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підтримки і самовідтворення специфічної струк-
тури (речовини) [14]. З цього визначення випли-
ває необхідність постійного зв’язку організма з 
довкіллям шляхом обміну речовиною і енергією. 
Проблеми обміну речовин перебувають у центрі 
уваги учених досить давно і глибоко вивчені. 

Величезним недослідженим пластом знань 
є обмін енергіями між організмом і довкіллям. 
Невивченим він залишається для пострадянсь-
кої академічної науки. Адже вона оголосила се-
бе матеріалістичною, але дослідженню піддала 
не усі форми прояву матерії. У трактатах же з 
медицини і філософії різних народів і культур 
з часів глибокої давнини енергетичні процеси 
давно описані.

Знання, пов’язані з обміном енергіями, вико-
ристовують такі оздоровчі системи, як Ци-гун, 
різні школи акупунктури, ведичні оздоровчі сис-
теми, Фэн-шуй, йога, гомеопатія, натуропатія, на-
родна медицина і багато інших. Академічній науці 
сьогодні слід звернути увагу на невивчені форми 
прояву матерії: адже все в природі матеріально, у 
тому числі енергія.

Наукове визначення живого звучить таким 
чином: «Живими називаються такі системи, які 
здатні самостійно підтримувати і збільшувати 
свою дуже високу міру впорядкованості в сере-
довищі з меншою мірою впорядкованості. Такі 
процеси є процесами з негативною ентропією» 
[14].

Першим поняття «негативна ентропія» вжив в 
1943 р. нобелівський лауреат Ервін Рудольф Йо-
зеф Олександр Шредингер (1887-1961), австрій-
ський фізик-теоретик, один з творців квантової 
механіки. Учений дійшов висновку, що біоло-
гічним системам для свого існування необхідно 
отримувати з довкілля негативну ентропію, щоб 
компенсувати внутрішнє виробництво ентропії. 
І тим самим перешкоджати своєму руху у бік 
термодинамічної рівноваги, що відповідає стану 
смерті.

Пізніше, у 1956 р., Леон Ніколя Бриллюен 
(1889-1969), французький і американський фізик, 
засновник сучасної фізики твердого тіла, роз-
глядаючи деградацію якості енергії в замкнутій 
системі як наслідок зростання в ній ентропії, ско-

Рис. 11. Приклад розташування ГПЗ на ландшафті.
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