). 

     Excitation of the channel LU (before- 

and after the zone of functional norm) con-

ditions the response of synchronous excita-

tion of PC-HT (the main feature of FC-4) 

and LI-TE-SI (FC-3) and asynchronous 

oppression of the functional systems of FC-

1 (BL-ST-GB) and FC-2 (SP-KI-LR). At 

the same time, typical features of separate 

functional systems preserve through all 

groups of observation (fig. 15.4). 
 

 

 
Мал.15.4а Комп-
лексна залежність 
при збудженні LU  
 

 

Fig.15.4а Complex 
dependency under 
the excitation of 
LU 

 

 

     Збудження каналу PC (до- і вище зо-

ни функціональної норми) обумовлює 

синхронне збудженням PC-HT (головна 

ознака ФК-4), парадоксальні реакції LI-

TE-SI (ФК-3) і асинхронне пригніченням 

функціональних систем ФК-1 (BL-ST-

GB) та ФК-2 (SP-KI-LR), При цьому по 

всім групам спостереження зберігаються 

типові ознаки окремих функціональних 

     Excitation of the channel PC (before- 

and after the zone of functional norm) con-

ditions the response of synchronous excita-

tion of PC-HT (the main feature of FC-4), 

paradoxical reactions of LI-TE-SI (FC-3) 

and asynchronous oppression of the func-

tional systems of FC-1 (BL-ST -GB) and 

FC-2 (SP-KI-LR). At the same time, typi-

cal features of separate functional systems 
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комплексів (мал.15.4б). preserve through all groups of observation 

(fig. 15.4b). 
 

 

Мал.15.4б Ком-п-
лексна залежність 
при збудженні PC 
 

 
 

 

Fig.15.4b Complex 
dependency under 
the excitation of 
PC 

 

 

     Збудження каналу НT (до- і вище 

зони функціональної норми) обумовлює 

синхронне збудженням LU-PC (головна 

ознака ФК-4), парадоксальні реакції LI-

TE-SI (ФК-3) і асинхронне пригніченням 

функціональних систем ФК-1 (BL-ST-

GB) та ФК-2 (SP-KI-LR), При цьому по 

всім групам спостереження зберігаються 

типові ознаки окремих функціональних 

комплексів (мал.15.4в). 

     Excitation of the channel HT (before- 

and after the zone of functional norm) con-

ditions synchronous excitation of LU-PC 

(main feature of FC-4), paradoxical reac-

tions of LI-TE-SI (FC-3) and asynchronous 

oppression of the functional systems of FC-

1 (BL-ST-GB) and FC-2 (SP-KI-LR). At 

the same time, typical features of separate 

functional systems preserve through all 

groups of observation (fig. 15.4c). 
 

 

 
Мал.15.4в Комп-
лексна залежність 
при збудженні HT 
  
 

 

Fig.15.4c Complex 
dependency under 
the excitation of 
HT 
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В кінці-кінців, взаємно залежне роз-

ташування окремих комплексів формує 

своєрідний “Цикл Зірки”, або “Функціо-

нально-вегетативну квітку Життя”…  

    Finally, mutually dependent arrangement 

of separate systems forms the original "Star 

Cycle" or "Functional-vegetative Flower of 

Life"... 

  
 

ВИСНОВОК. 

 

CONCLUSION. 

     1.Специфічно-типова системна зале-

жність в окремих групах акупунктурних 

каналів формує чотири функціонально-

вегетативні комплекси: ФК-1 (BL-ST-

GB), ФК-2 (SP-KI-LR), ФК-3 (LI-TE-SI) і 

ФК-4 (LU-PC-HT). Їх біофізична реаль-

ність підтверджена по всім групам спо-

стереження. 

1. Specifically-typical systemic depend-

ency in separate groups of acupunctural 

channels forms four functional-vegetative 

complexes: FC-1 (BL-ST-GB), FC-2 (SP-

KI-LR), FC-3 (LI-TE-SI) and FC-4 (LU-

PC-HT). Their biophysical reality has been 

confirmed through all groups of observa-

tion. 
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ШОК! 

 На очах розсипалася фундаменталь-

на основа Східної терапевтичної філо-

софії - емпірична теорія китайської Го-

лкотерапії.  Жодне з її положень не 

отримало біофізичної підтримки! 

SHOCK! 

In front of our eyes fundamental basis of 

the Eastern therapeutic philosophy – empiri-

cal theory of the Chinese Acupuncture ther-

apy has fallen apart. None of its provisions 

has received biophysical support! 

При цьому шокуюча інформація 

указує на реальність невідомих сучас-

ним апологетам Законів системної фу-

нкціонально-вегетативної залежності.  

 This shocking information points to the 

existence of unknown, to modern apologists, 

Laws of systemic functional-vegetative de-

pendency. 
  

Реальним виходом з теоретичної 

кризи Голкотерапії стала “ВЕГЕТАТИВ-

НА МАТРИЦЯ МАКАЦА“. Універсаль-

ність її графологічної структури вражає 

і обумовлює нові терапевтичні, реабі-

літаційні та прогностичні можливості 

майбутнього. 

The real way out of the crisis of theoreti-

cal Acupuncture therapy has become the 

"Makats’s VEGETATIVE MATRIX". Universal-

ity of its graphological structure is impres-

sive and conditions new therapeutic, rehabil-

itational and prognostic possibilities of the 

future. 
  

Наводимо розроблену Модель і зве-

ртаємо увагу що її графологічна струк-

тура біофізично ідентифікує всю сис-

темну взаємозалежність. При цьому 

вона переводить традиційну Голкоте-

рапію в статус доказової медицини і 

обумовлює її наукове значення в тера-

певтичній і реабілітаційній практиці…  

Here, we introduce the developed Model 

and draw your attention to the fact that its 

graphological structure biophysically identi-

fies the entire systemic interdependency. At 

the same time, it transforms traditional Acu-

puncture therapy into the status of  evidence-

based medicine and conditions its scientific 

value in therapeutic and rehabilitation prac-

tice ... 
  

...А зацікавлених в інформації по 

проблемі функціональної реабілітації 

вегетативних розладів запрошуємо на 

курси дистанційного навчання "Школа 

професора В.Г.Макаца" (Україна - Він-

ниця; Європейський центр післядип-

ломної освіти лікарів). 

…Those who are interested in obtaining 

further information on the problem of reha-

bilitation of child vegetative disorders are 

welcome to courses of distance education 

“School of professor V. G. Makats” (Vinny-

tsia, Ukraine; European center of postgradu-

ate preparation of doctors).  
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16-та проблема традиційної голкотерапії (акупунктури) 
“ВЕГЕТАТИВНА МАТРИЦЯ МАКАЦА”  ЯК БІОФІЗИЧНА  

ПРОБЛЕМА ТРАДИЦІЙНОЇ ГОЛКОТЕРАПІЇ   

16-th Issue of traditional Chinese acupuncture 
"MAKATS’S VEGETATIVE MATRIX" AS A BIOPHYSICAL 

ISSUE OF TRADITIONAL ACUPUNCTURE THERAPY 

 

ПʼЯТЬ  КРОКІВ ДО 

"ВЕГЕТАТИВНОЇ  МАТРИЦІ " 
FIVE STEPS TO 

"VEGETATIVE MATRIX" 
 

     Невідомі раніше системні біофізичні 

феномени указали на геометричну стру-

ктуру внутрішнього енергоінформацій-

ного поля людини: функціональну Мат-

рицю Живого (“Вегетативна матриця 

Макаца”). Закономірність її зв'язків 

вступила в протиріччя з гіпотетичними 

канонами класичної голкотерапії і ви-

явила ряд її теоретичних і практичних 

помилок. При цьому графологічна стру-

ктура Матриці відображає біофізично 

реальну системно-комплексну залеж-

ність і вперше зближує теоретичні кон-

цепції Східної і Західної терапевтичних 

філософій. 

     Previously unknown systemic bio-

physical phenomena point to the geometric 

structure of the internal power-informa-

tional field of human beings: functional 

Matrix of Alive. The pattern of its connec-

tions appeared in opposition with the hypo-

thetical channels of the classical acupunc-

ture and disclosed a number of its theoreti-

cal and practical mistakes. At the same 

time, the graphological structure of the Ma-

trix reflects a biophysically real system-

complex interdependency and for the first 

time brings closer theoretical concepts of 

the Eastern and Western therapeutic phi-

losophies. 
 

     Сьогодні, на основі невідомих раніше 

біофізичних феноменів, ситуація доко-

рінно змінилася. В першу чергу це сто-

сується відкриття вегетативної Матриці. 

Давайте доказово, окремими кроками 

розглянемо процес її формування (мал. 

16.1–9). 

Today, on the basis of previously un-

known phenomena, the situation has signif-

icantly changed. First of all, because of the 

discovery of the vegetative Matrix of 

Alive!  Let us do it evidently in step-by-

step and observe the process of its devel-

opment (fig. 16.1–9). 

     Розпочнемо з того, що перші ознаки 

Матриці дійшли до нас від китайських 

Учителів у вигляді концепції П’яти еле-

ментів циклу Зірка (мал.16.1) і Великого 

Кола циркуляції енергії ЧІ по системі 

каналів LU-LI-ST-SP-HT-SI-BL-KI-PC-

TE-GB-LR-LU (мал.16.2). 

     We will start with the fact that the initial 

features of the Matrix came to us from the 

Chinese Teachers in the form of the con-

ception of Five elements of the Star cycle 

(fig. 16.1). 

 
 

Мал.16.1 Емпірична  Матриця Fig.16.1 Empirical Matrix  
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Мал.16.2  Fig.16.2  
 

     КРОК-1. Усупереч очікуванню, ко-

жен канал невідомих раніше функціона-

льних комплексів (ФК) BL-ST-GB, SP-

KI-LR, LI-TE-SI, LU-PC-HT (див. насту-

пний розділ), без порушення гіпотетич-

ної системної послідовності по Велико-

му колу зайняв в ньому топографічно 

співпадаючі  місця (мал.16.3)! 

     STEP-1. In opposition to expectations, 

every channel of the previously unknown 

functional complexes (FC) BL-ST-GB, SP-

KI-LR, LI-TE-SI, LU-PC-HT (see in the 

next chapter), without disturbance of the 

hypothetical topography of sequential loca-

tion in the system of the Big cycle, has cap-

tured in its topographically concurring 

places (fig. 16.3)! 
  

 
 

Мал. 16.3 

 
 

Fig. 16.3 
  

    Стало очевидним, що традиційне Ве-

лике коло сформовано функціональними 

комплексами, невідомими східним апо-

логетам (BL-ST-GB, SP-KI-LR, LI-TE-SI, 

LU-PC-HT). При цьому стало зрозумі-

лим, що синхронно-асинхронна актив-

ність окремих комплексів і їх парадок-

сальні реакції біофізично суперечать 

традиційній послідовності "енергетичної 

циркуляції" по Великому колу та гіпоте-

тичному правилу "Біологічний годин-

ник"! 

     It became obvious, that the traditional 

Big cycle is formed by functional complex-

es by unknown Eastern apologists BL-ST-

GB, SP-KI-LR, LI-TE-SI, LU-PC-HT. At 

the same time, it has become evident that 

synchronous-asynchronous activity of sep-

arate complexes and their paradoxical reac-

tions, biophysically contradict the tradi-

tional succession of “energy circulation” 

through the Big cycle, and the hypothetical 

rule of “Biological clock”! 

 

     КРОК-2. Вивчення системної залеж-

ності в окремих функціональних ком-

плексах виявило її біофізичні особливо-

сті. Останні обумовлені синхронною  

     STEP-2. The study of systemic depend-

ency in separate functional complexes re-

vealed its biophysical peculiarities. The 

peculiarities are conditioned by synchro-
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(       ) і асинхронною (        ) системною 

залежністю при збудженні (пригніченні) 

окремих акупунктурних каналів і мають 

наступний вигляд. 

nous (       ) and asynchronous (          ) sys-

temic dependency during excitation (inhibi-

tion) of separate acupuncture channels and 

are as follows. 
 

     Перший (BL–ST–GB) і другий (SP–

KI–LR) комплекси (ФК-1 і ФК-2) синх-

ронно-асинхронні (мал.16.4) 

     The first (BL-ST-GB) and the second 

(SP-KI-LR) complexes (FC-1 and FC-2) 

are synchronous-asynchronous (fig. 16.4) 

  
Мал.16.4  Fig.16.4  

     Третій  (LI–TE–SI) і четвертий (LU–

PC–HT) комплекси синхронно-парадок-

сальні і  залежать від активності  ФК-1 і 

ФК-2  (мал. 16.5) 

      The third (LI-TE-SI) and the fourth 

(LU-PC-HT) complexes are synchronous-

paradoxical and depend on the activity of 

FC-1 and FC-2 (fig. 16.5) 

  
Мал.16.5  Fig.16.5  

     В сукупності внутрішньо-комплексні 

зв’язки формують графологічну струк-

туру Матриці (мал.16.6.)  

     Together, internal-complex connections 

form graphological structure of the Matrix 

(fig. 16.6). 

  
Мал.16.6  

 

Fig.16.6  

     КРОК-3. Вивчення зовнішньої і внут-

рішньої між комплексної залежності довело 

графологічну структуру Матриці до логіч-

ної досконалості. При цьому виявлені 

     STEP-3. The study of external and in-

ternal intercomplex dependency has led the 

graphological structure of the Matrix to 

logical perfection. At the same time, we 
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специфічні зони біофізичного конфлік-

ту, що забезпечують фрактальність (не-

завершеність) біофізичних трансформа-

цій: SI-HT, GB-LR, LU-LI (мал.16.7).  

     Указані елементи залежності істотно 

доповнюють гідну уваги геометричну 

структуру вегетативної Матриці Живого  

discovered specific zones of biophysical 

conflict provide fractality (incomplete) of 

biophysical transformations: SI-HT, GB-

LR, LU-LI (fig. 16.7). 

     The specified elements of dependency 

significantly add the attention-worthy geo-

metric structure of the vegetative Matrix of 

Alive. 
  

  
Мал.16.7  Fig.16.7 

  

     КРОК-4 Зовнішня і внутрішня синх-

ронно-асинхронна залежність між сис-

темами окремих комплексів обумовлює 

біофізичні конфлікти - феномени Пара-

доксальних реакцій (⋂ ⋃). Останні дово-

дять топографічну структуру вегетатив-

ної Матриці до геометричної досконало-

сті (мал.16.8). 

     STEP-4.  External and internal syn-

chronous-asynchronous dependency be-

tween the systems of separate complexes 

conditions biophysical conflicts - phenom-

ena of Paradoxical reactions (⋂ ⋃). These 

reactions lead the topographical structure 

of the vegetative Matrix to geometric per-

fection (fig. 16.8). 
 

 
 

  

 
 

Мал.16.8  Fig.16.8 
 

     КРОК-5. Був виявлений біофізичний 

пейсмейкер (водій ритму) вегетативної 

Матриці. Ним виявилися системи пер-

шого і другого функціонального ком-

плексів BL-SP, специфічна активність 

яких (у вигляді двох годинного функці-

онального біоритму) безпосередньо за-

     STEP-5. There has been discovered a 

biophysical pacemaker (driver of rhythm) 

of the vegetative Matrix. It is composed of 

the systems of the first and the second 

functional complexes SP-BL, specific ac-

tivity of which (in the form of two-hour 

functional biorhythm) directly depends on 
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лежить від фази Місячної активності і 

УФ – радіації (мал.16.9). 

the phase of the Moon activity and UV - 

radiation (fig. 16.9). 

     Остання особливість довела структу-

ру Матриці до функціональної доскона-

лості… 

     This peculiarity has led the structure of 

the Matrix to functional perfection... 

      

 

 

 
Мал.16.9 Fig.16.9 

  

     При цьому звертаємо увагу на насту-

пні важливі положення. 

     1) Графологічна структура функціо-

нально-вегетативної Матриці Макаца 

(мал.16.9) являється патогенетичною 

основою східної Голкотерапії і західної 

"Функціональної вегетології".      

    In addition, we draw your attention to 

the following important positions. 

    1) Structure of Makats’s functional-

vegetative Matrix (fig. 16.9) is a pathogen-

ic basis of the Eastern Acupuncture therapy 

and the Western “Functional vegetology”. 

     2) Структурно-функціональна актив-

ність вегетативної Матриці постійно 

спрямована на підтримку динамічної 

сталості функціонально-вегетативного 

гомеостазу. 

    2) Structural-functional activity of the 

vegetative Matrix is constantly aimed at 

maintenance of dynamic stability of func-

tional-vegetative homeostasis. 

     3) Теоретичні і практичні помилки 

китайської Голкотерапії обумовлені від-

сутністю знань про її вегетативну спря-

мованість і біофізичну реальність функ-

ціонально-вегетативної Матриці. 

    3) Theoretical and practical mistakes of 

the Chinese Acupuncture therapy are con-

ditioned by the absence of knowledge of its 

vegetative orientation and biophysical re-

ality of the functional-vegetative Matrix; 

     4) Рецептура терапевтичної акупунк-

тури повинна бути обумовлена структу-

рою Матричних вегетативних ключів 

(комплексів). 

    4) Formulation of therapeutic acupunc-

ture must be conditioned by the structure of 

Matrix vegetative keys (complexes). 

     5) Правомірність використання Веге-

тативної Матриці для функціонального 

прогнозу та корекції вегетативних по-

рушень біофізично обумовлена і реабі-

літаційно оправдана; 

    5) Appropriateness of the usage of the 

Vegetative Matrix for functional prognosis 

and correction of vegetative disorders is 

biophysically conditioned and justified 

from the point of view of rehabilitation; 
  

     По великому рахунку Матрично-ве-

гетативні комплекси враховують прак-

тично всі біофізично реальні форми сис-

   To the greatest extend, Matrix-vegetative 

complexes take into account almost all bio-

physically real forms of systemic interde-
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темної взаємозалежності, яка раніше 

була відома у вигляді традиційних гіпо-

тетичних  правил. При нагоді нагадаємо, 

що жодне гіпотетичне правило китайсь-

кої Голкотерапії не отримало біофізич-

ної підтримки, що указує на недоскона-

лість її теоретичної бази. 

pendency, which was formerly known as 

traditional hypothetical rules. On occasion, 

we remind that none of the hypothetical 

rules of the Chinese Acupuncture therapy 

has received biophysical support, which 

points to the imperfection of its theoretical 

framework. 

     Маючи на увазі принципове теоре-

тине і практичне значення вегетативної 

Матриці, розглянемо структуру кожного  

Матричного (вегетативного) ключа і 

його відповідність до системної взаємо-

залежності. 

     Bearing in mind the fundamental theo-

retical and practical importance of the veg-

etative Matrix, let us consider the structure 

of every Matrix (vegetative) key and its 

correspondence to the systemic dependen-

cies. 

   

МАТРИЧНІ КОМПЛЕКСИ  

(ВЕГЕТАТИВНІ КЛЮЧІ). 

MATRIX COMPLEXES 

(VEGETATIVE KEYS). 
 

     Сьогодні нами виділені 12 функціо-

нальних груп, обумовлених синхронно-

асинхронною і парадоксальною залежні-

стю базових елементів Матриці і її фун-

кціональних комплексів: BL= LU–ST–GB 

SI–KI–SP,  SP=TE–KI–LR–ST–HT–BL,  LI=KI–

SI–TE–ST–LU,  TE=SP–SI–LI–PC–GB,  SI= 

LR–TE–LI–BL–HT,  LU= BL–HT–PC–LI–LR,  

PC= ST–HT–LU–KI–TE, HT= GB–PC–LU–SI–

SP,  ST= PC–BL–GB– SP–LI, GB= HT–BL–ST–

TE–LR,  KI= LI –SP–LR–BL-PC,  LR= SI–KI–

SP–LU–GB  (мал.16.10–21). 

 

     Today, we have distinguished 12 

functional groups that are conditioned by 

synchronous-asynchronous and paradoxical 

dependency of the basic elements of the 

Matrix and its the functional complexes: 

BL= LU–ST–GB SI–KI–SP,  SP=TE–KI–LR–ST–

HT–BL,  LI=KI–SI–TE–ST–LU,  TE=SP–SI–LI–

PC–GB,  SI= LR–TE–LI–BL–HT,  LU= BL–HT–

PC–LI–LR,  PC= ST–HT–LU–KI–TE, HT= GB–

PC–LU–SI–SP,  ST= PC–BL–GB– SP–LI, GB= 

HT–BL–ST–TE–LR,  KI= LI –SP–LR–BL-PC,  

LR= SI–KI–SP–LU–GB (fig.16.10–21)  

      Тепер розглянемо системну взаємо-

залежність Матричних вегетативних 

ключів (комплексів) і її біофізичну реа-

льність. При цьому будемо знати, що 

зміна спрямованості динамічної актив-

ності Ключа обумовить протилежну си-

стемно-матричну  залежність. 

     Now, let us consider the systemic de-

pendency of the Matrix vegetative keys 

(complexes) and its biophysical reality. At 

the same time, we know that a change in the 

orientation of the dynamic activity of a Key 

will cause a reverse system-matrix depend-

ency. 
  

     Згідно вегетативній Матриці 

(BL=LU-ST-GB-SI-KI-SP) збудження 

матричного ключа +BL обумовлює на-

ступну системну залежність: +BL= +SP 

–LU –SI –KI ⋂–ST ⋂–GB. Подібна біо-

фізична залежність спостерігається по 

всім групам спостереження (мал.16.10). 

      Матричний прогноз біофізично ре-

альний. 

     According to the vegetative Matrix 

(BL=LU-ST-GB-SI-KI-SP), excitation of 

the matrix key +BL conditions the following 

systemic dependency: +BL= + SP –LU –SI 

–KI ⋂–ST ⋂–GB. This biophysical depend-

ency is observed in all groups of observation 

(fig. 16.10).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
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Мал.16.10 Біофізична ре-
альність Матричного про-
гноза при  BL  
 
 
 
 
 
 

Fig.16.10 Biophysical reality 
of the Matrix prognosis with 
BL 

 
 

     Згідно вегетативній Матриці (SP=TE-

KI-LR-ST-HT-BL) збудження матрично-

го ключа +SP обумовлює наступну сис-

темну залежність: +SP= +BL –TE –KI –

LR –ST –HT. Подібна біофізична залеж-

ність спостерігається по всім групам 

спостереження (мал.16.11). Матричний 

прогноз біофізично реальний. 

     According to the vegetative Matrix 

(SP=TE-KI-LR-ST-HT-BL), excitation of 

the matrix key +SP conditions the follow-

ing systemic dependency: +SP= +BL –TE 

–KI –LR –ST –HT This biophysical de-

pendency is observed in all groups of ob-

servation (fig. 16.11).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
 

 

  
 
Мал.16.11 Біофізична ре-
альність Матричного про-
гноза при  SP  
 
 
 
 
 
 

Fig.16.11 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with SP 

 
 

     Згідно вегетативній Матриці (LI=KI–

SI–TE–ST–LU) збудження матричного 

ключа +LI обумовлює наступну систем-

ну залежність: +LI= +TE +SI –KI +LU ⋂ 

–ST. Подібна біофізична залежність 

спостерігається по всім групам спосте-

реження (мал.16.12). Матричний про-

гноз біофізично реальний. 

According to the vegetative Matrix 

(LI=KI–SI–TE–ST–LU), excitation of the 

matrix key + LI conditions the following 

systemic dependency: +LI= +TE +SI –KI 

+LU ⋂ –ST. This biophysical dependency 

is observed in all groups of observation 

(fig. 16.12).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
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Мал.16.12 Біофізична ре-
альність Матричного про-
гноза при  LI  
 
 
 
 
 

Fig.16.12 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with LI 

 
 

     Згідно вегетативній Матриці (TE=SP–

SI–LI–PC–GB) збудження матричного 

ключа +TE обумовлює наступну систе-

мну залежність: +TE= ⋃+SI +LI –SP –PC 

⋂–GB. Подібна біофізична залежність 

спостерігається по всім групам спосте-

реження (мал.16.13). Матричний про-

гноз біофізично реальний. 

     According to the vegetative Matrix 

(TE=SP–SI–LI–PC–GB), excitation of the 

matrix key +TE conditions the following 

systemic dependency: +TE= ⋃+SI +LI –SP 

–PC ⋂–GB. This biophysical dependency 

is observed in all groups of observation 

(fig. 16.13).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
 

  
 

Мал.16.13 Біофізична ре-
альність Матричного про-
гноза при TE 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.16.13 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with TE 

 
 

     Згідно вегетативній Матриці (SI=LR–

TE–LI–BL–HT) збудження матричного 

ключа +SI обумовлює наступну систем-

ну залежність: +SI= ⋂+LI ⋂+TE –LR ⋃–

BL +HT. Подібна біофізична залежність 

спостерігається по всім групам спосте-

реження (мал.16.14). Матричний про-

гноз біофізично реальний. 

     According to the vegetative Matrix 

(SI=LR–TE–LI–BL–HT), excitation of the 

matrix key +SI conditions the following 

systemic dependency: +SI= ⋂+LI ⋂+TE –

LR ⋃–BL +HT. This biophysical depend-

ency is observed in all groups of observa-

tion (fig. 16.14).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
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Мал.16.14 Біофізична ре-
альність Матричного про-
гноза при SI 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.16.14 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with SI 

  

 

     Згідно вегетативній Матриці (LU= 

BL–HT–PC–LI–LR) збудження матрич-

ного ключа +LUобумовлює наступну 

системну залежність: +LU= +PC +HT –

BL +LI –LR. Подібна біофізична залеж-

ність спостерігається по всім групам 

спостереження (мал.16.15). Матричний 

прогноз біофізично реальний. 

     According to the vegetative Matrix 

(LU=BL–HT–PC–LI–LR), excitation of the 

matrix key +LU conditions the following 

systemic dependency: +LU= +PC +HT –

BL +LI –LR. This biophysical dependency 

is observed in all groups of observation 

(fig. 16.15).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
 

 

 

 

 
Мал.16.15 Біофізична ре-
альність Матричного про-
гноза при LU 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.16.15 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with LU 

 

 

 

     Згідно вегетативній Матриці (PC= 

ST–HT–LU–KI–TE) збудження матрич-

ного ключа +PCобумовлює наступну 

системну залежність: +PC= +HT +LU –

ST –KI ⋂–TE. Подібна біофізична залеж-

     According to the vegetative Matrix (PC= 

ST–HT–LU–KI–TE), excitation of the ma-

trix key +PC conditions the following sys-

temic dependency: +PC= +HT +LU –ST –

KI ⋂–TE. This biophysical dependency is 
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ність спостерігається по всім групам 

спостереження (мал.16.16). Матричний 

прогноз біофізично реальний. 

observed in all groups of observation (fig. 

16.16).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
 

 

 

 

 
Мал.16.16 Біофізична ре-
альність Матричного про-
гноза при PC 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.16.16 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with PC 

 

 

 

     Згідно вегетативній Матриці (HT= 

GB–PC–LU–SI–SP) збудження матрично-

го ключа +HTобумовлює наступну сис-

темну залежність: +HT= +LU +PC –GB 

+SI ⋂–SP. Подібна біофізична залеж-

ність спостерігається по всім групам 

спостереження (мал.16.17). Матричний 

прогноз біофізично реальний. 

     According to the vegetative Matrix 

(HT=GB–PC–LU–SI–SP), excitation of the 

matrix key +HT conditions the following 

systemic dependency: +HT= +LU +PC –

GB +SI ⋂–SP. This biophysical dependen-

cy is observed in all groups of observation 

(fig. 16.17).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
 

 

 

  

 
Мал.16.17 Біофізична ре-
альність Матричного про-
гноза при HT 
 
 
 
 
 
 

Fig.16.17 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with HT 

 

  

 

     Згідно вегетативній Матриці (ST=PC–

BL–GB–SP–LI) збудження матричного 

ключа +STобумовлює наступну систем-

     According to the vegetative Matrix 

(ST=PC–BL–GB–SP–LI), excitation of the 

matrix key +ST conditions the following 
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ну залежність: +ST= –BL +GB –PC –SP –
LI. Подібна біофізична залежність спо-

стерігається по всім групам спостере-

ження (мал.16.18). Матричний прогноз 

біофізично реальний. 

systemic dependency: +ST= –BL +GB –PC 

–SP –LI. This biophysical dependency is 

observed in all groups of observation (fig. 

16.18).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
 

 

  

 

 
Мал.16.18 Біофізична ре-
альність Матричного про-
гноза при ST 
 
 
 
 
 

Fig.16.18 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with ST 

  

 

 

     Згідно вегетативній Матриці (GB= 

HT–BL–ST–TE–LR) збудження матрич-

ного ключа +GBобумовлює наступну 

системну залежність: +GB= –BL +ST –

HT ⋂+TE +LR. Подібна біофізична за-

лежність спостерігається по всім групам 

спостереження (мал.16.19). Матричний 

прогноз біофізично реальний. 

     According to the vegetative Matrix 

(GB=HT–BL–ST–TE–LR), excitation of the 

matrix key +GB conditions the following 

systemic dependency: +GB= –BL +ST –

HT ⋂+TE +LR. This biophysical depend-

ency is observed in all groups of observa-

tion (fig. 16.19).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
 

 

  

 

 
Мал.16.19 Біофізична ре-
альність Матричного про-
гноза при GB 
 
 
 
 
 

Fig.16.19 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with GB 

  

 

 

     Згідно вегетативній Матриці (KI=LI–

SP–LR–BL–PC) збудження матричного 

ключа +KI обумовлює наступну систе-

     According to the vegetative Matrix 

(KI=LI–SP–LR–BL–PC), excitation of the 

matrix key +KI conditions the following 
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мну залежність: +KI= ⋃–SP +LR –LI ⋃–
BL –PC. Подібна біофізична залежність 

спостерігається по всім групам спосте-

реження (мал.16.20). Матричний про-

гноз біофізично реальний. 

systemic dependency: +KI= ⋃–SP +LR –

LI ⋃–BL –PC. This biophysical dependency 

is observed in all groups of observation 

(fig. 16.20).  

     Matrix prognosis is biophysically real. 
 

 

  

  

 
Мал.16.20 Біофізична ре-
альність Матричного про-
гноза при KI 
 
 
 
 
 
 

Fig.16.20 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with KI 

  

  

 

 

     Згідно вегетативній Матриці (LR=SI–

KI–SP–LU–GB) збудження матричного 

ключа +LR обумовлює наступну систе-

мну залежність: +LR= –SP +KI –LI –SI 
+GB –LU. Подібна біофізична залеж-

ність спостерігається по всім групам 

спостереження (мал.16.21). Матричний 

прогноз біофізично реальний. 

   According to the vegetative Matrix 

(LR=SI–KI–SP–LU–GB), excitation of the 

matrix key +LR conditions the following 

systemic dependency: +LR= –SP +KI –LI 

–SI +GB –LU. This biophysical dependency 

is observed in all groups of observation 

(fig. 16.21).  

    Matrix prognosis is biophysically real. 
 

 

   

 

 
Мал.16.21 Біофізична ре-
альність Матричного про-
гноза при KI 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.16.21 Biophysical reali-
ty of the Matrix prognosis 
with KI 
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ВИСНОВКИ.      CONCLUSIONS. 

1.Наведені матеріали свідчать про бі-

офізичну реальність  Матричного прог-

нозу. 

     1.These materials show the biophysical 

reality of the Matrix prognosis. 

2.Вегетативна матриця Макаца біофі-

зично обʼєднує Східну теоретичну базу 

Голкотерапії і переводить її в реально 

існуючу Західну “Функціональну веге-

тологію”. 

     2.Makats’s vegetative matrix biophysi-

cally combines Eastern theoretical basis of 

acupuncture therapy and translates it into a 

really existing Western "Functional vege-

tology." 
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17-та проблема традиційної китайської голкотерапії 
МАТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ЯК  

ПРОБЛЕМА ТРАДИЦІЙНОЇ ГОЛКОТЕРАПІЇ 
 

17-th Issue of traditional Chinese acupuncture 
MATRIX IDENTIFICATION OF SYSTEMIC DEPENDENCY AS AN ISSUE  

OF TRADITIONAL ACUPUNCTURE 

 

Однією з проблем Голкотерапії є не-

обхідність вірогідного прогнозу наслід-

ків терапевтичних та реабілітаційних 

алгоритмів на основі Матричної експер-

тизи системної залежності. При цьому 

необхідно доказово вирішити наступні 

питання: 

One of the issues of acupuncture therapy 

is the need for valid prognosis of the effects 

of therapeutic and rehabilitation algorithms 

based on the Matrix expertise of systemic 

dependency. At the same time, it is neces-

sary to empirically resolve the following 

issues: 

– чи можна на основі графологічної 

структури Матриці передбачити майбу-

тню динаміку системної залежності? 

– встановити ступінь вірогідності  

Матричної “ідентифікації системної за-

лежності”? 

– доказати співвідносність Матричної 

ідентифікації системної залежності з її 

біофізичною реальністю? 

- is it possible to predict future dynamics 

of systemic dependency on the basis of 

graphological structure of the Matrix? 

- to determine the level of reliability of 

Matrix “identification of systemic depend-

ency”?  

- to prove the correlation of Matrix iden-

tification of systemic dependency with its 

biophysical reality? 
  

В якості доказової бази ми обрали 

Матричний аналіз виявлених практич-

них помилок традиційної акупунктури. 

Вони не пройшли попередню біофізичну 

експертизу і уже відомі нашим можли-

вим опонентам...    

As the evidence, we have chosen Matrix 

analysis of the revealed practical mistakes 

of traditional acupuncture. They have not 

passed the  preliminary biophysical exami-

nation and have been already known to our 

possible opponents... 

Маючи на увазі відсутність суттєвих 

статевовікових особливостей, розгляне-

мо проблемні питання на прикладах жі-

ночої групи. При цьому нагадаємо, що 

суцільними лініями Матриці визначені 

напрямки синхронної системної залеж-

ності , а пунктирними – асинхронної. 

Bearing in mind the lack of significant 

gender-age peculiarities, let us view the 

problematic questions on the example of 

the female group. At the same time, let us 

remember, that the unsplit lines of the Ma-

trix define the synchronous systemic de-

pendency, while dashed lines determine 

asynchronous ones. 
 

 

 

17.1 – БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ МАТРИЧНОГО ПРОГНОЗУ 
 ЗА ПРАВИЛАМИ “ПʼЯТИ ЕЛЕМЕНТІВ (ЦИКЛ ЗІРКИ)” 

 

17.1  – BIOPHYSICAL REALITY OF THE MATRIX PROGNOSIS 
 ACCORDING TO THE RULES OF  "FIVE ELEMENTS (THE STAR CYCLE)" 

 

Матрична експертиза теоретичних 

положень Циклу ЗІРКА свідчить про 

повну відповідність біофізичної реаль-

ності з графологічною структурою Мат-

риці. Розглянемо проблему на окремих 

Matrix examination of theoretical provi-

sions of the STAR Cycle provides evidence 

of complete compliance of biophysical re-

ality with the graphological structure of the 

Matrix. Let us observe the issue on separate 
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прикладах.  examples. 
  

       Зростання  активності BL веде до 

пригнічення акупунктурних каналів GB–

TE (мал.17.1.1). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шляхи біофізич-

ної трансформації каналів. Для “–GB” 

(+BL= –GB), для “–TE” (+BL= +SP –TE). 

      Указаним шляхом можна передбачи-

ти активність любого з наведених кана-

лів… 

     Growth of BL activity leads to oppres-

sion of the acupuncture channels GB-TE 

(fig.17.1.1). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For "-GB" 

(+ BL = -GB), for "-TE" (+ BL = + SP -

TE). In this way we can predict the activity 

of any of the introduced channels... 

 

  
 

Мал.13.1.1 Матрична ідентифікація системної залежності (Цикл ЗІРКА) при BL 

Fig. 17.1.1 Matrix identification of systemic dependency (STAR Cycle) under  BL 
 

       Зростання  активності SP веде до 

пригнічення акупунктурних каналів LU–

KI (мал.17.1.2). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шляхи біофізич-

ної трансформації каналів. Для “–LU” 

(+SP=+BL–LU), для “–KI” (+SP= –KI). 

      Указаним шляхом можна передбачи-

ти активність любого з наведених кана-

лів… 

     Growth of SP activity leads to oppres-

sion of the acupuncture channels LU–KI 

(fig.17.1.2). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–LU” 

(+SP=+BL–LU), for “–KI” (+SP= –KI).      

     In this way we can predict the activity 

of any of the introduced channels... 

 

  
 

Мал. 17.1.2  Матрична ідентифікація системної залежності (Цикл ЗІРКА) при SP 

Fig. 17.1.2 Matrix identification of systemic dependency (STAR Cycle) under   SP 
 

       Зростання  активності LI веде до 

пригнічення акупунктурних каналів BL–

GB (мал.17.1.3). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шляхи біофізич-

     Growth of  LI activity leads to oppres-

sion of the acupuncture channels BL–GB 

(fig.17.1.3). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 
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ної трансформації каналів. Для “–BL” 

(+LI= +LU–BL), для “–GB” (+LU= +TE 

–GB). Указаним шляхом можна перед-

бачити активність любого з наведених 

каналів… 

transformation of the channels. For “–BL” 

(+LI= +LU–BL), for “–GB” (+LU= +TE  

–GB).      In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 

 

  
 

Мал. 17.1.3 Матрична ідентифікація системної залежності (Цикл ЗІРКА) при LI 

Fig. 17.1.3 Matrix identification of systemic dependency (STAR Cycle) under  LI 

 

     Зростання  активності TE веде до ⋂–

ST і +LI (мал.17.1.4). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для “⋂–

ST” (+TE=  –ST +LI), для “+LI” (+TE= 

+LI). Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого з наведених ка-

налів… 

     Growth of TE activity leads to ⋂ –ST 

and +LI (fig.17.1.4). In this case, Matrix 

connections indicate the ways of biophysi-

cal transformation of the channels. For "⋂-

ST" ” (+TE=  –ST +LI), for "+LI" (+ TE 

= + LI). In this way we can predict the ac-

tivity of any of the introduced channels... 

 

  
 

Мал. 17.1.4 Матрична ідентифікація системної залежності (Цикл ЗІРКА) при TE 

Fig. 17.1.4 Matrix identification of systemic dependency (STAR Cycle) under  TE 

 

     Зростання  активності SI веде до –ST і +LI 

(мал.17.1.5). В даному випадку Матричні 

зв’язки указують шляхи біофізичної трансфо-

рмації каналів. Для “–ST” (+SI= +LI  –ST), 

для “+LI” (+SI= +LI). Указаним шляхом мож-

на передбачити активність любого з наведе-

них каналів… 

     Growth of SI activity leads to –ST 

and +LI (fig.17.1.5). In this case, Ma-

trix connections indicate the ways of 

biophysical transformation of the 

channels. For “–ST” (+SI= +LI  –

ST), for “+LI” (+SI= +LI).      In this 

way we can predict the activity of any 

of the introduced channels... 

     Зростання  активності LU веде до пригні-      Growth of  LU activity leads to 
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чення акупунктурних каналів KI–LR 

(мал.17.1.6). В даному випадку Матричні 

зв’язки указують шляхи біофізичної трансфо-

рмації каналів. Для “–KI” (+LU=+PC–KI), для 

“–LR” (+LU= –LR). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з наведених 

каналів… 

oppression of the acupuncture chan-

nels  KI–LR (fig. 17.1.6). In this case, 

Matrix connections indicate the ways 

of biophysical transformation of the 

channels. For “–KI” (+LU=+PC–KI), 

for “–LR” (+LU= –LR). In this way 

we can predict the activity of any of 

the introduced channels... 
 

  
 

Мал. 17.1.5 Матрична ідентифікація системної залежності (Цикл ЗІРКА) при  SI 

Fig. 17.1.5 Matrix identification of systemic dependency (STAR Cycle) under  SI 
 

 

  
 

Мал. 17.1.6 Матрична ідентифікація системної залежності (Цикл ЗІРКА) при LU 

Fig. 17.1.6 Matrix identification of systemic dependency (STAR Cycle) under  LU 
 

     Зростання  активності PC веде до  –

SP і +LU (мал.17.1.7). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для “–SP” 

(+PC= +HT–SP), для “+LU” (+PC= +LU). 

     Указаним шляхом можна передбачи-

ти активність любого з наведених кана-

лів… 

     Growth of PC activity leads to –SP and 

+LU (fig.17.1.7). In this case, Matrix con-

nections indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–SP” 

(+PC= +HT–SP), for “+LU” (+PC= +LU). 

     In this way we can predict the activity 

of any of the introduced channels... 

  

     Зростання  активності HT веде до  ⋃ 

–SP і +LU (мал.17.1.8). В даному випад-

ку Матричні зв’язки указують шляхи 

біофізичної трансформації каналів. Для 

“⋃–SP” (+HT= –SP), для “+LU” (+HT= 

+LU). Указаним шляхом можна перед-

бачити активність любого з наведених 

каналів… 

     Growth of HT activity leads to ⋃–SP 

and +LU (fig.17.1.8). In this case, Matrix 

connections indicate the ways of biophysi-

cal transformation of the channels. For “⋃–

SP” (+HT= –SP), for “+LU” (+HT= +LU). 

In this way we can predict the activity of 

any of the introduced channels... 
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Мал. 17.1.7 Матрична ідентифікація системної залежності (Цикл ЗІРКА) при PC 

Fig. 17.1.7 Matrix identification of systemic dependency (STAR Cycle) under  PC 

  
 

  
 

Мал. 17.1..8 Матрична ідентифікація системної залежності (Цикл ЗІРКА) при HT 

Fig. 17.1.8 Matrix identification of systemic dependency (STAR Cycle) under  HT 
 

     Зростання  активності ST веде до 

пригнічення акупунктурних каналів LI–

BL (мал.17.1.9). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шляхи біофізич-

ної трансформації каналів. Для “–LI” (+ 

ST=–LI)), для “–BL”(+ST=–BL). Указа-

ним шляхом можна передбачити актив-

ність любого з наведених каналів… 

     Growth of ST activity leads to oppres-

sion of the acupuncture channels LI–BL 

(fig. 17.1.9). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–LI” 

(+ST=–LI), for “–BL” (+ST=–BL). In this 

way we can predict the activity of any of 

the introduced channels... 
 

  
 

Мал. 17.1.9 Матрична ідентифікація системної залежності (Цикл ЗІРКА) при  ST 

Fig. 17.1.9 Matrix identification of systemic dependency (STAR Cycle) under  ST 
 

     Зростання  активності GB веде до  –

SI  і +ST (мал.17.1.10). В даному випад-

ку Матричні зв’язки указують шляхи 

біофізичної трансформації каналів. Для 

     Growth of GB activity leads to –SI and 

+ST (fig.17.1.10). In this case, Matrix con-

nections indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–SI” 
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“–SI” (+GB=+LR–SI),  для “+ST” 

(+GB=+ST). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з наве-

дених каналів… 

(+GB=+LR–SI), for “+ST” (+GB=+ST). In 

this way we can predict the activity of any 

of the introduced channels... 

 

     Зростання  активності GB веде до ⋂ –

TE  і +ST (мал.17.1.11). В даному випад-

ку Матричні зв’язки указують шляхи 

біофізичної трансформації каналів. Для 

“⋂–TE” (+GB= –TE),  для “+ST” (+GB= 

+ST). Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого з наведених ка-

налів… 

     Growth of GB activity leads to ⋂–TE 

and +ST (fig.17.1.11). In this case, Matrix 

connections indicate the ways of biophysi-

cal transformation of the channels. For “⋂–

TE” (+GB= –TE),   for “+ST” 

(+GB=+ST). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 

 

  
 

Мал.17.1.10 Матрична ідентифікація системної залежності (Цикл ЗІРКА) при GB 
Fig. 17.1.10 Matrix identification of systemic dependency (STAR Cycle) under  GB 

 
 

  
 

Мал.17.1.11 Матрична ідентифікація системної залежності (Цикл ЗІРКА) при GB 
Fig. 17.1.11 Matrix identification of systemic dependency (STAR Cycle) under  GB 

 

     Зростання  активності KI веде до +LR  

і –HT (мал.17.1.12). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для 

“+LR” (+KI= +LR),  для “–HT” (+KI= –

PC–HT). Указаним шляхом можна пе-

редбачити активність любого з наведе-

них каналів… 

     Growth of KI activity leads to +LR and 

–НT (fig.17.1.12). In this case, Matrix con-

nections indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “+LR” 

(+KI= +LR), for “–HT” (+KI= –PC–HT). 

In this way we can predict the activity of 

any of the introduced channels... 

  

     Зростання  активності KI веде до +LR  

і –PC (мал.17.1.13). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для 

     Growth of KI activity leads to +LR and 

–PC (fig.17.1.13). In this case, Matrix con-

nections indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “+LR” 
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“+LR” (+KI= +LR),  для “–PC” (+KI= –

PC).     Указаним шляхом можна перед-

бачити активність любого з наведених 

каналів… 

(+KI= +LR), for “–PC” (+KI= –PC).     In 

this way we can predict the activity of any 

of the introduced channels... 

 

  
 

Мал. 17.1.12 Матрична ідентифікація системної залежності (Цикл ЗІРКА) при  KI 
Fig. 17.1.12 Matrix identification of systemic dependency (STAR Cycle) under  KI 

 
 

  
 

Мал. 17.1.13 Матрична ідентифікація системної залежності (Цикл ЗІРКА) при  KI 
Fig. 17.1.13 Matrix identification of systemic dependency (STAR Cycle) under  KI 

 

     Зростання  активності LR веде до 

пригнічення акупунктурних каналів HT–

SP (мал.17.1.14). В даному випадку Ма-

тричні зв’язки указують шляхи біофізи-

чної трансформації каналів. Для “–HT” 

(+LR= +GB–HT),  для “–SP” (+LR= –SP). 

 Указаним шляхом можна передбачити 

активність любого з каналів… 

     Growth of LR activity leads to oppres-

sion of the acupuncture channels HT–SP 

(fig. 17.1.14). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–HT” 

(+LR= +GB–HT), for “–SP” (+LR= –SP).     

In this way we can predict the activity of 

any of the introduced channels... 
 

  
 

Мал.17.1.14 Матрична ідентифікація системної залежності (Цикл ЗІРКА) при  LR 
Fig. 17.1.14 Matrix identification of systemic dependency (STAR Cycle) under  LR 
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     Зростання  активності LR веде до 

пригнічення акупунктурних каналів PC–

SP (мал.17.1.15). В даному випадку Ма-

тричні зв’язки указують шляхи біофізи-

чної трансформації каналів. Для “–PC” 

(+LR= –LU–PC),  для “–SP” (+LR= –SP). 

      Указаним шляхом можна передбачи-

ти активність любого з каналів… 

     Growth of LR activity leads to oppres-

sion of the acupuncture channels PC–SP 

(fig. 17.1.15). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–PC” 

(+LR= –LU–PC), for “–SP” (+LR= –SP).   

In this way we can predict the activity of 

any of the introduced channels... 
 

  
 

Мал.17.1.15 Матрична ідентифікація системної залежності (Цикл ЗІРКА) при  LR 
Fig. 17.1.15 Matrix identification of systemic dependency (STAR Cycle) under  LR 

 

ВИСНОВКИ.      CONCLUSIONS. 
1.Матрична експертиза системної бі-

офізичної залежності за правилами  ци-

клу “ЗІРКА” підтверджує експеримен-

тальні дані і структурну логічність “Ве-

гетативної матриці Макаца”. 

1. Matrix examination of systemic bio-

physical dependency on the basis of the 

rules of the cycle of "STAR" confirms ex-

perimental data and structural consistency 

"Makats’s vegetative matrix". 

2. Звертає на себе увагу функціональ-

на універсальність Матриці. 

2. The introduced Matrix is functionally 

universal. 

 

 

 

17.2 – БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ МАТРИЧНОГО ПРОГНОЗУ 
 ЗА ПРАВИЛОМ “МАТИ-СИН (ПО ВЕЛИКОМУ КОЛУ)” 

 

17.2 - BIOPHYSICAL REALITY OF THE MATRIX PROGNOSIS ACCOR-
DING TO THE RULE "MOTHER-SON (THROUGH THE BIG CIRCLE)" 

 

Матрична експертиза теоретичних 

положень за правилом МАТИ-СИН (по 

Великому колу) свідчить про повну від-

повідність біофізичної реальності з гра-

фологічною структурою Матриці. 

Розглянемо проблему на окремих 

прикладах.  

Matrix examination of theoretical propo-

sitions according to the rule MOTHER-

SON (through the Big circle) indicates 

complete compliance of biophysical reality 

with the graphological structure of the Ma-

trix. Let us observe the issue on separate 

examples. 
  

     Зростання  активності BL веде до –SI  

і –KI (мал.17.2.1). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для “–SI” 

(+BL=SI), для “–KI” (+BL= –KI). Указа-

ним шляхом можна передбачити актив-

ність любого з наведених каналів… 

     Growth of BL activity leads to –SI    

and –KI (fig. 17.2.1). In this case, Matrix 

connections indicate the ways of biophysi-

cal transformation of the channels. For “–

SI” (+BL=SI), for “–KI” (+BL= –KI).     In 

this way we can predict the activity of any 

of the introduced channels... 
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     Зростання  активності SP веде до –ST 

і –HT (мал.17.2.2). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для “–ST” 

(+SP= –ST), для “–HT” (+SP= –HT). 

     Указаним шляхом можна передбачи-

ти активність любого з каналів… 

     Growth of SP activity leads to –ST and 

–HT (fig. 17.2.2). In this case, Matrix con-

nections indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–ST” 

(+SP= –ST), for “–HT” (+SP= –HT). 

    In this way we can predict the activity of 

any of the introduced channels... 
 

  
 

Мал.17.2.1 Матрична ідентифікація системної залежності (МАТИ-СИН) при  BL 
Fig.17.2.1  Matrix identification of systemic dependency (MOTHER-SON) under BL 

 
 

  
 

Мал.17.2.2 Матрична ідентифікація системної залежності (МАТИ-СИН) при  SP 
Fig.17.2.2 Matrix identification of systemic dependency (MOTHER-SON) under SP 

 

 

     Зростання  активності LI веде до 

+LU і ⋂–ST (мал.17.2.3). В даному ви-

падку Матричні зв’язки указують шляхи 

біофізичної трансформації каналів. Для 

“+LU” (+LI= +LU), для ”⋂–ST” ST (+LI= 

–ST). ”⋂–ST” ST (+LI= –ST). Указаним 

шляхом можна передбачити активність 

любого з наведених каналів… 

     Growth of LI activity leads to +LU and 

⋂–ST (fig. 17.2.3). In this case, Matrix 

connections indicate the ways of biophysi-

cal transformation of the channels. For 

“+LU” (+LI= +LU), for ”⋂–ST” ST (+LI= 

–ST). 

    In this way we can predict the activity of 

any of the introduced channels... 

  

     Зростання  активності TE веде до –

PC і ⋂–GB (мал.17.2.4). В даному випа-

дку Матричні зв’язки указують шляхи 

біофізичної трансформації каналів. Для 

“–PC” (+TE= –PC), для ”⋂–GB” (+TE=  

GB). Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого з наведених ка-

налів… 

   Growth of TE activity leads to –PC and 

⋂–GB (fig.17.2.4). In this case, Matrix 

connections indicate the ways of biophysi-

cal transformation of the channels. For “–

PC” (+TE=–PC), for ”⋂–GB” (+TE=  

GB). In this way we can predict the activity 

of any of the introduced channels... 
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Мал.17.2.3 Матрична ідентифікація системної залежності (МАТИ-СИН) при  LI 
Fig.17.2.3 Matrix identification of systemic dependency (MOTHER-SON) under LI 

 

  

 
 

 

Мал.17.2.4 Матрична ідентифікація системної залежності (МАТИ-СИН) при  TE 
Fig.17.2.4 Matrix identification of systemic dependency (MOTHER-SON) under TE 

 

 

     Зростання  активності SI веде до +HT 

і –BL (мал.17.2.5). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для  

“+HT” (+SI= +HT), для ”–BL” (+SI= –

BL). Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого з каналів… 

     Growth of SI activity leads to +HT and 

–BL (fig.17.2.5). In this case, Matrix 

connections indicate the ways of biophysi-

cal transformation of the channels. For 

“+HT” (+SI= +HT), for ”–BL” (+SI= –

BL). In this way we can predict the activity 

of any of the introduced channels... 
 

  
 

Мал.17.2.5 Матрична ідентифікація системної залежності (МАТИ-СИН) при  SI 
Fig.17.2.5 Matrix identification of systemic dependency (MOTHER-SON) under SI 

 

    Зростання  активності LU веде до –LR 

і +LI (мал.17.2.6). В даному випадку Ма-

тричні зв’язки указують шляхи біофізи-

чної трансформації каналів. Для  

“–LR” (+LU= –LR), для ”+LI” (+LU= 

     Growth of LU activity leads to –LR and 

+LI (fig.17.2.6). In this case, Matrix con-

nections indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–LR” 

(+LU= –LR), for ”+LI” (+LU= +LI). 
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+LI). Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого з наведених ка-

налів… 

    In this way we can predict the activity of 

any of the introduced channels... 

 

  
 

Мал.17.2.6 Ідентифікації системної залежності за правилом “МАТИ-СИН” при  LU 
Fig.17.2.6 Matrix identification of systemic dependency (MOTHER-SON) under LU 

    Зростання  активності PC веде до –KI 

і ⋂–TE (мал.17.2.7). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для  

“–KI” (+PC=–KI), для ”⋂–TE ” (+PC= 

TE). Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого з каналів… 

   Growth of PC activity leads to –KI and 

⋂–TE (fig.17.2.7). In this case, Matrix 

connections indicate the ways of biophysi-

cal transformation of the channels. For “–

KI” (+PC=–KI), for ”⋂–TE ” (+PC= TE). 

    In this way we can predict the activity of 

any of the introduced channels... 
 

  
 

Мал.17.2.7 Матрична ідентифікація системної залежності (МАТИ-СИН) при  PC 
Fig.17.2.7 Matrix identification of systemic dependency (MOTHER-SON) under PC  

 
 

 

    Зростання  активності HT веде до –

SP і +SI (мал.17.2.8). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для  

“–SP” (+HT= –SP), для ”+SI” (+HT= 

+SI).. Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого з наведених ка-

налів… 

   Growth of HT activity leads to –SP and 

+SI (fig.17.2.8). In this case, Matrix con-

nections indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–SP” 

(+HT= –SP), for ”+SI” (+HT= +SI).    In 

this way we can predict the activity of any 

of the introduced channels... 

  

Зростання  активності ST веде до –LI 

і –SP (мал.17.2.9). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для  

“–LI” (+ST= –LI), для ”–SP” (+ST= –SP). 

Указаним шляхом можна передбачи-

ти активність любого каналу… 

   Growth of ST activity leads to –LI and 

–SP (fig.17.2.9). In this case, Matrix con-

nections indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–LI” 

(+ST= –LI), for ”–SP” (+ST= –SP). In this 

way we can predict the activity of any of 

the introduced channels... 

 

 



210 
 

 

  
 

Мал.17.2.8 Матрична ідентифікація системної залежності (МАТИ-СИН) при  HT 
Fig.17.2.8 Matrix identification of systemic dependency (MOTHER-SON) under HT 

 
 

  
 

Мал.17.2.9 Матрична ідентифікація системної залежності (МАТИ-СИН) при  ST 
Fig.17.2.9 Matrix identification of systemic dependency (MOTHER-SON) under ST 

 

Зростання  активності GB веде до  

+TE і +LR (мал.17.2.10). В даному випа-

дку Матричні зв’язки указують шляхи 

біофізичної трансформації каналів. Для  

“ +TE” (+GB= +TE), для ”+LR” (+GB= 

+LR). Указаним шляхом можна перед-

бачити активність любого з наведених 

каналів… 

   Growth of GB activity leads to (+TE 

and +LR (fig. 17.2.10). In this case, Matrix 

connections indicate the ways of biophysi-

cal transformation of the channels. For “–

LI” (+ST= –LI), for ”–SP” (+ST= –SP). In 

this way we can predict the activity of any 

of the introduced channels... 

 

  
 

Мал.17.2.10 Матрична ідентифікація системної залежності (МАТИ-СИН) при GB 
Fig.17.2.10 Matrix identification of systemic dependency (MOTHER-SON) under GB 

 

Зростання  активності KI веде до  

–BL і –PC (мал.17.2.11). В даному випа-

дку Матричні зв’язки указують шляхи 

біофізичної трансформації каналів. Для  

“–BL” (+KI= –BL), для ”–PC ” (+KI= 

   Growth of KI activity leads to (–BL 

and –PC (fig. 17.2.11). In this case, Matrix 

connections indicate the ways of biophysi-

cal transformation of the channels. For “–

BL” (+KI= –BL), for ”–PC ” (+KI= –PC). 
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–PC). Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого з наведених ка-

налів… 

In this way we can predict the activity of 

any of the introduced channels... 

 

  
 

Мал.17.2.11 Матрична ідентифікація системної залежності (МАТИ-СИН) при  KI 
Fig.17.2.11 Matrix identification of systemic dependency (MOTHER-SON) under KI 

 

Зростання  активності LR веде до 

+GB і –LU (мал.17.2.12). В даному ви-

падку Матричні зв’язки указують шляхи 

біофізичної трансформації каналів. Для  

“+GB” (+LR= +GB), для ”–LU” (+LR= 

+SP–LU). Указаним шляхом можна пе-

редбачити активність любого з наведе-

них каналів… 

   Growth of LR activity leads to +GB 

and –LU (fig.17.2.12). In this case, Matrix 

connections indicate the ways of biophysi-

cal transformation of the channels. For 

“+GB” (+LR= +GB),   for ”–LU” (+LR= 

+SP–LU). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels...  

 

  
 

Мал.17.2.12 Матрична ідентифікація системної залежності (МАТИ-СИН) при LR 
Fig.17.2.12 Matrix identification of systemic dependency (MOTHER-SON) under LR 

 
 

ВИСНОВКИ.      CONCLUSIONS. 
     1.Матрична експертиза системної 

біофізичної залежності за правилом 

“МАТИ-СИН (ПО ВЕЛИКОМУ КОЛУ)” підт-

верджує експериментальні дані і струк-

турну логічність “Вегетативної матриці 

Макаца”. 

     1.Matrix examination of the systemic 

biophysical dependency according to the 

rule "Mother-Son (through the big circle)" 

confirms experimental data and structural 

consistency of "Makats’s vegetative ma-

trix." 
 
 

 

 

 

17.3 – БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ МАТРИЧНОГО ПРОГНОЗУ 
 ЗА ПРАВИЛОМ “ДІД-ВНУК (БАТЬКО-СИН)” 

 

17.3 - BIOPHYSICAL REALITY OF THE MATRIX PROGNOSIS ACCO-
RDING THO THE RULE "GRANDFATHER-GRANDSON (FATHER-SON)" 

 

Матрична експертиза теоретичних Matrix examination of theoretical provi-
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положень за правилом “ДІД-ВНУК (БА-

ТЬКО-СИН)” свідчить про повну відпо-

відність біофізичної реальності з графо-

логічною структурою Матриці. Розгля-

немо проблему на окремих прикладах.  

sions, according to the rule "GRANDFA-

THER-GRAND-SON (FATHER-SON)" indi-

cates complete compliance of biophysical 

reality with the graphological structure of 

the Matrix. Let us observe the issue on sep-

arate examples.. 
  

     Зростання  активності BL веде до 

пригнічення акупунктурних каналів GB–

SI (мал.17.3.1). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шляхи біофізич-

ної трансформації каналів. Для “–GB” 

(+BL=–GB), для “–SI” (+BL=–SI).  Да-

ним шляхом можна передбачити актив-

ність любого з наведених каналів… 

     Growth of BL activity leads to oppres-

sion of the acupuncture channels GB–SI 

(fig. 17.3.1). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–GB” 

(+BL=–GB), for “–SI” (+BL= –SI).  In this 

way we can predict the activity of any of 

the introduced channels... 
 

  
 

Мал.17.3.1 Матрична ідентифікація системної залежності (ДІД-ВНУК) при  BL 
Fig.17.3. Matrix identification system dependency "GRANDFATHER-GRANDSON" at BL 

 
 

     Зростання  активності SP веде до 

пригнічення акупунктурних каналів LU–

KI (мал.17.3.2). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шляхи біофізич-

ної трансформації каналів. Для “–LU” 

(+SP= –HT–LU), для “–KI” (+SP= –KI).      

Даним  шляхом можна передбачити ак-

тивність любого з наведених каналів… 

     Growth of SP activity leads to oppres-

sion of the acupuncture channels LU-KI 

(fig.17.3.2). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–GB” 

(+BL=–GB), for “–SI” (+BL= –SI).  In this 

way we can predict the activity of any of 

the introduced channels ... 
 

 
 

 

Мал.17.3.2 Матрична ідентифікація системної залежності (ДІД-ВНУК) при  SP 
Fig.17.3.2 Matrix identification of systemic dependency "GRANDFATHER-GRANDSON" at SP 

 

     Зростання  активності LI веде до при-

гнічення акупунктурних каналів BL–

    Growth of LI activity leads to oppres-

sion of the acupuncture channels BL–GB 
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GB (мал.17.3.3). В даному випадку Ма-

тричні зв’язки указують шляхи біофізи-

чної трансформації каналів. Для “–BL” 

(+LI= –BL), для “–GB” (+LI= +TE –

GB).  Даним шляхом можна передбачи-

ти активність любого з наведених кана-

лів… 

(fig. 17.3.3). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–BL” 

(+LI= –BL), for “–GB” (+LI= +TE –

GB).   In this way we can predict the activi-

ty of any of the introduced channels...... 

 

  
 

Мал.17.3.3 Матрична ідентифікація системної залежності (ДІД-ВНУК) при  LI 
Fig.17.3.3 Matrix identification of systemic dependency  "GRANDFATHER-GRANDSON" at LI 

Зростання  активності TE веде до ⋂ 
+ST і +LI (мал.17.3.4). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для  

“⋂+ST” (+TE= –PC +ST), для  ”+LI ” 

(+TE= +LI). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з наве-

дених каналів… 

Growth of TE activity leads to ⋂+ST 

and +LI (fig.17.3.4). In this case, Matrix 

connections indicate the ways of biophysi-

cal transformation of the channels. For 

“⋂+ST” (+TE= –PC +ST),    for “+LI” 

(+TE= +LI). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 

 

  
 

Мал.17.3.4 Матрична ідентифікація системної залежності (ДІД-ВНУК) при  TE 
Fig.17.3.4 Matrix identification of systemic dependency  "GRANDFATHER-GRANDSON" at TE 

 

Зростання  активності SI веде до –ST і 

⋂+LI (мал.17.3.5). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для  

“–ST” (+SI= +LI–ST), для  ”⋂+LI” (+SI= 

⋂+LI). Указаним шляхом можна перед-

бачити активність любого з наведених 

каналів… 

Growth of SI activity leads to –ST and 

⋂+LI (fig.17.3.5). In this case, Matrix con-

nections indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–ST” 

(+SI= +LI–ST),   for ”+LI” (+SI= ⋂+LI). 

In this way we can predict the activity of 

any of the introduced channels... 

  

Зростання  активності LU веде до –KI 

і –LR (мал.17.3.6). В даному випадку 

Growth of LU activity leads to –ST and 

–LR (fig.17.3.6). In this case, Matrix con-
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Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для  

“–KI” (+LU= +BL–KI), для  ”–LR” 

(+LU= –LR). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з наве-

дених каналів… 

nections indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–KI” 

(+LU= +BL–KI), for ”–LR” (+LU= –LR). 

In this way we can predict the activity of 

any of the introduced channels... 

 

  
 

Мал.17.3.5 Матрична ідентифікація системної залежності (ДІД-ВНУК) при  SI 
Fig.17.3.5 Matrix identification of systemic dependency  "GRANDFATHER-GRANDSON" at SI 

 

 

  
 

Мал.17.3.6 Матрична ідентифікація системної залежності (ДІД-ВНУК) при  LU 
Fig.17.3.6 Matrix identification of systemic dependency  "GRANDFATHER-GRANDSON" at LU 

 

     Зростання  активності PC веде до –

SP і +LU (мал.17.3.7). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для  

“–SP” (+PC= +HT –SP), для  ”+LU” 

(+PC= +LU). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з наве-

дених каналів… 

   Growth of PC activity leads to –SP and 

+LU (fig.17.3.7). In this case, Matrix con-

nections indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–SP” 

(+PC= +HT –SP), for “+LU” (+PC= 

+LU). In this way we can predict the activi-

ty of any of the introduced channels... 

 

  
 

Мал.17.3.7 Матрична ідентифікація системної залежності (ДІД-ВНУК) при  PC 
Fig.17.3.7 Matrix identification of systemic dependency  "GRANDFATHER-GRANDSON" at PC 
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     Зростання  активності HT веде до –

SP і +LU (мал.17.3.8). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для  

“–SP” (+HT= –SP), для  ”+LU” (+HT= 

+LU). Указаним шляхом можна перед-

бачити активність любого з каналів… 

    Growth of HT activity leads to –SP 

and +LU (fig.17.3.8). In this case, Matrix 

connections indicate the ways of biophysi-

cal transformation of the channels. For “–

SP” (+HT= –SP), for “+LU” (+HT= 

+LU). In this way we can predict the activi-

ty of any of the introduced channels... 
 

  
 

Мал.17.3.8 Матрична ідентифікація системної залежності (ДІД-ВНУК) при  HT 
Fig.17.3.8 Matrix identification of systemic dependency  "GRANDFATHER-GRANDSON” at HT 

Зростання  активності ST веде до –LI 

і –BL  (мал.17.3.9). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для  

“–LI” (+ST= –LI), для  ”–BL” (+ST= –

BL).  Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого з наведених ка-

налів… 

 Growth of ST activity leads to –LI and 

–BL (fig.17.3.9). In this case, Matrix con-

nections indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–LI” 

(+ST= –LI), for “–BL” (+ST= –BL).  In 

this way we can predict the activity of any 

of the introduced channels... 

 

  
 

Мал.17.3.9 Матрична ідентифікація системної залежності (ДІД-ВНУК) при  ST 
Fig.17.3.9 Matrix identification of systemic dependency  "GRANDFATHER-GRANDSON”  at +ST 

 

Зростання  активності GB веде до –SI 

і +ST  (мал.17.3.10). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для  

“–SI” (+GB= +LR–SI), для  ”+ST” (+GB= 

+ST). Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого з наведених ка-

налів… 

Growth of GB activity leads to –SI and 

+ST (fig.17.3.10). In this case, Matrix con-

nections indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–SI” 

(+GB= +LR–SI), for “+ST” (+GB= +ST). 

In this way we can predict the activity of 

any of the introduced channels... 

  

Зростання  активності KI веде до +LR Growth of KI activity leads to +LR and 

 

 



216 
 

і –HT  (мал.17.3.11). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шляхи біофі-

зичної трансформації каналів. Для  

“+LR” (+KI= +LR), для  ”–HT” (+KI= –

PC–HT).  Указаним шляхом можна пе-

редбачити активність любого з наведе-

них каналів… 

–HT (fig.17.3.11). In this case, Matrix con-

nections indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “+LR” 

(+KI= +LR), for “–HT” (+KI= –PC–HT). 
In this way we can predict the activity of 

any of the introduced channels... 

 

  
 

Мал.17.3.10 Матрична ідентифікація системної залежності (ДІД-ВНУК) при  GB 
Fig.17.3.10 Matrix identification of systemic dependency  "GRANDFATHER-GRANDSON”at GB 
 
 

  
 

Мал.17.3.11 Матрична ідентифікація системної залежності (ДІД-ВНУК) при  KI 
Fig.17.3.11 Matrix identification of systemic dependency  "GRANDFATHER-GRANDSON” at KI 
 

     Зростання  активності LR веде до –

HT і –SP  (мал.17.3.12). В даному випад-

ку Матричні зв’язки указують шляхи 

біофізичної трансформації каналів. Для  

“–HT” (+LR= +GB–HT), для  ”–SP ” 

(+LR= -SP). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з наве-

дених каналів… 

Growth of LR activity leads to –HT  and 

–SP (fig.17.3.12). In this case, Matrix con-

nections indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–HT” 

(+LR= +GB–HT),   for “–SP” (+LR= -SP). 

In this way we can predict the activity of 

any of the introduced channels... 
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Мал.17.3.12 Матрична ідентифікація системної залежності (ДІД-ВНУК) при  LR 
Fig.17.3.12 Matrix identification of systemic dependency  "GRANDFATHER-GRANDSON” at LR 
 

ВИСНОВКИ.           CONCLUSIONS. 

1.Матрична експертиза системної бі-

офізичної залежності за правилом “ДІД-

ВНУК (БАТЬКО-СИН)” підтверджує 

експериментальні дані і структурну ло-

гічність “Вегетативної матриці Макаца”. 

     1.Matrix examination of systemic bio-

physical dependency according to the rule 

"Grandfather-Grandson (Father-Son)" con-

firms experimental data and structural con-

sistency of "Makats’s vegetative matrix." 

2. Звертає на себе увагу функціональ-

на універсальність Матриці… 

     2.The Matrix is functionally universal. 

 

 

 

17.4 – БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ МАТРИЧНОГО ПРОГНОЗУ 
 ЗА ПРАВИЛОМ “ПІВДЕНЬ–ПІВНІЧ” 

 

17.4 – BIOPHYSICAL REALITY OF THE MATRIX PROGNOSIS 
 ACCORDING TO THE RULE "MIDDAY-MIDNIGHT" 

 

Матрична експертиза теоретичних 

положень за правилом “ПІВДЕНЬ–ПІ-

ВНІЧ” свідчить про повну відповідність 

біофізичної реальності з графологічною 

структурою Матриці. Розглянемо про-

блему на окремих прикладах.  

 

Matrix examination of theoretical provi-

sions of the rule "MIDDAY-MIDNIGHT" 

indicates complete compliance of biophysi-

cal reality with the graphological structure 

of the Matrix. Let us observe the issue on 

separate examples..  

     Зростання  активності BL веде до –

LU (мал.17.4.1). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для  

“–LU” (+BL=–LU). Указаним шляхом 

можна передбачити активність любого з 

наведених каналів… 

Growth of BL activity leads to –LU 

(fig.17.4.1). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical trans-

formation of the channels. For “–LU” 

(+BL=–LU). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 

 

  
 

Мал.17.4.1 Матрична ідентифікація системної залежності (ПІВДЕНЬ–ПІВНІЧ) при BL 
Fig.17.4.1 Matrix identification of systemic dependency (MIDDAY-MIDNIGHT) under  BL 

 

Зростання  активності LU веде до –

BL (мал.17.4.2). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шлях біофізичної 

трансформації каналів. Для “–BL”  (+ LU 

=–BL). Указаним шляхом можна перед-

бачити активність любого з наведених 

каналів… 

Growth of BL activity leads to –LU 

(fig.17.4.1). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–LU” 

(+BL=–LU). In this way we can predict 

the activity of any of the introduced chan-

nels... 
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Мал.17.4.2 Матрична ідентифікація системної залежності (ПІВДЕНЬ–ПІВНІЧ) при  LU 
Fig.17.4.2 Matrix identification of systemic dependency (MIDDAY-MIDNIGHT) under  LU 
 

  

Зростання  активності LI веде до –

KI (мал.17.4.3). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шлях біофізичної 

трансформації каналів. Для “–KI” (+LI=–

KI). Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого з каналів… 

Growth of LI activity leads to –KI 

(fig.17.4.3). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–KI” 

(+LI=–KI). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 
  

Зростання  активності KI веде до –

LI (мал.17.4.4). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шлях біофізичної 

трансформації каналів.Для “–LI”  (+KI= 

–LI). Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого каналу… 

Growth of KI activity leads to –LI 

(fig.17.4.4). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels.  For “–KI” 

(+LI=–KI). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 
 

 
 

  
 

Мал.17.4.3 Матрична ідентифікація системної залежності (ПІВДЕНЬ–ПІВНІЧ) при  LI 
Fig.17.4.3 Matrix identification of systemic dependency (MIDDAY-MIDNIGHT) under  LI 

 
 

  
 

Мал.17.4.4 Матрична ідентифікація системної залежності (ПІВДЕНЬ–ПІВНІЧ) при  KI 
Fig.17.4.4 Matrix identification of systemic dependency (MIDDAY-MIDNIGHT) under  KI 
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Зростання  активності SI веде до –

LR (мал.17.4.5). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для “–LR” 

(+SI= –LR). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з наве-

дених каналів… 

Growth of SI activity leads to –LR 

(fig.17.4.5). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels.  For “–LR” 

(+SI= –LR). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 

 

 
 

 

Мал.17.4.5 Матрична ідентифікація системної залежності (ПІВДЕНЬ–ПІВНІЧ) при  SI 
Fig.17.4.5 Matrix identification of systemic dependency (MIDDAY-MIDNIGHT) under  SI 

 

 

     Зростання  активності LR веде до –SI 

(мал.17.4.6). В даному випадку Матрич-

ні зв’язки указують шлях біофізичної 

трансформації каналів. Для  “–SI” (+LR= 

–SI). Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого з наведених ка-

налів… 

Growth of LR activity leads to –SI 

(fig.17.4.6). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels.  For “–SI” 

(+LR= –SI). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels...  

 

  
 

Мал.17.4.6 Матрична ідентифікація системної залежності (ПІВДЕНЬ–ПІВНІЧ) при  LR 
Fig.17.4.6 Matrix identification of systemic dependency (MIDDAY-MIDNIGHT) under  LR 

 
 

     Зростання  активності GB веде до –

HT (мал.17.4.7). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для “–HT” 

(+GB= –HT). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з наве-

дених каналів… 

Growth of GB activity leads to –HT 

(fig.17.4.7). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–HT” 

(+GB= –HT). In this way we can predict 

the activity of any of the introduced chan-

nels... 
  

     Зростання  активності HT веде до –

GB (мал.17.4.8). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шлях біофізич-

Growth of HT activity leads to –GB 

(fig.17.4.8). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 
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ної трансформації каналів. Для “–GB” 

(+HT= –GB). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з наве-

дених каналів… 

transformation of the channels.  For “–GB” 

(+HT= –GB). In this way we can predict 

the activity of any of the introduced chan-

nels... 
 

  
 

Мал.17.4.7 Матрична ідентифікація системної залежності (ПІВДЕНЬ–ПІВНІЧ) при  GB 
Fig.17.4.7 Matrix identification of systemic dependency (MIDDAY-MIDNIGHT) under  GB 

 

  
 

Мал.17.4.8 Матрична ідентифікація системної залежності (ПІВДЕНЬ–ПІВНІЧ) при  HT 
Fig.17.4.8 Matrix identification of systemic dependency (MIDDAY-MIDNIGHT) under  HT 

 
  

     Зростання  активності SP веде до –TE 

(мал.17.4.9). В даному випадку Матрич-

ні зв’язки указують шлях біофізичної 

трансформації каналів. Для “–TE” (+SP= 

–TE). Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого з наведених ка-

налів… 

Growth of SP activity leads to –TE 

(fig.17.4.9). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels.  For “–TE” 

(+SP= –TE). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 

 

 

  
 

Мал.17.4.9 Матрична ідентифікація системної залежності (ПІВДЕНЬ–ПІВНІЧ) при  SP 
Fig.17.4.9 Matrix identification of systemic dependency (MIDDAY-MIDNIGHT) under  SP 

 

     Зростання  активності TE веде до –SP 

(мал.17.4.10). В даному випадку Матри-

Growth of TE activity leads to –SP 

(fig.17.4.10). In this case, Matrix connec-
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чні зв’язки указують шлях біофізичної 

трансформації каналів. Для “–SP” (+TE 

=–TE). Указаним шляхом можна перед-

бачити активність любого каналу… 

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels.  For “–TE” 

(+SP= –TE). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 
 

  
 

Мал.17.4.10 Матрична ідентифікація системної залежності (ПІВДЕНЬ–ПІВНІЧ) при  TE 
Fig.17.4.10 Matrix identification of systemic dependency (MIDDAY-MIDNIGHT) under  TE 

 
 

     Зростання  активності PC веде до –

ST (мал.17.4.11). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шлях біофі-

зичної трансформації. Для “–ST” (+PC= 

–ST). Указаним шляхом передбачаєть-

ся активність любого каналу. 

Growth of PC activity leads to –ST 

(fig.17.4.11). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical trans-

formation of the channels.  For “–ST” 

(+PC= –ST). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels...  
 

 

  
 

Мал.17.4.11 Матрична ідентифікація системної залежності (ПІВДЕНЬ–ПІВНІЧ) при  PC 
Fig.17.4.11 Matrix identification of systemic dependency (MIDDAY-MIDNIGHT) under  PC 

 

     Зростання  активності ST веде до –PC 

(мал.17.4.12). В даному випадку Матри-

чні зв’язки указують шлях біофізичної 

трансформації каналів. Для “–PC” (+ST= 

–PC). Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого з каналів… 

Growth of ST activity leads to –PC 

(fig.17.4.12). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels.  For “–PC” 

(+ST= –PC). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 
 

  
 

Мал.17.4.12 Матрична ідентифікація системної залежності (ПІВДЕНЬ–ПІВНІЧ) при  ST 
Fig.17.4.12 Matrix identification of systemic dependency (MIDDAY-MIDNIGHT) under  ST 
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ВИСНОВКИ.      CONCLUSIONS. 

1.Матрична експертиза системної бі-

офізичної залежності за правилом “ПІ-

ВДЕНЬ–ПІВНІЧ” підтверджує експери-

ментальні дані і структурну логічність 

“Вегетативної матриці Макаца”. 

     1.Matrix examination of systemic bio-

physical dependency according to the rule 

"MIDDAY-MIDNIGHT" confirms exper-

imental data and structural consistency of 

"Makats’s vegetative matrix". 

2. Звертає на себе увагу функціональ-

на універсальність Матриці… 

     2.The Matrix is functionally universal. 

 

 

 

17.5 – БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ МАТРИЧНОГО ПРОГНОЗУ 
 ЗА ПРАВИЛОМ “ЛІВИЙ–ПРАВИЙ (ЧОЛОВІК–ЖІНКА)” 

 

17.5 – BIOPHYSICAL REALITY OF THE MATRIX PROGNOSIS  
ACCORDING TO THE RULE “LEFT-RIGHT (MAN-WOMAN)” 

 

Матрична експертиза теоретичних 

положень за правилом “ЛІВИЙ–ПРАВИЙ 

(ЧОЛОВІК–ЖІНКА)” свідчить про повну 

відповідність біофізичної реальності з 

графологічною структурою Матриці.  

Розглянемо проблему на прикладах.  

Matrix examination of theoretical provi-

sions of the rule "Left-Right (Man-

Woman)" indicates complete compliance of 

biophysical reality with the graphological 

structure of the Matrix. Let us observe the 

issue on separate examples. 
 
 

     Зростання  активності BL веде до –

TE (мал.17.5.1). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для “–TE” 

(+BL=+SP–TE). Указаним шляхом мож-

на передбачити активність любого з на-

ведених каналів… 

Growth of BL activity leads to –TE 

(fig.17.5.1). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–TE” 

(+BL=+SP–TE). In this way we can predict 

the activity of any of the introduced chan-

nels... 
 

  
 

Мал.17.5.1 Матрична ідентифікація системної залежності (ЛІВИЙ–ПРАВИЙ) при  BL 
Fig.17.5.1 Matrix identification of systemic dependency (LEFT-RIGHT) under  BL 

 
 

 Зростання  активності TE веде до –

BL  (мал.17.5.2). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для “–BL” 

(+TE=+SI–BL). Указаним шляхом мож-

на передбачити активність любого з на-

ведених каналів… 

Growth of TE activity leads to –BL 

(fig.17.5.2). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–BL” 

(+TE=+SI–BL). In this way we can predict 

the activity of any of the introduced chan-

nels... 
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Мал.17.5.2 Матрична ідентифікація системної залежності (ЛІВИЙ–ПРАВИЙ) при  TE 
Fig.17.5.2 Matrix identification of systemic dependency (LEFT-RIGHT) under  TE 

 
 

Зростання  активності KI веде до –PC  

(мал.17.5.3). В даному випадку Матрич-

ні зв’язки указують шлях біофізичної 

трансформації каналів. Для “–PC” (+KI= 

–PC). Таким  шляхом можна передбачи-

ти активність любого з каналів… 

Growth of KI activity leads to –PC 

(fig.17.5.3). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For  “–PC” 

(+KI= –PC). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 
  

 Зростання  активності SP веде до ⋂–

LR (мал.17.5.5). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для  

“⋂–LR” (+SP= ⋂–LR). Указаним шляхом 

можна передбачити активність любого з 

наведених каналів… 

Growth of SP activity leads to ⋂–LR 

(fig.17.5.5). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “⋂–

LR” (+SP= ⋂–LR). In this way we can 

predict the activity of any of the introduced 

channels... 
  

 Зростання  активності LR веде до –

SP (мал.17.5.6). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для “–SP” 

(+LR= –SP). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з наве-

дених каналів… 

Growth of LR activity leads to –SP 

(fig.17.5.6). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–SP” 

(+LR= –SP). In this way we can predict 

the activity of any of the introduced chan-

nels... 
 

 

  
 

Мал.17.5.4 Матрична ідентифікація системної залежності при  PC 
Fig.17.5.4 Matrix identification of systemic dependency (LEFT-RIGHT) under  PC 
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Мал.17.5.5 Матрична ідентифікація системної залежності (ЛІВИЙ–ПРАВИЙ) при  SP 
Fig.17.5.5 Matrix identification of systemic dependency (LEFT-RIGHT) under  SP 

 

 

  
 

Мал.17.5.6 Матрична ідентифікація системної залежності (ЛІВИЙ–ПРАВИЙ) при  LR 
Fig.17.5.6 Matrix identification of systemic dependency (LEFT-RIGHT) under  LR 

 

 Зростання  активності GB веде до + 

ST (мал.17.5.7). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для “+ST” 

(+GB=+ST). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з кана-

лів… 

Growth of GB activity leads to +ST 

(fig.17.5.7). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “+ST” 

(+GB=+ST). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 

 

  
 

Мал.17.5.7 Матрична ідентифікація системної залежності (ЛІВИЙ–ПРАВИЙ) при  GB 
Fig.17.5.7 Matrix identification of systemic dependency (LEFT-RIGHT) under  GB 

 

 Зростання  активності ST веде до 

+GB (мал.17.5.8). В даному випадку Ма-

тричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для  “+GB” 

(+ST=+GB). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого каналу. 

Growth of ST activity leads to +GB 

(fig.17.5.8). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “+GB” 

(+ST=+GB). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 
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Мал.17.5.8 Матрична ідентифікація системної залежності (ЛІВИЙ–ПРАВИЙ) при  ST 
Fig.17.5.8 Matrix identification of systemic dependency (LEFT-RIGHT) under  ST 

 

 Зростання  активності LI веде до +SI 

(мал.17.5.9). В даному випадку Матрич-

ні зв’язки указують шлях біофізичної 

трансформації каналів. Для “+SI” (+LI= 

+SI). Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого каналу… 

Growth of LI activity leads to +SI 

(fig.17.5.9). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “+SI” 

(+LI=+SI). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 
 

  
 

Мал.17.5.9 Матрична ідентифікація системної залежності (ЛІВИЙ–ПРАВИЙ) при  LI 
Fig.17.5.9 Matrix identification of systemic dependency (LEFT-RIGHT) under  LI 

 

 Зростання  активності SI веде до  

+LI (мал.17.5.10). В даному випадку Ма-

тричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для “+LI” 

(+SI= +LI). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого каналу. 

Growth of SI activity leads to  +LI 

(fig.17.5.10). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “+LI” 

(+SI= +LI). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels.. 
 

  
 

Мал.17.5.10 Матрична ідентифікація системної залежності (ЛІВИЙ–ПРАВИЙ) при  SI 
Fig.17.5.10 Matrix identification of systemic dependency (LEFT-RIGHT) under  SI 

 

Зростання  активності HT веде до  

+LU (мал.17.5.11). В даному випадку 
Growth of HT activity leads to +LU 

(fig.17.5.11). In this case, Matrix connections 
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Матричні зв’язки указують шлях біо-

фізичної трансформації. Для “+LU” 

(+HT= +LU). Указаним шляхом перед-

бачають активність любого каналу. 

indicate the ways of biophysical transfor-

mation of the channels. For “+LU” (+HT= 

+LU). In this way we can predict the activity 

of any of the introduced channels... 
 

  
Мал.17.5.11 Матрична ідентифікація системної залежності (ЛІВИЙ–ПРАВИЙ) при HT 

Fig.17.5.11 Matrix identification of systemic dependency (LEFT-RIGHT) under  HT 
 

 

 Зростання  активності LU веде до  

+HT (мал.17.5.12). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шлях біо-

фізичної трансформації каналів. Для 

“+HT” (+LU=+HT). Указаним шляхом 

можна передбачити активність любого 

з наведених каналів… 

Growth of LU activity leads to +HT 

(fig.17.5.12). In this case, Matrix connections 

indicate the ways of biophysical transfor-

mation of the channels. For “+HT” 

(+LU=+HT). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 

 

  
 

Мал.17.5.12 Матрична ідентифікація системної залежності (ЛІВИЙ–ПРАВИЙ) при LU 
Fig.17.5.12 Matrix identification of systemic dependency (LEFT-RIGHT) under  LU 

 

ВИСНОВКИ.      CONCLUSIONS. 

1.Матрична експертиза системної бі-

офізичної залежності за правилом “ЛІ-

ВИЙ–ПРАВИЙ (ЧОЛОВІК–ЖІНКА)” 

підтверджує експериментальні дані і 

структурну логічність “Вегетативної 

матриці Макаца”. 

     1.Matrix examination of systemic de-

pendency according to the rule "LEFT-

RIGHT (MAN-WOMAN)" confirms ex-

perimental data and structural consistency 

of "Makats’s vegetative matrix." 

2. Звертає на себе увагу функціональ-

на універсальність Матриці… 

     2.The Matrix is functionally universal. 

 

 

 

17.6 – БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ МАТРИЧНОГО ПРОГНОЗУ 
 ЗА ПРАВИЛОМ “ СПАРЕНІ КАНАЛИ ” 

 

17.6 - BIOPHYSICAL REALITY OF THE MATRIX PROGNOSIS  
ACCORDING TO THE RULE "PAIRED CHANNELS" 
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Матрична експертиза теоретичних 

положень за правилом “СПАРЕНІ КА-

НАЛИ” свідчить про повну відповід-

ність біофізичної реальності з графоло-

гічною структурою Матриці. Розгляне-

мо проблему на окремих прикладах.  

Matrix examination of theoretical provi-

sions of the rule "PAIRED CHANNELS" 

indicates full compliance of biophysical 

reality with the graphological structure of 

the Matrix. Let us observe the issue on sep-

arate examples. 
  

Зростання  активності BL веде до  –KI 

(мал.17. 6.1). В даному випадку Матри-

чні зв’язки указують шлях біофізичної 

трансформації каналів. Для “–KI” (+BL= 

–KI). Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого з наведених ка-

налів… 

Growth of BL activity leads to –KI 
(fig.17.6.1). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–KI” 

(+BL= –KI). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 

 

  
 

Мал.17.6.1 Матрична ідентифікація системної залежності ((СПАРЕНІ КАНАЛИ)) при BL 
Fig.17.6.1 Matrix identification of systemic dependency (PAIRED CHANNELS) under + BL 

 

 

 Зростання  активності KI веде до  –

BL (мал.17.6.2). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для “–BL” 

(+KI= –BL). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з наве-

дених каналів… 

Growth of KI activity leads to –BL 

(fig.17.6.2). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–

BL” (+KI= –BL). In this way we can pre-

dict the activity of any of the introduced 

channels... 
 

  
 

Мал.17.6.2 Матрична ідентифікація системної залежності (СПАРЕНІ КАНАЛИ) при KI 
Fig.17.6.2 Matrix identification of systemic dependency (PAIRED CHANNELS) under + KI 

 

Зростання  активності SP веде до  –ST 

(мал.17. 6.3). В даному випадку Матри-

чні зв’язки указують шлях біофізичної 

трансформації каналів. Для “–ST” (+SP= 

Growth of SP activity leads to –ST 

(fig.17.6.3). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–ST” 
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–ST). Указаним шляхом можна передба-

чити активність любого з каналів… 

(+SP=–ST). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 
  

 Зростання  активності ST веде до  –

SP (мал.17. 6.4). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для “–SP” 

(+ST=–SP). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з наве-

дених каналів… 

Growth of ST activity leads to –SP 

(fig.17.6.4). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–SP” 

(+ST=–SP). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 

 

  
 

Мал.17.6.3 Матрична ідентифікація системної залежності (СПАРЕНІ КАНАЛИ) при  SP 
Fig.17.6.3 Matrix identification of systemic dependency (PAIRED CHANNELS) under + SP 

 
 

 

  
 

Мал.17.6.4 Матрична ідентифікація системної залежності (СПАРЕНІ КАНАЛИ) при  ST 
Fig.17.6.4 Matrix identification of systemic dependency (PAIRED CHANNELS) under + ST 

 

 

 Зростання  активності LI веде до  

+LU (мал.17.6.5). В даному випадку Ма-

тричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для “+LU” 

(+ST= –SP). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з наве-

дених каналів… 

Growth of LI activity leads to +LU 

(fig.17.6.5). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “+LU” 

(+ST= –SP). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 

  

 Зростання  активності LU веде до  

+LI (мал.17.6.6). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для “+LI” 

(+LU=+LI). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з наве-

дених каналів… 

Growth of LU activity leads to +LI 
(fig.17.6.6). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “+LI” 

(+LU=+LI). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels.. 
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Мал.17.6.5 Матрична ідентифікація системної залежності (СПАРЕНІ КАНАЛИ) при  LI 
Fig.17.6.5 Matrix identification of systemic dependency (PAIRED CHANNELS) under + LI 

 

 

 

  
Мал.17.6.6 Матрична ідентифікація системної залежності (СПАРЕНІ КАНАЛИ) при  LU 

Fig.17.6.6 Matrix identification of systemic dependency (PAIRED CHANNELS) under + LU 
 

 

 Зростання  активності TE веде до  –

PC (мал.17.6.7). В даному випадку Мат-

ричні зв’язки указують шлях біофізичної 

трансформації каналів. Для “–PC” (+TE= 

–PC).  Указаним шляхом передбачається 

активність любого каналу… 

Growth of activity TE leads to –PC 

(fig.17.6.7). In this case, Matrix links indi-

cate ways biophysical transformation 

channels. For “–PC” (+TE= –PC).  The 

specified can be predicted by the activity of 

any of the channels... 

 

  
 
Мал.17.6.7 Матрична ідентифікація системної залежності (СПАРЕНІ КАНАЛИ) при  TE 

Fig.17.6.7 Matrix identification of systemic dependency (PAIRED CHANNELS) under TE 
 

 

  

 Зростання  активності PC веде до  

⋂+TE (мал.17.6.8). В даному випадку 

Матричні зв’язки указують шлях біофі-

зичної трансформації. Для “⋂+TE ” 

(+PC=⋂+TE). Указаним шляхом перед-

бачається активність любого каналу… 

Growth of PC activity leads to ⋂+TE 

(fig.17.6.8). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–PC” 

(+TE= –PC).  In this way we can predict 

the activity of any of the introduced chan-
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nels... 
  

 
 

 
 

  
Мал.17.6.8 Матрична ідентифікація системної залежності (СПАРЕНІ КАНАЛИ) при  PC 

Fig.17.6.8 Matrix identification of systemic dependency (PAIRED CHANNELS) under  PC 
 

 Зростання  активності SI веде до  

+HT (мал.17.6.9). В даному випадку Ма-

тричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для “+HT” 

(+SI=+HT). Указаним шляхом передба-

чається активність любого каналу… 

Growth of SI activity leads to +HT 

(fig.17.6.9). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “+HT” 

(+SI=+HT).  In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 
 

  
 

Мал.17.6.9 Матрична ідентифікація системної залежності (СПАРЕНІ КАНАЛИ) при  SI 
Fig.17.6.9 Matrix identification of systemic dependency (PAIRED CHANNELS) under  SI 

 

 

 Зростання  активності HT веде до  

+SI (мал.17.6.10). В даному випадку Ма-

тричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для “+SI” 

(+HT=+SI). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з наве-

дених каналів… 

Growth of HT activity leads to +SI 
(fig.17.6.10). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “+SI” 

(+HT=+SI).  In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 

  

Зростання  активності GB веде до  –

LR (мал.17.6.11). В даному випадку Ма-

тричні зв’язки указують шлях біофізич-

ної трансформації каналів. Для “–LR” 

(+GB=+LR). Указаним шляхом можна 

передбачити активність любого з наве-

дених каналів… 
 

Growth of GB activity leads to –LR 

(fig.17.6.11). In this case, Matrix connec-

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels. For “–LR” 

(+GB=+LR). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 

Зростання  активності LR веде до  

+GB (мал.17.6.12). В даному випадку 
Growth of LR activity leads to +LR 

(fig.17.6.12). In this case, Matrix connec-
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Матричні зв’язки указують шлях біофі-

зичної трансформації каналів. Для 

“+GB” (+LR=+GB). Указаним шляхом 

можна передбачити активність любого з 

наведених каналів… 

tions indicate the ways of biophysical 

transformation of the channels.  For “+GB” 

(+LR=+GB). In this way we can predict the 

activity of any of the introduced channels... 

  
 

  
 

Мал.17.6.10 Матрична ідентифікація системної залежності (СПАРЕНІ КАНАЛИ) при HT 
Fig.17.6.10 Matrix identification of systemic dependency (PAIRED CHANNELS) under  HT 

 

  
 

 
Мал.17.6.11 Матрична ідентифікація системної залежності (СПАРЕНІ КАНАЛИ) при GB 
Fig.17.6.11 Matrix identification of systemic dependency (PAIRED CHANNELS) under  GB 

 
 

 

 

  
 

Мал.17.6.12 Матрична ідентифікація системної залежності (СПАРЕНІ КАНАЛИ) при LR 

Fig.17.6.12 Matrix identification of systemic dependency (PAIRED CHANNELS) under  LR 
 

 
 

ВИСНОВОК. CONCLUSION. 
1.Матрична експертиза системної бі-

офізичної залежності за правилом 

“СПАРЕНІ КАНАЛИ“ підтверджує екс-

периментальні дані і структурну логіч-

1.Matrix examination of systemic bio-

physical dependency according to the rule 

“PAIRED CHANNELS” confirms experi-

mental data and structural consistency of 
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ність “Вегетативної матриці Макаца”. "Makats’s vegetative matrix". 

2. Звертає на себе увагу функціональ-

на універсальність Матриці… 

2.The Matrix is functionally universal. 
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18-та проблема традиційної голкотерапії (акупунктури) 
ВЕГЕТАТИВНА СУТНІСТЬ ГОЛКОТЕРАПІЇ ЯК ПРОБЛЕМА 

“ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ” 
 

18-th issue of traditional Acupuncture Therapy 
VEGETATIVE ESSENCE OF ACUPUNCTURE THERAPY AS AN 

ISSUE OF “FUNCTIONAL VEGETOLOGY” 

 
     Даний розділ принципово актуаль-

ний. В ньому вперше ставиться питання 

про вегетативну спрямованість репрезе-

нтативних ФАЗ і проводиться біофізич-

на паралель між східними синдромами 

ЯН-ІНЬ (збудження – пригнічення) і за-

хідним розумінням симпатичної і пара-

симпатичної активності ВНС, які забез-

печують вегетативний гомеостаз. 

     This chapter is principally up-to-date. It 

contains the issue of vegetative orientation 

of the traditional Acupuncture therapy and 

biophysical parallel between the eastern 

concept of YIN-YANG syndrome and the 

Western concept of sympathetic and para-

sympathetic activity of VNS, which is re-

sponsible for vegetative equilibrium (vege-

tative homeostasis). 

      Дослідження матеріалістів–органіків 

показали, що симпатичний і парасимпа-

тичний відділи вегетативної нервової 

системи знаходяться в постійній взаємо-

дії. При цьому базову біологічну функ-

цію ВНС поділили на:  

     The studies of the materialists-organists 

have shown that sympathetic and parasym-

pathetic divisions of vegetative nervous 

system are in constant interaction. At the 

same time the biological function of VNS 

was divided into:  

а) трофотропну - спрямовану на під-

тримку динамічної стабільності внутрі-

шнього середовища організму, його фі-

зико-хімічних, біохімічних, фермента-

тивних, гуморальних і інших констант; 

a) trophotropic – oriented at mainte-

nance of dynamic stability of the internal 

environment of organism, its physicochem-

ical, biochemical, enzymatic, humoral and 

other constants; 

б) ерготропну - спрямовану на веге-

тативно-метаболічне забезпечення різ-

них форм адаптивної поведінки, розу-

мової і фізичної діяльності, реалізації 

біологічних мотивацій до умов зовніш-

нього середовища, що змінюються. 

b) ergotropic – oriented at vegetative-

metabolic maintenance of various forms of 

adaptive behavior,  mental and physical 

activity, realization of biological motiva-

tions according to the conditions of the ex-

ternal environment, which is constantly 

changing. 

При цьому мають на увазі, що ВНС 

реалізує свої функції зміною судинного 

тонусу, адаптаційних і трофічних реак-

цій і функціонального управління внут-

рішніми органами (що, до речі, відпові-

дає традиційним положенням ідеології 

східної філософії). 

At the same time, it is understood, that 

VNS performs its functions by the change 

of vascular tone, adaptive and trophic reac-

tions and functional control over internal 

organs (which, by the way, is compatible 

with traditional positions of the ideology of 

the eastern philosophy). 

На основі морфологічних і функ-

ціональних особливостей ВНС поділили 

на: а) симпатичну, яка активує ерготро-

пну функцію, коригує стандартні умови 

внутрішнього середовища, обумовлює 

виконавчу функцію, гальмує анаболічні 

і активує катаболічні процеси; б) пара-

On the basis of morphological and func-

tional peculiarities VNS was divided into: 

a) sympathetic – that activates the ergo-

tropic function, corrects standard condi-

tions of the internal environment, condi-

tions executive function, inhibits anabolic 

and activates catabolic processes; b) para-
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симпатичну, яка більше спрямована на 

підтримку гомеостатичної рівноваги 

(тобто трофотропної функції), стимулює 

анаболічні і пригнічує катаболічні про-

цеси. 

sympathetic – which is mostly oriented at 

the maintenance of homeostatic equilibri-

um (i.e. trophotropic function), stimulates 

anabolic and inhibits catabolic processes. 

     Обидва відділи ВНС функціонують 

як антагоністи і за рахунок подвійної 

іннервації більшості внутрішніх органів 

забезпечують сталість динамічної рівно-

ваги відповідних функцій. На відміну 

від парасимпатичного, функція симпа-

тичного відділу ВНС більше залежить 

від центральної нервової і ендокринної 

систем і процесів, що відбуваються на 

периферії і у вісцеральній сфері. Тому її 

тонус нестійкий, вимагає постійних при-

стосувальних і компенсаторних реакцій.  

    The two divisions of VNS are function-

ing like antagonists, and at the expense of 

double innervations of the majority of the 

internal organs, ensure stability of the dy-

namic equilibrium of the appropriate func-

tions. Unlike parasympathetic, the function 

of the sympathetic division of VNS de-

pends mostly on central nervous and endo-

crine systems and processes that occur at 

the periphery and in visceral sphere. That is 

why its tone is unstable, needs constant 

adaptive and compensatory reactions. 

     Загалом органна ВНС забезпечує пе-

ріодичність більшості біохімічних і фізі-

ологічних процесів, підтримуючи в ме-

жах норми біологічні константи і адап-

тацію організму до умов зовнішнього 

середовища (останнє контролюється по-

двійною іннервацією більшості внутрі-

шніх органів). Подібна симпатична і па-

расимпатична іннервація обумовлює 

контроль і регуляцію процесів збуджен-

ня і пригнічення органів і функціональ-

них систем, забезпечуючи сталість ди-

намічної рівноваги відповідних функцій. 

     Generally, organ VNS provides perio-

dicity of the majority of biochemical and 

physiological processes, maintaining in the 

zone of norm the biological constants and 

adaptation of organism to the conditions of 

the external environment (the latter is con-

trolled by the double innervations of the 

majority of internal organs). Similar sym-

pathetic and parasympathetic innervations 

condition the control and regulation of the 

processes of excitation and oppression of 

organs and functional systems, providing 

stability of dynamic equilibrium of the ap-

propriate functions. 

     Теоретична база Східної терапев-

тичної філософії базується на гармонії в 

організмі двох протилежних сил ( ІНЬ - 

пригнічення і ЯН - збудження), які кон-

тролюють динамічно-функціональну 

сталість організму. При цьому підкрес-

люється її безпосередня залежність від 

космофізичних факторів. Порушення 

гармонії веде до патології, яка виража-

ється в послабленні, або посиленні фун-

кціональної ІНЬ або ЯН активності (до 

речі, основою пульсової діагностики є 

визначення співвідносності ЯН-ІНЬ си-

ндромів, з метою відновлення по-

рушеної функціональної рівноваги). 

    The theoretical basis of the eastern ther-

apeutic philosophy is grounded on the har-

mony within the organism of two opposite 

powers (YIN – oppression and YANG - ex-

citation), that control dynamic-functional 

stability of the organism. At the same time 

there is a trace of its direct dependency on 

cosmophysical  factors. Disorder of harmo-

ny leads to pathology, which appears in the 

form of oppression or activation of func-

tional YIN and YANG activity (by the way, 

the basis of the pulse diagnostics is the def-

inition of YIN-YANG syndromes, in order 

to recover the disordered functional equi-

librium). 

     Таке розуміння, незважаючи на його 

метафізичну інтерпретацію, викликає у 

    This kind of understanding, not taking 

into account its metaphysical interpretation, 
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деяких західних фахівців обґрунтовані 

аналогії. Адже функціональна рівновага 

організму, внаслідок гармонії двох про-

тилежностей, повинна розглядатися як 

динамічна сталість його внутрішнього 

середовища - вегетативний гомеостаз, 

який забезпечують симпатичний і пара-

симпатичний відділи ВЕС. Проте, біль-

шість продовжує стояти на позиціях не-

рвізму і рефлекторних теорій та впе-

внена, що вегетативний гомеостаз за-

безпечується виключно активністю сим-

патичного і парасимпатичного відділів 

ВНС, соматовісцеральною інтеграцією і 

нейроендокринним співвідношенням.  

may inspire the western scientists to find 

analogues. It is because the functional equi-

librium of an organism, which is achieved 

with the harmony of two oppositions, 

should be viewed as a dynamic stability of 

its internal environment – vegetative ho-

meostasis, which is sustained by sympa-

thetic and parasympathetic divisions of 

vegetative nervous system. However, the 

majority keeps on standing on the positions 

of nervism and reflex theories and sure that 

vegetative homeostasis is sustained exclu-

sively by the activity of sympathetic and 

parasympathetic divisions of VNS, somato-

visceral integration and neuro-endocrinous 

correlation. 

     Але виникає питання: чи мають ука-

зані механізми самостійне значення, чи 

ВНС являються функціональним ви-

конавцем індивідуального рівня? Адже 

відомо, що ряд біохімічних і фізіологіч-

них процесів обумовлені фото енергети-

чною регуляцією. Завдяки останній сві-

тло (як частина електромагнітного спек-

тру) через зоровий орган впливає на ве-

гетативні центри гіпоталамуса і гіпофіза. 

Окрім того сьогодні відомо про біофізи-

чну реальність і взаємозалежність ре-

презентативних ФАЗ і низку їх, невідо-

мих раніше, біофізичних феноменів. 

    But there is a question: do the mentioned 

mechanisms have initial (independent) val-

ue, or VNS is simply a functional executive 

of local individual level? It is known that a 

range of biophysical and biochemical pro-

cesses is conditioned by photo-power regu-

lation. Because of the latter, light (as a part 

of the electromagnetic spectrum) influences 

the vegetative centers of hypothalamus and 

hypothesis through optic canal. Decides, it 

is known today about the biophysical reali-

ty of the functional-vegetative system and 

its cosmophysical dependency! 

     Іншими словами для фахівців почи-

нається "непочатий край роботи" по пе-

реосмисленню теоретичних положень 

західної терапевтичної філософії, тому 

ще раз звертаємо їх увагу на наступне. 

   In other words, for thinking specialists it 

is a start of “a huge work”, which requires 

reconsideration of theoretical positions of 

the western therapeutic philosophy that is 

why we draw attention to the following. 
  

     1) Східна медицина поділила фу-

нкціональні системи організму людини 

на дві групи, підкреслюючи при цьому 

цілісність та взаємозалежність внутріш-

нього і зовнішнього середовищ.  

     1) Eastern medicine divided functional 

systems of the human organism into two 

groups, underlining the integrity and inter-

dependency of internal and external envi-

ronments. 

     Перша група - функціональні системи 

ЯН (LI - товстий кишковик, ST - шлу-

нок, TE - потрійний обігрівач, лімфати-

чна система, SI - тонкий кишковик, GB - 

жовчний міхур і BL - сечовий міхур). 

Вони забезпечують виконавчу функцію, 

процеси збудження і згідно матеріаліс-

тичному розумінню аналогічні з функці-

    The first group – functional systems of 

YANG (LI - large intestine, ST – stomach, 

TE – triple energizer (lymphatic system), 

SI – small intestine, GB – gall bladder and 

BL – urinary bladder). They perform exec-

utive function, processes of excitation and 

according to materialistic understanding are 

analogical with the function of sympathetic 
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єю симпатичної нервової системи. nervous system. 

     Друга група - функціональні системи 

ІНЬ (LU - легені, SP - селезінка - підш-

лункова залоза, PC - перикард, HT - сер-

це, LR - печінка і KI - нирки). Вони за-

безпечують процеси накопичення енер-

гії, обумовлюють стан покою (пригні-

чення) і згідно матеріалістичному розу-

мінню аналогічні з функцією  парасим-

патичної нервової системи. 

   The second group – functional systems of 

YIN (LU – lungs, SP – spleen, pancreas, PC 

– pericardium, HT – heart, LR – liver and 

KI - kidneys). They ensure the processes of 

energy accumulation, condition the state of 

rest (oppression) and according to material-

istic understanding are analogical to the 

function of parasympathetic nervous sys-

tem. 
  

     2) Розроблена методологія функціо-

нально-вегетативної діагностики (ФВД) 

обумовлена наступними принциповими 

положеннями: 

    2) Our elaborated methodology of func-

tional-vegetative diagnostics (FVD) is con-

ditioned by the following principle posi-

tions: 

     -  показники функціональної актив-

ності репрезентативних ФАЗ ЯН та ІНЬ 

груп, слід оцінювати з позиції розуміння 

функціональної активності симпатич-

ного і парасимпатичного відділів ВНС; 

     - the indexes of functional activity of the 

representative FAZ YANG and YIN 

groups, should be assessed from the posi-

tion of understanding of the functional ac-

tivity of sympathetic and parasympathetic 

divisions of VNS; 

     - симпатичний та парасимпатичний 

відділи ВНС забезпечують, відповідно, 

активацію і пригнічення функціональної 

активності органів і систем (у звичайних 

умовах динамічно стабільні, взаємоза-

лежні, порушення рівноваги обумовлено 

перевагою активності одного з відділів 

ВНС);  

    - sympathetic and parasympathetic divi-

sions of VNS ensure, accordingly, activa-

tion and oppression of the functional activi-

ty of organs and systems (in ordinary con-

ditions dynamically stable, interdependent, 

disorder of equilibrium is conditioned by 

the prevalence of the activity of one of 

VNS divisions); 

     - синдроми ЯН та ІНЬ характеризу-

ють, відповідно, стани збудження і при-

гнічення органів, відображаючи систем-

ну рівновагу організму (у звичайних 

умовах динамічно стабільну, порушення 

рівноваги обумовлене перевагою того, 

або іншого процесу); 

     - syndromes YANG - YIN characterize, 

accordingly, states of excitation and op-

pression of organs, reflecting the systemic 

equilibrium of an organism  (in ordinary 

conditions dynamically stable, disorder of 

equilibrium is conditioned by the preva-

lence of this or that process); 

     - за своїм функціональним призна-

ченням органи системи ЯН є органами 

активної дії, а органи системи ІНЬ - ор-

ганами накопичення (спокою); 

    - according to the functional purpose 

organs of  YANG system  are organs of  

active action, while organs of the system 

YIN – are organs of accumulation (rest); 

     - динамічно-стабільне співвідношен-

ня активності ЯН і ІНЬ корелює з дина-

мічно-стабільною стійкістю ВНС, ста-

ном балансу взаємозалежної активності 

її симпатичного і парасимпатичного від-

ділів, тобто вегетативною рівновагою; 

    - dynamically-stable correlation of activ-

ity of YANG and YIN states, which is com-

patible with dynamically-stable constancy 

of VNS, state of balance of interdependent 

activity of its sympathetic and parasympa-

thetic divisions, i.e. vegetative equilibrium; 

     - перевага ЯН синдрому над ІНЬ син-

дромом свідчить про порушення вегета-

тивної рівноваги з перевагою симпатич-

     - prevalence of the YANG syndrome 

over YIN  syndrome testifies to the disor-

der of vegetative equilibrium with the 
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ної активності ВНС; prevalence of sympathetic activity of VNS; 

     - перевага ІНЬ синдрому над ЯН син-

дромом свідчить про порушення вегета-

тивної рівноваги з перевагою парасим-

патичної активності ВНС; 

    -  prevalence of the YIN syndrome over 

YANG  syndrome testifies to the disorder 

of vegetative equilibrium with the preva-

lence of parasympathetic activity of VNS; 
  

     3) В методологію формування дока-

зової бази ми включили розроблені нами 

вегетативні коефіцієнти (k). Вони ука-

зують на взаємозалежне співвідношення 

сумарної ЯН-ІНЬ (симпатичної-пара-

симпатичної) активності, визначаються 

за формулою k-ВР=∑ЯН:∑ІНЬ і фор-

мують наступні варіанти функціональ-

но-вегетативного діагнозу:  

    3) We included vegetative coefficients 

(k), which were elaborated by us, to the 

methodology of case-base reasoning. The 

reflect an interdependent correlation of the 

total YANG-YIN (sympathetic and para-

sympathetic) activity, are determined by 

the formula  k= ∑YANG : ∑YIN and form 

the following variants of functional-

vegetative diagnosis:  
  

k (до 0,75) = синдром значної переваги 

парасимпатичної активності (ПА-зн); 

k (to 0,75) syndrome of significant preva-

lence of parasympathetic activity (PA-s); 

k (0,76-0,86) синдром вираженої перева-

ги парасимпатичної активності (ПА-в); 

k (0,76-0,86)  syndrome of expressed prev-

alence of parasympathetic activity (PA-e); 

k (0,87-0,94) зона функціональної ком-

пенсації парасимпатикотонії (ФкП); 

k (0,87-0,94) zone of functional compensa-

tion of parasympathetic activity (FcP); 

k (0,95-1,05) зона вегетативної рівноваги 

(ВР); 

k (0,95-1,05) zone of vegetative equilibri-

um (VE); 

k (1,06-1,13) зона функціональної ком-

пенсації симпатичної активності (ФкС); 

k (1,06-1,13) zone of functional compensa-

tion of sympathetic activity (FcS); 

k (1,14-1,26) синдром вираженої перева-

ги симпатичної активності (СА-в); 

k (1,14-1,26) syndrome of expressed pre-

valence of sympathetic activity (SA-e); 

k (1,26 і >) синдром значної переваги па-

расимпатичної активності (CА-зн). 

k (1,26 and >) syndrome of significant pre-

valence of sympathetic activity (SA-s). 
  

     А тепер попробуємо переконати фа-

хівців у безпосередньому відношенні 

репрезентативних ФАЗ (точок традицій-

ної акупунктури) до вегетативного го-

меостазу і доказати функціональну ана-

логічність східних ЯН-ІНЬ синдромів з 

західним розуміння симпатичної та па-

расимпатичної активності ВНС. 

    And now let us try to persuade honorable 

experts in direct relation of the traditional 

Chinese Acupuncture therapy to vegetative 

homeostasis and prove functional analogy 

of the Eastern YANG-YIN syndromes and 

the Western understanding of sympathetic 

and parasympathetic activity of VNS. 

     І насамперед розглянемо залежність 

синдромів ЯН-ІНЬ від активності окре-

мих систем… 

     At first, let us observe the dependency 

of the syndromes YANG-YIN on the activity 

of separate systems… 
 

     Зважаючи на аналогію синдрому ЯН 

(збудження) з симпатичною активністю 

ВНС, а синдрому ІНЬ (пригнічення) з 

парасимпатичною, слід розглянути їх 

кількісну залежність від активності 

окремих ФС 

     Taking into account the analogy of the 

syndrome YANG (excitation) with sympa-

thetic activity of VNS, and syndrome YIN 

(oppression) with parasympathetic, we 

should observe their quantitative depend-

ency on the activity of separate functional 

systems FS. 
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1. ЗАЛЕЖНІСТЬ ІНЬ-ЯН СИНДРОМІВ 

ВІД АКТИВНОСТІ ЯН-СИСТЕМ. 

1. DEPENDENCY OF YIN-YANG SYNDROMES 

ON THE ACTIVITY OF YANG-SYSTEMS. 
 

     Збудження (до- і вище зони норми) 

любої з репрезентативних ФАЗ групи 

ЯН (LI-ST-TE-SI-GB-BL) обумовлює 

зростання сумарної активності ЯН і при-

гнічення сумарної активності ІНЬ (мал. 

18.1). Отримані наслідки указують на 

перевагу процесів збудження - симпати-

чної спрямованості каналів групи ЯН. 

     Excitation (to- and higher of the zone of 

norm) of any of functional systems of the 

group YANG (LI-ST-TE-SI-GB-BL) condi-

tions growth of total activity of YIN 

(fig.18.1). The received results point to the 

prevalence of the processes of excitation – 

sympathetic orientation of the channels of 

group YANG. 
 

  

  

  
Мал.18.1 Перевага ЯН-синдрому при  збудженні каналів ЯН-групи. 

Fig.18.1 Prevalence of YANG-syndrome during excitation of the channels of YANG-group 
 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ІНЬ-ЯН СИНДРОМІВ 

ВІД АКТИВНОСТІ ІНЬ-СИСТЕМ 

DEPENDENCY OF YIN-YANG SYNDROMES 

ON THE ACTIVITY OF YIN-SYSTEMS 
 

     Збудження (до- і вище зони норми) 

любої з функціональних систем групи 

ІНЬ (LU-SP-PC-HT-LR-KI), обумовлює 

зростання сумарної активності ІНЬ і 

     Excitation (to- and higher of the zone of 

norm) of any of functional systems of the 

group YIN (LU-SP-PC-HT-LR-KI) condi-

tions growth of total activity of YANG 
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пригнічення сумарної активності ЯН 

(мал.18.2). Отримані наслідки указують 

на перевагу процесів пригнічення - па-

расимпатичної спрямованості каналів 

групи ІНЬ. 

(fig.18.2). The received results point to the 

prevalence of the processes of oppression – 

parasympathetic orientation of the channels 

of group YIN.  

     And now let us compare sympathetic 
 

  

  

  
Мал.18.2 Перевага ІНЬ-синдрому при  збудженні каналів ІНЬ-групи . 

Fig.18.2 Prevalence of YIN -syndrome during excitation of the channels of YIN - group. 
       

А тепер порівняємо симпатичну (ЯН) 

і парасимпатичну (ІНЬ) активність по 

окремим каналам ЯН-ІНЬ груп і зроби-

мо висновок про вегетативну спрямова-

ність традиційних ЯН-ІНЬ синдромів 

(мал.18.3).  

     

(YANG) and parasympathetic (YIN) ac-

tivity through separate channels of YANG-

YIN groups and make the conclusion of the 

vegetative orientation of the traditional 

YANG-YIN syndromes (fig.18.3). 

     При цьому звертає на себе увагу спе-

цифіка ЯН-ІНЬ активності при збуджен-

ні репрезентативних ФАЗ  BL (ЯН) та 

LR ( ІНЬ). Складається враження, що їм 

притаманні буферні властивості в меха-

нізмах симпатичної і парасимпатичної 

регуляції функціональної рівноваги. 

    It is interesting to note the specificity of 

YANG-YIN activity during excitation of the 

functional system BL (YANG) and LR 

(YIN). It looks like buffer features are in-

herent in the mechanisms of sympathetic 

and parasympathetic regulation of func-

tional equilibrium. 
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Репрезентативна динаміка ЯН-ІНЬ 
активності по групам (мал.18.3). 

Representative dynamics YANG-YIN 
activity by groups (fig.18.3) 

 

Парасимпатична спрямованість 

каналів групи ІНЬ (1) - ІНЬ-синдром. 

Parasympathetic orientation of channels of 

the group YIN (1) -YIN-syndrome. 
  

Симпатична спрямованість каналів  

групи ЯН (2) - ЯН-синдром. 

Sympathetic orientation of channels of the 

group YANG (2) -YANG-syndrome. 
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Мал.18.3 Специфікація ЯН-ІНЬ синдромів  при збудженні окремих каналів.  

Fig. 18.3 Specification of YANG-YIN syndromes during excitation of separate channels. 

 

ВИСНОВКИ. CONCLUSIONS.  

1.Зростання активності окремих кана-

лів групи ІНЬ обумовлює зростання кі-

лькості випадків парасимпатичної акти-

вності… 

1.The increase of activity of separate 

channels of the YIN group conditions the 

increase of the number of cases of para-

sympathetic activity…  

 

2.Зростання активності окремих кана-

лів групи ЯН обумовлює зростання кі-

лькості випадків симпатичної активнос-

ті… 

2.The increase of activity of separate 

channels of the YANG group conditions 

the increase of the number of cases of sym-

pathetic activity… 

 

 

2. СИСТЕМНА ЗАЛЕЖНІСТЬ 

ВЕГЕТАТИВНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ 

2. SYSTEMIC DEPENDENCY 

OF VEGETATIVE COEFFICIENTS 
 

Симпатична спрямованість 

вегетативних коефіцієнтів при  

збудженні каналів ЯН-групи 

Sympathetic orientation of vegetative 

coefficients during excitation 

 of the channels of YANG-group 
  

     Збудження репрезентативних ФАЗ 

ЯН-групи (LI-ST-TE-SI-GB-BL) обумов-

лює розвиток ЯН-синдрому і супрово-

джується зростанням вегетативних кое-

фіцієнтів k-ВР (мал.18.4). Останнє ука-

зує на порушення вегетативної рівнова-

ги (ВР) і діагностичне значення k-ВР 

для оцінки рівнів симпатичної активнос-

ті (12.347 спостережень). 

     Excitation of the channels of YANG-

group (LI-ST-TE-SI-GB-BL) conditions 

development of YANG-syndrome and is 

accompanied by the growth of vegetative 

coefficients k-VE (fig.18.4). The latter 

points to the disorder of vegetative equilib-

rium (VE) and diagnostic value k-VE for 

the assessment of the levels of sympathetic 

activity (12.347 observations). 
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Мал.18.4 Динаміка k-ВР при збудженні ЯН-систем.  
Fig.18.4 Dynamics of k-VE during excitation of YANG-systems. 

 

Парасимпатична спрямованість  

вегетативних коефіцієнтів при  

збудженні каналів ІНЬ-групи 

Parasympathetic orientation of  

vegetative coefficients during excitation 

of the channels of YIN-group 
  

     Збудження каналів ІНЬ-групи (LU-SP-

PC-HT-LR-KI) обумовлює розвиток ІНЬ-

синдрому і супроводжується зменшенням 

вегетативних коефіцієнтів k-ВР (мал. 

18.5). Останнє указує на порушення веге-

тативної рівноваги (ВР) і діагностичне 

значення k-ВР для оцінки рівнів параси-

мпатичної активності (12.347 спостере-

жень). 

    Excitation of the channels of the YIN-

group (LU-SP-PC-HT-LR-KI) conditions 

development of the YIN-syndrome and is 

accompanied by the growth of vegetative 

coefficients k-VE (fig.18.5). The latter 

points to the disorder of vegetative equi-

librium (VE) and diagnostic value k-VE 

for the assessment of the levels of sympa-

thetic activity (12.347 observations). 
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Мал.18.5 Динаміка k-ВР при збудженні ІНЬ-систем. 

Fig.18.5 Dynamics of k-VE during excitation of YIN-systems. 

 
Динаміка k-ВР по системним 

 ЯН-ІНЬ групам 

Dynamics of k-VE through the 

Systemic YANG-YIN groups 
 

     А тепер порівняємо динаміку  систе-

мних вегетативних коефіцієнтів по 

окремим ЯН-ІНЬ групам (мал.18.6) і 

впевнимось в наступному. 

     And now let us compare the dynamics 

of systemic vegetative coefficients through 

separate YANG-YIN groups (fig.18.6) and 

become confident in the following. 

     Зростання k-ВР супроводжує симпа-

тичну спрямованість каналів ЯН, а їх 

пригнічення, навпаки, парасимпатичну 

спрямованість каналів ІНЬ-групи. Отри-

мані наслідки указують на діагностичне 

значення k-ВР при оцінці рівнів функці-

онально-вегетативних порушень. При 

цьому звертає на себе увагу специфічна 

синхронно-асинхронна динаміка k-ВР 

при збудженні функціональних систем 

BL-ЯН та LR-ІНЬ. 

    Growth of k-VE accompanies sympa-

thetic orientation of YANG channels, and 

their oppression, on the contrary – parasy-

mpathetic orientation of YIN-group chan-

nels. The received results point to the dia-

gnostic value of k-VE during assessment of 

the levels of functional-vegetative disor-

ders. At the same time it is interesting to 

note the specific synchronous-asynchro-

nous dynamics of k-VE during excitation 

of functional systems BL-YANG and LR-

YIN. 
 

Парасимпатична спрямованість 

k-ВР при збудженні каналів ІНЬ (1). 

Parasympathetic orientation of k-VE 

during excitation of YIN channels (1). 

  

Симпатична спрямованість k-ВР при 

збудженні каналів ЯН (2). 

Sympathetic orientation of k-VE during 

excitation of YANG channels (2) 
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Мал.18.6 Симпатична (2) і парасимпатична(1) динаміка  k-ВР. 
Fig.18.6 Sympathetic (2) and parasympathetic (1) dynamics k-VE. 

 

3. ВЕГЕТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ  

І ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯН-ІНЬ СИСТЕМ 

3. VEGETATIVE INDEXES AND THE DEPENDEN-

CY OF YANG-YIN SYSTEMS 
 

     Зростаюча динаміка k-ВР в жіночій і 

чоловічій групах не має статевих особ-

ливостей. Прикладом слугують синх-

ронні з динамікою вегетативних коефі-

цієнтів (k) функціональні реакції з боку 

LI-TE-SI, ST-GB (група ЯН), асинхронні 

з боку LU-PC-HT, KI (група ІНЬ) і пара-

доксальні системні реакції з боку BL 

(ЯН) та LR (ІНЬ; мал.18.7). Останнє зно-

ву звертає увагу на специфічну актив-

ність указаних системних груп. 

    Increasing dynamics of k-VE in female 

and male groups has no gender peculiari-

ties. The examples are synchronous with 

the dynamics of vegetative coefficients (k) 

functional reactions of LI-TE-SI, ST-GB 

(YANG group), asynchronous of LU-PC-

HT, KI (YIN group) and paradoxical sys-

tem reactions of BL (YANG) and LR (YIN; 

fig.18.7). The latter distinguishes the spe-

cific activity of the mentioned systemic 

groups. 
 

 

Мал.18.7 Аналогічна 
системна залежність в 
жіночій (1) і чоловічій 
(2) групах при зроста-
ючій динаміці k-ВР. 

 

 

Fig.18.7 Analogical sys-
temic dependency in fe-
male (1) and male (2) 
groups during growing 
dynamics of k-VE. 

 
 

     Розглянемо тепер нашу проблему під 

іншим кутом зору: як залежать показни-

ки вегетативного гомеостазу [кількість 

випадків симпатичної (СА)  і парасим-

патичної (ПА) активності] від збуджен-

ня окремих систем ЯН та ІНЬ груп? 

    And now let us observe our issue from a 

different point of view: how do indexes of 

vegetative homeostasis [quantity of cases 

of sympathetic (SA) and parasympathetic 

(PA) activity] depend on excitation of sepa-

rate systems of YANG and YIN groups? 

     Стало питання про залежність окре-

мих вегетативних показників від збу-

    There is an issue of the dependency of 

separate vegetative indexes on excitation of 
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дження функціональних систем ЯН та 

ІНЬ груп. 

functional systems of YANG and YIN 

groups. 

 

Вегетативна залежність від  

активності каналів ЯН-групи 

Vegetative dependency on the activity of 

the channels of YANG-group 
  

     Біофізична реальність однозначно 

свідчить, що наростаюче збудження 

(енергетична активність) функціональ-

них систем ЯН-групи LI-ST-TE-SI-GB-

BL обумовлює вірогідне зростання кіль-

кості випадків симпатичної активності 

(СА) і зменшення кількості випадків 

парасимпатичної (ПА) [12.347 спосте-

режень; мал.18.8].   

     Biophysical reality unambiguously testi-

fies that the growing excitation (energy 

activation) of the functional systems of 

YANG-group (LI-ST-TE-SI-GB-BL) condi-

tions possible growth of the number of cas-

es of sympathetic activity (SA) and de-

crease of the number of cases of parasym-

pathetic (PA) activity [12.347 observations; 

fig.18.8].   
 

  

  

  
Мал.18.8 Симпатична спрямованість збудження каналів ЯН-групи 

Fig.18.8 Sympathetic orientation of excitation of YANG channels 

Вегетативна залежність від 

активності каналів ІНЬ-групи 

Vegetative dependency on the activity of 

the channels of YIN-group 
  

     Наростаюче збудження функціональ-

них систем ІНЬ-групи (LU-SP-PC-HT-

LR-KI) обумовлює вірогідне зростання 

кількості випадків парасимпатичної 

(ПА) і зменшення симпатичної (СА) ак-

тивності (12.347 спостережень; мал. 

    Growing excitation of the functional sys-

tems of the YIN-group (LU-SP-PC-HT-LR-

KI) conditions possible growth of the num-

ber of cases of parasympathetic activity 

(SA) and decrease of parasympathetic (PA) 

activity [12.347 observations; fig.18.9]. 
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18.9).   
 

  
 

  
 

  
Мал.18.9 Парасимпатична спрямованість збудження каналів ІНЬ-групи 

Fig.18.9 Parasympathetic orientation of excitation of YIN channels 
 

СА і ПА по ЯН-ІНЬ групам SA and PA on YANG-YIN groups 
  

     А тепер порівняємо динаміку симпа-

тичної (СА) і парасимпатичної (ПА) за-

лежності від збудження окремих каналів 

ЯН та ІНЬ груп (мал.18.10). Аналіз наве-

деного матеріалу свідчить.  

     And now let us compare the dynamics of 

sympathetic (SA) and parasympathetic (PA) 

dependency on excitation of separate channels 

YANG and YIN groups (fig.18.10). Analysis of 

the represented material testifies to the follow-

ing. 

     1)Наростаюче збудження окремих 

систем ЯН-групи обумовлює зростання 

кількості випадків симпатичної активно-

сті.  

    1)Growing excitation of separate systems of 

YANG-group conditions the increase of a 

number of cases of sympathetic activity. 

     2)Наростаюче збудження окремих 

систем ІНЬ-групи обумовлює зростання 

кількості випадків парасимпатичної ак-

тивності. 

    2) Growing excitation of separate systems 

of YIN-group conditions the increase of a 

number of cases of parasympathetic activity. 

     3)Активність каналів ЯН-ІНЬ груп 

має чітко виражену вегетативну спрямо-

ваність. 

    3)The activity of the channels of YANG-YIN 

groups has clearly expressed vegetative orien-

tation. 
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Парасимпатична спрямованість  

збудження каналів ІНЬ групи (1) 

Parasympathetic orientation of 

excitation of YIN channels (1) 

Симпатична спрямованість 

збудження каналів ЯН групи (2) 

Sympathetic orientation of 

excitation of YANG channels (2) 
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Мал.18.10 Системна симпатична (2) і парасимпатична (1) спрямованість.  
Fig.8.10 Systemic sympathetic (2) and parasympathetic (1) orientation. 

 

     Аналіз попереднього матеріалу одно-

значно свідчить, що кількість випадків 

симпатичної активності вірогідно зале-

жить  від зростання активності функціо-

нальних систем ЯН-групи, а парасимпа-

тичної – від зростання активності функ-

ціональних систем групи ІНЬ.   

    Analysis of the previous material un-

ambiguously testifies that a number of 

cases of sympathetic activity can possibly 

depend on the growth of activity of the 

functional systems of the YANG-group, 

and parasympathetic – on the growth of 

activity of the functional systems of the 

YIN-group. 

     Стало питання про взаємозалежну 

динаміку вегетативних показників (СА і 

ПА) з показниками зони вегетативної 

рівноваги. 

     There is an issue of interdependent dy-

namics of vegetative indexes of (SA and 

PA) with the indexes of the zone of vege-

tative equilibrium. 

 

4. ВЕГЕТАТИВНА ДИСПЕРСІЯ ПРИ ЗБУДЖЕН-

НІ ОКРЕМИХ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ "ФАЗ"  

4. VEGETATIVE DISPERSION FOR EXCITATION 

OF THE SEPARATE REPRESENTATIVE OF "FAZ" 
 

Симпатична вегетативна дисперсія 

при збудженні ЯН-групи 

Sympathetic vegetative dispersion 

during excitation of YANG-group 
  

     Зростання активності любої ФАЗ гру-

пи ЯН (LI-ST-TE-SI-GB-BL) до- і вище 

зони функціональної норми обумовлює 

закономірну симпатичну динаміку фун-

кціонально-вегетативного гомеостазу, 

яка супроводжується зменшенням випа-

дків парасимпатичної активності (ПА), 

збільшення випадків вегетативної рівно-

ваги (ВР) та симпатичної (СА) активно-

сті (12. 347 спостережень, мал. 18.11).  

    Growth of activity of any of YANG sys-

tems (LI-ST-TE-SI-GB-BL) to- and higher 

of the zone of individual functional norm 

conditions regular sympathetic dynamics of 

functional-vegetative homeostasis. The 

latter is accompanied by the decrease of a 

number of cases of parasympathetic activi-

ty (PA), increase of cases of vegetative 

equilibrium (VE) and sympathetic (SA) 

activity (12. 347 observations, fig.18.11).  
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Мал.18.11 Симпатична вегетативна дисперсія при  ЯН-групи 

Fig.18.11 Sympathetic vegetative dispersion during  of YANG-group 
 

     Звертає на себе увагу інертна динамі-

ка показників симпатичної і парасимпа-

тичної активності на збудження функці-

ональної системи BL. 

    Interesting to note the inert dynamics of 

the indexes of sympathetic and parasympa-

thetic activity during excitation of the func-

tional system BL. 

 

Парасимпатична  вегетативна  

дисперсія  при збудженні ІНЬ-групи 

Sympathetic vegetative dispersion 

during excitation of YIN systems 
  

     Зростання активності любої з систем 

групи ІНЬ (LU-SP-PC-HT-LR-KI) до- і ви-

ще зони функціональної норми обумов-

лює парасимпатичну динаміку вегетати-

вного гомеостазу: збільшення парасим-

патичної активності (ПА), зменшення 

вегетативної рівноваги (ВР) та симпати-

чної (СА) активності (12.347 спостере-

жень, мал.18.12).   Звертає увагу буферне 

відношення до вегетативного гомеостазу 

функціональної активності LR. 

     Growth of activity of any YIN system 

(LU-SP-PC-HT-LR-KI) to- and higher of 

the zone of functional norm conditions 

regular parasympathetic dynamics of vege-

tative homeostasis: growth of parasympa-

thetic activity (PA), a decrease of vegeta-

tive equilibrium (VE) and sympathetic 

(SA) activity (12.347 observations, 

fig..18.12).     Interesting to note the buffer 

relation of functional activity of LR to the 

indexes of vegetative homeostasis. 
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Мал.18.12 Парасимпатична вегетативна дисперсія при  ІНЬ-групи 
Fig.18.12 Parasympathetic vegetative dispersion during  of YIN-group 

 

     А тепер порівняємо дисперсію веге-

тативних показників при збудженні 

окремих каналів ЯН та ІНЬ груп і порів-

няємо їх вегетативну спрямованість 

(мал.18.13)…      

     And now let us compare the dispersion 

of vegetative indexes during excitation of 

separate YANG and YIN channels and see 

their orientation (fig.18.13)… 

  

Дисперсія вегетативних показників  

по ЯН-ІНЬ групам 

Dispersion of vegetative indexes through 

YANG-YIN groups 
 

ІНЬ-група (1) - спрямована ПА. YIN-group (1) - directed of PA. 

ЯН-група (2)-  спрямована СА YANG-group (2) - directed of SA 
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Мал.18.13 Дисперсія вегетативних показників  при  ЯН-ІНЬ груп.  
Fig.18.13 Dispersion of vegetative indexes during  of YANG-YIN groups. 

 

5. ВЕГЕТАТИВНІ ПРОФІЛІ (ВП) ЯК  

БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ 

5. VEGETATIVE PROFILES (VP) AS  

A BIOPHYSICAL REALITY 
 

     Детальний аналіз попереднього мате-

ріалу дозволив виявити  феномен Веге-

тативних профілів (ВП). Його реаль-

ність свідчить про наступне.  

     Detailed analysis of the previous mate-

rial allowed discovering the phenomenon 

of Vegetative profiles (VP). Its reality testi-

fies to the following. 

     1) Зростання парасимпатичного при-      1)Growth of parasympathetic oppres-



253 
 

гнічення залежить від збудження функ-

ціональних систем групи ІНЬ (SP, LU-

PC-HT, LR-KI). При цьому ведуче зна-

чення має система SP. 

sion depends on the excitation of the func-

tional systems of the YIN group (SP, LU-

PC-HT, LR-KI). At the same time the lead-

ing role is of the system SP. 

     2) Зростання симпатичного збуджен-

ня залежить від збудження функціона-

льних систем групи ЯН (BL,  LI-TE-SI, 

ST-GB). При цьому ведуче значення має 

система BL.  

    2) Growth of sympathetic excitation de-

pends on the excitation of the functional 

systems of the YANG group (BL, LI-TE-SI, 

ST-GB). At the same time the leading role 

is of the system BL. 

     3)Структура функціонально-веге-

тативних профілів симпатичної і пара-

симпатичної спрямованості дзеркально 

протилежна. 

    3) The structure of functional-vegetative 

profiles of sympathetic and parasympathet-

ic orientation is mirror-opposite. 

     4) Форми вегетативних профілів жі-

ночої і чоловічої груп ідентичні, що сві-

дчить про функціональну закономір-

ність.  

    4) The forms of vegetative profiles of 

female and male groups are identical, 

which is the evidence of functional regular-

ity.  

     5) Структура функціонально-вегета-

тивного профілю указує на рівень веге-

тативного порушення.      

     5) The structure of functional-vegetative 

profile shows the level of vegetative disor-

der. 
  

     Тепер розглянемо функціонально-

вегетативні профілі (ВП) симпатичної 

(СА) і парасимпатичної (ПА) активності 

в жіночій (9.947 спостережень) і чолові-

чій (5.492) групах (мал.5.1-7). 

 

    Now, let us view the functional-

vegetative profiles (VP) of sympathetic 

(SA) and parasympathetic (PA) activity in 

female (9.947 observations) and male 

(5.492 observations) groups (fig.5.1-7). 

 

ПРОФІЛІ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ У 

ЖІНОЧІЙ І ЧОЛОВІЧІЙ ГРУПАХ 

PROFILES OF VEGETATIVE HOMEOSTASIS IN 

FEMALE AND MALE GROUPS 
 

 

 

 

Мал.18.14 Вегета-
тивний профіль зна-
чної переваги пара-
симпатичної актив-
ності (ПА-зн) у жі-
ночій і чоловічій 
групах 
 

 

Fig.18.14 Vegetative 
profile of significant 
prevalence of para-
sympathetic activity 
(PA-s) in female and 
male groups. 
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Мал.18.15 Вегетативний профіль вираженої переваги парасимпатичної активності (ПА-в) у жіночій і чоловічій групах 

Мал.18.15 Вегета-
тивний профіль ви-
раженої переваги 
парасимпатичної 
активності (ПА-зн) 
у жіночій і чо-
ловічій групах 
 

 

Fig.18.15 Vegetative 
profile of expressed 
prevalence of para-
sympathetic activity 
(PA-e) in female and 
male groups. 

 
 

 

Мал.18.16 Вегета-
тивний профіль 
функціональної 
компенсації пара-
симпатичної актив-
ності (ФкП) у 
жіночій і чоловічій 
групах 
 

 

Fig.18.16 Vegetative 
profile of functional 
compensation of par-
asympathetic activity 
(FcP) in female and 
male groups. 

 
 

 

 

Мал.18.17 Вегетати-
вний профіль функ-
ціональної рівнова-
ги (ВР) –у жіночій і 
чоловічій групах 
 

 

Fig.18.17 Vegetative 
profile of functional 
equilibrium (VE) in 
female and male 
groups. 
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Мал.18.18 Вегета-
тивний профіль фу-
нкціональної ком-
пенсації симпатич-
ної активності 
(ФкС) у жіночій і 
чоловічій групах 

 

Fig.18.18 Vegetative 
profile of functional 
compensation of 
sympathetic activity 
(FcS) in female and 
male groups. 

 

 

Мал.18.19 Вегета-
тивний профіль ви-
раженої переваги си-
мпатичної активно-
сті (СА-в) у жіночій 
і чоловічій групах 

 

Fig.18.19 Vegetative 
profile of expressed 
prevalence of sympa-
thetic activity (SA-e) 
in female and male 
groups. 

 

 

Мал.18.20 Вегета-
тивний профіль зна-
чної переваги сим-
патичної активності 
(СА-зн) у жіночій і 
чоловічій групах 

 

Fig.18.20 Vegetative 
profile of significant 
prevalence of sympa-
thetic activity (SA-s) 
in female and male 
groups. 
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Порівняльний аналіз наведених гісто-

грам указує на чотири суттєвих поло-

ження.  

1.Парасимпатичну спрямованість ве-

гетативного гомеостазу формує перевага 

активності SP над BL (мал.18.21, указа-

но стрілкою;) 

The comparative analysis of the intro-

duced histograms points to four substantial 

provisions. 

1.The parasympathetic orientation of the 

vegetative homeostasis is formed by the 

prevalence of the activity of SP over BL 

(fig. 18.21, see arrow). 

 

2.Симпатичну спрямованість вегета-

тивного гомеостазу формує перевага 

активності BL над SP (мал.18.22, указа-

но стрілкою;) 

2.The sympathetic orientation of vegeta-

tive homeostasis is formed by the preva-

lence of the activity of BL over SP (fig. 

18.22, see arrow). 

 

3.Вегетативні профілі парасимпатич-

ної і симпатичної активності діаметра-

льно протилежні (мал.18.21-22). Їх веге-

тативні коефіцієнти указують на рівні 

вегетативних порушень… 

3.Vegetative profiles of parasympathetic 

and sympathetic activity are diametrically 

opposite (fig. 18.21-22). Their vegetative 

coefficients point to the levels of vegetative 

disorders…  

 

4.В кожному функціональному ком-

плексі (ФК) є головні і підпорядковані 

ведучі системи (мал..18.21-22). Голов-

ними є BL (ФК-1) і SP (ФК-2). Підпо-

рядкованими –  ST (ФК-1), KI (ФК-2), 

TE (ФК3-) і PC (ФК-4), на що  указує 

перевага їх внутрішньо-комплексної ак-

тивності. 

4.There are governing and subordinate 

leading systems in every functional com-

plex (FC) (fig. 18.21-22). The governing 

are BL (FC-1) and SP (FC-2). The subordi-

nate are – ST (FC-1), KI (FC-2), TE (FC-3) 

and PC (FC-4), which is pointed by the 

prevalence of their internal-complex activi-

ty. 

 

 

  
 

Мал.18.21  Fig.18.21 
 

  
 

Мал.18.22  Fig.18.22 
 

     Маючи на увазі біофізичні механізми 

функціонального патогенезу вегетатив-

них порушень, розглянемо ще раз веге-

    Taking into account biophysical mecha-

nisms of functional pathogenesis of vegeta-

tive disorders, let us observe one again 
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тативні профілі (ВП) з точки зору їх іде-

нтичності в жіночій і чоловічій групах 

(мал.18.23). 

vegetative profiles (VP), from the point of 

their identity in female and male groups 

(fig. 18.23). 

     При цьому слід звернути увагу на 

наступне. Розвиток симпатичної актив-

ності обумовлює збудження BL і приг-

нічення LR, при відносній нейтральнос-

ті SP. Парасимпатичну активність, на-

впаки, обумовлює збудження SP і нейт-

ральні реакції з боку BL і LR. 

     At the same time the following should 

be noted. Development of sympathetic ori-

entation conditions growth of activity of 

BL and oppression of LR, during the rela-

tive neutrality of SP. Parasympathetic ori-

entation, on the contrary, conditions growth 

of activity of SP and neutral reactions of 

BL and LR. 

     Аналогічна залежність спостерігаєть-

ся і в чоловічій групі. Тут також розви-

ток симпатичної спрямованості обумов-

лює зростання активності BL і пригні-

чення активності LR, при відносній ней-

тральності SP.  

    Analogical dependency is observed also 

in the male group. Here the development of 

sympathetic orientation also conditions the 

growth of BL activity and oppression of 

LR activity, during a relative neutrality of 

SP.  

     Парасимпатичну спрямованість, на-

впаки, обумовлює зростання активності 

SP і нейтральні реакції з боку BL і LR. 

     Parasympathetic orientation, on the con-

trary, conditions growth of SP activity and 

neutral reactions of BL and LR. 
 

  

  
Мал.18.23 Вегетативні профілі СА і ПА в жіночій (1) і чоловічій (2) групах. 

Fig.18.23 Vegetative profiles of SA-e and PA-e in female (1) and male (2) group. 

 

     Звертаємо увагу, що при повній іден-

тичності вегетативних профілів виявле-

но дві (залежні від k-ВР) специфічні 

ознаки: парадоксальні реакції з боку SP-

BL (ФК 1–2) в жіночій групі і LR в обох 

групах спостереження (мал.18.24). 

    We draw your attention, that during total 

identity of vegetative profiles, we found 

two (depending on k) specific features: 

paradoxical reactions of SP-BL (FC-1) in 

female group and LR in both groups under 

observation (fig. 18.24). 
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Мал.18.24Аналогічна 
системна залежність 
в жіночій (1) і чоло-
вічій (2) групах при 
зростаючій динаміці 
k-ВР. 

 
 
 
Fig.18.24 Analogical 

systemic dependency 

in female (1) and male 

(2) groups during 

growing dynamics of 

k-VE. 

 

 
 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНІ 

ЗАКОНИ 

FUNCTIONAL-VEGETATIVE 

LAWS 
 

Виявлена залежність базових вегета-

тивних показників від зростаючої акти-

вності окремих ЯН-ІНЬ систем і функці-

ональна аналогічність ЯН-ІНЬ синдро-

мів з симпатичною і парасимпатичною 

активністю обумовили відкриття функ-

ціонально-вегетативних Законів. 

The discovered dependencies of the 

basic vegetative indexes on the growing 

activity of separate YANG-YIN systems, 

and the functional analogy of YANG-YIN 

syndromes with sympathetic and parasym-

pathetic activity, have conditioned the dis-

covery of functional-vegetative Laws. 

  
 

ПЕРШИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНО- 

ВЕГЕТАТИВНИЙ ЗАКОН (ФЕНОМЕН 

ВЕГЕТАТИВНЫХ КОЕФІЦІЄНТІВ) 

 

THE FIRST FUNCTIONAL-

VEGETATIVE LAW (PHENOMENON OF 

VEGETA-TIVE COEFFICIENTS) 
  

"Коефіцієнти вегетативної рівно-

ваги (k=ВР) виступають об’єктивним 

інтегральним показником співвідно-

шення симпатичної и парасимпатич-
ної активності ВНС" (мал.18.25). 

 При цьому:  

    “Coefficient of vegetative equilibrium 

(k-VE) appears as an objective integral 

index of the correlation between sympa-

thetic and parasympathetic activity of veg-
etative nervous system (VNS)” (fig.18.25). 

 At the same time:  

1) Закон справедливий для вегетатив-

них порушень з перевагою симпатичної, 

або парасимпатичної активності;  

     1) The Law is valid for vegetative dis-

orders with the prevalence of sympathetic 

and parasympathetic activity;  

2) визначальною характеристикою є 

стан сумарної активності (збудження, 

або пригноблення) в зоні "вище за фун-

кціональну норму". 

     2) the key characteristic is the state of 

the total activity (excitation, or oppression) 

in the zone “higher than the functional 

norm”. 
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Мал. 18.25 Вегета-
тивні коефіцієнти і 
зони вегетативного 
рівноваги. 

 
 
 

 

 
Fig. 18.25 Vegetative 
coefficients and ap-
propriate zones of 
vegetative equilibri-
um 

ДРУГИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНО-

ВЕГЕТАТИВНИЙ  ЗАКОН (ФЕНОМЕН 

ВЕГЕТАТИВНОГО МАЯТНИКА). 

THE SECOND FUNCTIONAL-

VEGETATIVE LAW (PHENOMENON OF 

VEGETATIVE PENDULUM) 
  

 "На інформаційному рівні динамічну 

сталість вегетативного гомеостазу 

контролює перший і другий функціо-

нальні комплекси (BL-SP). Його добова 

активність залежить від фази Місяця 

і виступає "вегетативним  маятни-

ком" (забезпечує специфічний біоритм 
по парним і непарним годинам; мал. 

18.26)".  

 “At informational level the dynamic stabil-

ity of vegetative homeostasis is controlled by 

the first and second functional complexes 

(BL-SP). Its daily activity depends on the 

phase of the Moon and is the “vegetative pen-

dulum” (maintains a specific biorhythm by 

even and odd hours; fig.18.26). 

 

  

 

Мал.18.26 Фено-
мен добового "ве-
гетативного маят-
ника" по парним і 
непарним годи-
нам [BL (1)–
SP(2)]в фазу Пов-
ного Місяця.  

 

Fig.18.26  Pheno-
menon of daily 
“vegetative pendu-
lum” at even and 
odd hours [BL (1)-
SP (2)] during the 
phase of Full 
Moon. 

 
 

ТРЕТІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНО-

ВЕГЕТАТИВНИЙ ЗАКОН (ФЕНОМЕН 

ВЕГЕТАТИВНОГО ПЕЙСМЕКЕРА). 

 

THE THIRD FUNCTIONAL-

VEGETATIVE LAW (PHENOMENON OF 

VEGETATIVE PACEMAKER) 
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    " Асинхронна активність BL-SP фо-

рмує різні рівні функціонально-вегета-

тивних порушень. При цьому симпа-

тичну спрямованість вегетативного 

гомеостазу формує надмірне збуджен-
ня BL (1), а парасимпатичну -  SP (2) "; 

мал.18.27. 

"The asynchronous activity of BL-SP 

forms various levels of functional-vegeta-

tive disorders. At the same time, sympa-

thetic orientation of vegetative homeosta-

sis forms excessive excitation of BL (1), 
and parasympathetic – SP (2)"; fig. 18.27. 

 

 
Мал.18.27 Сим-
патична спрямо-
ваність при збу-
дженні BL(1) і 
парасимпатична 
при збудженні SP 
(2). 

 
 
 
 

Fig. 18.27 Sympa-
thetic orientation 
during excitation 
of BL (1) and par-
asympathetic dur-
ing excitation of 
SP (2). 

 

 

 
 

 

ЧЕТВЕРТИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНО-

ВЕГЕТАТИВНИЙ ЗАКОН (ФЕНОМЕН 

ВЕГЕТАТИВНЫХ ПРОФІЛІВ) 

 

THE FOURTH FUNCTIONAL-

VEGETATIVE LAW (PHENOMENON OF 

VEGETATIVE PROFILES) 
  

 "Активність окремих функціональ-

них комплексів при перевазі симпати-

чної, або парасимпатичної активнос-

ті діаметрально протилежна і зале-

жить від асинхронності BL-SP (ФК 1–

2). Їх вегетативні профілі указують на 

біофізичну основу функціонально-

вегетативної патології" (мал.18.28).  

“Activity of separate functional com-

plexes during the prevalence of sympa-

thetic or parasympathetic activity is dia-

metrically opposite and depends on asyn-

chronicity of BL-SP (FC-1). Their vegeta-

tive profiles point to the biophysical basis 

of functional-vegetative pathology” 

(fig.18.28). 
  

 

Мал.18.28 Проти-
лежність системних 
вегетативних про-
філів при симпати-
чній (1) і парасим-
патичній (2) актив-
ності. 
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Fig.18.28 Opposition 
of systemic vegetative 
profiles during sympa-
thetic (1) and parasym-
pathetic (2) activity.  

 
 

  

 

П'ЯТИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНО-

ВЕГЕТАТИВНИЙ ЗАКОН (ФЕНОМЕН 

СУМАРНОЇ ЯН-ІНЬ АКТИВНОСТІ) 

 

THE FIFTH FUNCTIONAL-

VEGETATIVE LAW (PHENOMENON OF 

THE TOTAL YANG-YIN ACTIVITY) 
  

 "В умовах вегетативної рівноваги су-

марна активність збудження ЯН (СА) 

систем компенсується сумарним при-

гніченням активності ІНЬ (ПА) сис-

тем і, навпаки. Неврівноважені пере-

коси вище зони функціональної норми 

указують на розвиток відповідної фун-

кціонально-вегетативної патології" 

(мал.18.29).  

“Under conditions of vegetative equi-

librium, the total activity of excitation of 

YANG (SA) systems is compensated by the 

total oppression of the activity of YIN 

(PA) systems, and vice versa. Disbalance, 

higher than the zone of functional norm, 

point to the development of the appropri-

ate functional-vegetative pathology” 

(fig.18.29). 
  

 

Мал.18.29 Фено-
мен функціональ-
но-вегетативної 
рівноваги. 
 
 
 
 
 
 
Fig.18.29 Phenome-
non of functional-
vegetative equilibri-
um. 

 
 

 

ШОСТИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНО- 

ВЕГЕТАТИВНИЙ ЗАКОН  

(ВЕГЕТАТИВНА АКТИВНІСТЬ ЯН-

ІНЬ СИНДРОМІВ) 

 

THE SIXTH FUNCTIONAL-

VEGETATIVE LAW (VEGETATIVE  

ACTIVITY OF YANG-YIN SYN-

DROMES) 
  

 "Сумарна активність систем гру-

пи ЯН обумовлює симпатичну спрямо-

ваність функціонально-вегетативного 

гомеостазу (сумарна активність сис-

тем групи ІНЬ - парасимпатичну). 

При цьому коефіцієнти вегетативної 

рівноваги (k=ВР) виступають інтегра-

льними показниками симпатичної 

“Total activity of YANG systems condi-

tions sympathetic orientation of function-

al-vegetative homeostasis (total activity of 

YIN systems - parasympathetic). At the 

same time, coefficients of vegetative equi-

librium (k-VE) appear as integral indexes 

of correlation between sympathetic 

(YANG) and parasympathetic (YIN) activ-
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(ЯН) і парасимпатичної (ІНЬ) актив-

ності" (мал.18.30). 

ity.” (fig.18.30). 

     Як видно з гістограми, зміна спів-

відношення сумарного збудження сис-

тем ЯН і ИНЬ груп обумовлює зростан-

ня значень вегетативних коефіцієнтів від 

0,56 до 2,14. Їх динаміка відображає змі-

ну функціонально-вегетативного гомео-

стазу від значної переваги парасимпати-

чної активності до значної переваги 

симпатичної активності. 

As it is seen from the graph, the change 

in the correlation of the total excitation be-

tween YANG and YIN groups conditions the 

growth of the values of vegetative coeffi-

cients from 0,56 to 2,14. Their dynamics 

reflects the change of functional-vegetative 

homeostasis from significant prevalence of 

parasympathetic activity to significant 

prevalence of sympathetic activity. 

 

 

Мал.18.30 Вегета-

тивна активність 

функціональних 

ЯН-ИНЬ синдро-

мів. 
 
 
 
 

Fig.18.30 Vegeta-

tive activity of func-

tional YANG-YIN 

syndromes. 

 

 

Виявлені закономірності однозначно 

указують на вегетативну сутність  неві-

домої раніше функціональної системи 

людини і вимагають специфічного тлу-

мачення. Спробуємо дати його визна-

чення. 

The discovered regularities directly 

point to the vegetative essence of the pre-

viously unknown human functional system 

and require a specific explanation. Let us 

try to define it… 

  

"Функціонально-вегетативна сис-

тема людини - це біофізичний ком-

плекс, який, не маючи під собою ор-

ганної основи, підпорядкований кос-

мофізичним ритмам і на інформацій-

ному рівні контролює динамічну ста-

лість вегетативно-адаптаційного го-

меостазу". 

“Human functional-vegetative system 

– is a biophysical complex, which, pos-

sessing no organic basis, is subordinated 

to cosmophysical rhythms and on infor-

mational level controls the dynamic sta-

bility of vegetative-adaptive homeosta-

sis”. 

 
  

При цьому ми розуміємо відносну не-

досконалість наведеного визначення. Ну 

що ж, Час все поставить на свої місця! 

Additionally, we understand that this 

definition may not be perfect. Nevertheless, 

the Time will make it clear! 
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ТЕПЕР МИ МАЄМО ВСІ ПІДСТАВИ ДЛЯ 

ОДНОЗНАЧНОГО ВИСНОВКУ. 

NOW WE HAVE REASONS FOR THE  

UNAMBIGUOUS CONCLUSION: 
 

1)Традиційна Голкотерапія має без-

посереднє відношення до функціональ-

но-вегетативного гомеостазу.  

1)Traditional Acupuncture therapy has a 

direct relation to functional-vegetative ho-

meostasis. 

     2)Точки акупунктури і з’єднуючі їх 

акупунктурні канали є системами функ-

ціонально-вегетативної інформації. 

     2)Traditional acupuncture channels are 

specific systems of functional-vegetative 

information. 

3)Концепція ИНЬ-ЯН синдромів спів-

відносна з розумінням парасимпатичної 

і симпатичної активності ВНС. 

3)Conception YIN-YANG syndromes is 

comparable with the understanding of para-

sympathetic and sympathetic activity of 

VNS. 

     4)Всі інші гіпотези про значення Схі-

дної голкотерапії безпідставні. Останнє 

вимагає термінової корекції відповідних 

учбових програм.… 

     4)All other hypotheses about the value 

of the Eastern acupuncture are groundless. 

The latter requires urgent correction of the 

appropriate educational programs… 
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ЩОДО ВІДКРИТОЇ НАМИ 
“УКРАЇНСЬКОЇ СКРИНЬКИ ПАНДОРИ”. 

AS FOR THE DISCOVERED “UKRAINIAN 

PANDORA’S BOX” 
 

 

… Вислів “Відчинити скри-

ньку Пандори” означає зро-

бити дію наслідки якої не 

можна скасувати…” 

To open a Pandora’s box is to 

make an action with irreversi-

ble consequences, which can-

not be cancelled. 
  

На  фоні сучасних біофізичних знань, 

з великою пересторогою  сприймається 

низка “східних акупунктурних техноло-

гій” (наведених у світлинах)… Цікаво 

було б почути “терапевтичну логіку” 

авторів і їх послідовників! 

On the background of contemporary bi-

ophysical knowledge, a range of “Eastern 

acupuncture technologies” are perceived 

with great caution (see pictures)… It would 

be interesting to hear “therapeutic 

knowledge” of their authors and their fol-

lowers! 
 

   
   

   
   

   
   
   

З ГОЛКОЮ 

ПОТРІБНО  ПОВОДИТИСЯ 

ЯК З ВИПУЩЕНИМ НА 

ВОЛЮ ТИГРОМ… ! 

 

 
 

ONE SHOULD TREAT A 

NEEDLE AS A RELEASED 

TIGER… ! 
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НЕНАВ’ЯЗЛИВА РЕКЛАМА… UNOBTRUSIVE ADVERTISEMENT… 
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В.Макац, Є.Макац, Д.Макац, Д.Макац 

ФУНКЦІОНАЛЬНА ВЕГЕТОЛОГІЯ ЯК РОЗ-

ДІЛ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ (ТОМ-1) // 

Україна, Вінниця, 2012, 326 С.ISBN 978-966-2770-

45-2 

     Книга не має аналогів. На підставі здатності бі-

ологічних об'єктів  генерувати струм в зовнішній 

контур, відкрита невідома раніше функціонально-

вегетативна система людини і біофізична Матриця 

її патогенезу. Розроблена методологія функціона-

льної діагностики вегетативних порушень (по 

В.Макацу) указує на біофізичну реальність тради-

ційних акупунктурных каналів китайської Чжень-

цзю терапії, їх безпосереднє відношення до веге-

тативного гомеостазу і ряд теоретичних та прак-

тичних помилок. Відкриті патогенетичні меха-

нізми біофізичної регуляції функціонально-вегета-

тивних порушень дозволили розробити високо-

ефективні реабілітаційні алгоритми. Отримані ре-

зультати свідчить про необхідність перегляду ряду 

західних теоретичних і реабілітаційних концепцій і стають основою нового напряму 

сучасної медицини - "Функціональна вегетология".  

     Пріоритет відкриття належить народу України. 
 

V. Makats, E. Makats, D. Makats, D. Makats             

FUNCTIONAL VEGETOLOGY AS A DIVISION OF CONTEMPORARY MEDICINE 

(VOLUME-1) // Ukraine, 2012, 236 P. ISBN 978-966-2770-45-2, ISBN 978-966-2770-45-2. 

    The book has no analogues. Previously unknown functional-vegetative system of human 

and the biophysical Matrix of its pathogenesis have been discovered on the basis of the ability 

of biological objects to generate electric current into the external circuit. The elaborated  

methodology of the functional diagnostics of vegetative disorders (according to V. Makats) 

points to the biophysical reality of traditional acupunctural channels of the Chinese Zhenjiu 

therapy, their direct relation to vegetative homeostasis, and a number of theoretical and 

practical mistakes. The revealed pathogenetic mechanisms of biophysical regulation of 

functional-vegetative disorders allowed elaborating highly effective rehabilitation algorithms. 

The received data testify to the necessity of revision of a number of the Western therapeutic 

and rehabilitation conceptions, and becomes the basis for the new trend of contemporary 

medicine – “Functional vegetology”.  

     The priority of the scientific discovery belongs to the Ukrainian people. 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

dr.makats@gmail.com 

+380=093-659-67-21,   (0432)43-94-80 

CONTACT INFORMATION: 

dr.makats@gmail.com 

+380=093-659-67-21,   (0432)43-94-80 
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В.Макац, Є.Макац, Д.Макац, Д.Макац  

ФУНКЦІОНАЛЬНА ВЕГЕТОЛОГІЯ. ДІА-

ГНОСТИКА, ПРОГНОЗ І КОРЕКЦІЯ СИ-

СТЕМНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ (ТОМ-

2). Україна, Вінниця, 2012, 234 С. ISBN 978-

966-2770-65-0    

Написана книга являється заключним ви-

данням і не має аналогів. На основі автор-

ського напрямку "Функціональна вегетологія 

як розділ сучасної медицини" розглядаються 

проблеми екологічної паспортизації дитячого 

населення України і біоактиваційні технології 

корекцій вегетативних порушень у дітей. Кни-

га адресована лікарям загальної практики, пе-

діатррам, аспірантам та студентам старших 

курсів медичних навчальних закладів, бажаю-

чим освоїти сучасні реабілітаційні технології, 

побудовані на принципах комплементарної 

медицини.  

Пріоритет відкриття належить народу 

України. 

 

V. Makats, E. Makats, D. Makats, D. Makats 

FUNCTIONAL VEGETOLOGY. DIAGNOSTICS, PROGNOSIS AND CORRECTION 

OF CHILD SYSTEMIC DISORDERS (VOLUME-2). Ukraine, Vinnytsia, 2012, 234p.  

ISBN 978-966-2770-65-0   

     The book is the final edition and has no analogues. On the basis of the authentic trend 

“Functional vegetology as the division of contemporary medicine” the problems of ecological 

registry of the child population of Ukraine and bioactivational technologies of correction of 

child vegetative disorders have been discussed. The book is addressed to general practitioners, 

pediatricians, postgraduate and senior students of medical schools, those who interested in 

acquisition of contemporary rehabilitation trends, created on the principles of complementary 

medicine. The priority of the scientific discovery belongs to the Ukrainian people. 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

dr.makats@gmail.com 

093-659-67-21,   (0432)43-94-80 

CONTACT INFORMATION: 

dr.makats@gmail.com 

093-659-67-21,   (0432)43-94-80 
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В.Макац, Є.Макац, Д.Макац, Д.Макац  

ФУНКЦІОНАЛЬНА ВЕГЕТОЛОГІЯ.  ТЕО-

РЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПОМИЛКИ СХІ-

ДНОЇ АКУПУНКТУРИ (ТОМ-3). Україна, 

Вінниця, 2012, 234 С. ISBN 978-966-2770-65-0    

Написана книга являється заключним видан-

ням і не має аналогів. На основі авторського 

напрямку "Функціональна вегетологія як розділ 

сучасної медицини" розглядаються проблеми 

екологічної паспортизації дитячого населення 

України і біоактиваційні технології корекцій 

вегетативних порушень у дітей. Книга адре-

сована лікарям загальної практики, педіатрам, 

аспірантам та студентам старших курсів меди-

чних учбових закладів, бажаючим освоїти су-

часні реабілітаційні технології, побудовані на 

принципах комплементарної медицини.  

Пріоритет відкриття належить народу 

України. 

 

V. Makats, E. Makats, D. Makats, D. Makats 

FUNCTIONAL VEGETOLOGY. 

DIAGNOSTICS, PROGNOSIS AND CORRECTION OF CHILD SYSTEMIC DISOR-

DERS (VOLUME-3). Ukraine, Vinnytsia, 2012, 234p.  ISBN 978-966-2770-65-0   

The book is the final edition and has no analogues. On the basis of the authentic trend 

“Functional vegetology as the division of contemporary medicine” the problems of ecological 

registry of the child population of Ukraine and bioactivational technologies of correction of 

child vegetative disorders have been discussed. The book is addressed to general practitioners, 

pediatricians, postgraduate and senior students of medical schools, those who interested in 

acquisition of contemporary rehabilitation trends, created on the principles of complementary 

medicine.  

     The priority of the scientific discovery belongs to the Ukrainian people. 
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В.Г.Макац, Є.Ф..Макац, Д.В.Макац,, Д.В.Макац, 

Я,М. Петінов  

ВЕГЕТАТИВНИЙ АТЛАС ФУНКЦІОНАЛЬ-

НОГО ЗДОРОВ'Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ (Вінницька, Львівська, Чернігівська 

області).ТОМ-4//Вінниця, Нілан-ЛТД, 2013, 498С. 

ISBN 978-966-2770-96-4 

     Атлас функціонально-вегетативного здоров'я 

дітей, що проживають в регіонах радіаційного 

контролю України, є ініціативним виданням. Він 

свідчить про необхідність функціональної дис-

пансеризації дитячого населення та проведення 

на її основі незалежної функціонально-екологі-

чної експертизи конкретних регіонів. Атлас ви-

даний в рамках програми Міждержавного фору-

му держав-учасників СНД "Здоров'я населення – 

основа процвітання держав Співдружності" 

(2013) і адресований керівництву європейських 

держав, для яких збереження власного Генофон-

ду є пріоритетним напрямком.  

    Пріоритет наукової розробки належить 

народу України. 

 

V.G.Makats¸E.F.Makats, D.V.Makats, D.V. Makats, I.M.Petinov 

VEGETATIVE ATLAS OF FUNCTIONAL HEALTH OF THE CHILD POPULATION 

OF UKRAINE (Vinnytsia, Lviv and Chernigiv regions). VOLUME-4  // Vinnitsa, Nilan-Ldt, 

2013, 498P. ISBN 978-966-2770-96-4 

        The Atlas of functional-vegetative health of children, who live in the regions of radiation 

control of Ukraine, is an unsolicited edition. It testifies to the necessity of functional 

dispensary examination of the child population and performance, on its basis, of an 

independent functional-ecological expertise of specific regions. The Atlas is published within 

the frames of the program of Interstate Forum of countries-members of the CIS “Healthy 

population – the basis of the Commonwealth countries prosperity” (2013) and is addressed to 

the authorities of the European states, for which preservation of their own Gene pool is a 

priority. Priority scientific development belongs to the people of Ukraine. 
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CONTACT INFORMATION: dr.makats@gmail.com 
093-659-67-21,   (0432)43-94-80 

 

 
 
 
 

 

mailto:dr.makats@gmail.com
mailto:dr.makats@gmail.com


271 
 

     
 

В. Макац,  Д.Макац,  Є. Макац,  Д.Макац  

ТАЄМНИЦІ КИТАЙСЬКОЇ ГОЛКОТЕРАПІЇ 

(ПОМИЛКИ, РЕАЛЬНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ). 

Україна, Вінниця, 2009., 450 С. ISBN 978-966-

2932-80-5 

Монографія присвячена відкритій функціона-

льно-вегетативній  системі. Наводяться докази її 

біофізичної реальності і безпосереднього відно-

шення до вегетативного гомеостазу. Розкриті біо-

тізичні механізми його регуляції та контролю. 

Показані теоретичні і практичні помилки кла-

сичної (китайської) Чжень-цзю терапії. Зверта-

ється увага на реабілітаційне значення веге-

тативної діагностики (за методом В.Г.Макаца) і 

стабільність її показників. Книга рекомендована 

науковим працівникам, лікарям, студентам при-

родничо-біологічних факультетів, всім бажаючим 

отримати знання по новій фундаментальній ос-

нові фізіології. Пріоритет наукового відкриття 

належить народу України 

 

V.Makats, Dm.Makats, E.Makats, Den.Makats 

MYSTERIES OF CHINESE ACUPUNCTURE (MISTAKES, PTAKITY, PROBLEMS)  

// Ukraine, Vinnitsa, 2009, 450 P.  ISBN 978-066-2932-80-5 

The monograph is devoted to the discovered functional - power system of the person. 

Furnished proofs of her biophysical reality and the direct attitude {relation} to vegetative 

regulation. Biophysical mechanisms of regulation and the control are opened. Theoretical and 

practical mistakes of classical (Chinese) therapy are shown by acupuncture and cauterization. 

It is paying attention to rehabilitation value of vegetative biodiagnostics (on V.Маkаts) and 

stability of her parameters. The book is recommended to science officers, doctors, students of 

natural - biological faculties, all wishing to receive knowledge on a new fundamental basis of 

biology. The priority of a discovery belongs to Ukraine.  
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Користуючись можливістю, вис-
ловлюємо щиру подяку нашим одно-
думцям і колегам, чия праця на про-
тязі двох десятиліть привела до зроб-
леного відкриття і написання даної 
монографії: докторам наук Гоженку 
А.І., Годлевскому А.І., Жученко С.П., 
Нагайчуку В.І., Підколзіну О.О., Пет-
руку В.Г., Курику М.В., доктору філо-
софії Власюку А.І. та нашим без-
змінним помічникам і співавторам 
Петінову Я.М., Макацу Дм.В. та Ма-
кацу Ден.В. 

Хочеться надіятися, що наша 
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В.Макац, Є.Макац, НЕВІДОМА КИТАЙСЬКА ГОЛКОТЕРАПІЯ (РЕАЛЬНІСТЬ, 

ПОМИЛКИ, ПРОБЛЕМИ) ТОМ V Україна, Вінниця, 2016, 276 С. 

ISBN 978-966-2932-80-5 
     Підручник не має аналогів. Його друге перероблене і доповнене видання обумовлено 

відкриттям невідомих раніше “Функціонально-вегетативної системи людини” і “Функціо-

нально-вегетативної Матриці”. Відкриті феномени указують на біофізичну реальність 

акупунктурних каналів Голкотерапії та її вегетативну сутність. Ідентифікація матричної 

системної та комплексної залежності виявила теоретичні і практичні помилки традиційно-

го напрямку і вносить суттєву корекцію в основи Східної та Західної терапевтичних філо-

софій… 

     Книга (біофізичний атлас) адресована бажаючим отримати неординарні знання по но-

вій фундаментальній основі біології, здатним критично осмислити механістичні постулати 

європейської терапевтичної школи. 

Пріоритет наукового відкриття належить народу України. 
 

 

 

В.Макац, Є.Макац, НЕИЗВЕСТНАЯ КИТАЙСКАЯ ИГЛОТЕРАПИЯ (РЕАЛЬ-

НОСТЬ, ОШИБКИ, ПРОБЛЕМЫ) ТОМ V – Украина, Винница, 2016, 276 С. 

ISBN 978-966-2932-80-5 
 Учебник не имеет аналогов. Его второе переделанное и дополненное издание обуслов-

лено открытиям неизвестных раньше “Функционально вегетативной системы человека” и 

“Функционально “вегетативной Матрицы”. Открытые феномены указывают на биофизи-

ческую реальность акупунктурних каналов Чжень-цзю терапии и её вегетативную сущ-

ность. Идентификация матричной системной и комплексной зависимости обнаружила 

теоретические и практические ошибки традиционного направления и вносит существен-

ную коррекцию в основы Восточной и Западной терапевтических философий.       

Книга (биофизический атлас) адресована желающим получить неординарные знания по 

новой фундаментальной основе биологии, способным критически осмыслить механисти-

ческие постулаты европейской терапевтической школы. 

...Приоритет научного открытия принадлежит народу Украины. 
 

 

 

V.Makats, Е.Makats, UNKNOWN CHINESE ACUPUNCTURE (REALITY, ERRORS, 

PROBLEMS). VOLUME V – Ukraine, Vinnytsia, 2016, P. 276 

ISBN 978-966-2932-80-5 
     The textbook had no analogues. Its second and revised edition is conditioned by the previous-

ly unknown “Human functional-vegetative system” and “Functional-vegetative Matrix”. The 

discovered phenomena point to the biophysical reality of acupuncture channels of the Acupunc-

ture therapy and its vegetative essence. Identification of matrix systemic and complex dependen-

cy revealed theoretical and practical errors of the traditional trend and introduced a substantial 

correction into the bases of the Eastern and Western therapeutic philosophies…  

    The book (biophysical atlas) is addressed to those who are willing to get uncommon 

knowledge about the new fundamental basis in biology, and who are capable of critical assess-

ment of the mechanistic postulates of the European therapeutic school. 

…Priority of the scientific discovery belongs to the people of Ukraine. 
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Видання друге, перероблене і допо-

внене (на українській та англійській 
мовах). Книга видається в авторській 
редакції із збереженням стилістики, 
орфографії та пунктуації. 

     Second edition, revised and supple-
mented (in the Ukrainian and the English 
languages). The book is edited by the au-
thors, with preservation of stylistics, or-
thography and punctuation. 
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МАКАЦ В.Г. Експерт вищого рівня НАН України, доктор медичних наук, профе-
сор, директор Європейського центра післядипломної освіти лікарів ГО Україн-
ської національної академії природознавства. dr.makats@gmail.com. 
 

 

 

 
 

MAKATS V.G. MD, professor, director of the European Center for Postgraduate Edu-
cation of Doctors of the Ukrainian National Academy of Natural Sciences, expert of the 
highest level of NAS of Ukraine. dr.makats@gmail.com. 
 
 
 

 

 

МАКАЦ Є.Ф. Доктор філософії, доцент Вінницького національного медичного 
університету ім. М.І.Пирогова. Співавтор 15 монографій по біоактиваційній та веге-
тативній технологіях. 
 
 

MAKATS E.F. Candidate of biological science, associate professor of immunology, vi-
rusology and microbiology department of the Vinnytsia National medical university 
named after Pirogov M.I.  dr.makats@gmail.com. 

 

 

 
 

 

 

Європейським науково-виробничим консорці-
умом, Європейською і Російською Академіями 
Природознавства розроблені напрямки визнані 
науковою школою проф. В.Г.Макаца (Україна, 
Вінниця) і відмічені науковими нагородами: 
орденами LABORE ET SCIENTIA з фіанітами, орде-
ном PRIMUS INTER PARES та медалями "Академі-
ка В.Вернадського" і "А.Нобеля", за вагомий 
внесок в розвиток світової науки. Інформація 
увійшла до енциклопедій "Видатні учені Росії" 
та "Російські наукові школи". 

Awarded by the European scientific-production 
consortium, European and Russian Academy of Natu-
ral Sciences, and awarded with the order of LABORE ET 
SCIENTIA, the order of PRIMUS INTER PARES and medals 
of "A.Nobel" and "Academician V. Vernadskyj" for 
substantial contribution to the development of the 
global science. The information about the trend was 
included in the encyclopedias: “Outstanding scientists 
of Russia” and “Russian scientific schools”…  
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