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Poslání a cíle
časopisu
V

ědecko-odborný časopis Eniologie
člověka si klade za cíl být komplexním
zdrojem eniologických informací
o člověku, o všech aspektech a sférách
lidského života. Je to časopis o hmotné,
duchovní, energetické a informační podstatě
člověka, jejich jednotě, vzájemné závislosti,
interakci a o vzájemných vlivech všech sfér
společnosti, přírody, Vesmíru a člověka na jeho
život, výchovu, výuku, zdraví, sociální, kulturní
a duchovní postavení. Časopis zveřejňuje
vědecké, teoretické, odborné, praktickometodické, technologické a vědecko-populární
články, polemiky, rozhovory, kritické názory
a recenze z oblastí eniologie, enioanatomie,
eniofyziologie, eniopsychologie, eniopedagogiky a eniomedicíny. K publikování jsou
přijímány články eniologického charakteru
z oblasti parapsychologie, psychotroniky,
valeologie, duchovnosti člověka, holistické
medicíny, zdravého způsobu života a jiných
oblastí. Snahou je nabídnout prostor vědecké,
odborné a částečně i obeznámené veřejnosti
pro publikování informací z těchto oborů,
jež jsou dosud vědecky a odborně málo
popsané a vyžadují ještě dlouhý, náročný,
kritický a přesný vědecký výzkum. Tyto
eniologické obory vyjadřují a zkoumají
energoinformační podstatu člověka, jsou
zvědeckého a odborného hlediska dosud
nedostatečně probádané, proto mají
neomezený potenciál rozvoje. Samotná
eniologie člověka je definována jako věda
o zákonitostech informačně-energetické
výměny člověka s informačně-energetickými
poli společnosti, přírody, Země, Vesmíru
a jeho jakéhokoliv objektu.Některé články
a témata publikovaná v tomto časopisu
mohou vyvolávat ostrou polemiku odborníků
různých oborů. Všechny vědecké i odborné
články jsou proto ponechávány v původním

rozsahu bez recenze redakční rady časopisu.
Za důvěryhodnost informací ručí každý autor
svým jménem.To, že ze strany vědecké
a odborné veřejnosti existuje objektivní
zájem dívat se na člověka z hlediska jeho
komplexní eniologické podstaty, dokazuje
velké množství publikovaných článků z oblastí
eniologie v různých časopisech, mnoho
vydaných monografií a knih. V současné době
vznikla naléhavá potřeba existence časopisu,
v němž by byly sjednoceny, systematizovány
a komplexně vysvětlovány všechny pro
společnost prospěšně informace z oblastí
eniologických oborů o člověku.
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Č

asopis samotný je rozdělen na dvě
základní části – vědeckou a odbornou.
První, vědecká část obsahuje vědecké
články ve standardní podobě. Je umožněno
je zveřejnit komukoliv z akademické sféry.
Článek může být zveřejněn v libovolném
jazyce. Naší snahou je, aby v každém čísle
časopisu byla většina vědeckých článků
v českém nebo slovenském jazyce. Druhá,
odborná část obsahuje odborné články,
recenze, polemiky, rozhovory, kritické články
aj. Články ve druhé části časopisu mohou
být napsány autorskou formou. Články
publikované v Eniologii člověka mohou být
se souhlasem autora a časopisu zveřejněny
i v jiných časopisech, přičemž jsou dodržována
autorská práva.
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< V časopisu je 5 vědeckých
a vědecko-metodických prací.
Je věnován odborníkům všech
eniologických oborů o člověku,
přednášejícím vysokých škol,
pracovníkům výzkumných ústavů,
pedagogům, psychologům, lékařům,
biologům, vychovatelům a všem těm,
kdo PSI-fenomenálně vyvíjí svoji
osobnost.

< Na obálce je uveden obraz
z knihy A. Vasiľčuka: ENIOANATOMIE
JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA.
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Redakční
sloupek
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S INFORMAČNĚ-ENERGETICKÝMI POLI VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ A JAKÝCHKOLIV OBJEKTŮ.

N

auka o strukturách pevné a jemné
hmoty, o energoinformační vzájemné
činnosti, vytvářející rozmanité
modely života v jejich jednotě a celistvosti
s noosférou. Věda o zákonitostech fyzického
a duchovního stavu člověka a Vesmíru.
Mezioborová oblast znalostí o zásadních
základech Bytí poznávaných prostřednictvím
zákonitostí energoinformačního vzájemného
působení v Přírodě a Společnosti a chápání
Světa jako nepřetržité jednoty korpuskulární
hmoty a polní substance. Termín eniologie byl
nabídnut F. R. Hanceverovem na začátku
90. let 20. století jako věda o energoinformační výměně v přírodě a společnosti.
Předmětem eniologie je vzájemná činnost
odhalující spojení Vesmíru, Země, člověka
a Společnosti z pozice role informačního
prostředí a vzájemných přeměn různých
objektů jako složitých systémů. Vědecký
základ E vychází ze synergického chápání
celku toho, co se ve fyzice považuje za energii
a v součinnosti s novým pochopením místa
fyzikálního vakua a temné hmoty v Bytí
a principiálně nové představy o vědomí
a projevech života, vč. jeho nebiologických
forem

Principy eniologické
základní teze a řídící
myšlenky eniologie:

1.

Eniologie vychází z principu hmotnosti
Vesmíru. Ve světě neexistuje nic kromě
hmoty. Hmota obsahuje rozmanité, principiálně odlišné komponenty–substance, látky,
energie a informace.

2.

Informační pole není jednoduchým
součtem nebo systémem polí energetických, elmg. a informací. Informační pole je
principiálně nový útvar – emergent
s vlastnostmi netypickými zvlášť ani hmotě
ani energii ani informaci. Emergence informačního pole je jeho základním znakem,
v hmotném světě analogickým s projevem
života, myšlení a rozumu.

3.

Informačnímu poli je vlastní vzájemná
činnost s hmotou a procesy probíhajícími mezi hmotou a energií. Různé struktury
informačního pole mezi sebou vzájemně
účinkují nezávisle na hmotě a energii nebo
ve vzájemném spojení s hmotou a energií.
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Enioanatomie
průlom do
budoucnosti
AUTOR A.L. VASIĽČUK

V článku je objasněn význam enioanatomie
jemnohmotných těl člověka pro jeho výchovu, výuku, vývoj,
léčení a regeneraci.
Klíčová slova:
ENIOANATOMIE/
JEMNOHMOTNÁ TĚLA/
VÝZNAM ENIOANATOMIE/
VÝVOJ / ENIOANATOMICKÉ
SKUTEČNOSTI / TAJEMSTVÍ
ČLOVĚKA / ASPEKTY
ENIOANATOMIE
Key words:
ENIOANATOMY/
HUMAN SUBTLE BODIES/
IMPORTANCE OF
ENIOANATOMY/
DEVELOPMENT/
ENIOANATOMICAL FACT/
THE MYSTERY OF MAN/
ENIOANATOMICAL ASPECTS

A

ktualita. Nedostatečný
vědecký výzkum enioanatomie,
deficit enioanatomických
znalostí, nepřítomnost výukových
programů, učebnic a metodických
příruček nejenom zpomaluje uznání
enioanatomie jemnohmotných těl
člověka jako výukového a vědeckého
oboru, ale i komplikuje vývoj informační medicíny, eniomedicíny, PSIfenomenální a duchovní medicíny,
eniotechnologií výchovy, výuky, léčení,
regenerace, rehabilitace a rekondice,
a také znemožňuje všestranný,

vyvážený, harmonický a univerzální
vývoj jemnohmotných těl.Nedostatečné
rozšíření a popularizace již existujících
enioanatomických znalostí znemožňuje
jejich využití vpedagogice, psychologii,
sociologii, sportu, profesní přípravě,
v duchovním a PSI-fenomenálním vývoji
člověka. Takový stav podmiňuje analýzu
enioanatomie a vysvětlení významu
enioanatomie jemnohmotných těl
člověka.

C

íl. Vysvětlení významu
enioanatomie jemnohmotných
těl pro pedagogiku, psychologii,
medicínu a eniotechnologie výchovy,
vývoje, léčení, regenerace, rehabilitace a
rekondice člověka. Život na Zemi vznikl
před čtyřmi miliardami let. Okamžik
vzniku člověka jako nejvyšší formy
života na Zemi zůstává diskutabilním.
S tím, jak si člověk začal uvědomovat
sám sebe jako homo sapiens, začíná
všestranně a hluboce poznávat sebe
samotného. Před více než 7 000 lety
ájurvéda („věda života”, „ájju” – život
a „véda”– znalosti, nauka) prastaré
árijské civilizace Bcharata-Varši
ukazovala, že člověk má anatomický,
efírový, mentální, intelektuální a
příčinný obal. Již tehdy bylo známo, že
člověk se skládá nejenom z fyzického
těla, ale i z jemnohmotných těl.

Z

a celou tuto dobu lidstvo
nedokázalo systemizovat znalosti
o anatomii jemnohmotných těl
člověka. Jakékoliv informace o anatomii,
funkční anatomii a enioanatomii
jemnohmotných těl člověka jsou stále
aktuální a zároveň nedostatečné.
Nepopiratelným faktem je skutečnost,
že v současné době ještě není
zformovaná enioanatomie jemnohmotných těl člověka jako vědecká
a studijní disciplína. Takový stav
zpomaluje a v některých směrech
dokonce znemožňuje rozvoj
eniocytologie, eniohistologie,
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D

o třetí skupiny je možné zařadit
eniopsychology, psychotroniky
a léčitele, kteří se svému poslání věnují
na profesionální úrovni včetně podrobného
teoretického studia, přípravy a znalostí
voblastech anatomie, morfologie, fyziologie,
psychologie, sociologie, pedagogiky, medicíny
s eniologickým základem aj. Zvláštní
pozornost tito lidé věnují enioanatomii
jemnohmotných těl člověka. Znalosti
a schopnosti praktického využití těchto oborů
umožňují jejich integraci a tím i pochopení
podstaty enioanatomie, eniofyziologie,
eniopedagogiky, eniopsychologie, eniomedicíny a jejich uplatnění ve prospěch
člověka, společnosti a přírody. Tito lidé mimo
jiné studují školy a navštěvují kurzy, které
se zabývají různými oblastmi enioanatomie,
eniopsychologie, parapsychologie, psychotroniky, eniomedicíny a duchovně se
sebevzdělávají. Zároveň provádějí teoretický
výzkum spojený s praxí a tím se vyvíjí jejich
integrální vědomí, tj. vnímání minulého,
současného a budoucího, zemského
a kosmického, hmotného a duchovního jako
součást reality a jednoty s informačněenergetickými poli. Proto mohou nabídnout
člověku ty nejkvalifikovanější služby.
Poznatky, které takto získávají, mohou dát
k dispozici všem, kteří o ně mají zájem
a hodlají je využít ve prospěch člověka.

P

o tomto stručném výkladu o některých
aspektech enioanatomie v dnešní
úrovni poznání a o začlenění znalostí
o jemnohmotných tělech do objektivní reality
může být člověk o krůček blíže k pochopení
významu a prospěchu, který pro něho může
mít praktické využití enioanatomie. Dnešní
poznání enioanatomie jemnohmotných
těl je takové, že může pomoci vytvořit
enioanatomický základ eniocytologie,
eniohistologie, eniofyziologie, eniomedicíny,
eniopsychologie, eniopedagogiky, duchovní
pedagogiky, duchovního a PSI-fenomenálního
léčitelství a jiných oborů o člověku.
Uskutečnění tohoto umožní vznik kvalitativně
nových eniologických technologií výchovy,
výuky, vývoje, zdokonalení, léčení, regenerace,
rehabilitace a rekondice člověka. Je neobyčejně
důležité, že všechny tyto technologie je možné
sjednotit v různých variantách do jednotného
celku.

Mládež a nová
náboženská
hnutí
AUTORI JIŘÍ TŮMA, ALENA TŮMOVÁ

Příspěvek se zabývá důvody vstupu mládeže do nových
náboženských hnutí, kde jsou značné souvislosti
s rodinnými podmínkami, z nichž pocházejí, kde určitý
vliv má vrstevnická skupina, ke které jedinec inklinuje.
The paper deals with the reasons for the entry
of young people into new religious movements, which
are substantial connection with the terms
of the family of origin, which has a certain effect peer
group to which an individual tends.

Klíčová slova:
MLÁDEŽ/
NOVÁ NÁBOŽENSKÁ
HNUTÍ/ RODINA/
SKUPINA/
Key words:
YOUTH/
NEW RELIGIOUS
MOVEMENTS/ FAMILY/
GROUP/

P

ostupné odpoutávání se od
světa rodiny a přihlášení
se ke světu vrstevníků je
většinou normálním procesem
v osamostatňování se jedince.
Schopnost spolupráce s kamarády,
zvyšování pocitu zodpovědnosti za
členy skupiny a skupinové soudržnosti,
schopnost vyrovnat se se zátěžovou
situací, to vše si jedinec může vyzkoušet
ve skupině svých vrstevníků. Ovšem zde
se otvírá prostor pro nová náboženská
hnutí, která poskytnou bezpečí ve
skupině, který se sám ještě hledá.

V

ytváření skupin vrstevníků
(part) má počátek nejčastěji se
vstupem do základní školy. Ve
skupině, jakou je parta, se jedinec, často
snadněji než v rodině, učí vzájemnému
přizpůsobování se, navyká si podřizovat
se, učí se soužití a společné činnosti.
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Hodnocení nových
náboženských hnutí
středoškolskou mládeží

Cílem provedeného výzkumu
bylo zjistit, jaké je hodnocení
nových náboženských hnutí
u mladých jedinců (dále jen
u mládeže) v Jihočeském kraji
České republiky a případně
jejich osobní zkušenosti
s nimi.

Stanovené hypotézy:
Klíčová slova:
HODNOCENÍ/
NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ/
STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ/
Key words:
EVALUATION/
NEW RELIGIOUS MOVEMENTS/
HIGH SCHOOL YOUTH/

< H1 Oslovení ze strany

nového náboženského
hnutí souvisí s Jehovisty
< H2 Místo oslovení ze
strany náboráře nového
náboženského hnutí
souvisí s ulicí
< H3 Nejvíce nebezpečné
nové náboženské hnutí
jsou Satanisté
< H4 Nová náboženská hnutí
jsou hodnocena špatně

The aim of the research
was to find out what is the
evaluation of new religious
movements in young
individuals (hereinafter
referred to as the youth)
in the South Bohemian
Region of the Czech Republic,
and possibly their personal
experiences with them.
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Závěr:
GRAF4 JAKÉ JE VAŠE HODNOCENÍ NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ?
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H1 Byla verifikována (viz Graf 2), kdy
H
respondenti byli nejvíce osloveni, ze
re
nového náboženského hnutí
sstrany
t
Jehovisti.
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e
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H2 Byla falsifikována (viz Graf 3), neboť
H
respondenty nikdo nikde neoslovil.
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H3 Byla falsifikována (viz Graf 4), neboť
H
respondenti nevěděli, které nové
re
náboženské hnutí je pro ně nejvíce
n
nebezpečné, ačkoliv na druhém místě
n
sse
e umístili Satanisté.
H4 byla verifikována (viz Graf 5),
H
respondenti hodnotili nová náboženská
re
hnutí špatně nebo velmi špatně.
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Léčba lupénky (psoriázy)
metodou girudynizace
a utohemogirudoterapie
AUTORI ANDRIJUK L.V., LABINSKY A.J., LABINSKY P.A., MAHULKA I.V.
TLVOVSKÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ UNIVERZITA
DANIELA HALIČSKÉHO

L

éčba lupénky zůstává
problematickou, protože zatím
neexistuje žádná efektivní
terapeutická metoda. Metabolické
a trofické změny probíhající v podkožních tkáních kůže ve dou při lupénce
ke vzniku fibrózních elementů
v interstycii s další poruchou
mikrocirkulace a rozvoje porózního
kola změn.Při girudoterapii má
bioaktivní látka frakce destabilázy,
hialuronidáza harmonický vliv na
reologické vlastnosti krve a strukturu
cévní stěny tím, že snižuje adhezi
krevních destiček a štěpí fibrózněfibrinózně tvorbu intymu cév. Právě
proto byla vybrána tato metoda léčby.
Metoda girudynizace předpokládá
přikládání pijavic lékařských na místa
difúzních změn na pokožce, ne až do
úplného nasátí, 2x nebo 3x denně na
5 až 10 minut na vzdálenost přibližně
1,5 cm od sebe. Tato technologie
nasycuje kožní a podkožní tkanivo
sekretem alotropických žláz pijavic
s minimální ztrátou krve. Metoda
autohemogirudoterapie spočívá

v injekcích do svalů s krví pacienta od
pijavic 2,0 až 3,0 ml ex tempore. Léčebná
kůra má 5 procedur po 3 dnech. Čtvrtý
den se přikládali 2–3 pijavice lékařské
výše popsanou metodou. Pozorováno
bylo 12 pacientů pubertálního věku
od 10 do 16 let s různými formami
lupénky, většinou sezónní. Procedury

‘‘Metoda girudynizace předpokládá
přikládání pijavic lékařských .’’
girudynizace a autohemogirudoterapie
byly spojeny s UV zářením, které se
provádělo 3x týdně. První ozařování
trvalo 3 minuty a každý další den se
přidávala 1 minuta.Před zahájením
léčby a po jejím ukončení se zjišťoval
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Pod kožu Anatolija
Vasiľčuka
AUTOR RADOVAN SAMEK
ROZHOVOR DOCENTA
VASIĽČUKA PRO SERVER
SENICAN.SK
23. MÁJ 2012 10:36

Bol to deň, keď som ráno
ukončil jednu nevydarenú spoluprácu.
Poznáte ten úžasný pocit, kedy vám
spadne kameň zo srdca. Okamžite
sa rozvinul sled neočakávaných
udalostí, ktoré viedli až k tomuto
rozhovoru s veľmi zaujímavým
človekom. K ničomu konkrétnemu
sme sa nedostali, boli prvé slová
Anatolija Vasiľčuka bezprostredne po
rozhovore, ale aj cesta môže byť cieľ.

Kedy ste sa
narodili?
Pred 64 rokmi na Ukrajine,
v dedinke Šeršni, 23. 2. 1949. Tam som
žil do svojich 14. rokov. Potom som
odišiel do Ľvova, kde som študoval
na Technickom učilišti automatické
telefónne spojenie a súčasne
pokračoval vo výučbe na základnej
škole. Potom som vyštudoval jednu
vysokú školu, druhú vysokú školu,
tretiu a tak.

Aké ste mali
detsvto?
Ako každý obyčajný človek.
Nič zvláštne sa nestalo, okrem toho,
že som mohol predvídať udalosti
na niekoľko rokov dopredu. Tejto
schopnosti som nevenoval žiadnu
pozornosť. Nemyslel som si, že je to
niečo zvláštne. Keď som bol asi
v siedmej triede, objavil som
v časopise Život a veda vedecký článok
o bioplazme človeka. Od toho okamihu
sa vo mne prebudil záujem o také veci.
Po škole som pracoval ako technik
telefónneho spojenia.

Ako mladý človek som sa
venoval športovej gymnastike, bol som
v nej majster športu. Dva roky som bol
na vojne. Nastúpil som tam na vyššie
vojenské politické učilište. Keďže som
bol športovec, neskôr som prestúpil do
športového vojenského oddielu, kde
som bol rok a pol.

Získali ste
nejaké medaily??
Ak myslíte na majstrovstvách
sveta, tak také nie. Až také nadanie

som nemal, aby som bol vrcholový
športovec. Jednu vysokú školu mám
z telovýchovy. Je to vynikajúca škola,
ktorá mi dala veľa vedomostí z oblasti
medicíny zdravého človeka a športovej
medicíny. Bohužiaľ spoločnosť
nesprávne hodnotí tento smer výučby,
ktorá obsahuje anatómiu, morfológiu,
biomechaniku, biochémiu, fyziológiu,
psychológiu, pedagogiku, filozofiu,
metrológiu, športové disciplíny.
Súčasne som robil dve školy. Jednu
dennou formou a druhú diaľkovo.
Študoval som ešte odbor psychológie.
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AUTOŘI ODBORNÝCH ČLÁNKŮ

Málo ľudí
má v súčasnosti
záujem o vývoj
jemnohmotných
tiel...
Taký je terajší spoločenský
život. Vyčleniť si voľný čas od
spoločenských povinností je dosť
ťažké. Prakticky je to možné vtedy,
keď si človek uvedomí význam
vývoja jemnohmotných tiel pre jeho
život. Ak by tak človek urobil, začal
by plniť svoje sociálne povinnosti
viac kvantitatívne a kvalitatívne.
Ak je niekto otec, tak bude tvoriť
podmienky pre vývoj jemnohmotných
tiel svojich detí. Technológie vývoja
jemnohmotných tiel a duchovnej
výchovy je potrebné zaviesť do
celkovej výchovy našich detí a
zdravého spôsobu života. Treba začať
už od materskej školy.

Ako si to
predstavujete?
Veľmi jednoducho. Je treba
vytvoriť informačno-energetické
prostredie a podmienky pre pasívny
vývoj jemnohmotných tiel detí. U
tých deťoch, ktoré už poznajú farby,
je potrebné ich vedomie nasmerovať
na jemnohmotné telá. Musí sa im
vysvetliť, že od každej farby má človek
telo, ktoré nie každé dieťa je schopné
vidieť svojim zrakom. Ale sú aj deti,
ktoré ich vidia, väčšina detí povie,
že ich vidí. Deti, ktoré boli u mňa na
prednáške, nakreslili jemnohmotné
telá. Výučba enioanatómie a vývoj
jemnohmotných tiel u detí je nutné
robiť formou hier.
30.4.2012 RAVANDO MEXA
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