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Abstract: This paper presents arguments in support of the hypothesis of multilevel energy-informational 
cellular structure of the space. The data were obtained using both technical instrumental systems and the 
analysis of real natural phenomena and objects. 
Анотація: У статті представлені аргументи на підтримку гіпотези щодо існування багаторівневої 
енерго-інформаційної стільникової  будови простору. Експериментальні дані отримані із 
використанням як технічних приладових вимірювань, так і шляхом феноменологічного аналізу 
впливу на об'єкти. 
 

Вступ. Практика приладових досліджень певних нетривіальних інформаційних полів різних 
просторових структур дала дослідникам аргументи для розуміння такого явища як «багаторівнева 
енергоінформаційна стільникова структура простору» [13]. Концепція цієї структури проявилася 
на тлі досліджень аномальних і геопатогенних зон [19]. Мережа “G” (т.зв. мережа Хартмана) стала 
відправною точкою у формуванні поняття “стільник простору” [14]. У даній роботі пропонуються 
аргументи на користь гіпотези багаторівневої енергоінформаційної стільникової структури 
простору, здобуті апріорі. 

Мета і завдання. У статті автор не ставить перед собою мету теоретичного обґрунтування 
природи цього феномена. Завдання ставиться лише надати практичний отриманий 
експериментально матеріал для подальшого аналізу. 

Практика застосування пірамідальних конструкцій як у класичному варіанті — пропорції 
піраміди Хеопса, так і в пропорціях, застосовуваних деякими іншими дослідниками (зокрема 
О.Голодом та ін.), побудована на постулаті про гіпотетичну «тришаровість» певних «енергетичних 
полів» всередині цих конструкцій. Вивчаючи імовірні просторові поля піраміди, вдалося 
приладовим методом (ІГА-1 і ВЕГА-11, СЕВА – рис.1-2) підтвердити наявність такого феномену на 
основі реєстрації мікроколивань магнітного поля. Для досліджень була побудована піраміда 
прийнятних розмірів з 10-мм фанери. 

Правда, необхідно відзначити, що прилад перший раз зреагував не на межі нижньої та 
середньої третини  внутрішнього простору піраміди, а на висоті всього лише 10 - 12 см від підлоги. 
Це була реакція на плити залізобетонного перекриття. Але далі фіксація імовірних просторових 
шарів внутрішнього об'єму конструкції дала класичні прогнозовані результати: нижня третина, 
середня і верхня третина піраміди (діагностика проводилася за показами стрілочного індикатора 
приладу). 
 

                        
               Рис.1. Прилад “ІГА-1”                         Рис.2. Прилад – “ВЕГА - 11” 



 
На практиці цей феномен використовується для муміфікації і консервації органічних об'єктів 

(нижня третина піраміди) і для лікувальних цілей (верхня третина внутрішнього простору 
піраміди). Відомий досвід застосування піраміди в районній поліклініці міста Чугуєва, що під 
Харковом. У поліклініці функціонує фізіотерапевтичне відділення, очолюване О.Ю.Чернишовою. 
Метод лікування полягає у просторовому розташуванні пацієнта в зоні цілющого простору піраміди 
— її верхньої третини (рис.3-4). Аналогічні принципи використовувалися у медичних установах на 
Кубі, базах підготовки спортсменів тощо [15]. 
 

             
 
          Рис.3. Дослідницька піраміда.        Рис.4. Піраміда для експериментів із перебування всередині  

 
Наявність імовірного «листкового простору» у пірамідальному об'ємі наштовхнуло на думку 

перевірити наявність «шарів» всередині певних кубічних об'ємних конструкцій, тобто у житлових 
кімнатах. І результат виявився несподіваним. У діагностованих приміщеннях була виявлена 
наявність таких же шарів. Висота першого рівня поділу простору варіювалася в районі 1 м 20 см, 
другого — близько 2 м, 2 м 20 см при відносно стандартних висотах житлових приміщень.  

Таким чином, відома багатьом дослідникам т.зв. «мережа Хартмана» [16] в реальності постає 
не площинним і навіть не колоноподібним об'єктом, а системою просторових стільників, як 
правило, прямокутної форми, Хоча можливі й інші, деформовані варіанти енерго-інформаційних 
осередків простору. Основним структурним елементом простору, за твердженнями деяких 
дослідників геопатогенних зон, є певна, імовірна, т.зв. «енергетична мережа», відкрита 
Е.Хартманом [16]. Дану сітку характеризують як прямокутну і глобальну, так як вона охоплює всю 
земну поверхню і має досить правильної форми гратчасту структуру. Її також називають 
«координатною», у зв'язку із точною орієнтацією за геомагнітним меридіаном. Сітка орієнтована із 
півночі на південь і із заходу на схід, та являє собою прямокутники (осередки) зі сторонами 2 х 2,5 
м та шириною смуг близько 20 сантиметрів. Але величина кожної клітинки сітки, як і ширина смуг, 
є мінливими і коливаються в залежності від багатьох факторів (стан погоди, сонячної активності, 
сезон року тощо). Осередки можуть мати параметри 1,8 (2,1) х 2,25 (2,6-3,0) м при ширині смуг від 
0,18-0,19 до 0,27 м. 

Сітка Хартмана багатьма дослідниками приймається за умоглядну імовірну структурну 
модельну основу простору. Вона розглядається як певну ймовірний «інформаційно-енергетичний 
каркас» Землі. На поверхні сітка є вже вторинною, інтерферованою із телуричним 
випромінюванням, а у будівлях – третинною, так як окрім природних полів, у приміщеннях на них 
накладаються наведення електромагнітних випромінювань побутових приладів, електропроводки і 
т.д. Смуги т.зв. «сітки Хартмана» полязировані на умовно “позитивні” та “негативні”. При цьому 
напрямок їхнього «енергетичного потоку» може бути висхідним і низхідним. У місцях перетину 
вони утворюють так звані вузли “G”, завбільшки близько 25 см: право- , лівополяризовані та 
нейтральні. За результатами біолокаційних досліджень через кожні 10 смуг у решітці мережі 
Хартмана проходять смуги більшої інтенсивності та ширини. Сітка являє собою ряд паралельних 
регулярних смуг (стін), шириною близько 20 см (від 19 до 27 см). Імовірне нетривіальне 
випромінювання смуг неоднорідне, а складається із первинної частини, шириною 2-3 см із 
вираженими реєстрованими електромагнітними властивостями, та вторинною, гіпотетично 
утвореною випромінюваннями різних полів, активними радикалами газових молекул, що 
покривають первинну частину у вигляді своєрідної “шуби”. Висловлюється припущення, що цей 



шар “шуби” формується за рахунок взаємодії космічного, атмосферного та геофізичного процесів. 
Сітка Хартмана орієнтована по сторонах світла. Кожна клітинка представлена двома смугами — 
більш короткими (від 2,1 до 1,8 м; в середньому 2 м), спрямованими на північ-південь і більш 
довгими (від 2,25 до 2,6 м; в середньому 2,5 м), спрямованими на схід-захід”. Приблизно такий 
обсяг інформації є зараз у дослідників, що займаються темою ГПЗ. Для поповнення дефіциту 
інформації з даного напрямку була проведена серія експериментів по визначенню фізичних 
характеристик мережі “G”. 

Серія експериментів, основна мета яких — визначення характеристик смуг і вузлів мережі 
Хартмана, була проведена протягом тривалого часу після біолокаційного визначення 
місцезнаходження елементів енергетичної структури G (мережі Хартмана) і підтвердження 
результатів приладовими засобами. Основним із використовуваних приладів був ІГА-1 із серійним 
номером 0410009. 

При приладових вимірюваннях двох контрольних вузлів “G” було зафіксовано різнозначне 
випромінювання у цих точках, при здійсненні вимірів у трьох просторових площинах (верх-низ, 
північ-південь, схід-захід). Виходячи із відомого технічного прийому – пеленгація сигналу — та із 
урахуванням того факту, що більш сильний сигнал вказує напрямок на джерело, значною серією 
вимірів було встановлено переважне місцезнаходження джерела сигналу, що визначається за 
цифровим індикатором приладу ІГА-1, у верхньо-південному секторі сфери простору. Варіації 
напрямків на джерело сигналу були, але при статистичній обробці даних відхилення становили 
незначний відсоток від загальної кількості замірів. 

Наступним результатом серії вимірів характеристик вузлів енергетичної структури G-мережі 
стало визначення факту чергування активності контрольних точок (вузлів G-мережі) у часі. Системи 
чергування виявлено не було, але різниця у цифровому вираженні була на порядок – від 0,6 вольта 
(V) у зоні вузла, що знаходиться в пасивному режимі, до 6,3 V — у активному місці. Причому і 
максимальні і мінімальні цифрові значення як у активному, так і в пасивному вузлі могли виходити 
із будь-якого просторового сектора. При подальшій обробці результатів вимірювань була виявлена 
чітка прив'язка варіацій коливань напруженості вузлів “G” до варіацій магнітного поля Землі. На 
підставі цих даних можна, як попередній висновок, припустити, що енергетичні вузли (“ стовпи”) 
мережі Хартмана є пов’язаними із силовими лініями магнітного поля Землі. Такі висновки 
базуються на основі наступних вимірювань. 

Спочатку, для визначення загальних параметрів вузлів для контролю були взяті два суміжних 
вузли мережі Хартмана у житловому приміщенні багатоповерхового будинку, місце розташування 
яких було визначено біолокаційним методом та підтверджено за допомогою індикатора 
геомагнітних аномалій ІГА-1. 
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Рис.5. Схема розташування вузлів мережі Хартмана, прийнятих умовно як контрольних на початку 

експерименту у дослідному помешканні 
 

У результаті багаторазового добового моніторингу параметрів вузлів №1 і №2 було виявлено 
різницю показання приладу при різної просторової спрямованості антени приладу ІГА-1. При 
вимірах в одній і тій же точці простору при напрямках верх – низ, північ – південь, схід – захід 
різниця в показаннях приладу могла становити (за цифровим індикатором) на порядок (див. 
таблицю 1).  



Проведені приладові дослідження (див. Таблицю 2) не дають на даному етапі досліджень 
можливості підтвердити гіпотезу інверсії активності вузлів, вона спостерігалася в різний час доби 
(“вдихи” і “видихи Землі” по термінології В.Луговенко [9]). 

На думку автора, певною ілюстрацією пов’язаності мережі Хартмана, із магнітним полем 
Землі можуть слугувати карти магнітного схилення і магнітного нахилення, накладені одна на іншу. 
Саме такий підхід дає можливість пояснити причину деформації контурів мережі в залежності від 
наближення осередків мережі від екватора до полюсів Землі (див. рис.6).  

 
 

 

 

  

 

   
Таблиця 1. Цифрові значення – величини умовні, виражені у вольтах за допомогою штатного 
мультиметра ИГА-1. При графічній обробці цих даних була виявлена повна аналогія і збіги з 

проявами варіацій магнітного поля Землі. 
 

 
Таблиця 2. Графік варіацій енергетичного вузла. У верхній частині графіка позначені вектори: 
“верх”, “ північ”, “ схід”, а нижня – “низ”, “ південь”, “ захід”. На графіку зображені амплітуди 

векторів магнітного поля за напрямами: “H” компонента на Північ, “D” компонента на Схід, “Z” 
вертикальна компонента. 

 

 

 
Таблиця 3. Зміна активності вузлів 

 



У зв'язку з отриманими результатами виникає приваблива перспектива, об'єднавши у одну 
систему структури мережі Хартмана та горизонтальні площини, зафіксовані приладами, позначити 
їх як просторову чарунку, описану Н.А. Ярославцевим у монографії “Про існування багаторівневих 
стільникових енерго-інформаційних структур” [3].  

Цілком матеріальний гіпотетичний прояв енерго-інформаційних стільників простору можна 
побачити у вигляді базальтових колон шестигранного чи іншого перерізу, що зустрічаються у різних 
районах світу. На знімку (Рис.7) добре проглядається перетин сегментування вертикальної колони 
горизонтальною площиною просторових стільників. На іншому знімку (Рис.8) такі ж колони 
розташовані у горизонтальній площині. 

 

 
Рис.6. Карта мережі магнітних координат 

 

       
                     Рис.7. Сегментовані базальтові колони     Рис.8. Горизонтальні базальтові колони 

 
Прінстонський фізик і колега А. Ейнштейна, Девід Бом казав: “Всесвіт зі всіма своїми 

елементами, включаючи нас самих, у дійсності є гігантською цілісною системою, в якій всі 
взаємозалежне, що далеко не завжди очевидно. Все, що доступне дотику і існує в світі 
відокремлено — скелі, океани, ліси, тварини і люди, — являє собою видимий рівень світобудови. 
Однак всі ці речі і явища тільки здаються відокремленими, в дійсності ж вони пов'язані між собою 
на глибинному рівні вищої цілісності — прихованого порядку, який просто не доступний нашим 
органам сприйняття. Світ подібний до гігантської космічної голограми” [18].                     

Виникнення цих природних об'єктів, можливо, пов'язано із затвердінням розплавленого 
базальту  у  вигляді конвективних чарунок під впливом енергоінформаційних структур аналогічних 
конденсації речовини у ікосаедро-додекаедричній структурі Землі (ІДСЗ), що описана у гіпотезі 
Гончарова-Макарова-Морозова [1, 2]. Основою теорії ІДСЗ є припущення авторів про те, що земне 
ядро, яке має ікосаедро-додекаедричну форму (а точніше, у силу певних фізичних умов, існуючих у 
глибинах Землі, структуру). Воно генерує, у силу особливих властивостей, по граням і вершинам 
структури певний потік імовірної енергії, що, у свою чергу, формує на поверхні земної кулі 
відповідні рельєфобудівні, тектонічні та інші прояви, стимулює утворення у земній корі покладів 
корисних копалин, обумовлює маршрути сезонної міграції пташиних зграй і рибних косяків, та 
навіть визначає місця зародження осередків людської цивілізації [1, 2].  



На доопрацьованій автором до масштабів міських кварталів Кривого Рогу цій системі цілком 
проглядається рельєфобудівна здатність цієї енергоінформаційної структури (див. рис. 11). На 
фотографії помітно тяжіння старого русла річки Саксагань до енергетичних ліній і вузлів системи. 
Так само чітко видно — усі залізорудні кар'єри Кривбасу проходять по осьовій енергетичної лінії, а 
найбагатші місця кар'єрів припадають на вузли системи. 

     
Рис.9                                       Рис. 10 

 

 
Рис.11. Масштабована ІДСЗ м.Кривий Ріг 

 
Відзначимо, що під проекціями «випромінювань» ядра на поверхню планети, маються на увазі 

не стільки «ефекти форми», як у випадку із «випромінюванням» вершин пірамід, зафіксованим 
методом кірліанівської фотографії [7], скільки безпосередньо власне «випромінювання» мінералів, 
що складають основу ядра, незалежно від форми останнього [8]. 

Багато років дослідники різних країн у своїх дослідженнях спирались на знайдені емпіричним 
шляхом методики використання ідеомоторної чутливості людського організму, енергетичні мережі 
Хартмана, Куррі, Віттмана та інших вчених. За допомогою цих ефектів було здійснено спроби 
пояснити багато аномальних проявів геофізичних, технологічних, медичних, психологічних та 
інших феноменів. Практика підтверджує правомірність використання цих енергетичних структур у 
якості елементної бази емпіричної теорії геопатогенних зон. Реально спостережувані процеси у 
атмосфері, на поверхні нашої планети (як водної, так і на суходолі), здебільшого техногенних 
катастроф і аварій, у всіх структурах біосфери, і людському організмі зокрема, вірогідно можуть 
бути пояснювані саме із позицій імовірних енерго-інформаційних полів, частковим проявом яких 
можуть виявитися сітчасті структури. І, якщо піонери цього напрямку науки: Густав фон Поль, 
Ернст Хартман, Кет Бахлер та ін. задовольнялися логікою наукового мислення, статистичними 
даними та засобами біолокації, то сучасні дослідники вже можуть рухатися вперед на основі 
апостеріорі (лат. a posteriori — від подальшого) — знання, отриманого із досвіду (дослідне знання). 
Крім того, наразі доступна сучасна приладова база, що ефективно працює в плані реєстрації полів і 
випромінювань широкого спектру але малої інтенсивності. Тому наявність енерго-інформаційного 
середовища, як чинника, що стимулює всі процеси реального життя і багатьох спостережуваних 
феноменів, все більше знаходить відображень у науковій парадигмі. 

Аналізуючи отриманий масив інформації за параметрами функціонування енергетичної 
мережі Хартмана (мережа G), можна із достатньою впевненістю стверджувати наявність прямої 



прив'язки — структурної і функціональної – до проявів земного магнетизму. Мережа G формується 
за рахунок таких реальних феноменів як силові лінії магнітного поля Землі, які є в прямому сенсі 
наріжними стовпами цієї системи. Лінії мережі, утворені вторинними магнітними лініями, які 
утворюються системою взаємодії провідників, в ролі яких імовірно виступає «шуба» із частинок 
сонячного вітру й інших полів, що обертається навколо силової лінії МПЗ [11]. Практично весь 
спектр патогенного впливу вузлів енергетичних мереж аналогічний патології, викликаної іншими 
електромагнітними впливами – і це ще один аргумент на користь визнання системи енергетичної 
мережі Хартмана похідною або принаймні зв’язаною із магнітним полем Землі. 

Видається, що енергоінформаційну стільникову структуру простору виявлено у цілком 
видимому форматі на супутниковому знімку (рис. 12). При яких умовах проявилося феноменальне 
зображення, а точніше — чому на знімку візуалізувалася саме така структура, поки не відомо. 
Очевидно, стан прозорості води та погодних умов дозволяє визначити із супутника макроструктуру 
шельфу озера. 

 
Рис.12. Фото імовірного прояву феномену просторових структур. Озеро Тобечикське, Крим, Україна 

(джерело: Google Earth). 
 

Висновок. Представлений у статті невеликий обсяг фактичного матеріалу може стати одним із 
каменів у фундамент майбутньої концепції вірогідної стільникової будови Всесвіту. Безумовно, 
питань на сьогодні набагато більше ніж відповідей. І, якщо грановані базальтові колони можуть 
виявитися наочним проявом роботи імовірних енергоінформаційних мереж осередків простору, то 
результати вимірів об'ємних структур — це логічний доказ наявності цих осередків. 
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