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lems of vegetative pathogenesis). Vol.4 - Vinny-

tsia: “Naukova Initsiatyva”, Editorial office “Ni-

lan Ltd.”, 2017. – 286 Р. 

      

ISBN 978-966-2932-80-5 

    Монографія не має аналогів. ЇЇ видання 

обумовлено біофізичною реальністю “Функці-

онально-вегетативної системи людини” і “Ве-

гетативної матриці Макаца”. Представлені 

матеріали вносять суттєву корекцію в розу-

міння механізмів функціонально-вегетатив-

ного патогенезу і переводять традиційну ки-

тайську Чжень-цзю терапію в доказову меди-

цину (реабілітаційну вегетологію).  
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постулати європейської терапевтичної школи. 

   The book has no analogs. Its publication is con-

ditioned by the biophysical reality of the "Human 

functional-vegetative system" and "Vegetative 

matrix of Makats". The presented materials intro-

duce a significant correction in the understanding 

of the mechanisms of functional-vegetative path-

ogenesis and transform traditional Chinese Zhen-

jiu therapy into evidence-based medicine (rehabil-

itation vegetology).  

     The book is addressed to those wishing to get 

unconventional knowledge on the fundamental 

basis of the contemporary rehabilitation technolo-

gy, and to those who are able to critically evaluate 

the mechanistic postulates of the European thera-

peutic school. 
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                                                               ПІЗНАЙ ІСТИНУ І ІСТИНА ЗРОБИТЬ ТЕБЕ ВІЛЬНИМ… 

ЕККЛЕЗІАСТ 
KNOW THE TRUTH AND TRUTH MAKES YOU AWESOME ... 

 ECCLESIASTES 
… KNOW...  

ПРІОРИТЕТ ВІДКРИТТЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-
ВЕГЕТАТИВНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ НАЛЕ-

ЖИТЬ НАРОДУ УКРАЇНИ! 
Відноситься до фундаментальних проблем 

фізіології людини і безпосередньо стосується 
традиційної Голкотерапії та вегетативного  

гомеостазу! 

THE PRIORITY OF THE DISCOVERY OF THE  
HUMAN FUNCTIONAL-VEGETATIVE SYSTEM 

BELONGS TO THE UKRAINIAN NATION. 
The discovery belongs to the fundamental issues 
of the human physiology and directly relates to 

the traditional Acupuncture and vegetative  
homeostasis. 
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"ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА 

БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ (ЕФЕКТИ В.МАКАЦА)" 

Discovery diploma НВ №18  07.11.2000 
 "FUNCTIONAL-POWER SYSTEM OF BIOLOGICAL 

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

На значному експериментальному 
матеріалі (14.546 спостережень) відк-
рита невідома раніше функціонально-
вегетативна система біологічних об’-
єктів – біофізичний аналог акупункту-
рних систем Східної Голкотерапії. Сві-
тових аналогів не має. 

     

     The previously unknown functional-
vegetative system of biological objects 
has been discovered on the basis of sub-
stantial experimental data (14.546 obser-
vations). The discovered system is the 
biophysical analog of the acupunctural 
systems of the eastern Acupuncture and 
has no world analogs.  

Доказана її енергоінформаційна сут-
ність і безпосереднє відношення до ве-
гетативного гомеостазу. Виявлені біо-
фізичні механізми функціонального 
контролю, регуляції і впливу на актив-
ність симпатичного та парасимпатич-
ного відділів вегетативної нервової си-
стеми (західних аналогів традиційних 
ІНЬ та ЯН синдромів). Встановлені 
рангові значення активності окремих 
систем і формування функціонально-
вегетативних рівнів.  

     The discovery includes proofs of its 
power-informational essence and a direct 
relation to the vegetative homeostasis. It 
also includes revealed biophysical mech-
anisms of functional control, regulation 
and the influence on the activity of sym-
pathetic and parasympathetic divisions of 
the vegetative nervous system (western 
counterparts of the traditional Yin and 
Yang syndromes). The discovery allowed 
establishing rank values of the activity of 
separate systems and the formation of 
functional-vegetative levels. 

Відкриті взаємозалежні комплекси 
функціонально-вегетативних систем, 
базові біофізичні механізми вегетатив-
ної регуляції та особливості залежності 
між окремими функціональними сис-
темами організму. Відкриті взаємоза-
лежності формують новий реабіліта-
ційний напрямок – "Функціональна ве-
гетологія", який вимагає свого місця в 
системній фізіології. 

            Another aspect of the discovery is 
that it has revealed interdependent com-
plexes of functional-vegetative systems 
and basic biophysical mechanisms of veg-
etative regulation and peculiarities of the 
dependency between separate functional 
systems of the organism. The interde-
pendencies form new rehabilitation trend 
– “Functional vegetology”, which requires 
its place within systemic physiology. 

Відкриття зареєстроване з початко-
вою назвою “Функціонально-енерге-
тична система біологічних об’єктів 
(ефекти В.Макаца)”. 

    The discovery is registered under the 
initial name “Functional-power system of 
biological objects (effects of V. Makats)” 
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ВІД АВТОРІВ FROM THE AUTHORS 

Підручник “НЕВІДОМА КИТАЙСЬКА ГО-
ЛКОТЕРАПІЯ (ПРОБЛЕМИ ВЕГЕТАТИВНОГО 
ПАТОГЕНЕЗУ)” написано в межах Дору-
чень КМ України №1861/4 і №12010/87 
для фахового забезпечення Державної 
програми "Двох етапна система реабі-
літації вегетативних порушень у ді-
тей, проживаючих в зоні радіаційного 
(екологічного) контролю". 

     The textbook “UNKNOWN CHINESE AC-
UPUNCTURE (PROBLEMS OF VEGETATIVE 
PATHOGENESIS)” has been created within 
the frames of the orders of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine №1861/4 and 
№12010/87 for the maintenance of the 
State program “Two-stage systemic reha-
bilitation of vegetative disorders in chil-
dren, who live within the zone of radiation 
(ecological) control”.  

Маючи нагоду нагадаємо наступ-
не… 

     Having the opportunity, we would like 
to remind the following… 

1.Відкрита “Функціонально-вегета-
тивна система людини” є біофізичним 
аналогом традиційної Голкотерапії. 

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

2.Вперше за тисячолітню історію 
розвитку, розроблена нами методоло-
гія дозволила ідентифікувати гіпоте-
тичні “акупунктурні канали” Голко-
терапії, біофізично доказати її веге-
тативну сутність і системну залеж-
ність. 

2. For the first time in the millennia-
long historical evolution, the developed, 
by us, methodology has allowed identify-
ing the hypothetical “acupuncture chan-
nels” of the Acupuncture, and biophysi-
cally proves its vegetative essence and 
systemic dependency. 

3.Вивчення системної залежності 
“акупунктурних каналів” виявило по-
милки  традиційного напрямку, які роз-
валили його теоретичну базу і створи-
ли Проблему міжнародного значення…  

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

4.Графологічна структура “Функці-
онально-вегетативної Матриці Мака-
ца” фактично стає сучасною теоре-
тичною основою традиційної Голко-
терапії і вимагає подальшого осмис-
лення… 

4.The graphological structure of 
“Functional-vegetative Matrix of Ma-
kats”, in fact, becomes the contemporary 
theoretical basis of the traditional Acu-
puncture and requires further comprehen-
sion. 

5.Представлена інформація відкри-
ває нову сторінку інформаційно-профі-
лактичної медицини майбутнього – 
Функціональна (клінічна) вегетологія. 

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

  

В.Г. Макац 
– експерт вищого рівня НАН України, 

доктор медичних наук, професор 
В.І. Нагайчук 

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

Є.Ф. Макац 
– доктор філософії, доцент 

О.В. Єрмішев 
– доктор філософії, доцент 

 
Україна, м.Вінниця, серпень 2017р. 

V.G. Makats  
– MD, professor, expert of the highest 

level of NAS of Ukraine 
V.I. Nahaychuk 

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

E.F. Makats  
– candidate of biological science, 

O.V. Yermyshev  
– candidate of biological science, 

 
Ukraine – Vinnytsia, August 2017 

 

 

 

ПРИЙНЯТІ АНАЛОГИ, ТЕРМІНИ І СКОРОЧЕННЯ ANALOGUES, TERMS AND ABBREVIATIONS 
ФВД – Функціонально-вегетативна  
   діагностика за методом В.Г.Макаца 

FVD – Functional-vegetative diagnostics  
   according to the method of V.G. Makats 
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ФВС – Функціонально-вегетативна 
   система людини (сучасна термінологія) 

FVS – Human functional-vegetative  
   system (contemporary terminology) 

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

FVH – functional-vegetative homeostasis 
   (contemporary terminology) 

ФВМ – Функціонально-вегетативна Матриця 
Макаца (сучасна термінологія) 

FVM – functional-vegetative Matrix of Makats 
(contemporary terminology) 

 

 

ПЕРЕДМОВА FOREWORD 
 

Наш підхід до розуміння нового ре-

абілітаційного напряму в якості функ-

ціонально-вегетативної медицини за-

снований на сорокарічному періоді до-

сліджень традиційної китайської 

Чжень-цзю терапії. Свої моделі ми на-

магалися будувати на основі визнаних 

медичних теорій, щоб подолати прірву, 

яка розділяє науку і метафізику. 

Our approach to the understanding of 

the new rehabilitation trend as to the func-

tional-vegetative medicine is based on the 

forty years of research on the traditional 

Chinese Zhenjiu therapy. We tried to build 

our models on the basis of the recognized 

medical theories in order to overcome the 

abyss that separates science and metaphys-

ics. 

В практичній медицині минулого 

століття переважне значення було на-

дано фармакологічним препаратам, що 

привело до неоправданого забуття фі-

лософії і засобів традиційної Східної 

терапії. Та останнім часом всe більше 

фахівців терапевтичного профілю ста-

ли відмічати не тільки стабілізацію на-

слідків медикаментозної терапії, але і 

зниження її клінічної ефективності, що 

засвідчило вичерпану можливість на-

прямку. Нещодавно, академік А. Уго-

лєв в своїй книзі "Природні технології 

біологічних систем" засвідчив: "Серед 

лікарських речовин не має і не може 

бути таких, які б не викликали в біоло-

гічних системах тої чи іншої побічної 

дії. 

Practical medicine of the previous 

century was primarily focused on the 

pharmacological medications, which 

has led to unjustified forgetting of the 

philosophy and means of the traditional 

Eastern therapy. However, more and 

more specialists of the therapeutic pro-

file have recently started to mark not 

only the stabilizing consequences of the 

medication-based therapy, but also the 

decrease of its clinical efficiency, which 

has witnessed the exhaustion of the 

trend.  Recently, academician A. Ugo-

ljev has indicated in his book “Natural 

technologies of biological systems” that 

“there are no, and cannot be such me-

dicinal substances that would not cause 

this or that side effect in biological sys-

tems”. 

Тому не дивно, що широке, іноді не-

достатньо обгрунтоване та неконтро-

льоване використання хіміотерапевти-

чних препаратів привело до значного 

збільшення алергічних та інших ускла-

днень, що примушує шукати нові шля-

хи та засоби вирішення проблем прак-

тичної охорони здоров'я. За сучасних 

умов виникнення і розвиток функціо-

нальної патології в значній мірі обумо-

влено: 

That is why, there is no wonder that 

wide, sometimes poorly grounded and 

uncontrolled usage of chemotherapeutic 

medications led to an increase of aller-

gic and other complications, which 

makes looking for new ways and means 

to solve problems of the practical health 

protection. Under the contemporary 

conditions, the onset and development 

of functional pathology are mainly con-

ditioned by: 

– відсутністю засобів функціональ-

ної донозологічної діагностики з стабі-

– absence of the means of functional 

pre-nosological diagnostics with stable 
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льними і вірогідними кінцевими ре-

зультатами; 

– виявленням функціональної пато-

логії, в кращому випадку, на початко-

вій стадії її клінічного розвитку; 

– недостатністю (за різними причи-

нами) компенсаторних та адаптаційних 

можливостей організму; 

– незавершеним циклом стаціонар-

ної терапевтичної допомоги, обмеже-

ної симптомальним та синдромальним 

підходом; 

– обмеженими знаннями про ком-

плексну кінетику та динаміку хіміоте-

рапевтичних препаратів і впливу на 

функціональні системи організму но-

воутворених токсичних комплексів; 

and valid final results; 

 

– detection of functional pathology, 

at best, at the initial stage of its clinical 

development; 

– lack (under various reasons) of the 

appropriate compensatory and adaptive 

abilities of the organism; 

– incomplete cycle of inpatient ther-

apeutic aid, limited by the symptom- 

and syndrome-based approach; 

 

– limited knowledge about the com-

plex kinetics and dynamics of chemo-

therapeutic medications and influence 

of the newly formed toxic complexes on 

the functional systems of the organism; 

– застосуванням неадекватних, що-

до індивідуальних біофізичних особли-

востей організму, факторів терапевти-

чного та реабілітаційного впливу (в пе-

ршу чергу електротерапевтичних); 

– відсутністю загальної концепції 

збереження здоров'я з обов’язковою ін-

тегральною оцінкою функціональних 

можливостей організму та природних 

механізмів детоксикації, адаптації та 

реабілітації; 

– не сформованим світоглядом на 

залежність організму від загальних за-

конів природи, електромагнітну відк-

ритість біологічної системи та її функ-

ціональну підпорядкованість косміч-

ним ритмам; 

– application of inappropriate, as to 

individual biophysical peculiarities of 

the organism, factors of therapeutic and 

rehabilitation influence (primarily elec-

tro-therapeutic ones); 

– lack of the general conception of 

preservation of health in accordance 

with mandatory integral estimation of 

the functional capabilities of the organ-

ism and natural mechanisms of detoxi-

cation, adaptation, and rehabilitation; 

– undeveloped world vision on the 

dependency of the organism on the gen-

eral laws of nature, electromagnetic 

openness of the biological system and 

its functional subordinacy to the cosmic 

rhythms; 

– недостатністю знань про біоенер-

гетичну компоненту (основу життєді-

яльності), яка обумовлює динамічну 

стабільність вегетативного гомеостазу 

а при розладнанні – функціональну па-

тологію та хронічний перебіг; 

– упередженим ставленням офіцій-

ної медицини до необхідних радикаль-

них змін в організації охорони здоров'я 

і повільним впровадженням в практику 

інноваційних реабілітаційних техноло-

гій. 

– poor knowledge about the bio-

power component (the basis of vital 

activity) that conditions a dynamic sta-

bility of the vegetative homeostasis, and 

during disorder – functional pathology 

and chronic development; 

– biased attitude of the official medi-

cine to the necessary radical changes in 

the organization of health protection 

and slow implementation of innovative 

rehabilitation technologies into practice. 

На даний час в практичній охороні 

здоров'я існують три терапевтичні на-

     Today, practical health protection 

system holds three therapeutic trends, 
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прямки, які за різними причинами не 

можуть вважатися функціонально за-

вершеними. 

1) Екстремальна терапія - (хірургія, 

травматологія, медицина катастроф), 

де критерієм доцільності являється не-

обхідність негайної ліквідації причин, 

що загрожують існуванню біологічної 

системи. При цьому, якщо доцільність 

екстремального втручання не викликає 

сумніву, то його наслідки в багатьох 

випадках обумовлюють функціональну 

патологію або інвалідність. 

which due to various reasons cannot be 

considered as those that are functionally 

complete. 

1) Extremal therapy – (surgery, 

traumatology, the medicine of catastro-

phes), we the criterion for the appropri-

ateness is the necessity in the immediate 

elimination of causes that hazard the 

existence of a biological system. At the 

same time, while the appropriateness of 

urgent intervention does not call for 

doubt then its consequences, in a varie-

ty of cases, condition functional pathol-

ogy or disability. 

2) Клінічна (або синдромальна) те-

рапія – де переважає потреба терміно-

вої фармакологічної ліквідації фактору 

звернення – больового синдрому. 

3) Реабілітаційна терапія - де базо-

вим являється прагнення до зменшення 

(ліквідації) функціональних наслідків 

патологічного процесу. 

Але що, чим і як ми реабілітуємо? 

2) Clinical therapy - (or syndrome-

based), where prevails the necessity in 

the immediate pharmacological elimi-

nation of the application factor – pain-

related syndrome; 

3) Rehabilitation therapy – where the 

basic approach is to mitigate (eliminate) 

functional consequences of the patho-

logic process. 

   But what, how and by what means 

do we rehabilitate? 

Можливості сучасної реабілітаційної 

системи переважно залежать,  від при-

родно-географічних умов рекреаційних 

комплексів, а далекі від досконалості 

засоби контролю відображають лише 

сталі патофізіологічні та біохімічні 

зміни на клітинному, органному та си-

стемному рівнях. Загально визнані еле-

ктротерапевтичні фактори за своїми 

параметрами не адекватні індивідуаль-

ним біофізичним особливостям  орга-

нізму, обумовлюють не тривкий, а іно-

ді і далеко не позитивний ефект.  

The possibilities of the contemporary 

rehabilitation system mainly depend on 

the natural-geographical conditions of 

the recreational complexes, while im-

perfect means of control reflect only 

steady pathophysiological and biochem-

ical changes on the cellular, organ and 

systemic levels. The generally recog-

nized electrotherapeutic factors, accord-

ing to their parameters, are inadequate 

in relation to individual biophysical pe-

culiarities of the organism, condition 

non-durable, and, sometimes even, non-

positive effect. 

Як, наприклад, оцінити збільшення 

кількості лейкоцитів крові у відповідь 

на "реабілітаційний вплив" високочас-

тотних полів"? Це активація неспеци-

фічної резистентності організму спе-

цифічного патологічного процесу, чи  

захисна реакція біологічної системи? 

То ж чим являється в даному випадку 

реабілітаційний  чинник; фактором 

How, for example, we can estimate 

the increase of leucocytes in blood in 

response to a “rehabilitation influence” 

of high-frequency fields? Is it activation 

of non-specific resistance of the organ-

ism to the pathological process or a de-

fense mechanism of a biological sys-

tem?  In this view, what is the nature of 

this rehabilitation case – a factor of re-
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реабілітації порушеного вегетативного 

гомеостазу, чи фактором його додатко-

вого пошкодження? 

habilitation of the vegetative homeosta-

sis, or a factor of its additional damage? 

Якщо система, яка керує процесами 

відновлення і підтримки гомеостазу, 

працює нормально, вона само націлена 

на ліквідацію функціональних пору-

шень. Тому зусилля фахівців повинні 

бути спрямовані на відновлення і підт-

римку її працездатності та активацію 

механізмів пристосування. Іншими 

словами, на зміну вчорашнім техноло-

гіям повинні прийти інші терапевтичні 

та реабілітаційні технології, прогнозо-

вана ефективність яких забезпечує ви-

ведення біологічної системи з інертно-

го стану і звільнення від факторів, що 

тримають імунну систему в стані на-

пруги. Лише за таких умов процес 

оздоровлення стане реальним. 

If the system that manages the pro-

cesses of recovery and maintenance 

homeostasis, works properly, it is itself 

aimed at the elimination of functional 

disorders. Therefore, the efforts of spe-

cialists should be aimed at restoring and 

maintaining its efficiency and activating 

the mechanisms of adaptation. In other 

words, other technologies of therapeutic 

and rehabilitation should come in place 

of yesterday's technologies, the predict-

ed efficiency of which will result in the 

removal of the biological system from 

the inert state and the release of factors 

that keep the immune system in a state 

of stress. Only under such conditions 

will the healing process become real. 

Медична наука виконала велику ро-

боту по вивченню механізмів розвитку 

захворювань, але лише недавно почала 

досліджувати причини того, чому деякі 

люди не хворіють. Серед вчених спос-

терігалася тенденція приділяти основ-

ну увагу вивченню механізмів розвит-

ку хвороб на мікроскопічному (моле-

кулярному) рівні, при цьому вони час-

то "переставали бачити ліс за дерева-

ми". Крім того, офіційна медицина 

страждає від крайньої вузькості мис-

лення, так як заснована на ньютонівсь-

кої моделі, що розглядає людину у ви-

гляді складної біологічної машини. 

Medical science has accomplished 

much in studying the mechanisms of 

disease development, but only recently 

began to investigate the reasons why 

some people do not get ill. There was a 

tendency among the scientists to focus 

on the study of the mechanisms of dis-

ease development at the microscopic 

(molecular) level, while they often 

"ceased to see the forest behind the 

trees." In addition, official medicine 

suffers from the extreme narrow-

mindedness of thinking, since it is 

based on the Newtonian model that 

treats a person as a complex biological 

machine. 

Філософія вегетативної терапії базу-

ється на унікальних і ще недостатньо 

усвідомлених знаннях стародавнього 

Сходу (його зору на людську істоту як 

щось більше, ніж плоть, кров, протеї-

ни, жири і нуклеїнові кислоти). Дійсно, 

наше тіло представляло б собою безла-

дний агломерат хімічних речовин, якби 

не існувала якась життєва сила, яка 

підтримує і організовує молекулярні 

структури, формуючи з них живих, ди-

хаючих і мислячих індивідів. Унікаль-

The philosophy of vegetative therapy 

is based on the unique and not yet com-

prehended knowledge of the ancient 

East (its vision of the human being as 

something more than flesh, blood, pro-

teins, fats and nucleic acids). Indeed, 

our body would represent a disorderly 

agglomeration of chemicals, if there 

was no kind of life force that supports 

and organizes molecular structures, 

forming from them living, breathing 

and thinking individuals. The unique 
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ній формі тонкої енергії ще тільки на-

лежить бути вивченою вченими XXI 

століття. 

form of fine energy is yet to be learned 

by the scientists of the XXI century. 

Головною причиною неприйняття 

західних лікарським співтовариством 

альтернативних методів терапії є те, 

що вони бачать фізичне тіло як єдину 

форму людського існування і виходять 

з можливості впливати на фізичні (клі-

тинні) системи застосуванням хімічних 

препаратів або хірургічного втручання. 

The main reason for the rejection by 

the Western medical community of al-

ternative therapies is that they see the 

physical body as the only form of hu-

man existence and proceed from the 

possibility of influencing the physical 

(cellular) systems with the use of chem-

ical medications or surgical interven-

tion. 

Протягом багатьох років лікарі були 

впевнені, що свідомість - продукт дія-

льності головного мозку. Більше того, 

свідомість розглядалася в якості побіч-

ного продукту діяльності центральної 

нервової системи. І тільки зараз ми по-

чинаємо розуміти, що мозок (виступа-

ючи в якості складного біокомп'ютера) 

потребує "програміста", який би міг 

через нервову систему керувати взає-

мозалежними клітинними популяція-

ми, коригувати аномальне функціону-

вання структур в багатовимірних сис-

темах, які контролюють клітинну фізі-

ологію і поведінкові стереотипи. 

For years, physicians have been con-

vinced that consciousness is a product 

of brain activity. Moreover, conscious-

ness has been seen as a by-product of 

the activity of the central nervous sys-

tem. And only now we begin to realize 

that the brain (acting as a complex bio-

computer) needs a "programmer" that 

could control the interrelated cell popu-

lations through the nervous system, 

correct abnormal functioning of struc-

tures in multidimensional systems that 

control cellular physiology and behav-

ioral stereotypes. 

Акупунктурні меридіани (чакри, На-

ді, ефірне тіло і інші вищі системи) є 

частинами багатовимірної анатомії 

людини, описаними древніми школами 

лікування в усьому світі. Західна наука 

протягом тривалого часу ігнорувала 

ефірні компоненти фізіології, тому що 

їх існування не могло бути підтвер-

джено механічним препаруванням (ні-

хто не бачив акупунктурних меридіанів 

під мікроскопом!). І лише сьогодні за-

хідна технологія досягла рівня розвит-

ку, який дає перші свідчення системно-

го існування тонких енергій і їх впливу 

на фізіологію клітинних систем. Тільки 

виходячи з багатомірності функціону-

вання людини, вчені зможуть зрозумі-

ти справжню природу її фізіології, 

причини хвороби і здоров'я. Ми споді-

ваємося, що результати наших дослі-

джень свого часу принесуть користь 

Acupuncture meridians (chakras, 

Nadis, ethereal body and other higher 

systems) are parts of the multidimen-

sional anatomy of the human being, 

described by the ancient schools of 

treatment throughout the world. For a 

long time, Western science was ignor-

ing the essential components of physi-

ology, because their existence could not 

be confirmed by mechanical preparation 

(nobody saw acupuncture meridians 

under a microscope!). And only until 

now Western technology has reached 

the level of development, which gives 

the first evidence of the systemic exist-

ence of subtle energies and their influ-

ence on the physiology of cell systems. 

Only on the basis of multidimensional 

human functioning, scientists will be 

able to understand the true nature of his 

physiology, the causes of illness and 
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Україні, на вівтар якої ми кладемо на-

шу працю і надії. 

health. We hope that in the due time, 

the results of our research will benefit 

Ukraine, on the altar of which we lay 

our work and hope. 

Завдання цієї книги - завершення ба-

гаторічних досліджень невідомої рані-

ше "Функціонально-вегетативної сис-

теми людини" заключним акордом: 

проблемою "Функціонально-вегетатив-

ного гомеостазу (і його патогенезу)" як 

основи функціонального здоров'я лю-

дини. Ми хочемо показати, що ліку-

вання шляхом впливу на системи, пов'-

язані з елементами тонких енергетич-

них структур людини, цілком логічно 

випливає з усталеної медичної науки, 

продемонструвати принципи ейнштей-

нівської медицини, які виходять за ра-

мки обмеженого ньютонівського меха-

ністичного простору. 

The task of this book is to complete 

the study of the previously unknown 

"Human functional-vegetative system", 

which took many years of research, 

with the final chord: the problem of 

"Functional-vegetative homeostasis 

(and its pathogenesis)" as the basis of 

human functional health. We want to 

show that treatment by influencing the 

systems that are associated with the el-

ements of the subtle human energy 

structures is logically based on estab-

lished medical science, to demonstrate 

the principles of Einstein's medicine 

that go beyond the limited Newtonian 

mechanistic field. 

Ейнштейнівська медицина дає мож-

ливість розглядати людську істоту як 

безліч взаємно проникаючих, взаємо-

діючих енергетичних полів і уявити 

людей багатовимірними енергетични-

ми сутностями. Квантова фізика і дос-

лідження високих енергій показали, що 

на рівні елементарних частинок вся 

речовина по суті являє собою енергію. 

Ейнштейнівська медицина намагається 

перейти від ньютонівської моделі біо-

логічної машини до моделей динамічно 

взаємодіючих енергетичних систем. І 

якщо ми "енергетичні сутності", то по-

винні бути схильні до енергетичним 

впливів ... На сьогодні навіть ортодок-

сальна медицина почала еволюційний 

рух розробки енергетичних методів 

лікування (радіоактивне випроміню-

вання при лікуванні раку; електрична 

енергія для анестезії; електромагнітні 

поля для консолідації переломів - пер-

ші ластівки набираючої  силу, перспек-

тивної галузі медицини. 

Einstein's medicine makes it possible 

to consider the human being as the set 

of mutually penetrating, interacting en-

ergy fields and to represent humans as 

multidimensional energy entities. Quan-

tum physics and research with high en-

ergy particles showed that, at the level 

of elementary particles, the whole sub-

stance is essentially energy. Einstein's 

medicine is trying to move from the 

Newtonian model of a biological ma-

chine to models of dynamically inter-

acting energy systems. And if we are 

"energy-based entities," then we must 

be prone to energy influences ... Today, 

even the orthodox medicine has begun 

an evolutionary movement in the devel-

opment of energy therapies (radioactive 

radiation in the treatment of cancer, 

electrical energy for anesthesia, elec-

tromagnetic fields for the consolidation 

of fractures - the first swallows that 

gain strength, of the promising field of 

medicine. 

У всіх випадках мова йде про вплив 

на пацієнта заданою кількістю квантів 

енергії певного типу. Однак будь-яка 

енергія має частотні характеристики, 

In all cases, we are talking about the 

effect on the patient by the number of 

quanta of energy of a certain type. 

However, any energy has frequency 
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які не можуть бути виміряні звичайної 

апаратурою. Існування подобної енер-

гії, хоча це може здатися неправдопо-

дібним, можна передбачити, спираю-

чись на одне лише знамените рівняння 

Ейнштейна Е = mс2. 

characteristics that cannot be measured 

by ordinary equipment. The existence 

of such energy, although it may seem 

far from reality, can be predicted, based 

on the only famous Einstein equation  

E = mс2. 

Існує класична інтерпретація рів-

няння Ейнштейна: енергія будь-якої 

частинки дорівнює добутку її маси на 

квадрат швидкості світла. Отже, навіть 

дрібна частка містить в собі величез-

ний запас енергії. Поступово фізики 

розкрили глибший сенс цього рівняння 

і з його допомогою почали краще ро-

зуміти складність будови Всесвіту. 

Суть рівняння Ейнштейна полягає в 

тому, що матерія і енергія тісно пов'я-

зані і здатні перетворюватися один в 

одного. На субатомному рівні матерія 

являє собою застиглу до форми елеме-

нтарних частинок енергію, свого роду 

"енергетичні консерви". Атомна бомба 

тільки один приклад того, що відбува-

ється, коли ці "консерви" розкривають.  

There is a classical interpretation of 

the Einstein equation: the energy of any 

particle is equal to the product of its 

mass per square of the speed of light. 

Consequently, even a small fraction 

contains a huge supply of energy. Gra-

dually, physicists discovered the deeper 

meaning of this equation and, with its 

help, began to better understand the 

complexity of the structure of the uni-

verse. The essence of the Einstein equa-

tion is that matter and energy are close-

ly related and capable of being trans-

formed into each other. At the sub-

atomic level, matter is a solidified, to 

the form of elementary particles, energy 

- a kind of "сanned energy". The atomic 

bomb is just one example of what hap-

pens when these "cans" are opened. 

При більш уважному вивченні пов-

ної формули рівняння Ейнштейна (де є 

і константа перетворення Лоренца-

Ейнштейна) відкриваються нові гори-

зонти в розумінні пристрою матерії - 

як звичайної, так і її тонких форм. 

 

 

With a more careful study of the 

complete formula of the Einstein equa-

tion (where there is also a constant of 

transformation of Lorentz-Einstein), 

new horizons are opened in the under-

standing of the device of matter - both 

ordinary and its fine forms. 

 
Як і будь-який авторський колектив 

ми розраховуємо, що читач прийме 

нашу працю доброзичливо і об'єктив-

но, критично взявши до відома при-

йнятні для себе знання. Ми розуміємо, 

що і ця книга дає всього лише перехід-

ну модель, яка повинна безперервно 

розширюватися, модифікуватися і до-

працьовуватися з урахуванням нових 

експериментальних даних. 

Like any team of authors, we expect 

that the reader will accept our works in 

a friendly and objective way, taking 

critical note of the knowledge that is 

acceptable to them. We understand that 

this book is just a transitional model, 

which should be continuously expand-

ed, modified and revised in the light of 

newly emerging experimental data. 

З метою поширення інноваційних 

знань за новими розділами системної 

фізіології ("Функціональна вегетоло-

In order to disseminate the innova-

tive knowledge on the new sections of 

systemic physiology ("functional vege-
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гія" і "Функціонально вегетативна реа-

білітація дітей") на базі ГО "Українська 

національна академія природознавст-

ва" працює "Європейський центр піс-

лядипломної освіти лікарів", у сфері 

впливу якого видаються два електронні  

на укові журнали "Сучасні реабіліта-

ційні технології" (ISSN 2518-1904; 

українською та англійською мовами). 

Цей центр став місцем, де лікарі та ре-

абілітологи різних шкіл і напрямків 

проходять спеціалізацію і мають мож-

ливість для плідної науково-дослідної 

роботи за перспективними напрямка-

ми. 

tology" and "functional vegetative re-

habilitation of children") on the basis of 

the NGO Ukrainian National Academy 

of Natural Sciences, the "European 

Center for Postgraduate Education of 

Physicians" we publish two electronic 

scientific journals "Modern Rehabilita-

tion Technologies" (ISSN 2518-1904;  

in Ukrainian and English). This center 

has become a place where doctors and 

rehab scholars from different schools 

and areas gain specialization and have 

the opportunity to implement fruitful 

research in the fields of promising sci-

entific trends. 
 

Від авторського колективу 
Експерт вищого рівня НАН України, 

доктор медичних наук, професор кафедри 
фізіології Донецького національного уніве-
рситету імені Василя Стуса - В.Г.Макац.  

Вінниця, 30.06.2017 

 
From the team of authors 

The expert of the higher level of the Na-
tional Academy of Sciences of Ukraine, 
Doctor of Medical Sciences, Professor of 
the Department of Physiology of the Do-
netsk National University named after 
Vasyl Stus - V.G.Makats. 

Vinnytsia, June 30, 2017 
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ЧИ  ВИЗНАЮТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНУ СИСТЕМУ? 
IS THE FUNCTIONAL-VEGETATIVE SYSTEM RECOGNIZED? 

 

Боляче за державу, яка маючи поту-

жний науковий потенціал, в період ре-

форм і антитерористичної операції на 

Сході України, вимушено скорочує 

видатки на розвиток власної науки, 

сприяючи тим самим міграції найбільш 

здібних науковців за межі України Але 

як говорив другий Президент України: 

"…Маємо те, що маємо"! При цьому 

зауважимо, що в патентно-охоронній 

системі України поняття про Відкриття 

і сьогодні відсутнє (заблоковане!). Ма-

буть сучасні "провідники ідей" вважа-

ють, що всі відкриття вже давно зроб-

лені і Народ України ні на що не здат-

ний! Проте…  

It hurts for the state, which officially 

recognizes the "Elite of society" is not 

the intelligence of its own people, but a 

layer of instantly enriched representa-

tives of the temporary official authority. 

But as the second President of Ukraine 

said: "... We have what we have"! At the 

same time, it should be noted that in the 

patent and security system of Ukraine, 

the concept of discovery is also absent 

today (blocked!). Apparently the modern 

"leaders" believe that all the discoveries 

have long been made and the People of 

Ukraine are not capable of anything! 

but… 

Інформація про невідому раніше си-

стему і її функціонально-вегетативну 

спрямованість не одноразово обгово-

рювалася на міжнародних наукових 

семінарах [9,21 с.9], була позитивно 

оцінена і рекомендована офіційній 

владі для впровадження. Розроблений 

напрямок підтримала низка вітчизня-

них вчених, відгуки яких вагомі для 

розроблених напрямків, наприклад… 

Information about the previously un-

known system and its functional and 

vegetative orientation was frequently 

discussed at international scientific sem-

inars [9.21 p.9], was positively evaluated 

and recommended to the official authori-

ties for implementation. The developed 

direction was supported by a number of 

domestic scientists, whose feedback is 

important for the developed trends, for 

example ... 

... Це оригінальна наукова робота, в 

якій обгрунтовано новий перспектив-

ний науково-практичний напрямок: 

Біогальванізація в фізіо- і рефлексоте-

рапії (рішення Вченої ради П’ятигор-

ського НДІ курортології і фізіотерапії 

МОЗ РРФСР від 17.09.92р., протокол 

№12).  

... This is an original scientific work, 

in which the new perspective scientific-

practical direction is substantiated: bio-

gavalization in physiotherapy and reflex-

ology (decision of the academic council 

of Pyatigorsk research institute of re-

sorts and physiotherapy of the Ministry 

of Health of the RSFSR of 09.09.92, pro-

tocol no. 12). 

... Включити напрямок „Біогальвані-

зація” в комплексну фізіо- і рефлексо-

терапію (рішення Вченої ради МОЗ 

України і РПК Педіатрія, Акушерство 

... Include the direction of "Biogalva-

nization" in complex physiotherapy and 

reflexology (decision of the academic 

council of the ministry of health of 
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і гінекологія, Квантова медицина, Ге-

матологія і трансфузіологія, Нова ме-

дична техніка і нові засоби діагности-

ки. Протокол №1.08-01 від 11.01.94р.). 

Ukraine and the RPC Pediatrics, Obstet-

rics and gynecology, Quantum medicine, 

hematology and transfusiology, New 

medical technology and new diagnostic 

tools. Protocol no. 1-08-01 from January 

11, 1994). 

... Проведені в Башкирському дер-

жавному університеті дослідження 

ефективності біогальванізації без вико-

ристовування зовнішніх джерел струму 

підтверджують доцільність її широкого 

використання (відгук Міністра охорони 

здоров’я РРФСР чл.-кора АМН СРСР 

професора А.І. Потапова). 

... Conducted study, at Bashkir state 

university, on the effectiveness of bio-

galvanization without the use of external 

sources of current confirm the appropri-

ateness of its widespread use (response 

of the minister of health of the RSFSR, 

corresponding member of the academy 

of medical sciences of the USSR profes-

sor A.I. Potapov). 

... Комісія Верховної Ради України з 

питань Чорнобильської катастрофи 

вважає доцільним впровадження на-

прямку „Біогальванізація” в потерпілих 

від Чорнобильської аварії районах (рі-

шення Комісії з питань Чорнобильсь-

кої катастрофи Верховної Ради Укра-

їни № 06-10/424). 

... Commission of the Supreme Coun-

cil of Ukraine on Chornobyl disaster 

considers it appropriate to introduce the 

trend "Biogalvanization" for the victims 

of Chornobyl accident districts (decision 

of the commission on Chornobyl disaster 

of the Supreme Council of Ukraine no. 

06-10 / 424). 

... Маючи на увазі принципову ори-

гінальність наукової розробки, біоак-

тиваційну терапію і функціональну діа-

гностику вегетативних порушень за 

методом В.Макаца слід вважати новим 

науково-практичним напрямком у фі-

зіо- і рефлексотерапії (відгук чл.-кора 

АМН України, д.мед.н., проф. Є.Л. Ма-

черет, Головного рефлексотерапевта 

МОЗ України). 

... In view of the fundamental origi-

nality of the scientific project, bioactiva-

tion therapy and functional diagnosis of 

vegetative disorders using the method of 

V.Makats should be considered as a new 

scientific and practical trend in physio-

therapy and reflexology (a review of the 

corresponding member of the Academy 

of medical sciences of Ukraine, MD. , 

prof. E. L. Macheret, chief reflexothera-

pist of the ministry of health of Ukraine). 

... Комісія рекомендує комп’ютери-

зовану систему біодіагностики (за ме-

тодом В.Макаца) ВІТАТЕСТ-24 і уні-

версальний біостимулятор ВІТА-01-М 

до серійного виробництва і викорис-

тання в медичній практиці (рішення 

РПК МОЗ України "Нова медична тех-

ніка і нові засоби діагностики та реа-

білітації" 

... The commission recommends a co-

mputerized system of biodiagnostics (ac-

cording to V.Makats) "Vitatest-24" and a 

universal biostimulator "Vita-01-M" for 

serial production and use in medical 

practice (decision of the RPC of the Min-

istry of Health of Ukraine "new medical 

technology and new means of diagnos-

tics and rehabilitation"). 

... Забезпечити виконання Програми 

"Двох етапна система реабілітації веге-

тативних порушень у дітей, що прожи-

вають в зоні радіаційного контролю 

України" (Доручення КМ України № 

... Ensure the implementation of the 

program "Two-stage system of rehabili-

tation of vegetative disorders in children 

living in the zone of radiation control of 

Ukraine" (order of the Cabinet of Minis-
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1861/4 та №12010/87).  ters of Ukraine № 1861/4 and number 

12010/87). 

…Біоактиваційна терапія прийнятна 

при лікуванні опіків. Ефективна при 

патологічних рубцях на ранніх стадіях 

їх формування. (д.мед.н., професор М. 

Повстяний, директор клініки опіків 

Київського НДІ гематології та перели-

вання крові МОЗ України, Лауреат 

державної премії України). 

... Bioactivation therapy is acceptable 

in the treatment of burns. It is effective 

with pathological scars in the early stag-

es of their formation (MD, professor 

M.Y. Povstyany, director of the burn 

clinic of Kyiv research institute of hema-

tology and blood transfusion of the Min-

istry of Health of Ukraine, Laureate of 

the state prize of Ukraine). 

…У хворих з опіками ІІІБ-ІV ст., ви-

користання біоактивації разом з ран-

ньою аутодерматопластикою за своєю 

ефективністю значно перевищує ефек-

тивність традиційних засобів терапії 

(доктор медицини, професор П.Уемак, 

США, штат Техас, військовий шпи-

таль в Сан-Антоніо). 

...In patients with burns of the ІІІB-IV 

level, the effectiveness of the use of bio-

activation, together with early autoder-

matoplasty exceeds the effectiveness of 

traditional therapies (MD, prof. P. Ue-

mak, USA, Texas, military hospital in 

San-Аntonio). 

…Біоактивація обумовлює моду-

люючий (нормалізуючий) вплив на 

електрокінетичний потенціал червоних 

клітин крові і активність їх калій-

натрієвих помп, що свідчить про важ-

ливе значення клітинних структур в 

механізмі дії даного засобу (д.мед.н., 

професор В.А. Бароненко, лабораторія 

фізіології  та патології клітинних 

мембран Башкирського державного 

університету). 

...Bioactivation causes a modulating 

(normalizing) effect on the electrokinetic 

potential of red blood cells and the activ-

ity of their potassium-sodium pumps, 

which indicates the importance of cellu-

lar structures in the mechanism of action 

of this agent (MD., professor V.A. Baro-

nenko, physiology laboratory and pa-

thology of cell membranes of the Bashkir 

state university). 

…При використанні біоактивації з 

терапевтичною метою відмічені її ефе-

ктивність і відсутність негативної реа-

кції (д.мед.н., професор В.С. Гойденко, 

кафедра рефлексотерапії ЦОЛІУЛ 

МОЗ СРСР). 

... When using bioactivation for thera-

peutic purposes, we noticed its effective-

ness and absence of negative reactions 

(MD., prof. V.S.. Goydenko, the depart-

ment of reflexology CIIP, Ministry of 

Health of the USSR). 

…Клінічні дослідження біоактивації 

виявили її ефективність в комплексній 

терапії патології серця і судин 

(д.мед.н., професор В.К. Сєркова, Він-

ницький національний медичний універ-

ситет ім. М.І. Пирогова МОЗ України). 

...Clinical studies of bioactivation 

have shown its effectiveness in the com-

plex therapy of cardiac and cardiovascu-

lar diseases (MD, professor V.K. Serko-

va, Vinnytsia national medical university 

named after M.I. Pirogov, Ministry of 

Health of Ukraine). 

…Біоактивація – ефективний тера-

певтичний засіб в педіатрії. Може бути 

використана на різних стадіях реабілі-

тації (д.мед.н., професор Б.М. Царюк, 

Вінницький національний медичний уні-

…It can be used at different stages of 

rehabilitation (MD, professor B.N. 

Tsaryuk, Vinnytsia national medical uni-

versity named after M.I. Pirogov, Minis-

try of Health of Ukraine). 
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верситет ім. М.І. Пирогова МОЗ Укра-

їни). 

…Функціонально-вегетативна діаг-

ностика має особливе значення для 

оцінки професійного стану в групах з 

підвищеним нервово-емоційним наван-

таженням. Її впровадження дозволить 

підвищити безпеку польотів (д.мед.н., 

професор І.М. Науменко, Київський 

інститут інженерів цивільної авіації). 

... Functional-vegetative diagnostics is 

of special importance for the assessment 

of the professional status of the groups 

with increased nervous-emotional load. 

Its implementation will enhance the safe-

ty of flights (MD., professor I.M.Nau-

menko, Kyiv institute of civil aviation 

engineers). 

…Реальність функціонально-вегета-

тивної системи виявила вегетативну 

Матрицю Живого і зближує теоретичні 

концепції Східної і Західної терапевти-

чних філософій (академік АТН Украї-

ни, доктор медичних наук, професор 

О.О. Пентюк, Вінницький Національ-

ний медичний університет ім. М.І. Пи-

рогова).  

...The reality of the functional-vege-

tative system has revealed the autonomic 

Matrix of Alive and brings together the 

theoretical concepts of Eastern and 

Western therapeutic philosophies (acad-

emician of the academy of medical sci-

ences of Ukraine, doctor of medical sci-

ences, professor O.A. Pentiuk, Vinnytsia 

national medical university named after 

M.I. Pirogov). 

…Вегетативна Матриця Макаца ука-

зує на системну функціонально-

вегетативну залежність і має прогнос-

тичне значення, щодо перебігу клініч-

ної патології (д.мед.н. доцент, Р.І. Ча-

ланова, кафедра реабілітаційних тех-

нологій ВСЕІ Міжнародного Універси-

тету Україна). 

...The vegetative Matrix, discovered 

by Makats, indicates a systemic func-

tional and vegetative dependence and has 

a prognostic value for the course of clin-

ical pathology (MD, associate professor, 

R.I. Chalanova, department of rehabili-

tation technologies of the VSEI interna-

tional university “Ukraine”). 

Прикро, але не дивлячись на Дору-

чення КМ України №1861/4 та № 

12010/87 на протязі десятків років “не-

залежності” України її МОЗ, МОіН та 

керівництво Вінницької, Волинської, 

Житомирської, Київської, Рівненської 

та Чернігівської ОДА відмовилася без 

додаткового фінансування займатися 

реабілітацією "власного дитячого насе-

лення"… Відрадою стала публікація в 

науковому журналі РФ “Рефлексотера-

пія і комплементарна медицина” [№1 

(19) 2017] наступного відгуку: 

It is a pity but despite the order of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine № 

1861/4 and № 12010/87, during the dec-

ades of "independence" of Ukraine, its 

Ministry of Health, Ministry of Internal 

Affairs and the authorities of Vinnytsia, 

Volyn, Zhytomyr, Kyiv, Rivne and 

Chernihiv region state administrations 

refused to rehabilitate without additional 

funding their "own child population" ... 

Meanwhile, the publication in the scien-

tific journal of Russian Federation "Re-

flexotherapy and complementary medi-

cine" [no. 1 (19) 20017] holds the fol-

lowing feedback: 

"На основі власних досліджень ав-

тори відкрили невідому раніше "Функ-

ціонально-вегетативну систему люди-

ни", яка вперше дозволила ідентифіку-

вати гіпотетичні "акупунктурні канали" 

"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 
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Чжень-цзю терапії, їх біофізичну реа-

льність, вегетативну сутність та функ-

ціональну системність. Універсальна 

логічність і завершеність відкритої си-

стеми указує на значення східної тера-

певтичної філософії і вперше обʼєднує 

гносеологічні позиції традиційної ки-

тайської і сучасної західної медицини. 

Такий, підтримуваний ВООЗ курс, за-

безпечить подальший розвиток обох 

напрямків і цілісний персоніфікований 

підхід в охороні здоров'я" 

channels" of Zhenjiu therapy, their bio-

physical reality, vegetative essence and 

functional systemacy. The universal log-

icality and completeness of the discov-

ered 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, sup-

ported by the WHO course, will provide 

further development of the both trends 

and a holistic personified approach in 

health care" 
Олексій Василенко – доктор 

медичних наук, професор, Головний 
науковий співробітник РНЦ Меди-
чної Реабілітації і курортології, 
Віце-президент професійної асоці-
ації рефлексотерапевтів РФ, Голо-
вний редактор журналу "Рефлек-
сотерапія і Комплементарна Ме-
дицина". 

Oleksiy Vasilenko - doctor of 
medical sciences, professor, chief re-
searcher of the Center for medical 
rehabilitation and therapeutics, vice-
president of the Professional Associ-
ation of Reflexologists of the Russian 
Federation, editor-in-chief of the 
journal "Reflex therapy and Com-
plementary Medicine". 
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РОЗДІЛ-11   –   SECTION-11 
 

БІОФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНОГО ПАТОГЕНЕЗУ 

BIOPHYSICAL MODEL OF FUNCTIONAL-VEGETATIVE PATHOGENESIS 
 

 

11.1 ФАЗ як перша лінія біофізичного 
вегетативного контролю 

11.1  FAZ as the first line of biophysical 
vegetative control 

 

  

     Проводячи підсумки, варто ще раз 

звернути увагу на біофізичну сутність 

функціонально активних зон (ФАЗ) 

шкіри і внутрішніх органів.   

     In conclusion, we should once again 

pay attention to the biophysical nature of 

functional zones (FAZ) of the skin and 

internal organs. 

      З часів А. Ейнштейна відомо, що 

первинним проявом живої Матерії ви-

ступає енергія її коливальних процесів. 

І якщо, згідно сучасних уявлень про 

атомно-молекулярну будову Матерії, 

елементарні ядерні частинки є кварка-

ми (енергетичними згустками), то ви-

ходить, що енергія є первинною, а ре-

човина представляє собою стабільні 

форми її самоорганізації, збереження і 

розвитку (при цьому слід зауважити, 

що ще Н. Бор визначив ЧІ як еквіва-

лент квантового поля).    

     It is known since the times of A. Ein-

stein, that the first demonstration of living 

Matter is the energy of its oscillation pro-

cesses. And if, according to contemporary 

conception of atomic-molecular composi-

tion of Matter, elementary nuclear parti-

cles are quarks (bunches of energy), then 

it turns out, that energy is the primary, 

while substance represents stable forms of 

its self-organization, preservation and de-

velopment (at the same time it should be 

noted, that N. Bohr defined Qi as the 

equivalent of the quantum field).  

     До речі, з позицій теоретичної фізи-

ки, біологічні системи представляють 

неврівноважену фотонну констеляцію, 

в якій хімічні процеси регулюються на-

дходженням і виділенням квантів енер-

гії. При цьому фотони (кванти) висту-

пають одночасно інформаційним сиг-

налом і енергетичним фактором, а їх 

взаємодія носить універсальний хара-

ктер. 

     By the way, from the positions of theo-

retical physics, biological systems are 

unstable photon constellations, where 

chemical processes are regulated by sup-

ply and emission of energy quanta. At the 

same time, photons (quanta) are simulta-

neously informational signals and energy 

factor, and their interaction has a univer-

sal character. 

     Спектрофотометрія біологічно акти-

вних (акупунктурних) зон, локусів За-

хар'їна-Геда і Вельямінова свідчить, що 

лівостороння поляризація в діапазоні 

теплих тонів (червоний, жовтий, оран-

жевий) супроводжується реєстрацією 

правосторонньої поляризації в діапазо-

ні холодних (фіолетового, синього, го-

лубого). Знайдені співвідношення від-

повідають закону подвійного загально-

го чередування і доповнення ІНЬ-ЯН. 

    Spectrophotometry of biologically ac-

tive (acupuncture) zones, loci of 

Zakharjin-Ged and Viliaminov testify, 

that registration of sinistral polarization 

within the range of warm tones (red, yel-

low, orange) is accompanied by reg-

istration of dextral polarization of cold 

tones (violet, blue and light blue). The 

discovered correlations comply with the 

law of double general sequence and sup-

plement of YIN-YANG. 

     Згідно традиційним переконанням, 

внутрішня енергія організму утворю-

ється внаслідок взаємодії космічної 

     According to traditional beliefs, in-

ternal energy of organism is created by 

the interaction of cosmic YANG and ter-
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(ЯН) і земної (ІНЬ) енергій. В даний 

час відомо, що космічне випроміню-

вання на 90% складається з протонів 

(+Н), а багато харчових продуктів (зок-

рема вуглеводи) є основними постача-

льниками аніонів (-ОН). Космічна ене-

ргія у вигляді протонів і інших позити-

вно заряджених іонів поступає в орга-

нізм через легені та шкіру (елемент 

Метал) і розподіляється в щільних 

(ЧЖАН, ІНЬ) органах по циклу У-СІН.  

restrial YIN energies. Today, it is known 

that cosmic radiation is 90% composed of 

protons (+Н), and many foodstuffs (par-

ticularly carbohydrates) are major suppli-

ers of anions (-ОН). Cosmic energy com-

posed of protons and other positively 

charged ions come to organism through 

lungs and skin (element Metal) and is dis-

tributed in dense (ZANG, YIN) organs 

through the cycle WU XING.  

 

     Продукти харчування (елемент Зе-

мля) поступають в шлунок і забез-

печують негативно зарядженими іона-

ми порожнисті (ФУ, ЯН) органи. Як 

наслідок в ІНЬ-органах утворюється 

надмірність катіонів і дефіцит аніонів, 

а в ЯН-органах розподіл іонів проти-

лежний. Виникаючий і постійно підт-

римуючий екзогенними впливами іон-

ний дисбаланс (через відомі фізичні 

закони) породжує в організмі електри-

чні струми, спрямовані на усунення 

неврівноваженого стану.  

     Foodstuffs (element Earth) come to 

stomach and supply with negatively 

charged ions the hollow (FU, YANG) or-

gans. As the result, within YIN-organs 

there is a collection excessiveness of cati-

ons and deficit of anions, and within 

YANG-organs distribution of anions is 

inverse. The evolving and constantly 

maintained by exogenous influences the 

ion disbalance through well-known physi-

cal laws creates electric currents within 

organism, which are directed at elimina-

tion of unbalanced state. 

     Таким чином, всі протікаючі в орга-

нізмі процеси супроводжуються біое-

лектричними реакціями, започаткова-

ними зовнішньою тонкою енергією... І, 

мабуть, найбільш адекватним аналогом 

її використання в процесі Життя є за-

безпечення біофізичного (вегетатив-

ного) гомеостазу, порушення якого 

обумовлює різноманітні патологічні 

стани. 

     Thus, all running processes within the 

organism are accompanied by bioelectric 

reactions, constituted by external fine en-

ergy… And, maybe, the most adequate 

analogue of its usage in the process of 

Life is the maintenance of bioelectric 

(vegetative) homeostasis, disorder of 

which, conditions various pathological 

states.  

     Біофізична реальність акупункту-

рних 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 за-

лежать від параметрів зовнішнього еле-

ктричного поля і фізіологічного стану 

організму. 

   The biophysical reality of acupunctur-

al zones (FAZ) is undeniable today. They 

are in the surface of skin and internal or-

gans, 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 elec-

tric field and physiological state of the 

organism.  

 

     ФАЗ характеризуються інтенсивним  

метаболізмом, підвищеним поглинан-

     FAZ is characterized by intensive me-

tabolism, increased absorption of СО2, 
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ням СО2, інфрачервоним випроміню-

ванням і певною спрямованістю елект-

ротеплових біоенергетичних трансфо-

рмацій. Вони тривалий час зберігають-

ся на шкірі після біологічної смерті. 

infrared radiation and certain direction of 

electro-heat bioenergy-based transforma-

tions. For some time, they remain in the 

skin after biological death. 

     Виявлено феномен міграції ФАЗ 

(чим рідше вони розташовані, тим на 

більшу відстань мігрують). За інфор-

мацією дослідників, міграція спостері-

гається в зоні рівностороннього трику-

тника і підтверджена інфрачервоним 

випромінюванням.  

     Phenomenon of migration of FAZ was 

detected (the more rarely they are lo-

cated, the far they migrate). According to 

information from some researchers, mi-

gration is observed in the zone of equilat-

eral triangle and is confirmed by infrared 

radiation.  

     Добові спостереження зафіксували 

геометрію їх зміщення через 12-14 го-

дин. Проведені у ВНДІОФ досліджен-

ня знайшли в області ФАЗ низькочас-

тотні (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 спек-

трального шуму). 

     Daily observations registered the ge-

ometry of their shift in 12-14 hours. Per-

formed researches found in the area of 

FAZ low frequency (0,1-15 Hz) electric 

signals, intensity of which sharply de-

creased during the withdrawal of indicator 

from the zone and had anisotropic charac-

ter (data from neutral areas were iso-

tropic and had the character of spectral 

noise).  

     Разом з цим, синхронні сигнали од-

них і тих же ФАЗ мали різні спектра-

льні портрети, а чинники впливу ви-

кликали істотну зміну їх параметрів по 

амплітуді і спектральному складу. При 

цьому сигнали з нейтральних зон за-

лишалися практично незмінними, що 

підтверджує наявність в біологічних 

об’єктах специфічної інформаційної 

системи, рецепторами якої (трансфор-

маторами) є ФАЗ. 

     Additionally, synchronous signals of 

the same FAZ had different spectral por-

traits, and the causes of influence pro-

duced a significant change of their pa-

rameters in amplitude and spectral com-

position. At the same time, signals from 

neutral zones remained practically stable, 

which confirms the presence within bio-

logical objects of specific informational 

system, receptors (transformers) of which 

are FAZ.  

     Біофізичні характеристики деяких 

ФАЗ залежать від біоритмів і умов зов-

нішнього середовища. Вони провоку-

ються світлом, звуком, зміною погоди, 

магнітними сплесками, залежать від 

космічного випромінювання і пов’язані 

з періодами Місячної і Сонячної акти-

вності, фізичною та емоційною напру-

гою. 

    Biophysical characteristics of some 

FAZ depend on biorhythms and condi-

tions of external environment. They are 

provoked by light, sound, weather change, 

magnetic splashes; depend on cosmic ra-

diation and are vividly connected with the 

periods of Solar and Lunar activity, phys-

ical and emotional tension.  

 

     Функціональна патологія і стресові 

ситуації супроводжуються підвищен-

ням електричної провідності, нормалі-

зація якої корелює з оздоровленням, 

тобто активність ФАЗ залежить від фу-

нкціонального стану організму і істот-

     Functional pathology and stressful sit-

uations are accompanied by the increase 

of electric conductivity, normalization of 

which is correlated with health improve-

ment, i. e. activity of FAZ depends on 

functional state of organism and signifi-
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но відрізняється між собою.  cantly differs between each other.  

     Надзвичайно цікавою є інформація 

Новосибірського НДІ експерименталь-

ної медицини про фотопровідність 

ФАЗ в зоні 0,35 мк УФ. При цьому за-

фіксовано наскрізне переміщення по-

зитивних зарядів з активністю 10-4 см. 

г/с. Формується впевненість, що синх-

ронізація коливальних процесів різної 

енергетичної природи функціонально 

об’єднує організм і зовнішнє середо-

вище в одну цілісну систему.  

     Very interesting is the information of 

Novosibirsk National Research Institute 

of experimental medicine about photo-

conductivity of FAZ in the zone of 0,35 

mc UV. At the same time through-

movement of positive charges with the 

activity of 10-4 cm.g/s was registered. We 

may be certain, that synchronization of 

the oscillation processes of different ener-

gy nature functionally combines organism 

and external environment into one inte-

gral system.  

     Такий механізм повинен бути уні-

версальним і придатним  для розуміння 

залежності функціонального стану ор-

ганізму від Сонячної активності, на-

пруги геомагнітного поля і поляриза-

ційного ефекту (відбитого Місяцем со-

нячного сяйва). Окрім того встановле-

но, що активність ФАЗ закономірно 

змінюється протягом доби, повторюю-

чи фазність електромагнітних збурень 

Сонця і Місяця.  

     This kind of mechanism must be uni-

versal and comprehensible in order to un-

derstand the dependency of functional 

state of organism on Solar activity, ten-

sion of geomagnetic field and polarizing 

effect (reflection of sunlight by the 

Moon). Additionally, it has been estab-

lished, that activity of FAZ appropriately 

changes throughout the day repeating the 

staging electro-magnetic agitation of Sun 

and Moon.  

     На канонічній глибині ФАЗ реєстру-

ють потенціали дії тривалістю 0,3-0,5 

Мс, амплітудою 300-900 мкВ і динамі-

кою текучої частоти 0,5-100 Гц. Слід 

зазначити, що їх біоелектрична актив-

ність не має нічого спільного з елект-

ричними м’язовими або нервовими 

явищами. Про це свідчить запис потен-

ціалів дії з ділянок вушної скойки лю-

дини і тварин, яка позбавлена м’язових 

волокон. Найбільш цікаво що прототип 

ФАЗ виявлений у рослин, які не мають 

нервової системи! Вони розташовані 

двома рядами паралельно середній лі-

нії листка та по його краю і біофізично 

аналогічні ФАЗ людини.  

     At the canonical depth FAZ register 

potentials of action with the duration of 

0,3-0,5 Ms, amplitude of 300-900 mcV 

and dynamics of running frequency of 

0,5-100 Hz. It should be noted, that their 

bioelectrical activity has nothing in com-

mon with electric muscular or nervous 

phenomena. The proof is the record of 

potentials of action from the areas of in-

ternal auricle of human and animal sam-

ples, which were deprived of muscle fi-

ber. The most interesting is that the proto-

type of FAZ was found in plants, which 

have no nervous system! They are located 

in two rows parallel to medial line of leaf 

and along its edges, and biophysically 

analogical to FAZ of the human beings.  

     Свого часу ми зафіксували дивні бі-

офізичні особливості пігментних плям 

(родимок, невусів). Як і в області аку-

пунктурних зон, в центрі пігментних 

плям постійно відмічаються зниження 

електричного опору, значна асиметрія 

зворотної електропровідності і наяв-

     In due time, weird biophysical peculi-

arities of pigment spots (moles, birth-

marks 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 asym-
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ність спрямованої біоелектричної акти-

вності між окремими пігментними ут-

вореннями. Виявлені динамічні особ-

ливості їх існування на шкірі, разом з 

відомою здатністю меланіну стабілізу-

вати радикали і брати участь в елект-

ронному транспорті, свідчать про біо-

фізичну спорідненість і енергетичну 

суть указаних феноменів… 

metry of recurrent electro conductivity 

and presence of directed bio-electrical 

activity between separate pigment compo-

sitions. The disclosure of dynamic peculi-

arities of their existence in skin, together 

with known ability of melanin to stabilize 

radicals and take part in transport of elec-

trons, testify to biophysical relationship 

and energy essence of the mentioned phe-

nomena… 

     Але повернімося до традиційного 

уявлення про функціональну спрямо-

ваність акупунктурних каналів (табл. 

11.1).  

     But let us return to the traditional idea 

about the functional direction of acupunctur-

al channels (tab.11.1).  

     Як видно з таблиці, мова йде про си-

стемні (дублюючі одна-одну) функції, 

логічність яких далека від традиційної 

емпіричності і обумовлює специфічну 

зацікавленість. І це поки що єдине, що 

не викликає західного фахового супро-

тиву… 

    As it is seen in the table, the talk is about 

the systemic, duplicating each other func-

tions, logicality of which is far from empiri-

cism and lifts specific interest. And for now, 

this is the only thing, that does not meet pro-

fessional resistance from the West … 

Таблиця Table 11.1 
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     На наш погляд наведена інформація 

варта уваги і органічно вписується в 

розроблену нами гіпотезу… 

In our opinion, the given information is 

worthy of attention and organically fits 

into the developed hypothesis ... 
 

 

 

 

11.2 ПРИНЦИПОВА СХЕМА ФУНКЦІОНА-

ЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНОГГО ПАТОГЕНЕЗУ 
11.2  PRINCIPAL SCHEME OF FUNCTIONAL-

VEGETATIVE PATHOGENESIS 
  

Наведені в монографії матеріали 

обумовлюють принципові положення 

гіпотези про "механізм функціонально-

вегетативного патогенезу людини". 

   The materials that are introduced in 

this book condition the provisions of the 

hypothesis on “the mechanisms of the 

human functional-vegetative pathogene-

sis”.   

Критично відносячись до власного 

аналізу, звертаємо увагу на реальність 

наступних принципових положень, які 

формують базову основу вегетативного 

патогенезу.  

Under the critical approach to our 

analysis, we draw attention to the reality 

of the following principle provisions that 

constitute the fundamental basis of the 

vegetative pathogenesis. 
 

 

1) ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЖИВОГО. 1) PRINCIPLE PROVISION OF THE ALIVE 

– Життя це процес динамічно стабіль-

ної (резонансно обумовленої) загальної 

вібрації Всесвіту, що виступає як фор-

ма організації космічної Матерії…  

- Life is the process of dynamically 

stable (resonance-conditioned) general 

vibration of the Universe, and appears in 

the form of organization of the cosmic 

Matter… 

– Формою існування Матерії виступа-

ють функціональні (ієрархічно підпо-

- The form of existence of the Matter is 

represented as functional (hierarchically 



230 
 

рядковані) системи різного рівня орга-

нізації…  

subordinated) systems of different levels 

of organization… 

– Індивідуальні форми Живого іс-

нують як елементи "удосконалення Ча-

стки з метою Еволюції Цілого"… 

- Individual forms of the Alive exist as 

elements of “development of a Particle 

with the purpose of the Evolution of the 

Whole”… 

– Матеріали, які введені в цій книзі, 

обумовлюють положення гіпотези про 

"механізми функціонально-вегетатив-

ного патогену людини". 

The materials that are introduced in 

this book condition the provisions of the 

hypothesis on “the mechanisms of the 

human functional-vegetative pathogene-

sis”.  

  
2) ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ, ЯК НЕОБ-

ХІДНІ ФОРМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО 

2) FUNCTIONAL SYSTEMS AS THE NECESSARY 

FORMS OF SELF-ORGANIZATION OF THE ALIVE 

 

Їх можна розділити на наступні гру-

пи: 

2.1. Функціональні системи польо-

вого (космічного) рівня, які формують 

директивну інформацію. Сьогодні в цю 

групу варто віднести:  

 

They can be divided in to the following 

groups: 

2.1. Functional systems of the field 

(cosmic) level, the form directive infor-

mation. Today, the following should be 

included in this group: 

… фізичний вакуум (вакуумний 

ефір), електронний тиск якого обумов-

лює ефекти Допплера та інші невідомі 

польові впливи, 

…physical vacuum (vacuum ether), 

electron-based pressure of which condi-

tions Doppler effects and other unknown 

field influences,  

… гравітаційні феномени Місячної і 

Сонячної активності (біофізична зале-

жність), 

…gravitational phenomena of the Lu-

nar and Solar activity (biophysical de-

pendency), 

… феномени Урану, асиметричні орбі-

тні коливання якого обумовлюють спе-

цифіку вакуумно-коливального (часто-

тного) потоку, 

…Uranium phenomena, asymmetric  

orbital oscillations of which condition the 

specificity of the vacuum-oscillation (fre-

quency) flow, 

... двох годинний системно-функціона-

льний біоритм, який залежить від кос-

мофізичних факторів і обумовлює ди-

намічну сталіть вегетативного гомеос-

тазу.   

…two-hour systemic-functional bio-

rhythm that depends on the cosmophysi-

cal factors and conditions the dynamic 

stability of the vegetative homeostasis. 

2.2. Функціональні системи біофізич-

ного рівня, які забезпечують спри-

йняття інформації вищих функціональ-

них систем.  

2.2. Functional systems of the bio-

physical level, that sustain the perception 

of information of higher functional sys-

tems. 

В цю групу варто віднести ефірні і 

астральні біополя Живого та невідому 

раніше функціонально-вегетативну си-

стему людини  (акупунктурні канали 

традиційної ЧЦТ)… Їх реальність сьо-

годні уже не викликає шаленого супро-

тиву ортодоксів від науки. 

We believe that this group should in-

clude the ether and astral biofields of the 

alive and the previously unknown human 

functional-vegetative system (acupunctur-

al channels of the traditional Zhenjiu ther-

apy)… Today, their reality does not en-

counter strong opposition of the orthodox 

individuals of science. 
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2.3. Функціональні системи фізич-

ного рівня, які обумовлюють сприй-

няття інформації вищих і середніх фу-

нкціональних систем і трансформацію 

її доступності на фізичному рівні. 

2.3. Functional systems of the physi-

cal level, that condition the perception of 

information of the higher and medial 

functional systems and the transformation 

of its availability on the physical level. 

Сьогодні в цю групу варто віднести: 

… функціонально-вегетативну (акупу-

нктурну) систему з її периферичними 

"рецепторами" у вигляді зовнішніх 

(шкірних)  і внутрішніх функціонально 

активних зон (ФАЗ), 

… меридіан-гліальну систему (яка 

забезпечує інформаційний зв’язок між 

функціонально-вегетативною і центра-

льною нервовою системами. 

Today, this group should include: 

… functional-vegetative (acupuncture) 

system with its peripheral “receptors” in 

the form of the external (skin) and the 

internal functionally active zones (FAZ), 

 

… meridian glial system that ensures 

the informational connection between the 

functional-vegetative and the central 

nervous systems. 
  

3) ПОЛЬОВІ ФОРМИ (НОСІЇ) ФУНКЦІОНАЛЬ-

НО-ВЕГЕТАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. 

3) FIELD FORMS (CARRIERS) OF THE 

FUNCTIONAL-VEGETATIVE INFORMATION. 

  

Вони обумовлюють її трансформа-

цію на біофізичному і фізичному рів-

нях. В цю групу варто віднести: 

… торсійні, електричні і магнітні по-

ля космічного, природного і біогенного 

походження, 

They condition its transmission and 

transformation on the biophysical levels. 

This group should include: 

…torsion, electric and magnetic fields of 

the cosmic, natural, and biogenic origin,  

… понад низькочастотні електрома-

гнітні поля атмосфери і її високочасто-

тні висотні розряди (спрайти, ельфи, 

джети), 

…ultra-low frequency electromagnetic 

fields of the atmosphere and its high fre-

quency high-altitude discharges (sprites, 

elves, jets),  

… електромагнітне поле Землі, час-

тота коливань якого співпадає з часто-

тою внутрішніх органів,  

…electromagnetic field of the Earth, 

frequency of oscillations of which is the 

frequency of the internal organs, 

… воду і композиційні системи на її 

основі (як природні генератори і тран-

сформатори енергії), 

…water and the composite systems on 

its basis (natural generators of energy and 

the energy transformation units), 

… відомі біофізичні феномени енер-

гетичних і частотних трансформацій на 

фізичному рівні. 

…known biophysical phenomena of 

the energy and frequency-based transfor-

mations on the physical level. 
  

4) МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНАЛЬНО- 

ВЕГЕТАТИВНОГО ПАТОГЕНЕЗУ. 

4) MECHANISM OF THE FUNCTIONAL-

VEGETATIVE PATHOGENESIS 

  

Центральне місце займає Функціона-

льно-вегетативна система. Вона забез-

печує інформаційний обмін між оточу-

ючим середовищем і центральними ме-

ханізмами внутрішньої регуляції (кон-

тролюючи сенсорні функції ЦНС). Ме-

ханізм функціонально-вегетативного 

патогенезу може бути представлений у 

вигляді наступної схеми.  

At the core of the mechanism is Human 

functional-vegetative system. In ensures 

the informational exchange between the 

external environments and the central 

mechanisms of internal regulation (con-

trolling sensory functions of the CNS). A 

simplified variant of the mechanism of the 

functional vegetative pathogenesis can be 

represented in the following scheme. 
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I-ша ланка. Фактори космофізич-
ного рівня (гравітаційні поля, фази 
Місячної і Сонячної активності,  ва-
куумний ефір, феномени Допплера, 
тощо) 

 I-st section. Factors of cosmophysical 
level (gravity fields, phases of the Lunar 
and Solar activity, vacuum ether, Dop-
pler phenomena etc.). 

   

II-га ланка. Енергетичні оболонки 
біологічних об’єктів (біополя, зокрема 
ефірні і астральні)  

 II-nd section. Energy shells of bio-
logical objects (biofields, including ether 
and astral ones). 

   

III-тя ланка. Біологічно (функціо-
нально) активні зони шкіри і внутрі-
шніх органів з біофізичними каналами 
зв’язку (акупунктурними меридіана-
ми)   

 III-rd section. Biologically (function-
ally) active zones of skin and those of 
internal organs with the biophysical 
channels of communication (acupunc-
ture meridians). 

   

IV-та ланка. Меридіан-гліальна 
си-стема (безпосередній контакт з 
сенсорними центрами ЦНС, гіпофі-
зом) 

 IV-th section. Meridian-glial system 
(direct contact with the sensory centers 
of the CNS, hypophysis). 

   

V-та ланка. Рефлекторний і ней-
рогуморальний вплив на функціональні 
системи фізичного рівня (в першу 
чергу вегетативну,  гормональну, ада-
птативну, імунну, тощо)…. 

 V-th section. Reflex and neuro-
humoral influence on the functional sys-
tems of the physical level (first of all on 
the vegetative one, humoral, adaptive, 
immune etc.)… 

 

При цьому варто пам’ятати, що 

ЦНС, гормональна, ендокринна та інші 

функціональні системи фізичного рівня 

є індивідуальними виконавцями зовні-

шнього контролю і впливу. Іншими 

словами вони забезпечують трансфор-

мацію біофізичних сигналів у рефлек-

торну і нейрогуморальну реакцію біо-

логічних систем.  

    At the same time, we should remember 

that the CNS, humoral, endocrine, and 

other functional systems of the physical 

level are individual performers of external 

control and influence. In other words, 

they ensure the transformation of biophys-

ical signals into the reflex and neurohu-

moral reaction of biological systems. 

І, нарешті, наступне… And, finally the following… 

1) Вірогідність гіпотези заслуговує 

на увагу, а інформація про біофізичну 

реальність відкритої системи і функці-

онально-вегетативну Матрицю вимагає 

свого місця в системній фізіології, реа-

білітаційній і профілактичній медици-

ні. Її замовчування з боку МОіН та 

МОЗ України блокує необхідну корек-

цію освітніх програм і викликає подив! 

1) The validity of the hypothesis deserves 

attention, while the information about the 

biological reality of the discovered system 

and the functional-vegetative Matrix re-

quires its place in the systemic physiolo-

gy, rehabilitation and prevention medi-

cine. The oppression of this information 

from the side of the Ministry of Education 

and Science and the Ministry of Health of 

Ukraine blocks the necessary correction 

of the educational programs and raises 

astonishment! 

2) Сучасна фармакотерапія (фізіоте-

рапія) використовує біофізично неаде-

кватні фактори впливу, які перевищу-

ють інформаційний рівень Живого і 

обумовлюють не контрольовані функ-

ціонально-вегетативні реакції. 

2) The contemporary pharmacotherapy 

(physiotherapy) used the biophysically 

inadequate factors of influence that ex-

ceed the informational level of the Alive 

and condition uncontrolled functional-

vegetative reactions.   

3) Використання "гіпотетичних аку- 3) The use the “hypothetical acupunctural 
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пунктурних рецептів" (без попередньої 

діагностики і супутнього вегетативного 

контролю) обумовлює непрогнозовані 

вегетативні реакції, які порушують фу-

нкціональний гомеостаз. Ситуацію ря-

тує універсальна спрямованість біоло-

гічних систем на "Захист від не розум-

ного"…  

recipes” (without the preliminary diagnos-

tics and the accompanying vegetative con-

trol) conditions unprognosed vegetative 

consequences that disturb functional ho-

meostasis. The situation can be saved by 

the universal orientation of the biological 

systems to “Protection from the unreason-

able”…  
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МАЛИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНИЙ ТЛАС 

MINOR FUNCTIONAL-VEGETATIVE ATLAS 

 
ПРИЙНЯТА АБРЕВІАТУРА, ТЕРМІНИ І  

СКОРОЧЕННЯ 
ANALOGUES, TERMS AND ABBREVIA-

TIONS 
 
 
 
 

УМОВНА СИМВОЛІКА СИСТЕМНИХ  
АКУПУНКТУРНИХ ЗОН… 

CONDITIONAL SYMBOLISM SYSTEM 
ACUPUNCTURE ZONES... 

 

 
 

МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ  
 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНИХ 

СИСТЕМ. 

THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF 

ACUPUNCTURE CHANNELS  
(FUNCTIONALLY-AUTONOMIC SYSTEMS). 
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ПЕРШИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС BL-ST-GB (симпатична активність). 

FIRST FUNCTIONAL COMPLEX BL-ST-GB (Sympathetic activity). 
 

 
 

 

   
FVS BL (YANG –SA) FVS ST (YANG –SA) FVS GB (YANG –SA) 

 

 
Контакт (contact) : dr.makats@gmail.com 

 

В.Макац, Є.Макац, Невідома китайська голкотерапія (реальність, 
помилки, проблеми) том І //Україна, Вінниця, 2016, 276 с ISBN 978-966-
2932-80-5 

 

V.Makats, Е.Makats, Unknown Chinese acupuncture (reality, errors, prob-
lems). volume І // Ukraine, Vinnytsia, 2016, p. 276 ISBN 978-966-2932-80-5 

 

 
 

 

 

mailto:dr.makats@gmail.com
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ДРУГИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС SP-LR-KI (парасимпатична активність). 

SECOND FUNCTIONAL COMPLEX SP-LR-KI (parasympathetic activity) 
 

   

   
FVS SP (YIN– PA) FVS LR (YIN – PA) FVS KI (YIN – PA) 

 

 

 

РЕКЛАМА?     НІ!  

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНА СИСТЕМА ЯК  

БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ! 
 

ADVERTISING?    NO!  

FUNZIONALE-VEGETATIVE SYSTEM AS BIOPHYSICAL 

REALITY! 
 

 

Контакт (contact) : dr.makats@gmail.com 
 

Макац В., Макац Е. Невідома китайська голкотерапія  (біофізичний 
атлас системної залежності). Том II // Вінниця: Видавництво "Наукова 
ініціатива", Редакція Нілан-ЛТД, 2016. 276 с. ISBN 978-966-2932-80-5 

 
 

Makats V., Makats E. Unknown Chinese acupuncture (biophysical atlas 
system based on). Vol.II // Vinnytsia: “Naukova Initsiatyva”, Editorial office 
“Nilan Ltd.”, 2016. – 276 р. ISBN 978-966-2932-80-5 

 

 

mailto:dr.makats@gmail.com
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ТРЕТІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LI-TE-SI (симпатична активність). 

THIRD FUNCTIONAL COMPLEX LI-TE-SI (Sympathetic activity). 
 

  

 

 

   
FVS LI (YANG –SA) FVS TE (YANG –SA) FVS SI (YANG –SA) 

 

 
Контакт (contact) : dr.makats@gmail.com 

 

Makaц В., Нагайчук В. Makaц Є., Невідома китайська голкотерапія 
(проблеми реабілітаційної вегетології) Том ІІІ // Україна, Вінниця, 2017, 
214 P. ISBN 978-966-924-528-1 

 

Makats V., Nahaychuk V., Makats E. Unknown Chinese acupuncture 
(problems of functional vegeteology). Vol.3 // Vinnytsia: “Naukova Initsiaty-
va”, Editorial office “Nilan Ltd.”, 2017. – 214. ISBN 978-966-924-528-1 
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ЧЕТВЕРТИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LU-PC-HT (парасимпатична активність) 

FOURTH FUNCTIONAL COMPLEXES LU-PC-HT (parasympathetic activity) 
 

 

 

 

 

 

 

   
FVS  LU (YIN– PA) FVS PC (YIN– PA) FVS HT (YIN– PA) 

 

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ISSN 2518-1904 
“СУЧАСНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”  

http://vegetology-ua.vntu.edu.ua; 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC MAGAZINE ISSN 2518-1904 

“ CONTEMPORARY REHABILITATION TECHNOLOGIES ” 
http://vegetology.vntu.edu.ua;  

Контакт (contact) : dr.makats@gmail.com 
 

В.Г. Макац, В.І. Нагайчук, Є.Ф. Макац, О.В. Єрмішев Невідома китай-
ська голкотерапія  (проблеми вегетативного патогенезу). Том 4. // 
Вінниця: Видавництво "Наукова ініціатива", Редакція Нілан-ЛТД, 2017, – 
273 С. 

 

V.G. Makats, V.I. Nahaychuk, E.F. Makats, O.V. Yermyshev Unknown Chi-
nese acupuncture (problems of vegetative pathogenesis). Vol.4 // Vinnytsia: 
“Naukova Initsiatyva”, Editorial office “Nilan Ltd.”, 2017. – 273 Р. 

 

 
 

 

http://vegetology-ua.vntu.edu.ua/
http://vegetology.vntu.edu.ua/
mailto:dr.makats@gmail.com
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ВЕГЕТАТИВНІ ПРОБЛЕМИ МАТРИЧНОГО ВПЛИВУ 
VEGETATIVE PROBLEMS OF MATRIX INFLUENCE 

 

 

1. СИСТЕМНО-КОМПЛЕКСНА ВЕГЕТАТИВНА РЕАКЦІЯ НА ЗБУДЖЕННЯ  
І ПРИГНІЧЕННЯ ОКРЕМИХ МАТРИЧНИХ КЛЮЧІВ 

(ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА РІЗНУ ВЕГЕТАТИВНУ СПРЯМОВАНІСТЬ …) 
 

1. SYSTEMIC-INTEGRATED VEGETATIVE REACTION TO EXCITATION AND  
OPPRESSION OF SEPARATE MATRIX KEYS (ATTENTION TO DIFFERENT 

VEGETATIVE ORIENTATION ...) 
 

 

1.1. ПЕРШИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС BL-ST-GB (симпатична активність). 

FIRST FUNCTIONAL COMPLEX BL-ST-GB (Sympathetic activity). 
 

 

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 
Matrix key)  BL=ST-GB LU-SI-KI 

 

Збудження (пригнічення) BL (ЯН)  "до- і вище" ("до- і 
нижче") зони функціональної норми практично не впливає 
на динаміку k-V, утримуючи вегетативний гомеостаз на 
рівні функціональної норми… 

 

The excitation (oppression) of BL (YANG) "up to and 
above" ("up and down") of the zone of functional norm practi-
cally does not affect the dynamics of k-V, keeping the vegeta-
tive homeostasis at the level of the functional norm ... 

 

  
+BL ЯН (СА) - YANG (SA) –BL ЯН (СА) - YANG (SA) 

 

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 
Matrix key) ST=GB-BL PC SP-LI. 

 

 

 

Збудження ST (ЯН) "до- і вище" зони функціональної но-
рми обумовлює позитивну динаміку k-V і зростання загаль-
ної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

Пригнічення ST (ЯН) "до- і нижче" зони функціональної 
норми обумовлює негативну динаміку k-V і зростання зага-
льної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

 

     Excitation of ST (YANG) "up to and above" zone of function-
al norm causes positive dynamics of k-V and increase of general 
prevalence of sympathetic (YIN) activity ... 

     The oppression of ST (YANG) "up to and below" the functional norms zone causes the 
negative dynamics of k-V and the growth of the general prevalence of parasympathetic (YIN) 
activity ... 

  
+ST ЯН (СА) - YANG (SA) –ST ЯН (СА) - YANG (SA) 
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Вегетативна спрямованість Матричного ключа  (the vegetative orientation of the 
Matrix key) GB=ST-BL HT TE-LR. 

 

 

 

Збудження GB (ЯН) "до- і вище" зони функціональної 
норми обумовлює позитивну динаміку k-V і зростання 
загальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

Пригнічення GB (ЯН) "до- і нижче" зони функціональ-
ної норми обумовлює негативну динаміку k-V і зростання 
загальної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

 
Excitation of GB (YANG) "up to and above" of the zone 

of functional norm causes positive dynamics of k-V and in-
crease of general prevalence of sympathetic (YANG) activity 
... 

The oppression of the GB (YANG) "up to and below" of 
the functional norm causes the negative dynamics of k-V and 

the growth of the general prevalence of parasympathetic (YIN) activity ... 
 

  
+GB ЯН (СА) - YANG (SA) 

 

–GB ЯН (СА) - YANG (SA) 

 

1.2.ДРУГИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС SP-LR-KI (парасимпатична активність). 

SECOND FUNCTIONAL COMPLEX SP-LR-KI (parasympathetic activity) 
 

 

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 
Matrix key)  SP=KI-LR TE HT-ST 

 

Збудження SР (ІНЬ) "до- і вище" зони функціональної но-
рми обумовлює негативну  динаміку k-V і зростання загаль-
ної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

Пригнічення SР (ІНЬ) "до- і нижче" зони функціональної 
норми обумовлює позитивну  динаміку k-V і зростання зага-
льної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

 

Excitation of SR (YIN) up to and above the zone of functional 
norm causes the negative dynamics of k-V and the growth of the 
general prevalence of parasympathetic (YIN) activity ... 

     The oppression of the SR (YIN) "up to and below" of the zone of functional norm leads to 
the positive dynamics of k-V and growth of the overall prevalence of sympathetic (YANG) 
activity ... 

  
+SP ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –SP ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

 
Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 

Matrix key)  LR=SP-K SI LU-GB. 



241 
 

 

Збудження LR (ІНЬ) "до- і вище" зони функціональної 
норми обумовлює негативну  динаміку k-V і зростання зага-
льної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

Пригнічення LR (ІНЬ) "до- і нижче" зони функціональної 
норми обумовлює позитивну  динаміку k-V і зростання зага-
льної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

 
 

Excitation of the LR (YIN) "up to and above" of the function-
al norm causes the negative dynamics of k-V and the growth of 
the general prevalence of parasympathetic (YIN) activity ... 

The oppression of LR (YIN) "up to and below" of the zone of functional norm leads to 
positive dynamics of k-V and the growth of the overall prevalence of sympathetic (YANG) 
activity ... 

 
 

  
+LR ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –LR ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

 
Вегетативна спрямованість Матричного ключа  (the vegetative orientation of the 

Matrix key) KI=SP-LR LI DL-PC. 

 

Збудження KI (ІНЬ) "до- і вище" зони функціональної 
норми обумовлює негативну  динаміку k-V і зростання 
загальної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

Пригнічення KI (ІНЬ) "до- і нижче" зони функціональ-
ної норми обумовлює позитивну  динаміку k-V і зростан-
ня загальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

 

Excitation of KI (YIN) up to and above the zone of func-
tional norm causes the negative dynamics of k-V and the 
growth of the general prevalence of parasympathetic (YIN) 
activity ... 

Oppression of KI (YIN) "up to and below" of the functional norm causes the positive dynam-
ics of k-V and the growth of the overall prevalence of sympathetic (YANG) activity ... 
 

  
+KI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –KI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

 

1.3.ТРЕТІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LI-TE-SI (симпатична активність). 

THIRD FUNCTIONAL COMPLEX LI-TE-SI (Sympathetic activity). 
 

Вегетативна спрямованість Матричного (the vegetative orientation of the Matrix 

key) LI=TE-SI ST-LU 

 

Збудження LI (ЯН) "до- і вище" зони функціональної норми обумовлює позитивну 
динаміку k-V і зростання загальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 
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Пригнічення LI (ЯН) "до- і нижче" зони функціональ-
ної норми обумовлює негативну динаміку k-V і зростання 
загальної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

 

     Excitation of LI (YANG) "up to and above" the zone of 
functional norm causes positive dynamics of k-V and increase 
of general prevalence of sympathetic (YANG) activity ... 
The oppression of the LI (YANG) "up to and below" of the 

functional norm causes the negative dynamics of k-V and the growth of the overall prevalence 
of parasympathetic (YIN) activity ... 
 

  
+LI ЯН (СА) - YANG (SA) –LI ЯН (СА) - YANG (SA) 

 
Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 

Matrix key) TE=LI-SI SP PC-GB 

 

 

Збудження TE (ЯН) "до- і вище" зони функціональної но-
рми обумовлює позитивну динаміку k-V і зростання загаль-
ної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

Пригнічення TE (ЯН) "до- і нижче" зони функціональної 
норми обумовлює негативну динаміку k-V і зростання зага-
льної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

 

Excitation of TE (YANG) "up to and above" of the functional 
norm causes the positive dynamics of k-V and the growth of the 
general prevalence of sympathetic (YANG) ac- tivity ...  

     The oppression of TE (YANG) "up to and below" the zone of functional norm causes the 
negative dynamics of k-V and the growth of the overall prevalence of parasympathetic (YIN) 
activity ... 

  
+TE ЯН (СА) - YANG (SA) –TE ЯН (СА) - YANG (SA) 

 

 

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 

Matrix key) SI=TE-LI LR BL-HT 

 

Збудження SI (ЯН) "до- і вище" зони функціональної норми обумовлює позитивну 
динаміку k-V і зростання загальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

Пригнічення SI (ЯН) "до- і нижче" зони функціональної норми обумовлює негативну 
динаміку k-V і зростання загальної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 
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Excitation of SI (YANG) "up to and above" the zone of 
functional norm causes positive dynamics of k-V and increase 
of general prevalence of sympathetic (YANG) activity ...  

 
Oppression of SI (YANG) "up to and below" of the zone of 

functional norm causes the negative dynamics of k-V and the 
growth of the general prevalence of parasympathetic (YIN) 
activity ... 

     

 

 

 

+SI ЯН (СА) - YANG (SA) –SI ЯН (СА) - YANG (SA) 
 

1.4.ЧЕТВЕРТИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LU-PC-HT (парасимпатична активність) 

FOURTH FUNCTIONAL COMPLEXES LU-PC-HT (parasympathetic activity) 
 

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 
Matrix key) LU=PC-HT ST KI-TE 

 

Збудження LU (ІНЬ) "до- і вище" зони функціональної 
норми обумовлює негативну  динаміку k-V і зростання 
загальної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

Пригнічення LU (ІНЬ) "до- і нижче" зони функціональ-
ної норми обумовлює позитивну  динаміку k-V і зростання 
загальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

 

     The Excitation of the LU (YIN) up to and above the zone of 
functional norm causes the negative dynamics of k-V and the 
growth of the overall prevalence of parasympathetic (YIN) 
activity ... 

     The oppression of the LU (YIN) up to and below the zone of functional norm results in a 
positive dynamics of k-V and an increase in the overall prevalence of sympathetic (YANG) 
activity ... 
 

  
+LU ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –LU ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

 
Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 

Matrix key) PC=LU-HT ST KI-TE 
 
Збудження PC (ІНЬ) "до- і вище" зони функціональної норми обумовлює негативну  

динаміку k-V і зростання загальної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

Пригнічення PC (ІНЬ) "до- і нижче" зони функціональної норми обумовлює позити-
вну  динаміку k-V і зростання загальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 
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     Excitation of PC (YIN) "up to and above" zone of func-
tional norm causes negative dynamics of k-V and increase of 
the general prevalence of parasympathetic (YIN) activity ...  
 

    The oppression of the PC (YIN) "up to and below" the zone 
of functional norm causes the positive dynamics of k-V and 
the growth of the overall prevalence of the sympathetic 
(YANG) activity ... 

 
 

  
+PC ІНЬ (ПА)  - YIN (PSA) – PC ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

 

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 
Matrix key) HT=LU-PC GB ST-SP 

 

 

Збудження HT (ІНЬ) "до- і вище" зони функціональної 
норми обумовлює негативну  динаміку k-V і зростання за-
гальної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

Пригнічення HT (ІНЬ) "до- і нижче" зони функціональ-
ної норми обумовлює позитивну  динаміку k-V і зростання 
загальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

 
Excitation of HT (YIN) "up to and above" the zone of func-

tional norm causes the negative dynamics of k-V and increase of 
the general prevalence of parasympathetic (YIN) activity ... 

     The oppression of HT (YIN) "up to and below" of the zone of functional norm leads to the 
positive dynamics of k-V and the growth of the overall prevalence of sympathetic (YANG) 
activity ... 
 

  
+HT ІНЬ (ПА)  - YIN (PSA) – HT ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 
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2. ВЕГЕТАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗБУДЖЕННЯ І ПРИГНІЧЕННЯ ОКРЕМИХ 
МАТРИЧНИХ КЛЮЧІВ (ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА РІЗНУ ВЕГЕТАТИВНУ  

СПРЯМОВАНІСТЬ …) 
 

2. THE VEGETATIVE DIVERSITY OF EXPOSURE AND PRECAUTION OF  
INDIVIDUAL MATTER KEYS    (REMINDING ATTENTION TO DIFFERENT  

VEGETATIVE DIGNITY ...) 
 

 
 

ВЕГЕТАТИВНА ДИНАМІКА (k-V) НА 
ЗБУДЖЕННЯ МАТРИЧНИХ КЛЮЧІВ 

 

VEGETATIVE DYNAMICS (k-V) ON EX-
PLORATION OF MATRIX KEYS 

 

ВЕГЕТАТИВНА ДИНАМІКА (k-V) НА 
ПРИГНІЧЕННЯ МАТРИЧНИХ КЛЮЧІВ 

 

VEGETATIVE DYNAMICS (k-V)  ON 
OPPRESSION OF MATRIX KEYS 

 

 

 

2.1.ПЕРШИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС BL-ST-GB (симпатична активність). 

FIRST FUNCTIONAL COMPLEX BL-ST-GB (Sympathetic activity). 
 

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 

Matrix key)  BL=ST-GB LU-SI-KI. 
 

 

     Збудження (пригнічення) BL "до- і вище" ("до- і нижче") 
зони функціональної норми практично не впливає на дина-
міку k-V, утримуючи вегетативний гомеостаз на рівні функ-
ціональної норми…  
 
     Excitation (oppression) BL "up to and above" ("before and 
below") of the zone of functional norm practically does not affect 
the dynamics of k-V, keeping the vegetative homeostasis at the 
level of the functional norm ... 

 

  

+BL ЯН (СА) - YANG (SA) –BL ЯН (СА) - YANG (SA) 

  
+BL ЯН (СА) - YANG (SA) +BL ЯН (СА) - YANG (SA) 

  

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 

Matrix key) ST=GB-BL PC SP-LI. 
 

Збудження ST(ЯН) "до- і вище" зони функціональної норми обумовлює позитивну 
динаміку k-V і зростання загальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

 

Пригнічення ST(ЯН) "до- і нижче" зони функціональної норми обумовлює негатив-
ну динаміку k-V і зростання загальної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 
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Excitation of ST (YANG) "up to and above" zone of func-
tional norm causes positive dynamics of k-V and increase of 
general prevalence of sympathetic (YANG) activity ...  

 

The oppression of ST (YANG) "up to and below" the zone 
of functional norm causes the negative dynamics of k-V and the 
growth of the general prevalence of parasympathetic (YIN) ac-
tivity ... 

      
 

  

+ST ЯН (СА) - YANG (SA) –ST ЯН (СА) - YANG (SA) 

  
+ST ЯН (СА) - YANG (SA) +ST ЯН (СА) - YANG (SA) 

  

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 

Matrix key) GB=ST-BL HT TE-LR 
 

 

 

 

Збудження GB (ЯН) "до- і вище" зони функціональної но-
рми обумовлює позитивну динаміку k-V і зростання загальної 
переваги симпатичної (ЯН) активності … 

Пригнічення GB (ЯН)"до- і нижче" зони функціональної 
норми обумовлює негативну динаміку k-V і зростання зага-
льної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

 

Excitation of GB (YANG) "up and above" zone of functional 
norm causes positive dynamics of k-V and increase of general 
prevalence of sympathetic (YANG) activity ... 

     The oppression of the GB (YANG) "up to and below" of the zone of functional norm caus-
es the negative dynamics of k-V and the growth of the overall prevalence of the parasympa-
thetic (YIN) activity ... 
 
 

  

+GB ЯН (СА) - YANG (SA) –GB ЯН (СА) - YANG (SA) 
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+GB ЯН (СА) - YANG (SA) +GB ЯН (СА) - YANG (SA) 

 

 

2.2. ДРУГИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС SP-LR-KI (парасимпатична активність). 

SECOND FUNCTIONAL COMPLEX SP-LR-KI (parasympathetic activity) 
 

Вегетативна спрямованість Матричного (the vegetative orientation of the Matrix 

key) SP=KI-LR TE HT-ST 
 

 

Збудження SР (ІНЬ) "до- і вище" зони функціональної 
норми обумовлює негативну  динаміку k-V і зростання 
загальної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

Пригнічення SР (ІНЬ) "до- і нижче" зони функціональ-
ної норми обумовлює позитивну  динаміку k-V і зростання 
загальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

 

Excitation of SR (YIN) "up to and above" zone of function-
al norm causes the negative dynamics of k-V and increase of 
the general prevalence of parasympathetic (YIN) activity ... 

The oppression of SR (YIN) "up to and below" of the zone  
of functional norm leads to the positive dynamics of k-V and the growth of the general 
prevalence of sympathetic (YANG) activity ... 
 

  

+SP ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –SP ІНЬ (ПА)  - YIN (PSA) 

  
+SP ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +SP ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

 

 

 

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 

Matrix key) LR=SP-K SI LU-GB. 

 

Збудження LR (ІНЬ) "до- і вище" зони функціональної норми обумовлює негативну  
динаміку k-V і зростання загальної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 
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Пригнічення LR (ІНЬ) "до- і нижче" зони функціональ-
ної норми обумовлює позитивну  динаміку k-V і зростання 
загальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

 

Excitation of the LR (YIN) "up to and above" of the zone of 
functional norm causes the negative dynamics of k-V and the 
growth of the general prevalence of parasympathetic (YIN) ac-
tivity ...  

The oppression of LR (YIN) "up to and below" of the zone 
of functional norm leads to positive dynamics of k-V and the 
growth of the overall prevalence of sympathetic (YANG) activi-
ty.       

 

  

+LR ІНЬ (ПА)  - YIN (PSA) –LR ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

  

+LR ІНЬ (ПА)  - YIN (PSA) +LR ІНЬ (ПА)  - YIN (PSA) 
 

 

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 

Matrix key) KI=SP-LR LI DL-PC. 
 

 

Збудження KI (ІНЬ) "до- і вище" зони функціональної 
норми обумовлює негативну  динаміку k-V і зростання 
загальної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

Пригнічення KI (ІНЬ) "до- і нижче" зони функціональ-
ної норми обумовлює позитивну  динаміку k-V і зростан-
ня загальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

 

Excitation of KI (YIN) up to and above the zone of func-
tional norm causes the negative dynamics of k-V and the 
growth of the general prevalence of parasympathetic (YIN) 
activity ... 

          Oppression of KI (YIN) "up to and below" of the functional norm causes the positive 
dynamics of k-V and the growth of the overall prevalence of sympathetic (YANG) activity ... 
 
 

  

+KI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –KI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 
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+KI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +KI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

 

 

 

2.3. ТРЕТІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LI-TE-SI (симпатична активність). 

THIRD FUNCTIONAL COMPLEX LI-TE-SI (Sympathetic activity). 
 

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 

Matrix key) LI=TE-SI ST-LU. 
 

 

 

Збудження LI (ЯН) "до- і вище" зони функціональної 
норми обумовлює позитивну динаміку k-V і зростання 
загальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

Пригнічення LI (ЯН) "до- і нижче" зони функціональ-
ної норми обумовлює негативну динаміку k-V і зростан-
ня загальної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності. 

 

Excitation of LI (YANG) "up to and above" the zone of 
functional norm causes positive dynamics of k-V and growth 
of the general prevalence of sympathetic (YANG) activity ... 

The oppression of the LI (YANG) "up to and below" of 
the functional norm causes the negative dynamics of k-V and the growth of the general preva-
lence of parasympathetic (YIN) activity ... 
 

  

+LI ІНЬ (ПА)  - YIN (PSA) –LI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

  
+LI ІНЬ (ПА)  - YIN (PSA) +LI ІНЬ (ПА)  - YIN (PSA) 

 

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 

Matrix key) TE=LI-SI SP PC-GB. 
 

Збудження TE (ЯН) "до- і вище" зони функціональної норми обумовлює позитивну 
динаміку k-V і зростання загальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 
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Пригнічення TE (ЯН) "до- і нижче" зони функціональної 
норми обумовлює негативну динаміку k-V і зростання зага-
льної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

 

Excitation of TE (YANG) "up to and above" of the function-
al norm causes the positive dynamics of k-V and the growth of 
the general prevalence of sympathetic (YANG) activity ...  

 

The oppression of TE (YANG) "up to and below" the zone 
of functional norm causes the negative dynamics of k-V and the 
growth of the overall prevalence of parasympathetic (YIN) ac-
tivity ...       

  

+TE ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –TE ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

  
+TE ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +TE ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

 

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 

Matrix key)  SI=TE-LI LR BL-HT. 
 

 

Збудження SI (ЯН) "до- і вище" зони функціональної 
норми обумовлює позитивну динаміку k-V і зростання за-
гальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

Пригнічення SI (ЯН) "до- і нижче" зони функціональної 
норми обумовлює негативну динаміку k-V і зростання за-
гальної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

 
Excitation of SI (YANG) "up to and above" zone of func-

tional norm causes positive dynamics of k-V and increase of 
general prevalence of sympathetic (YANG) activity ... 

     Oppression of SI (YANG) "up to and below" of the zone of functional norm causes the 
negative dynamics of k-V and the growth of the general prevalence of parasympathetic (YIN) 
activity ... 
 

  

+SI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –SI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 
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+SI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +SI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 
 

 

 

ЧЕТВЕРТИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LU-PC-HT (парасимпатична активність) 

2.4. FOURTH FUNCTIONAL COMPLEXES LU-PC-HT (parasympathetic activity) 
 

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 

Matrix key) LU=PC-HT ST KI-TE. 
 

 

Збудження LU (ІНЬ) "до- і вище" зони функціональної 
норми обумовлює негативну  динаміку k-V і зростання за-
гальної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

Пригнічення LU (ІНЬ) "до- і нижче" зони функціональ-
ної норми обумовлює позитивну  динаміку k-V і зростання 
загальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

 

The Excitation of the LU (YIN) up to and above the func-
tional norms zone causes the negative dynamics of k-V and the 
growth of the overall prevalence of parasympathetic (YIN) acti- 

vity ...The oppression of the LU (YIN) up to and below the functional norms zone results in a 
positive dynamics of k-V and an increase in the overall prevalence of sympathetic (YANG) 
activity ... 

  

+LU ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –LU ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 
 

  
+LU ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +LU ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

 

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 

Matrix key) PC=LU-HT ST KI-TE. 
 

     Збудження PC (ІНЬ) "до- і вище" зони функціональної норми обумовлює негативну  

динаміку k-V і зростання загальної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності. 
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Пригнічення PC (ІНЬ) "до- і нижче" зони функціона-
льної норми обумовлює позитивну  динаміку k-V і зрос-
тання загальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

 

Excitation of PC (YIN) "up to and above" zone of func-
tional norm causes negative dynamics of k-V and increase of 
the general prevalence of parasympathetic (YIN) activity ...  

The oppression of the PC (YIN) "up to and below" the 
zone of functional norm causes the positive dynamics of k-V 
and the growth of the overall benefit of the sympathetic 
(YANG) activity ...       

  

+PC ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

  
+PC ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +PC ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

 

Вегетативна спрямованість Матричного ключа (the vegetative orientation of the 

Matrix key) HT=LU-PC GB ST-SP. 
 

 

Збудження HT (ІНЬ) "до- і вище" зони функціональної 
норми обумовлює негативну  динаміку k-V і зростання 
загальної переваги парасимпатичної (ІНЬ) активності … 

Пригнічення HT (ІНЬ) "до- і нижче" зони функціональ-
ної норми обумовлює позитивну  динаміку k-V і зростання 
загальної переваги симпатичної (ЯН) активності … 

 
Excitation of HT (YIN) "up to and above" the zone of func-

tional norm causes the negative dynamics of k-V and increase 
of the general prevalence of parasympathetic (YIN) activity ... 

The oppression of HT (YIN) "up to and below" of the zone of functional norm leads to the 
positive dynamics of k-V and the growth of the overall prevalence of sympathetic (YANG) 
activity ... 

 

  

+HT ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –HT ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 
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+HT ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +HT ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 
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ВЕГЕТАТИВНІ ПРОБЛЕМИ КОМБІНОВАНОГО МАТРИЧНОГО ВПЛИВУ 
VEGETATIVE PROBLEMS OF COMBINED INFLUENCE OF MATRIX KEYS 

 

 

3. ВЕГЕТАТИВНІ НАСЛІДКИ АСИНХРОННОЇ АКТИВНОСТІ МАТРИЧНИХ  
КЛЮЧІВ ЗА ПРИНЦИПОМ "ПІВДЕНЬ-ПІВНІЧ" (ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА  

СИНХРОННУ ВЕГЕТАТИВНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ) 
3. VEGETATIVE RESULTS OF ASYNCHRONAL ACTIVITY OF MATRIX KEYS IN 

THE PRINCIPLE OF "MIDDAY-MIDNIGHT" (ATTENTION TO SYNCHRONOUS 
VEGETATIVE DEPENDENCY) 

 

 

3.1. Перший функціональний комплекс BL-ST-GB 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" BL-LU, GB-HT, ST-PC) 

3.1. The first functional set of BL-ST-GB  
(Functional Midday-midnight Pair BL-LU, GB-HT, ST-PC) 

 

Функціональна пара BL-LU (ведуча система BL, підпорядкована LU). 
Functional pair BL-LU (lead system BL, subordinated to LU). 

 

 

  
  

Збудження BL (ЯН) і пригнічення 
LU (ІНЬ) обумовлює позитивну дина-
міку k-V LU і симпатичну (ЯН) акти-
вність (при нейтрально-вегетативній 
реакції BL). 

Excitation of BL (YANG) and op-
pression of LU (YIN) causes positive 
dynamics of k-V LU and sympathetic 
(YANG) activity (with neutrally-
vegetative reaction BL). 

Пригнічення BL (ЯН) і збудження 
LU (ІНЬ) обумовлює негативну дина-
міку k-V LU і зростання парасимпати-
чної (ЯН) активності (при нейтрально-
вегетативній реакції BL). 

Oppression of BL and the excitation 
of LU causes the negative dynamics of 
k-V LU and the growth of parasympa-
thetic (YANG) activity (with the neutral-
vegetative reaction of BL). 

 

  
+BLЯН (СА) - YANG (SA) –LU ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

  

–BLЯН (СА) - YANG (SA) +LU ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 
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3.1. Перший функціональний комплекс BL-ST-GB 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" BL-LU, GB-HT, ST-PC) 

3.1. The first functional set of BL-ST-GB  
(Functional South-North Pair BL-LU, GB-HT, ST-PC) 

 

Функціональна пара ST-PC (ведуча система ST, підпорядкована PC). 

Functional pair ST-PC (lead system ST, subordinated to PC). 
 

 

  
  

Збудження ST (ЯН) і пригнічення 
PC (ІНЬ) обумовлює синхронно пози-
тивну динаміку їх k-V і зростання 
симпатичної (ЯН) активності.   

Excitation of ST (YANG) and oppres-
sion of PC (YIN) causes synchronously 
positive dynamics of their k-V and 
growth of sympathetic (YANG) activity. 

  
Пригнічення ST (ЯН) і збудження 

PC (ІНЬ) обумовлює негативну дина-
міку їх k-V і зростання парасимпатич-
ної (ІНЬ) активності.  

The oppression of ST (YANG) and 
PC excitation (YIN) causes the negative 
dynamics of their k-V and the growth of 
parasympathetic (YIN) activity. 

 

 

 

  
+ST ЯН (СА) - YANG (SA) –PC ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

 
 

–ST ЯН (СА) - YANG (SA) +PC ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 
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3.1. Перший функціональний комплекс BL-ST-GB 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" BL-LU, GB-HT, ST-PC) 

3.1. The first functional set of BL-ST-GB  
(Functional South-North Pair BL-LU, GB-HT, ST-PC) 

 

Функціональна пара GB-HT  (ведуча система GB, підпорядкована HT). 
Functional pair GB-HT (lead system GB, subordinated to HT). 

 

  
  
Збудження GB (ЯН) і пригнічення 

HT (ІНЬ) обумовлює синхронно пози-
тивну динаміку їх k-V і зростання 
симпатичної (ЯН) активності.   

 

Excitation of GB (YANG) and HT 
oppression (YIN) causes synchronously 
positive dynamics of their k-V and 
growth of sympathetic (YANG) activity. 

  
Пригнічення GB (ЯН) і збудження 

HT (ІНЬ) обумовлює негативну дина-
міку їх k-V і зростання парасимпатич-
ної (ІНЬ) активності.   

 

Oppression of GB (YANG) and exci-
tation HT (YIN) causes the negative dy-
namics of their k-V and the growth of 
parasympathetic (YIN) activity. 

 

  
+GB ЯН (СА) - YANG (SA) –HT ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

  
–GB ЯН (СА) - YANG (SA) +HT ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 
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3.2. ДРУГИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС SP-LR-KI 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" SP-TE, LR-SI, KI-LI) 

3.2. SECOND FUNCTIONAL COMPLEX SP-LR-KI 
(Functional South-North Pair SP-TE, LR-SI, KI-LI) 

 

 

Функціональна пара SP-TE (ведуча система SP, підпорядкована TE). 
Functional pair SP-TE (lead system SP, subordinated to TE). 

 

  
  

Збудження SP (ІНЬ) і пригнічення 
TE (ЯН) обумовлює синхронно нега-
тивну динаміку їх k-V і зростання па-
расимпатичної (ІНЬ) активності.   

Excitation SP (YIN) and oppression 
of TE (YANG) causes synchronously 
negative dynamics of their k-V and 
growth of parasympathetic (YIN) activi-
ty. 

  
Пригнічення SP (ІНЬ) і збудження 

TE (ЯН) обумовлює синхронно пози-
тивну динаміку їх k-V і зростання 
симпатичної (ЯН) активності.   

Oppression of SP (YIN) and excita-
tion TE (YANG) causes synchronously 
positive dynamics of their k-V and 
growth of sympathetic (YANG) activity. 

 

  
+SP ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –TE ЯН (СА) - YANG (SA) 

  
–SP ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +TE ЯН (СА) - YANG (SA) 
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3.2. ДРУГИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС SP-LR-KI 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" SP-TE, LR-SI, KI-LI) 

3.2. SECOND FUNCTIONAL COMPLEX SP-LR-KI 
(Functional South-North Pair SP-TE, LR-SI, KI-LI) 

 

 

Функціональна пара LR-SI (ведуча система LR, підпорядкована SI). 
Functional pair LR-SI (lead system LR, subordinated to SI). 

  
 

  
  

Збудження LR (ІНЬ) і пригнічення 
SI (ЯН) обумовлює синхронно нега-
тивну динаміку їх k-V і зростання па-
расимпатичної (ІНЬ) активності.   

Excitation of LR (YIN) and oppres-
sion of SI (YANG) causes synchronous-
ly negative dynamics of their k-V and 
growth of parasympathetic (YIN) activi-
ty. 

  

Пригнічення LR (ІНЬ) і збудження 

SI (ЯН) обумовлює синхронно пози-

тивну динаміку їх k-V і зростання си-

мпатичної (ЯН) активності.   

Oppression of LR (YIN) and excita-
tion SI (YANG) causes synchronously 
positive dynamics of their k-V and 
growth of sympathetic (YANG) activity. 

 

  
+LR ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –SI ЯН (СА) - YANG (SA) 

  
–LR ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +SI ЯН (СА) - YANG (SA) 
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3.2. ДРУГИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС SP-LR-KI 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" SP-TE, LR-SI, KI-LI) 

3.2. SECOND FUNCTIONAL COMPLEX SP-LR-KI 
(Functional South-North Pair SP-TE, LR-SI, KI-LI) 

 

 

Функціональна пара KI-LI (ведуча система KI, підпорядкована LI). 
Functional pair KI-LI (lead system KI, subordinated to LI). 

 

 

  
  

Збудження KI (ІНЬ) і пригнічення 
LI (ЯН) обумовлює синхронно нега-
тивну динаміку їх k-V і зростання па-
расимпатичної (ІНЬ) активності.   

The excitation of KI (YIN) and op-
pression of LI (YANG) causes synchro-
nously negative dynamics of their k-V 
and growth of parasympathetic (YIN) 
activity. 

  
Пригнічення KI (ІНЬ) і збудження 

LI (ЯН) обумовлює синхронно пози-
тивну динаміку їх k-V і зростання си-
мпатичної (ЯН) активності. 

The oppression of KI (YIN) and exci-
tation of LI (YANG) causes synchro-
nously positive dynamics of their k-V 
and growth of sympathetic (YANG) ac-
tivity. 

 

  
+KI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –LI ЯН (СА) - YANG (SA) 

  
–KI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +LI ЯН (СА) - YANG (SA) 
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3.3. ТРЕТІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LI-TE-SI 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" LI-KI, TE-SP,SI-LR) 

.3. THIRD FUNCTIONAL COMPLEX LI-TE-SI 
(Functional South-North Pair LI-KI, TE-SP,SI-LR) 

 

Функціональна пара LI-KI (ведуча система LI, підпорядкована KI). 
Functional pair LI-KI (lead system LI, subordinated to KI). 

 

 

  

  
Збудження LI (ЯН) і пригнічення 

KI (ІНЬ) обумовлює синхронно пози-
тивну динаміку їх k-V і зростання 
симпатичної (ЯН) активності.   

Excitation of LI (YANG) and oppres-
sion of KI (YIN) causes synchronously 
positive dynamics of their k-V and 
growth of sympathetic (YANG) activity. 

  
Пригнічення LI (ЯН) і збудження 

KI (ІНЬ) обумовлює негативну дина-
міку їх k-V і зростання парасимпатич-
ної (ІНЬ) активності.   

Oppression of LI (YANG) and excita-
tion of KI (YIN) causes the negative dy-
namics of their k-V and the growth of 
parasympathetic (YIN) activity. 

 

 

 

  
+LI ЯН (СА) - YANG (SA) –KI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

  
–LI ЯН (СА) - YANG (SA) +KI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 
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3.3. ТРЕТІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LI-TE-SI 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" LI-KI, TE-SP,SI-LR) 

.3. THIRD FUNCTIONAL COMPLEX LI-TE-SI 
(Functional South-North Pair LI-KI, TE-SP, SI-LR) 

 

 

Функціональна пара TE-SP (ведуча система TE, підпорядкована SP). 
Functional pair TE-SP (lead system TE, subordinated to SP). 

 

 

 

  
  

Збудження TE (ЯН) і пригнічення 
SP (ІНЬ) обумовлює синхронно пози-
тивну динаміку їх k-V і зростання 
симпатичної (ЯН) активності.   

Excitation TE (YANG) and oppres-
sion of SP (YIN) causes synchronously 
positive dynamics of their k-V and 
growth of sympathetic (YANG) activi-
ty.     

  
Пригнічення TE (ЯН) і збудження 

SP (ІНЬ) обумовлює негативну дина-
міку їх k-V і зростання парасимпатич-
ної (ІНЬ) активності.   

The oppression of TE (YANG) and 
excitation SP (YIN) causes the negative 
dynamics of their k-V and the growth of 
parasympathetic (YIN) activity. 

 
 

  
+TE ЯН (СА)- YANG (SA) –SP ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

  
–TE ЯН (СА)- YANG (SA) +SP ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 
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3.3. ТРЕТІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LI-TE-SI 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" LI-KI, TE-SP,SI-LR) 

.3. THIRD FUNCTIONAL COMPLEX LI-TE-SI 
(Functional Midday-midnight Pair LI-KI, TE-SP, SI-LR) 

 

 

 

Функціональна пара SI-LR (ведуча система SI, підпорядкована LR). 
Functional pair SI-LR (lead system SI, subordinated to LR). 

 

 

  
  

Збудження SI (ЯН) і пригнічення 
LR (ІНЬ) обумовлює синхронно пози-
тивну динаміку k-V і зростання сим-
патичної (ЯН) активності.   

Excitation of SI (YANG) and oppres-
sion of LR (YIN) causes synchronous 
positive dynamics of k-V and growth of 
sympathetic (YANG) activity. 

  
Пригнічення SI (ЯН) і збудження 

LR (ІНЬ) обумовлює негативну дина-
міку k-V і зростання парасимпатичної 
(ІНЬ) активності. 

Oppression of SI (YANG) and excita-
tion of LR (YIN) causes a negative dy-
namics of k-V and an increase in para-
sympathetic (YIN) activity. 

 

 

  
+SI ЯН (СА)- YANG (SA) –LR ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

  
–SI ЯН (СА)- YANG (SA) +LR ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 
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3.4. ЧЕТВЕРТИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LU-PC-HT 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" LU-BL, PC-ST, HT-GB) 

3.4. FOURTH FUNCTIONAL COMPLEXES LU-PC-HT 
(Functional Midday-midnight Pair LU-BL, PC-ST, HT-GB) 

 

 
Функціональна пара LU-BL (ведуча система LU, підпорядкована BL). 

Functional pair LU-BL (lead system LU, subordinated to BL). 
 

 

  
  

Збудження LU (ІНЬ) і пригнічення 
BL (ЯН) обумовлює негативну дина-
міку k-V (LU) і парасимпатичну (ІНЬ) 
активність (при нейтрально-
вегетативній реакції BL). 

Excitation of LU (YIN) and oppres-
sion of BL (YANG) causes a negative 
dynamics of k-V (LU) and parasympa-
thetic (YIN) activity (with neutral-
vegetative reaction BL). 

  
Пригнічення LU (ІНЬ) і збудження 

BL (ЯН)] обумовлює синхронно пози-
тивну динаміку k-V LU і зростання 
симпатичної (ЯН) активності (при 
нейтрально-вегетативній реакції BL). 

Oppression of LU (YIN) and excita-
tion BL (YANG) causes synchronous 
positive dynamics of k-V LU and growth 
of sympathetic (YANG) activity (with 
neutral-vegetative reaction BL). 

 
 

  
+LU ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –BL ЯН (СА) - YANG (SA) 

  
–LU ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +BL ЯН (СА) - YANG (SA) 
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3.4. ЧЕТВЕРТИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LU-PC-HT 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" LU-BL, PC-ST, HT-GB) 

3.4. FOURTH FUNCTIONAL COMPLEXES LU-PC-HT 
(Functional Midday-midnight Pair LU-BL, PC-ST, HT-GB) 

 

 
Функціональна пара PC-ST (ведуча система PC, підпорядкована ST). 

Functional pair PC-ST (lead system PC, subordinated to ST). 
 

 

  
  

Збудження PC (ІНЬ) і пригнічення 
ST (ЯН) обумовлює синхронно нега-
тивну динаміку їх k-V і зростання па-
расимпатичної (ІНЬ) активності.   

Excitement of PC (YIN) and suppres-
sion of ST (YANG) causes synchronous-
ly negative dynamics of their k-V and 
growth of parasympathetic (YIN) activi-
ty.  

  
Пригнічення PC (ІНЬ) і збудження 

ST (ЯН) обумовлює синхронно пози-
тивну динаміку їх k-V і зростання 
симпатичної (ЯН) активності.   

Inhibition of PC (YIN) and excitation 
ST (YANG) causes synchronously posi-
tive dynamics of their k-V and growth of 
sympathetic (YANG) activity. 

 

  

+PC ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –ST ЯН (СА) - YANG (SA) 

  
–PC ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +ST ЯН (СА) - YANG (SA) 
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3.4. ЧЕТВЕРТИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LU-PC-HT 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" LU-BL, PC-ST, HT-GB) 

3.4. FOURTH FUNCTIONAL COMPLEXES LU-PC-HT 
(Functional Midday-midnight Pair LU-BL, PC-ST, HT-GB) 

 

 
Функціональна пара HT-GB (ведуча система HT, підпорядкована GB). 

Functional pair HT-GB (lead system HT, subordinated to GB). 
 

 

  
  

Збудження HT (ІНЬ) і пригнічення 
GB (ЯН) обумовлює синхронно нега-
тивну динаміку їх k-V і зростання па-
расимпатичної (ІНЬ) активності.   

Excitation of HT (YIN) and oppres-
sion of GB (YANG) causes synchro-
nously negative dynamics of their k-V 
and growth of parasympathic (YIN) ac-
tivity. 

  
Пригнічення HT (ІНЬ) і збудження GB 
(ЯН) обумовлює синхронно позитив-
ну динаміку їх k-V і зростання симпа-
тичної (ЯН) активності.   

     The oppression of HT (YIN) and ex-
citations of GB (YANG) are due to the 
synchronously positive dynamics of their 
k-V and the growth of sympathetic 
(YANG) activity. 

 

  
+HT ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –GB ЯН (СА) - YANG (SA) 

  
–HT ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +GB ЯН (СА) - YANG (SA) 
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4. ВЕГЕТАТИВНІ НАСЛІДКИ СИНХРОННОЇ АКТИВНОСТІ МАТРИЧНИХ  
КЛЮЧІВ ЗА ПРИНЦИПОМ "ПІВДЕНЬ-ПІВНІЧ" (ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА  

АСИНХРОННУ ВЕГЕТАТИВНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ) 
4. VEGETATIVE OUTCOMES OF SYNCHRONOUS ACTIVITY OF MATRIX KEYS 
ACCORDING TO THE PRINCIPLE OF "MIDDAY-MIDNIGHT" (ATTENTION TO 

АSYNCHRONOUS VEGETATIVE DEPENDENCY) 
 

 

4.1. ПЕРШИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС BL-ST-GB 
(функціональні пари за принципом "південь-північ" BL-LU, GB-HT, ST-PC) 

4.1. FIRST FUNCTIONAL COMPLEX BL-ST-GB 
Functional Midday-midnight Pair BL-LU, GB-HT, ST-PC) 

 

 

Функціональна пара BL-LU (ведуча система BL, підпорядкована LU). 
Functional pair BL-LU (lead system BL, subordinated to LU). 

 

 

  

Одночасне збудження (або пригні-

чення) матричних ключів BL-LU (ЯН-

ІНЬ) обумовлює асинхронну динаміку 

їх k-V (вегетативний результат не про-

гнозований…). 

     Simultaneous excitation (or oppres-

sion) of the BL-LU YANG-YIN [SA-PA] 

matrix keys causes the asynchronous 

dynamics of their k-V (the vegetative 

result is not predicted ...) 
 

 

  
+BL ЯН (СА) - YANG (SA) +LU ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

  
–BL ЯН (СА) - YANG (SA) –LU ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 
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4.1. ПЕРШИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС BL-ST-GB 
(функціональні пари за принципом "південь-північ" BL-LU, GB-HT, ST-PC) 

4.1. FIRST FUNCTIONAL COMPLEX BL-ST-GB 
Functional Midday-midnight Pair BL-LU, GB-HT, ST-PC) 

 

 

Функціональна пара ST-PC (ведуча система ST, підпорядкована PC). 
Functional pair ST-PC (lead system ST, subordinated to PC). 

 

 

  
  

Одночасне збудження (або пригні-

чення) матричних ключів ST-PC (ЯН-

ІНЬ) обумовлює асинхронну динаміку 

їх k-V (вегетативний результат не про-

гнозований…). 

     Simultaneous excitation (or oppres-

sion) of the ST-PC [SA-PA] matrix keys 

(YANG-YIN) causes the asynchronous 

dynamics of their k-V (vegetative result 

is not predicted ...). 
 

 

  
+ST ЯН (СА) - YANG (SA) +PC ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

  
–ST ЯН (СА) - YANG (SA) –PC ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

 

 

 

 

 



268 
 

 
4.1. ПЕРШИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС BL-ST-GB 

(функціональні пари за принципом "південь-північ" BL-LU, GB-HT, ST-PC) 
4.1. FIRST FUNCTIONAL COMPLEX BL-ST-GB 

Functional Midday-midnight Pair BL-LU, GB-HT, ST-PC) 
 

 

Функціональна пара GB-HT (ведуча система GB, підпорядкована HT). 
Functional pair GB-HT (lead system GB, subordinated to HT). 

 

 

  
  

Одночасне збудження (або пригні-

чення) матричних ключів GB-HT (ЯН-

ІНЬ) обумовлює асинхронну динаміку 

їх k-V (вегетативний результат не про-

гнозований…). 

     Simultaneous stimulation (or op-

pression) of the GB-HT [SA-PA] matrix 

keys (YANG-YIN) causes the asyn-

chronous dynamics of their k-V (the 

vegetative result is not predicted ...).  
 

 

  
+GB ЯН (СА) - YANG (SA) +HT ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

  
–GB ЯН (СА) - YANG (SA) –HT ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 
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4.2. ДРУГИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС SP-LR-KI 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" SP-TE, LR-SI, KI-LI) 

4.2. SECOND FUNCTIONAL COMPLEX SP-LR-KI 
(Functional Midday-midnight Pair SP-TE, LR-SI, KI-LI) 

 
Функціональна пара SP-TE (ведуча система SP, підпорядкована TE). 

Functional pair SP-TE (lead system SP, subordinated to TE). 
 

 

  
  

Одночасне збудження (або пригні-

чення) матричних ключів SP-TE (ІНЬ-

ЯН) обумовлює асинхронну динаміку 

їх k-V (вегетативний результат не 

прогнозований…). 

     Simultaneous excitation (or oppres-

sion) of the matrix keys SP-TE (YIN -

YANG [PA-SA]) causes the asynchronous 

dynamics of their k-V (vegetative result 

is not predicted ...). 
 

 

  
+SP ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +TE ЯН (СА)  - YANG (SA) 

  
–SP ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –TE ЯН (СА)  - YANG (SA) 
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4.2. ДРУГИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС SP-LR-KI 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" SP-TE, LR-SI, KI-LI) 

4.2. SECOND FUNCTIONAL COMPLEX SP-LR-KI 
(Functional Midday-midnight Pair SP-TE, LR-SI, KI-LI) 

 
Функціональна пара LR-SI (ведуча система LR, підпорядкована SI). 

Functional pair LR-SI (lead system LR, subordinated to SI). 
 

 

  

  

Одночасне збудження (або пригні-

чення) матричних ключів LR-SI (ІНЬ-

ЯН) обумовлює асинхронну динаміку 

їх k-V (вегетативний результат не 

прогнозований…). 

     Simultaneous excitation (or oppres-

sion) of the matrix keys LR-SI (YIN -

YANG [PA-SA]) causes the asynchro-

nous dynamics of their k-V (vegetative 

result is not predicted ...). 

 
 

  
+LR ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +SI ЯН (СА) - YANG (SA) 

  
–LR ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –SI ЯН (СА)  - YANG (SA) 
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4.2. ДРУГИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС SP-LR-KI 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" SP-TE, LR-SI, KI-LI) 

4.2. SECOND FUNCTIONAL COMPLEX SP-LR-KI 
(Functional Midday-midnight Pair SP-TE, LR-SI, KI-LI) 

 
Функціональна пара KI-LI (ведуча система KI, підпорядкована LI). 

Functional pair KI-LI (lead system KI, subordinated to LI). 
 

  
 

  
  

Одночасне збудження (або пригні-

чення) матричних ключів KI-LI (ІНЬ-

ЯН) обумовлює асинхронну динаміку 

їх k-V (вегетативний результат не 

прогнозований…). 

     Simultaneous excitation (or oppres-

sion) of the matrix keys KI-LI (YIN -

YANG [PA-SA]) causes the asynchro-

nous dynamics of their k-V (vegetative 

result is not predicted ...). 
 

 
 

  
+KI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +LI ЯН (СА)  - YANG (SA) 

  
–KI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –LI ЯН (СА)  - YANG (SA) 

 

 

 

 

 



272 
 

4.3. ТРЕТІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LI-TE-SI 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" LI-KI, TE-SP,SI-LR) 

4.3. THIRD FUNCTIONAL COMPLEX LI-TE-SI 
(Functional Midday-midnight Pair LI-KI, TE-SP,SI-LR) 

 
Функціональна пара LI-KI (ведуча система LI, підпорядкована KI). 

Functional pair LI-KI (lead system LI, subordinated to KI). 
 

 

 

 

  
  

Одночасне збудження (або пригні-

чення) матричних ключів LI-KI (ЯН-

ІНЬ) обумовлює асинхронну динаміку 

їх k-V (вегетативний результат не 

прогнозований…). 

     Simultaneous excitation (or oppres-

sion) of the matrix keys LI-KI (YANG-

YIN [SA-PA]) causes the asynchronous 

dynamics of their k-V (vegetative result 

is not predicted ...). 
 

 
 

  
+LI ЯН (СА) - YANG (SA) +KI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

 

  
–LI ЯН (СА) - YANG (SA) –KI ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 
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4.3. ТРЕТІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LI-TE-SI 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" LI-KI, TE-SP,SI-LR) 

4.3. THIRD FUNCTIONAL COMPLEX LI-TE-SI 
(Functional Midday-midnight Pair LI-KI, TE-SP,SI-LR) 

 
Функціональна пара TE-SP (ведуча система TE, підпорядкована SP). 

Functional pair TE-SP (lead system TE, subordinated to SP). 
 

 

 

  

  

Одночасне збудження (або пригні-

чення) матричних ключів TE-SP (ЯН-

ІНЬ) обумовлює асинхронну динаміку 

їх k-V (вегетативний результат не 

прогнозований…). 

     Simultaneous excitation (or oppres-

sion) of the matrix keys TE-SP (YANG-

YIN [SA-PA]) causes the asynchronous 

dynamics of their k-V (vegetative result 

is not predicted ...). 
 
 

  
+TE ЯН (СА) - YANG (SA) +SP ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

 

  
–TE ЯН (СА) - YANG (SA) –SP ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

 

 

 

 

 



274 
 

4.3. ТРЕТІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LI-TE-SI 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" LI-KI, TE-SP,SI-LR) 

4.3. THIRD FUNCTIONAL COMPLEX LI-TE-SI 
(Functional Midday-midnight Pair LI-KI, TE-SP,SI-LR) 

 
Функціональна пара SI-LR (ведуча система SI, підпорядкована LR). 

Functional pair SI-LR (lead system SI, subordinated to LR). 
 

 

  

  

Одночасне збудження (або пригні-

чення) матричних ключів SI-LR (ЯН-

ІНЬ) обумовлює асинхронну динаміку 

їх k-V (вегетативний результат не 

прогнозований…). 

Simultaneous excitation (or oppres-

sion) of the matrix keys SI-LR (YANG-

YIN [SA-PA]) causes the asynchronous 

dynamics of their k-V (vegetative result 

is not predicted ...). 
 
 

  
+SI ЯН (СА) - YANG (SA) +LR ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) 

 

  
–SI ЯН (СА) - YANG (SA) –LR НЬ (ПА) - YIN (PSA) 
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4.4. ЧЕТВЕРТИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LU-PC-HT 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" LU-BL, PC-ST, HT-GB) 

4.4. FOURTH FUNCTIONAL COMPLEXES LU-PC-HT 
(Functional Midday-midnight Pair LU-BL, PC-ST, HT-GB) 

 
Функціональна пара LU-BL (ведуча система LU, підпорядкована BL). 

Functional pair LU-BL (lead system LU, subordinated to BL). 
 

 

  
  

Одночасне збудження (або пригні-

чення) матричних ключів LU-BL 

(ІНЬ-ЯН) обумовлює асинхронну ди-

наміку їх k-V (вегетативний результат 

не прогнозований…). 

Simultaneous excitation (or oppres-

sion) of the matrix keys LU-BL (YIN -

YANG [PA-SA]) causes the asynchro-

nous dynamics of their k-V (vegetative 

result is not predicted ...). 
 

 

 

  
+LU ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +BL ЯН (СА) - YANG (SA) 

 

  
–LU ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –BL ЯН (СА) - YANG (SA) 
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4.4. ЧЕТВЕРТИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LU-PC-HT 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" LU-BL, PC-ST, HT-GB) 

4.4. FOURTH FUNCTIONAL COMPLEXES LU-PC-HT 
(Functional Midday-midnight Pair LU-BL, PC-ST, HT-GB) 

 
Функціональна пара PC-ST (ведуча система PC, підпорядкована ST).  

Functional pair PC-ST (lead system PC, subordinated to ST). 

 

  
  

Одночасне збудження (або пригні-

чення) матричних ключів PC-ST 

(ІНЬ-ЯН) обумовлює асинхронну ди-

наміку їх k-V (вегетативний результат 

не прогнозований…). 

     Simultaneous excitation (or oppres-

sion) of PC-ST matrix keys (YIN -

YANG [PA-SA]) causes the asynchro-

nous dynamics of their k-V (vegetative 

result is not predicted ...). 
 

  
+PC ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +ST ЯН (СА) - YANG (SA) 

 

  
–PC ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –ST ЯН (СА) - YANG (SA) 
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4.4. ЧЕТВЕРТИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС LU-PC-HT 
(функціональні пари за принципом "Південь-Північ" LU-BL, PC-ST, HT-GB) 

4.4. FOURTH FUNCTIONAL COMPLEXES LU-PC-HT 
(Functional Midday-midnight Pair LU-BL, PC-ST, HT-GB) 

 
Функціональна пара HT-GB (ведуча система HT, підпорядкована GB). 

Functional pair HT-GB (lead system HT, subordinated to GB) 
 

 

  
  

Одночасне збудження (або пригні-

чення) матричних ключів HT-GB 

(ІНЬ-ЯН) обумовлює асинхронну ди-

наміку їх k-V (вегетативний результат 

не прогнозований…). 

     Simultaneous stimulation (or oppres-

sion) of the matrix keys HT-GB (YIN -

YANG [PA-SA]) causes the asynchro-

nous dynamics of their k-V (vegetative 

result is not predicted ...). 
 

  
+HT ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) +GB ЯН (СА) - YANG (SA)  

 

  
–HT ІНЬ (ПА) - YIN (PSA) –GB ЯН (СА) - YANG (SA) 
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їна, Вінниця: Видавництво "Наукова ініціатива", Редакція Нілан-ЛТД, 2017, 286 
С. 
 ISBN 978-966-2932-80-5 
 
     Підручник не має аналогів. Його видання обумовлено біофізичною реальніс-
тю “Функціонально-вегетативної системи людини” і “Вегетативної матриці Ма-
каца”. 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 фунда-
ментальній основі сучасної реабілітаційної технології, здатним критично осми-
слити механістичні постулати європейської терапевтичної школи. 

 
Пріоритет наукових розробок належить народу України. 

 
 

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

 
 

 
В. Макац, В. Нагайчук, Є. Макац, О. Єрмішев НЕИЗВЕСТНАЯ КИТАЙСКАЯ 
ИГЛОТЕРАПИЯ (ПРОБЛЕМЫ ВЕГЕТАТИВНОГО ПАТОГЕНЕЗА) ТОМ IV, 
Украина, Винница: издательство "Научная инициатива", Редакция Нилан-ЛТД,  
2017, 286 С. 
ISBN 978-966-2932-80-5 
 
     Учебник не имеет аналогов. Его издание обусловлено биофизической реаль-
ностью "Функционально-вегетативной системы человека" и "вегетативной мат-
рицы Макац". Представленные материалы вносят существенную коррекцию в 
понимание механизмов функционально-вегетативного патогенеза и переводят 
традиционную китайскую Чжень-цзю терапии в доказательной медицине (реа-
билитационную вегетологии). 
      Книга адресована желающим получить неординарные знания по новой фун-
даментальной основе современной реабилитационной технологии, способным 
критически осмыслить механистические постулаты европейской терапевтиче-
ской школы. 

 
Приоритет научных разработок принадлежит народу Украины. 
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