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вже вийшла на рівень державної політики здоров’я на-
ції, необхідно розробити стратегію оздоровлення, що 
базувалася би на більш перспективних інноваційних 
та дієвих підходах�� З урахування того, що традицій-
ні технології подолання ПТсР не можуть в повному 
обсязі вирішувати глибину зазначеної проблеми, тре-
ба з задіянням усіх державних і недержавних ресурсів 
медичної сфери провести широку експериментальну 
практику, яка була би побудована на принципах кван-
тової теорії, новітньої нейрофізіології, хвильової гене-
тики та інших сучасних знань�� 

В організаційних питаннях потрібно людину зробити, 
на скільки це можливо в найближчий час, суб’єктом сво-
го здоров’я, який був би спроможний взяти на себе повну 
відповідальність за свій фізичний і психічний стан, здійс-
нення здорового способу життя та соціальної поведінки�� 
суб’єкт – суб’єктні відносини між лікарем або цілителем 
та пацієнтом у вирішення проблем ПТсР, також як і в ін-
ших аспектах зцілення людини, повинні стати наріжним 
каменем сучасної державної політики в галузі медици-
ни�� суб’єкт – об’єктні відносини звичайно зберігаються, 
але статус медичного працівника, окрім головного фун-
кціоналу, набуває нового додаткового змісту�� Лікар стає 
стороною динамічного інформаційного обміну з пацієн-
том, виступає ініціатором і провідником вищезазначених 
знань, що дозволить останньому стати і бути соціально-
активним учасником свого здоров’я��

Висновки
знання істинної природи людини в питаннях 

попередження і лікування хвороб набувають стра-
тегічного значення. необхідно здійснити широко-
масштабну роботу по верифікації і впровадженню 
ноосферних системно-природничих знань про Лю-
дину в медичну сферу (освіту, профілактику, ліку-
вання та ін). Постає нагальне питання створення 
творчого, постійно діючого робочого майданчи-
ка, який міг би, спираючись на існуючі потенціа-
ли і можливості традиційної і народної медици-
ни, розробляти необхідні стратегії оздоровлення 
української нації на основі широкої їх синергії та 
взаємодії. Такий майданчик представників вітчиз-
няної об’єднаної медицини може відіграти вкрай 
важливу координуючу і об’єднуючу роль в здійс-
ненні трансформаційних процесів у стратегіях від-
творення здоров’я громадян україни, які мають 
базуватися на основі знань про Людину не тільки 
як біологічний, психічний і соціальний об’єкт, але 
й морфогенетичну і квантову системи, біо-інфор-
маційно-енергетичний комплекс, пси-ментальну і 
духовну сутність. це створить серйозні передумови 
для глибокого проникнення на базовий, квантовий 
рівень природи Людини і, таким чином, дозволить 
досягти успішного і ефективного вирішення про-
блем зцілення не тільки з рівня симптомів і наслід-
ків хвороби, але й головне – їх причини.
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У статті йдеться про нові погляди на природу людини, яка ви-
ходить далеко за межі її біологічної сутності�� саме тому неможливо 
повністю відновити та зміцнити здоров’я тільки засобами і метода-
ми класичної медицини, не беручи до уваги досягнення комплемен-
тарних/альтернативних методів лікування��
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В статье идет речь о новых взглядах на природу человека, кото-
рая выходит за рамки ее биологической сущности�� Именно потому 
невозможно полностью восстановить и укрепить здоровье только 
средствами классической медицины, не принимая во внимание до-
стижения комплементарных/альтернативных методов лечения��
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The article deals with new views on the nature of man, which goes 
beyond its biological essence�� That is why it is impossible to fully restore 
and strengthen health only by means ofclassic (traditional) medicine, 
without taking into account the achievements of complementary/
alternative methods of treatment��
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