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В монографії наведені базові положення
нового науково-практичного напрямку. В
його основі лежить ідентифікація біофізичної реальності "акупунктурних каналів" і їх
безпосереднього відношення до вегетативного гомеостазу. Розглянуті реальні механізми функціонально-вегетатив-ного патогенезу. Розроблений напрямок трансформує гіпотетичні положення Східної терапевтичної філософії в сучасну доказову медицину і вимагає свого місця в системній фізіології. Книга адресована науковцям, студентам медичних учбових закладів і лікарям загальної практики, зацікавленим в сучасних реабілітаційних технологіях…

The monograph contains the basic provisions of the new scientific and practical direction. It is based on the identification of the biophysical reality of "acupuncture channels"
and their direct relation to the vegetative homeostasis. The real mechanisms of functional-vegetative pathogenesis are considered.
The developed direction transforms the hypothetical positions of the Eastern Therapeutic
Philosophy into modern evidentiary medicine
and requires its place in system physiology.
The book is addressed to scholars, students of
medical schools and general practitioners who
are interested in modern rehabilitation technologies ...

© V. Makats, E. Makats, Д. Makats, Д. Makats 2018
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АБРЕВІАТУРА, ТЕРМІНИ І СКОРОЧЕННЯ
1.АК – традиційні акупунктурні канали
2.ФВС – Функціонально-вегетативна
система людини (сучасна термінологія)
3.ФАЗ – Функціонально-активні зони
4.ФВГ – Функціонально-вегетативний
гомеостаз (сучасна термінологія)
5.ФВМ – Функціонально-вегетативна
Матриця (сучасна термінологія)
6.ФВД – Функціонально-вегетативна
діагностика за методом В.Г.Макаца
(сучасна термінологія)
7.ВБ – Вегетативний біоритм

ANALOGUES, TERMS AND ABBREVIATIONS
1.AC – traditional acupuncture channels
2.FVS – Human functional-vegetative
system (contemporary terminology)
3.FAZ – Functionally-active zones
4.FVH – functional-vegetative homeostasis
(contemporary terminology)
5.FVM – functional-vegetative Matrix
(contemporary terminology)
6.FVD – Functional-vegetative diagnostics
according to the method of V.G. Makats
(contemporary terminology)
7.WB - Vegetative biorhythm
CONDITIONAL SYMBOLISM SYSTEM
ACUPUNCTURE ZONES...

УМОВНА СИМВОЛІКА СИСТЕМНИХ
АКУПУНКТУРНИХ ЗОН…

МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ
АКУПУНКТУРНИХ КАНАЛІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНИХ СИСТЕМ).

THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF

РІВНІ ВЕГЕТАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ

LEVELS OF VEGETATIVE ACTIVITY

ACUPUNCTURE CHANNELS

(FUNCTIONALLY- AUTONOMIC SYSTEMS).
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Доктор медичних наук, професор,
експерт вищого рівня НАН України,
директор Вінницької філії ДП "Український НДІ медицини транспорту" МОЗ
України В. Макац стверджує:
"…Біофізична реальність традиційних акупунктурних каналів, їх вегетативна спрямованість і системна взаємозалежність експериментально доведені. Забуті знання попередніх цивілізацій повинні стати зрозумілими і доступними через їх наукову адаптацію
[3,4,5,6]"!

Doctor of medical sciences, professor,
senior expert of the NAS of Ukraine, Director of the Vinnytsia branch of the State
Enterprise "Ukrainian Research Institute
of Transport Medicine" of the Ministry of
Health of Ukraine:
"... Biophysical reality of traditional
acupuncture channels, their vegetative
orientation and the systemic interdependence is experimentally proved. The forgotten knowledge of previous civilizations
should become clear and accessible
through their scientific adaptation [3,4,
5,6]"!

Генеральний директор Всесоюзного
НДІ "БІНАР", академік РАМТН, доктор
технічних наук, лауреат премії О.Чижевського Е. Крюк заявив:
"…Біополе є! Його діапазон в радіочастотах 7-8 міліметрів. Доведено, що
організм людини відкритий резонансний контур а "точки акупунктури" являються хвильовими діодами. Весь світ
пронизаний віртуальними фотонами,
що не знають жодних перешкод [1,
с.14; 7, с.67].

General Director of the All-Union Scientific Research Institute "BINAR", academician of RAMTS, doctor of technical
sciences, winner of the prize O. Chizhevsky E.Kryuk said:
"...The biosphere is! Its range in the radio frequencies 7-8 millimeters. It is
proved that the human resonance path
and the" acupuncture point "are the wave
diode, the whole world is permeated with
virtual photons that do not know any obstacles [1, p.14; 7, p.67;].

"На основі власних досліджень автори відкрили невідому раніше "Функціонально-вегетативну систему людини", яка вперше дозволила ідентифікувати біофізичну реальність гіпотетичних "акупунктурні канали" Чжень-цзю
терапії, їх вегетативну сутність та
функціональну системність. Універсальна логічність і завершеність відкритої системи указує на значення східної
терапевтичної філософії і вперше
обʼєднує гносеологічні позиції традиційної китайської і сучасної західної медицини. Такий, підтримуваний ВООЗ
курс, забезпечить подальший розвиток
обох напрямків і цілісний персоніфікований підхід в охороні здоров'я"

"On the basis of their own research,
the authors discovered the previously unknown "Human functional-vegetative system", which for the first time allowed
identifying the hypothetical "acupuncture
channels" of Zhenjiu therapy, their biophysical reality, vegetative essence and
functional systemacy. The universal logicality and completeness of the discovered
system point to the significance the Eastern therapeutic philosophy and for the
first time unites the epistemological positions of traditional Chinese and modern
Western medicine. This, supported by the
WHO course, will provide further development of the both trends and a holistic
personified approach in health care"

О. Василенко – доктор медичних наук,
професор, Віце-президент професійної
асоціації рефлексотерапевтів РФ, Головний редактор журналу "Рефлексотерапія і Комплементарна Медицина".
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O. Vasilenko - MD, professor, vice-president of the Pro-fessional Association of
Reflexologists of the Russian Federation,
editor-in-chief of the journal "Reflex
therapy and Complementary Medicine".

ПЕРЕДМОВА

FOREWORD

Реальність гіпотетичних "акупунктурних каналів", які на протязі віків розділяли терапевтичну філософію Сходу і Заходу, сьогодні поставила традиційну
Чжень-цзю терапію перед ревізією власної теоретичної і практичної бази.
І причини для її проведення більш чим
вагомі. Користуватися на початку III-го
тисячоліття емпіричною теоретичною базою Східної терапевтичної філософії некоректно (західні фахівці її не розуміють,
не сприймають і не використовують)...
Роботами школи професора В.Г. Макаца (Україна, Вінниця) створена база для
інноваційного прориву в напрямку нетрадиційної терапії. Зокрема.
1) Розроблені основи і вікові нормативи "Функціонально-вегетативної діагностики" (ФВД) по "акупунктурним зонам", яка дає співставимі результати при
повто-рних обстеженнях.
2) Відкрита невідома раніше “Функціонально-вегетативна система людини” –
біофізичний аналог “акупунктурних каналів” традиційної Чжень-цзю терапії
3) Виявлені біофізичні феномени і функціонально-вегетативні закономірності
(основа сучасної "Функціональної ве-гетології" і традиційної Чжень-цзю терапії:
– системно-комплексна залежність
"акупунктурних каналів" і їх вегетативна
спрямованість;
–"функціонально-вегетативна
Матриця", яка стали патогенетичною основою розроблених напрямків;
– "парадоксальні реакції" і їх значення
в механізмах вегетативного патогенезу;
4) експериментально доведено ряд теоретичних і практичним помилок традиційної Чжень-цзю терапії.
В сукупності розроблений напрямок
переводить Східну терапевтичну філософію на рівень сучасної доказової медицини. Його науково-практичне значення
важко переоцінити, бо вікові положення
Голкотерапії сьогодні "apriori" прийняті
західним суспільством
. "Рефлексотерапія" офіційно визнана медичним фахом і введена в учбові програми ВУЗ-ів державної післядипломної
освіти. Ми готуємо "лікарів – рефлексотерапевтів" на основі емпіричних теорій,
терапевтична логіка яких для них необґрунтована, незрозуміла і не прийнятна…
Настав час оприлюднити заключні біофізичні основи "Функціональної вегетології" (традиційної Чжень-цзю терапії).
При цьому наше рішення обумовлено наступним:
сучасному поколінню медичних фахівців необхідна інформація про невідому
раніше реальність, навіть якщо вона су6

The reality of the hypothetical "acupuncture channels", which over the centuries
shared the therapeutic philosophy of the East
and West, today put the traditional Zhenjiu
therapy before the revision of its own theoretical and practical basis.
And the reasons for its implementation
are more than weighty. To use the beginning
of the third millennium as an empirical theoretical basis of the Eastern Therapeutic Philosophy is incorrect (Western experts do not
understand it, do not perceive it and do not
use it) ...
Works by Professor School of V.G. Makat’s (Ukraine, Vinnytsia) has created a base
for an innovative breakthrough in the direction of non-traditional therapy. In particular.
1) Fundamentals and age standards of
"Functional-vegetative diagnostics" (FVD)
have been developed for "acupuncture zones", which gives comparable results in repeated surveys.
3) Open previously unknown "Functional-vegetative system" - a biophysical analogue of "acupuncture channels" of traditional Zhenjiu therapy.
3) Its biophysical phenomena and functional-vegetative regularities (the basis of the
modern "Functional Vegetology" and traditional Zhenjiu therapy are revealed:
- system-complex dependence of "acupuncture channels" and their vegetative orientation;
- "functional-vegetative Matrix", which
became the pathogenetic basis of the developed directions;
- "paradoxical reactions" and their impotrance in the mechanisms of vegetative pathogenesis;
4) several theoretical and practical errors
of traditional Zhenjiu therapy have been experimentally proved.
Together, the developed direction translates the Oriental Therapeutic Philosophy to
the level of modern evidence-based medicine. Its scientific and practical importance
cannot be overestimated, as the age-old positions of Acupuncture today are "a priori"
taken by Western society
"Reflexotherapy" is officially recognized
as a medical specialty and introduced into
the curricula of state postgraduate education.
We train "physicians - reflexologists" on the
basis of empirical theories, whose therapeutic logic is unreasonable, incomprehensible
and unacceptable to Western understanding.
It's time to publish the final provisions on
the biophysical foundations of "Functional
Vegetology" (traditional Zhenjiu therapy).
In this case, our decision is due to the following:
the current generation of medical specialists needs information about the previously
unknown reality, even if it contradicts the

перечить "класичним" знанням і офіційно
замовчуються на рівні МОіН України і підлеглих йому керівних рівнях вищої і середньої освіти…

"classical knowledge" and is officially silenced at the level of the Ministry of Education and Science of Ukraine and subordinate
to him the leading levels of higher and secondary education;
Today, the General assembly of the WHO
insistently proposes to all member-states to
include in their national health programs the
achievements of the traditional Chinese
Zhenjiu (acupuncture diagnostics and “reflex therapy”). Publication of information
about their registration in the WHO as a life
and health resource of society.

Сьогодні Генеральна асамблея ВООЗ
пропонує всім державам-учасницям
включити в національні програми охорони здоровʼя здобутки традиційної китайської Чжень-цзю ("акупунктурну діагностику" і “рефлексотерапію”). Оприлюднена інформація про їх реєстрацію в
ООН, як ресурсу життя і здоров’я суспільства.
Розуміючи, що критика апологетів без
Understanding that the criticism of apoloвагомих аргументів справа невдячна, ми gists without substantial arguments is an unзвертаємо увагу читача на наступне.
grateful business, we draw the readers’ attention to the following.
1) Наші висновки обумовлені експери1) Our conclusions are conditioned by the
ментальним матеріалом (18.454 спостере- experimental material (18.454 observaжень), доступним для любого контролю. tions), which are available for any control
and analysis.
2) Відкриття, рано чи пізно опиниться
2) The discovery, sooner or later, will apв центрі уваги системної фізіології і обу- pear in the center of attention of systemic
мовить ревізію терапевтичних і реабіліта- physiology and will condition the revision of
ційних канонів, побудованих на принци- therapeutic and rehabilitation canons, based
пах Ньютонівської механіки.
on the principles of Newton’s mechanics.
3) Принципові першоджерела Східної
3) The primary sources of the Eastern
терапевтичної філософії губляться в гли- therapeutic philosophy are getting lost in the
бині попередніх цивілізацій. На це указує depth of the previous civilizations. This is
універсальна логічність і системна завер- pointed by the universal logic and systemic
шеність відкритої структури, яка залиша- completeness of the discovered structure,
which had remained unknown until the reлася невідомою до останнього часу.
cent days.
4) Вона указує на необхідність сучас4) She points to the need for a modern biної біологічної парадигми про сутність ological paradigm about the essence of the
Живого і значення польових взаємодій в Living and the value of field interactions in
системі функціонально-інформаційного the system of functional and information
управління біологічними процесами.
management biological processes.
5) Інформація про біофізичну реаль5) Information on the biophysical reality
ність "Функціонально-вегетативної сис- of the "functional-vegetative system of man"
теми людини" позитивно оцінена міжна- is positively evaluated by international sciродними науковими семінарами [3, с.9- entific seminars [3,p.9-12]. Recommended
12]. Рекомендована для впровадження в for introduction into the system of public
систему охорони здоров’я Дорученнями health by the orders of the Cabinet of MinisКМ України (№1861/4 та № 12010/87).
ters of Ukraine (No.1861/4 and 12010/87).
З метою поширення інноваційних
For the purpose of disseminating innovaзнань по "Функціональній вегетології" tive knowledge on "Functional Vegetology,"
працює "Європейський центр післядип- the European Center for Postgraduate Eduломної освіти лікарів" ГО "Українська на- cation of Physicians" NGO "Ukrainian Naціональна академія природознавства".
tional Academy of Natural Sciences "works.
Випускаються міжнародні наукові жуWe publish two electronic scientific jourрнали "Сучасні реабілітаційні технології" nals "Modern Rehabilitation Technologies"
(ISSN 2518-1904) та "Contemporary Reha- (ISSN 2518-1904; ISSN 2523-4129 in
bilitation Technologies" (ISSN 2523-4129). Ukrainian and English).
Ми надіємося, що відкрита інформація
We hope that the open information will
не залишиться без уваги і стане мотивом not be left unattended and will become the
для подальших наукових пошуків по від- motive for further scientific research on open
критим напрямкам…
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1.ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНА ДІАГНОСТИКА БЕЗ
ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ
1. FUNCTIONAL-VEGETATIVE DIAGNOSTICS WITHOUT
EXTERNAL CURRENT SOURCES
Методологія функціонально-вегетативної діагностики (ФВД) не має аналогів, постійно удосконалюється і в достатній мірі оприлюднена [3,с.13; 6,с.
119,205]. Її головною відмінністю від
відомих "електропунктурних діагностик" є вірогідна повторюваність попередніх результатів. Розглянемо біофізичні основи ФВД.

Methodology of Functional-Vegetative Diagnostics (FVD) has no analogues,
is constantly being improved and published to a sufficient degree [3, p.13; 6, p.
119,205]. Its main difference from the
known "electro puncture diagnostics" is
the probable repeatability of the previous
results. Consider the biophysical foundations of FVD.

1.1 БІОФІЗИЧНІ ОСНОВИ ФВД

1.1 BIOPHYSICAL BASIS OF FVD

До сьогоднішнього дня загально визнаним засобом інтегральної оцінки вегетативного гомеостазу був вегета-тивний анамнез з використанням опитувальних таблиць. При цьому залишалася
історично збережена відособлена оцінка симпатичних і парасимпатичних реакцій базових відділів ВНС, що суперечить сучасним уявленням про їх функціонально-залежну організацію. До того
ж, складність вивчення над сегментарного і сегментарного рівнів вегетативної регуляції обмежує необхідну для
клініцистів інформацію. Важливо пам'ятати і про неоднорідність симпатичних
і парасимпатичних реакцій, не лінійність параметрів вегетативного статусу
при зміні активності одного з відділів
ВНС і їх залежність від ряду регулюючих чинників. При цьому визнається
(Вейн, 2000; Ноздрачов, 2003), що показники інструментального обстеження
ВНС характеризують тільки окремі механізми вегетативної регуляції.

Till the recent days, vegetative anamnesis with the usage of questionnaire tables has been generally accepted as the
means of integral evaluation of vegetative
homeostasis. At the same time, historically preserved 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 vegetative regulation
restricts necessary information for clinicians. It is also necessary to remember
about the heterogeneity of sympathetic
and parasympathetic reactions, nonlinearity of parameters of vegetative status during the change of activity of one of the divisions of VNS and their dependency on
a range of regulating factors. At the same
time, it has been defined (Wane 2000; Nozdrachov, 2003), that the indications of
instrumental examination of VNS characterize only separate mechanisms of vegetative regulation.
Functional-vegetative
diagnostics
(FVD) has helped to prove the biophysical reality of acupuncture channels and
their systemic interdependence.

Описана функціонально-вегетативна діагностика (ФВД), за допомогою
якої доведена біофізична реальність
акупунктурних каналів і їх системна
взаємозалежність.
Технологія ФВД не вимагає зовнішніх джерел струму, орієнтована на оцінку рівнів вегетативного гомеостазу,
має власну нормативну базу і характеризується вірогідним повторними результатами.
На основі досліджень представницьких груп людей різного віку і статі обґрунтовані можливості інтегральної
оцінки вегетативного гомеостазу та рівнів його функціональних порушень
методом ФВД.

FVD technology does not require external sources of power, is oriented to assess the levels of autonomic homeostasis,
has its own regulatory framework and is
characterized by reliably reproducible results.
On the basis of studies of representative groups of people of different ages and
genders, the possibilities of an integral assessment of vegetative homeostasis and
the levels of its functional disorders by the
FVD method are substantiated.
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Отримані дані показали можливість
використання ФВД для оцінки функціонального здоров'я за коефіцієнтами
вегетативного гомеостазу.
Проведені нами з 1975 року по теперішній час дослідження привели до відкриття невідомих біофізичних феноменів і розробці ФВД, що послужили
сучасною інтерпретацією методологічних основ традиційної Чжень-Цзю терапії. ФВД характеризується наступними особливостями:
1) замість традиційних зовнішніх
джерел енергії використовується здатність біологічних систем генерувати
слабкі струми;
2) її показники безпосередньо ха-рактеризують симпатичну і парасимпатичну активність ВНС і функціональний вегетативний гомеостаз;
3) дозволяє отримувати стабільні
при повторному тестуванні дані.
Діагностична стабільність ФВД
обумовлена:
- феноменами симетричної асинхронності репрезентативних функціонально активних зон (ФАЗ, точок акупунктури) і їх сумарною біоелектричною активністю;
- параметрами короткого (3 с) тестуючого сигналу, що не перевищує рівня
мембранних потенціалів (1-5 мкА;
0,03-0,6 V);
- зменшеним удвічі (з 24 до 12) кількістю репрезентативних ФАЗ;
- вологим контактом діагностичних
електродів - донорів електронів (ДЕ) і
опорного електрода акцептора електронів (АЕ). В якості ДЕ використовуються "акупунктурні точки – пособники" Тай-юань, Да-лін, Шень-мень,
Вань-гу, Ян-чі, Ян-сі, Тай-бай, Тайчун, Тай-сі, Шу-гу, Цю-сюй і Чун-ян.
АЕ розташовується в рівновіддаленій
від 12 репрезентативних ФАЗ пупкової
області.
На основі зазначених принципів розроблений діагностичний комплекс
ВІТА-01-М, в якому аналізу підлягають не абсолютні значення показників,
а коефіцієнти k-V, що відображають
співвідношення симпатичної і парасимпатичної активності ЯН та ІНЬ каналів за формулою (k-V=Σ ЯН/Σ ІНЬ).
Показники k-V дають можливість визначати 7 варіантів вегетативного гомеостазу (ВГ) і показання до його корекції.
k (<0,75) - порушення ВГ із значною
перевагою парасимпатичної активності.

The obtained data showed the possibility of using FVD for the assessment of the
level of health by the coefficients of vegetative homeostasis.
The researches carried out by us from
1975 to the present time led to the discovery of unknown biophysical phenomena
and the development of FVD, which served as a modern interpretation of the
methodological foundations of traditional
Zhen-Tszyu therapy. The following features characterize FVD:
1)Instead of traditional external
sources of energy, the ability of biological
systems to generate weak currents is used;
2) its indicators directly characterize
sympathetic and parasympathetic activity
of the VNS and functional vegetative homeostasis;
3) allows you to get stable data for repeated testing.
Diagnostic stability of FVD is due to:
– Phenomena of symmetrical asynchrony of representative functionally active zones (FAZ) - acupuncture points and
summation of their bioelectric ac-tivity;
– parameters of a short (3 s) test signal
not exceeding the level of membrane potentials (1-5 μA, 0.03-0.6 V);
– reduced by half (from 24 to 12) the
number of representative FAZ;
– wet contact of the diagnostic electrodes - electron donors (DE) and the reference electrode - electron acceptor (AE).
As DE, acupuncture points are used - the
accomplices of Tai-yuan, Da-ling, Shenless, Wan-gu, Yang-chi, Yang-si, Tai-bai,
Tai Chun, Tai-si, Shu-gu, syu and Chungyang. AE is located in equidistant from 12
PHAZ - DE umbilical region.
Based on these principles, the VITA01-M diagnostic complex has been developed, in which the absolute values of the
indicators are subject to analysis, and the
k-V coefficients reflecting the ratio of
sympathetic and parasympathetic activity
of the YANG and YIN channels by the
formula (k-V=Σ YANG /Σ YIN). Indices
k-V make it possible to determine 7 variants of vegetative homeostasis (VG) and
indications for its correction.
k (<0.75) - a disturbance of VG with a
significant predominance of parasympathetic activity.
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k (0,76-0,86) - порушення ВГ з вираженою перевагою парасимпатичної активності.
k (0,87-0,94) - зона функціональної
компенсації парасимпатичної активності, стан відносної вегетативної рівноваги.
k (0,95-1,05) - зона вегетативної рівноваги.
k (1,06-1,13) - зона функціональної
компенсації симпатичної активності,
стан відносної вегетативної рівноваги.
k (1,14-1,26) - порушення ВГ з вираженою перевагою симпатичної активності.
k (> 1,26) - порушення ВГ із значною
перевагою симпатичної активності.
При 1-2, 6 і 7-му варіантах показана
корекція ВГ.
Принципова відмінність ФВД від інших засобів електропунктурної діагностики полягає в тому, що в якості діагностичного фактора виступає спря-мований транспорт вільних електронів,
перерозподіл яких обумовлює енергоінформаційні трансформації.
При ФВД рух енергоносіїв через біологічний об'єкт здійснюється від електрода ДЕ (+) до електрода АЕ (-), що
не порушує в зовнішньому контурі відому спрямованість від (-) до (+). Якщо
в ланцюг додати зовнішнє джерело
струму (батарею), то транспорт зарядів
стає залежним від його полярності і через об'єкт струм проходить в "узаконене фізикою" напрямку від (-) до (+).
У контурі між двома одноканальними
ФАЗ біоелектрична активність на
73,4% більше, ніж в контурі з ФАЗ різних функціональних систем.

k (0,76-0,86) - violation of VG with
marked predominance of parasympathetic-tic activity.
k (0,87-0,94) - the zone of functional
compensation of parasympathetic activity, the state of relative vegetative equilibrium.
k (0,95-1,05) - zone of vegetative equilibrium.
k (1,06-1,13) - the zone of functional
compensation of sympathetic activity, the
state of relative vegetative equilibrium.
k (1,14-1,26) - disturbance of VG with
marked predominance of sympathetic activity.
k (> 1.26) - a disturbance of VG with a
significant predominance of sympathetic
activity.
In the 1st, 2nd, 6th and 7th versions,
the VH correction is shown.
The fundamental difference between
FVD and other methods of electro puncture diagnostics lies in the fact that the directional transport of free electrons acts as
a diagnostic factor, the redistribution of
which determines the energy-information
transformations.
In FVD, the energy carriers move
through the biological object from the
electrode of the electron donor (DE +) to
the electron acceptor of electrons (AE),
without disturbing the known directivity
from (-) to (+) in the external circuit. If an
external current source (battery) is added
to the circuit, the charge transport becomes dependent on its polarity and the
current passes through the object "legalized" from (-) to (+) through the object. In
the circuit between two single-channel
FAZ bioelectric activities is 73.4% higher
than in the circuit of the FAZ of different
functional systems.

1.2 БІОФІЗИЧНІ ФЕНОМЕНИ ФВД

1.2 BIOPHYSICAL PHENOMENA OF FVD

Феномен асинхронності ФАЗ.
Ми ідентифікували кілька типів симетричною асинхронності:
- врівноважений, коли протягом часу біоелектрична активність двох симетричних ФАЗ практично однакова;
- білатеральний, коли біоелектрична
активність однієї з симетричних ФАЗ
періодично перевищує іншу;
- правосторонній, коли спостерігається перевага біоелектричної активності правої симетричною ФАЗ;
- лівосторонній, коли протягом певного часу спостерігається переваго бі-

FAZ asynchronous phenomenon.
We identified several types of symmetric asynchrony:
- balanced, when for a period of time
the bioelectric activity of two sym-metrical FAZ is practically comparable;
- bilateral, when the bioelectrical activity of one of the symmetric FAZ periodically exceeds the other;
- right-sided, when the bioelectrical activity of the right symmetric FAZ is predominant;
- left-handed, when for a certain time
the predominance of the bioelectrical ac-
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оелектричної активності лівої симетричною ФАЗ;
- змішаний, коли протягом часу бачимо чередування попередніх типів
симетричною асинхронності.
При цьому біоелектричний феномен
симетричної асинхронності зберігається також в парних функціональних
системах. Слід зазначити, що одночасні спостереження за симетричною
асинхронність в парах ФАЗ різних каналів встановлювали іноді різні типи
взаємозалежності.

tivity of the left symmetric FAZ is observed,
- mixed, when over time we see the alternation of the previous types of symmetric asynchrony.
The phenomenon of bioelectric symmetric asynchrony is also preserved in
paired functional systems. It should be
noted that simultaneous observations of
symmetric asynchrony in pairs of FAZ of
different channels sometimes established
different types of relationships.

Феномен сумарної активності
симетричних ФАЗ.
Один з базових принципів ФЗД. Він
виникає в симетричних парах ФАЗ при
їх одночасному тестуванні спареним
електродом ДЕ з одним загальним виходом на прилад контролю. Наприклад, триразове (на протязі 15-20 хв.)
Тестування правої і лівої симетричних
ФАЗ покаже різні значення симетричною 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 510-15мкА. Якщо ж дві симетричні ФАЗ
одночасно протестувати спеціальним
електродом ДЕ з одним загальним виходом на вимірювальний блок, ми
отримаємо стабільні сумарні результати: 20-20-20 мкА.
Варто зазначити чітку закономірність відкритого явища. І хоча останнє
не має коректного біофізичного пояснення, його використання в практиці
ФЗД має істотне значення: ми вперше
отримуємо стабільні в часі показники і
вдвічі зменшуємо кількість тестування
(замість 24 ФАЗ контролюємо сумарну
активність їх 12-ти симетричних пар).

The phenomenon of the total activity of
symmetric FAZ.
It occurs in symmetrical pairs of FAZ
when a coupled DE electrode with one
common output to the monitoring device
simultaneously tests them. For example, a
three-time (within 15-20 minutes) testing
of the right and left symmetrical FAZ will
show different values of symmetric asynchrony.

Феномен спрямованої активності
"традиційних каналів".
З огляду на важливе значення питання, наводимо умови його вивчення.
Вибрані параметри тест-сигналу були
оптимальними для графічної об'єктивізації очікуваних реакцій: синусоїдної
форми, рівно перемінний, U 1В, 2,5 Гц
при чутливості самописця 0,5 В/см і
швидкості механізму протягування
стрічки 1 мм/сек.
Перед кожним тестуванням на
стрічці самописця фіксували амплітуду "тест-сигналу", яка приймалася за
100% (провідність кожної ФАЗ каналу

The phenomenon of the directed activity
of the "traditional channels".
Given the fundamental importance of
the issue, we give the conditions for its
study. The selected parameters of the test
signal were optimal for the graphical objectification of the expected reactions: a
sinusoidal form, an alternating one, U 1V,
2.5 Hz with a sensitivity of 0.5 V / cm and
a tape speed of 1 mm / s.

At the same time, if the right-hand
FAZ conditionally shows a wave of decay
(15-10-5 μA), then its left analog, on the
contrary, will show a wave of rise (conditionally the inverse values are 5-10-15
mkA.) If two symmetric FAZ simultaneously test with a special DE electrode
with one the total output to the measuring
block, we get stably the total results: 2020-20 μA.
At the same time, it should be noted a
clear pattern of the open phenomenon,
and although the latter does not have a
correct biophysical explanation, its use in
FVD practice is essential: We use stable
time indicators and halve the number of
tests (instead of 24 FAZ we control the total activity of 12 symmetrical pairs).

Before each testing, the amplitude of
the "test signal" was fixed on the tape of
the recorder, which was taken as 100%
(the conductivity of each FAZ of the LU
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LU після тестування розраховувалася
в% від його величини).
Як приклад наводимо феномен електропровідності між одноканальними
ФАЗ в системі "Легені" (LU), який біофізичних підтримує канонічне твердження про його центробіжну спрямованість (мал.1.1). Встановлено, що електропровідність в відцентровому напрямку (ЦБ ЕП) від LU3 до LU11 при
збігу гіпотетичного і ініційованого напрямки зарядоносіїв значно перевищує
протилежну позицію: коли їх транспорт зініціюється в доцентровому (ЦС
ЕП) напрямку від LU11 до LU3. Феномен вказує на реальність "вентильного
механізму", тобто про природну відцентрову активність системи.

channel after testing was calculated in%
of its value).
As an example, we give the phenomenon of electrical conductivity (EC) between single-channel FAZ in the "Light"
(LU) system, which biophysically supports the canonical statement about its
centrifugal direction (Fig.1.1). It is established that the electrical conductivity in
the centrifugal direction (EC) from LU3 to
LU11 with the coincidence of the hypothetical and initiated direction of the
charge carriers is much greater than the
opposite position: when their transport is
initiated in the centripetal (CP EC) direction from LU11 to LU3. The phenomenon
indicates the reality of the "valve mechanism," that is, the natural centrifugal activity of the system.

Мал.1.1 Відцентровий і доцентровий напрямки енергоносіїв на прикладі каналу
LU (по осі ординат - діапазон активності
в %; цифри діаграми - активність ФАЗ в
% від "тест-сигналу").

Fig.1.1 Centrifugal and centripetal directions of energy carriers by the example of the
LU channel (ordinate - activity range in%,
diagram numbers - PHA activity in% of the
"test signal").

Феномен спрямованого транспорту
відмічений і при використання електродної пари ДЕ-АЕ. В даному випадку максимальна провідність була при
позиції електрода ДЕ на ФАЗ LU3, а АЕ
- послідовно на ФАЗ від LU4 до LU11.
При цьому слід звернути увагу, що вивчення вентильних канальних ефектів
має значну перспективу (наші роботи
слід розглядати як методологічний аспект проблеми).

The phenomenon of directional transport was noted also with the use of the
electrode pair DE-AE. In this case, the
maximum conductivity was at the position of the DE electrode on the FAZ LU3,
and the AE was sequentially on the FAZ
from LU4 to LU11. At the same time, it
should be noted that the study of channel
effects has a significant perspective (our
work should be regarded as a methodological aspect of the problem).

Феномен системної залежності від
каналів BL-SP.
З огляду на важливе значення проблеми, слід звернути увагу на значення
осі ординат в демонстрованих малюнках. У наших дослідженнях сумарна
активність репрезентативних ФАЗ (в
мкА) приймалася за 100%, від якої визначалися відносні значення активності кожного каналу в%.
При цьому спрямована динаміка функціональної активності визначалася
за різницею між її індивідуальним зна-

The phenomenon of systemic
dependence on BL-SP channels.
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Taking into account the fundamental
importance of the problem, one should
pay attention to the value of the ordinate
axis in the illustrations shown. In our
studies, the total activity of representative
FAZ (in μA) was taken as 100%, from
which the relative activity values of each
channel in % were determined.
At the same time, the directed dynamics of functional activity was determined
by the difference between its individual

ченням і віковою нормою (остання за
знаком може бути + або -). Використаний в наших прикладах діапазон активності по осі ординат (+2, -2) - "вибірковий" (для більшої наочності динаміки системної залежності слабких каналів). При цьому відтиналися виходячі за межі "+2,-2" значення більш активних каналів (в даному випадку
BL,SR,TE,LI). При цьому вісь ординат
зберігає своє смислове (в%) значення.
Розроблена методологія виявила
специфіку впливу каналів BL-SP на
спрямовану активність інших систем.
Наростання їх активності супроводжується пригніченням інших каналів
(і, навпаки), що обумовлює значення
ортостатичної пози при проведенні
ФЗД (мал.1.2).

value and the age norm (the latter after the
sign can be + or -). The range of activity
in the ordinate (+2, -2) used in our examples is "selective" (for greater clarity of
the dynamics of the systemic dependence
of weak channels). At that, the values of
more active channels, out of the range
"+2, -2", in this case BL, SR, TE, LI, were
cut off. In this case, the ordinate axis retains its semantic value (in %).
The developed methodology has revealed the specific effect of BL-SP channels on the directional activity of other
systems. The growth of their activity is
accompanied by the suppression of other
channels (and vice versa), which determines the importance of orthostatic posture in the FVD (Fig.1.2).

Мал.1.2. Системна залежність при збудженні (+) і пригніченні (-) BL на прикладі
жіночої групи (ЖГ) юнацького шкільного віку (ЮШВ).
Fig.1.2. Systemic dependence upon excitation of (+) and inhibition (-) BL by example
the female group (FG) of junior school age (JSA).

Більш наочно подальшу трансформацію системної залежності в цій же
групі представляє наростаюче збудження (пригнічення) функціональної
системи GB (мал.1.3).

More clearly, the further transformation of the systemic dependence in this
group is represented by the growing excitation (oppression) of the functional system GB (Fig. 1.3).

Мал.1.3. Системна залежність при порушенні (+) і пригніченні (-) GB на прикладі
жіночої групи (ЖГ) юнацького шкільного віку (ЮШВ).
Fig.1.3. Systemic dependence upon excitation (+) and inhibition (-) GB by example
the female group (FG) of junior school age (JSА).

Феномен пози. Значення
Phenomenon of the posture. The value
орто- і клиностатики в ФВД
of ortho- and clinostatics in FVD
У 73% спостережень перехід з ортоThe value of ortho- and clinostatics in
статичного в клиностатичне положен- HPF. In 73% of cases, the transition from
нях тіла обстежуваного особи супро- the orthostatic to the clinostatic position
13

воджується зміною вегетативного гомеостазу в бік парасимпатичної активності. При цьому зростає активність
пари каналів BL-SP, що обумовлює переважне пригнічення інших каналів.
Прямо протилежні зміни спостерігаються при переході з клиностатики в
ортостатику. Виявлений "феномен пози" став аргументом для проведення
ФВД в положенні "стоячи". Маючи на
увазі, що практично всі функціональні
діагностики (ЕКГ, ЕЕГ і ряд інших)
проводяться в клиностатичному положенні, потрібно враховувати його наслідки.

of the body of the subject is accompanied
by a change in the vegetative homeostasis
towards parasympathetic activity. In this
case, the activity of a pair of BL-SP channels increases, which causes the predominant oppression of other channels. Directly opposite changes are observed in
the transition from clinostatics to orthostatics. The discovered "pose phenomenon" became an argument in favor of the
FVD in the "standing" position. Bearing
in mind that practically all functional diagnostics (ECG, EEG and a number of
others) are conducted in a clinostatic position, one must take into account its consequences.

Нормативна база ФВД
Нормативна база ФВД специфічна.
Вона стосується оцінки рівнів функціонально-вегетативної рівноваги і обумовлена статистично вірогідною кількістю спостережень (14.304 обстежених
дітей різних статевовікових груп).

The normative base of FVD
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).
Is based on examination of age groups
of different sex and age: 3-6, 7-11, 12-16,
17-21, 22-29 and 31-50 years. Normative
diagrams of pre-school (3-6 years) and
younger (7-11) school-age are shown in
Fig.1.4 а, b.

Заснована на обстеженні вікових
груп різної статі: 3-6, 7-11, 12-16, 1721, 22-29 і 31-50 років. Нормативні діаграми дошкільного (3-6 років) і молодшого (7-11) шкільного віку представлені на мал.1.4 а, b.

а

b

Мал.1.4. Нормативні діаграми чоловічий (МГ) і жіночої (ЖГ) груп дошкільного віку
(ДВ) (а) та молодшого шкільного віку (МШВ) (b).
Fig.1.4. Normative diagrams of male (MG) and female (FG) pre-school age groups (PS )
(a) and primary school age (JS) (b).

Групи дошкільного та початкового
шкільного віку характеризуються майже ідентичними нормативними варіаційними рядами, які не показують неприпустимих системних відхилень. У
дошкільному та молодшому шкільному віці динаміка нормативних системних діаграм у жіночій і чоловічій групах істотно не відрізняється і знаходиться в межах вегетативної рівноваги
(к-В = 0,95-1,05).
При цьому слід пам'ятати, що коефіцієнт вегетативного рівноваги (k-V) залишається єдиним показником, що має

Groups of preschool and primary
school age are characterized by practically identical normative variational series, they did not show any worthy attention to systemic deviations. In the preschool and early school age, the system
dynamics of the normative diagrams in
the male and female groups do not differ
significantly and is within the limits of
vegetative equilibrium (k-V = 0,95-1,05).
It should be remembered that the coefficient of vegetative equilibrium (k-V) remains the only indicator having diagno-
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діагностичне значення, і необхідна фу- stic value, and the necessary functionalнкціонально-вегетативна корекція по- vegetative correction should be under its
винна проходити під його контролем. control.

а

b

Мал.5. Нормативні діаграми чоловічий (МГ) і жіночої (ЖГ) груп підліткового
(ПШВ) (а) та юнацької (ЮШВ) (б) шкільного віку.
Fig.5. Normative diagrams of the male (MG) and female (FG) adolescent (АSА) (a)
and youth (JSА) groups (b) of school age.

У жіночій підлітковій групі виявIn the female adolescent group, a sigлено суттєве зниження активності ка- nificant decrease in the activity of the KI
налу KI (мал.5 а), а в юначій групі ка- (Fig.1.5 a, b) channel was revealed, in
налів LU та SI (мал.1.5 а, b).
girls unlike the young men (Fig.5 b), the
activity of LU (lungs) and SI was significantly decreased.
На мал.1.6 представлені нормативні
In Fig.1.6 shows the normative diaдіаграми осіб 21-29 (а) і 31-50-річного grams of persons 21-29 (a) and 31-50-year
(b) віку.
(b) age.

а

b

Звертає увагу, що з віком амплітуда
відхилень функціонального стану ряду
акупунктурних каналів і їх відмінність
в жіночій і чоловічій групах зростає.
Зазначені обставини ще раз підтверджують, що k-V єдиний показник, який
має базове діагностичне значення і системна функціональна корекція повинна проходити під його контролем.

Attention is drawn that with age, the
amplitudes of deviations of the functional
state of a number of acupuncture canals
and their differences between women and
men increase. These circumstances once
again confirm that k-V is the only indicator that has a basic diagnostic value and
systemic functional correction should be
under its control.

Мал.1.6. Нормативні діаграми жінок і чоловіків вікових діапазонів 21-29 і 31-50 років.
Fig.1.6. Normative diagrams of women and men of age ranges 21-29 and 31-50 years old.

1.2 ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФВД

1.3 TECHNICAL PECULIARITIES

Діагностичні комплекси ВІТА-01М і комп'ютеризовані система ВІТА01-Биотест (мал.1.1) рекомендовані
для використання 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

OF FVD

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 medical technology and new means
for diagnostics, prevention and rehabilitation” (record №5, 25.12.91) and Scientific council of HM of Ukraine (record
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України (протокол
11.01.94).

№1.08-01

від №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

Системи ВІТА-01-М метрологічній
стандартизації не підлягають по наступним причинам:
1) методологія ФВД не передбачає
використання зовнішніх джерел енергії;
2) напруга замкнутого індивідуально-діагностичного кола не перевищує
рівня мембранних потенціалів (0,030,6 В);
3) аналізу підлягають не абсолютні
значення діагностичних показників, а
відносне співвідношення сумарної активності функціональних систем "ЯН /
ІНЬ груп" (синдромів "симпатичної /
парасимпатичної активності").
Фактором уваги ФВД являється
здатність біологічних систем генерувати струм в зовнішній замкнутий контур "електрод донор електронів (ДЕ)
– біологічний об'єкт – електрод акцептор електронів (АЕ)". При цьому слід
пам’ятати, що електромагнітні чинники зовнішніх джерел значно перевищують біофізичний рівень клітинних
мембран і обумовлюють прогнозоване
збудження (пригнічення) акупунктурних зон.
Вже тільки з цієї причини говорити
про функціональну вірогідність результатів не коректно. Окрім того, біодинаміка кожної акупунктурної зони
має власний коливальний профіль,
який помилково трактують з "діагностичної" точки зору.

Systems VITA-01-M do not require
metrological standardization because:
1) methodology FVD does not require
external sources of power;
2) voltage of closed individually-diagnostic circuit does not exceed the level of
membrane potential (0,03-0,6 V);
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").
Factor of attention of FVD is ability of
biological systems to generate current into
external closed circuit “electrode-donor of
electrons (DE) – biological object – electrode 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 expected excitation (oppression) of acupunctural zones.
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
interpreted from “diagnostic” point of
view.
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1.4 МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФВД

1.4 METHODOLOGICAL FEATURES OF FVD

Методологічні особливості ФВД
обумовлені:
а) коротким (3 сек.) контактом парного діагностичного електроду ДЕ з
симетричними репрезентативними зонами і скороченням кількості тестувань з 24 до 12;
б) вологим електродним контактом
з акупунктурними зонами (зводить нанівець вегето-судинні реакції шкіри);
в) використанням для електроду АЕ
централізованої "опірної зони" (пупкова область, рівновіддалена від зон
репрезентативного контакту).
При цьому увага ФВД зосереджена
на біоелектричній активності симетричних зон-посібників (Тай-юань, Далін, Шень-мень, Вань-гу, Ян-чі, Ян-сі,
Тай-бай, Тай-чун, Тай-сі, Шу-гу, Цюсюй і Чун-ян). Їх індивідуальна опірність постійному струму еквівалентна
середній опірності інших одно канальних зон (J.Nakatani).
Отримані в mV (mkA) дані ФВД переводять у відносні значення. Визначається сумарна біоелектрична активність функціональних систем ЯН та
ІНЬ груп і вегетативний коефіцієнт їх
взаємозалежності (k=∑ ЯН : ∑ ІНЬ). З
точки зору вегетативного гомеостазу,
останній указує на співвідношення
симпатичної (ЯН) і парасимпатичної (
ІНЬ ) функціональної активності.

Methodological peculiarities of FVD
are conditioned by:
a) short (3 sec.) contact of paired diagnostic electrode DE with symmetric
representative zones and limitation of
number of tests from 24 to 12;
b) wet electrode contact with acupunctural zones (neutralizes vegetativevascular reactions of skin);
c) usage for electrode AE of the centralized “basic zone” (navel region, equidistant from the zones of representative
contact).
At the same time, the attention of
FVD is concentrated on the bioelectrical
activity of symmetrical zones-accomplices (tai-yuan, da-ling, shen-men, wangu, 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).
The received in mV (mkA) data of
FVD is transformed into average values.
We determine the overall bioelectric activity of functional systems YANG and
YIN groups, and vegetative coefficient of
their interdependency (k=∑ YANG: ∑
YIN). From the point of view of vegetative homeostasis, the latter points to correlation of sympathetic (YANG) and parasympathetic (YIN) functional activity.

1.5 ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ФВД

1.5 FUNCTIONAL PRINCIPLES OF FVD

З біофізичної точки зору функціональна активність окремим акупунктурних зон не являється носієм базової інформації. А співвідношення ЯН/ ІНЬ
синдромів безпосередньо указує на перевагу системного збудження (симпатична спрямованість функціональновегетативної активності), або пригнічення (парасимпатична спрямованість
функціонально-вегетативної активності).
Це обумовлює наступні принципи
ФВД:
- сумарна біоелектрична активність
репрезентативних зон групи ЯН співставима з симпатичною активністю, а
групи ІНЬ – з парасимпатичною;

From the biophysical point of view,
functional activity of separate acupunctural zones is not a carrier of basic information.
However,
interrelation
YANG/ YIN syndromes directly shows
the prevalence of systemic excitation
(sympathetic orientation of functionalvegetative activity), or oppression (parasympathetic orientation of functionalvegetative activity).

- симпатичний і парасимпатичний
відділи ВНС на органному рівні забезпечують біохімічний контроль за системною вегетативною рівновагою (остання в звичайних умовах динамічно
стабільна; порушення рівноваги обу17

This conditions the following principles of FVD:
- overall bioelectrical activity of representative zones of group YANG is
comparable with sympathetic activity,
and of group YIN – with parasympathetic;
- sympathetic and parasympathetic
divisions of VNS at organ level ensure
biochemical control over systemic vegetative equilibrium (the latter under ordinary conditions is dynamically stable;
disorder of equilibrium is conditioned

мовлене перевагою активності одного
з відділів ВНС);
- співвідношення ЯН та ІНЬ синдромів на біофізичному рівні характеризує
функціональну вегетативну рівновагу,
тобто взаємозалежність функціонального збудження і пригнічення (остання
в звичайних умовах динамічно стабільна; порушення функціональної рівноваги обумовлене перевагою одного з
синдромів);
- за своїм функціональним призначенням органи (системи) ЯН є органами активної дії, а органи (системи)
ІНЬ - органами накопичення (спокою);
- динамічно-стабільне співвідношення ЯН та ІНЬ синдромів вірогідно
корелює з динамічно-стабільним функціональним співвідношенням симпатичної і парасимпатичної активності,
тобто функціонально-вегетативною рівновагою;
- перевага ЯН синдрому над ІНЬ синдромом свідчить про порушення вегетативної рівноваги з перевагою симпатичної активності;
- переважання ІНЬ синдрому над
ЯН синдромом свідчить про порушення вегетативної рівноваги з перевагою парасимпатичної активності.
І наступний логічний висновок: симпатичний і парасимпатичний відділи
ВНС на органному рівні виступають
виконавцями функціонально-інформаційної програми вегетативного контролю. При цьому остання обумовлена
вегетативними коефіцієнтами.
Вегетативні коефіцієнти.

by prevalence of activity of one of the
divisions of VNS);
- correlation of YANG and YIN syndromes at the biophysical level cha-racterizes the functional vegetative equilibrium, i.e. interdependency of functional
excitation and oppression (the latter under ordinary conditions is dynamically
stable; disorder of functional equilibrium is conditioned by prevalence of one
of syndromes);
- according to functional peculiarities, YANG organs (systems) are active,
whereas YIN organs (systems) – accumulative (tranquility) organs;
- dynamically-stable correlation of
YANG and YIN syndromes, probably
correlates with dynamically-stable functional correlation of sympathetic and
parasympathetic activity, i.e. with functional-vegetative equilibrium;
- prevalence of the YANG syndrome
over YIN syndrome testifies to disorder
of vegetative equilibrium with a prevalence of sympathetic activity;
- prevalence of the YIN syndrome
over YANG syndrome testifies to disorder of vegetative equilibrium with a
prevalence of parasympathetic activity.
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 coefficients.
Vegetative coefficients.

Розроблені на указаних принципах
The developed on the mentioned
вегетативні коефіцієнти (k) указують principles vegetative coefficients (k)
на співвідношення симпатичної і па- point to a correlation of sympathetic and
Tab le 1.1

Та бл иця 1 .1
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расимпатичної активності. Вони розраховані на матеріалах обстеження
14.304 дітей і формують заключні функціональні діагнози (табл. 1.1).

parasympathetic activity (tab.1.1). They
have been calculated according to the
data of examination of 14.304 children
and form final functional diagnoses.

1.6 БІОЕНЕРГЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФВД

1.6 BIOENERGETIC PRINCIPLES OF FVD

Тепер звернемо увагу на невідомі
раніше біофізичні феномени, що забезпечують стабільність ФВД. І почнемо з
наступного.
Реальність природних генераторів
енергії обумовлена двома базовими
положеннями.
1. Біоелектричні явища (процеси розподілу і транспорту електричних зарядів) обумовлені наявністю в живих
тканинах великої кількості фіксованих
(заряджені групи біомакромолекул) і
рухомих (вільні електрони та іони)
електричних зарядів.
2. Біологічні системи є природними
генераторами, здатними забезпечити
транспорт вільних зарядоносіїв в штучно створений зовнішній контур.
Для реалізації біологічного джерела
енергії потрібно три складові:
а) біологічна система (природний
генератор енергії);
б) хімічно інертні електроди донор
електронів (ДЕ) - постачальник зарядоносіїв в функціональні системи через
акупунктурні зони і акцептор електронів (АЕ) - приймач вільних зарядоносіїв через акупунктурні зони;

Now lets us draw your attention to previously unknown biophysical phenomena
that ensure stability of FVD. And we start
with the following.
Reality of natural generators of energy
is conditioned by two basic positions.

в) зовнішній контур з приладом контролю, контактуючий з електродами
ДЕ та АЕ.
Джерелом енергії для ФВД являється здатність біологічних систем генерувати слабкі струми в замкнутий
контур. Таким чином діагностичним
фактором ФВД виступає спрямований
транспорт вільних зарядоносіїв (електронів), перерозподіл яких обумовлює
енергоінформаційні трансформації. Ця
частина вимагає додаткового пояснення, яке ми почнемо з питання про
відношення функціонально активних
зон (ФАЗ) шкіри до біогенної генерації
енергії.
Дослідження їх функціональної активності дало можливість по-новому
оцінили цей біофізичний феномен і
дати відповідь на поставлене питання.
Так, мають, і саме безпосереднє! Що ж
свідчить на користь цього?
1) Рух енергоносіїв через біологічний об'єкт (мал.1.2б) здійснюється від
електрода ДЕ (+) до електрода АЕ (-),
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1. Bioelectrical phenomena (processes
of distribution and transport of electric
charges) are conditioned by the presence
in living tissues of a great number of fixed
(charged groups of bio macromolecules)
and mobile (free electrons and ions) electric charges.
2. Biological systems are natural generators, able to provide transport of free
charge carriers into the artificially created
external circuit.
For realization of biological source of
energy, only three components are
needed:
a) biological system (natural generator
of energy);
b) chemically inert electrode donor of
electrons (DE) – supplier of charge carriers into functional systems through acupunctural zones, and acceptor of electrons
(AE) – receiver of free charge carriers
through acupunctural zones;
c) external circuit with device for control, contacting with electrodes DE and
AE.
Source of energy for FVD is the ability
of biological systems to generate weak
currents into closed circuit. Thus, diagnоstic factor for FVD is directed transport of
free charge carriers (electrons), redistribution of which conditions power-informational transformations. This part requires additional explanation, which we
will begin with the question whether there
is a relation of functionally active zones
(FAZ) of skin to biogenic generation of
energy.
Research of their functional activity
allowed to take a fresh look at this biophysical phenomenon, and giving answers to the question. They do have, and
even direct relation! What testifies in favor of this?
1) Movement of charge carriers
through a biological object (fig. 1.2b)
from electrode DE (+) to electrode AE (-

не порушуючи в зовнішньому колі відому спрямованість від (-) до (+). Якщо
в ланцюг додати зовнішнє джерело
струму (батарею, мал.1.2а), то транспорт зарядів стає залежним від його
полярності і через об'єкт струм проходить в "узаконеному фізикою" напрямку від (-) до (+).

), without violation of known direction
from (-) to (+) in the external 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 ФАЗ біоелектрична активність
ланцюга на 73,4% більша, ніж при контакті з ФАЗ різних функціональних
систем.

3) In the circuit between two singlechannel FAZ bioelectrical activity of the
circuit is in 73,4% higher, than during the
contact with FAZ of different functional
systems.

ВИСНОВКИ, НА ЯКІ СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ

CONCLUSIONS TO PAY ATTENTION TO

Специфічною особливістю (ФВД) за
методом В.Макаца є наступне.
1) Відсутність зовнішніх джерел
живлення (струму) при її проведенні;
2) Біофізична спорідненість тестсигналів, діагностична активність яких
не перевищує рівнів мембранних потенціалів (0,03-0,6В);
3) Реальність технічних, методологічних і біофізичних особливостей
ФВД;
4) Використання невідомих раніше
феноменів асинхронності і сумарної
активності симетричних функціонально-активних зон (ФАЗ);
5) Предметом діагностичної уваги
виступають рівні вегетативного гомеостазу і їх функціональна тривалість;
6) Можливість отримання стабільних діагностичних результатів при повторних обстеженнях;
7) Наявність власної нормативної
бази;
8) Відсутність аналогів ФВД, обумовлених відкриттям невідомої раніше
функціонально-вегетативної системи;
9) Біофізична альтернативність традиційній пульсовій діагностиці…
10) Технологія ФВД допущена до
використання в медичній практиці вченою радою МОЗ України (протокол
№1.08-01 від 11.09.94 р). Діагностичні

Specific peculiarities of FVD according to Makats V. are:
1) Absence of external sources of
power;
2) The biophysical relation of diagnostic signals, that do not exceed the levels of
membrane potentials (0,03-0,6 V);
3) Reality of technological, methodological and biophysical peculiarities
FVD;
4) Usage of previously unknown phenomena of asynchronicity and total activity of symmetrical functionally active
zones (FAZ);
5) The main focus of the diagnostics are the levels of vegetative homeostasis and their functional duration;
6) Possibility to receive stable diagnostic results during repeated examinations;
7) Availability of authentic standardization framework;
8) Absence of analogues of FVD, conditioned by discovery of previously unknown functional-vegetative system;
9) Biophysical alternative to traditional pulse diagnostics…
10) FVD technology is allowed to be
used in medical practice by the scientific
council of the Ministry of Health of
Ukraine (No.1.08-01 of 11.09.94). Diag-
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комплекси ВІТА-01-М рекомендовані
для практичної медицини Проблемною комісією "Нова медична техніка
та нові засоби діагностики і реабілітації" (пр. №5 від 25.12.91) і Вченою радою Міністерства охорони здоров'я
України (пр. №1.08-01 від 11.01.94).
11)Доцільність ФВД при обстеженні дітей підтверджена програмою
"Двох етапна система реабілітації вегетативних порушень у дітей, які проживають в зоні екологічного (радіаційного) контролю", що виконується згідно з дорученнями Кабінету Міністрів
України №1861 / 4 від 4.04.97 і №12010
/ 87 від 01.06.99).

nostic complexes VITA-01-M are recommended for practical medicine by the
Problem Commission "New Medical Equipment and New Diagnostic and Rehabilitation Tools" (No.5 of 25.12.91) and
the Academic Council of the Ministry of
Health of Ukraine (No.1.08-01 of 11.01
.94).
11) The expediency of the FVD for the
examination of children is confirmed by
the program "Two-stage system of rehabilitation of vegetative disorders in children living in the zone of environmental
(radiation) control" performed according
to the orders of the Cabinet of Ministers
of Ukraine No. 1861./4 of 04.04.97 and
No. 12010/87 of 01.06.99) .
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2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГІПОТЕТИЧНИХ "АКУПУНКТУРНИХ
КАНАЛІВ" ЯК ПРОБЛЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ
2. BIOPHYSICAL IDENTIFICATION OF "ACUPUNCTORAL
CHANNELS" AS A PROBLEM OF FUNCTIONAL VEGETOLOGY

Основна проблема Східної терапевтичної філософії і Західної "рефлексотерапії"! В даному розділі вперше наводиться повна ідентифікація гіпотетичних "акупунктурних каналів", яка
виявила їх біофізичну реальність і системну взаємозалежність…

The main problem of Oriental Therapeutic Philosophy and Western "reflexology"! In this section for the first time the
full identification of hypothetical "acupuncture channels" is presented. She discovered their biophysical reality and system interdependence ...

2.1 Б ІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ
"АКУПУНКТУРНИХ ЗОН" [6,с.225-228]
Біофізична реальність "акупунктурних зон" (ФАЗ) сьогодні не викликає
сумніву. Вони є на поверхні шкіри і
внутрішніх органів, характеризуються
низьким електричним опором (20-250
к0м), великою ємністю (0,1-1,0 мкФ),
високим потенціалом напруги (до 350
мВ) і постійною реєстрацією струму
(0,5-30 мкА), характеристики яких залежать від параметрів зовнішнього
електричного поля і фізіологічного
стану організму.
ФАЗ характеризуються інтенсивним метаболізмом, підвищеним поглинанням СО2, інфрачервоним випромінюванням і певною спрямованістю
електротеплових біоенергетичних трансформацій. Вони тривалий час зберігаються на шкірі після біологічної смерті.
Виявлено феномен міграції ФАЗ
(чим рідше вони розташовані, тим на
більшу відстань мігрують). За інформацією дослідників, міграція спостерігається в зоні рівностороннього трикутника і підтверджена інфрачервоним
випромінюванням.
Добові спостереження зафіксували
геометрію їх зміщення через 12-14 годин. Проведені у ВНДІОФ дослідження знайшли в області ФАЗ низькочастотні (0,1-15 Гц) електричні сигнали, інтенсивність яких різко падала
при ви-ході датчика з зони і мала анізотропний характер (дані з нейтральних ділянок були ізотропні і мали характер спектрального шуму).
Разом з цим, синхронні сигнали одних і тих же ФАЗ мали різні спектральні портрети, а чинники впливу викликали істотну зміну їх параметрів по
амплітуді і спектральному складу. При
цьому сигнали з нейтральних зон залишалися практично незмінними, що
підтверджує наявність в біологічних

2.1 THE BIOPHYSICAL REALITY OF
"ACUPUNCTURAL ZONES" [6,с.225-228]
The biophysical reality of "acupunctural zones" (FAZ) is undeniable today.
They are in the surface of skin and internal organs, are characterized by low electric resistance (20-250 kOhm), high capacity (0,1-1,0 mcF), high potential (to
350 mV) and by constant registration of
current (0,5-30 mcA), characteristics of
which depend on the parameters of external electric field and physiological state
of the organism.
FAZ is characterized by intensive metabolism, increased absorption of СО2, infrared radiation and certain direction of
electro-heat bioenergy-based transformations. For some time, they remain in the
skin after biological death.
Phenomenon of migration of FAZ was
detected (the more rarely they are located, the far they migrate). According to
information from some researchers, migration is observed in the zone of equilateral triangle and is confirmed by infrared
radiation.
Daily observations registered the geometry of their shift in 12-14 hours. Performed researches found in the area of
FAZ low frequency (0,1-15 Hz) electric
signals, intensity of which sharply decreased during the withdrawal of indicator from the zone and had anisotropic
character (data from neutral areas were
isotropic and had the character of spectral noise).
Additionally, synchronous signals of
the same FAZ had different spectral portraits, and the causes of influence produced a significant change of their parameters in amplitude and spectral composition. At the same time, signals from neutral zones remained practically stable,
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об’єктах специфічної інформаційної which confirms the presence within bioсистеми, рецепторами якої (трансфор- logical objects of specific informational
маторами) є ФАЗ.
system, receptors (transformers) of which
are FAZ.
Біофізичні характеристики деяких
Biophysical characteristics of some
ФАЗ залежать від біоритмів і умов зо- FAZ depend on biorhythms and condiвнішнього середовища. Вони провоку- tions of external environment. They are
ються світлом, звуком, зміною погоди, provoked by light, sound, weather chanмагнітними сплесками, залежать від ge, magnetic splashes; depend on cosmic
космічного випромінювання і пов'я- radiation and are vividly connected with
зані з періодами Місячної і Сонячної the periods of Solar and Lunar activity,
активності, фізичною та емоційною physical and emotional tension.
напругою.
Функціональна патологія і стресові
Functional pathology and stressful sitситуації супроводжуються підвищен- uations are accompanied by the increase
ням електричної провідності, нормалі- of electric conductivity, normalization of
зація якої корелює з оздоровленням, which is correlated with health improveтобто активність ФАЗ залежить від фу- ment, i. e. activity of FAZ depends on fuнкціонального стану організму і істо- nctional state of organism and signifiтно відрізняється між собою.
cantly differs between each other.
Надзвичайно цікавою є інформація
Very interesting is the information of
Новосибірського НДІ експерименталь- Novosibirsk National Research Institute
ної медицини про фотопровідність of experimental medicine about photoФАЗ в зоні 0,35 мк УФ. При цьому за- conductivity of FAZ in the zone of 0,35
фіксовано наскрізне переміщення по- mc UV. At the same time through-moveзитивних зарядів з активністю 10-4 см. ment of positive charges with the activity
г/с. Формується впевненість, що синх- of 10-4 cm.g/s was registered. We may be
ронізація коливальних процесів різної certain, that synchronization of the oscilенергетичної природи функціонально lation processes of different energy nature
об’єднує організм і зовнішнє середо- functionally combines organism and exвище в одну цілісну систему.
ternal environment into one integral system.
Такий механізм повинен бути уніThis kind of mechanism must be uniверсальним і придатним для розу- versal and comprehensible in order to unміння залежності функціонального derstand the dependency of functional
стану організму від Сонячної активно- state of organism on Solar activity, tenсті, напруги геомагнітного поля і поля- sion of geomagnetic field and polarizing
ризаційного ефекту (відбитого Міся- effect (reflection of sunlight by the
цем сонячного сяйва). Окрім того вста- Moon). Additionally, it has been estabновлено, що активність ФАЗ закономі- lished, that activity of FAZ appropriately
рно змінюється протягом доби, повто- changes throughout the day repeating the
рюючи фазність електромагнітних збу- staging electro-magnetic agitation of Sun
рень Сонця і Місяця.
and Moon.
На канонічній глибині ФАЗ реAt the canonical depth FAZ register
єстру-ють потенціали дії тривалістю potentials of action with the duration of
0,3-0,5 Мс, амплітудою 300-900 мкВ і 0,3-0,5 Ms, amplitude of 300-900 mcV
динамікою текучої частоти 0,5-100 Гц. and dynamics of running frequency of
Слід зазначити, що їх біоелектрична 0,5-100 Hz. It should be noted, that their
активність не має нічого спільного з bioelectrical activity has nothing in comелектричними м’язовими або нерво- mon with electric muscular or nervous
вими явищами. Про це свідчить запис phenomena. The proof is the record of poпотенціалів дії з ділянок вушної ской- tentials of action from the areas of internal
ки людини і тварин, яка позбавлена auricle of human and animal samples,
м’язових волокон. Найбільш цікаво що which were deprived of muscle fiber. The
прототип ФАЗ виявлений у рослин, які most interesting is that the prototype of
не мають нервової системи! Вони роз- FAZ was found in plants, which have no
ташовані двома рядами паралельно се- nervous system! They are located in two
редній лінії листка та по його краю і бі- rows parallel to medial line of leaf and
офізично аналогічні ФАЗ людини.
along its edges, and biophysically analogical to FAZ of the human beings.
23

Свого часу ми зафіксували дивні біофізичні особливості пігментних плям
(родимок, невусів). Як і в області акупунктурних зон, в центрі пігментних
плям постійно відмічаються зниження
електричного опору, значна асиметрія
зворотної електропровідності і наявність спрямованої біоелектричної активності між окремими пігментними
утвореннями. Виявлені динамічні особливості їх існування на шкірі, разом з
відомою здатністю меланіну стабілізувати радикали і брати участь в електронному транспорті, свідчать про біофізичну спорідненість і енергетичну
суть указаних феноменів…

In due time, weird biophysical peculiarities of pigment spots (moles, birthmarks and nevuses) were registered. Just
as in the area of acupunctural zones, in the
center of pigment spots the decrease of
electric resistance has been constantly
registered, as well as significant asymmetry of recurrent electro conductivity
and presence of directed bio-electrical activity between separate pigment compositions. The disclosure of dynamic peculiarities of their existence in skin, together
with known ability of melanin to stabilize
radicals and take part in transport of electrons, testify to biophysical relationship
and energy essence of the mentioned phenomena…
Залишається відритим "болюче пиIt remains to be seen the "painful quesтання" про біофізичну реальність "аку- tion" about the biophysical reality of "acпунктурних каналів"!
upuncture channels"!
2.2 Б ІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ
"АКУПУНКТУРНИХ КАНАЛІВ"

2.2 THE BIOPHYSICAL REALITY
OF "ACUPUNCTURAL CHANNELS"

МЕТОДОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

IDENTIFICATION METHODOLOGY

Легенди про "акупунктурні канали",
що на протязі віків розділяли терапевтичну філософію Сходу і Заходу, сьогодні перестали бути екзотичною таємницею! Методологія ідентифікації
на основі функціонально-вегетативної
діагностики дозволила доказати їх біофізичну реальність і виявити невідому
раніше функціонально-вегетативну систему людини [3,с.75; 6,с.123].
Для розуміння методології “Ідентифікації акупунктурних каналів”, розглянемо результати 24-х функціонально-вегетативних діагностик (ФВД),
проведених за методом В.Г.Макаца.
Послідовність їх розміщення в таблиці
2.1 хаотична, з відповідним супроводом супутніх значень активності окремих каналів.
Принциповим моментом ідентифікації акупунктурних каналів виступає
вертикально упорядкована динаміка
(по збудженню, або пригніченню) активності вибраного для аналізу канала,
яка обумовлює відповідне горизонтальне розташування залежних системних рядів.
Тепер на окремих прикладах розберемося з наслідками використання розробленої методології…
Приклад-1.
Розглянемо базову табл.2.1 Активність
її акупунктурних каналів (LU-LI-STSR-HT-SI-BL-KI-PC-TE-GB-LR) представлена у порядку проведених FVD

Legends about hypothetical "acupunctural channels", which during centuries separated therapeutic philosophies of
the East and West have been disclosed!
Methodology of identification, based on
functional-vegetative diagnostics (according to V. Makats), allowed proving
their biophysical reality and to reveal previously unknown functional-vegetative
system of human [3,с.75; 6,с.123].
In order to understand the methodology for the “Identification of acupunctural channels”, let us observe the results
of 24 functional diagnostics (FVD) that
were conducted according to the method
of V.G. Makats. The sequence of their location within the table 2.1 is random, with
the corresponding value of the activity of
separate channels.
The principle moment in the identification of acupunctural channels is in the
vertically arranged dynamics (with regard
to excitation or oppression) of the activity
of the selected channel for the analysis,
which conditions corresponding horizontal arrangement of the dependent systemic rows.
Let us use examples to clarify the outcomes of the elaborated methodology.
Example-1.
Let us observe basic table. The activity
of its acupunctural channels (LU-LI-STSR-HT-SI-BL-KI-PC-TE-GB-LR) is represent-ted in the series of performed dia-
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№1-24. На прикладі хаотичної актив- gnostics (FVD) №1-24. Table 2.1 is ranності каналу BL бачимо їх неупорядко- dom, disordered by BL. … Acupunctural
вану послідовність. За цих умов "аку- channels are not identified (fig.2.1)
пунктурні канали" ідентифікувати неможливо (мал.2.1).
Таблиця 2.1
Упорядкована в порядку проведених
ФВД (хаотична по активності каналу
±BL).

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

± BL

-6,42
5,48
-0,50
0,39
-8,32
6,53
-1,47
9,47
-3,46
8,45
-7,34
1,49
-4,45
15,5
-2,49
10,5
-9,33
2,46
-10,0
-5,44
3,45
7,48
4,47

GB

-0,13
-0,64
-0,02
-0,20
-0,94
-0,69
0,09
-0,82
0,15
-0,57
-0,62
-0,28
0,23
-1,67
0,10
-1,40
0,75
-0,43
2,91
0,02
-0,50
-1,00
-0,68

ST

-0,12
-1,01
0,00
-0,06
0,82
-1,24
0,15
-1,75
0,14
-1,36
-0,47
-0,37
0,13
-2,56
0,01
-1,22
0,21
-0,57
3,85
-0,03
-0,52
-1,11
-0,93

SP

-2,48
4,17
-0,34
0,43
-2,61
4,03
-0,83
6,80
-1,83
5,38
-3,64
1,16
-2,30
9,21
-1,43
6,44
-0,92
1,68
-0,67
-2,63
2,23
5,10
3,12

LR

0,23
-0,99
0,11
-0,03
0,35
-0,95
0,19
-1,69
0,27
-1,33
-0,55
-0,27
0,39
-2,63
0,23
-1,38
0,85
-0,58
-1,69
0,30
-0,50
-1,22
-0,71

Table 2.1
Is organized in the order of FVD (data of
individual diagnostics disordered (random)
by ±BL activity).

KI

0,46
-0,30
0,47
0,57
-0,70
-0,21
0,61
-0,13
0,70
-0,40
-0,20
0,23
0,44
-1,48
0,52
-0,24
-1,86
0,06
-2,89
0,82
0,18
-0,28
-0,15

SI

0,70
-1,32
-0,09
-0,26
1,38
-1,48
-0,14
-2,65
0,14
-1,85
1,45
-0,38
0,28
-1,73
0,03
-2,41
2,74
-0,36
-3,46
0,38
-0,60
-1,87
-0,86

TE

1,86
-1,95
-0,19
-0,76
3,24
-2,23
0,17
-2,77
0,83
-2,49
3,43
-0,93
1,55
-3,48
0,70
-2,77
1,60
-1,27
4,87
1,39
-1,65
-2,34
-1,81

LI

1,71
-1,79
-0,10
-0,53
1,70
-2,18
0,11
-2,71
0,81
-2,16
2,95
-0,67
1,26
-3,34
0,54
-2,85
1,65
-0,96
7,42
1,37
-1,33
-2,07
-1,54

LU

1,78
-0,74
0,31
0,14
1,83
-0,80
0,48
-1,62
0,95
-1,45
2,20
-0,01
1,39
-2,78
0,73
-1,25
2,02
0,02
-6,08
1,75
-0,31
-1,12
-0,43

PC

1,39
-0,38
0,35
0,16
1,98
-0,28
0,50
-0,92
0,79
-0,97
1,59
0,05
0,80
-2,32
0,66
-1,39
0,98
0,05
7,81
1,45
-0,20
-0,75
-0,18

HT

1,22
-0,36
0,32
0,22
1,37
-0,34
0,43
-0,95
0,79
-1,00
1,44
0,07
0,62
-2,48
0,60
-1,81
1,62
0,03
-1,63
0,88
-0,12
-0,63
-0,12

При хаотичній (±BL) послідовності
In the chaotic (±BL) sequence of perпроведених діагностик (ФВД) іденти- formed diagnostics (FVD) the identificaфікація "акупунктурних каналів" не- tion of "acupuncture channels" is imposможлива (табл.2.1, мал.2.1.).
sible (tab.2.1, fig.2.1.).

Мал.2.1 Ідентифікація каналів при
±BL неможлива

Приклад-2.
На основі базової табл.2.1, "акупунктурний канал" BL впорядкований
по зростанню його активності (табл.
2.2). В даному випадку наступає ідентифікація акупунктурних каналів (мал.
2.2)! Виникає питання про реальність
міжсистемної залежності і можливість
її подальшої ідентифікації…

Fig.2.1 Identification of channels at ±BL
is impossible

Example-2.
On the basis of the main table 2.1, the
activity of the channel BL is ordered according to the growth of its activity
(tab.2.2). In this case appears the identification of "acupunctural channels" (fig.
2.2)! Here, the question appears about the
reality of intersystem dependency and the
possibility of its further identification…
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Таблиця 2.3
Таблиця №2.1 упорядкована по
зростанню активності каналу BL
№

19
17
5
11
1
20
13
9
15
7
3
4
12
18
21
23
2
6
22
10
8
16
14

± BL

-10,0
-9,33
-8,32
-7,34
-6,42
-5,44
-4,45
-3,46
-2,49
-1,47
-0,50
0,39
1,49
2,46
3,45
4,47
5,48
6,53
7,48
8,45
9,47
10,5
15,5

GB

2,91
0,75
-0,94
-0,62
-0,13
0,02
0,23
0,15
0,10
0,09
-0,02
-0,20
-0,28
-0,43
-0,50
-0,68
-0,64
-0,69
-1,00
-0,57
-0,82
-1,40
-1,67

ST

3,85
0,21
0,82
-0,47
-0,12
-0,03
0,13
0,14
0,01
0,15
0,00
-0,06
-0,37
-0,57
-0,52
-0,93
-1,01
-1,24
-1,11
-1,36
-1,75
-1,22
-2,56

SP

-0,67
-0,92
-2,61
-3,64
-2,48
-2,63
-2,30
-1,83
-1,43
-0,83
-0,34
0,43
1,16
1,68
2,23
3,12
4,17
4,03
5,10
5,38
6,80
6,44
9,21

LR

Table 2.2
Data in the table 2.1 arranged according to
the growth of the activity of the channel BL

KI

-1,69
0,85
0,35
-0,55
0,23
0,30
0,39
0,27
0,23
0,19
0,11
-0,03
-0,27
-0,58
-0,50
-0,71
-0,99
-0,95
-1,22
-1,33
-1,69
-1,38
-2,63

-2,89
-1,86
-0,70
-0,20
0,46
0,82
0,44
0,70
0,52
0,61
0,47
0,57
0,23
0,06
0,18
-0,15
-0,30
-0,21
-0,28
-0,40
-0,13
-0,24
-1,48

Мал.2.2 Ідентифікація "акупунктурних
каналів" (упорядковане збудження BL)

Виникає питання про реальність ідентифікації системної залежності у випадку пригнічення активності каналу
BL.
Приклад-3.
На основі базової табл.2.1, "акупунктурний канал" BL упорядкований по
пригніченню його активності (табл.
2.3). В даному випадку наступає ідентифікація "акупунктурних каналів"
(мал.2.3)! Виникає питання про реальність міжсистемної залежності і можливість її подальшої ідентифікації…

SI

-3,46
2,74
1,38
1,45
0,70
0,38
0,28
0,14
0,03
-0,14
-0,09
-0,26
-0,38
-0,36
-0,60
-0,86
-1,32
-1,48
-1,87
-1,85
-2,65
-2,41
-1,73

TE

4,87
1,60
3,24
3,43
1,86
1,39
1,55
0,83
0,70
0,17
-0,19
-0,76
-0,93
-1,27
-1,65
-1,81
-1,95
-2,23
-2,34
-2,49
-2,77
-2,77
-3,48

LI

7,42
1,65
1,70
2,95
1,71
1,37
1,26
0,81
0,54
0,11
-0,10
-0,53
-0,67
-0,96
-1,33
-1,54
-1,79
-2,18
-2,07
-2,16
-2,71
-2,85
-3,34

LU

-6,08
2,02
1,83
2,20
1,78
1,75
1,39
0,95
0,73
0,48
0,31
0,14
-0,01
0,02
-0,31
-0,43
-0,74
-0,80
-1,12
-1,45
-1,62
-1,25
-2,78

PC
19
17
5
11
1
20
13
9
15
7
3
4
12
18
21
23
2
6
22
10
8
16
14

HT

-10,0
-9,33
-8,32
-7,34
-6,42
-5,44
-4,45
-3,46
-2,49
-1,47
-0,50
0,39
1,49
2,46
3,45
4,47
5,48
6,53
7,48
8,45
9,47
10,5
15,5

Fig.2.2 Identification of "acupunctural
channels" during the excitation of BL

The question appears about the reality
of identification of system dependency in
the case of oppression of activity on the
mentioned channel BL.
Example-3.
On the basis of the basic table 2,1 the
activity of the channel BL is ordered according to the growth of its activity (tab.
2.3). In this case appears the identification
of "acupunctural channels" (fig.2.3)!
Here, the question appears about the reality of intersystem dependency and the
possibility of its further identification…

Таблиця 2.3
Table 2.3
Результати таблиці 2.1 упорядковані по Data of the table 2.1 is arranged according to
пригніченню активності каналу BL.
the activity regression of BL.

№
14
16

-BL
15,5
10,5

GB
-1,67
-1,40

ST
-2,56
-1,22

SP
9,21
6,44

LR
-2,63
-1,38

KI
SI
-1,48 -1,73
-0,24 -2,41
26

TE
-3,48
-2,77

LI
LU
-3,34 -2,78
-2,85 -1,25

PC
-2,32
-1,39

HT
-2,48
-1,81

8
10
22
6
2
23
21
18
12
4
3
7
15
9
13
20
1
11
5
17
19

9,47
8,45
7,48
6,53
5,48
4,47
3,45
2,46
1,49
0,39
-0,50
-1,47
-2,49
-3,46
-4,45
-5,44
-6,42
-7,34
-8,32
-9,33
-10,0

-0,82
-0,57
-1,00
-0,69
-0,64
-0,68
-0,50
-0,43
-0,28
-0,20
-0,02
0,09
0,10
0,15
0,23
0,02
-0,13
-0,62
-0,94
0,75
2,91

-1,75
-1,36
-1,11
-1,24
-1,01
-0,93
-0,52
-0,57
-0,37
-0,06
0,00
0,15
0,01
0,14
0,13
-0,03
-0,12
-0,47
0,82
0,21
3,85

6,80
5,38
5,10
4,03
4,17
3,12
2,23
1,68
1,16
0,43
-0,34
-0,83
-1,43
-1,83
-2,30
-2,63
-2,48
-3,64
-2,61
-0,92
-0,67

-1,69
-1,33
-1,22
-0,95
-0,99
-0,71
-0,50
-0,58
-0,27
-0,03
0,11
0,19
0,23
0,27
0,39
0,30
0,23
-0,55
0,35
0,85
-1,69

-0,13
-0,40
-0,28
-0,21
-0,30
-0,15
0,18
0,06
0,23
0,57
0,47
0,61
0,52
0,70
0,44
0,82
0,46
-0,20
-0,70
-1,86
-2,89

-2,65
-1,85
-1,87
-1,48
-1,32
-0,86
-0,60
-0,36
-0,38
-0,26
-0,09
-0,14
0,03
0,14
0,28
0,38
0,70
1,45
1,38
2,74
-3,46

-2,77
-2,49
-2,34
-2,23
-1,95
-1,81
-1,65
-1,27
-0,93
-0,76
-0,19
0,17
0,70
0,83
1,55
1,39
1,86
3,43
3,24
1,60
4,87

-2,71
-2,16
-2,07
-2,18
-1,79
-1,54
-1,33
-0,96
-0,67
-0,53
-0,10
0,11
0,54
0,81
1,26
1,37
1,71
2,95
1,70
1,65
7,42

-1,62
-1,45
-1,12
-0,80
-0,74
-0,43
-0,31
0,02
-0,01
0,14
0,31
0,48
0,73
0,95
1,39
1,75
1,78
2,20
1,83
2,02
-6,08

-0,92
-0,97
-0,75
-0,28
-0,38
-0,18
-0,20
0,05
0,05
0,16
0,35
0,50
0,66
0,79
0,80
1,45
1,39
1,59
1,98
0,98
7,81

-0,95
-1,00
-0,63
-0,34
-0,36
-0,12
-0,12
0,03
0,07
0,22
0,32
0,43
0,60
0,79
0,62
0,88
1,22
1,44
1,37
1,62
-1,63

Мал.2.3 Ідентифікація "акупунктурних
каналів" при упорядкованому
пригніченні BL.

Fig.2.3 Identification of the "acupunctural
channels" under sequential oppression BL

Вище наведений матеріал однозначно свідчить про вірогідність біофізичної ідентифікації системної взаємозалежності гіпотетичних "акупунктурних
каналів". Іншими словами, від сьогодні
вони стали біофізичною системною реальністю і тисячолітня проблема закономірно вимагає свого місця в класичній фізіології і доказовій медицині!
Але давайте на основі базової таблиці 2.1 проаналізуємо ідентифікацію
остальних "акупунктурних каналів"…
Розглянемо три варіанти їх біофізичної реальності на прикладах неупорядкованої активності (±), збудження ()
та пригнічення (—) інших традиційних
каналів (мал.2.4-15)…
При цьому звертаємо увагу, що дані
ФВД були індивідуальні і на рівні "вегетативної рівноваги" (k-V 0,95-1,05).
Тому "вегетативна спрямованість" каналу не підлягає аналізу…

The represented materials directly testify to the probability of experimental
identification 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!
But let's look at the identification of
the remaining "acupuncture channels" on
the base of Table 2.1…
Let us have a look at the three variants
of its reality in the examples of disordered (±), rising activity of the channel
() and its oppression (—) (fіg.2.415)…
At the same time, we draw attention
that the data of FVD were individual and
at the level of "vegetative equilibrium"
(k-V 0,95-1,05). Therefore, the "vegetative orientation" of the channels is not
subject to analysis ...
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РЕАЛЬНІСТЬ СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

THE REALITY OF SYSTEM DEPENDENCE
IDENTIFICATION OF SYSTEM DEPENDENCE

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД АКТИВНОСТІ

FROM ACTIVITY BL

BL

Ідентифікація
каналів при ± BL
неможлива
Identification of
channels at ± BL
is impossible
Ідентифікація
каналів при BL
Identification of
channels at BL

Ідентифікація
каналів при –BL
Identification of
channels at –BL
Мал. (Fig.) 2.4
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД АКТИВНОСТІ

IDENTIFICATION OF SYSTEM DEPENDENCE

GB

FROM ACTIVITY GB

Ідентифікація
каналів при ± GB
неможлива
Identification of
channels at ± GB
is impossible

Ідентифікація
каналів при GB
Identification of
channels at GB

Ідентифікація
каналів при –GB
Identification of
channels at –GB
Мал. (Fig.) 2.5
28

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД АКТИВНОСТІ

IDENTIFICATION OF SYSTEM DEPENDENCE
FROM ACTIVITY ST

ST

Ідентифікація каналі
неможлив

Ідентифікація
каналів при ± ST
неможлива
Identification of
channels at ± ST
is impossible

Identification of channels at

Ідентифікація каналі

Identification of chann

Ідентифікація
каналів при ST
Identification of
channels at ST

Ідентифікація канал

Identification of chan

Ідентифікація
каналів при – ST
Identification of
channels at – ST
Мал. (Fig.) 2.6
Мал. (Fig.) 2.14

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД АКТИВНОСТІ

IDENTIFICATION OF SYSTEM DEPENDENCE
FROM ACTIVITY SP

SP

Ідентифікація
каналів при ± SP
неможлива
Identification of
channels at ± SP
is impossible
Ідентифікація
каналів при  SP
Identification of
channels at  SP

Ідентифікація
каналів при – SP
Identification of
channels at – SP
Мал. (Fig.) 2.7
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД АКТИВНОСТІ

IDENTIFICATION OF SYSTEM DEPENDENCE
FROM ACTIVITY LR

LR

Ідентифікація
каналів при ± LR
неможлива
Identification of
channels at ± LR
is impossible
Ідентифікація
каналів при LR
Identification of
channels at LR

Ідентифікація
каналів при – LR
Identification of
channels at – LR
Мал. (Fig.) 2.8
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АКТИВНОСТІ KI

IDENTIFICATION OF SYSTEM DEPENDENCE
FROM ACTIVITY KI

Ідентифікація
каналів при ± KI
неможлива
Identification of
channels at ± KI
is impossible

Ідентифікація
каналів при KI
Identification of
channels at KI
Ідентифікація
каналів при —KI
Identification of
channels at —KI

Мал. (Fig.) 2.9
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД АКТИВНОСТІ

IDENTIFICATION OF SYSTEM DEPENDENCE
FROM ACTIVITY SI

SI

Ідентифікація
каналів при ± SI
неможлива
Identification of
channels at ± SI
is impossible
Ідентифікація
каналів при  SI
Identification of
channels at  SI

Ідентифікація
каналів при – SI
Identification of
channels at – SI
Мал. (Fig.) 2.10
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД АКТИВНОСТІ TE

IDENTIFICATION OF SYSTEM DEPENDENCE
FROM ACTIVITY TE

Ідентифікація
каналів при ± TE
неможлива
Identification of
channels at ± TE
is impossible
Ідентифікація
каналів при TE
Identification of
channels at TE

Ідентифікація
каналів при – TE
Identification of
channels at – TE
Мал. (Fig.) 2.11
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Ідентифік
каналів пр
LU

неможли
Identificat
channels a
is impossi

Ідентифік
каналів пр
LU

Identificat
channels a

Ідентифік
каналів пр
Identificat
channels a

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД АКТИВНОСТІ LI

IDENTIFICATION OF SYSTEM DEPENDENCE
FROM ACTIVITY LI

Ідентифікація
каналів при ± LI
неможлива
Identification of
channels at ± LI
is impossible
Ідентифікація
каналів при  LI
Identification of
channels at  LI

Ідентифікація
каналів при - LI
Identification of
channels at - LI
Мал. (Fig.) 2.12
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД АКТИВНОСТІ
LU

IDENTIFICATION OF SYSTEM DEPENDENCE
FROM ACTIVITY LU

Ідентифікація
каналів при ± LU
неможлива
Identification of
channels at ± LU
is impossible
Ідентифікація
каналів при  LU
Identification of
channels at  LU

Ідентифікація
каналів при – LU
Identification of
channels at – LU
Мал. (Fig.) 2.13
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД АКТИВНОСТІ

IDENTIFICATION OF SYSTEM DEPENDENCE
FROM ACTIVITY PC

PC

Ідентифікація
каналів при ± PC
неможлива
Identification of
channels at ± PC
is impossible
Ідентифікація
каналів при PC
Identification of
channels at PC

Ідентифікація
каналів при – PC
Identification of
channels at – PC
Мал. (Fig.) 2.14
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД АКТИВНОСТІ

IDENTIFICATION OF SYSTEM DEPENDENCE
FROM ACTIVITY HT

HT

Ідентифікація
каналів при ± HT
неможлива
Identification of
channels at ± HT
is impossible

Ідентифікація
каналів при  HT
Identification of
channels at  HT
Ідентифікація
каналів при – HT
Identification of
channels at – HT
Мал. (Fig.) 2.15
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2.3 ІДЕНТИФІКАЦІЯ "АКУПУНКТУРНИХ
КАНАЛІВ" ПО ВЕГЕТАТИВНИМ РІВНЯМ

2.3 IDENTIFICATION OF " ACUPUNCTURAL
CHANNELS "ON THE VEGETATIVE LEVEL

На біофізичну реальність "акупунктурних каналів" і системну залежність
також указує спрямована динаміка їх
"вегетативних рівнів" (мал.2.16-19)…
При збудженні окремих "каналів"
With the excitation of individual
"channels"

On the biophysical reality of "acupuncture channels" and system dependence
also indicates the directional dynamics of
their "vegetative levels" (fig.2.16-19)...
При пригніченні окремих "каналів"
With the suppression of individual
"channels"

Мал.2.16 Ідентифікація системної залежності "акупунктурних каналів" ФК-1
Fig.2.16 Identification of system dependence of "acupuncture channels" FC-1
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Мал.2.17 Ідентифікація системної залежності "акупунктурних каналів" ФК-2
Fig.2.17 Identification of system dependence of "acupuncture channels" FC-2

Мал.2.18 Ідентифікація системної залежності "акупунктурних каналів" ФК-3
Fig.2.18 Identification of system dependence of "acupuncture channels" FC-3
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Мал.2.19 Ідентифікація системної залежності "акупунктурних каналів" ФК-4
Fig.2.19 Identification of system dependence of "acupuncture channels" FC-4

Висновки
1.Розроблена методологія ідентифікації традиційних "акупунктурних каналів" не має світових аналогів. Вона
переводить гіпотетичну Чжень-цзю терапію в біофізично обумовлену клінічну дисципліну і вперше зближує теоретичні концепції Східної і Західної терапевтичних філософій…
2.Наведені матеріали свідчать про
біофізичну реальність "акупунктурних
каналів" і чітко виражену системну залежність. Остання вимагає уважного
вивчення проблеми…
3.Судячи по біофізичній реальності
"акупунктурних каналів", проблема
китайської Голкотерапії виходить за
межі схоластики і вимагає прискіпливої уваги як прибічників традиційної
терапевтичної філософії, так і її супротивників. При цьому слід зауважити
наступне: якщо "акупунктурні канали"
будуть офіційно визнані "біофізичною
реальністю", сучасну "системну фізіологію" чекають непрості часи "вимушеної перебудови"…

Conclusions
1. The elaborated methodology of
identification of traditional "acupunctural channels" has no world analogues.
It transforms hypothetical Acupuncture
therapy into biophysically conditioned
clinical discipline and for the first time
brings closer theoretical conceptions of
the Eastern and Western therapeutic philosophies…
2. The given materials testify to the
biophysical reality of "acupuncture
channels" and a clearly expressed systemic dependence. The latter requires
careful study of the problem ...
3. 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 traditional 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, contemporary system physiology will expect uneasy times
of “reconstruction”…
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3. СИСТЕМНО-ВЕГЕТАТИВНІ КОМПЛЕКСИ ЯК ПРОБЛЕМА
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ І ЧЖЕНЬ-ЦЗЮ ТЕРАПІЇ
3. SYSTEM-VEGETATIVE COMPLEXES AS A PROBLEM OF
FUNCTIONAL VEGETOLOGY AND ZHENJIU THERAPY
Інформація про функціональні комплекси "акупунктурних каналів" оприлюднена нами в попередніх монографіях [3,с.174; 6,с.142]. В даному розділі ми звертаємо увагу на біофізичне
доповнення їх системної організації і
вегетативний вплив…
Під терміном "Функціонально-вегетативні комплекси" (ФК,ФВК) ми розглядаємо групи "акупунктурних каналів", що обумовлюють специфічну вегетативну спрямованість і системновегетативний гомеостаз в цілому [3,
с.233; 4.с.182; 6,с.126].
Сьогодні експериментально підтверджена біофізична реальність 4-х функціонально-вегетативних комплексів:

Information on the functional complexes of "acupuncture channels" was
published by us in previous monographs
[3,p.174; 6,p.142]. In this section, we pay
attention to the biophysical complement
of their system organization and controlled vegetative influence ...
Under the term "Functional-vegetative
complexes" (FC, FVC) we consider
groups of "acupuncture channels" that determine the specific vegetative orientation
and system-vegetative homeostasis in
general [3,p.233; 4,p.182; 6,p.126].

шуючи топографічної послідовності
"акупунктурних каналів" по "Великому колу", вони займають індивідуальні місця і забезпечують специфічну
вегетативну функцію (мал.3.1).
Загалом окремі функціональні комплекси формують специфічну "Квітку
Живого" (мал.3.2), яка стала основою
невідомої раніше "Функціонально-вегетативної Матриці" (розділ 4).

the topographic sequence of "acupuncture
channels" on the "Great Circle", they occupy individual places and provide a specific vegetative function (Fig.3.1).

Today, the biophysical reality of 4
functionally-vegetative complexes has
been experimentally confirmed: FC1(BL-

ФК1(BL-GB-ST), ФК-2(SP-LR-KI), ФК-3 GB-ST), FC-2(SP-LR-KI), FC-3(SI-TE-LI)
(SI-TE-LI) і ФК-4(LU-PC-HT). Не пору- and FC-4(LU-PC-HT). Without violating

In general, individual functional complexes form a specific "Flower of the Living" (fig.3.2), which became the basis of
the previously unknown "Functional-vegetative Matrix" (Section 4).

ФК(FC)-1 = BL-GB-ST

ФК(FC)-2 = SP-LR-KI

ФК(FC)-3 = SI-TE-LI

ФК(FC)-4 = LU-PC-HT

Мал. (Fig.) 3.1

Кожен окремий комплекс забезпечує специфічну функцію, спрямовану
на підтримку динамічної сталості загального функціонально-вегетативного
гомеостазу. Встановлено що системи

Мал. (Fig.) 3.2

Each individual complex provides a
specific function aimed at maintaining the
dynamic constancy of the total funcionally-vegetative homeostasis. It was established that the systems of FC-1 and
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ФК-1 і ФК-3 відносяться до ЯН групи і FC-3 belong to the group of YH and cause

обумовлюють симпатичну вегетативну спрямованість, а ФК-2 і ФК-4 (групи
ІНЬ) – парасимпатичну…
Перед розглядом наведеного матеріалу нагадаємо, що ознакою комплексної вегетативної спрямованості є його
системні синхронні, або асинхронні і
парадоксальні реакції. Останні виступають універсальним механізмом контролю та регуляції функціонально-вегетативного патогенезу…
А тепер розглянемо окремі функціональні комплекси і ознайомимося з їх
вегетативною спрямованістю. Для аналізу взяті матеріали функціонально-вегетативної діагностики в змішаній по
віку і статі групі дітей молодшого, підліткового та юначого шкільного віку.

a sympathetic vegetative orientation,
while FC-2 and FC-4 (groups INI) are
parasympathetic ...
Before considering the given material,
we recall that the sign of a complex vegetative orientation is its systemic synchronous, or asynchronous and paradoxical reactions. The latter acts as a universal
mechanism for the control and regulation
of functional-vegetative pathogenesis ...

КАНАЛИ ПЕРШОГО КОМПЛЕКСУ

CHANNELS OF THE FIRST COMPLEX
(YANG - GROUP)

В перший базовий комплекс (ФК-1,
мал.3.1) входять акупунктурні канали
BL-ST-GB (ЯН група). При цьому в жіночій (ЖГ) і чоловічий (МГ) групах:
- збудження (або пригнічення) їх активності формує типову системну динаміку інших комплексах (мал.3.33.5);
- за динамікою k-V асинхронна системна залежність ФК-1 формує відносно нейтральну вегетативну спрямованість;
- ФК-1 та ФК-2 об'єднані синхронною взаємозалежністю своїх базових
функціональних систем BL-SP.

The first basic complex (FC-1, fig.3.1)
includes acupuncture channels BL-STGB (YAN group). In this case, in female
(WG) and male (MG) groups:
- the excitation (or inhibition) of their
activity forms a typical systemic dynamics of other complexes (fig.3.3-3.5);

Now let's consider some functional complexes and get acquainted with their vegetative orientation. For analysis the materials of functional-vegetative diagnostics
in mixed age and sex group of children of
junior, teenage and youthful school age
are taken.

(ЯН - ГРУПА)

- according to the dynamics of k-V, the
asynchronous system dependence of FC1 forms a relatively neutral vegetative orientation;
- FC-1 and FC-2 are united by the synchronous interdependence of their basic
functional systems BL-SP.

Мал.3.3 Вегетативна
спрямованість і системна залежність при + і
– BL
Fig.3.3 Vegetative orientation and system dependence at + and – BL
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Мал.3.4 Вегетативна
спрямованість і системна залежність при + і
– GB
Fig.3.4 Vegetative orientation and system dependence at + and – GB

Мал.3.5 Вегетативна
спрямованість і системна залежність при + і
– ST
Fig.3.5 Vegetative orientation and system dependence at + and – ST

КАНАЛИ ДРУГОГО КОМПЛЕКСУ

CHANNELS OF THE OTHER COMPLEX
(YIN - GROUP)

В другий базовий комплекс (ФК-2,
мал.3.1) входять акупунктурні канали
SP-LR-KI (ЯН група). При цьому в жіночій (ЖГ) і чоловічий (МГ) групах:
- збудження (або пригнічення) їх активності формує типову системну
динаміку інших комплексах (мал.3.63.8);
- за динамікою k-V асинхронна системна залежність ФК-2 формує відносно нейтральну вегетативну спрямованість;
- ФК-1 та ФК-2 об'єднані синхронною взаємозалежністю своїх базових
функціональних систем BL-SP.

The first basic complex (FC-1, Fig.3.1)
includes acupuncture channels BL-STGB (YAN group). In this case, in female
(WG) and male (MG) groups:
- the excitation (or inhibition) of their
activity forms a typical systemic dynamics of other complexes (Fig.3.3-3.5);

(ІНЬ - ГРУПА)

- in dynamics k-V, the asynchronous
system dependence of FC-2 forms a relatively neutral vegetative direction;
- FC-1 and FC-2 are united by the synchronous interdependence of their basic
functional systems BL-SP.
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Мал.3.6 Вегетативна
спрямованість і системна залежність при + і
– SP
Fig.3.6 Vegetative orientation and system dependence at + and – SP

Мал.3.7 Вегетативна
спрямованість і системна залежність при + і
– LR
Fig.3.7 Vegetative orientation and system dependence at + and – LR

Мал.3.8 Вегетативна
спрямованість і системна залежність при + і
– KI
Fig.3.8 Vegetative orientation and system dependence at + and – KI
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КАНАЛИ ТРЕТЬОГО КОМПЛЕКСУ

(ЯН - ГРУПА)

CHANNELS OF THE THIRD COMPLEX
(YANG - GROUP)

В третій базовий комплекс (ФК-3,
мал.3.1) входять акупунктурні канали
SI-TE-LI (ЯН група). При цьому в жіночій (ЖГ) і чоловічий (МГ) групах:
- збудження (пригнічення) їх активності формує типову системну динаміку інших комплексах (мал.3.9-3.11);
- за динамікою k-V системне збудження ФК-3 формує симпатичну вегетативну спрямованість, а пригнічення – парасимпатичну;
- при цьому збудження, або пригнічення SI обумовлює внутрішні парадоксальні реакції TE-LI і системні парадоксальні реакції ФК-4, а збудження LI
парадоксальну реакцію з боку SI…

The first basic complex (FC-1, fig.3.1)
includes acupuncture channels BL-STGB (YAN group). In this case, in female
(WG) and male (MG) groups:
- the excitation (or inhibition) of their
activity forms a typical systemic dynamics of other complexes (Fig.3.3-3.5);
- according to the dynamics of k-V systemic excitation FC-3 forms a sympathetic vegetative orientation, and oppression - parasympathetic;
- at the same time, the excitation, or inhibition of SI, causes internal paradoxical
reactions of TE-LI and systemic paradoxical reactions of FC-4, and excitation of
LI paradoxical reaction from SI ...

Мал.3.9 Вегетативна
спрямованість і системна залежність при + і
– SI
Fig.3.9 Vegetative orientation and system dependence at + and – SI

Мал.3.10 Вегетативна
спрямованість і системна залежність при + і
– TE
Fig.3.10 Vegetative orientation and system dependence at + and – TE
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Мал.3.11 Вегетативна
спрямованість і системна залежність при + і
– LI
Fig.3.11 Vegetative orientation and system dependence at + and – LI

КАНАЛИ ЧЕТВЕРТОГО КОМПЛЕКСУ

CHANNELS OF THE FOURTH COMPLEX
(YIN - GROUP)

В четвертий базовий комплекс (ФК4, мал.3.1) входять акупунктурні канали LU-PC-HT (ІНЬ група). При цьому в жіночій (ЖГ) і чоловічій (ЧГ) групах:
- збудження (пригнічення) їх активності формує типову системну динаміку інших комплексах (мал.3.12-14);
- за динамікою k-V системне збудження ФК-3 формує парасимпатичну
вегетативну спрямованість, а пригнічення – симпатичну;
- при цьому збудження, або пригнічення LU,РС,НТ обумовлює парадоксальні системні реакції ФК-3.

The first basic complex (FC-1, Fig.3.1)
includes acupuncture channels BL-STGB (YAN group). In this case, in female
(WG) and male (MG) groups:

(ІНЬ -ГРУПА)

- the excitation (or inhibition) of their
activity forms a typical systemic dynamics of other complexes (Fig.3.12-13);
- according to the dynamics of k-V, the
systemic excitation of FC-3 forms a parasympathetic vegetative orientation, and
oppression is sympathetic;
- in this case, the excitation, or suppression of LU,РС,НT causes paradoxical
systemic reactions FC-3.

Мал.3,12 Вегетативна
спрямованість і системна залежність при + і
– LU
Fig.3.12 Vegetative orientation and system dependence at + and – LU

42

Мал.3.13 Вегетативна
спрямованість і системна залежність при + і
– PC
Fig.3.13 Vegetative orientation and system dependence at + and – PC

Мал.3.14 Вегетативна
спрямованість і системна залежність при + і
– HT
Fig.3.14 Vegetative orientation and system dependence at + and – HT

Біофізична реальність комплексних
"Вегетативних профілів"
Детальний аналіз попереднього матеріалу дозволив виявити феномен
"Функціонально-вегетативних профілів" (ВП). Його реальність свідчить
про наступне:
- зростання парасимпатичного пригнічення залежить від активності групи
ІНЬ (SP-LR-KI, LU-PC-HT,). При цьому провідне значення має система SP;
- зростання симпатичного збудження залежить від активності функціональних систем групи ЯН (BL-GB-ST, SITE-LI). При цьому провідне значення
має система BL;

Biophysical reality of complex
"vegetative profiles"
Detailed analysis of the previous material allowed to reveal the phenomenon of
"Functional-vegetative profiles" (VP).
His reality testifies to the following:
- the growth of parasympathetic inhibition depends on the activity of the YIN
group (SP-LR-KI, LU-PC-HT,). In this
case, the leading value is the system SP;
- the growth of sympathetic excitation
depends on the activity of the functional
systems of the group YANG (BL-GB-ST,
SI-TE-LI). In this case, the leading value
is the BL system;
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- структура функціонально-вегетативних профілів парасимпатичної і
симпатичної спрямованості дзеркально протилежна;
- вегетативні профілі в жіночій (ЖГ)
і чоловічій (ЧГ) групах ідентичні, що
свідчить про функціональну закономірність;
- структура функціонально-вегетативних профілів вказує на рівень вегетативного порушення.
Тепер розглянемо функціональновегетативні профілі (ФП) симпатичної
(СА) і парасимпатичної (ПА) активності в жіночій (9.947 випадів) і чоловічий (5.492) групах (мал.3.15-17).

- structure of functional-vegetative
profiles of parasympathetic and sympathetic orientation is mirror opposite;
- vegetative profiles in the female (FG)
and male (MG) groups are identical, indicating a functional pattern;
- the structure of functional-vegetative
profiles indicates the level of vegetative
violation.
Now consider the functional-vegetative profiles of the sympathetic (SA) and
parasympathetic (PA) activity in the female (9.947 cases) and male (5.492)
groups (3.15-17).

Мал.3.15 Вегетативний профіль парасимпатичної активності (ЖГ k-V=0,67;
ЧГ k-V=0,66)
Fig. 3.15. Vegetative profile of parasympathetic activity (FG k-V = 0.67; МG k-V = 0.66)

Мал.3.16 Вегетативний профіль функціональної рівноваги (ЖГ k-V=1,0;
ЧГ k-V=1,0)
Fig.3.16 Vegetative profile of functional equilibrium (FG k-V = 1.0; MG k-V = 1.0)

Мал.3.17 Вегетативний профіль симпатичної активності (ЖГ k-V=1,44;
ЧГ k-V=1,41)
Fig.3.17 Vegetative profile of parasympathetic activity (FG k-V=1,44; MG k-V=1,41)

44

Порівняльний аналіз наведених гістограм вказує на чотири суттєві положення:
- парасимпатичну спрямованість вегетативного гомеостазу формує перевага активності SP над BL (мал.3.15,
зазначено стрілкою).
- симпатичну спрямованість вегетативного гомеостазу формує перевага
активності BL над SP (мал.3.17, зазначено стрілкою).
- вегетативні профілі парасимпатичної і симпатичної активності діаметрально протилежні (мал.3.15-17). Їх вегетативні коефіцієнти (k-V) указують на
рівні вегетативних порушень ...
- у кожному функціональному комплексі (ФК) є головні і залежні ведучі
системи. Головними є BL(ФК-1) і SP(ФК-2), а залежними - ST(ФК-1), KI(ФК-2), TE(ФК-3) і PC(ФК-4), на що
вказує перевага їх внутрішньо-комплексної активності.

The comparative analysis of the above
histograms points to four essential positions:
- the parasympathetic orientation of the
vegetative homeostasis forms the advantage of SP activity over BL (Fig. 3.15, indicated by an arrow).
- sympathetic orientation of vegetative
homeostasis forms the advantage of BL
activity over SP (Fig. 3.17, indicated by
an arrow).
- vegetative profiles of parasympathetic and sympathetic activity are diametrically opposed (Fig. 3.15-17). Their
vegetative coefficients (k-V) indicate the
level of autonomic violations ...
- in each functional complex (FC) there
are main and dependent driving systems.
The main ones are BL (FC-1) and SP (FC2), but dependent - ST(FC-1), KI(FC-2),
TE(FC-3) and PC(FC-4), as indicated by
the advantage of their intra-complex activity.

Висновки.
1. Функціональна спрямованість системної активності формує чотири вегетативних комплекса: ФК-1(BL-STGB), ФК-2(SP-KI-LR), ФК-3(LI-TE-SI)
і ФК-4(LU-PC-HT). Їх біофізична реальність відмічена по всім групам спостереження.
2. Функціональні комплекси формують протилежну вегетативну залежність. Канали ЯН групи ФК-1(BL-STGB) і ФК-3(LI-TE-SI) забезпечують
симпатичну спрямованість вегетативного гомеостазу, а канали ІНЬ-групи
ФК-2(SP-KI-LR) і ФК-4(LU-PC-HT) парасимпатичну
3. Вегетативні профілі указують на
стан вегетативної рівноваги і свідчать
про перевагу симпатичної, або парасимпатичної активності (при вегетативній рівновазі системний профіль знаходиться в допустимій "зоні-0").
4. Структура "Функціонально-вегетативних профілів" указує на рівень
вегетативних порушень і за динамікою
k-V свідчить про реабілітаційну ефективність.
5. Функціонально-вегетативна діагностика за методом В.Макаца доцільна
при контрольованій реабілітації вегетативних порушень.

Conclusions
1. Functional orientation of systemic
activity forms four 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 is noted in all
observation groups.
2. Functional complexes form the opposite vegetative dependence. The channels of YANG - GROUP FC-1(BL-STGB) and FC-3(LI-TE-SI) provide sympathetic orientation of vegetative homeostasis, while the channels of the YIN -group
of FC-2 (SP-KI-LR) and FC-4 (LU-PCHT) is parasympathetic.
3. Vegetative profiles indicate the state
of vegetative equilibrium and indicate the
superiority of sympathetic or para-sympathetic activity (with a vegetative equilibrium, the system profile is in the permissible "zone-0").
4. The structure of "Functional-vegetative profiles" indicates the level of autonomic violations and the dynamics of k-V
shows the rehabilitation efficiency.
5. Functional-vegetative diagnostics
by the method of V.Makats is expedient
in the controlled rehabilitation of vegetative disorders.
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4. ВЕГЕТАТИВНА МАТРИЦЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ І ЧЖЕНЬ-ЦЗЮ ТЕРАПІЇ
4. VEGETATIVE MATRIX AS A THEORETICAL BASIS OF
FUNCTIONAL VEGETOLOGY AND ZHENJIU THERAPY
Представлений до уваги заключний
варіант графологічної структури "Функціонально-вегетативної Матриці". Інформацію про її реальність постійно
уточнювали і доповнювали [3,с.185,
199; 5,с.165; 6,153]. Наголошується її
прогностичне значення в процесі функціональної реабілітації вегетативних
порушень у дітей.

The final version of the graph logical
structure of the "Functional-Vegetative
Matrix" is presented. Information about
its reality was constantly updated and
supplemented [3,p.185,199; 5,p.165; 6,p.
153]. It is emphasized its prognostic value
in the process of functional rehabilitation
of autonomic disorders in children.

4.1 ПʼЯТЬ КРОКІВ ДО
"ВЕГЕТАТИВНОЇ МАТРИЦІ"

4.1 FIVE STEPS TO
"VEGETATIVE MATRIX"

Невідомі раніше системні біофізичні феномени указали на геометричну
структуру внутрішнього енергоінформаційного поля людини: функціональну Матрицю Живого (“Вегетативна
матриця Макаца”). Закономірність її
зв'язків вступила в протиріччя з гіпотетичними канонами класичної голкотерапії і виявила ряд її теоретичних і
практичних помилок. При цьому графологічна структура Матриці відображає біофізично реальну системно-комплексну залежність і вперше зближує
теоретичні концепції Східної і Західної
терапевтичних філософій.
Сьогодні, на основі невідомих раніше біофізичних феноменів, ситуація
докорінно змінилася. В першу чергу це
стосується відкриття вегетативної Матриці. Давайте доказово, окремими
кроками розглянемо процес її формування (мал.4.1–9).
Розпочнемо з того, що перші ознаки
Матриці дійшли до нас від китайських
Учителів у вигляді концепції П’яти
елементів циклу Зірка (мал.4.1) і Великого Кола циркуляції енергії ЧІ по системі каналів LU-LI-ST-SP-HT-SI-BLKI-PC-TE-GB-LR-LU (мал.4.2).

Previously unknown systemic biophysical phenomena point to the geometric structure of the internal power-informational field of human beings: functional Matrix of Alive. The pattern of its
connections appeared in opposition with
the hypothetical channels of the classical
acupuncture and disclosed a number of its
theoretical and practical mistakes. At the
same time, the graph logical structure of
the Matrix reflects a biophysically real
system-complex interdependency and for
the first time brings closer theoretical
concepts of the Eastern and Western therapeutic philosophies.
Today, on the basis of previously unknown phenomena, the situation has significantly changed. First of all, because of
the discovery of the vegetative Matrix of
Alive! Let us do it evidently in step-bystep and observe the process of its development (fig.4.1–9).
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
conception of Five elements of the Star
cycle (fig.4.1) and the Great Circle of Energy Circulation (fig.4.2).

Мал.4.1 Емпірична Матриця

Fig.4.1 Empirical Matrix
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Мал.4.2

Fig.4.2

КРОК-1. Усупереч очікуванню, кожен канал невідомих раніше функціональних комплексів (ФК) BL-ST-GB,
SP-KI-LR, LI-TE-SI, LU-PC-HT (див.
попередній розділ), без порушення гіпотетичної системної послідовності по
Великому колу зайняв в ньому топографічно співпадаючі місця (мал.4.3)!

STEP-1. In opposition to expectations, every channel of the previously unknown functional complexes (FC) BLST-GB, SP-KI-LR, LI-TE-SI, LU-PC-HT
(see previous section), without disturbance of the hypothetical topography of sequential location in the system of the Big
cycle, has captured in its topographically
concurring places (fig. 4.3)!

Мал. 4.3

Fig. 4.3

Стало очевидним, що традиційне
Велике коло сформовано функціональними комплексами, невідомими східним апологетам (BL-ST-GB, SP-KI-LR,
LI-TE-SI, LU-PC-HT). При цьому стало
зрозумілим, що синхронно-асинхронна активність окремих комплексів і їх
парадоксальні реакції біофізично суперечать традиційній послідовності "енергетичної циркуляції" по Великому
колу та гіпотетичному правилу "Біологічний годинник" (мал.4.4)!

It became obvious, that the traditional
Big cycle is formed by functional complexes by unknown Eastern apologists
BL-ST-GB, SP-KI-LR, LI-TE-SI, LUPC-HT. At the same time, it has become
evident that synchronous-asynchronous
activity of separate complexes and their
paradoxical reactions, biophysically contradict the traditional succession of “energy circulation” through the Big cycle,
and the hypothetical rule of “Biological
clock” (fig.4.4)!

Мал.4.4 Різноспрямована
активність каналів по Великому колу при збудженні PC
Fig.4.4 Multidirected activity of channels through the
Big Cycle under the excitation of PC
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КРОК-2. Вивчення системної залежності в окремих функціональних
комплексах виявило її біофізичні особливості. Останні обумовлені синхронною (
) і асинхронною (
)
системною залежністю при збудженні
(пригніченні) окремих акупунктурних
каналів і мають наступний вигляд.
Перший (BL–ST–GB) і другий (SP–
KI–LR) комплекси (ФК-1 і ФК-2) синхронно-асинхронні (мал.4.5)

STEP-2. The study of systemic dependency in separate functional complexes revealed its biophysical peculiarities. The peculiarities are conditioned by
synchro-nous (
) and asynchronous
(
) systemic dependency during excitation (inhibition) of separate acupuncture channels and are as follows.
The first (BL-ST-GB) and the second
(SP-KI-LR) complexes (FC-1 and FC-2)
are synchronous-asynchronous (fig.4.5)

Мал.4.5

Fig.4.5

Третій (LI–TE–SI) і четвертий (LU–
The third (LI-TE-SI) and the fourth
PC–HT) комплекси синхронно-парадо- (LU-PC-HT) complexes are synchronoксальні і залежать від активності ФК- us-paradoxical and depend on the activity
1 і ФК-2 (мал.4.6)
of FC-1 and FC-2 (fig.4.6)

Мал.4.6

Fig.4.6

В сукупності внутрішньо-комплекTogether, internal-complex connecсні зв’язки формують графологічну tions form graphological structure of the
структуру Матриці (мал.4.7.)
Matrix (fig.4.7).
КРОК-3. Вивчення зовнішньої і внутSTEP-3. The study of external and inрішньої між комплексної залежності до- ternal intercomplex dependency has led
вело графологічну структуру Матриці до the graph logical structure of the Matrix
логічної досконалості. При цьому вияв- to logical perfection. At the same time, we

лені специфічні зони біофізичного
конфлікту, що забезпечують фрактальність (незавершеність) біофізичних
трансформацій: SI-HT, GB-LR, LU-LI
(мал.4.7).
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, GBLR, LU-LI (fig.4.7).
The specified elements of dependency
significantly add the attention-worthy geometric structure of the vegetative Matrix
of Alive.

48

Мал.4.7

Fig.4.7

КРОК-4 Зовнішня і внутрішня синхронно-асинхронна залежність між системами окремих комплексів обумовлює біофізичні конфлікти - феномени
"Парадоксальних реакцій" (⋂ ⋃). Останні доводять топографічну структуру вегетативної Матриці до геометричної досконалості (мал.4.8).

STEP-4. External and internal synchronous-asynchronous dependency between the systems of separate complexes
conditions biophysical conflicts - phenomena of "Paradoxical reactions" (⋂ ⋃).
These reactions lead the topographical
structure of the vegetative Matrix to geometric perfection (fig.4.8).

Мал.4.8

Fig.4.8

КРОК-5. Був виявлений біофізичний пейсмейкер (водій ритму) вегетативної Матриці. Ним виявилися системи першого і другого функціонального комплексів BL-SP, специфічна
активність яких (у вигляді двох годинного функціонального біоритму) безпосередньо залежить від "резонансів
Шумана", фази Місячної активності і
УФ – радіації (мал. 4.9).
Остання особливість довела структуру Матриці до функціональної досконалості…

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 activity of which (in the form of two-hour
functional biorhythm) directly depends
on the phase of the "resonances of Schumann", Moon activity and UV - radiation
(fig.4.9).
This peculiarity has led the structure of
the Matrix to functional perfection...

Мал.4.9

Fig.4.9
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При цьому звертаємо увагу на наступні важливі положення.
1) Графологічна структура функціонально-вегетативної Матриці Макаца
(мал.4.9) являється патогенетичною
основою східної Голкотерапії і західної "Функціональної вегетології".
2) Структурно-функціональна активність вегетативної Матриці постійно
спрямована на підтримку динамічної
сталості функціонально-вегетативного
гомеостазу.
3) Теоретичні і практичні помилки
китайської Голкотерапії обумовлені
відсутністю знань про її вегетативну
спрямованість і біофізичну реальність
функціонально-вегетативної Матриці.

In addition, we draw your attention to
the following important positions.
1) Structure of Makats’s functionalvegetative Matrix (fig.4.9) is a pathogenic
basis of the Eastern Acupuncture therapy
and the Western “Functional vegetology”.
2) Structural-functional activity of the
vegetative Matrix is constantly aimed at
maintenance of dynamic stability of functional-vegetative homeostasis.

4.2 МАТРИЧНІ КОМПЛЕКСИ
(ВЕГЕТАТИВНІ КЛЮЧІ).

4.2 MATRIX COMPLEXES (VEGETATIVE
KEYS).

Сьогодні нами виділені 12 функціональних груп, обумовлених синхронно-асинхронною і парадоксальною
залежністю базових елементів Матриці і її функціональних 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. 4.10–21).

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.4.10–21).

3) Theoretical and practical mistakes of
the Chinese Acupuncture therapy are conditioned by the absence of knowledge of
its vegetative orientation and biophysical
reality of the functional-vegetative Matrix;
4) Рецептура терапевтичної акупун4) Formulation of therapeutic acupuncктури повинна бути обумовлена струк- ture must be conditioned by the structure
турою Матричних вегетативних клю- of Matrix vegetative keys (complexes).
чів (комплексів).
5) Правомірність використання Ве5) Appropriateness of the usage of the
гетативної Матриці для функціональ- Vegetative Matrix for functional prognoного прогнозу та корекції вегетатив- sis and correction of vegetative disorders
них порушень біофізично обумовлена is biophysically conditioned and justified
і реабілітаційно оправдана;
from the point of view of rehabilitation;
По великому рахунку Матрично-веTo the greatest extend, Matrix-vegetaгетативні комплекси враховують прак- tive complexes take into account almost
тично всі біофізично реальні форми all biophysically real forms of systemic
системної взаємозалежності, яка рані- interdependency, which was formerly
ше була відома у вигляді традиційних known as traditional hypothetical rules.
гіпотетичних правил. При нагоді нага- On occasion, we remind that none of the
даємо, що жодне гіпотетичне правило hypothetical rules of the Chinese Acuкитайської Голкотерапії не отримало puncture therapy has received biophysical
біофізичної підтримки, що указує на support, which points to the imperfection
недосконалість її теоретичної бази.
of its theoretical framework.
Маючи на увазі принципове теореBearing in mind the fundamental theтине і практичне значення вегетатив- oretical and practical importance of the
ної Матриці, розглянемо структуру vegetative Matrix, let us consider the
кожного Матричного (вегетативного) structure of every Matrix (vegetative) key
ключа і його відповідність системній and its correspondence to the systemic deвзаємозалежності.
pendencies.
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Тепер розглянемо системну взаємозалежність Матричних вегетативних ключів (комплексів) і її біофізичну
реальність. При цьому будемо знати,
що зміна спрямованості динамічної активності Ключа обумовить протилежну системно-матричну залежність.

Now, let us consider the systemic dependency 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 dependency.

МАТРИЧНІ КЛЮЧІ ФК-1

MATRIX KEYS FC-1

1. Згідно вегетативній Матриці
(BL=LU-ST-GB-SI-KI-SP) збудження
матричного ключа +BL обумовлює наступну системну залежність: +BL=
+SP –LU –SI –KI ⋂–ST ⋂–GB. Подібна
біофізична залежність спостерігається
по всім групам спостереження (мал.
4.10).
При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +BL
указує на:
– стабілізуючий вплив на вегетативну рівновагу і
– специфічну залежність окремих
представників ФК-2, ФК-3 і ФК-4…

1. 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 dependency is observed in all groups
of observation (fig.4.10).
.
In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + BL
indicates:
- stabilizing effect on vegetative balance and
- specific dependence on the part of
representatives of all functional complexes;
- synchronous growth of activity of
– синхронне зростання активності
базових вегетативних регуляторів BL basic vegetative regulators BL (FC-1) and
SP (FC-2).
(ФК-1) і SP (ФК-2).
Матричний прогноз біофізично
реальний.

Matrix prognosis is biophysically
real

Мал.4.10 Б іофізична реальність Матричного прогноза при  BL
Fig.4.10 Biophysical reality of the Matrix prognosis with BL

2.Згідно вегетативній Матриці (GB=
2.According to the vegetative Matrix
HT–BL–ST–TE–LR) збудження матри- (GB=HT–BL–ST–TE–LR), excitation of

чного ключа +GB обумовлює наступну системну залежність: +GB= –BL
+ST –HT ⋂+TE +LR. Подібна біофізична трансформація спостерігається по
всім групам спостереження (мал.4.11).
При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +GB
указує на:
– симпатичну (ЯН) спрямованість
вегетативного гомеостазу;
– специфічну залежність з боку представників всіх функціональних комплексів;
– асинхронне пригнічення активно-

the matrix key +GB conditions the following systemic dependency: +GB= –BL
+ST –HT ⋂+TE +LR. This bio-physical
dependency is observed in all groups of
observation (fig.4.11).
In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + GB
indicates:
- sympathetic (YANG) orientation of
vegetative homeostasis;
- specific dependence on the part of representatives of all functional complexes;
- asynchronous inhibition of the acti-
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сті базових вегетативних регуляторів vity of the basic vegetative regulators BL
BL (ФК-1) і SP (ФК-2).
(FC-1) and SP (FC-2).
Матричний прогноз біофізично
Matrix prognosis is biophysically
реальний.
real

Мал.4.11 Б іофізична реальність Матричного прогноза при  GB
Fig.4.11 Biophysical reality of the Matrix prognosis with GB

3.Згідно вегетативній Матриці
(ST=PC–BL–GB–SP–LI) збудження матричного ключа +ST обумовлює наступну системну залежність: +ST= –
BL+GB –PC –SP –LI. Подібна біофізична залежність спостерігається по всім
групам спостереження (мал.4.12).
При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +ST
указує на:
– симпатичну (ЯН) спрямованість
вегетативного гомеостазу;
– специфічну залежність з боку
представників всіх функціональних
комплексів;
– асинхронне пригнічення активності базових вегетативних регуляторів
BL (ФК-1) і SP (ФК-2).
Матричний прогноз біофізично
реальний.

3.According to the vegetative Matrix
(ST=PC–BL–GB–SP–LI), excitation of
the matrix key +ST conditions the following systemic dependency: +ST= –BL
+GB –PC –SP –LI. This biophysical dependency is observed in all groups of observation (fig.4.12).
In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + ST
indicates:
- sympathetic (YANG) orientation of
vegetative homeostasis;
- Specific dependence on the part of
representatives of all functional complexes;
- asynchronous inhibition of the activity of the basic vegetative regulators BL
(FC-1) and SP (FC-2).
Matrix prognosis is biophysically
real

Мал.4.12 Б іофізична реальність Матричного прогноза при  ST
Fig.4.12 Biophysical reality of the Matrix prognosis with ST

МАТРИЧНІ КЛЮЧІ ФК-2
4.Згідно вегетативній Матриці
(SP=TE-KI-LR-ST-HT-BL) збудження
матричного ключа +SP обумовлює наступну системну залежність: +SP=
+BL –TE –KI –LR –ST –HT. Подібна біофізична залежність спостерігається
по всім групам спостереження (мал.
4.13).
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MATRIX KEYS FC-2
4.According to the vegetative Matrix
(SP=TE-KI-LR-ST-HT-BL), excitation
of the matrix key +SP conditions the following systemic dependency: +SP= +BL –
TE –KI –LR –ST –HT. This biophysical
dependency is observed in all groups of
observation (fig.4.13).

При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +SP
указує на:
– безпосередній активуючий вплив
на BL (ФК-1)…
– парасимпатичну (ІНЬ) спрямованість вегетативного гомеостазу;
– специфічну залежність з боку представників всіх функціональних комплексів;
– синхронне зростання активності
базових вегетативних регуляторів BL
(ФК-1) і SP (ФК-2).
Матричний прогноз біофізично
реальний.

In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + SP
indicates:
- Direct activating influence on BL
(FC-1)…
- parasympathetic (YIN) orientation of
vegetative homeostasis;
- Specific dependence on the part of
representatives of all functional complexes;
- synchronous growth of activity of
basic vegetative regulators BL (FC-1) and
SP (FC-2).
Matrix prognosis is biophysically
real

Мал.4.13 Б іофізична реальність Матричного прогноза при  SP
Fig.4.13 Biophysical reality of the Matrix prognosis with  SP

5.Згідно вегетативній Матриці
(LR=SI–KI–SP–LU–GB) збудження матричного ключа +LR обумовлює наступну системну залежність: +LR= –
SP +KI –LI –SI +GB –LU. Подібна біофізична залежність спостерігається по
всім групам спостереження (мал.4.14).
При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при + LR
указує на:
– парасимпатичну (ІНЬ) спрямованість вегетативного гомеостазу;
– специфічну залежність з боку представників всіх функціональних комплексів;
– асинхронне пригнічення активності базових вегетативних регуляторів BL (ФК-1) і SP (ФК-2).
Матричний прогноз біофізично
реальний.

5.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 biophy-sical
dependency is observed in all groups of
observation (fig.4.14).
In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + LR
indicates:
- parasympathetic (YIN) orientation of
vegetative homeostasis;
- specific dependence on the part of representatives of all functional complexes;
- asynchronous inhibition of the activity of the basic vegetative regulators BL
(FC-1) and SP (FC-2).
Matrix prognosis is biophysically
real

Мал.4.14 Б іофізична реальність Матричного прогноза при  LR
Fig.4.14 Biophysical reality of the Matrix prognosis with  LR
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6.Згідно вегетативній Матриці (KI
6.According to the vegetative Matrix
=LI–SP–LR–BL–PC) збудження матри- (KI=LI–SP–LR–BL–PC), excitation of the

matrix key +KI conditions the following
systemic dependency: +KI= ⋃–SP +LR –
LI ⋃–BL –PC. This biophysical dependency is observed in all groups of observation
(fig.4.15).
In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + KI
indicates:
- parasympathetic (YIN) orientation of
vegetative homeostasis;
- specific dependence on the part of
representatives of all functional complexes;

чного ключа +KI обумовлює наступну
системну залежність: +KI= ⋃–SP +LR
–LI ⋃–BL –PC. Подібна біофізична залежність спостерігається по всім групам спостереження (мал. 4.15).
При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +KI
указує на:
– парасимпатичну (ІНЬ) спрямо-ваність вегетативного гомеостазу;
– специфічну залежність з боку
представників всіх функціональних
комплексів;
– асинхронно-парадоксальну активність базових вегетативних регуляторів BL (ФК-1) і SP (ФК-2).

- Asynchronous-paradoxical activity of
basic vegetative regulators BL (FC-1) and
SP (FC-2).
Matrix prognosis is biophysically
real

Матричний прогноз біофізично
реальний.

Мал.4.15 Б іофізична реальність Матричного прогноза при  KI
Fig.4.15 Biophysical reality of the Matrix prognosis with  KI

МАТРИЧНІ КЛЮЧІ ФК-3
7.Згідно вегетативній Матриці (SI=
LR–TE–LI–BL–HT) збудження матрич-

ного ключа +SI обумовлює наступну
системну залежність: +SI= ⋂+LI ⋂+TE
–LR ⋃–BL+HT. Подібна біофізична залежність спостерігається по всім групам спостереження (мал.4.16).
При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +SI
указує на:
– симпатичну (ЯН) спрямованість
вегетативного гомеостазу;
– специфічну залежність з боку представників всіх функціональних комплексів;
– асинхронно-парадоксальну активність базових вегетативних регуляторів BL (ФК-1) і SP (ФК-2).
Матричний прогноз біофізично
реальний.

MATRIX KEYS FC-3
7.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
dependency is observed in all groups of
observation (fig.4.16).
In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + SI
indicates:
- sympathetic (YANG) orientation of
vegetative homeostasis;
- specific dependence on the part of
representatives of all functional complexes;
- Asynchronous-paradoxical activity
of basic vegetative regulators BL (FC-1)
and SP (FC-2).
Matrix prognosis is biophysically
real

8.Згідно вегетативній Матриці (TE
8.According to the vegetative Matrix
=SP–SI–LI–PC–GB) збудження матрич- (TE=SP–SI–LI–PC–GB), excitation of the

ного ключа +TE обумовлює наступну matrix key +TE conditions the following
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системну залежність: +TE= ⋃+SI +LI –
SP –PC ⋂–GB. Подібна біофізична залежність спостерігається по всім групам спостереження (мал.4.18).
При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +TE
указує на:
– симпатичну (ЯН) спрямованість
вегетативного гомеостазу;
– специфічну залежність з боку
представників всіх функціональних
комплексів;
– асинхронне пригнічення активності базових вегетативних регуляторів BL (ФК-1) і SP (ФК-2).
Матричний прогноз біофізично
реальний.

systemic dependency: +TE= ⋃+SI +LI –
SP –PC ⋂–GB. This biophysical dependency is observed in all groups of observation (fig. 4.18).
In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + TE
indicates:
- sympathetic (YANG) orientation of
vegetative homeostasis;
- specific dependence on the part of
representatives of all functional complexes;
- asynchronous inhibition of the activity of the basic vegetative regulators
BL (FC-1) and SP (FC-2).
Matrix prognosis is biophysically
real

Мал.4.16 Б іофізична реальність Матричного прогноза при  SI
Fig.4.16 Biophysical reality of the Matrix prognosis with  SI

Мал.4.17 Б іофізична реальність Матричного прогноза при  TE
Fig.4.17 Biophysical reality of the Matrix prognosis with  TE

9.Згідно вегетативній Матриці (LI
9.According to the vegetative Matrix
=KI–SI–TE–ST–LU) збудження матри- (LI=KI–SI–TE–ST–LU), excitation of the

чного ключа +LI обумовлює наступну
системну залежність: +LI= +TE +SI –
KI +LU ⋂ –ST. Подібна біофізична залежність спостерігається по всім групам спостереження (мал.4.18).
При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +LI
указує на:
– симпатичну (ЯН) спрямованість
вегетативного гомеостазу;
– специфічну залежність з боку представників всіх функціональних
комплексів;
– асинхронне пригнічення активності базових вегетативних регуляторів

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.4.18).
In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + LI
indicates:
- sympathetic (YANG) orientation of
vegetative homeostasis;
- specific dependence on the part of
representatives of all functional complexes;
- asynchronous inhibition of the activity of the basic vegetative regulators BL
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BL (ФК-1) і SP (ФК-2).
Матричний прогноз біофізично
реальний.

(FC-1) and SP (FC-2).
Matrix prognosis is biophysically
real

Мал.4.18 Б іофізична реальність Матричного прогноза при  LI
Fig.4.18 Biophysical reality of the Matrix prognosis with  LI

МАТРИЧНІ КЛЮЧІ ФК-4

MATRIX KEYS FC-4

10.Згідно вегетативній Матриці
(LU=BL–HT–PC–LI–LR) збудження
матричного ключа +LU обумовлює
наступну системну залежність: +LU=
+PC +HT –BL +LI –LR. Подібна біофізична залежність спостерігається по
всім групам спостереження (мал.
4.19).
При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +LU
указує на:
– парасимпатичну (ІНЬ) спрямованість вегетативного гомеостазу;
– специфічну залежність з боку
представників всіх функціональних
комплексів;
– асинхронне пригнічення активності базових вегетативних регуляторів BL (ФК-1) і SP (ФК-2).
Матричний прогноз біофізично
реальний.

10.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.4.19).
In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + LU
indicates:
- parasympathetic (YIN) orientation of
vegetative homeostasis;
- specific dependence on the part of representatives of all functional complexes;
- asynchronous inhibition of the activity
of the basic vegetative regulators BL (FC1) and SP (FC-2).
Matrix prognosis is biophysically
real

Мал.4.19 Б іофізична реальність Матричного прогноза при  LU
Fig.4.19 Biophysical reality of the Matrix prognosis with  LU

11.Згідно вегетативній Матриці
(PC=ST–HT–LU–KI–TE) збудження
матричного ключа +PC обумовлює
наступну системну залежність: +PC=
+HT+LU–ST–KI ⋂–TE. Подібна біофізична залежність спостерігається по
всім групам спостереження (мал.4.20)

11.According to the vegetative Matrix
(PC= ST–HT–LU–KI–TE), excitation of
the matrix key +PC conditions the following systemic dependency: +PC= +HT
+LU –ST –KI ⋂–TE. This biophysical dependency is observed in all groups of observation (fig.4.20).
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При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +PC
указує на:
– парасимпатичну (ІНЬ) спрямованість вегетативного гомеостазу;
– специфічну залежність з боку
представників всіх функціональних
комплексів;
– асинхронне пригнічення активності базових вегетативних регуляторів BL (ФК-1) і SP (ФК-2).
Матричний прогноз біофізично
реальний.

In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + PC indicates:
- parasympathetic (YIN) orientation of
vegetative homeostasis;
- specific dependence on the part of representatives of all functional complexes;
- asynchronous inhibition of the activity
of the basic vegetative regulators BL (FC1) and SP (FC-2).
Matrix prognosis is biophysically real

Мал.4.20 Б іофізична реальність Матричного прогноза при  PC
Fig.4.20 Biophysical reality of the Matrix prognosis with  PC

21.Згідно вегетативній Матриці (HT
21.According to the vegetative Matrix
=GB–PC–LU–SI–SP) збудження матри- (HT=GB–PC–LU–SI–SP), excitation of

чного ключа +HT обумовлює на-ступну системну залежність: +HT= +LU
+PC –GB +SI ⋂–SP. Подібна біофізична залежність спостерігається по всім
групам спостереження (мал.4,21).
При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +HT:
– парасимпатичну (ІНЬ) спрямованість вегетативного гомеостазу;
– специфічну залежність з боку представників всіх функціональних комплексів;
– асинхронно-парадоксальне пригнічення активності базових вегетативних регуляторів BL (ФК-1) і SP (ФК-2).
Матричний прогноз біофізично
реальний.

the matrix key +HT conditions the following systemic dependency: +HT= +LU
+PC –GB +SI ⋂–SP. This biophysical
dependency is observed in all groups of
observation (fig.4.21).
In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + HT
indicates:
- parasympathetic (YIN) orientation of
vegetative homeostasis;
- specific dependence on the part of
representatives of all functional complexes;
- Asynchronous-paradoxical activity
of basic vegetative regulators BL (FC-1)
and SP (FC-2).
Matrix prognosis is biophysically real

Мал.4.21 Б іофізична реальність Матричного прогнозу при  HT
Fig.4.21 Biophysical reality of the Matrix prognosis with  HT

ВИСНОВКИ
CONCLUSIONS
1. Наведені матеріали свідчать про
1. These materials show the biophysiбіофізичну реальність Матричного cal reality of the Matrix prognosis.
прогнозу.
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2."Вегетативні ключі" запускають
системну трансформацію всіх функціональних комплексів.
3. Вегетативна матриця Макаца біофізично обʼєднує Східну теоретичну
базу Голкотерапії і переводить її в реально існуючу Західну “Функціональну
вегетологію”.

2. "Vegetative Keys" launch a systemic
transformation of all functional complexes.
3. Makats’s vegetative matrix biophysically combines Eastern theoretical
basis of acupuncture therapy and translates it into a really existing Western
"Functional vegetology."
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5. МАТРИЧНІ ВЕГЕТАТИВНІ КЛЮЧІ – ЯК БІОФІЗИЧНИЙ
АНАЛОГ "ЧУДОВИХ МЕРИДІАНІВ"…
5. MATRIX VEGETATIVE KEYS - AS A BIOPHYSICAL
ANALOGUE OF "EXTRAORDINARY MERIDIANS" ...
В свій час ми розглянули реабілітаційну ефективність традиційних "Чудових меридіанів" при різних рівнях
вегетативних порушень [5, с.147-164].
Їх відносна вегетативна спрямованість обумовлює неконтрольовану дисперсію (розсіювання) вегетативних
рівнів. Указаний вплив відмічений по
групам спостереження з різними початковими (100%) рівнями симпатичної,
або парасимпатичної активності.
Сьогодні проблему Чудових меридіанів (ЧМ) доцільно розглянути з двох
позицій: традиційної китайської теорії
і нашої концепції Матричних "Вегетативних ключів" (попередній розділ)…

At one time, we considered the rehabilitation effectiveness of the traditional
"Extraordinary Meridians" at various levels of vegetative violations [5,p.147-164].
Their relative vegetative orientation
causes uncontrolled dispersion (dispersion) of vegetative levels. The indicated
effect is marked by observation groups
with different initial (100%) levels of
sympathetic, or parasympathetic activity.

Східна терапевтична філософія виділяє вісім тимчасових "Чудових меридіанів" (ЧМ). Вони "утворюються при
важкій патології з надлишком енергії...
і є шлюзами для її виведення з організму" [2, с.84-93]…
ЧМ розділяють на дві групи: перша
(ЧМ І-IV) контролює синдроми ЯН,
друга (ЧМ V-VIII) ІНЬ синдроми. Для
посилення лікувального ефекту, ЧМ
емпірично об'єднали по парам: перша
пара ЧМ=І-II; друга пара ЧМ=III-IV;
третя пара ЧМ=V-VI і четверта пара
ЧМ=VII-VIII.
Логіка об'єднання ЧМ по указаним
парам обумовлена протилежним розташуванням їх "ключів" (одного на руці,
іншому на нозі), що відповідає традиційній концепції "Верх-низ (Руканога)". Кожну функціональну пару ЧМ
об’єднує "зона зв'язку", яка одночасно
є "ключом" для іншого.

The Eastern therapeutic philosophy
distinguishes eight temporal “Extraordinary meridians” (EМ). They “form during
severe pathology with the surplus of energy and are gateways for its release from
organism” [2, р.84-93]...
EM are divided into two groups: the
first (EM I-IV) controls YANG syndromes, while the second (EM V-VIII)
YIN syndromes. In order to enhance therapeutic effect, EM were empirically composed according to pairs: first pair EM=III; second EM=III-IV; third EM=V-VI
and fourth EM=VII-VIII.
The logic of combination of EM by the
mentioned pairs is conditioned by the opposite location of their “keys” (in one EM
on hand, in another on leg), which corresponds to the traditional position “TopBottom (Hand-Leg)”. Functional pair of
EM is formed by the “zone of connection”
of one of them, which simultaneously is
the “key zone” of another.
It should be noted that ancient treatises
warn of the necessity to treat EM “as a released tiger”, however recommendations
on their usage contain practically all
known pathological states…
Not discussing the essence of the latter,
we want, on the basis of new knowledge
on functional-vegetative levels, to find biophysical ground for the usage of EM.
That is why let us observe their vegetative
essence, recognizing the pricelessness of
the received information from Chinese
Teachers.

Слід зазначити, що древні трактати
говорять про поводження з ЧМ "як з
випущеним на волю тигром", хоча рекомендації по їх використанню містять
усі відомі патологічні стани...
Не вдаючись в полеміку, ми хочемо
на основі нових знань про функціонально-вегетативні рівні знайти біофізичне обгрунтування для застосування
ЧМ. Тому розглянемо їх вегетативну
суть, визнаючи цінність отриманої від
китайських Учителів інформації.

Today, the Extraordinary Meridian
(EM) problem should be considered from
two points: the traditional Chinese theory
and our concept of Matrix "Vegetative
Keys" (previous section) ...

5.1 ПЕРША ПАРА ЧМ-1

5.1 FIRST PAIR EМ-1
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Вегетативний статус – "Управитель
ЯН" активності (симпатичної) …

Vegetative status - "Governed by of
YANG" activity (sympathetic) …

Мал.5.1 Перша пара ЧМ =I-II
(Ду-май + Ян-цзяо-май).
ЧМ
(ММ)
I
II



Точки ЧМ - Points of the ММ

GV-1
BL-62



GV-28
GB-20



SI-3
BL-62



BL-62
SI-3

МАТРИЧНІ ВЕГЕТАТИВНІ КЛЮЧІ
MATRIX OVERVIEW KEYS

Fig.5.1 First pair EM=I-II
(Governor v. + Yang heel v.).
Таблиця (Table) 5.1

Задіяні меридіани
Involved meridians

♣

BL-59
 BL
 SI

GV, SI, BL
BL, ST, GB, SI, LI,)
 BL= –GB –KI –SI–LU+SP
SI=⋂+LI ⋂+TE –LR, ⋃–BL +HT

Примітка: Початкова (Starting), кінцева (end point), Ключ (key),
 звʼязуюча (connecting), ♣ протибольова (painful ).

БІОФІЗИЧНИЙ АНАЛІЗ ПО ДИНАМІЦІ k-V

BIОPHYSICAL ANALYSIS BY DYNAMICS K -V

(коефіцієнтам вегетативної рівноваги)
Вегетативний контроль (ВК-1) за
дисперсією вегетативних рівнів в результаті застосування ЧМ-1 (SI3-BL62)
представлений на малюнках 5.2-3 При
цьому звернемо увагу на функціонально протилежні стани (початкова парасимпатична, або симпатична активність на рівні 100%).
Звертає на себе увагу дисперсія вегетативних рівнів від ПА-в до СА-з.

(coefficients of vegetative equilibrium)
Vegetative control over the dispersion
of vegetative levels as the result of usage
of EM-1 (SI3-BL62) is represented in the
figures 5.2-3. At the same time, we draw
attention to functionally opposite states
(initial parasympathetic, or sympathetic
activity, levels of 100%).

Мал. (Fig.) 5.2

Мал. (Fig.) 5.3

It is interesting to note the dispersion
of vegetative levels from PA-e to SA-s.

МАТРИЧНІ КЛЮЧІ ЧМ-I
(вегетативна спрямованість)

MATRIX KEYS EМ-I
(vegetative orientation)

1.Згідно вегетативній Матриці (BL

1. According to the vegetative Matrix
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=LU-ST-GB-SI-KI-SP) збудження матричного ключа +BL обумовлює наступну системну залежність: +BL=
+SP –LU –SI –KI ⋂–ST ⋂–GB. Подібна
залежність спостерігається по всім
групам спостереження (мал. 5.4).
При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +BL
указує на:
– стабілізуючий вплив на вегетативну рівновагу і
– специфічну залежність окремих
представників ФК-2, ФК-3 і ФК-4…

(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 dependency is observed in all groups
of observation (fig.5.4).
In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + BL
indicates:
- stabilizing effect on vegetative balance and
- specific dependence on the part of
representatives of all functional complexes;
Нагадаємо, що пригнічення "Ключа
Recall that the oppression of the Key
обумовить протилежну системно-мат- will cause the opposite system-matrix deричну залежність.
pendence.

Мал. 5.4 Б іофізична реальність Матричного прогноза при  BL
Fig. 5.4 Biophysical reality of the Matrix prognosis with BL
2.Згідно вегетативній Матриці (SI=
2.According to the vegetative Matrix
LR–TE–LI–BL–HT) збудження матрич- (SI=LR–TE–LI–BL–HT), excitation of

ного ключа +SI обумовлює наступну
системну залежність: +SI= ⋂+LI ⋂+TE
–LR ⋃–BL +HT. Подібна біофізична
залежність спостерігається по всім
групам спостереження (мал.5.5).
При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +SI
указує на:
– симпатичну (ЯН) спрямованість
вегетативного гомеостазу;
– специфічну залежність з боку
представників всіх функціональних
комплексів;
Нагадаємо, що пригнічення "Ключа
обумовить протилежну системно-матричну залежність.

the matrix key +SI conditions the following systemic dependency: +SI= ⋂+LI
⋂+TE –LR ⋃–BL +HT. This biophysical
dependency is observed in all groups of
observation (fig. 5.5).
In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + SI
indicates:
- sympathetic (YANG) orientation of
vegetative homeostasis;
- specific dependence on the part of
representatives of all functional complexes;
Recall that the oppression of the Key
will cause the opposite system-matrix dependence.

Мал. 5.5 Б іофізична реальність Матричного прогноза при  SI
Fig. 5.5 Biophysical reality of the Matrix prognosis with  SI
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Нейтрально-позитивна динаміка k-V
BL-SI підтверджує ЯН-активність
першої пари ЧМ.

Neutral-positive dynamics k-V BL-SI
confirms the YANG-Activity of the first
pair of МM.

5.2 ДРУГА ПАРА ЧМ-II
Вегетативний статус – "Охоронець
ЯН" активності (симпатичної) …

5.2 OTHER PAIR EМ-II
Vegetative status - "Guardian YANG"
activity (sympathetic) ...

Мал.5.6 Друга пара ЧМ=III-IV
(Ян-вей-май + Дай-май).
ЧМ
(ММ)
ІІІ
IV



Точки ЧМ - Points of the ММ

BL-64
LR-13



GB-13
GB-28



TE-5
GB-41



GB-41
TE-5

МАТРИЧНІ ВЕГЕТАТИВНІ КЛЮЧІ
MATRIX OVERVIEW KEYS

Fig.5.6 Second pair EM=III-IV
(Yang link v. + Belt v.).
Таблиця (Table) 5.2

♣

GB-35
ЧМ-III
 GB
 TE

Задіяні меридіани
Involved meridians

BL, GB, TE, ST, LI
LR, GB,
 GB = –BL, +ST, –HT, ⋂+TE, +LR
 TE= ⋃+SI, +LI, –SP, –PC, ⋂–GB

Примітка: Початкова (Starting), кінцева (end point), Ключ (key),
 звʼязуюча (connecting), ♣ протибольова (painful ).

БІОФІЗИЧНИЙ АНАЛІЗ ПО ДИНАМІЦІ k-V
(коефіцієнтам вегетативної рівноваги)

BIОPHYSICAL ANALYSIS BY DYNAMICS K -V

(coefficients of vegetative equilibrium)
Vegetative control (VK-2) over the
dispersion of functional levels during the
usage of EM-2=TE5-GB41 is represented
in the figure 5.7-8. At the same time, we
draw attention to functionally opposite
states (initial parasympathetic, or sympathetic activity, levels of 100%).

Вегетативний контроль (ВК-2) за
дисперсією вегетативних рівнів в результаті застосування ЧМ-2=TE5-GB41
представлений на малюнках 5.7-8. При
цьому звернемо увагу на фун-кціонально протилежні стани (початкова парасимпатична, або симпатична активність на рівні 100%).
Звертає на себе увагу дисперсія веAttention is drawn to the variance of
гетативних рівнів від СА-з до ВР.
vegetative levels from CA-to-BP.

Мал. 5.7

Fig. 5.8
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МАТРИЧНІ КЛЮЧІ ЧМ-II
(вегетативна спрямованість)
1.Згідно вегетативній Матриці (TE=
SP–SI–LI–PC–GB) збудження матрич-

ного ключа +TE обумовлює наступну
системну залежність: +TE= ⋃+SI +LI –
SP –PC ⋂–GB. Подібна біофізична залежність спостерігається по всім групам спостереження (мал.5.9).
При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +TE
указує на:
– симпатичну (ЯН) спрямованість
вегетативного гомеостазу;
– специфічну залежність з боку представників всіх функціональних комплексів.
Нагадаємо, що пригнічення "Ключа
обумовить протилежну системно-матричну залежність.

MATRIX KEYS EМ-II
(vegetative orientation)
1.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. 5.9).
In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + TE
indicates:
- sympathetic (YANG) orientation of
vegetative homeostasis;
- specific dependence on the part of
representatives of all functional complexes.
Recall that the oppression of the Key
will cause the opposite system-matrix dependence.

Мал. 5.9 Б іофізична реальність Матричного прогноза при  TE
Fig. 5.9 Biophysical reality of the Matrix prognosis with  TE
2.Згідно вегетативній Матриці (GB=
2.According to the vegetative Matrix
HT–BL–ST–TE–LR) збудження матри- (GB=HT–BL–ST–TE–LR), excitation of

чного ключа +GB обумовлює наступну системну залежність: +GB= –BL
+ST –HT ⋂+TE +LR. Подібна біофізична трансформація спостерігається по
всім групам спостереження (мал.5.10).
При цьому динаміка k-V (кое-фіцієнтів вегетативної рівноваги) при +GB
указує на:
– симпатичну (ЯН) спрямованість
вегетативного гомеостазу;
– специфічну залежність з боку представників всіх функціональних комплексів.

the matrix key +GB conditions the following systemic dependency: +GB= –BL
+ST –HT ⋂+TE +LR. This biophy-sical
dependency is observed in all groups of
observation (fig. 5.10).
In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + GB
indicates:
- sympathetic (YANG) orientation of
vegetative homeostasis;
- specific dependence on the part of representatives of all functional complexes.

Мал.5.10 Б іофізична реальність Матричного прогнозу при  GB
Fig.5.10 Biophysical reality of the Matrix prognosis with GB
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Нагадаємо, що пригнічення "Ключа
Recall that the oppression of the Key
обумовить протилежну системно-ма- will cause the opposite system-matrix deтричну залежність.
pendence.
Позитивна динаміка k-V GB-TE
підтверджує ЯН-активність другої
пари ЧМ.

Positive dynamics k-V GB-TE
confirms the YANG-activity of the second
pair of МM.

5.3 ТРЕТЯ ПАРА ЧМ-III
Вегетативний статус – "Управитель
ІНЬ" активності (парасимпатичної)

5.3 THIRD PAIR EМ-III
Vegetative status - "Governed by YIN"
activity (parasympathetic)

Мал.5.11 Третя пара ЧМ =V-VI (Женьмай + Інь-цзяо-май).

Fig.5.11. Third pair EM=V-VI (Жэнь-май +
Инь-цзяо-май).
Таблиця (Table) 5.3

ЧМ
(ММ)
V
VI



Точки ЧМ - Points of the ММ

СV-1
KI-2



СV-24
BL-1



LU-7
KI-6



KI-6(3)
LU-7

♣

KI-8

Задіяні меридіани
Involved meridians
CV, LU
BL,KI.ST

 KI  KI=⋃–SP, +LR, –LI, ⋃–BL, –PC
 LU  LU= +PC, +HT, –BL, +LI, –LR
Примітка: Початкова (Starting), кінцева (end point), Ключ (key),
 звʼязуюча (connecting), ♣ протибольова (painful ).
МАТРИЧНІ ВЕГЕТАТИВНІ КЛЮЧІ
MATRIX OVERVIEW KEYS

БІОФІЗИЧНИЙ АНАЛІЗ ПО ДИНАМІЦІ k-V
(коефіцієнтам вегетативної рівноваги)

BIОPHYSICAL ANALYSIS BY DYNAMICS K -V

МАТРИЧНІ КЛЮЧІ ЧМ-III
(вегетативна спрямованість)
Вегетативний контроль (ВК-3) за
дисперсією функціональних рівнів при
застосування рецептури ЧМ-ІІІ=LU7KI6 представлений на малюнках 5.1213. Звернемо увагу на функціонально
протилежні стани (початкова парасимпатична, або симпатична активність на рівні 100%).

MATRIX KEYS EМ-I1I
(vegetative orientation)
Vegetative control (VK-3) over the dispersion of functional levels as the result
of usage of EM-ІІІ=LU7-KI6 is represented in the figures 5.12-13. At the same
time, we draw attention to functionally
opposite states (initial parasympathetic,
or sympathetic activity), levels of 100%).

Мал. 5.12

Fig. 5.13

(coefficients of vegetative equilibrium)
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Звертає на себе увагу позитивна диIt is interesting to note positive disperсперсія рівня ПА-з в сторону ВР.
sion of the level of PA-s to the side of VE.
БІОФІЗИЧНИЙ АНАЛІЗ ПО ДИНАМІЦІ k-V
BIОPHYSICAL ANALYSIS BY DYNAMICS K -V
(коефіцієнтам вегетативної рівноваги) (coefficients of vegetative equilibrium)
1.Згідно вегетативній Матриці (KI=
1.According to the vegetative Matrix
LI–SP–LR–BL–PC) збудження матрич- (KI=LI–SP–LR–BL–PC), excitation of
ного ключа +KI обумовлює наступну the matrix key +KI conditions the followсистемну залежність: +KI= ⋃–SP +LR ing systemic dependency: +KI= ⋃–SP
–LI ⋃–BL –PC. Подібна біофізична за- +LR –LI ⋃–BL –PC. This biophysical deлежність спостерігається по всім гру- pendency is observed in all groups of obпам спостереження (мал.5.14).
servation (fig. 5.14).
При цьому динаміка k-V (коефіцієнIn this case, the dynamics of k-V (vegтів вегетативної рівноваги) при +KI etative equilibrium coefficients) at + KI
указує на:
indicates:
– парасимпатичну (ІНЬ) спрямова- parasympathetic (YIN) orientation of
ність вегетативного гомеостазу;
vegetative homeostasis;
– специфічну залежність з боку
- specific dependence on the part of
представників всіх функціональних representatives of all functional comкомплексів.
plexes.
Нагадаємо, що пригнічення "Ключа
Recall that the oppression of the Key
обумовить протилежну системно-мат- will cause the opposite system-matrix deричну залежність.
pendence.

Мал. 5.14 Б іофізична реальність Матричного прогноза при  KI
Fig. 5.14 Biophysical reality of the Matrix prognosis with  KI

2.Згідно вегетативній Матриці (LU=
2.According to the vegetative Matrix
BL–HT–PC–LI–LR) збудження матрич- (LU=BL–HT–PC–LI–LR), excitation of

ного ключа +LU обумовлює наступну
системну залежність: +LU= +PC +HT –
BL +LI –LR. Подібна біофізична залежність спостерігається по всім групам
спостереження (мал.5.15).
При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +LU
указує на:
– парасимпатичну (ІНЬ) спрямованість вегетативного гомеостазу;

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. 5.15).
In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + LU
indicates:
- parasympathetic (YIN) orientation of
vegetative homeostasis;

Мал. 5.15Б іофізична реальність Матричного прогноза при  LU
Fig. 5.15Biophysical reality of the Matrix prognosis with  LU
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– специфічну залежність з боку представників всіх функціональних комплексів;
Нагадаємо, що пригнічення "Ключа
обумовить протилежну системно-матричну залежність.

- specific dependence on the part of
representatives of all functional complexes;
Recall that the oppression of the Key
will cause the opposite system-matrix dependence.

5.4 ЧЕТВЕРТА ПАРА ЧМ-IV
Вегетативний статус – "Охоронець
ІНЬ" активності (парасимпатичної) …

5.4 FOURTH PAIR EМ-IV
Vegetative status - "Guardian YIN
activity" (parasympathetic) ...

Негативна динаміка k-V KI-LU
підтверджує ІНЬ-активність
третьої пари ЧМ.

Negative dynamics of k-V KI-LU
confirms the YIN-activity of the Third
pair of МM.

Мал.5.16 Четверта пара ЧМ =VII-VIII
(Інь-вэй-май + Чжун-май).
ЧМ
(ММ)
VII
VIII



Точки ЧМ - Points of the ММ

KI-9
CV-1



CV-23
KI-21



PC-6
SP-4



SP-4
PC-6

МАТРИЧНІ ВЕГЕТАТИВНІ КЛЮЧІ
MATRIX OVERVIEW KEYS

Fig. 5.16 Fourth pair EM=VII-VIII
(Yin link v. + Thoroughfare v.).
Таблиця (Table) 5.4

♣

KI-9
ЧМ-VII
 SP
 PC

Задіяні меридіани
Involved meridians

SP, KI, CV, BL, PC
CV, SP, KI
 SP= +BL, –TE, –KI, –LR, –ST, –HT
 PC=+HT, +LU, –ST ,–KI, ⋂–TE

Примітка: Початкова (Starting), кінцева (end point), Ключ (key),
 звʼязуюча (connecting), ♣ протибольова (painful ).

БІОФІЗИЧНИЙ АНАЛІЗ ПО ДИНАМІЦІ k-V

BIОPHYSICAL ANALYSIS BY DYNAMICS K -V

Мал. 5.17

Fig. 5.18

(коефіцієнтам вегетативної рівноваги)

(coefficients of vegetative equilibrium)

Вегетативний контроль (ВК-4) за
дисперсією вегетативних рівнів в результаті застосування рецептури ЧМIV=PC6-SP4 представлений на малюнках 5.17-18. При цьому звернемо увагу
на функціонально протилежні стани

Vegetative control (VK-4) over the
dispersion of vegetative levels as the result of usage of EM IV=PC6-SP4 is represented in the figures 5.17-18. At the same
time, we draw attention to functionally
opposite states (initial parasympathe-
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(початкова парасимпатична, або симпатична активність на рівні 100%).
Звертає на себе увагу відносно позитивна дисперсія рівня ПА-з в сторону СА-в.

tic, or sympathetic activity, levels of
100%).
It is interesting to note relatively positive dispersion of the level of PA-s to the
side of SA-e.

МАТРИЧНІ КЛЮЧІ ЧМ-IV

MATRIX KEYS EМ-IV

1.Згідно вегетативній Матриці (SP=
TE-KI-LR-ST-HT-BL) збудження мат-

ричного ключа +SP обумовлює наступну системну залежність: +SP= +BL –
TE –KI –LR –ST –HT. Подібна біофізична залежність спостерігається по всім
групам спостереження (мал. 5.19).
При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +SP
указує на:
– парасимпатичну (ІНЬ) спрямованість вегетативного гомеостазу;
– специфічну залежність з боку
представників всіх функціональних
комплексів.
Нагадаємо, що пригнічення "Ключа
обумовить протилежну системно-матричну залежність.

1.According to the vegetative Matrix
(SP=TE-KI-LR-ST-HT-BL), excitation
of the matrix key +SP conditions the following systemic dependency: +SP= +BL –
TE –KI –LR –ST –HT This biophysical
dependency is observed in all groups of
observation (fig.5.19). .
In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + SP
indicates:
- parasympathetic (YIN) orientation of
vegetative homeostasis;
- Specific dependence on the part of
representatives of all functional complexes.
Recall that the oppression of the Key
will cause the opposite system-matrix dependence.

Мал. 5.19 Біофізична реальність Матричного прогноза при  SP
Fig. 5.19 Biophysical reality of the Matrix prognosis with  SP

2.Згідно вегетативній Матриці (PC=
2. According to the vegetative Matrix
ST–HT–LU–KI–TE) збудження матрич- (PC=ST–HT–LU–KI–TE), excitation of

ного ключа +PC обумовлює наступну
системну залежність: +PC= +HT +LU
–ST –KI ⋂–TE. Подібна біофізична залежність спостерігається по всім групам спостереження (мал.5.20).

the matrix key +PC conditions the following systemic dependency: +PC= +HT
+LU –ST –KI ⋂–TE. This biophysical dependency is observed in all groups of observation (fig.5.20).

Мал.5.20 Б іофізична реальність Матричного прогноза при  PC
Fig.5.20 Biophysical reality of the Matrix prognosis with  PC
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При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +PC
указує на:
– парасимпатичну (ІНЬ) спрямованість вегетативного гомеостазу;
– специфічну залежність з боку
представників всіх функціональних
комплексів.
Нагадаємо, що пригнічення "Ключа
обумовить протилежну системно-матричну залежність.
Негативна динаміка k-V SP-PC
підтверджує ІНЬ-активність
четвертої пари ЧМ.

In this case, the dynamics of k-V (vegetative equilibrium coefficients) at + PC
indicates:
- parasympathetic (YIN) orientation of
vegetative homeostasis;
- specific dependence on the part of
representatives of all functional complexes.
Recall that the oppression of the Key
will cause the opposite system-matrix dependence.
Negative speaker k-V SP-PC
confirms the YIN -activity
the fourth pair of МM.

НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ?
1.Системна організація "матричних
комплексів" заслуговує на увагу з традиційної точки зору про "Чудові меридіани".
2.Перелік окремих каналів по кожній парі ЧС частково співпадає з системною організацією окремих матричних комплексів (їх вегетативних ключів), що указує на відносну правомірність традиційних знань.
3.Системна взаємозалежність кожного матричного комплексу та його біофізично аргументована вегетативна
спрямованість обумовлюють системну
трансформацію інших комплексів,
спрямованих на динамічну стабільність вегетативного гомеостазу;
4.Матричні комплекси (і їх вегетативні ключі) представляє собою сучасні "Чудові меридіани" і вимагають
науково обґрунтованої інтерпретації ...
5.Матриця біофізично об'єднує Східну теоретичну базу Чжень-цзю терапії і переводить її в реально існуючу
Західну "Функціональну вегетологію"
(доказову медицину).

WHAT SHOULD YOU PAY ATTENTION?
1.System organization of "Matrix
Complexes" deserves attention from the
traditional point of view about "Miraculous meridians".
2.The list of individual channels for
each pair of FMs partially coincides with
the system organization of individual matrix complexes (their vegetative keys), indicating the relative legitimacy of traditional knowledge.
3.The systemic interdependence of
each matrix complex and its biophysically substantiated vegetative orientation
condition the systemic transformation of
the remaining complexes, aimed at the
dynamic stability of vegetative homeostasis;
4.Each matrix complex (and its vegetative key) is a modern " Extraordinary
мeridians" and requires a scientifically
sound interpretation ...
5.The vegetative matrix of biophysical
unites the Eastern theoretical base of
Chzhen-Tszyu therapy and translates it
into the actually existing Western "Functional vegetology" (evidence-based medicine).
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6. ВЕГЕТАТИВНИЙ БІОРИТМ ЯК ПРОБЛЕМА
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ І ЧЖЕНЬ-ЦЗЮ ТЕРАПІЇ
6. VEGETATIVE BIORITHM AS A PROBLEM
FUNCTIONAL VEGETOLOGY AND ZHENJIU THERAPY
Перевірена і доповнена інформація
про відкритий нами добовий "двох годинний функціонально-вегетативний
біоритм" оприлюднена в останніх монографіях [3,с.191-207]. Механізм його патогенезу ми гіпотетично пов’язували з космофізичними факторами (зокрема Сонячною і фазовою Місячною
активністю). Але інформація про реальність атмосферних "стоячих електромагнітних хвилях" [8-13] поставила
питання про його уточнення…
Щоб розглянути сучасний варіант
патогенезу "функціонально-вегетативного біоритму" потрібно ознайомитися
з короткою інформацією про "резонанси Шумана".

Verified and supplemented information about our open "two hour functionallyvegetative biorhythm" published in the
recent monographs [3,p.191-207]. The
mechanism of its pathogenesis, we hypothetically associated with cosmophysical
factors (in particular, the solar and phase
Moon activity). But information on the
reality of atmospheric "standing electromagnetic waves" [8-13] raised the question of its refinement ...

6.1 РЕЗОНАНСИ Ш УМАНА

6.1 RESONANCES OF SCHUMANN

Сьогодні стала доступною інформація про резонанси Шумана – "стоячі
електромагнітні хвилі" (CЕХ) низьких
і наднизьких частот між поверхнею Землі і іоносферою" [8,9,10]. Вони виникають в резонансній порожнині між
поверхнею землі і іоносферою і обумовлені розрядами блискавок в різних
регіонах планети (мал.6.1). Такі хвилі
існують тривалий час, якщо після огинання земної кулі збігаються з власною фазою (входять в резонанс).

Today, information on the resonances
of Schumann has been made available "standing electromagnetic waves" (SEW)
of low and ultralow frequencies between
the surface of the Earth and the ionosphere" [8,9,10]. They arise in the resonant cavity between the surface of the
earth and the ionosphere and are due to
lightning discharges in different regions
of the planet (fig.6.1). Such waves exist
for a long time, if, after the bending of the
globe, they coincide with their own phase
(they come in resonance).
In 1952, König discovered an impressive connection: the main frequency of the
"resonance of Schumann" corresponds to
the frequency of the alpha rhythm of the
human brain - 7.83 Hz (fig.6.2), and the
frequency of the second harmonic (14 Hz)
- to accelerate it [11,13].

У 1952 році Кёніг виявив вражаючий зв'язок: основна частота "резонансу Шумана" відповідає частоті альфаритму мозку людини - 7,83 Гц (мал.
6.2), а частота другої гармоніки (14 Гц)
– його прискоренню [11,13].

To consider the modern version of the
pathogenesis of functional-vegetative biorhythm, one needs to get acquainted
with the brief information about the "resonances of Schumann".

Мал. 6.1

Fig. 6.2

Після тривалих перевірок була виAfter lengthy inspections, the frequeзначена частота "резонансу Шумана" - ncy of "Schuman resonance" was deter7,83 Гц (іншими словами атмосфера mined - 7.83 Hz (in other words, the EaЗемлі вібрує з частотою 7,83 Гц). Хви- rth's atmosphere vibrates at 7.83 Hz). Wa69

лі з цією частотою та їх гармоніки (14, ves with this frequency and their harmo20,26,33,39 і 45 Гц) формують "резона- nics (14,20,26,33,39 and 45 Hz) form the
нси Шумана" (мал.6.3-4).
"resonances of Schumann" (Fig. 6.3-4).

Мал. 6.3
Fig. 6.4
(Мал.6.3-4 Типовий спектр електромагнітних коливань з резонансами Шумана
Fig.6.3-4 Typical spectrum of electromagnetic oscillations with Schumann resonances )

Як фонові частоти вони впливають
на коливання мозку людини і являються основою ритмічної пульсації
планети і всього живого на Землі.
Сьогодні атмосферний електромагнітний фон радикально змінився.
З'явилося поняття про "Електромагнітний смог" (різно частотне випромінювання промислової і побутової техніки). В атмосфері стільки "електромагнітного сміття", що організм перестає
чути "резонанси Шумана" і обумовлює
функціональний дисбаланс.
Фактично, в межах сучасного міста
дослідження резонансу Шумана стали
неможливі. Тому В. Людвіг [12] провів
дослідження в підземних шахтах, екранованих від атмосферних "резонансів
Шумана". В результаті були виявлені
інші електромагнітні сигнали - коливання магнітного поля Землі. Його 28добовий ритм пов'язують з обертами
Сонця і фазами Місячної активності.
В книзі "Інформаційна медицина" В.
Людвіг описав експеримент в якому
добровольці провели три тижні в підземному бункері, екранованому відбивачами сигналів "резонансу Шумана". Через три тижні в групі розвинулися емоційні порушення і мігрені, які
після короткочасного впливу частотою
7,83 були повністю ліквідовані.
В ході досліджень В.Людвіг звернув
увагу на Східну терапевтичну філософію. Згідно її канонам для здорового
довголіття необхідні два сигналу з навколишнього середовища: ІНЬ (жіноча
енергія) знизу і ЯН (чоловіча енергія)
зверху. Якщо зіставити це вчення з
проведеними експериментами, то "резонанси Шумана" збігаються з "чоловічою енергією" ЯН, а слабкі геомагнітні
сигнали Землі – з "жіночою енергією"
ІНЬ. Древні знання стверджують, що

As background frequencies, they affect
the vibrations of the human brain and are
the basis of the rhythmic pulsations of the
planet and all living things on Earth.
Today, the atmospheric electromagnetic background has radically changed.
There was a concept about "Electromagnetic smog" (different frequency radiation of industrial and household appliances). In an atmosphere of so much
"electromagnetic waste" that the body
ceases to hear "resonances of Schumann"
and causes a functional imbalance.
In fact, within Schumann's resonance,
scholar resonances have become impossible in the modern city. Therefore V. Ludwig [12] conducted research in underground mines shielded from atmospheric
"resonances of Schumann". As a result,
other electromagnetic signals were detected - fluctuations of the Earth's magnetic field. His 28-day rhythm is associated with the rotation of the Sun and the
phases of the Moon activity.
In the book "Information Medicine" V.
Ludwig described an experiment in which
volunteers spent three weeks in an underground bin, shielded by reflectors of the
signals "resonance of Schumann". Three
weeks later, the group developed emotional disorders and migraines, which after a short-term effect of 7.83 were completely eliminated.
In the course of research, V. Ludwig
drew attention to the Eastern Therapeutic
Philosophy. According to its canons for a
healthy longevity, two signals from the
environment are required: YIN (female
energy) from the bottom and YANG
(male energy) from above. If we compare
this theory with the experiments conducted, then "resonances of Schumann"
coincide with the "man's energy" YANG,
and the weak geomagnetic signals of the
Earth - with "female energy" YIN. Anci-
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для здоров'я та гармонії обидва сигналу повинні бути збалансованими.
Спалахи на Сонці змінюють електромагнітні властивості нижньої іоносфери. Це обумовлює зміну резонансних частот порожнини і розлад вегетативних адаптаційних механізмів у дітей і людей похилого віку [11]. Але залишаються незрозумілими механізми
указаної залежності. Запропонована
схема двох коливальних систем (людина - атмосферні резонанси Шумана)
дозволяє поставити питання про природу виявленого нами двох годинного
"вегетативного біоритму" [3, с.191].
При цьому необхідно зауважити, що
останнім часом стандартна "частота
Шумана" зростає. Якщо в 1990р. вона
становила 7,83 Гц то в 1994р – 8,6 Гц,
а в 1998р. зросла до 11,2 Гц, що багато
разів перевищує допустимий розрахунковий рівень [13].
Сьогодні відомі лабораторії, де тривалий час вивчають "резонанси Шумана". Одна з них находиться в Росії (Томський державний університет). Матеріали її добових спостережень [11-12]
ми використали для аналізу пускових
механізмів відкритого нами функціонально-вегетативного біоритму.
Нашу увагу привернула схожість
добової динаміка "резонансів Шумана" з двох годинним функціональновегетативним біоритмом (мал.6.5-6). Їх
динаміка в Гц наведена в годинах Томського літнього декретного часу
(ТЛДЧ = UTC + 7часов).

ent knowledge argues that for health and
harmony, both signals must be balanced.
The flares in the Sun change the electromagnetic properties of the lower ionosphere. This causes a change in the resonance frequencies of the cavity and the
disruption of vegetative adaptation mechanisms in children and the elderly [11].
But the mechanisms of this dependence
remain unclear. The proposed scheme of
two oscillatory systems (human - Schumann's atmospheric resonance) allows us
to ask about the nature of the two-hour
"vegetative biorhythm" [3,с.191] detected by us.
It should be noted that recently the
standard "Schumann frequency" has begun to increase. If in 1990 it was 7.83 Hz,
then in 1994 - 8.6 Hz, and in 1998. has
grown to 11.2 Hz, which is many times
higher than the permissible estimated
level [13].
Today, the famous laboratories are
known for a long time studying "resonances of Schumann". One of them is in
Russia (Tomsk State University). Materials of her daily observations [11-12] we
used to analyze the triggers of the functionally-vegetative biorhythm discovered
by us.
The reason for our attention was the
similarity of the daily dynamics of the
"resonances of Schumann" with a twohour functionally-vegetative biorhythm
(Fig.6.5-6). Their dynamics in Hz is given
in the hours of the Tomsk Summer Fetal
Time (TLDCH = UTC + 7hrs).
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Мал.6.5 Добові частотні гармоніки резонансів Шумана (F1–F4)
Fig.6.5 Daily frequency harmonics of Schumann resonances (F1-F4)

Для порівняння наводимо двох гоFor comparison, we show the twoдинний вегетативний біоритм каналів hour vegetative biorhythm of channels
BL-SP (жіноча група юначого віку; фа- BL-SP (female group of adolescence,
за Повного Місяця).
phase of the Full Moon).
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Мал.6.6 Двох годинний функціонально-вегетативний біоритм систем BL-SP
Fig.6.6 Two hours functional and vegetative biorhythm BL-SP system

Заключний аналіз експериментального матеріалу виявив невідомі раніше
добові системні залежності: синхронну, асинхронну і синхронно-асинхронну (несинхронізовану). Виявлені
особливості системно-комплексної залежності…

The final analysis of the experimental
material revealed the previously unknown
daily systemic dependencies (synchronous, asynchronous, and unsynchronized). The revealed features of the systemcomplex dependence ...

6.2 СИНХРОННА СИСТЕМНА ЗАЛЕЖНІСТЬ

6.2 SYNCHRONOUS SYSTEM DEPENDENCE
AS A VEGETATIVE PATHOGENESIS FACTOR

Сьогодні встановлено, що добова
системна взаємозалежність існує у вигляді синхронної, асинхронної і не синхронізованої (синхронно-асинхронної) активності окремих каналів. Обидва варіанти отримали експериментальне підтвердження і заслуговують на
фахову увагу.
Механізми добової синхронної залежності окремих функціональних систем (їх вегетативний портрет) наведені
в табл.6.1 і мал.6.7-12). Наприклад: добова активність каналу BL обумовлює
синхронну добову залежність системи
SP-2 (другий функціонально-вегетативний комплекс)…

Today it is established that daily system interdependence exists in the form of
synchronous, asynchronous and not synchronized (synchronous-asynchronous)
activity of separate channels. Both variants have received experimental confirmation and deserve special attention.

ЯК ФАКТОР ВЕГЕТАТИВНОГО
ПАТОГЕНЕЗУ

ФК
FC

Mechanisms of the daily synchronous
dependence of individual functional systems (their vegetative portrait) are given
in Table 6.1, Diagram 6.2 and Diagrams
(Fig.6.7-10). For example: the daily activity of the channel BL causes the synchronous daily dependence of the system SP-2
(second functional and vegetative complex) ...
Таблиця (Table) 6.1

СИНХРОННА ЗАЛЕЖНІСТЬ – SYNCHRONAL DEPENDENCE

Системні пари синхронної активності - System pairs of synchronous activity
BL

SP-2

GB

ST-1
LR-2
LI-3
-3
*TE
HT 4

ST

GB-1
LR-2
LI-3

SP

BL-1

LR

GB-1
ST-1

KI -2

KI

LR-2
HT-4

SI
LU-4
PC-4
HT-4

TE

GB-1
LI -3
HT-4

LI

GB-1
ST-1
TE-3
HT-4

LU

SI-3

PC-4

HT-4

PC

SI-3

LU-4

HT

GB-1

KI -2

SI-3
TE-3
LI-3

LU-4
Примітка: "-1 -4" – указує належність каналу до певного функціонального комплексу
Note: "-1 -4 " - indicates the affiliation of the channel to a particular functional complex

Підтвердженням табл.6.1 виступає
Confirmation of Table 6.1 is the folнаступне:
lowing:
–"матрична" синхронна залежність
- "matrix" synchronous dependence
(прямі чорні лінії; мал.6.7) і обумовле- (straight black lines, fig.6.7) and is due to
на асинхронним системним впливом
asynchronous systemic influence (direc72

(прямі червоні лінії; мал.6.8);
tred lines; fig.6.8);
– матеріали "Біофізичного атласу
- Materials "Biophysical Atlas of Synсинхронної системної залежності" chronous System Dependence" (Figure
(мал.6.9-12).
6.9-12).

Мал. (Fig.) 6.7

Мал. (Fig.) 8

БІОФІЗИЧНИЙ АТЛАС СИНХРОННОЇ
СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ (мал.6.9-6.12)

BIOPHYSICAL ATLAS OF SYNCHRONOUS

СИНХРОННІ КАНАЛИ ФК-1

CHANNELS OF THE FIRST COMPLEX

SYSTEM DEPENDENCE (Fig.6.9-6.12)

Мал.6.9 Системна синхронна залежність від активності ФК-1 (BL-GB-ST)
Fig.6.9 System synchronous dependence on the activity of FC-1 (BL-GB-ST)
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СИНХРОННІ КАНАЛИ ФК-2

CHANNELS OF THE OTHER COMPLEX

Мал.6.10 Системна синхронна залежність від активності ФК-2 (SP-LR-KI)
Fig.6.10 System synchronous dependence on the activity of FC-2 (SP-LR-KI)
СИНХРОННІ КАНАЛИ ФК-3

CHANNELS OF THE THIRD COMPLEX
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Мал.6.11 Системна синхронна залежність від активності ФК-3 (SI-TE-LI)
Fig.6.11 System synchronous dependence on the activity of FC-3 (SI-TE-LI)
СИНХРОННІ КАНАЛИ ФК-4

CHANNELS OF THE FOURTH COMPLEX

Мал.6.12 Системна синхронна залежність від активності ФК-4 (LU-PC-HT)
Fig.6.12 System synchronous dependence on the activity of FC-4 (LU-PC-HT)
6.3 АСИНХРОННА СИСТЕМНА ЗАЛЕЖНІСТЬ
ЯК ФАКТОР ВЕГЕТАТИВНОГО ПАТОГЕНЕЗУ

6.3 АSYNCHRONOUS SYSTEM DEPENDENCE
AS A VEGETATIVE PATHOGENESIS FACTOR

Механізми добової асинхронної заMechanisms of the daily аsynchronous
лежності окремих функціональних си- dependence of individual functional sysстем (їх вегетативний портрет) наведе- tems (their vegetative portrait) are given
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ні в табл.6.2, схемі 6.4 і діаграмах (мал.
6.13-16). Наприклад: добова активність каналу BL обумовлює синхронну
добову залежність системи SP-2 (другий функціонально-вегетативний комплекс)…
ФК
FC
I

II
III
IV

BL

±GB
±ST
±LR
±KI
±SI
±TE
±LI
±LU
±HT

in Table 6.3, Diagram 6.4 and Diagrams
(Fig.6.11-14). For example: the daily activity of the channel BL causes the synchronous daily dependence of the system
SP-2 (second functional and vegetative
complex) ...

Таблиця (Table) 6.2

АСИНХРОННА ЗАЛЕЖНІСТЬ – ASYNCHRONAL DEPENDENCE
СИСТЕМИ ЗАЛЕЖНОГО РИТМУ - SYSTEMS OF DEPENDENT RHYTHM

GB

ST

±BL
±SP

±BL
±SP

±TE

±LI

±HT

±PC

SP

LR

KI

SI

±GB
±ST
±LR
±KI
±TE
±LI

±BL

±BL

±BL

±SP

±SP

±LR

±SI

±LI

±HT

±LU

±PC

TE

±BL
±GB
±SP

LI

±BL
±ST
±SP
±KI

LU

PC

±BL

±ST

±LR

±KI

HT

±BL
±GB
±SP

±TE

±PC

Підтвердженням табл.6.2 виступає
наступне:
–"матрична" асинхронна залежність
(пунктирні чорні лінії; мал.6.13) і обумовлені нею додаткові асинхронні системні впливи (пунктирні червоні лінії; мал.6.14);
– матеріали "Біофізичного атласу
асинхронної системної залежності"
(мал. 6.15-18).

Confirmation of Table 6.2 is the following:
- "matrix" asynchronous dependence
(dashed black lines; fig.6.13) and due to it
additional asynchronous systemic effects
(dashed red lines; fig.6.14);

Мал. (Fig.) 6.13

Мал. (Fig.) 6.14

БІОФІЗИЧНИЙ АТЛАС АСИНХРОННОЇ
СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ (мал.6.15-6.18)

BIOPHYSICAL ATLAS OF АSYNCHRONOUS

АСИНХРОННІ КАНАЛИ ФК-1

CHANNELS OF THE FIRST COMPLEX

- Materials of "Biophysical Atlas of
Asynchronous System Dependence" (Fig.
6.15-18).

SYSTEM DEPENDENCE (Fig.6.16-6.18)
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Мал.6.15 Системна асинхронна залежність від активності ФК-1 (BL-GB-ST)
Fig.6.15 System аsynchronous dependence on the activity of FC-1 (BL-GB-ST)
АСИНХРОННІ КАНАЛИ ФК-2

CHANNELS OF THE OTHER COMPLEX
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Мал.6.16 Системна асинхронна залежність від активності ФК-2 (SP-LR-KI)
Fig.6.16 System аsynchronous dependence on the activity of FC-2 (SP-LR-KI)
АСИНХРОННІ КАНАЛИ ФК-3

CHANNELS OF THE THIRD COMPLEX
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Мал.6.17 Системна асинхронна залежність від активності ФК-3 (SI-TE-LI)
Fig.6.17 System аsynchronous dependence on the activity of FC-3 (SI-TE-LI)
АСИНХРОННІ КАНАЛИ ФК-4

CHANNELS OF THE FOURTH COMPLEX

Мал.6.18 Системна асинхронна залежність від активності ФК-4 (LU-PC-HT)
Fig.6.18 System аsynchronous dependence on the activity of FC-4 (LU-PC-HT)
6.4 БІОФІЗИЧНИЙ АТЛАС СИНХРОННОАСИНХРОННОЇ (НЕ СИНХРОНІЗОВАНОЇ)
СИСТЕМНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ (мал.6.15-18)

6.4 BIOPHYSICAL ATLAS NOT SYNCHRONIZED
(SYNCHRONO-ASYNCHRONOUS) SYSTEM
DEPENDENCE (fig.6.15-18)

Таблиця (Table) 6.3

НЕ СИНХРОНІЗОВАНА СИСТЕМНА ЗАЛЕЖНІСТЬ – NOT SYNCHRONIZED SYSTEM DЕPENDЕNCE

ФК
FC

Системні пари синхронної активності - System pairs of synchronous activity
BL

GB
TE-3

ST

SP

LR

KI
LI-3

SI
LI-3
TE-3

TE
LI
LU
PC
HT
GB-1 KI -2
LI -3 TE-3
SI-3
SI-3
-4
PC
LU-4
Примітка: "-1 -4" – указує належність каналу до певного функціонального комплексу
Note: "-1 -4 " - indicates the affiliation of the channel to a particular functional complex

Підтвердженням табл.6. виступає
Confirmation of Table 6. is the followнаступне:
ing:
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–"матрична" синхронно-асинхронна
залежність (пунктирні чорні лінії; мал.
6.19) і обумовлені нею додаткові синхронно-асинхронні системні впливи
(пунктирні червоні лінії; мал.6.20);
– матеріали "Біофізичного атласу не
синхронізованої системної залежності" (мал. 6.21-24).

- "matrix" synchronous-asynchronous
dependence (dashed black lines; fig.6.19)
and due to it additional synchronousasynchronous
systemic
influences
(dashed red lines, fig.6.20);
- Materials of "Biophysical Atlas of
Non-Synchronized System Dependence"
(Figure 6.21-24).

Мал. (Fig.) 6.19

Мал. (Fig.) 6.20

КАНАЛИ ПЕРШОГО КОМПЛЕКСУ

CHANNELS OF THE FIRST COMPLEX

Мал.6.21 Системна "синхронно-асинхронна" залежність ФК-1 (GB)
Fig.6.21 System аsynchronous dependence on the activity of FC-1 (GB)
КАНАЛИ ДРУГОГО КОМПЛЕКСУ

CHANNELS OF THE OTHER COMPLEX

Мал.6.22 Системна "синхронно-асинхронна" залежність ФК-2 (KI)
Fig.6.22 System аsynchronous dependence on the activity of FC-2 (KI)
КАНАЛИ ТРЕТЬОГО КОМПЛЕКСУ

CHANNELS OF THE THIRD COMPLEX
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Мал.6.23 Системна "синхронно-асинхронна" залежність ФК-3 (SI-TE-LI)
Fig.6.23 System аsynchronous dependence on the activity of FC-3 (SI-TE-LI)
КАНАЛИ ЧЕТВЕРТОГО КОМПЛЕКСУ

CHANNELS OF THE FOURTH COMPLEX

Мал.6.24 "синхронно-асинхронна" залежність ФК-4 (LU-PC)
Fig.6.24 System аsynchronous dependence on the activity of FC-4 (LU-PC)
6.4 СИСТЕМНІ ПАРАДОКСАЛЬНІ РЕАКЦІЇ
ЯК ФАКТОР ВЕГЕТАТИВНОГО ПАТОГЕНЕЗУ

6.4 SYSTEM PARADOXES REACTIONS AS FAC-

Біофізичний феномен системних
"Парадоксальних реакцій" відомий і
детально описаний [6, с.209-217]. Вони
виникають коли активність ведучої системи виходить з зони "вегетативної
норми" і формує перевагу симпатичної
(або парасимпатичної) активності..
Нагадаємо їх базові положення.
До наших досліджень феномен парадоксальних реакцій (ПР) був невідомий. Нами встановлено, що на надмірне збудження (пригнічення) любого з
каналів кожна система дає три типи відповіді: синхронне збудження, асинхронне пригнічення і парадоксальну реакцію. Для останньої характерне синхронне збудження (пригнічення) до
зони норми і протилежно спрямована
реакція пригнічення (збудження) за її
межами (мал.6.25).

The biophysical phenomenon of systemic "paradoxical reactions" is known
and described in detail [6, p.209-217].
They arise when the activity of the driving
system comes from the zone of "vegetative norm" and forms the advantage of
sympathetic (parasympathetic) activity.
Recall their basic position.
The phenomenon of paradoxical reactions (PR) had been unknown before our
researches. Now, it has been established
that for the excitation of any channel
every system provides three types of response: synchronous excitation, synchronous oppression, and paradoxical reactions. For the latter, synchronous excitation of the dependent system is typical.
This excitation accompanies growing activity of the Main channel to the zone of
the norm, and its paradoxical oppression
after channel exceeds the zone of the
functional norm (fig. 6.25).

TOR OF VEGETATIVE PATHOGENESIS
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Мал.6.25 Типи системних (1) і комплексних (2) парадоксальних реакцій.
Fig.6.25 Types of
systemic (1) and complex (2) paradoxical reactions.

Прикладом парадоксального збудження (ПЗ) виступають парадоксальні реакції BL-SP (пригнічення до
зони норми і наступне збудження).
Прикладом парадоксального пригнічення (ПП) являються парадоксальні
реакції LI-TE-SI, LU-PC-TE, ST-GBKI-LR (збудження до і після зони норми і наступне пригнічення). При
цьому для реакцій ПП характерні специфічні рівні біофізичного конфлікту –
вегетативні зони розвитку парадоксальних реакцій. Так, якщо системні ПР
BL-SP (ФК-1) і LI-TE-SI (ФК-2) виникають в зоні вегетативної рівноваги, то
канали LU-PC-HT (ФК-3) починають
біофізичний супротив значно вище її
функціонального рівня, а ST-GB-KILR, взагалі, формую-ться на межі надмірного (критичного) збудження.
Тепер звернемо увагу на суттєву деталь. Один і той же канал здатний до
парадоксальних реакцій на збудження
(пригнічення) кількох різних каналів.
Іншими словами ми спостерігаємо феномен "функціонального перекриття"
(функціональних кругів за П. Анохіним). Приклад наведено на мал.6.26.

The example of PE is represented by
the paradoxical reactions of BL-SP (oppression to the zone of the norm and further excitation). The example of PO is
represented by the paradoxical reactions
of LI-TE-SI, LU-PC-TE, ST-GB-KI-LR
(excitation before and after the zone of
the norm and further oppression). At the
same time, the reactions of PO are characterized by specific levels of biophysical
conflict – vegetative zones of the development of paradoxical reactions. Thus,
while systemic paradoxical reactions of
BL-SP (FC-1) and LI-TE-SI (FC-2) occur
in the zone of vegetative equilibrium,
channels of LU-PC-HT (FC-3) initiate biophysical resistance, which is higher than
its functional level, and ST-GB-KI-LR,
generally, form at the edge of excessive
(critical) excitation.
And now, let us take notice of one substantial detail. One and the same channel
is able to demonstrate paradoxical reactions to excitation (oppression) of several
channels. In other words, we observe the
reality of the phenomenon of "functional
coverage" (functional cycles according to
P. Anokhin). An example is shown on fig.
6.26.

а

b

Мал.6.26 (а, b) Парадоксальні реакції HT на надмірне збудження LI+TE+SI+
і LR на надмірне збудження SP+BL+, LI+TE+SI+, KI+GB+.
Fig.6.26 (a, b) Paradoxical HT reactions on excessive excitation of LI+TE+SI+
And LR on excessive excitation SP+BL+, LI+TE+SI+, KI+GB+.
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Значення "парадоксальних реакцій"
The significance of "paradoxical reacдля підтримки динамічної сталості фу- tions" to support the dynamic constancy
нкціонально-вегетативного патогенезу of functionally vegetative equilibrium is
не викликає сумніву.
beyond doubt.
6.5 Механізми
системно-вегетативного патогенезу

6.5 Mechanisms
system-vegetative pathogenesis

ФК (FC) - 1 = (BL-GB-ST)

ФК (FC) - 2 = (SP-LR-KI)

Примітка: ФК (FC) -1;
ФК (FC) -2; ФК (FC) -3; ФК (FC) -4
синхронна системна залежність
асинхронна системна залежність
Мал. 27

Note: ФК (FC) -2;
ФК (FC) -1; ФК (FC) -3; ФК (FC) -4
synchronous system dependence
asynchronous system dependence
Fig. 28

ФК (FC) - 3 = (SI-TE-LI)

ФК (FC) - 4 = (LU-PC-HT)

Примітка: ФК (FC) -3;
ФК (FC) -1; ФК (FC) -2; ФК (FC) -4
синхронна системна залежність
асинхронна системна залежність
Мал. 29

Note: ФК (FC) -4;
ФК (FC) -1; ФК (FC) -2; ФК (FC) -3;
synchronous system dependence
asynchronous system dependence
Fig. 30
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Висновки
Conclusions
1. Наведені дані вносять суттєву ко1 The above information makes a sigрективу в розуміння механізмів пато- nificant correction in understanding the
генезу вегетативних порушень
mechanisms of pathogenesis of autonomic violations.
2. Атмосферні "резонанси Шумана"
2. Atmospheric "resonances of Schuє фактором, що формує добовий "двох mann" is a factor that forms the daily "two
годинний функціонально-вегетатив- hour functional and vegetative rhythm."
ний ритм".
3. Синхронно-асинхронна активні3. Synchronous-asynchronous activity
сть систем першого і другого функціо- of systems of the first and second funcнальних комплексів специфічна. Вона tional complexes is specific. It forms the
формує напрямки вегетативного пато- direction of vegetative pathogenesis and
генезу і спрямована на динамічну ста- aims at the dynamic stability of vegetative
більність вегетативного гомеостазу.
homeostasis.
4. Встановлені раніше космофізичні
4. The previously established cosmoфактори вегетативної регуляції (фази physical factors of vegetative regulation
Місячної активності, сонячна УФ-ра- (phases of the moon activity, solar UV raдіація) відіграють значну роль в меха- diation) play a significant role in the
нізмах комплексної функціонально-ве- mechanisms of complex functional and
гетативної регуляції…
vegetative regulation ...
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7. ДИСПЕРСІЯ ВЕГЕТАТИВНИХ РІВНІВ ЯК ПРОБЛЕМА
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ І ЧЖЕНЬ-ЦЗЮ ТЕРАПІЇ
7. DISPERSION OF VEGETATIVE LEVELS AS A PROBLEM OF
FUNCTIONAL VEGETOLOGY AND ZHEN-TSZYU THERAPY
"Дисперсія (розсіювання) вегетативних рівнів" стосується проблем вікової вегетології, реабілітаційної практики і функціонально-екологічної експертизи регіонів компактного проживання дитячого населення України.
Проведений по окремим віковим
групам аналіз (О.В. Єрмішев, Д.Д. Макац 2016-2018) свідчить про незадовільний стан функціонально-вегетативного здоров’я дітей. Загрозливим видається їх співвідношення по зонам "переваги парасимпатичної активності",
"відносної вегетативної рівноваги" і
"переваги симпатичної активності".
Стає зрозумілим, як сучасні "функціонально-вегетативні"
відхилення"
формують патогенетичну основу для
трансформації в майбутню "клінічну
нозологію".
Підняту проблему ми розглянемо
окремо по "віковим групам" (мал.7.1) і
"рокам життя" дитячого населення України (мал.7.2-6). При цьому звертаємо
увагу на абревіатуру прийнятих скорочень:
1) ПА (ПАзн+ПАв зона переваги парасимпатичної активності; ФР (ФкП
+ВР+ФкС зона допустимої функціональної рівноваги; СА (САв+САзн зона
переваги симпатичної активності;
2) ЖГ - жіноча група, ЧГ - чоловіча
група.
3) ДВ - дошкільний вік (3-6 р.);
МШВ - молодший шкільний вік (ЖГ 711 р., ЧГ 7-12 р.); ПШВ - підлітковий
шкільний вік (ЖГ 12-15 р., ЧГ 13-16
р.); ЮШВ - юначий шкільний вік (ЖГ
16-20 р.. ЧГ 17-21 р.), ЗВ - зрілий вік
(ЖГ 21-50 р., ЧГ 22-50 р.).
Загалом в жіночій групі аналізу було
8416 осіб, в чоловічій – 5875.

"Dispersion (dispersion) of vegetative
levels" primarily concerns the problems
of age-related vegetation, rehabilitation
practice and functional-ecological expertise of regions of compact residence of the
children's population of Ukraine.
The analysis conducted by separate age
groups (O.V. Yermyshev, D.D. Makats
2016-2018) indicates the poor state of
functional and vegetative health of children. They are threatened by the ratio of
the "advantage of parasympathetic activity", "relative vegetative equilibrium" and
"advantage of sympathetic activity".
It becomes clear how modern "functional-vegetative" deviations form the
pathogenetic basis for transforming into a
future "clinical nosology".
We will consider the raised problem
separately according to "age groups" (fig.
7.1) And "years of life" of the children's
population of Ukraine (fig.7.2-6). At the
same time we pay attention to the abbreviation of the adopted abbreviations:
1) PA (PAs+PAe zone of preferences
of
parasympathetic
activity; VE
(FkP+VE+FkS zone of admissible functional equilibrium; SA (SAe+SAs zone of
preferences of sympathetic activity;
2) WG - a female group, MG - a male
group.
3) PS - preschool age (3-6 years); JS junior school age (WG 7-11y., MG 7-12
y.); ASA - adolescent school age (WG 1215 y., MD 13-16 y); JSA - juvenile school
age (WG 16-20 y., MD 17-21 y.), AA adult age (WG 21-50 y,, MD 22-50 y.).
Overall, there were 8416 women in the
female population and 5875 in the male
population.

7.1 ВЕГЕТАТИВНА ДИСПЕРСІЯ ПО

7.1 VEGETATIVE DISPERSION BY AGE

ВІКОВИМ ГРУПАМ

GROUPS
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Мал. (Fig.) 7.1

Наведені матеріали (мал.7.1) указують на динамічну ідентичність вегетативної дисперсії по окремим віковим
групам. Звертає увагу мала кількість
дітей, функціонально-вегетативне здоров’я яких знаходиться в зоні "допустимої вегетативної рівноваги" (47,4%59,1%)…
Виникає доцільність розглянути
проблему по окремим рокам життя вікових груп (мал.7.2-6).

The above materials (fig.7.1) indicate
the dynamic identity of the vegetative dispersion in separate age groups. The attention is paid to the small number of children whose functional and vegetative
health is in the zone of "permissible vegetative equilibrium" (47.4% -59.1%)...

7.2 ВЕГЕТАТИВНА ДИСПЕРСІЯ ПО
ОКРЕМИМ РОКАМ ЖИТТЯ (мал. 7.2-6)

7.2 VEGETATIVE DISPERSION ON
EVERY YEARS OF LIFE (fig. 7.2-6)

ВЕГЕТАТИВНА ДИСПЕРСІЯ ПО РОКАМ
ЖИТТЯ ДВ

VEGETATIVE DISPERSION ON THE YEARS
OF JS

There is an expediency to consider the
problem of certain years of life of age
groups (fig.7.2-6).

Мал. (Fig.) 7.2
ВЕГЕТАТИВНА ДИСПЕРСІЯ ПО РОКАМ
ЖИТТЯ МШВ

VEGETATIVE DISPERSION ON THE YEARS
OF JS
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Мал. (Fig.) 7.3
ВЕГЕТАТИВНА ДИСПЕРСІЯ ПО РОКАМ
ЖИТТЯ ПШВ

VEGETATIVE DISPERSION ON THE YEARS OF
АSА

Мал. (Fig.) 7.4
ВЕГЕТАТИВНА ДИСПЕРСІЯ ПО РОКАМ
ЖИТТЯ ЮШВ

VEGETATIVE DISPERSION ON THE YEARS OF
JSА
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Мал. (Fig.) 7.5
4

VEGETATIVE DISPERSION ON THE YEARS OF
АА

ВЕГЕТАТИВНА ДИСПЕРСІЯ ПО РОКАМ
ЖИТТЯ ЗВ

Мал. (Fig.) 7.6

Висновки
1. Дисперсія вегетативних рівнів
слугує інтегральним індикатором
функціонально-вегетативного здоров’я дитячого населення України.
2. Рекомендована до впровадження Дорученням КМ України
№12010/87 у програмі "Двох етапна
система реабілітації вегетативних
порушень у дітей, проживаючих в
зоні радіаційного (екологічного) контролю".
3. Слугує прототипом сучасної
функціонально-вегетативної диспансеризації дитячого населення України …

Conclusions
1. Dispersion of vegetative levels is an
integral indicator of functional and vegetative health of the children's population
of Ukraine.
2. Recommended to the implementation of the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine №12010/87 in the program "Two-stage system of rehabilitation
of vegetative disorders in children living
in the zone of radiation (ecological) control".
3. Serves as a prototype of the modern
functional-vegetative dispensary of children's population of Ukraine ...
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8. ТЕОРЕТИЧНІ ПОМИЛКИ ЧЖЕНЬ-ЦЗЮ ТЕРАПІЇ
ЯК ПРОБЛЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ
8. THEORETICAL ERRORS OF ZHENJIU THERAPY
AS A PROBLEM OF FUNCTIONAL VEGETOLOGY
Теоретичні положення традиційної
Чжень-цзю не мають біофізичної підтримки [1,с.83-173]. Це відноситься до
її правил "Мати-Син", "Дід-Внук", "Південь-Північ", "Лівий-Правий (Чоловік-Жінка)", "Біологічний годинник",
"Проти пригнічення" і свідчить про існування інших біофізичних Законів
системної залежності!
Маючи на увазі проблемний характер питання, біофізичну реальність розглянемо у вигляді системної залежності при збудженні окремих каналів (їх
пригнічення обумовлює зворотну системну залежність).
Базовим предметом уваги стала динаміка коефіцієнтів k-V. Їх зростання
свідчить про перевагу симпатичної
(ЯН-синдром) активності при збудженні окремих функціональних систем, а пригнічення – парасимпатичної
(ІНЬ-синдром).
Біофізична експертиза проведена по
результатам ФВД в жіночій (9.947 спостережень) і чоловічій (5.492) групах.

Theoretical provisions of the traditional Zhenjiu do not have biophysical
support [1, p. 83-173]. This applies to the
rules of "Mother Son", "GrandfatherGrandson", "South-North", "Left-Right
(Man-Woman)", "Biological Clock",
"Against oppression" and testifies to the
existence of other biophysical laws of the
system Dependencies!
Taking into account the problematic
character of the issue, we will observe the
biophysical reality in the form of systemic
dependency under excitation of separate
channels (their oppression conditions the
opposite systemic dependency).
The dynamics of coefficients k-V has
become the main focus of attention. Their
growth indicates the superiority of the
sympathetic (YANG-syndrome) activity
in the excitation of individual functional
systems, and inhibition - parasympathetic
(YIN -syndrome).
Biophysical examination was performed on the results of FVD in female
(9.947 observations) and male (5.492)
groups.
А тепер до конкретних традиційних
And now to specific traditional posiположень…
tions ...
МАТРИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО
ПОЛОЖЕННЯ "В ЕЛИКЕ КОЛО”

MATRICAL REALITY OF TRADITIONAL
THE SITUATION " B IG CYCLE"

Емпіричні основи положення
Відомо, що "Велике коло циркуляції енергії ЧІ" передбачає енергетичну
спрямованість по упорядкованій системі каналів LU-LI-ST-SP-HT-SI-BLKI-PC-TE-GB-LR-LU (мал.1).

Empirical basis of the situation
Traditional rule "Big Cycle of energy
QI circulation" implies sequentially directed migration of “energy QI” through
ordered system "LU-LI-ST-SP-HT-SIBL-KI-PC-TE-GB-LR-LU" (fig.1).

Мал. (Fig.) 8.1

Мал. (Fig.) 8.2

Його біофізичну реальність підтвеHis biophysical reality is confirmed by
рджує топографічна упорядкованість the topographical ordering of the "Func"Функціонально-вегетативних комп- tional-vegetative complexes" in the specлексів" в указаній послідовності (мал. ified sequence (fig.8.2)
8.2)
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Проведений біофізичний аналіз
(мал.8.3–14) свідчить, що наростаюче
збудження одного з каналів обумовлює різноспрямовану системну залежність, яка проявляється у вигляді повторних комплексів синхронних, асинхронних і парадоксальних реакцій.
Показово, що незалежно від топографічної локалізації канала в системі
Великого кола, спрямованість його активності не стабільна і по різному залежить від збудження різних каналів.
В першу чергу це указує на біофізичну реальність системної залежності,
яка постійно контролює функціонально-динамічний гомеостаз. Іншими
словами гіпотетичне положення про
певні періоди доби з максимальною і
мінімальною двох годинною активністю по "Великому колу" стає сумнівним…

The conducted biophysical analysis
(fig.8.3–14) testifies that the growing excitation of one of the channels conditions
Multidirected systemic dependency,
which occurs in the form of repeated complexes of synchronous, asynchronous and
paradoxical reactions.
It is rather significant that independently from the topographic location of a
channel within the “Big Cycle”, the orientation of its activity is unstable and differently depends on the activity of other
channels.
First of all, it points to the biophysical
reality of systemic dependency that continuously controls functionally-dynamic
homeostasis. In other words, the hypothetical provision of certain daily periods
with maximal and minimal two-hour activity through the “Big Cycle” is questionable…

Мал.8.3
Різноспрямована активність каналів по
Великому колу при
збудженні (+) і пригніченні (–) LU
Fig. 8.3 Diverse channel activity in the Big
Circle at excitation
(+) and suppression () LU

Мал.8.4
Різноспрямована активність каналів по
Великому колу при
збудженні (+) і пригніченні (–) L
Fig. 8.4 Diverse channel activity in the Big
Circle at excitation (+)
and suppression (-) LI
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Мал.8.5
Різноспрямована активність каналів по
Великому колу при
збудженні (+) і пригніченні (–) ST
Fig. 8.5 Diverse channel
activity in the Big Circle
at excitation (+) and
suppression (-) ST

Мал.8.6
Різноспрямована активність каналів по
Великому колу при
збудженні (+) і пригніченні (–) SP
Fig. 8.6 Diverse channel activity in the Big
Circle at excitation (+)
and suppression (-) SP

Мал.8.7
Різноспрямована активність каналів по
Великому колу при
збудженні (+) і пригніченні (–) HT
Fig. 8.7 Diverse channel activity in the Big
Circle at excitation (+)
and suppression (-) HT
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Мал.8.8
Різноспрямована активність каналів по
Великому колу при
збудженні (+) і пригніченні (–) SI
Fig. 8.8
Diverse channel activity in the Big Circle at
excitation (+) and suppression (-) SI

Мал.8.9
Різноспрямована активність каналів по
Великому колу при
збудженні (+) і пригніченні (–) BL
Fig. 8.9 Diverse channel activity in the Big
Circle at excitation
(+) and suppression () BL

Мал.8.10
Різноспрямована активність каналів по
Великому колу при
збудженні (+) і пригніченні (–) KI
Fig. 8.10
Diverse channel activity in the Big Circle at
excitation (+) and suppression (-) KI
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Мал.8.11
Різноспрямована активність каналів по
Великому колу при
збудженні (+) і пригніченні (–) PC
Fig. 8.11
Diverse channel activity in the Big Circle at
excitation (+) and suppression (-) PC

Мал.8.12
Різноспрямована активність каналів по
Великому колу при
збудженні (+) і пригніченні (–) TE
Fig. 12
Diverse channel activity in the Big Circle
at excitation (+) and
suppression (-) TE

Мал.8.13
Різноспрямована активність каналів по
Великому колу при
збудженні (+) і пригніченні (–) GB
Fig. 8.13
Diverse channel activity in the Big Circle
at excitation (+) and
suppression (-) GB
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Мал.8.14
Різноспрямована активність каналів по
Великому колу при
збудженні (+) і пригніченні (–) LR
Fig. 8.14
Diverse channel activity in the Big Circle
at excitation (+) and
suppression (-) LR

Висновки.
1.Реальність "Великого кола" біофізично підтримана системною топографією "Функціональних комплексів"
(ФК) і відображає їх вегетативну спрямованість

Conclusions
1. Reality of the "Great Circle" is biophysically supported by the system topography of "Functional Complexes"
(FC) and reflects their vegetative orientation

МАТРИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО
ПОЛОЖЕННЯ “М АТИ-СИН”

MATRICAL REALITY OF TRADITIONAL PROVISIONS “M OTHER-SON (BIG CIRCLE)”

Емпіричні основи положення
Empirical basis of the situation
Згідно положенню, збудження люAccording to the situation, the excitaбої системи обумовлює пригнічення tion of any system causes the inhibition of
попередньої і збудження наступної по the previous and the excitation of the next
"Великому колу":
on the "Great Circle":
–LU+LI ST+
–SP +HT SI+
–BL +KI PC+
–TE +GB LR+

–LI +ST SP+
–HT +SI BL+
–KI +PC TE+
–GB +LR LU+

–LU+LI ST+
–SP +HT SI+
–BL +KI PC+
–TE +GB LR+

–ST +SP HT+
–SI +BL KI+
–PC+TE GB+
–LR +LU LI+

–LI +ST SP+
–HT +SI BL+
–KI +PC TE+
–GB +LR LU+

–ST +SP HT+
–SI +BL KI+
–PC +TE GB+
–LR +LU LI+

Указана системна залежність біофіThe indicated system dependence is
зично не підтримана (мал.8.15-26).
not biophysically supported (fig.8.15-26).
Біофізична реальність положення

Biophysical reality of the situation

Мал.8.15 Біофізична реальність системної залежності " HT ±LU LI± "
Fig.8.15 Biophysical reality of systemic dependence " HT ±LU LI±".
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Мал.8.16 Біофізична реальність системної залежності "±LU ±LI ST "
Fig.8.16 Biophysical reality of systemic dependence "±LU ±LI ST "

Мал.8.17 Біофізична реальність системної залежності " LI ±ST SP "
Fig.8.17 Biophysical reality of systemic dependence " LI ±ST SP "

Мал.8.18 Біофізична реальність системної залежності " ST ±SP HT "
Fig.8.18 Biophysical reality of systemic dependence " ST ±SP HT "
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Мал.8.19 Біофізична реальність системної залежності " SP ±HT SI "
Fig.8.19 Biophysical reality of systemic dependence " SP ±HT SI "

Мал.8.20 Біофізична реальність системної залежності " HT ±SI BL "
Fig.8.20 Biophysical reality of systemic dependence " HT ±SI BL "

Мал.8.21 Біофізична реальність системної залежності " SI ±BL KI "
Fig.8.21 Biophysical reality of systemic dependence " SI ±BL KI "
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Мал.8.22 Біофізична реальність системної залежності " BL ±KI PC "
Fig.8.22 Biophysical reality of systemic dependence " BL ± KI PC "

Мал.8.23 Біофізична реальність системної залежності " KI ±PC TE "
Fig.8.23 Biophysical reality of systemic dependence " KI ±PC TE "

Мал.8.24 Біофізична реальність системної залежності " PC ±TE GB "
Fig.8.24 Biophysical reality of systemic dependence " PC ±TE GB "
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Мал.8.25 Біофізична реальність системної залежності " TE ±GB LR±"
Fig.8.25 Biophysical reality of systemic dependence " TE ±GB LR± "

Мал.8.26 Біофізична реальність системної залежності "+GB ±LR LU "
Fig.8.26 Biophysical reality of systemic dependence "+GB ±LR LU "

Висновки
Conclusions
1.Матричний аналіз емпіричної сис1.A matrix analysis of the empirical
темної залежності за правилом "Мати- systemic dependence on the rule of
Син" негативний (гіпотетичне пра- "Mother-Son" is negative (the hypothetвило не має біофізичної підтримки). ical rule does not have biophysical support).
2. "Вегетативна Матриця" указує на
2. "Vegetative Matrix" indicates the biбіофізично реальну системну залеж- ophysically real system dependence of
ність "емпіричного правила". Вона ви- the "empirical rule". It acts as the theoretступає теоретичною основою тради- ical basis for traditional Zhenjiu therapy
ційної Чжень-цзю терапії і сучасної and the modern "Functional Vegetology".
"Функціональної вегетології".
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МАТРИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО
ПОЛОЖЕННЯ “ДІД-ОНУК ”

MATRICAL REALITY OF TRADITIONAL PRO-

Емпіричні основи положення
Традиційне положення "Дід-Онук"
(Батько-Син) передбачає наявність
зв’язків активації і пригнічення в системних тріадах "циклу ЗІРКА" (наприклад, мал.8.27).

Empirical basis of the situation
The traditional "Grandfather-Grandson" provision assumes the presence of
activation and depression ties in the system triads of the ZIRC cycle (for example,
fig. 8.27).

VISIONS "G RANDFATHER-G RANDSON"

Тріада "LI(Дід) – BL(Син) – GB(Внук)"
(синхронний
, асинхронний
вплив)

Triad "LI(Grandfather) – BL(Son) - GB
(Grandson)" (
synchronous effect;
asynchronous effect)
Мал.(Fig.) 8.27

Згідно положенню, збудження Головної системи тріади ("Діда") обумовлює синхронне збудження наступної
по "Великому колу" ("Сина") і асинхронне пригнічення "Внука":
+BL +GB –SI
+SP +LU –KI
+SI +ST –LI
+LU +KI –LR

+GB
+LR
+TE
+PC

+SI –ST
+HT –SP
+ST –LI
+SP –LU

+ST +LI –BL
+KI +LR –PC
+LI +BL –GB
+HT +SP –LU

According to the situation, the excitation of the Main Triad System ("Grandfather ") causes the synchronous excitation
of the next on the "Great Circle" ("Son")
and the asynchronous oppression of "
Grandson":
+BL +GB –SI
+SP +LU –KI
+SI +ST –LI
+LU +KI –LR

+GB
+LR
+TE
+PC

+SI –ST
+HT –SP
+ST –LI
+SP –LU

+ST +LI –BL
+KI +LR –HT
+LI +BL –GB
+HT +SP –LU

Указана системна залежність не має
The indicated system dependence is
біофізичної підтримки.
not biophysically supported.
Біофізична реальність положення
(мал.8.28-39)

Biophysical reality of the situation
(fig.8.28-39)

Мал.8.28 Біофізична реальність системної залежності в тріаді " ± LU
KI LR"
Fig.8.28 Biophysical reality of systemic dependence in the triad " ± LU KI LR" .
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Мал.8.29 Біофізична реальність системної залежності в тріаді " ± LI BL ⋂ GB"
Fig.8.29 Biophysical reality of systemic dependence in the triad " ± LI BL ⋂ GB".

Мал.8.30 Біофізична реальність системної залежності в тріаді "±BL GB SI"
Fig.8.30 Biophysical reality of systemic dependence in the triad " ±BL GB SI" .

Мал.8.31 Біофізична реальність системної залежності в тріаді "± KI ± LR PC"
Fig.8.31 Biophysical reality of systemic dependence in the triad "± KI ±LR PC" .
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Мал.8.32 Біофізична реальність системної залежності в тріаді "± GB SI ±ST"
Fig.8.32 Biophysical reality of systemic dependence in the triad "± GB SI ±ST" .

Мал.8.33 Біофізична реальність системної залежності в тріаді "± LR HT SP"
Fig.8.33Biophysical reality of systemic dependence in the triad "± LR HT SP" .

Мал.8.34 Біофізична реальність системної залежності в тріаді "±SI ST ± LI"
Fig.8.34 Biophysical reality of systemic dependence in the triad "±SI ST ±LI" .
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Мал.8.35 Біофізична реальність системної залежності в тріаді "± HT ±SP LU"
Fig.8.35 Biophysical reality of systemic dependence in the triad "± HT ±SP LU" .

Мал.8.36 Біофізична реальність системної залежності в тріаді " ± TE ⋂ ST ± LI"
Fig.8.36 Biophysical reality of systemic dependence in the triad "± TE ⋂ ST ± LI" .

Мал.8.37 Біофізична реальність системної залежності в тріаді " ±PC SP ±LU
Fig.8.37 Biophysical reality of systemic dependence in the triad " ±PC SP ±LU" .
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Мал.8.38 Біофізична реальність системної залежності в тріаді "±ST LI ± BL"
Fig.8.38 Biophysical reality of systemic dependence in the triad "±ST LI ±BL" .

Мал.8.39 Біофізична реальність системної залежності в тріаді " ±SP LU KI"
Fig.8.39 Biophysical reality of systemic dependence in the triad "±SP LU KI" .

Висновки
Conclusions
1.Матричний аналіз емпіричної сис1.A matrix analysis of the empirical
темної залежності за правилом "Дід- systemic dependence on the rule of "
Онук" негативний (гіпотетичне пра- Grandfather -Grandson " is negative (the
вило не має біофізичної підтримки). hypothetical rule does not have biophysical support).
2. "Вегетативна Матриця" указує на
2. "Vegetative Matrix" indicates the biбіофізично реальну системну залеж- ophysically real system dependence of
ність "емпіричного правила". Вона ви- the "empirical rule". It acts as the theoretступає теоретичною основою тради- ical basis for traditional Zhenjiu therapy
ційної Чжень-цзю терапії і сучасної and the modern "Func-tional Vegetol"Функціональної вегетології".
ogy".
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МАТРИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО
ПОЛОЖЕННЯ “ПІВДЕНЬ – ПІВНІЧ”

MATRICAL REALITY OF TRADITIONAL
THE SITUATION “M IDDAY-M IDNIGHT”

Емпіричні основи положення
Традиційне положення декларує наступне: періоди максимальної і мінімальної активності в деяких парах
ІНЬ-ЯН систем асинхронні в часі і через 12-ти годинний інтервал про-являють протилежну активність (мал. 8.40).
Таких пар шість (LU-BL, LI-KI, ST-PC,
SP-TE, HT-GB і SI-LR).

Empirical basis of the situation
The traditional position declares the
following: the periods of maximum and
minimum activity in some pairs of YIN YANG organs asynchronous in time and
after a 12-hour interval exhibit the opposite activity (Fig. 8.40). Such pairs are six
(LU-BL, LI-KI, ST-PC, SP-TE, HT-GB
and SI-LR).

Мал.(Fig.) 8.40

При цьому час максимальної активності одного із каналів функціо-нальної пари буде часом мінімальної активності його протилежності.
Емпірично указана системна залежність біофізично не підтримана. По
всім групам спостереження системні
асинхронні реакції виникають одночасно, про що свідчить їх "Матричний
аналіз"(мал.8.41-52)

At the same time, time of maximal
activity of one of channels of functional
pair will simultaneously be the time of
minimal activity of its opposition.
The empirically indicated system dependence is not biophysically sup-ported.
In all observation groups, systemic asynchronous reactions arise simultaneously,
as evidenced by their "matrix analysis"
(fig. 8.41-52)

Біофізична реальність положення

Biophysical reality of the situation

Мал.8.41 Матриця.
Асинхронна залежність
комплекса "± LI…KI"
Fig.8.41 Matrix. Asynchronous dependence of
the complex "± LI ... KI"
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Мал.8.42 Матриця.
Асинхронна залежність
комплекса "± KI…LI"
Fig.8.42 Matrix. Asynchronous dependence of
the complex "± KI... LI"

Мал.8.43 Матриця.
Асинхронна залежність
комплекса "+UL…BL"
Fig.8.43 Matrix. Asynchronous dependence of
the complex "± UL ...
BL"

Мал.8.44 Матриця.
Асинхронна залежність
комплекса "± BL…LU"
Fig.8.44 Matrix. Asynchronous dependence of
the complex "± BL... LU"
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Мал.8.45 Матриця.
Асинхронна залежність
комплекса "± GB…HT"
Fig.8.45 Matrix. Asynchronous dependence of
the complex "±GB…TH"

Мал.8.46 Матриця.
Асинхронна залежність
комплекса "± HT…GB"
Fig.8.46 Matrix. Asynchronous dependence of
the complex "±HT...GB"

Мал.8.47Матриця.
Асинхронна залежність
комплекса "± LR…SI"
Fig.8.47 Matrix. Asynchronous dependence of
the complex "± LR ... SI"
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Мал.8.48 Матриця.
Асинхронна залежність
комплекса "± SI…LR"
Fig.8.48 Matrix. Asynchronous dependence of
the complex "± SI ... LR"

Мал.8.49 Матриця.
Асинхронна залежність
комплекса "± TE…SP"
Fig.8.49 Matrix. Asynchronous dependence of
the complex "±TE ... SP"

Мал.8.50 Матриця.
Асинхронна залежність
комплекса "± SP…TE"
Fig.8.50 Matrix. Asynchronous dependence of
the complex "± SP... TE"
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Мал.8.51 Матриця. Асинхронна залежність комплекса "± PC…ST"
Fig.8.51 Matrix. Asynchronous dependence of the
complex "± PC... ST"

Мал.8.52 Матриця. Асинхронна залежність комплекса "± ST…PC"
Fig.8.52Matrix. Asynchronous dependence of the
complex "± ST... PC"

Висновки
1.Матричний аналіз емпіричної системної залежності за правилом "Південь-Північ" негативний (гіпотетичне правило не має біофізичної підтримки).
2. "Вегетативна Матриця" указує на
біофізично реальну системну залежність "емпіричного правила". Вона виступає теоретичною основою традиційної Чжень-цзю терапії і сучасної
"Функціональної вегетології".

Conclusions
1.A matrix analysis of the empirical
systemic dependence on the rule of “Midday-Midnight” is negative (the hypothetical rule does not have biophysical support).
2. "Vegetative Matrix" indicates the biophysically real system dependence of
the "empirical rule". It acts as the theoretical basis for traditional Zhenjiu therapy
and the modern "Functional Ve-getology".
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МАТРИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО
ПОЛОЖЕННЯ "ЛІВИЙ–ПРАВИЙ
(ЧОЛОВІК–ЖІНКА)"

MATRICAL REALITY OF TRADITIONAL
THE SITUATION "LEFT-RIGHT
(MAN-WOMAN)"

Емпіричні основи положення
Згідно положенню (мал.8.53) шість
пар каналів лівої (чоловічої, ЯН) і правої (жіночої, ІНЬ) половин тіла одночасно знаходяться в постійній асинхронній залежності. До цих комплексів відносяться функціональні пари LI-SI,
ST-GB, BL-TE (ЯН група) і LU-HT,
SP-LR, PC-KI (група ІНЬ).

Empirical basis of the situation
It is considered (fig.8.53), that six pairs
of channels of left (male, YANG) and right
(female, YIN) parts of the body are in continuous asynchronous dependency: LISI, ST-GB, BL-TE (YANG group) and
LU-HT, SP-LR, PC-KI (YIN group).

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Мал. (Fig.) 8.53

Гіпотетична системна залежність
біофізично не підтримана (50% спостережень). Це указує на існування інших Законів системної залежності.
"Матричний аналіз" свідчить про
наступне (мал.8.54-63).

Hypothetical system dependence is not
biophysically supported (50% of methods). This indicates the existence of
other Laws of System Dependence
"Matrix analysis" indicates the following (fig.8.54-63).

Біофізична реальність положення

Biophysical reality of the situation

Мал.8.54 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± LI…SI"
Fig.8.54 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± LI…SI"
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Мал.8.55 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± SI…LI"
Fig.8.55 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± SI ... LI"

Мал.8.56 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± SI…LI"
Fig.8.56 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± SI ... LI"

Мал.8.57 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± HT…LU"
Fig.8.57 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± HT…LU"
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Мал.8.58 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± BL…TE
Fig.8.58 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± BL…TE

Мал.8.59 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± TE…BL"
Fig.8.59 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± TE…BL"

Мал.8.60 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± PC…KI"
Fig.8.60 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± PC…KI"
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Мал.8.61 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± KI…PC"
Fig.8.61 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± KI…PC"

Мал.8.62 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± GB…ST"
Fig.8.62 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± GB…ST"

Мал.8.63 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± ST…GB"
Fig.8.63 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± ST…GB"

Висновки
Conclusions
1.Матричний аналіз емпіричної сис1.A matrix analysis of the empirical
темної залежності за правилом "Лі- systemic dependence on the rule of "Left112

вий-Правий (Чоловік-Жінка)" негативний (гіпотетичне правило не має біофізичної підтримки).
2. "Вегетативна Матриця" указує на
біофізично реальну системну залежність "емпіричного правила".

Right (Man-Woman)" is negative (the
hypothetical rule does not have biophysical support).
2. "Vegetative Matrix" indicates the biophysically real system dependence of
the "empirical rule".

МАТРИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО
ПОЛОЖЕННЯ “СПАРЕНІ КАНАЛИ”

MATRICAL REALITY OF TRADITIONAL
THE SITUATION "P AIRED CHANNELS"

Емпіричні основи положення

Empirical basis of the situation

"Спарені канали" представляють
функціональні ІНЬ-ЯН комплекси у
вигляді окремих системних груп LULI, SP-ST, PC-TE, LR-GB і KI-BL (мал
.8.64). Їм приписують асинхронну системну залежність "з двох годинними
періодами максимальної і мінімальної
активності"…

"Paired channels" represent the functional YIN-YANG complexes in the form
of separate system groups LU-LI, SP-ST,
PC-TE, LR-GB and KI-BL (fig.8.64).
They are assigned an asynchronous systemic dependence "on two hours of maximum and minimum activity" ...

Мал. (Fig ) 8.64
Гіпотетична системна залежність біHypothetical system dependence is not
офізично не підтримана. По групам biophysically supported. The groups are
формується переважно системно-пара- predominantly system-paradoxical (Fig.
доксальна залежність (мал.8.65-76).
8.65-76).
Біофізична реальність положення

Biophysical reality of the situation

Мал.8.65 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± LU…LI"
Fig.8.65 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± LU ... LI"
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Мал.8.66 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± LI…LU"
Fig.8.66 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± LI…LU"

Мал.8.67 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± ST…SP"
Fig.8.67 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± ST…SP"

Мал.8.68 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± SP... ST"
Fig.8.68 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± SP... ST"
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Мал.8.69 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± HT…SI"
Fig.8.69 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± HT…SI"

яМал.8.70 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± SI…HT"
Fig.8.70 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± SI…HT"

Мал.8.71 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± BL…KI"
Fig.8.71 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± BL…KI"
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Мал.8.72 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± KI…BL"
Fig.8.72 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± KI…BL"

Мал.8.73 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± PC…TE"
Fig.8.73 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± PC…TE"

Мал.8.74 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± TE…PC"
Fig.8.74 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± TE…PC"
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Мал.8.75 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± GB…LR"
Fig.8.75 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± GB…LR"

Мал.8.76 Матриця. Парадоксальна залежність комплекса "± LR…GB"
Fig.8.76 Matrix. Paradoxical dependence of the complex "± LR…GB"

Висновки
1.Матричний аналіз емпіричної системної залежності за правилом “Спарені канали” негативний (гіпотетичне правило не має біофізичної підтримки).
2. "Вегетативна Матриця" указує на
біофізично реальну системну залежність "емпіричного правила". Вона виступає теоретичною основою традиційної Чжень-цзю терапії і сучасної
"Функціональної вегетології".

Conclusions
1.A matrix analysis of the empirical
systemic dependence on the rule of
"Paired channels" is negative (the hypothetical rule does not have biophysical
support).
2. "Vegetative Matrix" indicates the biophysically real system dependence of
the "empirical rule". It acts as the theoretical basis for traditional Zhenjiu therapy
and the modern "Functional Vegetology".

Загальні висновки по розділу 8.
General conclusions under section 8
Гіпотетичні правила емпіричних
The hypothetical rules of the empirical
положень традиційної Чжень-цзю те- provisions of the traditional Zhenjiu therрапії не мають біофізичної підтри- apy do not have biophysical support ...
мки…
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2."Матриця" відображає реальні механізми "функціонально-вегетативного патогенезу" – біофізичної основи
традиційної Чжень-цзю терапії і сучасної "Функціональної вегетології".
3.Вегетативна динаміка k-V при
збудженні (або пригніченні) любої системи обумовлює вегетативну спрямованість її комплексу …
4.Наведена інформація (розділи 1-8)
необхідна для лікарів загальної практики, реабілітологам і фахівцям "традиційної Східної медицини"…

2.The "matrix" reflects the mechanisms of "functional-vegetative pathogenesis" - the biophysical basis of traditional Zhenjiu therapy and the modern
"Functional Vegetology."
3. The vegetative dynamics of k-V during the excitation (or suppression) of any
system causes the vegetative orientation
of its complex....
4. The following information (sections
1-8) is required for general practitioners,
rehabilitants and specialists in "traditional
Eastern medicine" ...
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9. ПРОГРАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНОГО
АНАЛІЗУ
9. PROGRESS OF FUNCTIONAL-VEGETATIVE ANALYSIS
Напрямок "Функціональна вегетологія (традиційна Чжень-цзю терапія)"
має власний комплекс комп’ютерного
обстеження і науково-дослідного аналізу. Наводимо короткий опис його
програм і приклади візуалізації.

Direction "Functional vegetology (traditional Zhenjiu therapy)" has its own
computer survey and research analysis.
Here is a brief description of the projects
and visualization examples.

9.1 Програма "Функціональновегетативна діагностика (ФВД)"

9.1 Program "Functional-vegetative
diagnostics (FVD) "

Програмний пакет обумовлений
специфічною статево-віковою нормативною базою. Її особливості необхідно враховувати лікарям загальної
практики і реабілітологам при корекції
вегетативних дисфункцій.

The software package is due to a specific gender-age regulatory framework.
Its features should be taken into account
by general practitioners and rehabilitation
physicians for the correction of autonomic dysfunctions.

ФВД дошкільного віку (ДВ)

FVD of preschool age (PS)

Мал.9.1.1 ФВД дошкільного віку (ДВ)
Fig.9.1.1 FVD of preschool
age (PS)

ФВД молодшого шкільного віку(МШВ)

FVD of junior school age (JS)
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Мал.9.1.2 ФВД молодшого
шкільного віку (МШВ)
Fig.9.1.2 FVD of junior
school age (JS)

ФВД підліткового шкільного віку-ПШВ

FVD of adolescent school age (ASА)

Мал.9.1.3 ФВД підліткового
шкільного
віку
(ПШВ).
Fig.9.1.3 FVD of adolescent
school age (ASА)

ФВД юначого шкільного віку (ЮШВ)

FVD of youth of school age (JSА)

Мал.9.1.4 ФВД юначого
шкільного віку (ЮШВ)
Fig.9.1.4 FVD of youth of
school age (JSА)
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ФВД зрілого віку (ЗВ)

FVD of adult age (АА)

Мал.9.1.5
віку (ЗВ)

ФВД

зрілого

Fig.9.1.5 FVD of adult age
(АА)

9.2 Програма "Ідентифікація
системної залежності"

9.2 Program "Identification
of system Dependence"

Програмний пакет спрямований на
ідентифікацію "акупунктурних каналів" і системної залежності (експериментальній доказовості їх біофізичної
реальності).
Алгоритм програми наведений в
другому розділі (с.25-28). Комп’ютерна візуалізація його наслідків представлена на мал.9.2.1

The software package is aimed at identifying "acupuncture channels" and system dependence (experimental evidence
of their biophysical reality).
The algorithm of the program is given
in the second section (p.25-28). Computer
visualization of its consequences is presented in fig.9.2.1
Ідентифікація
каналів при ± SP
неможлива
Identification of
channels at ± SP
is impossible
Ідентифікація
каналів при  SP
Identification
of
channels at  SP
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Ідентифікація
каналів при – SP
Identification of
channels at – SP

Мал. (Fig.) 9.2.1

9.3 Програма "Ідентифікація
комплексної залежності"(№6/3;8/3)

10.3 Program "Identification complex
dependencies "(No. 6/3;8/3)

Програмний пакет призначений для
The software package is intended to
ідентифікації комплексної системної identify the complex system dependence
залежності (експериментальній дока- (experimental evidence of its biophysical
зовості її біофізичної реальності і веге- reality and vegetative orientation).
тативної спрямованості).
Ідентифікація
комплексів при ± GB
неможлива
Identification of
complexes at ± GB
is impossible

Ідентифікація
комплексів при GB
Identification
of complexes at  GB

Ідентифікація
комплексів при – GB
Identification
of complexes at – GB

Мал. (Fig.) 9.3.1
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9.4 Програма "Ідентифікація
системно-комплексної залежності по
вегетативним рівням" (№7/1)

9.4 Program "Identification
system-complex dependence on
vegetative levels" (No. 7/1)

Програмний пакет розроблено для
ідентифікації вегетативної спрямованості функціональних комплексів (за
динамікою їх системних вегетативних
рівнів). Це додатково свідчить про біофізичну реальність "акупунктурних
каналів" (мал.9.4.1)…

The software package is developed for
identifying the vegetative orientation of
functional complexes (according to the
dynamics of their system vegetative levels). This additionally indicates the biophysical reality of "acupuncture channels" (fig..9.4.1)...

Мал. (Fig.) 9.4.1

9.5 Програма "Вегетативна
Матриця. Комплексні ключі "(№8/3)

9.5 Program "Vegetative Matrix.
Complex keys" (№8/3)

Мал. (Fig.) 9.5.1
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9.6 Програма "Дисперсія
вегетативних рівнів" (№6/6)

9.6 Program "Dispersion of levels of
vegetative equilibrium" (№6/6)

Програмний пакет спрямований на
ідентифікацію дисперсії (розсіювання)
"вегетативних рівнів" під впливом реабілітаційних факторів. Використовується також для проведення "Функціонально-екологічної експертизи регіонів компактного проживання дитячого
населення України"…

The software package is aimed at identifying dispersion (dispersion) of "vegetative levels" under the influence of rehabilitation factors. It is also used for conducting "Functional-ecological examination
of regions of compact residence of the
children's population of Ukraine" ...

а
9.7 Програма "Системна
залежність і зона норми" (№6/5-7)

b
9.7 Program " Systemic
dependence and zone of norm" (№6/5-7)
Програмний пакет спрямований на
The software package is aimed at
ідентифікацію системної залежності identifying the systemic dependence in
по відношенню до зони вікової нор- relation to the age zone.
ми.

Висновок
Conclusion
Програмний пакет комп’ютерного
The software package of computer
аналізу прискорює обробку і аналіз ма- analysis accelerates the processing and
теріалів функціонально-вегетативних analysis of materials of functional-vegeдосліджень і не має аналогів.
tative research and has no analogues.

124

10. АТЛАС ФУНКЦІОНАЛЬНО-АКТИВНИХ ЗОН
ЯК ОСНОВА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ
10. ATLAS OF FUNCTIONALY-ACTIVE ZONES AS A BASIS
REHABILITATION VEGETOLOGY
1.

10.1 ТОПОГРАФІЯ ЗОН

10.1 TOPOGRAPHY ZONES

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

OF FUNCTIONAL DIAGNOSIS

Репрезентативні ФАЗ руки

Representative FAZ of hands

Н1= LU-9 ТАЙ-ЮАНЬ

 – в заглибленні на кінці поперекової 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.
Н2=PC-7 ДА-ЛІН  – на поперековій шкірній складці

променево-за-п'ясткового суглобу, між сухожиллями довгого 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
складці 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, behind and below the head of I metatarsal bone.
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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 відстані між сухожиллям п'яти і медіальною кісточкою (на
рівні її центру).
F3=KI-3 TAI-XI (– in the middle of horizontal distance
between heel string and medial malleolus (in center of it).
F4=BL-65 ШУ-ГУ ▼ - по латеральному краю стопи, в
заглибленні, позаду і знизу від голівки v плеснової кістки.
F4=BL-65 SHU-GU ▼ – on the lateral foot edge, in the recess, behind and below the head of v metatarsal bone.
F5=GB-40 ЦЮ-СЮЙ  – попереду і знизу від латера-

льної кісточки, в заглибленні, з зовнішнього краю сухожилля 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 metatarsal bones.

10.2 ТОПОГРАФІЧНИЙ АТЛАС
ЗОН ВЕГЕТАТИВНОЇ КОРЕКЦІЇ

10.2 TOPOGRAPHIC ATLAS ZONE
VEGETATIVE CORRECTION

ТОПОГРАФІЯ СТАНДАРТНИХ ФАЗ
КАНАЛУ BL

LOCATION OF STANDARD FAZ
OF THE CHANNEL BL

ФЕС BL –“Cечовий міхур”. Відцентро-вий, обʼєднує 67 ФАЗ (134 з обох
боків). Перша ФАЗ у внутрішнього
кута ока, йде вгору і назад по черепу; у
шиї ділиться на дві гілки, які йдуть вниз
паралельно по задній стороні тулуба до
куприка. Одна гілка досягає п'яти, проходячи по середині задньої поверхні гомілки, і закінчується біля основи нігтя
мізинця стопи. Друга закінчується на
п'яті.
Згідно традиційній Чжень-цзю терапії обумовлює судомні стани, порушення обміну речовин та водного обміну …
Згідно канонам "Функціональної вегетології" входить до першого комплекса (ФК-1=BL,GB,ST) і контролює
його сим-патичну спрямованість…

FPS BL – “Urinary bladder”. Centripetal combines 67 FAZ (134 on both
sides). First FAZ is in the internal corner
of an eye, goes up and goes to the back of
the skull; at the neck divides into two
branches that go down in parallel through
the back side of trunk and to the coccyx.
One branch reaches the heel, passing
through the central part of the back surface of the shin, and ends near the basis
of the nail of the little toe. The other
branch ends at the heel. According to the
traditional Zhen-tszyu therapy, the treatment causes spasm states, metabolism
disorders and substance exchange…
According to the canons of "Functional Vegeta -ology" is included in the
first complex (FC-1 = BL, GB, ST) and
controls its sympathetic orientation ...
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BL-1 ЦІН-МІН: ВНУТРІШНІЙ КУТ ОКА,
В ЗАГЛИБЛЕННІ ДО СЕРЕДИНИ І ДЕЩО
ВВЕРХ (J INGMING: in the depression medial
and superior to the medial canthus (approx.
0,3 cm).
BL-28 ПАН-ГУАН-ШУ: 1,5 ЦУНЯ ЗОВНІ ЗАДНЬОЇ СЕРЕДИННОЇ ЛІНІЇ, В ЗАПАДИНІ
МІЖ КУПРИКОМ І НИЖНІМ ВНУТРІШНІМ
КРАЄМ КЛУБОВИДНОГО ГРЕБНЮ (P ANGGUANSHU: 1,5 cun lateral to the to the

lower edge of the 2-nd vertebransecrales).
BL-58 ФЕЙ-ЯН: 7 ЦУНІВ ВИЩЕ МАЛОГОМІЛКОВОЇ КОЛОДОЧКИ, НА МІСЦІ ПЕРЕ-

ХОДУ ЛАТЕРАЛЬНОЇ ГОЛОВКИ ЛИТКОВОГО
М’ЯЗУ В АХІЛЛІВ СУХОЖИЛОК (F EIYANG: 7

cun above the center of medial malleolus, at
the transition area of the lateral head of gastrocnemius muscle into Achilles (calcaneal,
heel) tendon).
BL-59 ФУ-ЯН: 3 ЦУНЯ ВИЩЕ МАЛОГОМІЛКОВОЇ КОЛОДОЧКИ З БОКУ П’ЯТКОВОГО СУХОЖИЛКУ (F UYANG: 3 cun above
the medial malleolus from the side of Achilles tendon).
BL-64ЦЗІН-ГУ: ЛАТЕРАЛЬНИЙ КРАЙ
СТУПНІ, В ЗАГЛИБИНІ ЗНИЗУ І СПЕРЕДУ ОСНОВИ V-ГО ПЛЕСНЯКА (J INGGU: Posteroinferior to the tuberosity of the 5-th instep
bone).
BL-65▼Ш У-ГУ: ЛАТЕРАЛЬНИЙ КРАЙ СТУПНІ, В ЗАГЛИБИНІ, ЗЗАДУ І ЗНИЗУ ВІД
V-ГО ПЛЕСНЯКА (SHU-GU: on the lateral foot edge, in the recess, behind
and below the head of V metatarsal bone).
BL- 67 ▲ЧЖІ-ІНЬ: 3 ММ ЗОВНІ ВІД КОРІННЯ НІГТЯ V-ГО ПАЛЬЦЯ СТУПНІ
(ZHIYIN: 2-3mm outside from the nail root of the 5-th toe).
CV-3 ЧЖУН-ЦЗІ: ПЕРЕДНЯ СЕРЕДИННА ЛІНІЯ, 4 ЦУНЯ НИЖЧЕ ПУПКА
(ZHONGJI: front medial line, 4 cun below the navel).
ГОЛОВКИ

ТОПОГРАФІЯ СТАНДАРТНИХ ФАЗ
КАНАЛУ GB

LOCATION OF STANDARD FAZ
OF THE CHANNEL GB

ФВС GB – “Жовчний міхур”. Відцентровий, обʼєднує 44 ФАЗ (88 з обох
боків). Починаючись від зовнішнього
кута ока, проходить через скроню і потилицю до трапецієвидного м’яза, огинає плечовий суглоб і прямує уздовж
зовнішньої поверхні ноги до нігтьового ложа четвертого пальця стопи.
Згідно традиційній Чжень-цзю терапії обумовлює невралгічну біль.

FVS GB – “Gall Bladder”. Centrifugal, co-mbines 44 FAZs (88 from both
sides). Begins at the exterior corner of the
eye, runs through the temple and occipital
area of the Trapezius muscle, binds the
shoulder joint and goes along the exterior
surface of a foot to the nail-bed of the
fourth toe.
According to the traditional Zhen-tszyu,
the treatment causes painful states of
neuralgic character.
Згідно канонам "Функціональної веAccording to the canons of "Funcгетології" входить до першого комп- tional Vegeta -ology" is included in the
лекса (ФК-1=BL,GB,ST) і контролює first complex (FC-1=BL,GB,ST) and
його сим-патичну спрямованість…
controls its sympathetic orientation ...
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GB-1 ТУН-ЦЗИ-ЛЯО: 0, 5 Ц. НАЗОВНІ
БОКОВОГО КУТКА ЗАПАДИНИ ОЧНИЦІ
(TONGZILIAO: 0,5 cun lateral to the angulus

oculi lateralis).
GB-21♣ЦЗЯН-ЦЗІН: СЕРЕДИНА МІЖ АКРОМІОНОМ І НИЖНІМ КРАЄМ ОСТИСТОГО
ПАРОСТКУ VII-ГО ШИЙНОГО ХРЕБЦЯ
(JIANJING: on the average distance bet-

ween the acromion and the lower edge of
spinous process of the VII carvical vertebra).
GB-22 (♣LU-PС-HT) ЮАНЬ-Є: V-ТА

МІЖРЕБРИНА СЕРЕДНЬОЇ ПІДПАХВИННОЇ ЛІНІЇ (YUANYE: in V intercostal space amidst

axillary line).
GB-36ВАЙ-ЦЮ: ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ
РІВЕНЬ GB-35, ПОПЕРЕДУ МАЛОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ (W AIQIU: 7 cun above the malleolus lateralis in the posterior border of the
fibula).
GB-37 ГУАН-МІН: 5 Ц. ВИЩЕ ЦЕНТРУ
МАЛОГОМІЛКОВОЇ КОЛОДОЧКИ, ПО ПЕРЕДНЬОМУ КРАЮ МАЛОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ
(GUANGMING: 5 cun above the top of the

--

malleolus lateralis on the anterior edge of
the fibula).
GB-38 ▼ЯН-ФУ: 4 Ц. ВИЩЕ ЦЕНТРУ МАЛОГОМІЛКОВОЇ КОЛОДОЧКИ ПО ПЕРЕД НЬОМУ КРАЮ МАЛОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ (Y ANGFU: 4 cun above the top of the malleolus lateralis, on the anterior edge of the fibula).
GB-39 (ST-GB-BL) СЮАНЬ-ЧЖУН: На 3ц. ВИЩЕ ЦЕНТРУ МАЛОГОМІЛКОВОЇ
КОЛОДОЧКИ, МІЖ МАЛОГОМІЛКОВОЮ КІСТКОЮ ТА СУХОЖИЛКОМ ЇЇ М’ЯЗІВ
(XUANZHONG : 3 cun above the top of the malleolus lateralis, on the anterior edge of
the fibula).
GB-40 ЦЮ-СЮЙ: ПОПЕРЕДУ І ЗНИЗУ МАЛОГОМІЛКОВОЇ КОЛОДОЧКИ, В ЗАГЛИБЛЕННІ ЗОВНІШНЬОГО КРАЮ СУХОЖИЛКУ ДОВГОГО РОЗГИНАЧА ПАЛЬЦІВ (G IUXU: in front and below of the lateral malleolus, in the recess, at the external edge of
the tendon of long extensor muscle of toes).
GB-41  ЦЗУ-ЛІНЬ-ЦІ: ВЕРХНІЙ КУТ МІЖ IV-V-М ПЛЕСНЯКАМИ (ZULINQI: in the
pit anterior to the junction of the ossa metatarsal IV-V).
GB-43 ▲СЯ-СІ: ЗАПАДИНА МІЖ V-VI ПЛЕСНО ФАЛАНГОВИМ СУГЛОБОМ (XIAXI:
on the crevice between the IV and V metatarsophalangeal articulations of toes).
GB-3 (♣GB, TE- ST-LI) Ш АН-ГУАНЬ: НАД ЦЕНТРОМ ВЕРХНЬОГО КРАЮ ВИЛИЧНОЇ КІСТКИ (SHANGGUAN: at the upper edge of malar arch, over its central part).
BL-19 ДАНЬ-ШУ: 1,5 ЦУНЯ НАЗОВНІ ОСТИСТОГО ПАРОСТКУ Х-ГО ГРУДНОГО
ХРЕБЦЯ (DANSHU: 1,5 cun outwards from the lower edge of spinous process of Х
thoracic vertebra).
ТОПОГРАФІЯ СТАНДАРТНИХ ФАЗ
КАНАЛУ ST

LOCATION OF STANDARD FAZ
OF THE CHANNEL ST

ФВС ST–“Шлунок”. Відцентровий,
обʼєднує 45 ВАЗ (90 з обох боків). Починається у носо-губної складки, йде
уздовж нижньої щелепи до скроневої
області, повертається до нижньої щелепи, проходить через ключицю і по со-

FVS ST – “Stomach”. Centrifugal, combines 34 FAZs (90 from both sides).
Begins at the nasolabial fold, runs along
the lower jaw to the temporal region,
returns to the lower jaw, goes through
collar bone and through the mammary
line, then through navel to the huckle
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сковій лінії через пупок до області стегна. Йде по передній поверхні гомілки,
закінчуючись у зовнішнього краю нігтя
другого пальця стопи.
Згідно традиційній Чжень-цзю терапії обумовлює розлад шлунково-кишкового тракту, судоми лицьових м'язів
(тик) і болями в м'язах шиї.
Згідно канонам "Функціональної вегетології" входить до першого комплекса (ФК-1=BL,GB,ST) і контролює
його сим-патичну спрямованість…

region. Runs along the front surface of
the sign, ending at the external edge of
the second toe.
According to the traditional Zhentszyu therapy, the treatment causes
disorder of the gastrointestinal tract,
secondary spasms of the facial muscles
(trembling) and pain in jugular region.
According to the canons of "Functional Vegeta -ology" is included in the
first complex (FC-1=BL,GB,ST) and
controls its sympathetic orientation ...
ST-1ЧЕН-ЦІ: ОБЛАСТЬ НИЖНЬОЇ
ПОВІКИ, МІЖ ОЧНИМ ЯБЛУКОМ І СЕРЕ ДИНОЮ НИЖНЬОГО КРАЮ ОЧНИЦІ
(CHENGQI: In the area of the inferior

eyelid, between eyeball and the midst of
the lower eye-pit edge).
ST-2 (♣ST-BL-GB) СИ-БАЙ: У
ВПАДИНІ ПІДОЧНОГО ОТВОРУ, ПІД ST-1
(SIBAI: under the point ST-1, in the valley of supraorbital incisurae).
ST-34  ЛЯН-ЦЮ: НА 2 Ц. ВИЩЕ
ВЕРХНЬОГО БОКОВОГО КРАЮ НАКОЛІННИКА, В ЗАГЛИБЛЕННІ БОКОВОГО КРАЮ
ПРЯМОГО М’ ЯЗУ СТЕГНА (LIANGQIU: 2
cun higher from the upper side edge of
the kneecap, in the pit from the side edge
of rectus muscle of thigh).
ST-40  ФЕН-ЛУН: НА 8 Ц. ВИЩЕ
ЦЕНТРУ ВЕЛИКО-ГОМІЛКОВОЇ КОЛОДОЧКИ, ПЕРЕДНІЙ КРАЙ МАЛОГОМІЛКОВОЇ
КІСТКИ (FENGLONG: 8 cun higher
from the center of lateral malleolus, at
the front edge of calf bone).
ST-41 ▲ ЦЗЕ-СІ: ТИЛЬНА ПОВЕРХНЯ
СТОПИ, ЗАПАДИНА МІЖ СУХОЖИЛКАМИ

ДОВГИХ РОЗГИНАЧІВ ВЕЛИКОГО ТА ІНШИХ ПАЛЬЦІВ (JIEXI: on the rear side

foot side, in the pit between the tendon of
long flexor muscle of first toes and long
flexor muscle of toes).
ST-42 ЧУН-ЯН: МІЖ СУГЛОБАМИ ІІ І ІІІ-Ї КЛИНЧАСТИХ КІСТОК ТА ІІ-ІІІ-ГО
ПЛЕСНЯ-КІВ (CHONGYANG: on the upper rear area of foot, between the joints of II-III
cuneiform and II-III metatarsal bones).
ST-45▼ Л І-ДУЙ: НА 0,3 СМ. ЗОВНІ КОРІННЯ НІГТЯ ІІ-ГО ПАЛЬЦЯ СТОПИ (LIDUI:
on the distal phalanx of the ІІ-nd toe, 0,3 cm. towards the outside of nail root).
ST-8 (♣TE-LI-SI) ТОУ-ВЕЙ: 0,5 ЦУНЯ ПОЗАДУ ЛОБНОГО КУТА ВОЛОСИСТОЇ ЧАСТИНИ ГОЛОВИ, В ЗАПАДИНІ З’ЄДНАННЯ ЛОБНОЇ ТА ТІМ’ЯНОЇ КІСТОК (TOUWEi: 0,5
cun backward from the frontal angle of hair part of head, in the pit, formed by the
joining of the frontal and parietal bones).
CV-12 ЧЖУН-ВАНЬ: НА 4 ЦУНЯ ВИЩЕ ПУПКА ПО ПЕРЕДНІЙ СЕРЕДИННІЙ ЛІНІЇ
(GUANYUAn: 4 cun higher from navel through front medial line).
BL-21  ВЕЙ-ШУ: НА 1,5 ЦУНЯ НА-ЗОВНІ ВІД НИЖНЬОГО КРАЮ ОСТИСТОГО ПАРОСТКУ ХІІ-ГО ГРУДНОГО ХРЕБЦЯ (WEISHU: 1,5 cun towards the outside of the lower
edge of the spinous process ХІІ of thoracic vertebra).
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ТОПОГРАФІЯ СТАНДАРТНИХ ФАЗ
КАНАЛУ SP

LOCATION OF STANDARD FAZ
OF THE CHANNEL SP

ФВС SP – “Селезінка–підшлункова залоза”. Доцентровий, обʼєднує
21 ФАЗ (всього – 42 з обох боків). Починається на зовнішній верхній області
фаланги великого пальця стопи, проходить уздовж внутрішньої сторони ноги,
повз пупок, по кривій лінії повз соска і
закінчується в другому міжреберному
просторі.
Згідно традиційній Чжень-цзю терапії обумовлює порушення травлення та
вмісту цукру в організмі, темпераменту
і схильністю до алергії і судом.

FVS SP – “Spleen-Pancreas”.
Centripetal, combines 21 FAZs (in total –
42 on both sides). Begins at the exterior
surface of the big toe phalanx area, runs
along the interior side of the foot, past
navel, through the curved line past mammilla and ends in the second intercostal
space.

According to the traditional Zhentszyu therapy, the treatment causes digestinal and blood sugar level disorders,
temperament and disposition towards
allergies and spasms.
Згідно канонам "Функціональної веAccording to the canons of "Funcгетології" входить до другого ком- tional Vegetology" is included in the secплекса (ФК-2=SP,LR,KI) і забезпечує ond complex (FC-2=SP, LR, KI) and proйого парасимпатичну спрямованість… vides its para-sympathetic orientation ...
BL-20 ПІ-ШУ: НА 1,5Ц. ЗОВНІ ВІД НИЖНЬОГО КРАЮ ОСТИСТОГО ПАРОСТКУ ХІ-ГО
ГРУДНОГО ХРЕБЦЯ (P ISHU : 1,5 cun towards

outside of the lower edge of the spinous process ХІ of thoracic vertebra).
SP-1 ІНЬ-БАЙ: ТИЛЬНА СТОРОНА ДИСТАЛЬНОЇ ФАЛАНГИ І-ГО ПАЛЬЦЯ СТУПНІ, 0, 3
СМ ВСЕРЕДИНУ ВІД КОРІННЯ НІГТЯ (YINBAI:
on the rear side of distal phalanx of the І-st
toe, 0,3 сm to the midst from the nail root).
SP-2▲ ДА-ДУ: СПЕРЕДУ І ЗНИЗУ ПЛЕСНО-ФАЛАНГОВОГО СУГЛОБУ, МЕДІАЛЬНИЙ
КРАЙ І-ГО ПАЛЬЦЯ СТОПИ, В ЗАПАДИНІ
(DADU: on the medial edge of the I-st toe, in
the pit towards the front and back side from
metatarsophalangeal articulation).
SP-3 ТАЙ-БАЙ: МЕДІАЛЬНИЙ КРАЙ
СТУПНІ, ЗАГЛИБИНА ПО-ЗАДУ І ЗНИЗУ ГОЛОВКИ І-ГО ПЛЕСНЯКА (T AI-BAI: on medial
edge, in the recess, behind and below the head
of I metatarsal bone).
SP-4  ГУН-СУНЬ: МЕДІАЛЬНИЙ КРАЙ
СТУПНІ, ЗАГЛИБИНА ПЕРЕДНЬО-НИЖНЬОГО
КРАЮ ОСНОВИ І-ГО ПЛЕСНЯКА (GONGSUN:
on the medial foot edge, in the pit of the frontinferior basis edge of І instep bone).
SP-6 (RP-F-R) САНЬ-ІНЬ-ЦЗЯО: БІЛЯ
ЗАДНЬОГО КРАЮ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ, НА 3 Ц. ВИЩЕ ЦЕНТРУ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КОЛОДОЧКИ (SANYIN-JIAO: at the medial

edge of shin bone, 3 cun higher from the center
of the medial malleolus).

SP-5 ▼ Ш АН-ЦЮ: ПЕРЕХРЕСТЯ ГОРИЗОНТАЛІ ПІД НИЖНІМ КРАЄМ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КОЛОДОЧКИ І ВЕРТИКАЛІ, ПРО-ВЕДЕНОЇ ЧЕРЕЗ ЇЇ ПЕРЕДНІЙ КРАЙ (SHANGQIU:

in the pit on the midst between the center of medial malleolus and the tuberosity of
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navicular bone (or in the crossing of the horizontal line under the lower edge of medial
malleolus and the vertical line of its front edge).
SP-21▲ ДА-БАО: В VII-Й МІЖРЕБРИНІ ПО СЕРЕДНІЙ ПІД ПАХВИННІЙ ЛІНІЇ
(DABAO: in VII intercostal space along the medial axilla line).
ТОПОГРАФІЯ СТАНДАРТНИХ ФАЗ
КАНАЛУ LR

LOCATION OF STANDARD FAZ
OF THE CHANNEL LR

ФВС LR–“Печінка”. Доцентровий,
обʼєднує 14 ФАЗ (28 з обох боків). Починається між великим і другим пальцями стопи, переходить на внутрішню
поверхню гомілки і стегна, проходить
через пах і сечовий міхур, торкається
неправдивих ребер і закінчується у соска.
Згідно традиційній Чжень-цзю терапії обумовлює вегетативні симптоми
втоми, пухлину печінки, розлад кишковика і вторинні прояви (жовтяниця, дерматози, головні і суглобові болі).
Згідно канонам "Функціональної вегетології" входить до другого комплекса (ФК-2=SP,LR,KI) і забезпечує
його парасимпатичну спрямованість…

FVS LR – “Liver”. Centripetal,
combines 14 FAZs (28 from both sides).
Begins between the big and the second
toes, runs goes to the internal surface of
the shin and hip, goes through the groin
and the urinary bladder, touches asternal
ribs and ends at mammilla.
According to the traditional Zhen-tszyu
therapy, the treatment causes vegetative
symptoms of tiredness, tumor of liver,
disorder of intestines and secondary
symptoms (jaundice, dermatosis, headache and articular pain).
According to the canons of "Functional Vegetology" is included in the second complex (FC-2=SP,LR,KI) and provides its para-sympathetic orientation ...

LR-1ДА-ДУНЬ: ТИЛЬНА ПОВЕРХНЯ ДИСТАЛЬНОЇ ФАЛАНГИ 1-ГО ПАЛЬЦЯ СТУПНІ, 3 ММ
ЗОВНІ КУТКА КОРІННЯ НІГТЯ (D ADUN: on the lat-

eral aspest of the dorsum phalanx of the 1 toe, 3
mm from the exterior corner of nail root).
LR-2▼СІН-ЦЗЯНЬ: ТИЛЬНА ПОВЕРХНЯ СТУПНІ, В ЗАПА-ДИНІ МІЖ І-ІІ ПЛЕСНО-ФАЛАНГОВИМ СУГЛОБАМИ, 0,5 Ц. ВИЩЕ КРАЮ ПОМІЖ ПАЛЬЦЬОВОЇ ПЕРЕТИНКИ (X INGJIAN: on the web between the I and II toes).
LR-3ТАЙ-ЧУН: ТИЛЬНА ПОВЕРХНЯ СТУПНІ, САМЕ ВУЗЬКЕ МІСЦЕ ВВЕРХУ МІЖ І-ІІ ПЛЕСНЯКАМИ (TAI- CHONG: on the dorsal surface of
foot, in the most narrow area between I-II metatarsal bones).
LR-5 ЛІ-ГОУ: ВНУТРІШНЯ ПОВЕРХНЯ ГОМІЛКИ, ЗАДНІЙ КРАЙ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ, 5 Ц. ВІД ЦЕНТРУ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КОЛОДОЧКИ (L IGOU: 5 cun above the malleolus medialis, on the medial surface of the tibia near the
medial edge).
LR-6ЧЖУН-ДУ: МЕДІАЛЬНИЙ КРАЙ ВЕЛИКО-ГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ, 7 Ц. ВІД ЦЕНТРУ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КОЛОДОЧКИ (ZHONGDU: 7 cun
above the malleolus medialis).
LR-8▲ЦЮЙ-ЦЮАНЬ: МЕДІАЛЬНИЙ КІНЕЦЬ
ПІДКОЛІННОЇ СКЛАДКИ. ПРИ ВИЗНАЧЕННІ НОГА
ЗІГНУТА В КОЛІННОМУ СУГЛОБІ (QUQUAN: in the
pit at the medial end of the transverse fold of the
articulation genus with flexed knee).
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LR-13♣ GB ЧЖАН-МЕНЬ: НИЖНІЙ КРАЙ ВІЛЬНОГО КІНЦЯ ХІ-го РЕБРА (HANGat the lower edge of the free and of the ХІ rib).
LR-14 (♣GB-ST-SP) ЦІ-МЕНЬ: В VI МІЖРЕБРИНІ ПО СЕРЕДНЬО КЛЮЧИЧНІЙ
ЛІНІЇ (QIMEN: in the VI intercostal space amidst the clavicular line).
MEN:

BL-18 ГАНЬ-ШУ: 1,5 ЦУНЯ ЗОВНІ ОСТИСТОГО ПАРОСТКУ ІХ-ГО ГРУДНОГО
ХРЕБЦЯ (G ANSHU: 1,5 cun lateral to the lower edge of the processus spinous of the

IX-th thoracic vertebra).

ТОПОГРАФІЯ СТАНДАРТНИХ ФАЗ
КАНАЛУ KI

LOCATION OF STANDARD FAZ
OF THE CHANNEL KI

ФВС KI–“Нирки”. Доцентровий,
обʼєднує 27 ФАЗ (54 з обох боків). Починається в центрі підошви, проходить
по внутрішній стороні стопи і стегна,
піднімаючись до області сечового міхура, звідти через пупок і грудину і закінчується в підключичній ямці.

FVS KI – “Kidneys”. Centripetal,
combines 27 FAZs (in total – 54 on both
sides). Begins at the center of the sole,
runs through the interior side of the foot
and hip, going up to the area of the
urinary bladder, then through the navel
and chest, and ends in the subclavian
artery.
According to the traditional Zhentszyu therapy, the treatment causes disorders of renal and cardiac blood circulation, disposition towards neurasthenia and epilepsy.
According to the canons of "Functional Vegetology" is included in the second complex (FC-2=SP,LR,KI) and provides its para-sympathetic orientation ...

Згідно традиційній Чжень-цзю терапії обумовлює порушення ниркового і
серцевого кровообігу, схильність до
неврастенії і епілепсії.
Згідно канонам "Функціональної вегетології" входить до другого комплекса (ФК-2=SP,LR,KI) і забезпечує
його парасимпатичну спрямованість…

KI-2▼Ж АНЬ-ГУ: МЕДІАЛЬНА СТОРОНА
СТОПИ, ЗАПАДИНА СПЕРЕДУ І ЗНИЗУ ГОРБКУВАТОСТІ ЧОВНОВИДНОЇ КІСТКИ (RANGU:
in the pit at the lower edge of the tuberositas
ossis navicularis).
KI-3 ТАЙ-СІ: ПОСЕРЕДИНІ ПОМІЖ
П’ ЯТКОВИМ СУХОЖИЛКОМ І ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЮ КОЛОДОЧКОЮ НА РІВНІ ЇЇ ЦЕНТРУ

(TAIXI: in the middle of horizontal distance
between heel string and medial malleolus (in
centre of it).
KI-4 ДА-ЧЖУН : В ЗАПАДИНІ КРІПЛЕННЯ П’ ЯТКОВОГО СУХОЖИЛКУ ДО П’ ЯТКОВОЇ КІСТКИ (DAZHONG: in the pit, where
Achilles tendon is connected with the heel
bone).
KI-5  Ш УЙ-ЦЮАНЬ: 1 Ц. НИЖЧЕ
ЗОНИ R-3, В ЗАПАДИНІ БІЛЯ МЕДІАЛЬНОГО
ПАРОСТКУ БУГРА П’ЯТКОВОЇ КІСТКИ
(SUIQUAN: 1 cun below the zone R-3, in the
pit near the medial process of calcanean tuber).
KI-7▲ФУ-ЛЮ: 2 Ц. ВИЩЕ ЦЕНТРУ ВЕЛИКО-ГОМІЛКОВОЇ КОЛОДОЧКИ, ПО ПЕРЕДНЬОМУ КРАЮ АХІЛЛОВОГО СУХОЖИЛКУ
(FULIU: 2 cun above the center of medial
malleolus, along the front edge of Achilles
tendon).
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KI-22  БУ-ЛАН: 2 Ц. ЗОВНІ ПЕРЕДНЬОЇ СЕРЕДИННОЇ ЛІНІЇ, В V-Й МІЖРЕБРИНІ
(BULANG: 2 cun lateral to the front medial line in the intercostal space).
BL-23 Ш ЕНЬ-ШУ : 1,5 ЦУНЯ ЗОВНІ ОСТИСТОГО ПАРОСТКУ ІІ-ГО ПОПЕРЕКОВОГО ХРЕБЦЯ (SHENSHU : 1,5 cun entoleted from the lower edge of the spinous
process of the ІІ lumbar vertebra).
ТОПОГРАФІЯ СТАНДАРТНИХ ФАЗ
КАНАЛУ SI

LOCATION OF STANDARD FAZ
OF THE CHANNEL SI

ФВС SI –“Тонкий кишковик”. Доцентровий, обʼєднує 19 ФАЗ (38 з обох
боків). Зовнішній хід починається від
нігтьової пластинки мізинця, проходить по задній поверхні передпліччя
уздовж ліктьової кістки до плечового
суглоба, піднімається ззаду кута нижньої щелепи до вилицюватої дуги та зовнішнього кута ока і закінчується у вушного козелка.
Згідно традиційній Чжень-цзю терапії обумовлює стан тонкого кишковика, функціональні розлади шлунку і
серця, має відношення до неврастенії,
психозу, паркінсонізму і епілепсії.

FVS SI – “Small intestine”. Centripetal,
combines 19 FAZs (38 from both sides).
The exterior path begins at the nail plate
of the small finger, goes through the
posterior surface of forearm along the
ulnar bone to the shoulder joint, goes up
on the posterior side of the corner of the
lower jaw to the cheek arch and the
exterior corner of the eye and ends at the
antilobium.
According to the traditional Zhentszyu therapy, the treatment causes the
state of the small intestine, functional
disorders of stomach and heart, has
relation to neurasthenia, psychosis, Parkinson disease and epilepsy.
Згідно канонам "Функціональної веAccording to the canons of "Funcгетології" входить до третього комп- tional Vegetology", it enters the third
лекса (ФК-3=SI,TE,LI) і підтримує його complex (FC-3=SI,TE,LI) and supports
симпа-тичну спрямованість…
its sympathetic orientation ...
SI-1 Ш АО-ЦЗЕ: ДИСТАЛЬНА ФАЛАНГА
V-ГО ПАЛЬЦЯ ДОЛОНІ, 3 ММ ЗОВНІ ВІД КОРІННЯ НІГТЯ (SHAOZE: on the distal phalanx of
the V-th finger, 3 mm towards the outside of nail
root).
SI-3 ▲ ХОУ-СІ: ЛІКТЬОВИЙ КРАЙ ДОЛОНІ,
В ЗАПАДИНІ ЗА ДИСТАЛЬНОЮ ГОЛОВКОЮ V-Ї
П’ ЯСТКОВОЇ КІСТКИ
(HOUXI: on the ulnar
edge of the caput of os metacarpale V, in the
depression of the end of the palmar trancerse
fold).
SI-4 ВАНЬ-ГУ: ЛІКТЬОВИЙ КРАЙ ДОЛОНІ,
ПРО-МІЖОК
МІЖ
ОСНОВОЮ
V-Ї
П’ ЯСТКОВОЇ КІСТКИ І КІСТКАМИ ЗАП’ЯСТКА
(WANGU: on ulnar palmar edge, between the
base of V metacarpal bone and wrist bones).
SI-6  ЯН-ЛАО: НАД ШИЛОВИДНИМ ПАРОСТКОМ ГОЛОВКИ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, МІЖ СУ-

ХОЖИЛКАМИ
ЛІКТЬОВОГО
РОЗГИНАЧА
ЗАП’ЯСТКА І РОЗГИНАЧА МІЗИНЦЯ (YANGLAO:

over styloid process of ulna, between ulnar extensor muscle of wrist tendons and the extensor
of the little finger).
SI-7  ЧЖІ-ЧЖЕН: 5 Ц. ВИЩЕ ПРОМЕНЕВО-ЗАП’ ЯСТКО-ВОГО СУГЛОБУ, НА ЛІНІЇ ЗОН
SI-5 ТА SI-8 (ZHIZHENG: 5 cun higher from
wrist joint, on the line of zones SI-5 and SI-8)
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SI-8 ▼ СЯО-ХАЙ: ЛІКТЬОВА БОРОЗНА МІЖ ВНУТРІШНЬОЮ КОЛОДОЧКОЮ ПЛЕЧА
І ЛІКТЬОВИМ ПАРОСТКОМ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ (XIAOHAI: in ulnar pit between internal

epicondyle of humeral bone and olecranon of ulnar bone).
SI-18  ЦЮАН-ЛЯО: ЗАПАДИНА НИЖНЬОГО КРАЮ ВИЛИЧНОЇ КІСТКИ, ПО ВЕРТИКАЛЬНІЙ ЛІНІЇ ВІД ЗОВНІШНЬОГО КУТКА ОКА (QUANLIAO: in the pit of the lower
edge of zygomatic bone, along the vertical line from external eye angle).
CV-4 Г УАНЬ-ЮАНЬ: ПЕРЕДНЯ СЕРЕДИННА ЛІНІЯ, 3Ц. НИЖЧЕ ПУПКА (GUANYUAN: front medial line, 3 cun down from navel).
BL-27 СЯО-ЧАН-ШУ: 1,5 ЦУНЯ ЗОВНІ ЗАДНЬОЇ СЕРЕДИННОЇ ЛІНІЇ, В ЗАПАДИНІ
МІЖ КУПРИКОМ
(XIAOCHANGSHU:

І

ВЕРХНІМ

ВНУТРІШНІМ

КРАЄМ

КУБОВИДНОГО

ГРЕБНЯ

1,5 cun towards outside from the rear medial line, on the level of
the first dorsal sacral foramen, in the pit between internal edge of upper rear hipbone
and sacrum).
ТОПОГРАФІЯ СТАНДАРТНИХ ФАЗ
КАНАЛУ TE

LOCATION OF STANDARD FAZ
OF THE CHANNEL TE

ФВС TE –“Трійний обігрівач –
лімфатична система”. Доцентровий,
обʼєднує 23 ФАЗ. Починається над нігтем безіменного пальця, йде по задній
поверхні руки до ключиці і скроневої
кістки, огинає вухо, опускається до нижньої щелепи і закінчується у зовнішнього краю ока.
Складається з нижнього, центрального і верхнього відрізків (обігрівачів). Верхній контролює дихання,
центральний – травлення, нижній – сечостатеву систему і біохімічний стан
організму. Згідно традиційній Чженьцзю терапії обумовлює порушення дихання, судоми, глухоту і невралгії.

FVS TE – “Triple energizer – lymphatic
system”. Centripetal, combi-nes 23 FAZs
(46 from both sides). Begins over the nail
of the ring finger, runs along the posterior
side of hand to the collar bone and
temporal bone, binds ear, goes down to the
lower jaw and ends on the exterior edge of
the eye.
Composed of the inferior, central and
superior segments (energizers). The superior segment controls breathing, central
controls digestion, and the inferior controls urogenital system and biochemical
state of the organism. According to the traditional Zhen-tszyu therapy, the treatment
causes disorders of breathing, spasms,
deafness and neuralgias.
Згідно канонам "Функціональної веAccording to the canons of "Functional
гетології" входить до третього ком- Vegetology", it enters the third complex
плекса (ФК-3=SI,TE,LI) і підтримує (FC-3=SI,TE,LI) and supports its sympaйого симпатичну спрямованість…
thetic orientation ...
TE-1 ГУАНЬ-ЧУН: 0,3 СМ ВІД КУТА ЛІКТЬОВОГО КРАЮ НІГТЬОВОГО КОРІННЯ IV-ГО ПА(GUANCHONG: 0,3 cm interior (to the ulnar side) from the nail root of the IV finger).

ЛЬЦЯ

TE-3▲ ЧЖУН-ЧЖУ: ТИЛ ДОЛОНІ МІЖ IV-V П’ ЯСТКОВИМИ КІСТКАМИ, В ЗАПАДИНІ ПОЗАДУ
IV-Ї КІСТКИ (ZHONGZHU: on the rear surface of palm between the IV-V metacarpal
bones, in the pit backwards from the IV bone).
ГОЛОВКИ

TE-4 ЯН- ЧІ: ТИЛЬНА ПОВЕРХНЯ ЗАП’ ЯСТКОВОГО СУГЛОБУ, ЗАПАДИНА МІЖ СУХОЖИЛКА-МИ РОЗГИНАЧІВ ПАЛЬЦІВ І V-ГО ПАЛЬЦЯ (Y ANG- CHI : on dorsal surface of wrist joint, in

the recess between tendons of extensor muscle of fingers and extensor muscle of V finger).
TE -5 ВАЙ-ГУАНЬ: 2Ц. ВИЩЕ ЗАП’ЯСТКОВОГО СУГЛОБУ, ВНУТРІШНЯ ПОВЕРХНЯ МІЖ ПРОМЕНЕВОЮ І ЛІКТЬОВОЮ КІСТКАМИ (WAIGUAN: 2 cun above the transverse fold of dorsum of
wrist between the radius and the ulna).
TE-7 ХУЕЙ-ЦЗУН: НА ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ЛІНІЇ ВІД TR-6, ПРОМЕНЕВИЙ КРАЙ ЛІКТЬОВОЇ
КІСТКИ (HUIZONG: on the horizontal level of the point TE-6, at the radial edge of ulnar bone).
TE-8 ( LI-TE-SI) С АНЬ-ЯН-ЛО: 4Ц. ВИЩЕ ЗАП’ ЯСТКОВОГО СУГЛОБУ, МІЖ ПРОМЕНЕВОЮ
І ЛІКТЬОВОЮ КІСТКАМИ, НА ВНУТРІШНІЙ ПОВЕРХНІ (SANYANGLUO: 4 cun superior of wrist
joint, between radial and ulnar bones on the rear surface of forearm).
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TE-10▼ТЯНЬ- ЦЗИН: 1 Ц. ВИЩЕ ЛІКТЬОВОГО ПАРОСТКУ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ
(TIANJING: superior to the olecranon, in the
pit, when the elbow is flexed).

TE-17 (♣GB-TE) І- ФЕН: МІЖ ПУПКОВИДНИМ ПАРОСТКОМ (ПОЗАДУ МОЧКИ
ВУХА) І ГІЛКОЮ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ
(YIFENG: posterior to the lower edge of the

lobolus auriculae in the pit of antero-inferior to the processus mastoideus).
TE-23СИ- ЧЖУ-КУН: КІНЕЦЬ БРІВ, ЛАТЕРАЛЬНИЙ КРАЙ ВИЛИЧНОГО ПАРОСТКУ
ЛОБНОЇ КІСТКИ (SIZHUKONG: in the pit lateral to the lateral tip of the supercilium).

BL-22 САНЬ- ЦЗЯО- ШУ: 1,5 ЦУНЯ ЗОВНІ ОСТИСТОГО ПАРОСТКА І-ГО ПОПЕРЕКОВОГО ХРЕБЦЯ (SANJIAOSHU: 1,5 cun lateral

to the lower edge of the processus prinosus
of the Ist lumbar vertebra).

ТОПОГРАФІЯ СТАНДАРТНИХ ФАЗ
КАНАЛУ LI

LOCATION OF STANDARD FAZ
OF THE CHANNEL LI

LI-2▼ ЕР-ЦЗЯНЬ: ПРОМЕНЕВИЙ
КРАЙ ВКАЗІВНОГО ПАЛЬЦЯ, В ЗАПАДИНІ ВИЩЕ П’ ЯСТ -КОВО-ФАЛАНГОВОГО СУГЛОБУ (ERJIAN: at the radial
edge of the forefinger, in the pit higher
of metacarpophalangeal articulation).

LI-4 ХЕ-ГУ: ПРОМІЖОК МІЖ I-II
П'ЯСТКОВИМИ КІСТКАМИ, БЛИЖЧЕ ДО
ПРОМЕНЕ -ВОГО КРАЮ ІІ-Ї П’ ЯСТКОВОЇ
КІСТКИ (HEGU: in the space between III metacarpal bones, closer to the radial
edge of the ІІ metacarpal bone).

LI-5 ЯН-СІ: ПРОМЕНЕВИЙ КРАЙ
ЗАП’ЯСТКА, МІЖ СУХОЖИЛКАМИ КОРОТКОГО І ДОВГОГО РОЗГИНАЧА ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ. ЦЕНТР АНАТОМІЧНОЇ
ТАБАКЕРКИ (Y ANGXI: at radial edge of

wrist joint, between te ndons of short
and long extensor muscles of thumb (in
the centre of anatomic snuffbox).
LI-6 ПЯНЬ-ЛІ: ТИЛЬНА ПОВЕРХНЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ, НА 3 Ц.
ВИЩЕ GI-5. ЯКЩО СХРЕСТИТИ ДОЛОНІ,
ТОЧКА ОПИНИТЬСЯ ПІД КІНЧИКОМ СЕРЕДНЬОГО ПАЛЬЦЯ (PIANLI: on the
rear surface of the radial bone, 3 cun
higher of GI-5 (if to cross palms, the
point would be under the long finger
tip).
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LI-11▲ЦЮЙ-ЧІ: МЕДІАЛЬНИЙ КІНЕЦЬ ЛІКТЬОВОЇ СКЛАДКИ, ПРИ ЗГИНАННІ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБУ (QUCHI: on the average distance between external epicondyle of

humerus and radial edge of the skin fold of the elbow crease (during bending of the
elbow joint).
LI-20ІНЬ-СЯН: НОСО-ГУБНА СКЛАДКА, 0,5 ЦУНЯ ЗОВНІ ЦЕНТРУ НОСОВОГО
КРИЛА (Y INGXIANG : In the nasolabial fold 0,5 cun outside of the wing of nose center).
BL-25ДА-ЧАН-ШУ: НА 1,5 Ц. ЗОВНІ НИЖНЬОГО КРАЮ ОСТИСТОГО ПАРОСТКУ
IV-ГО ПОПЕРЕКОВОГО ХРЕБЦЯ (DACHANGSHU: 1,5 cun outside of the lower edge of
pinous process of IV lumbar vertebra).
ST-25ТЯНЬ-ШУ: НА РІВНІ ПУПКА, 2Ц. НАЗОВНІ ВІД ПЕРЕДНЬОЇ СЕРЕДИННОЇ ЛІНІЇ (TIANSHU: on the navel level, 2 cun outside of the front medial line).
ФВС LI –“Товстий кишковик”. Доцентровий, обʼєднує 20 ФАЗ (28 з обох
боків). Починається на зовнішній стороні верхньої фаланги вказівного пальця, біля кута нігтьового ложа, проходить уздовж зовнішньої, вентральної
сторони руки до ключиці, торкається
верхніх шийних хребців, повертається
до ключиці ближче до грудної кістки.
Проходить через нижню щелепу і куточок рота до протилежної носо-губної
складки і закінчується
Згідно традиційній Чжень-цзю терапії обумовлює захворювання товстого
кишковика, зубів і ясен, астматичні
скарги і шкірні хвороби.
Згідно канонам "Функціональної вегетології" входить до третього комплекса (ФК-3=SI,TE,LI) і підтримує
його симпа-тичну спрямованість…

FVS LI – “Large intestine”. Centripetal,
combines 20 FAZs (40 from both sides).
Begins at the exterior side of the upper
phalanx of the forefinger, near the corner
of the nail-bed, goes along the exterior
ventral side of the arm up to the
collarbone, touches upper cervical
vertebrae, returns to collarbone closer to
the chest bone. Passes through the lower
jaw in the mouth corner to the opposite
nasolabial fold and ends.
According to the traditional Zhentszyu therapy, the treatment causes
diseases of the large intestine, teeth and
gums, asthma and skin diseases.

ТОПОГРАФІЯ СТАНДАРТНИХ ФАЗ
КАНАЛУ LU

LOCATION OF STANDARD FAZ
OF THE CHANNEL LU

According to the canons of "Functional Vegetology", it enters the third
complex (FC-3=SI,TE,LI) and supports
its sympathetic orientation ...

ФВС LU–“Легені”. Відцентровий,
обʼєднує 11 ФАЗ (22 з обох боків). Починається біля пахви між другим і третім ребрами, проходить уздовж внутрішньої сторони плеча та передпліччя і
закінчується на внутрішній стороні великого пальця руки.
Згідно традиційній Чжень-цзю терапії обумовлює функціональні порушення дихальної системи і ускладнення хвороб серця, носа і очей.

FVS LU – “Lungs”. Centrifugal,
combines 11 FAZs (22 from both sides).
Begins near the armpit between the
second and the third ribs, goes along the
interior side of the shoulder and forearm,
and ends on the interior side of the big
finger.
According to the traditional Zhentszyu therapy, the treatment causes functional dis-orders of the respiratory system
and complication of heart diseases,
diseases of nose and eyes.
Згідно канонам "Функціональної веAccording to the canons of "Funcгетології" входить до четвертого ком- tional Vegetology", it is included in the
плекса (ФК-4=LU,PC,HT) і підтримує fourth complex (FC-4=LU,PC,HT) and
його парасимпатичну спрямованість… supports its parasympathetic orientation
...
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LU-1♣ ЧЖУН-ФУ: ПІДКЛЮЧИЧНА ЯМКА, 6 Ц. НАЗОВНІ ВІД ПЕРЕДНЬОЇ
СЕРЕДИННОЇ ЛІНІЇ НА РІВНІ І-Ї МІЖРЕБРИНИ (ZHONGFU: in subclavian pit, 6

cun outside of the front medial line on the
level of I-st intercostal space).
LU-5▼ ЧІ-ЦЗЕ: НА СКЛАДЦІ ЛІКТЬОВОГО ЗГИНУ. ПРОМЕНЕВИЙ КРАЙ СУХОЖИЛКА ДВОГОЛОВОГО М’ЯЗУ ПЛЕЧА
(CHIZE: in the fold of cubital crease at
the radial edge of tendon of biceps muscle of arm).
LU-6 КУН-ЦЗУЙ: НА ЛІНІЇ ПОМІЖ
ЗОНАМ LU-5 І LU-9. 5 Ц. НИЖЧЕ ЛІКТЬОВОЇ СКЛАДКИ (KONGZUI: on the line between the zones LU-5 and LU-9. 5 cun
lower of the elbow fold).
LU-7 ЛЄ-ЦЮЄ: ЛАТЕРАЛЬНА
СТОРОНА ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ, ЗАГЛИБЛЕННЯ ВИЩЕ ШИЛО-ВИДНОГО ПАРОСТКУ (1,5 Ц. ВІД ПРОМЕНЕВО-ЗАП’ ЯСТКОВОГО СУГЛОБУ). ЯКЩО СХРЕСТИТИ ДОЛОНІ МІЖ ВЕЛИКИМИ ПАЛЬЦЯМИ, ВОНА

БУДЕ ПІД КІНЦЕМ ВКАЗІВНОГО ПАЛЬЦЯ
(LIEQUE: on the radial edge of the radial

bone, in the pit higher of the styloid process, in 1,5 cun proximally of the wrist
joint (if to cross palms between big fingers, the point would be under the tip of
the forefinger).
LU-9 ТАЙ-ЮАНЬ: ЗАПАДИНА НА КІНЦІ ПОПЕРЕКОВОЇ ШКІРНОЇ СКЛАДКИ
ПРОМЕНЕВО-ЗАП’ ЯСТКОВОГО СУГЛОБУ, З ПРОМЕНЕВОГО КРАЮ ПРОМЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ (TAIYUAN: in the recess at the end of diametrical skin fold of wrist joint, at radial

edge of radial artery).
BL-13ФЕЙ-ШУ: 1,5 ЦУНЯ НАЗОВНІ ВІД НИЖНЬОГО КРАЮ ОСТИСТОГО ПАРОСТКУ ІІІ-ГО ГРУДНОГО ХРЕБЦЯ (F EISHU: in 1,5 cun on the outside of the lower edge
of spinous process of the III of thoracic vertebra).
ТОПОГРАФІЯ СТАНДАРТНИХ ФАЗ
КАНАЛУ PC

LOCATION OF STANDARD FAZ
OF THE CHANNEL PC

ФВС PC –“Перикард – регулятор
серця”. Відцентровий, обʼєднує 9 ФАЗ
(18 з обох боків). Починається між соском і пахвою між третім і четвертим ребрами, проходить уздовж внутрішньої
сторони руки і закінчується на внутрішній стороні верхньої фаланги вказівного пальця.
Згідно традиційній Чжень-цзю терапії обумовлює функціональний вплив
на периферичний кровообіг, склад
крові і постачання поживними речовинами ІНЬ-органів.
Згідно канонам "Функціональної вегетології" входить до четвертого комплекса (ФК-4=LU,PC,HT) і підтри-мує

FVS PC – “Pericardium – heart
regu-lator”. Centrifugal, combines 9
FAZ (18 from both sides). Begins near
the mammilla and the armpit between the
third and the fourth ribs, goes along the
interior side of the arm and ends on the
interior side of the superior phalanx of the
forefinger.
According to the traditional Zhentszyu therapy, the treatment causes functional influence on the peripheral blood
circulation, blood composition and supply of YIN organs with nutrients.
According to the canons of "Functional Vegetology", it is included in the
fourth complex (FC-4=LU,PC,HT) and
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його
парасимпатичну
ність…

спрямова- supports its parasympathetic orientation
...
PС-4 СІ-МЕНЬ: ДОЛОННО-СЕРЕДИННА
ЛІНІЯ, 5 Ц. ВИЩЕ ЗАП’ЯСТКОВОГО СУГЛОБУ,
МІЖ ПРОМЕНЕВИМ ЗГИНАЧЕМ ЗАП’ ЯСТКА І ДОВГИМ ДОЛОННИМ М’ЯЗОМ (X IMEN: 5 cun
above the transverse wrist fold, between the tendons of the radial flexor muscle of wrist and
long palmar muscle).
PС-5 ЦЗЯНЬ-ШІ: МІЖ СУХОЖИЛКАМИ
ДОВГОГО ДОЛОННОГО М’ ЯЗУ І ПРОМЕНЕВИМ
ЗГИНАЧЕМ ЗАП’ ЯСТКА, НА 3 Ц. ВИЩЕ ЗАП’ЯСТКОВОГО СУГЛОБУ (JIAN-SHI: between the tendons of long palmar muscle and radial flexor
muscle of wrist, 3 cun above radiocarpal articulation).
PС-6 НЕЙ-ГУАНЬ: МІЖ СУХОЖИЛКАМИ
ДОВГОГО ДОЛОННОГО М’ ЯЗУ І ПРОМЕНЕВИМ
ЗГИНАЧЕМ ЗАП’ ЯСТКА, НА 2 Ц. ВИЩЕ ЗАП’ЯСТКОВОГО СУГЛОБУ (N EIGUAN: between the tendons of long palmar muscle and radial flexor
muscle of wrist, 2 cun above the transverse wrist
fold).
PС-7▼ДА-ЛІН: ПОПЕРЕКОВА ШКІРНА
СКЛАДКА ЗАП’ЯСТКОВОГО СУГЛОБУ, МІЖ СУХОЖИЛКАМИ ДОВГОГО ДОЛОННОГО М’ЯЗУ І
ПРОМЕНЕВОГО ЗГИНАЧА ЗАП’ ЯСТКА (DALING:
on diametrical skin fold of wrist joint, between
tendons of long palmar muscle and radial flexor
muscle of wrist).
PС-8 ЛАО-ГУН: В ЦЕНТРІ ДОЛОНІ МІЖ ІІ І ІІІ-Ю П’ЯСТКОВИМИ КІСТКАМИ.
ЯКЩО ДОЛОНЮ ЗЖАТИ В КУЛАК ЗОНА БУДЕ ПІД ІІІ-М ПАЛЬЦЕМ (LAOGONG: in the
middle of the palm, between the middle line of II-III metacarpal bones (if to make a
fist, the point would be under the III finger).
PС-9▲ ЧЖУН-ЧУН: ДИСТАЛЬНА ФАЛАНГА ІІІ-ГО ПАЛЬЦЯ ДОЛОНІ, 0,3 СМ ВІД
ПРОМЕНЕ -ВОГО КОРІННЯ НІГТЯ (ZHONGCHONG: at the tip of the middle finger).
PС-1 (♣ LR-GB-TE-PC) ТЯНЬ-ЧІ: IV-ТА МІЖРЕБРИНА, 5Ц. НАЗОВНІ
ПЕРЕ-ДНЬОЇ СЕРЕДИННОЇ ЛІНІЇ ГРУДЕЙ (TIANCHI: in the IV intercostal
space, 5 cun outside from the front medial chest line).
BL-14 ЦЗЮЄ-ІНЬ-ШУ: 1,5Ц. ЗОВНІ ОСТИСТОГО ПАРОСТКУ ІІ-ГО ПОПЕРЕКОВОГО ХРЕБЦЯ (JUEYINSHU: 1,5 cun lateral to the lower edge of the processus spinosus of the 4-th thoracic vertebra).
ТОПОГРАФІЯ СТАНДАРТНИХ ФАЗ
КАНАЛУ HT

LOCATION OF STANDARD FAZ
OF THE CHANNEL HT

ФВС HT –“Седце”. Відцентровий,
обʼєд-нує 9 ФАЗ (18 з обох боків). Починається під грудним м'язом (musculus pectoralis) на рівні третього ребра,
проходить уздовж внутрішньої сторони плеча і передпліччя і закінчується
біля внутрішнього кута нігтьового валика мізинця.
Згідно ТЧЦТ обумовлює хвороби серця і порушення кровообігу, хворобливі прояви тонкого кишковика, горла

FVS HT “Heart”. Centrifugal,
combines 9 FAZs (18 from both sides).
Begins under the pectoral muscle at the
level of the third rib, goes along the
interior side of the shoulder and forearm,
and ends near the interior corner of the
nail fold of the small finger.
According to the traditional Zhentszyu therapy, the treatment causes heart
diseases and disorders of blood
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і очей.
Згідно канонам "Функціональної
веге-тології" входить до четвертого
комплекса (ФК-4=LU,PC,HT) і підтримує його парасимпатичну спрямованість…

circulation, disease states of the small
intestine, throat and eyes.
According to the canons of "Functional Vegetology", it is included in the
fourth complex (FC-4=LU,PC,HT) and
supports its parasympathetic orientation
...

HT-1 ЦЗІ-ЦЮАНЬ: ЦЕНТР ПІДПАХВИННОЇ ЯМКИ, МЕДІАЛЬНО ПІДПАХВИННОЇ АРТЕРІЇ (JIQUAN: in the center of axil-

lary pit, towards the inside of axillary artery).
HT-5 ТУН-ЛІ: ПРОМЕНЕВИЙ КРАЙ СУХОЖИЛКА ЛІКТЬОВОГО ЗГИНАЧА ЗАП’ЯСТКА, НА 1 Ц. ВИЩЕ ЗОНИ HT-7 (TONGLI: at
the radial edge of ulnar flexor muscle of
wrist tendon, 1 cun higher from the point
HT-7).
HT-6 ІНЬ-СІ: ПРОМЕНЕВИЙ КРАЙ
СУХО-ЖИЛКА
ЛІКТЬОВОГО
ЗГИНАЧА
ЗАП’ЯСТКА, НА 0,5 Ц. ВИЩЕ ЗОНИ HT-7
(YINXI: on the radial edge of ulnar flexor
muscle of wrist tendon, 0,5 cun higher from
the point HT-7).
HT-7▼Ш ЕНЬ-МЕНЬ: ПОПЕРЕКОВА
ШКІРНА СКЛАДКА ПРОМЕНЕВО-ЗАП’ЯСТКОВОГО СУГЛОБУ, ЗАПАДИНА МІЖ ГОРОХУВАТОЮ ТА ЛІКТЬОВОЮ КІСТКАМИ, З ПРОМЕНЕВОГО КРАЮ СУХОЖИЛКА ЛІКТЬОВОГО ЗГИНАЧА ЗАП’ ЯСТКА (SHENMEN: on diamet-

rical skin fold of wrist joint in the recess between pisiform and ulnar bones (at radial
edge of the tendon of radial flexor muscle of
wrist).
HT-9▲ Ш АО-ЧУН: ДИСТАЛЬНА ФАЛАНГА V-ГО ПАЛЬЦЯ, 0,3 СМ В ПРОМЕНЕВУ СТОРОНУ ВІД КОРІННЯ НІГТЯ (SHAOCHONG: оn distal phalanx of the V finger
0,3 сm to the radial side from nail root)
CV-14 ЦЗЮЙ-ЦЮЄ: НА 6Ц. ВИЩЕ ПУПКА ПО БІЛІЙ ЛІНІЇ ЖИВОТА (JIQUE: 6
cun higher from navel along the abdominal raphe).
BL-15 СІНЬ-ШУ: НА 1,5Ц. ЗОВНІ НИЖНЬОГО КРАЮ ОСТИСТОГО ПАРОСТКУ ХІГО ГРУДНОГО ХРЕБЦЯ (XINHUA: 1,5 cun towards outside from the lower edge of spinous process of the ХІ thoracic vertebra).
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11. ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА
11. BACKGROUND LITERATURE-INFORMATION PAGE
НЕВІДОМА КИТАЙСЬКА ГОЛКОТЕРАПІЯ
(РЕАЛЬНІСТЬ, ПОМИЛКИ, ПРОБЛЕМИ)

UNKNOWN CHINESE ACUPUNCTURE
(REALITY, ERRORS, PROBLEMS)

В.Макац, Є.Макац, НЕВІДОМА КИТАЙСЬКА
ГОЛКОТЕРАПІЯ (РЕАЛЬНІСТЬ, ПОМИЛКИ,
ПРОБЛЕМИ) ТОМ І // 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
“Функціонально-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 традиційного напрямку і вносить
суттєву корекцію в основи Східної та Західної терапевтичних філософій…
Книга (біофізичний атлас) адресована
бажаючим отримати неординарні знання по
новій фундаментальній основі біології, здатним критично осмислити механістичні постулати європейської терапевтичної школи.
Пріоритет наукового відкриття належить народу України.

V.Makats, Е.Makats, UNKNOWN CHINESE
ACUPUNCTURE (REALITY, ERRORS, PROBLEMS). VOL.І // Ukraine, Vinnytsia, 2016, 276
P. ISBN 978-966-2932-80-5

The textbook had no analogues. Its second
and revised edition is conditioned by the previously unknown “Human functional-ve-getative system” and “Functional-vegetative Matrix”. The discovered phenomena point to the
biophysical reality of acupuncture channels of
the Acupuncture therapy and its vegetative essence. Identification of matrix systemic and
complex dependency 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 assessment of the mechanistic postulates of the
European therapeutic school.
Priority of the scientific discovery belongs
to the people of Ukraine.

"…Наводиться
зміст
останніх
(2016-2017) монографій з аналізом окремих положень "Функціональної вегетології" (традиційної Чжень-цзю терапії). Звертається увага на їх постійне експериментальне доповнення і
нові форми наукового аналізу. Рекомендована бажаючим ознайомитися з детальною інформацією по розробленим
напрямкам".
"…The content of the last (2016-2017)
monographs with the analysis of separate
provisions of "Functional Vegetology"
(traditional Zhenjiu therapy) is given. Attention is drawn to their constant experimental complement and new forms of scientific computer analysis. Recommended
wishing to see detailed information on developed areas".
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Підручник не має аналогів. Його друге
перероблене і доповнене видання обумовлено відкриттям невідомих раніше “Функціонально-вегетативної системи людини” і “Функціонально-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 традиційного
напрямку і вносить суттєву корекцію в основи Східної та Західної терапевтичних
філософій…
Книга (біофізичний атлас) адресована
бажаючим отримати неординарні знання
по новій фундаментальній основі сучасної
реабілітаційної технології (функціональній вегетології), здатним критично осмислити механістичні постулати європейської терапевтичної школи.
Пріоритет наукового відкриття належить народу України.

Identification of acupuncture channels, as a
problem of eastern Acupuncture therapy
Biophysical reality of the traditional
provision of the “Big cycle”
Вiophysical reality of the rule “Mother-son
(through the Big cycle)”
Biophysical reality of the traditional rule
"Biological clock"
Biophysical reality of systemic dependency through the cycle of "Five elements
(Star cycle)"
Biophysical reality of the traditional rule
"Grandfather-grandson (father-son)"
Biophysical reality of the traditional rule
"Left-right (Man-woman"
Biophysical reality of the traditional rule
"Paired channels"
Biophysical reality of the traditional rule
"Midday – midnight"
Biophysical reality of the traditional rule
"Anti-oppression"
Biophysical reality of the traditional rule
“Energy orientation of channels”
Complexes of acupuncture channels as a biophysical problem
"Makats’s vegetative matrix" as a biophysical issue of traditional acupuncture
Matrix identification of systemic dependency as an issue of traditional acupuncture
Vegetative essence of Acupuncture therapy
as an issue of “functional vegetology”
Unobtrusive advertisement
Literature on the trend
Contents

UNKNOWN CHINESE ACUPUNCTURE
(BIOPHYSICAL ATLAS OF SYSTEMIC
DEPENDENCY)
V.Makats, Е.Makats UNKNOWN CHINESE
ACUPUNCTURE (BIOPHYSICAL ATLAS OF
SYSTEMIC DEPENDENCY). VOL.II // Ukraine, Vinnytsia, 2016, P.204, ISBN 978-966-293280-5

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 acupuncture channels
of the Acupuncture therapy and its vegetative
essence. Identification of matrix systemic and
complex dependency 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
of contemporary rehabilitation technology
(functional vegetology), and who are capable
of critical assessment of the mechanistic postulates of the European therapeutic school.
Priority of the scientific discovery belongs to the people of Ukraine.
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"…Наводиться зміст останніх
(2016-2017) монографій з аналізом
окремих положень "Функціональної вегетології" (традиційної
Чжень-цзю терапії). Звертається
увага на їх постійне експериментальне доповнення і нові форми
наукового аналізу. Рекомендована
бажаючим ознайомитися з детальною інформацією по розробленим напрямкам".
"…The content of the last (20162017) monographs with the analysis
of separate provisions of "Functional
Vegetology" (traditional Zhenjiu
therapy) is given. Attention is drawn
to their constant experimental complement and new forms of scientific
computer analysis. Recommended
wishing to see detailed information
on developed areas".
ЗМІСТ (ТОМ ІI)

Від авторів
Замість рецензій
Біофізичний атлас функціональних систем
Функціонально-вегетативна система BL (сечовий міхур) як біофізична реальність
Функціонально-вегетативна система ST
(шлунок) як біофізична реальність
Функціонально-вегетативна система GB
(жовчний міхур) як біофізична реальність
Функціонально-вегетативна система SP (селезінка-підшлункова залоза) як біофізична реальність
Функціонально-вегетативна система KI (нирки) як біофізична реальність
Функціонально-вегетативна система LR (печінка) як біофізична реальність
Функціонально-вегетативна система LI (товстий кишковик) як біофізична реальність
Функціонально-вегетативна система TE
(трійний обігрівач) як біофізична реальність
Функціонально-вегетативна система SI (тонкий кишковик) як біофізична реальність
Функціонально-вегетативна система LU (легені) як біофізична реальність
Функціонально-вегетативна система PC (перикард) як біофізична реальність
Функціонально-вегетативна система HT (серце) як біофізична реальність
Функціонально-вегетативний гомеостаз як
біофізична реальність
Функціонально-вегетативний біоритм як біофізична реальність
Список монографій по невідомій "функціонально-вегетативній системі людини"
Зміст і короткі анотації
Ненавязлива реклама
НЕВІДОМА КИТАЙСЬКА ГОЛКОТЕРАПІЯ
(ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
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Contents and Abstracts
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UNKNOWN CHINESE ACUPUNCTURE
(PROBLEMS OF FUNCTIONAL VEGETALES)

В.Макац, В.Нагайчук, Є.Макац, НЕВІДОМА V.Makats, V.Nahaychuk, Е.Makats, UNKNOWN
КИТАЙСЬКА ГОЛКОТЕРАПІЯ (ПРОБЛЕ- CHINESE ACUPUNCTURE (PROBLEMS OF
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ТОМ III // Україна, Вінниця, 2017, 204 С. ISBN ine, Vinnytsia, 2017, 204 P., ISBN 978-966978-966-2932-80-5
2932-80-5

Підручник не має аналогів. Його друге
перероблене і доповнене видання обумовлено біофізичною реальністю “Функціонально-вегетативної системи людини” і
“Вегетативної матриці Макаца”. Відкриті
феномени вносять суттєву корекцію в основи реабілітаційної філософії і переводять традиційну китайську Чжень-цзю терапію в доказову медицину. Сучасна реальність вимагає свого місця в системній
фізіології і перегляду відповідних навчальних програм.
Книга адресована бажаючим отримати
неординарні знання по новій фундаментальній основі сучасної реабілітаційної технології (функціональній вегетології), здатним критично осмислити механістичні
постулати європейської терапевтичної
школи.
Пріоритет наукових розробок належить народу України.

The textbook had no analogues. Its second
and revised edition is conditioned by the previously unknown “Human functional-vegetative system” and “Functional-vegetative Matrix”. Open phenomena make significant correction in rehabilitation basics philosophy
and translate traditional Chinese Acupuncture therapy in evidence-based medicine.
Contemporary reality demands its place in
the system of physiology and view relevant
training programs.

The book is addressed to those wishing to
get creative new knowledge on the fundamentals of modern rehabilitation technology
(functional vegetology), able to critically reflect mechanistic postulates European therapeutic school.
Priority of the scientific discovery belongs
to the people of Ukraine.

"…Наводиться зміст останніх
(2016-2017) монографій з аналізом окремих положень "Функціональної вегетології" (традиційної
Чжень-цзю терапії). Звертається увага на їх постійне експериментальне доповнення і нові
форми наукового аналізу. Рекомендована бажаючим ознайомитися з детальною інформацією
по розробленим напрямкам".
"…The content of the last (20162017) monographs with the analysis
of
separate
provisions
of
"Functional
Vegetology"
(traditional Zhenjiu therapy) is
given. Attention is drawn to their
constant experimental complement
and new forms of scientific computer
analysis. Recommended wishing to
see detailed information on developed areas".
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НЕВІДОМА КИТАЙСЬКА ГОЛКОТЕРАПІЯ
(ПРОБЛЕМИ ВЕГЕТАТИВНОГО
ПАТОГЕНЕЗУ)

UNKNOWN CHINESE ACUPUNCTURE
(PROBLEMS OF VEGETATIVE
PATHOGENESIS)

В. В. Макац, В. Нагайчук, Є. Макац, О. Єрмішев НЕВІДОМА КИТАЙСЬКА ГОЛКОТЕРАПІЯ (ПРОБЛЕМИ ВЕГЕТАТИВНОГО
ПА-ТОГЕНЕЗУ) ТОМ IV // Україна, Вінниця:
Ви-давництво "Наукова ініціатива", редакція
Нілан-ЛТД, 2017,286 С., ISBN 978-966-293280-5

V. Makats, V. Nagaychuk, Е. Makats, O. Yermyshev UNKNOWN CHINESE ACUPUNCTURE
(PROBLEMS OF VEGETATIVE PATHOGENESIS). Vol. IV // Vinnytsia: “Naukova Initsiatyva”, Editorial office “Nilan Ltd.”, 2017, 286 Р.
ISBN 978-966-2932-80-5

Підручник не має аналогів. Його видання обумовлено біофізичною реальністю “Функціонально-вегетативної системи людини” і “Вегетативної матриці
Макаца”. Представлені матеріали вносять
суттєву корекцію в розуміння механізмів
функціонально-вегетативного патогенезу
і переводять традиційну китайську
Чжень-цзю терапію в доказову медицину
(реабілітаційну вегетологію).
Книга адресована бажаючим отримати
неординарні знання по новій фундаментальній основі сучасної реабілітаційної технології, здатним критично осмислити механістичні постулати європейської терапевтичної школи.
Пріоритет наукових розробок належить народу України.

The book has no analogues. Its publication is conditioned by the biophysical reality
of the "Human functional-vegetative system"
and "Vegetative matrix of Makats". The presented materials make a significant correction in understanding the mechanisms of
functional-vegetative pathogenesis and translate traditional Chinese Zhenjiu therapy into
evidence-based medicine (rehabilitation
vegetology).
The book is addressed to those wishing to
get new knowledge on the fundamentals of
modern rehabilitation technology, able to
critically analyze mechanistic postulates of
the European therapeutic school.

Priority of the scientific discovery belongs
to the people of Ukraine
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"…Наводиться зміст останніх (2016-2017) монографій з
аналізом окремих положень
"Функціональної
вегетології"
(традиційної Чжень-цзю терапії). Звертається увага на їх постійне експериментальне доповнення і нові форми наукового
аналізу. Рекомендована бажаючим ознайомитися з детальною
інформацією по розробленим
напрямкам".
"…The content of the last (20162017) monographs with the analysis of separate provisions of
"Functional
Vegetology"
(traditional Zhenjiu therapy) is
given. Attention is drawn to their
constant experimental complement
and new forms of scientific computer analysis. Recommended
wishing to see detailed information on developed areas".
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природними генераторами енергії?
РОЗДІЛ–3 ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ
ФІЗИЧНОГО РІВНЯ – ПРИНЦИПОВА
СУТНІСТЬ
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майбутнього
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БІОФІЗИКА ПОЛЬОВОГО РІВНЯ
Взаємодія фізичної матерії і вакуумного ефіру
(ефекти Допплера)
Меридіан-гліальна мережа – зона контакту акупунктурної і нервової систем
Космічні механізми як елементи життя .
Коливальні процеси як основа Живого
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