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The synegetics mechanism of forming the entire 

macroscopic quantum-mechanical systems plays the 
crucial role in Physics of the Alive. Following Haken, I 
had shown that “space-time structures” of synergetics 
which could lead the open, non-linear medium to the 
quantum-mechanic entity, might be created on the base 
of identical but possibly “unreliable” active centers. In 
other words, I guess that  the cells of organism, or 
rather, their surface membranes (active centers of 
system), taken separately, must not be the sources of 
the characteristic eigenfriequencies. As to me the last 
ones are the features of the independently existing 
entire organism. Just the coherence electromagnetic 
field of organism with its eigenfriequencies and 
“special point” (Poincare) forms the electromagnetic  
frame (matrix)  of organism. Such matrix enforces the 

biochemical scenario to sustain the anatomy-
morphological structures of the organism in accordance 
with genome through induction the wanted  spectrum 
in respective cells.  

The separated somatic cell of multicell body cannot 
exist (live). 

In the coherence field of medium there could exist 
different types of space-time structures. There are 
stable limit-cycles in organism’s  phase volume which 
ensure the existence of effective long-range attractive 
forces of organism and the very its life. It could be say, 
that living organism spends its “coherence power” not 
for irradiate the narrow lazer beam, but for stabilization 
of the field, itself, due to deep negative feedback 
(following Poincare).  

It’s why living organisms are so stable!
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Синергетичний механізм формування цілісної 

макроскопічної квантово-механічної системи 
відіграє вирішальну роль в фізиці живого. 
Притримуючись підходів Хакена було показано, що 
„просторово-часові” структури синергетики, які в 
змозі привести відкрите нелінійне середовище до 
квантово-механічної цілісності, можуть бути 
створені на основі ідентичних, але не обов’язково 
„ ідеальних” активних центрів. Інакше кажучи, я 

вважаю, що клітини організму, а, точніше, їх 
поверхневі мембрани (активні центри системи) в 
ізольованому стані не зобов’язані бути джерелом 
власних характеристичних частот. Такі частоти 
властиві виключно самостійно існуючим цілісним 
організмам. Саме когерентне електромагнітне поле 
організму з його власними характеристичними 
частотами і „особливою точкою” Пуанкаре формує 
електромагнітний каркас (макет) організму. Цей 
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макет шляхом індукції потрібних спектрів в 
відповідних клітинах нав’язує їм біохімічний 
сценарій, який підтримує анатомо-морфологічні 
структури організму у відповідності з геномом. 

Відокремлена від організму соматична клітина 
не може існувати (жити). 

В когерентному полі середовища можуть 
існувати різного типу просторово-часові структури. 
Проте тільки стабільні граничні цикли Пуанкаре в 

фазовому об’ємі організму забезпечують існування 
ефективних дальнодіючих сил притягання і 
наявність самого життя. Можна сказати, що живі 
організми витрачають свою „силу когерентності” 
не на випромінювання вузького лазерного променя, 
а на стабілізацію самого поля дякуючи глибокому 
від’ємному зворотному зв’язку. 

Саме тому живі організми такі стійкі! 
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Синергетический механизм формирования 

целостной макроскопической квантово-
механической системы играет решающую роль в 
физике живого. Следуя Хакену, было показано, что 
«пространственно-временные структуры» 
синергетики, которые в состоянии приводить 
открытую нелинейную среду к квантово-
механической целостности, могут быть созданы на 
основе идентичных, но не обязательно 
«идеальных» активных центров. Другими словами, 
я считаю, что клетки организма, или, точнее, их 
поверхностные мембраны (активные центры 
системы), будучи изолированными, не обязаны 
быть источниками собственных 
характеристических частот. Такие частоты 
присущи исключительно самостоятельно 
существующим целостным организмам. Именно 
когерентное электромагнитное поле организма с 
его собственными характеристическими частотами 
и «особой точкой» Пуанкаре формирует 
электромагнитный каркас (макет) организма. Этот 

макет путём индукции нужных спектров в 
соответствующих клетках навязывает им 
биохимический сценарий, поддерживающий 
анатомо-морфологические структуры организма в 
соответствии с геномом. 

Отделенная от организма соматическая клетка 
не может существовать (жить). 

В когерентном поле среды могут существовать 
различные типы пространственно-временных 
структур. Однако только стабильные предельные 
циклы Пуанкаре в фазовом объеме организма 
обеспечивают существование эффективных 
дальнодействующих сил притяжения и наличие 
самой жизни. Можно сказать, что живые организмы 
тратят свою «силу когерентности» не на излучение 
узкого лазерного луча, а на стабилизацию самого 
поля благодаря глубокой отрицательной обратной 
связи (в духе Пуанкаре). 

Вот почему живые организмы такие 
устойчивые! 


