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рочено негативну ентропію став називати неген-
тропією, стверджуючи, що «ця негентропія є, кі-
нець кінцем, якістю енергії».

Згодом учений обґрунтував, що процес от-
римання інформації у фізичних дослідах супро-
воджується зменшенням негентропії, і зробив 
висновок, що «негентропія еквівалентна інфор-
мації». Окрім того, безпосередньо порівнюючи 
інформацію і ентропію, Л. Бриллюен сформу-
лював і обґрунтував негентропійний принцип 
інформації: «інформація є негативним вкладом 
в ентропію» [14].

З	 приведених	 даних	 виходить,	 що	 життя	
як	 фізичне	 явище	 неможливе	 без	 припливу	
зовнішніх	стабілізуючих	енергій,	що	модулю-
ються	інформаційно.

Наші	 дослідження	 спрямовані	 на	 те,	 щоб	
націлити	 погляди	 сучасних	 вчених	 у	 бік	 не-
вивченого	океану	субстанції,	що	 заповнює	со-
бою	весь	Всесвіт.	Саме	океан	ефіру	та	ефірних	

енергій	у	Всесвіті	 і	є	тим	джерелом,	звідки	всі	
живі	 істоти	отримують	так	потрібну	для	жит-
тєдіяльності	«негативну	ентропію».

Висновки.	
Отже,	 в	 рамках	 загальних	 біофізичних	 ме-

тодів	 нами	 вперше	 у	 світовій	 практиці	 було	
підтверджено	 об’єктивне	 існування	 «гепато-
генних	зон»	які	викликають	розлади	здоров’я	
людини	і	є	причинами	розвитку	хвороб.	Якщо	
така	зона	щодня	впливає	на	організм	людини	
довше,	 ніж	 2-3	 год.,	 то	 в	 місці	 проекції	 такої	
зони	на	тіло	обов’язково	розвиваються	або	за-
пальні,	або	пухлинні	зміни.

Ми	рекомендуємо	з	профілактичною	метою	
проводити	біолокацію	місць,	де	люди	сплять	і	
працюють,	тобто	перебувають	приблизно	8	го-
дин.	Такі	дослідження	нададуть	змогу	суттєво	
зменшити	 загальну	 захвоюваність	 населення	
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Вступ	і	мета	дослідження

Геопатогенні зони існують та спричиняють негативні на-
слідки для здоров’я людей, однак немає жодної інформації 
щодо їх фізичної природи та об’єктивних характеристик.

Наші дослідження дозволили відкрити завісу таємниці від 
цього надзвичайного природного феномену. Тепер ми може-
мо впевнено говорити про те, що геопатогенні зони мають 
відношення до особливого стану середовища, що є провідни-
ком оптичних, електромагнітних та гравітаційних процесів. 
Таке середовище має історичну назву «ефір». Саме особли-
вий стан ефіру в місцях локації геопатогенних зон викликає 


