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VĚDECKÉ ČLÁNKY A RUBRIKY
Paměť, demence, Alzheimerova choroba jsou tématem, které je stále častěji aktuální nejenom v lékařských kruzích, ale i v diskuzích širší veřejnosti. Existuje vůbec nějaká možnost těmto chorobám zabránit,
léčit je, nebo alespoň zmírnit jejich průběh? Ano, existuje. Je však nutné nechápat medicínu a její postupy
odděleně, ale spojovat její různé metody, které jsou účinné a pacientovi pomáhají.
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Jana Čípová

Paměť a neurokognitivní poruchy
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Abstrakt: Na procesech paměti se výraznou měrou podílejí cholinergní systémy. Při jejich poruše pak dochází k rozvoji demence. Při prevenci i klasické terapii demence ovlivňujeme acetylcholinergní systém, neuronální metabolismus
a oxidační stres buď medikamentózně, nebo doplněním amninokyselin, antioxidantů, vitaminů a stopových prvků. Homeopatika stabilizují nemocné s demencí výběrem homeopatického léku na principu podobnosti. Enioléčbou můžeme
mozek udržovat v přírodní informačně-energetické čistotě.
Abstract: Cholinergic systems play significant role in memory processes. Dementia develops in their disorder. In prevention of classical dementia therapy we also treat acetylcholinergic system, neuronal metabolism and oxidative stress
both medicated or supplemented with amino acids, antioxidants, vitamins and trace elements. Homeopathies stabilize
patient with dementia by choosing a homeopathic medicament on principle of similarity. We can keep the brain in natural informative and energetic purity with eniotherapy.
Klíčová slova: paměť, demence, acetylcholin.
Key words: memory, dementia, acetylcholine.
V souvislosti s prodlužováním věku se ve všech pádech
skloňují pojmy poruchy paměti, demence a Alzheimerova
choroba. Cílem tohoto článku je ujasnění a alespoň částečné
zpřehlednění této problematiky a uvedení možných příčin a
prevence, vlivu životního stylu na tyto degenerativní poruchy
mozku. Abychom se mohli věnovat poruchám paměti, musíme si nejprve objasnit, co je to paměť, jak a ve kterých strukturách se tyto děje odehrávají.
Paměť je schopnost ukládat, uchovávat a později používat
informace o předchozích zkušenostech. Je to složitý proces
vštěpování (tvorby stopy), uchovávání (retence) a vybavování
(reprodukce) zkušenosti a naučených znalostí (pokud je nezapomeneme). Uchování informace můžeme výrazně zlepšit
novým opakováním podnětu a tím snížit pravděpodobnost
zapomenutí. Proces konsolidace paměťové stopy je citlivý na
rušivé vlivy.
Rozlišujeme paměť ultrakrátkou (senzorickou), krátkodobou a dlouhodobou. Krátkodobá a střednědobá paměť odpovídá dle procesu formování primární paměti, a dlouhodobá
paměť odpovídá sekundární paměti. Terciární paměť pak zahrnuje nejpevněji zafixované a nejlépe vybavitelné informace dlouhodobé paměti. Senzorická (ultrakrátká) paměť slouží
k uchovávání smyslových dat (sluchové, zrakové…), doba zapamatování je zde méně než 1sekunda. Krátkodobá paměť,
v níž probíhá aktuální myšlenková aktivita, má kapacitu zapamatování si cca 30 sekund, nebo cca 7 (plus/minus) položek.

Obr. 1 Ukládání informace v mozku (paměť), Atlas fyziologie
člověka, Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos, Grada
Avicenum, Praha 1993
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správanie vody súvisí so štvornásobne koordinovanou priestorovou geometriou, za ktorú sú zodpovedné vodíkové väzby v molekule vody [1]. V bežných látkach poklesom teploty
rastie hustota, v prípade vody však platí tento fakt len pri ochladzovaní do 3,95 °C. Ďalším ochladzovaním voda zväčšuje
objem, pričom chladnejšie molekuly vody stúpajú nahor, kde
zmrznú. Ľahší ľad tak pláva na hladine [1], čo umožňuje prežitie mnohým vodným organizmom [3].
Voda má výnimočne vysokú mernú tepelnú kapacitu [1, 3].
Znamená to, že oproti iným látkam potrebuje molekula vody
viac energie na zmenu teploty. Vďaka tomu si mohutné morské prúdy uchovajú teplo [3] a podobne sa ani živé organizmy ľahko neprehrievajú či nepodchladia [4, 5]. Preto je voda v
oceánoch a jazerách dôležitý regulátor teploty na Zemi a robí
ju vhodnou pre život [3]. Aj skupenské teplo, ktoré je potrebné
odobrať či pridať pri zmene vody na ľad či paru, je trikrát vyššie ako pri väčšine látok [1].
Voda má výnimočne veľké povrchové napätie. To spôsobuje, že tvorí veľké kvapky, po vodnej hladine sa môžu pohybovať niektoré druhy hmyzu a v tenkých kapilárach vysokých
stromov vie voda stúpať do obrovských výšok [4]. Silu tlaku
vody pri zväčšovaní objemu ľadu či vlhkého dreva ľudia využívali napríklad pri lámaní skál [3].
Vďaka špecifickým chemickým vlastnostiam je voda univerzálnym rozpúšťadlom pre mnoho látok vrátane plynov [1, 3].

Hladina. Technika: ilustrácia. Autor: Juliána Havrlentová
Význam vody v živom organizme
Podľa odborníkov na evolúciu začal život na Zemi vo vode
a vyvíjal sa 3 miliardy rokov pred prechodom na pevninu. Suchozemský život však zostáva s vodou pevne spätý. Väčšina
buniek je obklopená vodou a samotné bunky sú tvorené zo
70-95 % vodou v závislosti od typu bunky a jej veku.
Voda tvorí až 3/5 zemského povrchu. Nadbytok vody je
hlavnou príčinou, že Zem je obývateľná. V knihe Udržanie životného prostredia (The Fitness of the Environment) Lawrence
Henderson poukazuje na význam vody pre život a zdôrazňuje,
že práve voda prispieva k udržaniu života na Zemi [6]. Voda je
nevyhnutnou podmienkou života a hlavným faktorom ovplyvňujúcim množstvo prirodzených a umelých procesov organického i anorganického sveta [6, 7]. Všetky živé organizmy
vyžadujú pre svoje prežitie vodu [6]. Funkcie vody môžeme
v živom organizme rozdeliť do štyroch základných kategórií: i)

voda ako rozpúšťadlo, ii) voda ako teplotný tlmivý roztok, iii)
voda ako metabolit a iv) voda ako životné prostredie [4].
Molekula vody priťahuje pozitívne i negatívne ióny vďaka
charakteru chemických väzieb. Pozitívne nabité ióny sú priťahované k atómom kyslíka a negatívne sú pútané k atómom
vodíka. Toto umožňuje, aby voda rozpúšťala rôznorodé zlúčeniny dôležité pre prežitie živých organizmov, ako je napríklad
glukóza získaná konzumáciou potravy [1, 4].
Pre chemické reakcie dôležité pre bunkovú aktivitu, ako je
napríklad bunkové dýchanie, je nevyhnutná nielen samotná
molekula vody ale aj regulácia teploty vnútorného prostredia
živých organizmov [4]. Enzýmy alebo bielkoviny sú schopné optimálne pracovať iba pri špecifických teplotách. Vďaka
svojim fyzikálnym vlastnostiam a vysokej špecifickej tepelnej
kapacite pôsobí voda v živom organizme ako „nárazník“ proti
prehriatiu, ktoré by spôsobilo koaguláciu bielkovín a enzýmy
by sa stali nefunkčnými. Od transportnej funkcie, ochrannej a
vyučovacej, cez tvorbu viskózneho prostredia až po reguláciu
teploty, pH a procesu dýchania, voda udržiava život rastlín i živočíchov [4, 5, 8].
Záhadné schopnosti vody
Voda je nevyhnutne dôležitá pre život na Zemi. Odkiaľ sa
však voda vzala? Kým sme ňou boli obdarovaní? Možno má
odpoveď na tieto i mnohé iné otázky voda sama...
Poďme sa na tento fenomén sústrediť z inej ako hrubohmotnej úrovne. Z hľadiska duchovných tradícií nie je voda
len obyčajnou fyzikálnou látkou, je to určitý pojem. Je to pojem
spojený s prístupom k životu [9]. „Mäkká voda vyhĺbi behom
času dieru aj do tvrdého kameňa,“ je výrok čínskeho filozofa
Lao-c‘. Voda sa v mnohých náboženstvách využíva v obradoch
krstu a očisťovania. Aby veriaci človek mohol obstáť pred Bohom, musí byť čistý. Verí, že voda je prostriedok, ktorý človeka
s Bohom spája. Moslimovia sa preto nemôžu modliť, kým sa
neumyjú; židia si robia rituálne kúpele nazývané Mikve [9].
V roku 1988 prišiel francúzsky biochemik a imunológ Jacques Benveniste s tvrdením, že voda je schopná spomenúť
si na prítomnosť látky, ktorá v nej bola rozpustená aj potom,
keď v nej z tejto látky nezostane ani jediná molekula [10]. Na
jeho, mnohými vedcami neprijaté, závery nadviazali niektorí
vedci a potvrdili, že voda má schopnosť zaznamenať v sebe
informácie z okolitého prostredia [11], vďaka čomu získa nové
vlastnosti, avšak jej chemické zloženie zostáva nezmenené [9,
10, 11].
V roku 1999 publikoval Dr. Masaru Emoto, doktor alternatívnej medicíny z Jokohamy, knihu s názvom Poselství vody,
ktorá sa stala ešte v tom roku bestsellerom a preložená bola
do 32 jazykov. V roku 2006 vydáva v českom preklade autor
knihu Voda a léčivá sila modlitby [13]. Dr. Emoto vystavil fľašky
s vodou pozitívnym alebo negatívnym vplyvom. Na fľašiach
mal napríklad nalepený nápis ďakujem, láska, pravda, či naopak hlupák a satan. Prípadne bola voda v nádobe vystavená
modlitbám alebo nádhernej hudbe. Následne vodu zmrazil
a pozoroval vzniknuté kryštály. Jednoznačne sa ukázalo, že
z pozitívnych slov a krásnej hudby od Mozarta, Bacha alebo
Johna Lennona sa vyformovali nádherné kryštály. Z negatívnych slov a emócií a napríklad metalovej hudby vznikli asymetrické a zdeformované kryštály. Emoto tak dokázal, že voda
je nositeľom informácií a kryštály vody obsahujú informácie
v podobe vibrácií. Podľa neho nemôže existovať život bez
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zväčšuje s jeho rastúcou rýchlosťou,
zatiaľ čo rozmery sa skracujú a čas sa
spomaľuje.
Čas, podobne ako priestor, vykazuje
nekonečnosť nielen smerom dopredu,
ale tiež dozadu. Posunutím oného nulového bodu po intervale času sa nič nezmení ani vpredu, ani vzadu [1].
Záver
Akékoľvek nekonečno svetov, ktoré
sú vložené jeden do druhého, existujú zároveň. Stred vesmíru sa v jednom

stručný
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okamžiku nachádza v každom bode,
pretože akýkoľvek bod z akejkoľvek
strany obklopuje nekonečno. Z modelu
variant vyplýva, že človek si vytvára svoj
osud sám. Človek si svoje šťastie môže
vyberať, nie oň bojovať. Keď ste so svetom zápasili o svoje šťastie, podarilo sa
vám vybojovať veľa? Nie je jednoduchšie zariadiť všetko tak, aby svet vyšiel
v ústrety nám? Veď sa zaoberáte len
tým, aby sa realizoval váš výber. Zvolená
objednávka sa vyplní vždy a bezvýhradne. Výber nie je prianím, ide aj o niečo
iné, o nové poznanie.
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Tak toto, to si opravdu přečtěte. Respekt, úcta, pokora. Pokud budete mít pocit, že vám paní doktorka
mluví z duše… Ne, ohodnotit musíte sami. Pro někoho možná až šok, pro jiného krásně popsaná pravda,
ke které je přeci tak blízko.

Jarmila Klímová

Volání po jednotné medicíně
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Souhrn: Ani západní medicína, ani jednotlivé alternativní směry nemají univerzální patent na zdraví. Jejich soupeření je vždy jen ke škodě pacienta. Skutečné vědění a umění léčit spočívá v souhře a respektu ke všem pěti aspektům
lidského bytí. Je tady nějaká vůle k vytvoření skutečné jednotné medicíny?
Summary: Western medicine or even individual alternative policies do not have universal patent for health. Their
rivalry is always to the detriment of the patient. With real knowledge and art is in unison and respect all five aspects of
human existence. Is there a will to create a single real medicine?
Klíčová slova: jednotná medicína, západní medicína, alternativní medicína, pět aspektů léčení.
Key words: unified medicine, western medicine, alternative medicine, 5 aspects of healing.
Dnešní společnost je velmi charakteristická tím, jak se názorově rozděluje a polarizuje ve všech možných ohledech a
aspektech. Ne že by to byl zcela nový fenomén. Žabomyší války se vedou mezi dvěma sousedy, kdy jablka ze stromu omylem spadnou na špatnou stranu plotu nebo mezi politickými
stranami na účet kariérních přeběhlíků. Obojí to má hodnotu
zlámané grešle.
Polarizovanost, o které přemýšlím já, je daleko nebezpečnější, protože se odehrává na poli vědy a ve finále se reálně
odráží v kvalitě lidských životů a zdraví. V současné době jsme
opět svědky toho, jak proti sobě povstaly dva tábory, které se
do sebe pustily pod praporem s nápisem „Zda zvítězí duch nad
hmotou nebo tomu bude naopak“. Božínku, chce se mi volat,
jak mohou mezi sebou soupeřit entity (tedy duch a hmota),
jež spolu tvoří jednotu!? To jsem ale na začátku této úvahy zašla možná příliš daleko. Tak to vezmeme popořadě.
Není to tak dávno, co jsem na svojí facebookovou stránku
napsala zoufalý výkřik, že největším neštěstím akademického
světa je paradoxně jeho nevzdělanost. Povím vám, co mne
k tomu vedlo. Byla jsem pozvaná přednášet na jednu nejmenovanou odbornou lékařskou konferenci do jednoho nejmenovaného města. Jedním z odborných vstupů bylo představení transkraniální terapie jako metody, k pozitivnímu ovlivnění
psychických poruch. (Pozn. 1: Transkraniální magnetická sti-
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mulace je neurofyziologická technika, která umožňuje indukci proudu v mozkové tkáni pomocí magnetického pole, které
prochází měkkými tkáněmi a lebkou bezpečně a bezbolestně.)
Následovala odborná diskuse, které se plamenně účastnil jeden nejmenovaný pan profesor neurologie, přednosta nejmenované kliniky. Metodu v první řadě ostře zkritizovat, především proto, že o ní nic nevěděl. To už je ale v západní vědě takový folklor, kterému je zbytečné věnovat pozornost. Následně ovšem pan profesor vznesl cílený dotaz, jak je možné, že
aplikace této metody je nebolestivá, když elektrošoky (pozn.
2: elektrokonvulzivní terapie (ECT, veřejností někdy nazývána
elektrošoky) je způsob léčby psychických poruch, při kterém
krátký puls elektrického proudu projde mozkem) u psychiatrických pacientů musí být prováděny v celkové narkóze kvůli
drastické bolestivosti. Dovolila jsem si pana profesora upozornit na to, že si plete elektromagnetické pole s elektrickým
proudem. (Pozn. 3: znalost ze 7. třídy základní školy.) No věřte,
že to jsem si dovolila dost. Následovala taková smršť arogance, že polovina auditoria zalapala po dechu. Pokud bych tento
jeho výstup hodnotila z pohledu psychologa, zákonitě bych
se rychle dostala k rovnici: kolik úzkosti = tolik agrese. Pokud
bych ho hodnotila z pohledu vědecké kvality, bylo by skóre
daleko horší. Tady totiž neplatí blahoslavené rčení, že „nevědomost hříchu nečiní“. Nevědomost na poli vědy je hříchem
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pole vlivem vnějšího prostředí v průběhu experimentu měnilo své tvarové uspořádání (morfologii).
V mnoha případech základní nativní barevnost elektromagnetického pole zůstala po celou dobu experimentu stejná,
měnila se jen morfologie elektromagnetického pole daného probanda ve smyslu formace – rozptylu nebo koncentrace fotonů a elektronů obsažených v elektromagnetickém
poli probanda.
Experiment potvrdil vliv působení vypnutého mobilního
telefonu přiloženého k pravému uchu probanda (obr. č. 51,
55, 59, 63, 67, 73, 77, 81, 85, 89) na morfologii elektromagnetického pole.
Elektromagnetické pole se oproti nativu vyznačuje větším
rozptylem, rozšířením do plochy, snížením soudržnosti a
rozpadem tohoto elektromagnetického pole.
Mění se podíl základní nativní barevnosti elektromagnetického pole.
V uvedeném konkrétním případu u probanda č. 2 se zvyšuje se podíl všech barev odpovídající zobrazení bílé barvy a
snížení obsahu fialové barvy v rozsahu 380–400 nm. Což je
pravděpodobně dáno nárůstem virulence částic elektronů
a fotonů v elektromagnetickém poli probanda v důsledku
přiložení primárně energeticky aktivního mobilního telefonu k pravému uchu probanda, přestože je telefon vypnutý,
stále je však v pohotovostním režimu v rozsahu 700–900
MHz.
Experiment potvrdil vliv působení aktivního mobilního te-

e.

2.

a.

b.
c.

3.

a.

b.
4.

5.

lefonu přiloženého k pravému uchu probanda (obr. č. 52,
56, 60, 64, 68, 71*, 75*, 79*, 83*, 87*) na morfologii elektromagnetického pole.
U sledovaného probanda č. 2 se zvyšuje podíl fialové barvy
v rozsahu 380–400 nm, snižuje se podíl všech barev obsažených v bílé barvě oproti vypnutému mobilnímu telefonu
přiloženému k pravému uchu probanda.
Snižuje se koncentrace částic v elektromagnetickém poli a
zvyšuje se jejich rozptyl oproti nativu.
Při působení aktivního mobilního telefonu společně s prostředkem Psychosomatické artterapie RS č. 355 (obr. č. 53,
57, 61, 65, 69, 72, 76, 80, 84) doznívá primárně energeticky
zdrojový účinek mobilního telefonu z předchozích aplikací. NA snímcích je však patrno, že došlo k poklesu rozpadu
elektromagnetického pole, jeho stmelení a scelení. Současně se zvyšuje podíl fialové barvy v elektromagnetickém
poli probanda. Sledování účinku mobilního telefonu a RS
č. 335 v čase (obr. č. 84) zobrazuje pravidelný harmonicky
vyvážený stav fialové barvy v rovnovážném stavu po obou
stranách těla, bílou korónu nad hlavou a nativní bílou a fialovou barvu v oblasti hrdla a hrudi probanda.
Na základě rozboru výše uvedeného a v návaznosti na rozbor stavu elektromagnetického pole celé skupiny probandů má aplikace RS č. 335 žádoucí účinek na elektromagnetické pole a tím i na elektromagnetickou energii živého lidského organizmu. A to tím, že přispívá k restaurování E/M
pole živého lidského organizmu.

Snímání elektromagnetické energie probanda a jeho převod na elektromagnetické pole dne 17. 6. 2001

Obr. č. 50 Nativ – úvodní snímek E/M pole
bez ovlivnění

Obr. č. 51 Vypnutý mobilní telefon přiložen k pravému uchu do vzdálenosti 5 cm
od ucha

Obr. č. 52 Aktivní mobilní telefon přiložen
k pravému uchu 5 cm od ucha

Obr. č. 53 Aktivní mobilní telefon přiložen
k pravému uchu 5 cm od ucha + RS č. 335
položen nad pravou ruku

Obr. č. 54 Bez ovlivnění

Obr. č. 55 Vypnutý mobilní telefon přiložen
k pravému uchu
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Legenda - značky pro rychlý přehled:
bez ovlivnění
aktivní mobil u ucha

vypnutý mobil u ucha
aktivní mobil u ucha + RS č. 335
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Glosolália, respektíve dar hovorenia jazykmi sa spomína už
v Biblii, a to v Starom aj Novom Zákone: ”Kto hovorí jazykmi,
buduje seba samého...” (1Kor 14, 4 ). Prvý krát sa však tento
fenomén podrobnejšie vedecky skúmal vedcami v USA v roku
2006, keď bol mozog skúmaného subjektu podrobený metóde SPECT v štúdii Newberga a spol. (2006). Výsledky ukázali, že
v čase, keď skúmaný subjekt aplikoval glosoláliu, predné časti
mozgu, ktoré zodpovedajú za kognitívne procesy ako vnímanie, udržanie pozornosti, ale aj emocionálne vnemy, znížili svoju aktivitu. Naopak, mozgová aktivita sa zvýšila v časti mozgu,
ktorú nazývame talamus. Štúdii sa však nepodarilo zistiť, ktorá
časť mozgu hrala v prípade glosolálie vedúcu úlohu.
Je zaujímavé, že aktivita mozgu v tých istých častiach ako
tomu bolo v štúdii Newberga a spol. (2006), sa naopak zvýšila pri modlitbe a kontemplácií karmelitánskych mníšok, ktorých mozgovú aktivitu skúmali Beauregard & Paquette (2006).
Mníškam sa pri modlitbe aktivovali nasledovné časti mozgu:
orbitofrontálny kortex (ktorý je súčasťou prefrontálneho kortexu) a frontálny kortex. Orbitofrontálny kortex medzi inými
zohráva úlohu v kognitívnych procesoch v rámci rozhodovania. Pri dvoch aktivitách, t.j. pri glosolálii a modlitbách-kontempláciách, ktoré by sa dali charakterizovať ako aktivity podobného charakteru, nakoľko v oboch ide o stavy duchovno
náboženského charakteru, respektíve mystické aktivity a zážitky, zaznamenali vyššie spomenuté štúdie aktivity opačného
charakteru, pritom však v tých istých častiach mozgu. V prípade glosolálie išlo o zníženie aktivity v predných častiach mozgu, pričom v prípade modlitby a kontemplácie došlo naopak k
ich zvýšeniu. Pripomenieme, že niektoré časti predného mozgu súvisia s morálkou, empatiou a kontrolou svojho “ja”.

v mnohých tradíciách z minulosti. Avšak tento fenomén sa
ešte nikdy nezachytil takým presvedčivým spôsobom, ako to
bolo u tejto pacientky so zdravotným postihnutím. Jednotlivé
prípady glosolálie boli u pacientky dôkladne zaznamenané a
možno skonštatovať, že odhaľujú informácie hlboko ovplyvňujúce vedu aj duchovnosť. Doktor Sandweiss, ako aj členovia jeho tímu zaoberajúci sa týmto ojedinelým prípadom
glosolálie – doktor Timalsina a doktor Lieff, sú toho názoru, že
dešifrovaný materiál by sa nemal brať na ľahkú váhu. Jednotlivé nahrávky tohto prípadu boli starostlivo zdokumentované
prostredníctvom videozáznamu pacienta. Ich výsledkom sú
hlboké vedecké a pozoruhodne koherentné posolstvá duchovného rázu. Niektorí duchovní sú toho názoru, že v prípade pacientky Sandweissa sa jedná skôr o glosoláliu ako xenoláliu, aj keď tieto dva fenomény sa čiastočne prekrývajú.
S profesorom Sandweissom som v rámci konferencie mala
možnosť tento prípad prediskutovať. Zhodli sme sa v názore,
že jedným z nedostatkov štúdie bolo aj to, že u pacientky neboli aplikované neurálne koreláty, ktoré v tomto prípade mohli mať vysokú výpovednú hodnotu, nakoľko mohli objasniť,
ktoré časti mozgu boli v rámci procesu xenolálie aktivované,
respektíve deaktivované. Prípad spontánnej xenolálie sa u pacientky prejavil potom, ako sa u neho psychiatricky liečila 6
rokov. Samuel Sandweiss po dôkladnej analýze prišiel aj s kolegami k záveru, že pre tento fenomén neexistuje v súčasnosti
žiadne vedecké vysvetlenie, ktoré by ho vedelo objasniť. Podľa
odborníkov môže byť tento prípad považovaný za duchovno
transformačný zážitok.
Doktor Peterson v rámci svojich výskumov glosolálie zistil,
že keď glosolália, čiže hovorenie jazykmi prebieha, najviac stimulovaná časť mozgu je podlôžko. Je to časť mozgu, ktorá má

obsah

Prezentácia prípadu xenolálie (xenoglósie)
V roku 2017 som sa na univerzite Yale zúčastnila vedeckej
koherencie SSE (Spoločnosti pre vedecké skúmanie), kde som
prezentovala prednášku o mimotelových zážitkoch. V nasledovnej časti priblížim opis individuálneho prípadu psychiatrickej pacientky, ktorý na mňa zanechal hlboký dojem. Predniesol ho Samuel Sandweiss, ex-kalifornský psychiater zo San
Diega, ktorý sa konferencie na univerzite Yale tiež zúčastnil. Na
konferencii predniesol prezentáciu, ktorá pojednávala o kresťansky a duchovne založenej psychicky postihnutej pacientke, ktorá bez toho, aby mala akékoľvek prepojenie na Indiu
alebo Sanskrit (najstarší indoárijský jazyk), v roku 1983 začala
v priebehu 2 mesiacov spontánne hovoriť v jazyku Sanskrit
o hlbokých duchovných učeniach. Dvaja experti na Sanskrit
sa zaoberali materiálom vyprodukovaným touto pacientkou
a potvrdili jeho legitímnosť. Biblická glosolália, alebo dar hovorenia v jazykoch, je fenomén, v ktorom ľudia hovoria v jazykoch, ktoré sú im neznáme a ktoré zároveň nepatria k oficiálne
existujúcim jazykom. Aj z toho dôvodu by sa mala rozlišovať
„glosolália“ a „xenolália“ alebo „xenoglosia“. V rámci úkazu xenolálie jednotlivec začne spontánne hovoriť jazykom, ktorý
existuje, avšak rečník sa s ním nikdy predtým nestretol.
Pacientka Samuela Sandweissa poskytla spolu 14 správ
v jazyku Sanskrit. Vedec Sthaneshwar Timalsina PhD., expert
na Sanskrit po starostlivej analýze zvyšku správ zistil, že tieto správy sú vlastne výňatkami z védskeho „Zjavenia“ – ktoré
je vlastne veľmi hlboké duchovné učenie v štyroch rôznych
jazykoch Sanskritu. Zjavenia – ako prijatie hlbokej múdrosti
z vysoko postaveného duchovného zdroja – boli opísané už
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Obr. 4. Vnější části jemnohmotných těl člověka
(sagitální řez)
1 – červené tělo; 2 – světle zářivě červené tělo; 3 –
oranžové tělo; 4 – světle zářivě oranžové tělo; 5 – žluté tělo; 6 – zelené tělo; 7 – světle zářivě zelené tělo;
8 – blankytné tělo; 9 – tyrkysové tělo; 10 – modré tělo;
11 – šeříkové tělo; 12 – ﬁalové tělo; 13 – růžové tělo;
14 – bílé tělo; 15 – zlaté tělo

Obr. 10. Světle zářivě zelená holograﬁcká autonomie jemnohmotných těl
1 – holograﬁcká autonomie těl na základě informačně-energetické hmoty světle zářivě zeleného pásma
elektromagnetického spektra; 2 – holograﬁcká integrace světle zářivě zelenou informačně-energetickou
hmotou a jejími skladebnými komponentami všech
těl kromě červeného a světle zářivě červeného

Obr. 13. Bílá holograﬁcká autonomie jemnohmotných těl
1 – holograﬁcká autonomie těl na základě informačně-energetické hmoty bílého pásma elektromagnetického spektra; 2 – holograﬁcká integrace bílou informačně-energetickou hmotou a jejími skladebnými
komponentami všech těl

Obr. 5. Jemnohmotná těla člověka (pohled
zepředu)
1 – červené tělo; 2 – světle zářivě červené tělo; 3 –
oranžové tělo; 4 – světle zářivě oranžové tělo; 5 – žluté tělo; 6 – zelené tělo; 7 – světle zářivě zelené tělo;
8 – blankytné tělo; 9 – tyrkysové tělo; 10 – modré tělo;
11 – šeříkové tělo; 12 – ﬁalové tělo; 13 – růžové tělo;
14 – bílé tělo; 15 – zlaté tělo; 16–30 – vnější obaly
jemnohmotných těl: 16 – zlatého těla; 17 – bílého těla;
18 – růžového těla; 19 – ﬁalového těla; 20 – šeříkového těla; 21 – modrého těla; 22 – tyrkysového těla; 23
– blankytného těla; 24 – světle zářivě zeleného těla;
25 – zeleného těla; 26 – žlutého těla; 27 – světle zářivě oranžového těla; 28 – oranžového těla; 29 – světle
zářivě červeného těla; 30 – červeného těla

Obr. 11. Fialová holograﬁcká autonomie jemnohmotných těl
1 – holograﬁcká autonomie těl na základě informačně-energetické hmoty ﬁalového pásma elektromagnetického spektra; 2 – holograﬁcká integrace ﬁalovou informačně-energetickou hmotou a jejími skladebnými komponentami všech těl kromě žlutého

Obr. 14. Zlatá holograﬁcká autonomie jemnohmotných těl
1 – holograﬁcká autonomie těl na základě informačně-energetické hmoty zlatého pásma elektromagnetického spektra; 2 – holograﬁcká integrace zlatou informačně-energetickou hmotou a jejími skladebnými
komponentami všech těl

Obr. 12. Růžová holograﬁcká autonomie jemnohmotných těl
1 – holograﬁcká autonomie těl na základě informačně-energetické hmoty růžového pásma elektromagnetického spektra; 2 – holograﬁcká integrace
růžovou informačně-energetickou hmotou a jejími
skladebnými komponentami všech těl

PSI-fenomenálních, duchovních, duševních, božských, antiduchovních, antiduševních, antibožských, sociálně nepřijatelných a nebezpečných vlastností
člověka (obr. 10.-19., 25.).
Informačně-energetická a strukturálně-funkční holografická integrace
všestranně a harmonicky vyvinutého
fyzického, červeného, světle zářivě
červeného, oranžového, světle zářivě oranžového, žlutého, zeleného
a světle zářivě zeleného těla, a jejich
adekvátní informačně-energetické vzájemné výměny s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí, mohou
informačně-energeticky zabezpečit
všestranný a harmonický vývoj, zdokonalení a projevy všech těch vlastností,

pole, sjednocuje se s ním a stává se jeho
neoddělitelnou součástí.
Různé úrovně informačně-energetické a strukturálně-funkční holografické integrace těl, charakter jejich
informačně-energetických vzájemných
výměn s informačně-energetickými poli
vnějšího prostředí umožňují vytvářet
různé informačně-energetické základy
pro vývoj, zdokonalení a projev určitých
biologických, sociálních psychických,
intelektuálních, mentálních, emocionálních, etických, estetických, morálních,
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dělit okolní přírodu na živou a neživou. Byť nás to tak učili ve škole. Vše
okolo nás jsou totiž živé systémy. I
když se nám to z plochého vnímání
světa tak nejeví. Každá buňka, každý atom, každá jedinečná entita,
planeta, sluneční soustava, galaxie
jsou identifikovatelné jako živé organismy, které svou vlastí interní inteligencí udržují samy sebe v chodu,
a tedy v principu rovnováhy. Já jsem
dokonce přesvědčená, že všechny
tyto struktury mají specifický nástroj
ptaní se po smyslu, což může být i
jejich strukturální uspořádání, jež je
jejich jazykem. Je možná jen naší nedokonalostí toto ještě nevidět.
Petr: Rozumím ti, ale zatím je tohle pro mě velkým tajemstvím přírody a stvoření. Každopádně onu „heideggerovskou existenci“ vnímám
pouze u člověka. Martin Heidegger
vidí existenci jako danost, vlastnost
a vlohu stvoření, kdy existence sama
od sebe automaticky a vždy se ptá
po SMYSLU sebe samé. Nemůže jinak. Pouze člověk se vždy nějak reflektuje, klade si otázku „Proč?“ a hledá na ni odpověď. Pouze člověk se
potom rozhoduje, co dál a co s tím,
tedy VOLÍ, protože tu volbu dostal.
Byl stvořen k obrazu božímu, proto v
Ráji pojedl ze Stromu poznání dobrého a zlého, poznal dualitu a má
možnost volby. Má možnost procesu
v čase. Má možnost se neustále ptát.
A také to neustále dělá, protože nemůže jinak. Je to podstata člověka,
hledat v procesech smysl. I v procesu
zdraví a nemoci.
Jarmila: A to je možná nejvyšší
poselství pro lidskou bytost, která
se snad nachází někde v průsečíku
nekonečných úrovní mikro a makrokosmu, aby sebestvořením svého
životního scénáře sama sebe udržovala v rovnováze všech vlivů, jež
přicházejí jako imperativy z vnějšího
světa či z jejího nitra.
Petr: Každý člověk je tedy zároveň
bytostí transcendentní. Jako jednotlivec je součástí celého stvoření a
celé stvoření je součástí jednotlivce
jako otisk. V bio-psycho-socio-energo-spirituální jednotě. V takovém

případě je člověk spolutvůrcem a
spolustvořitelem veškerého bytí. Je
spolustvořitelem vlastního zdraví a
nemoci. Nevyvlékne se z toho ani
únikem do evidence based medicine, lege artis, guidelines, což je jistě
také možná alternativa úniku. Zdá
se, že z pohledu dějin je čistě biologická medicína zatím jen velmi krátce trvající medicínou alternativní.
Jarmila: A čas tady hraje pro nás.
Vidím to kolem sebe, jak stále větší a
větší množství lidí s tou naší filosofií
rezonuje. Častokrát ať už na přednáškách nebo v ordinaci slyším věty
typu: „Víte, paní doktorko, já už jsem
to takhle nějak cítil/a dávno. Ale Vy
jste to pojmenovala a dala tomu srozumitelnou formu.“
Petr: Myslím si, že bychom lidem
(i pacientům) měli v úctě a respektu ponechávat jejich přirozenost a
upozorňovat na ni. Znovu a znovu
se ptát, činit rozhodnutí, svobodně
volit a spolutvořit. Tady končí hry na
experty.
Jarmila: Vnímám to tak, že každé
další poznání, otevírá tuto svobodnou volbu. Svobodnou v tom smyslu, že je to volba informovaná. A
my jsme tady možná především od
toho, abychom tímto poznáváním
„nakazili“ další lidi. Jak s tím naloží,
je už na nich samotných.
Petr: Naším úkolem terapeutů je
přijetí zodpovědnosti za svůj vlastní život. A tuto zodpovědnost dále
předávat našim pacientům. S láskou, úctou, respektem a trpělivostí.
Trpělivost v čase procesu je vlastně
úhelným kamenem naší práce s pacientem. Patience znamená trpělivost, strpení a vytrvalost. Alespoň v
angličtině. Velmi si vážím svých trpělivých „patientů“. Pacienti totiž mají
spoustu trpělivosti i s námi terapeuty. Jsme nejúzkostnější profesní skupinou na světě. Proto máme mezi
sebou neustálé půtky, rozdělujeme
se na „vědecké“ a „pavědecké“, vytváříme obory, podobory, zkoušíme
se navzájem, potom se atestujeme
a certifikujeme. Fragmentujeme a
drobíme celek na malé detaily, na
kterých se potom točíme a hádáme.

MUDr. Jarmila Klímová
Psychiatr, rodinný terapeut, kouč.
Vedoucí konzultant, odborný garant
AKTIP, poradna komplexní psychosomatické péče. Absolventka lékařské fakulty
University Karlovy v Plzni, všeobecné
lékařství, atestace z oboru psychiatrie
I. a II. stupně. Vzdělávací činnost v oblasti
firemního vzdělávání, semináře psychosomatiky pro praktické lékaře, osvětové
přednášky a diskusní večery o psychosomatice. Od roku 2011 vede s Mgr. M. Fialovou systematický vzdělávací program
Psychosomatika I.-VI. (AKTIP). Autorka
3 knih, od roku 1997 články v odborných
médiích v oblastech psychosomatické
medicíny, krizové intervence, substituční terapie. Populárně naučné komentáře
a články ve veřejných médiích. Členka
redakční rady časopisu LUXURY GUIDE
Health and Beauty.

Vytváříme elitní skupiny a rozdělujeme se na „ty, co spolu mluví“ a na
„ty, co jsou proti nám“. Myslím si, že
tenhle přístup začíná být postupně
za zenitem a nikomu neslouží, působí pouze jako brzda a frustrace
dalšího vývoje. Potřebujeme spolu
mnohem více mluvit, poslouchat se
a spojovat se. Jak vidíš, psycholog
s doktorkou si normálně povídají,
normálně sdílejí a občas si normálně
nerozumí, tak se doptají. Ne deptají!!
Přeji našim trpělivým pacientům, ať
s námi vydrží. Však jsme si vzájemně
prospěšní. A oni to dobře vědí.
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MUDr. Jarmila Klímová
Mgr. Petr Moos
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Představujeme

Radost z jídla – Nejen makrobiotika
očima lékaře a pacienta (včetně DVD)

MUDr. Vladimíra Strnadelová, Jan Zerzán
Vydalo nakladatelství ANAG, 352 stran,
vázaná, 379 Kč

Vše, co jíme, co děláme a v co věříme, zpětně ovlivňuje naše zdraví, štěstí a náš život. Tato kniha čtenáře objektivně a bez nadsázky seznamuje se zásadami správného a zdravého stravování, podává jednoduchý a srozumitelný návod, jak efektivně
a tvořivě změnit či rozvinout životní styl a stravovací zvyklosti. Správná strava musí
svým složením odpovídat schopnosti a „konstrukci“ našeho trávicího systému a jeho
enzymatickému vybavení. Pokud respektujeme tyto zásady, jsme schopni připravit
si stravu, která pomáhá k prevenci i léčbě našeho organismu. Kniha Radost z jídla
se kromě vlivu lepku na lidský organismus zabývá problematikou zdravé výživy při
onemocnění diabetem a onkologickými onemocněními, při problémech s imunitou, alergiemi či plísňovými onemocněními.
Do tohoto vydání jsou nově zařazeny kapitoly o přírodní léčbě a stravě při histaminové intoleranci, autismu, ADHD či problematiky menopauzy u žen. Podrobně je
popsána i funkčnost našeho zažívacího systému, což má přímý vliv na to, co jsme
schopni strávit, co nám pomáhá, a co nás naopak zatěžuje; právě z toho pak vyplývá správné složení stravy. Kapitoly o léčbě jednotlivých nemocí byly aktualizovány
o nejnovější pohledy a léčebné přístupy.
Kniha obsahuje i základní přírodní léčebné prostředky – obklady a léčebné nápoje, které jsou nejen popsány v textu, ale na přiloženém DVD je přímo ukázána
jejich příprava krok za krokem. Do kapitoly o pohybu je zařazeno cvičení Qi Gong,
jehož ukázky najdete rovněž na DVD. Součástí knihy jsou i kapitoly pojednávající
o půstech a očistných kůrách. Do knihy byly doplněny další nové praktické recepty
a kniha byla upravena tak, aby zcela odpovídala současné dostupnosti potravin.

Psychofyzický kód

Pečujte
o své tělo
a duši
s knihami
ANAG

5818

Jak změnit přesvědčení omezující naše zdraví,
dlouhověkost a úspěch
Mario MARTINEZ
Proč je tak obtížné opustit své přesvědčení či chování, i když
víme, že je to pro nás špatné? Jak je možné, že se někteří
jedinci mohou vyléčit z údajně nevyléčitelných nemocí, zatímco jiní ne? To jsou otázky, které si v této knize pokládá
neuropsycholog a zakladatel biokognitivní vědy Dr. Mario
Martinez. Díky této knize se naučíte nejen základům fascinující biokognitivní vědy, ale také pochopíte, jak komunikovat se svým tělem vlastním biochemickým jazykem a dosáhnete výsledků, které vás překvapí.

344 stran, brožovaná, 349 Kč

Pečujte o tělo,
uzdravujte mysl

5857

Joan BORYSENKO
Tato kniha obsahuje časem prověřené tipy, jak převzít kontrolu nad svou vlastní fyzickou a emocionální pohodou.
Velký úspěch u tisíců léčených pacientů
– se stavy od alergií po rakovinu
– je důkazem o účinnosti přístupu
Celý sortiment
mysl-tělo na zdraví. Kniha poskytuje tipy, jak vyvolat silný relaxačjiž vydaných knih
ní podnět mysli pro povzbuzení
nakladatelství ANAG
imunitního systému, nebo jak
najdete
se vyrovnat s chronickou bove všech dobrých
lestí a zmírnit příznaky mnoha
knihkupectvích
nemocí souvisejících se stresem.

256 stran, brožovaná, 309 Kč
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anag@anag.cz
585 757 411
www.anag.cz

po celé ČR.
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Inzerce
DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÝ
SYSTÉM REE – restaurování elektromagnetické energie člověka – rychlá
diagnostika únavy, fází stresu, aj. včetně
aktivace imunitního systému (patent
č. 295974). Informace o přednáškách a
studiu v Praze můžete získat na: e-mail:
info@icpa-vvz.eu, GSM: +420 602 266
098 nebo: www.icpa-vvz.eu
Q Hledáte změnu, uzdravení, harmonii, svůj potenciál? Nabízím REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ – naladění na frekvence
přinášející energii, světlo a informace
v koherentní podobě do Vašich buněk,
což způsobí ROVNOVÁHU VE VAŠEM ŽIVOTĚ. Eva Benešová +420 602 492 452,
reconnection.eva@email.cz, www.rekonektivni-centrum.cz
Q Studium hermetického pojetí tarotu + další poznávací, věštecké i cvičební
obory dálkovou nebo kombinovanou
formou nabízí Via Regia – ŠVUEvB. zal.
1993. Více na skola.magick.cz, tlf.: +420
775 748 425
Q Umění taiči – hůlky a spin vřetena
– umění být zdravý a šťastný – cvičení
pro každého bez rozdílu na cestě k dokonalému zdraví, štěstí a prevenci. Info:
Q

Zviditelněte se v tištěném časopisu, který intenzivně propagujeme,
čtou ho lidé různých profesí a zaměření, v práci, doma, na dovolené či chalupě.
Časopis se prodává na stáncích v ČR a SR, formou předplatného,
u našich smluvních prodejců a v elektronické verzi na Alza.cz a Alza.sk
Zveřejníme váš inzerát ve 21. čísle časopisu, které vyjde 10. 6. 2019 v České republice
a na Slovensku. Řádkový inzerát o délce 10-320 znaků je za jednotnou akční cenu
699 Kč nebo 27 EUR. Váš inzerát bude zveřejněn v tištěném vydání a na internetové
stránce časopisu až do vydání dalšího čísla (9. 9. 2019). Bude trvale zařazen v souboru
ke stažení s ukázkou časopisu, který je umístěn na jeho webu. Plošný inzerát je za cenu
od 2 100 Kč nebo 82 EUR. Inzerát můžete zadat do našeho systému www.enioshop.cz,
nebo napište, zavolejte do naší redakce. Kontakty jsou v tiráži na straně 1.

+420 773 282 010 – klub Jeřáb, v rámci
Projektu „Člověk a Země nejsou 2“
Q Intenzivní 4denní kurzy Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace
a Neuro-spinální rebalance v Olomouci. Informace a prožitky, které vám mohou změnit život. Naučíte se nejen, jak
být dobrým terapeutem své rodině,
svým klientům, ale zejména sami sobě.
Podrobné programy kurzů a více na
www.v-laska.com
Q EKOJÓGA ČR 2019 – jaro a léto.
Chatkový tábor v Jeseníkách na břehu říčky mimo civilizaci, PROGRAM
PRO DĚTI. 500 Kč/den, all inclusive, ÁJURVÉDSKÁ STRAVA, sociální
a členské slevy až 60 %. 26.4.–28.4.
Setkání – SAT PREM (Praha), Déva Maderu (Opava). 17.–19.5. Ájurvéda, seminář absolventů – P. Hloška (N. Město
n. Metují), J. Šemík (Jeseník). 7.–9/16.6.

Dynamické meditace nebo jóga u moře,
podle zájmu – Maderu/Šemík. 23.–29.6.
Karmajóga (pracovní brigáda) zdarma,
včetně cvičení jógy, hudby a sportu –
Šemík. 2.–18.8. Jóga, meditace, dětský
svět fantazie, 2 turnusy – Dana (Uničov)
Halkoci (Brno), Poisl (Olomouc), Maderu,
Šemík a další. 18.–25. 8. Angličtina s jógou pro děti i dospělé – učitelé Ekojógy
ČR. 25.8.–1. 9. Turistika a meditace –
Mgr. J. Maleček (Příbram), Maderu. Kontakt: +420 604 946 138 Bc. Ing. Smékal
ekojogacr@seznam.cz, www.ekojoga.cz,
nutno se přihlásit osobně. Programy
vždy zahrnují léčení astmatu a zraková cvičení s lektorem jógy. Hledáme
lektory s podobně zaměřenými skupinami, lektorky pro děti (tanec, jóga,
dramaterapie, výtvarka…), nabízíme
práci s ubytováním, pronajmeme tábor podobně zaměřeným skupinám.

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ
HOMEOPATICKÁ SPOLEČNOST
zahajuje na podzim 2019

VIII. cyklus tříleté homeopatické školy
Škola probíhá podle standardů Evropské komise pro homeopatii (ECH)
15 víkendů, supervize a klinická praxe.
Studenti se naučí homeopatickou teorii a ﬁlosoﬁi, odebírat, analyzovat a vést případ,
repertorizovat a vybrat lék. Naučí se materii mediku – nauku o lécích.
Přednášejí zkušení čeští lektoři.
Absolventi obdrží potvrzení o absolvování studia.
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Přihlášky zasílejte na kontaktní adresu:
Místo konání: Praha
MUDr. Ladislav Fiala, mudr.ladislav.ﬁala@email.cz
Eniologie člověka,
eniomedicína,
eniopsychologie
20. Vyšlo
4. 3.
Cena: 7 500 Kč za jeden ročník.
ČLHS,
Čestmírova
1, 140č.00
Praha
42019 © Sovenio s.r.o.
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Pravidla publikování v časopisu Eniologie člověka
Akademikové, profesoři, docenti, asistenti, laboranti, aspiranti, studenti a jiní odborníci mají stejná práva
na zveřejnění svých vědeckých a vědecko-odborných článků v časopisu Eniologie člověka, pokud dodrží zde
uvedená pravidla. Vítáme též návrhy na spolupráci od autorů, kteří jsou obeznámeni, mají co sdělit nebo se chtějí
vyjádřit k jakémukoliv tématu souvisejícímu se zaměřením časopisu. Neodmítáme ani kritické a polemické články,
pokud jsou dodržena etická pravidla publikování a komunikace.

Parametry a požadavky
na všechny zveřejňované materiály
Q Text a doprovodné materiály musejí být redigované
a zkontrolované. Redakční rada si vyhrazuje právo odmítnout články s výraznými redakčně-stylistickými nedostatky.
Q Články musejí být původní, autorské. Jejich první uveřejnění by se mělo uskutečnit v našem časopisu – není
však nutnou a nepřekročitelnou podmínkou. Po jejich
vydání může autor se svým textem libovolně nakládat.
Články jsou vždy dílem a duševním vlastnictvím autora, autor dává souhlas s jejich zveřejněním v časopisu
Eniologie člověka, popř. i na jeho internetové stránce.
Q Materiály prosíme zasílejte na CD, DVD nebo na e-mail
info@eniologiecloveka.cz ve formátu MS Word, formát

stránky A4, velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1, všechny okraje 1,5 cm, s obsahem do
6 stran včetně literatury. Jestliže bude délka článku převyšovat 6 stran, je možné jej vydat v maximálně dvou
částech. Rozsah jednoho článku je tedy maximálně
12 stran A4.
Q Články, které nespadají do kategorie vědecké nebo vědecko-odborné, zveřejňujeme zdarma a nevyplácíme
za ně honorář. Autoři všech článků zveřejněných v časopisu Eniologie člověka nebo na jeho internetové stránce
plně zodpovídají za důvěryhodnost a původ faktů, citátů,
fotografií, obrázků, tabulek, vlastního jména, stylistiku výkladu aj. Eventuální spory o autorská práva daného obsahu se proto v případě soudního sporu týkají osoby autora,
nikoliv časopisu Eniologie člověka.

Všechny parametry a požadavky na zveřejňované materiály jsou uvedené
na internetových stránkách časopisu www.eniologiecloveka.cz v odkazu Publikujte v časopisu.

Výběr z připravovaného 21. čísla
Q

Rekonstrukce sbírky Ježíšových výroků (Mgr. Pavel Bílek)

Q

Čo je to pravá Láska (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)

Q

Diagnosticko-terapeutický systém REE – restaurování elektromagnetické
energie živého lidského organizmu – nový fenomén v medicíně,
psychosomatice, psychoterapii, fyzioterapii a dalších profesích
zaměřených na pomoc lidem. Průběh verifikačních studií – část 8. (Ak. mal.
Jiřina Průchová)

Q

Lepek z pohledu klasické i přírodní medicíny (MUDr. Vladimíra Strnadelová)

Q

Pole ve 31 výkladech (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)

Q

Obaly jemnohmotných těl člověka (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)

Q

Enioanatomie jemnohmotných těl člověka – informačně-energetický
základ eniologických oborů (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)

Q

Prezentace první na světě učebnice pro univerzity – Enioanatomie
systému kanálů jemnohmotných těl člověka (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)

Číslo 21 vyjde 10. 6. 2019

Kdy vychází časopis Eniologie člověka v roce 2019
jaro

léto

podzim

zima

číslo 20

číslo 21

číslo 22

číslo 23

Datum vydání

4. 3. 2019

10. 6. 2019

9. 9. 2019

11. 11. 2019

Uzávěrka článků (pro autory)

21. 1. 2019

29. 4. 2019

29. 7. 2019

30. 9. 2019
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