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Вступ
Інформаційний гомеостаз організму людини (пацієн-

та) та його корекція при патологічних змінах при хворобі, 
в сучасному житті перенасиченому джерелами інформа-
ції, має велике практичне та клінічне значення��

Мета полягає в аналізі і впровадженні в клінічний 
досвід особливостей спільного використання АІЕТ 
«Святогор» 2, 3 серії та 6 серій (структуратор рідин)��

Матеріали і методи дослідження
Використовувались апарати інформаційно-енерге-

тичної терапії «Святогор-2 (для лікувальних закладів) і 
3 (індивідуального використання)» для сеансів спільно 
зі структуратором води та питних рідин (апаратом ін-
формотерапії «Святогор – серія 6»)�� Методика полягає 
в прийомі 100-150-200 мл структурованої води (2 мл на 
кг ваги), температурою +12-18 °С, за 10-15 хвилин до 
початку сеансу АІЕТ, вода повинна бути структурована 
в режимі лікувального сеансу (седативний, тонізуючий, 
гармонізуючий – присутні і в налагодженнях структура-
тора)�� Посуд для води має бути скляний, прозорий, кра-
ще – кришталевий, з товстими стінками�� Пацієнт пови-
нен сидячи спостерігати частотні зміни кольору рідини і 
слухати модуляції звукових частот протягом 3 хвилин�� В 
кімнаті має бути тихо, освітлення приглушене��

Результати дослідження та їх обговорення
За 2015-2019 роки при використанні в медич-

ній практиці та індивідуально на основі досліджень 
розроблені додаткові рекомендації щодо використання 
в методиці лікування одночасно з АІЕТ-2 і 3 та струк-
туратора води та питних рідин – «Святогор-6»�� Було 
проліковано даною методикою 158 пацієнтів, 30 (кон-
трольна група) – тільки апаратами АІЕТ 2 і 3, 128 (ос-
новна група) – спільно з використанням структуратора 
рідини�� Групи формувались з дотриманням умов до-
сліджень (аналогічна патологія,вік, стать)�� Результати: 
основна група – 118 позитивні (92,18 %), 3 негативні 
(2,34 %), 7 сумнівні (5,46 %)�� Контрольна група – 27 
позитивні (90 %), 1 негативний (3,33 %), 2 сумнівні 
(6,66 %)��

Апарат інформотерапії «Cвятогор-6» – структуратор 
води та питних рідин – призначений для формування 
оздоровчих електромагнітних полів в фото (оптичному) 

діапазоні, інфрачервоному діапазоні і аудіо (звуковій) 
хвилі, випромінювання генерованого інформаційно-
го потоку на питні рідини з ціллю їх структуризації�� 
Згідно наукових даних, особливості фізичних якостей 
води – багаточисельні короткоживучі водневі зв’язки 
між сусідніми атомами водню та кисню в молекулі во-
ди – утворюють можливості для створення особливих 
структур – асоціатів (кластерів), які сприймають, збері-
гають і передають різну інформацію�� отже молекули 
води можуть мати пам’ять та є можливість впливати 
на її структуру за допомогою активних інформаційних 
джерел, як приклад – за допомогою сформованого елек-
тромагнітного поля�� оброблена апаратом «Святогор-6» 
рідина має інформаційні якості зі створеними апаратом 
частотними характеристиками�� Вихід із патологічного 
стану пацієнта здійснюється за допомогою переходу із 
одного інформаційного стану в інший�� Зрозуміло, вихід 
із патологічного стану вимагає резервних ресурсів клі-
тинної енергії, що регламентовано системою гомеоста-
зу�� одним із ефективних засобів цілеспрямованого по-
повнення і розподілення резервних ресурсів організму в 
умовах патологічного дефіциту є вживання енергії зов-
нішнього впливу із заданими інформаційними якостя-
ми�� Наявність правильно сформованого інформаційного 
потоку зовнішньої дії від апарату на воду, і з цієї води 
– на організм людини, нормалізує та стимулює обмін 
речовин, енергообмін, крово- і лімфотік, метаболізм, 
окисно-відновні процеси, мембранні перенесення і та 
ін��, в цілому підвищує адаптаційні можливості організ-
му – гомеостаз��

Протягом доби бажано не вживати алкоголь, не 
курити та не приймати хімічні ліки, крім життєво не-
обхідних�� До початку сеансу потрібно виміряти ар-
теріальний тиск і пульс на обох руках для визначення 
протипоказань до сеансу і режиму сеансу, після – та-
кож, і через 2 години для контролю результату сеансу�� 
Звичайно через 2 години встановлюється тиск і пульс 
оптимальні (робочі) для даного пацієнта і його патоло-
гії�� Підвищення тиску і зменшення (рідко збільшення) 
частоти серцевих скорочень після сеансу є нормою, 
внаслідок компенсаторного розширення периферичних 
судин і не призводить до підвищення навантаження на 
судини серця і головного мозку�� Після сеансу пацієнт 
повинен відпочити, рекомендується протягом 45 хви-
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