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                                         Р Е Ф Е Р А Т 
   До опису роботи «Етапи формування живої клітини, РНК, ДНК та 

геному.  Хвильове пояснення онкозахворювань. 

 

Автори:  

Білокриницький Василь Степанович,  

 Артюх Тетяна Андріївна,  

Венгер Ольга Ростиславівна. 

 

     Метою роботи є створення нової хвильової теорії формування живих 

клітин, РНК, ДНК та геному, яка б відповідала Законам фізики.    

     Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів  зроблено  

фундаментальне відкриття: відкрито факт існування феромагнітної матриці 

(ФМ) живої клітини. Це відкриття  по своїй значимості  рівне відкриттю 

ДНК. Воно дало пояснення  всім процесам, які відбуваються в живій клітині і 

надало нескінченні можливості в медицині. 

     Створено наукові основи для цілого ряду не менш значимих відкриттів: 

1. Створена нова хвильова модель формування живих клітин, РНК, ДНК та 

геному. Вона абсолютно відповідає Законам фізики, отже, це – ТЕОРІЯ. 

2. Дано хвильове пояснення онкозахворювань. 

3. Дано пояснення  що являється енергетичною  валютою серця. 

4. Дано пояснення чому при гама опромінюванні клітини розпадаються. 

5. Дано пояснення ядовитості  багатоногих тварин (кров червона і кров 

блакитна). 

6. Установлено, що являється органом  живлення та виділень живої клітини. 

7. Дано пояснення як відбувається формування генної та довготривалої 

пам`яті та ще ряд пов’язаних із цим відкриттів. 

8.  Відкрито спосіб  активного довголіття. 

    Відкриття зроблені на основі аналізу експериментальних робіт 

Нобелівських лауреатів 1962 року Дж.Уотсона, Фр. Кріка та М. Уілкінса. 

Саме вони  об`явили: 
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1. Що жива клітина ділиться між власними полюсами. 

2. Що  пари спіралей ДНК розділяються вздовж ланцюгів. 

3. Що центр клітини не співпадає із її ядром. 

    4.  Що запис геному відбувається в ДНК  і передається новим клітинам 

шляхом поділу пар ДНК,  та ще ряд помилкових  тверджень, які до цього 

часу стримують розвиток науки біології і медицини.  

    В результаті аналізу їх робіт, а також робіт інших вчених установлено, що  

ці висновки не відповідають Законам фізики.  

     Сформовано базові концептуальні засади для фундаментального 

відкриття.  

    Формула відкриття: 

1.Відкрито факт існування феромагнітної матриці (ФМ) живої клітини. 
ФМ являється енергетичним  центром живої клітини, навколо якого 

формуються всі органели живої клітини, головним джерелом  енергії клітини  

і  тією флешкою, в яку вписується та із якої ретранслюється хвильовий запис 

геному. Для роботи любого радіоприймача або ретранслятора необхідні 

антени. Протилежно направлені пари спіралей ДНК, які формуються по 

кутах монокристалу ядерця клітини,  виконують при ФМ  роль приймаючих 

та ретранслюючи антен.  

2. Протилежно направлені  (плюс-мінус і мінус-плюс) пари спіралей ДНК 

являються СИЛОВОЮ ПАРОЮ. Силові пари не розділяються. Це – Закон 

фізики. ДНК не являються органом, який формує геном – вони запис геному 

лише дублюють і виконують роль антен при ФМ.  

  3. Формування живих клітин відбувається внаслідок взаємодії трьох класів 

магнітних речовин – феромагнетиків, парамагнетиків та діамагнетиків. Тому 

живі клітини поляризовані. Поляризовані клітини не можуть ділитись між 

власними полюсами.  

  4. Клітинний білок містить 20 амінокислот і всі 20 лівообертальні. Це 

означає, що магнітне поле живої клітини теж лівообертальне. Сумарне 

магнітне поле всіх лівополярних клітин тіла створює загальне лівообертальне 

поле тіла - його ауру. Енергетичною валютою серця являється власне 

лівообертальне магнітне поле тіла. Воно заставляє кров, яка містить 

немагнітне залізо,  рухатись по лівообертальному колу, а рух крові  заставляє 

працювати серце. Коли серце зупиняється, кров продовжує іти і 

накопичується в передсерді.  Перистальтика кишечника теж іде по 

лівообертальному колу.  

  5. ФМ формується із феромагнетиків, парамагнетиків та численних  міріадів 

часток найтоншої невидимої матерії.  Парамагнетики, які мають кристалічну 

структуру, втягуються в магнітне поле ФМ і формують навколо ФМ 

монокристал ядерця клітини, який в тисячі разів збільшує магнітне поле ФМ. 

Мікроскопічна ФМ стає надзвичайно складним і достатньо сильним 

джерелом магнітної енергії, під дією якого формуються всі органели живої 

клітини.  



   6. Органом живлення та виділень живої клітини являється комплекс 

Гольджі. Він формується внаслідок того, що  парамагнетики втягуються в 

магнітне поле ФМ, а діамагнетики із нього виштовхуються.  

  7. Ядовитість багатоногих тварин пояснюється тим, що їх кров містить не 

гемоглобін на основі феромагнітного заліза, а гемоціанін - на основі 

діамагнітної міді. Діамагнетик,  попавши в русло крові чотириногої тварини,  

розмагнічує ФМ навколишніх клітин. Тому клітини, залишившись без свого 

джерела енергії, розпадаються. 

      Відкриття факту існування феромагнітної матриці (ФМ) клітини  

відкриває нову епоху в історії науки біології. Воно дало логічне пояснення 

всім процесам, які відбуваються в живому і відкрило нескінченні можливості 

в медицині. На основі цього відкриття  створено хвильовий спосіб і 

хвильовий апарат для ліквідації клітин з патологією геному (апарат АТОВ-1). 

    Установлено, що  для ліквідації любої  живої клітини, в тому числі 

онкоклітини,  достатньо любим чином  розмагнітити її ФМ.  Тоді клітина, 

залишившись без свого основного джерела енергії, розпадається, Саме це 

відбувається і при гама опромінюванні та хіміотерапії, але при цьому 

частково вбиті клітини починають гнити. А при хвильовому способі  

патогенні клітини безболісно розпадаються  на складові частини, які стають 

матеріалом для нових клітин.  На цій основі створено спосіб і апарат для 

ліквідації клітин з патологією геному хвильовим способом шляхом роз 

магнічення ФМ патогенних клітин. Спосіб і апарат запатентовано. 

     Отримано патенти: 
1. Патент України  на корисну модель №19099 від 15.12.2006р. на 

«Пристрій для ліквідації клітин з патологією геному на внутрішніх 

трубчастих органах». Винахідники і власники Патенту Артюх Тетяна 

Андріївна  і Венгер Ольга Ростиславівна. 

2. Патент України на корисну модель №22170 від 25.04.2007р. на «Спосіб 

визначення і ліквідації клітин з патологією геному». Власник патенту 

Артюх Тетяна Андріївна. 

    Запропоновано: Включити в серійний випуск апарат АТОВ-1 і дозволити 

широке впровадження хвильового способу лікування онко в медичну 

практику. Потрібна державна підтримка. 

    Реалізовано:  
    1. Створено нову фундаментальну хвильову теорію формування живих 

клітин, РНК, ДНК і геному, яка абсолютно відповідає Законам фізики. 

    2. Експериментально доказано факт існування ФМ.  

    3. Створено і запатентовано апарат АТОВ-1 для ліквідації клітин з 

патологією геному. Випробування апарату АТОВ-1 показало добрі 

результати: В результаті розмагнічення ФМ патогенних клітин з допомогою 

апарату АТОВ-1 у  хворого Волкова Г.П. без хірургії та без гама 

опромінювання було  ліквідовано метастази на кістках тазу. Це підтверджено 

висновком клініки INTO-SANA: «Без признаков продолжения болезни».   

     Порівняння з світовими аналогами: 



     За хвильовий спосіб лікування онко шляхом розмагнічення ФМ, який було 

створено, широко опубліковано і запатентовано в Україні ще в 2006-2007    

роках,  в 2018 році американські та японські вчені отримали Нобелівську 

премію. Таким чином, американські та японські вчені  підтвердили 

можливість лікування онко хвильовим способом.  

     Впроваджено: На жаль, описане  відкриття авторів впроваджено не нами, 

а американськими та японськими вченими. 

     Питання відкриття – це питання престижу ДЕРЖАВИ! 

     Економічний ефект від провадження: 

     Впровадження апарату АТОВ-1 в широку медичну практику замість 

дорогого гама опромінювання може дати велику економію коштів Мінздраву 

і коштів самих пацієнтів. 

    Кількість публікацій: 30, в т.ч. 4 монографії, 8 статей в зарубіжних 

виданнях. Загальна кількість посилань  складає 387. Новизну та 

конкурентоспроможність захищено 4 патентами. Дані про публікації в Scopus 

у претендентів відсутні. За даною тематикою захищено 1 докторська 

дисертація і 2 дипломи заслужених академіків МАБЕТ. 

 

      

                                                                           

                                                                          

 

                                                         

                                                          

                                                                                 

                                                                


