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VĚDECKÉ ČLÁNKY A RUBRIKY
Dnes již ztracená sbírka Ježíšových výroků ukazuje, že jeho učení bylo mnohdy pravděpodobně interpretováno odlišně od původního významu. Článek ukazuje některá místa a způsoby, jak k tomu došlo.

stručný
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Pavel Bílek

Rekonstrukce sbírky Ježíšových výroků
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Vzájemným porovnáním evangelií lze získat nečekané poznatky. Když víme, jaké texty měl autor před sebou, jak je
na jiných místech obvykle modifikoval, jakým způsobem volil, z kterého místa předlohy bude čerpat, jaké kladl důrazy
a co vynechal, jsme schopni odlišit autorovu tvorbu od starších zdrojů. Tento článek se zaměřuje na dnes již ztracenou
sbírku Ježíšových výroků, z níž čerpali autoři Markova, Matoušova, Lukášova a Tomášova evangelia. Ukazuje se, že
původní Ježíšovo učení se od v evangeliích prezentované interpretace lišilo.
Mutual comparison of the gospels reveals unexpected findings. When we know what texts the author had before
him, how he used to modify them elsewhere, how he was selecting passages from them, what did he emphasize and
what he left out, we can distinguish the author’s creation from older sources. This article focuses on now-lost collection
of Jesus’ sayings, which was used by the authors of the gospels of Mark, Matthew, Luke, and Thomas. The original
teaching of Jesus was apparently different from the interpretation presented in the gospels.
Zkoumání evangelií

Klíčová slova: evangelia, textová kritika, historický Ježíš.
Key words: gospels, textual criticism, historical Jesus.

O Ježíšovi máme zprávy zejména z evangelií. Čtyři evangelia Matouš, Marek, Lukáš a Jan jsou v Bibli. Vykazují mnohé
podobnosti a zároveň i nesmiřitelné odlišnosti.
Není sporu o tom, že Matouš a Lukáš čerpali z Marka. Při
bližším pohledu je zřejmé, že Lukáš čerpal i z Matouše. Když
toto zjistíme, pak nelze nevidět, jak svobodně evangelista s
jemu známým materiálem nakládal, jak byl tvořivý. Matouš byl
také tvořivý, ale u Lukáše je to rychleji rozpoznatelné. Proto se
lze dodnes setkat se zbožnou teorií, že materiál, který je společný Matoušovi a Lukášovi, byl sepsán už dříve, a že Matouš
s Lukášem z něj čerpali nezávisle, majíc jej ne vlastní vinou
každý trochu pozměněný. Takovému hypotetickému materiálu, který vznikne jako průnik Matouše s Lukášem mínus Marek,
se říká pramen Q. Důkladnější výzkum existenci takto vypadajícího pramene vylučuje.
Poslední vrstva Marka a Matouše svědčí o tom, že po pádu
Jeruzaléma se ke křesťanům přidali někteří esejci. Tito autoři
vložili Ježíšovi do úst myšlenky, které jsou dodnes považovány
za pro křesťanství charakteristické a stěžejní. Nepocházejí však
od Ježíše, nýbrž od esejců.
Většina výroků, které byly v dnes již ztracené sbírce Ježíšových výroků, od Ježíše pravděpodobně pochází. Sbírku jsem
začal objevovat, když jsem si všiml, že Lukáš 11,14-16,18 cyklicky opakuje zhruba tento vzorec:
1. vezmi něco z Matouše 21-25,
2. vezmi něco z Matouše 10-12,
3. vezmi něco, co není ani v Matoušovi ani v Markovi,
4. vezmi něco z Matouše 5-7.
Vzhledem k systematičnosti, s jakou zde Lukáš sahá po
materiálu, který není ani v Matoušovi ani v Markovi, lze těžko
učinit jiný závěr, než že používá písemně zachycenou sbírku
Ježíšových výroků, která se nedochovala.
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Jangová zaměřenost ven způsobuje
ztrátu esencí a energie ejakulací – jedna
z klíčových dovedností muže je zadržování ejakulace a ponechání probuzené esence v těle, aby zpětnovazebným
vstřebáním přes sliznice mohla postoupit nahoru páteří až k hlavě. Rovněž způsob sexuálního spojení může pomoci
ke vstřebávání ženské pohlavní esence
přes kůži penisu. Dalším zdrojem ženské
esence jsou pro muže Tři pahorky – tělesné tekutiny, které ve stavu vzrušení
vylučují ústa (resp. žlázy pod jazykem),
prsní bradavky a Temná brána, která se
otevírá pouze ve stavu vysokého vzrušení.
Žena posiluje svůj Jin přijímáním
mužského Jangu, ale na rozdíl od muže
je neztrácí, protože ženské pohlavní
esence zůstávají v těle ženy (na poševní sliznici). Ženské taoistické cvičení má
za cíl redukci menstruace – to je cesta
ztráty Jinové esence. Ve shodě s Freudem se považuje za primární orální princip – ústy přijímáme ve formě potravy
primárně tělesné tekutiny (mateřské
mléko ale i sliny, které patří v Tau k velmi
výživným), proto by hlavní sexuální aktivitou měl být orální sex (absorbování
dechu Draka). Jazyk také považují taoisti za velmi důležitý pro celkové zdraví.
Felace je v tomto smyslu naplněním
Jinového principu, kdy žena svou povolností získává nad mužem moc.

stručný
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Sexualita je projevem i zdrojem
pro naší vlastní identitu a naše další
či ostatní konání i žití na všech našich
úrovních. Patriarchální nadvláda a iluze
muže – stvořitele ve své stínové podobě
vede k potlačování nadřazeného ženského principu s dopadem jak na mužské,
tak na ženské straně. Jak vypadá dnešní
zdeformované vnímání sexuality?
Na ženské straně potlačujeme ještě
nezralé ženství hormonální antikoncepcí jen proto, abychom o mnoho let
později uměle kontrolované nepočetí
nahradili uměle kontrolovaným početím – patriarchální tendence zpívají aleluja – získaly pod naprostou kontrolu
zázrak zrození – početí. Sexuální aktivita
se tím současně zpřístupňuje mnohem
dříve, než může být v souladu se sociální a psychickou zralostí, nutnou k odpovědnému zacházení s vlastním tělem a
sexuální energií, odosobňuje se, oddaluje od identity a sebe-vědomí, stává se
zbraní iluzorního sebehodnocení s minimální odpovědností. Ale co nám, ženám
zbývá, když ženská sexualita je veřejně
předváděna ve zdegenerované podobě bez tajemství a dosahování? Hysterické domáhání se domnělých práv ve
smyslu rovnoprávnosti (všimněte si, že
nikdo neříká rovnocennosti) s převahou
mužských taktik v rukách neuznaných a
ne(u)spokojených žen i adorace rádoby
ženských aspektů na druhé straně, vč.

veřejné prezentace menstruace apod.,
nejsou snahou o propojování, ale právě
naopak.
Na straně mužů právě chybějící tajemství a iluze dostupnosti vedou k mizení aktivity „lovu“, odpovědnost za plození na nich neleží – a to ani tehdy, kdy
by měla. Mužský princip je degradován
na neúspěšného zploditele, který ale
ve skutečnosti tyto kompetence nemá
(převzaly je instituce). K čemu jsou tedy
potřeba, když už ani k tomu ne? Kontinuálně klesá počet spermií v ejakulátu,
množí se úzkosti a deprese u mužů –
poruchy erekce jsou jen průvodním jevem. Stoupá mužský Jin... Ženy si dnes
obstarají vše, co potřebují, berou mužům prostor, který býval jejich. Draky si
zabijí samy a z Bajajů jsou pomatenci,
kteří zakopávají v lese o muchomůrky a
na které Žena, vracející se s dračí hlavou
v podpaží, kouká s opovržením.
Literatura
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Moderní diferenciální diagnostika otoků dolních končetin pracuje s fyzickým tělem člověka a nebere v
úvahu enioanatomické poruchy určitých struktur jeho jemnohmotných těl. Přitom právě jejich zohlednění
umožní angiologům nově diagnostikovat eniootoky dolních končetin již několik let před vznikem otoků
na úrovni fyzického těla, což velmi napomáhá preventivní léčbě a včasné korekci všech poruch a předchází
vzniku otoků na fyzické úrovni.
Martina Figurová

Diferenciálna diagnostika opuchov
dolných končatín z pohľadu angiológa
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Abstrakt: Opuch dolných končatín je jeden z problémov, ktorý privádza pacienta na cievnu ambulanciu. Úlohou angiológa je nielen potvrdiť, respektíve vylúčiť cievnu príčinu opuchu dolných končatín, ale aj naznačiť ďalšie možnosti pri
diferenciálnej diagnostike uvedeného problému pacienta.
Abstract: Lower limb swelling is one of the problems that leads a patient to a vascular ambulance. The role of the
angiologist is not only to confirm or eliminate the vascular cause of lower limb swelling, but also to indicate other possibilities in the differential diagnosis of the patient‘s problem.
Kľúčové slová: opuch, diagnostika, flebedém, lymfedém, lipedém.
Key words: edema, diagnostics, phleboedema, lymphoedema, lipoedema.
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Diskuse
Stále více mladých lidí propadá takzvanému fitness trendu.
Tento trend je mnohdy životním stylem, který považuje za ideální postavu takovou, na které je vidět vyrýsovaný každý sval.
U mladé populace je tento životní styl na výrazném vzestupu (Pražák, 1991). Cílem našeho šetření bylo zmapovat vztah
rekreačních kulturistů k užívání anabolických steroidů, zmapovat důvody užívání anabolik a zdravotní problémy spojené
s užíváním anabolik. Šetření prokázalo, že většina respondentů začala se cvičením z důvodu zlepšení vzhledu. Tento fakt je
dán především trendem, kdy je za ideální vzhled považován
svalnatý jedinec. V honbě za tímto ideálem zejména dospívající chlapci často sahají po zakázaných látkách, jako jsou zejména androgenní anabolické steroidy. Tento fakt je značně
usnadněn či zapříčiněn relativně lehkou dostupností těchto
látek. Dávno pryč jsou doby, kdy se mezi uživatele těchto látek řadili pouze vrcholoví sportovci. Dle studií provedených
na území USA se uvádí, že více než 10 % všech nesoutěžních
cvičenců užívá anabolické steroidy, a to jak injekční, tak orální
formou, a to zejména pro vylepšení svého zevnějšku (Pražák,
1991).
Šetření prokázalo, že naprostá většina dotazovaných respondentů (94,4 %) se s anabolickými steroidy jakožto s po-

jmem setkala. Ačkoliv se jedná o zakázané látky, v povědomí
návštěvníků posiloven je tento pojem všeobecně znám a
spojován právě se světem kulturistiky. Většina respondentů
si pod pojmem anabolické steroidy představuje doping, hormony (chemii) či velké svaly. Pouze 0,8 % dotazovaných odpovědělo, že si pod tímto pojmem představí také velké zdravotní riziko, které užíváno těchto látek bezpochyby obnáší.
Více než polovina respondentů (61,5 %) zná ve svém okolí
někoho, kdo užívá AS. Tento fakt vypovídá o tom, že anabolické steroidy jsou v posilovnách běžně užívanou a prakticky
tolerovanou záležitostí. 13,6 % dotazovaných respondentů jsou sami uživateli těchto zakázaných látek. Vezmeme-li
v potaz, že jsou tyto látky zakázané, není tato hodnota zanedbatelná. Většina uživatelů AS si tyto látky sehnala přes
známého či kamaráda. V jedné třetině všech případů byly
látky nabídnuty bez toho, aby je uživatel sám sháněl. Tento
údaj naznačuje fakt, že se v prostředí posiloven objevují dealeři, kteří s nabídkou těchto látek oslovují potencionální zájemce. Důvody užití AS jsou téměř shodné s důvodem, proč
respondenti začali se cvičením jako takovým, tedy z důvodu
zlepšení vzhledu.
Výsledky naší studie se blíží výsledkům studie provedené mezi návštěvníky fitness center a posiloven uskutečněné
v Německu, kde bylo výsledkem 12,5 % uživatelů anabolických látek mezi dotázanými. Studie se zúčastnilo 500 osob ve
49 fitness centrech (Simon, Striegel, & Aust, 2006). Toto je nižší
procento ve srovnání s výzkumem publikovaným Žofkovou,
která prováděla v roce 2009 podobný výzkum v pražských fitness centrech, kdy výsledky její studie uvádí 26 % uživatelů
anabolických látek mezi dotázanými.
Z výsledků naší studie vyplývá, že většina kulturistů, rekreačních či profesionálních, volí kombinaci obou způsobů aplikace AS. Rekreační návštěvníci posiloven vyhledávají anabolické steroidy převážně až po několika letech aktivního cvičení. V naprosté většině případů je první zvolená látka tabletové
formy, jedná se nejčastěji o AS Dianabol (Embleton, Thorne,
1999). Z výsledků našeho šetření vyplývá, že 59 % respondentů aplikovalo AS orální i injekční formou. Nejčastějším užívaným anabolickým steroidem je Winstrol a Dianabol.
Procento rekreačních cvičenců užívající AS se každým rokem zvyšuje, dále se čím dál častěji objevují uživatelé, jejichž
věk nedosáhl hranice 18 let. Účinky AS vycházejí z provedených studií, které hovoří o významných účincích AS. Na druhou stranu jsou zde i studie, které nezaznamenaly prakticky
žádné účinky AS. Dalšími údaji o účinnosti AS jsou data získaná od samotných sportovců. Například bývalý velmi známý
americký kulturista Ray Mentzer, popisuje, že účinek těchto látek nebyl tak rapidní, jak očekával, naproti tomu zaznamenal
různé zdravotní problémy, ať už se jednalo o poruchy spánku,
vysoký krevní tlak nebo změny psychického charakteru. Většina svědectví samotných sportovců udává velké svalové zisky
během užívání těchto látek, ovšem celá řada sportovců užívající AS zmiňuje také negativní účinky. U žen užívajících tyto
látky patří mezi razantní změny vnějšího charakteru rozvoj
vousů, akné, prohloubení hlasů či výrazná nervozita (Pražák,
1991).
Anabolické androgenní steroidy mají velmi negativní vliv
na zdraví (Pyšný, 1998). Naše šetření prokázalo, že 29 % uživatelů netrpělo během užívání AS žádnými zdravotními problémy a 29 % uživatelů netrpělo ani po ukončení užívání AS
žádnými zdravotními problémy. Ostatní respondenti se potý-
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Informace a fyzika prostředí
Nyní se dostáváme k bodu, který má
vliv na pochopení terapeutického procesu REE – restaurování elektromagnetické energie a jeho širokému využití v
přístupu k řešení zdravotních indispozic
člověka prostřednictvím informace zobrazené na prostředku REE.
Příčina zdravotní indispozice, ať se
projevuje v oblasti psychiky, psychosomatiky nebo somatiky, se navenek projevuje primárně změnou termodynamických procesů, změnou elektrických
proudů, změnou napětí na buněčných
membránách, změnou hustoty a množství elektronů v neuronech a v elektrontransportních řetězcích buněk, aj. Restaurováním elektromagnetické energie
prostřednictvím modulace elektromagnetického pole zobrazenou informací,
lze tyto procesy do určité míry usměrnit
a to využitím:
samotných prostředků REE na restaurování elektromagnetické energie
člověka,
kombinací více terapeutických možností s využitím např.: síly slova, chemoterapie, aj.
Tímto způsobem lze tak přispět ke
zlepšení chodu a výkonu organizmu
prostřednictvím vyvážených termodynamických procesů, které se promítají do
oblasti, jak somatiky, tak psychosomatiky i psychiky v důsledku změny formace
elektronů a fotonů v elektromagnetickém poli organizmu prostřednictvím
modulace a nové formace elektronů
a fotonů primárně ve vnějším a následně sekundárně ve vnitřním elektromagnetickém poli živého organizmu.

Organizace a řád přispívají ke zlepšení činnosti imunitního systému, což
následně vede ke zlepšení celkového
zdravotního stavu člověka na jakékoliv
úrovni.
Specialista na diagnosticko-terapeutický systém REE – restaurování elektromagnetické energie člověka pro oblast somatických, psychosomatických
a psychických patologických stavů, má
k dispozici sadu specifických zobrazení
prostředků REE (patent č. 295974) na
restaurování elektromagnetické energie organizmu. Tyto prostředky nejsou
primárním zdrojem energie. V případě
aplikace primárně energeticky nezdrojové informace nemůže dojít k zavlečení cizorodé energie do organizmu. A to
proto, že organizmus využívá v terapeutickém procesu svoji vlastní energii. Tato
tělu vlastní elektromagnetická energie
je modulací elektronů v elektromagnetickém poli transportována z energeticky nadlimitních částí organizmu do
podlimitních oblastí, které se vyznačují
termodynamickou
nedostatečností.
Jedná se o skokovou reakci organizmu
na změnu elektrické aktivity mozku a
termiky tkání, což lze doložit opět verifikačními studiemi, které byly publikovány v předchozích článcích časopisu
Eniologie člověka.
Neexistuje jedna jediná zázračná metoda, která by svým rozsahem ovlivnila
veškeré neduhy, kterými lidstvo oplývá.
Z tohoto důvodu je zapotřebí znát možnosti a přínos dalších terapeutických
metod. Kombinovat je. Cílem je pomoc
lidem. Snížit jejich utrpení. Spolupráce
různých terapeutických přístupů je přínosem pro všechny zúčastněné strany.

Obr. č. 12 Řád Nová formace částic obsažených v elektromagnetickém
poli organizmu (symbolická představa)
po modulaci prostředkem (patent č.
295974)

Obr. č. 13 Laboratorní elektronová
mikroskopie I Nativ – rozpad struktur
Nativní fáze zobrazení denaturovaných
bílkovin krevního séra PŘED aplikací
prostředků (patent č. 295974)

Informace – zdroj nové (in) formace
elektronů a fotonů
Informace v podobě množiny tvarů a barev ve své jedinečné specifické
konfiguraci zobrazené na prostředku
– specifickém uměleckém díle – prostřednictvím nové formace elektronů a
fotonů oproti nativnímu stavu (obr. č.
11) v elektromagnetickém poli daného
organizmu je zdrojem nové modulace
fotonů a elektronů ve vnějším a následně vnitřním elektromagnetickém poli
organizmu (obr. č. 12). Obsah a forma
této informace oproti nativnímu stavu
(obr. č. 13) přispívá ke zlepšení organizace částic v elektromagnetickém poli. Přispívá ke spolupráci a mezibuněčné komunikaci, chaos mění v řád (obr. č. 14).

Obr. č. 11 Chaos Chaotické víření
elektronů (symbolická představa) v elektromagnetickém poli organizmu – nativ
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Obr. č. 14 Laboratorní elektronová
mikroskopie II Organizovaná struktura Zobrazení denaturovaných bílkovin
krevního séra PO 20´ expozici prostředků (patent č. 295974)
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stručný
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Více než 7 000 let je známo, že člověk má nejenom fyzické tělo, ale i jemnohmotná těla. Anatomie fyzického těla je prozkoumána a vyučována. Anatomie, zvláště enioanatomie jemnohmotných těl, zůstává neprozkoumána a nepoznaná. Článek vysvětluje enioanatomii červeného jemnohmotného těla člověka.

A. L. Vasiľčuk

Enioanatomie červeného
jemnohmotného těla člověka
Článek byl zařazen po recenzním řízení

Resumé. Je popsána enioanatomie červeného jemnohmotného těla, jeho části, obaly a základní charakteristiky. Je
vysvětleno, že červené jemnohmotné tělo je primárním informačně-energetickým hologramem, je bázovým pro vytvoření identických sekundárních jemnohmotných těl a je základem červené holografické integrace jemnohmotných těl,
červené informačně-energetické identity, individuality, imunity, homeostáze a symbiózy s fyzickým tělem.
Resume. The enioanatomy of the red subtle body, its parts, shells and basic characteristics are described. It is explained that the red subtle body is the primary information-energy hologram, is the basis for creating identical secondary
subtle bodies and is the basis of the red holographic integration of the subtle bodies, the red information-energy identity, individuality, immunity, homeostasis and symbiosis with the physical body.
Klíčová slova: enioanatomie, červené jemnohmotné tělo, části, obaly, životní informačně-energetické bioplazmy, primární
hologram, holografické integrace těl, symbióza.
Key words: enioanatomy, red subtle body, parts, shells, life information-energy bioplasmas, primary hologram, holographic
body integration, symbiosis.
Aktualita. Bez znalosti enioanatomie jednotlivých jemnohmotných těl člověka není možné vytvořit enioanatomické
a eniopsianatomické technologie cíleně nasměrované výchovy, výuky, tréninku, vývoje a zdokonalování člověka, jeho
těl, vlastností, zvláštností, schopností, fyziologických, psychických, duchovních, PSI-fenomenálních a sociálních možností a eniomedicínské technologie enioléčení, regenerace, rehabilitace, rekonvalescence a rekondice člověka. Proto je
nutné všestranně poznat enioanatomii nejenom jednotlivých jemnohmotných těl, ale i jejich holografických integrací.
Cíl. Popsat enioanatomii červeného jemnohmotného těla člověka.
Červené jemnohmotné tělo zaujímá stejný prostor jako fyzické tělo a prostor kolem něj na vzdálenost 0,2 mm – 5-6 mm
(obr. 1.-4.). Má vnitřní a vnější část. Je to tělo, v jehož struktuře
vnější části není představeno fyzické tělo a jakékoliv jeho anatomické struktury, ve vnitřní části je jedenkrát představeno
fyzické tělo ve všech strukturálně-funkčních úrovních, na což
musí být brán zřetel při výchově, výuce, vývoji, zdokonalování, léčení, regeneraci, rehabilitaci a rekondici. Bez toho není
možné dosáhnout pozitivních výsledků, zvláště při PSI-fenomenální výchově, výuce a léčitelství.
Obr. 1 Vnější části jemnohmotných těl člověka (frontální 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 (Duše, Panny Marie) tělo;
13 – růžové (duchovnosti, Ježíše Krista) tělo; 14 – bílé (Ducha Svatého) tělo; 15 – zlaté (mahátmá, Boha) tělo; 16–29 – periferické prostory
vnějších částí 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
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Eniologie v praxi
Výukový program enioanatomie jemnohmotných těl člověka pro univerzity umožní pochopit a uvědomit
si obsah enioanatomie, její cíl, úkoly, místo a význam pro vysokoškolskou výchovu, výuku a přípravu
enioterapeutů, eniorehabilitačních pracovníků, eniopsychologů, eniopedagogů a jiných eniospecialistů.
Důležitým je to, že výukový program vysvětluje enioanatomii jemnohmotných těl jako základ eniocytologie,
eniohistologie, eniofyziologie, eniopsychologie, eniomedicíny, eniopedagogiky a jiných eniologických oborů, a také enioanatomické a eniopsianatomické technologie vývoje jemnohmotných těl, jejich eniostruktur
a PSI-fenomenálních schopností člověka.
A. L. Vasiľčuk

stručný

obsah

Výukový program enioanatomie
jemnohmotných těl člověka na univerzitách
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Resumé. Ve výukovém programu enioanatomie jemnohmotných těl člověka je ukázáno, co jsou studenti povinni
nastudovat, které návyky trénovat a jaké eniotechnologie ovládat, aby se stali vysoce kvalifikovanými enioterapeuty,
eniorehabilitačními pracovníky, eniopedagogy a jinými odborníky. Prezentovaný program může být jednoduše přizpůsoben školám jakéhokoliv zaměření a úrovně.
Resume. The Enioanatomy of Human Subtle Bodies educational program shows what students are required to study,
what habits to train and eniotechnology to control, to become highly qualified eniotherapists, eniorehabilitators, eniopedagogues and other professionals. The presented program can be easily adapted to schools of any focus and level.
Klíčová slova: výukový program, enioanatomie, témata přednášek, praktických a seminárních hodin, enioanatomické a eniopsianatomické technologie.
Key words: educational program, enioanatomy, topics of lectures, practical and seminar lessons, enioanatomic and eniopsianatomic technologies.
Aktualita. Nehledě na to, že je vypracovaná a popsaná enioanatomie jemnohmotných těl, enioanatomická terminologie, vydán obrazový enioanatomický slovník, mezioborový slovník eniologie, učebnice a výukově-metodická příručka pro univerzity, vypracované inovativní enioanatomické a eniopsianatomické technologie výchovy, výuky, léčení,
regenerace, rehabilitace, rekondice člověka, tréninku a vývoje jeho jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností, není dosud enioanatomie uznaná jako věda a výukový obor. Proč tomu tak je? Protože enioanatomické znalosti jemnohmotných těl jsou málo popularizované, zvláště na univerzitách. Výukový program enioanatomie směřuje pozornost
vysokoškolské obce k výuce enioanatomie, vývoji jemnohmotných těl, duchovnosti a PSI-fenomenálních schopností
člověka.
Cíl. Vypracovat a popsat výukový program enioanatomie jemnohmotných těl člověka pro univerzity.
Absolvováním celého výukového programu enioanatomie
se člověku dostane základu potřebného k vývoji jeho jemnohmotných těl, vlastností, zvláštností, schopností (včetně PSIfenomenálních), duševnosti, duchovnosti a božskosti. Otázky
ukazují, jaký je význam enioanatomie jemnohmotných těl pro
pochopení souvislostí vývoje jemnohmotných těl a fyzického
těla člověka a jednoty ve vývoji člověka lidského, pozemského, kosmického, duchovního, minulého, přítomného a budoucího.
Na jednotlivých přednáškách musí být věnována pozornost pouze těm otázkám a okruhům, které studenti nemohou
samostatně poznat a vidět všechny enioanatomické souvislosti. Tematický plán výuky enioanatomie jemnohmotných těl
člověka a otázky k jednotlivým tématům jsou složeny tak, že
mohou být využity jakoukoliv vysokou nebo duchovní školou,
různými kurzy a semináři zaměřenými na poznání, výchovu,

výuku, zdokonalení a vývoj člověka, jeho těl, vlastností, zvláštností, schopností, funkcí, funkčních možností, duchovního,
duševního a PSI-fenomenálního vývoje, zvláště enioléčení, regenerace, rehabilitace, rekonvalescence a rekondice. Z těchto
témat a otázek mohou být složena jakákoliv další témata výuky enioanatomie a vývoje jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností člověka, která odpovídají zaměření školy.
Seznámení se s tematickým plánem a s otázkami k němu
umožňuje studentům uvědomit si obsah enioanatomie člověka a její význam pro eniomolekulární biologii, eniocytologii,
eniohistologii, eniofyziologii, eniomedicínu, eniopsychologii,
eniopedagogiku, filozofii, duchovní výchovu, PSI-fenomenální výchovu, teologii aj. Poznání enioanatomie jemnohmotných těl umožňuje provést expertní vyhodnocení známých
technologií, metod a prostředků výchovy, výuky, zdokonalení
a praktického projevu člověka, zkorigovat známé technologie,
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a prostředky vývojového stadia
vývoje kanálového systému.
6. Obsah, technologie, metody
a prostředky zdokonalujícího stadia
vývoje kanálového systému.
7. Obsah, technologie, metody
a prostředky vysoce specifického
zdokonalujícího stadia vývoje
kanálového systému.
8. Obsah, technologie, metody
a prostředky univerzálního stadia
vývoje kanálového systému.
Téma přednášky č. 17
Enioanatomické
a eniopsianatomické technologie
vývoje čakerního systému
jemnohmotných těl člověka
Výukový cíl přednášky: seznámit
studenty s enioanatomickými
a eniopsianatomickými technologiemi
vývoje čakerního systému
jemnohmotných těl člověka.
Oborově orientační cíl přednášky:
informování lékařů, enioterapeutů,
reflexních terapeutů, valeologů,
rehabilitačních pracovníků,
psychologů, eniopsychologů
a studentů o enioanatomických
a eniopsianatomických technologiích
vývoje čakerního systému
jemnohmotných těl člověka.
Výukový plán přednášky
1. Podmínky, periody a počátek vývoje
čaker.
2. Algoritmus technologie aktivního
vývoje čaker.
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3. Algoritmus aktivního vývoje čaker.
4. Stadia vývoje čaker.
5. Obsah, technologie, metody
a prostředky stadií vytvoření
podmínek pro vývoj čaker.
6. Obsah, technologie, metody
a prostředky naladění eniopsychiky.
7. Obsah, technologie, metody
a prostředky stadií dosažení
informačně-energetického kontaktu
s čakrou.
8. Obsah, technologie, metody
a prostředky stadií
enioanatomického
a eniopsianatomického tréninku
čakry.
9. Obsah, technologie, metody
a prostředky završeného stadia
vývoje čaker.
10. Vývoj čakerních kuželů.
11. Sedmileté intervaly vývoje
základních čaker.
12. Enioanatomické chyby ve vývoji
čaker.
Tematický plán přednášek je
vytvořen pro lékařské fakulty univerzit
a může být snadno adaptován
pro pedagogické, psychologické,
biologické, tělovýchovné, rehabilitační,
valeologické a jiné fakulty.
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Slovanská kultura v novém světle

Příběh Roduslavy aneb šaty dělají člověka
Jaký je příběh Roduslavy? Proč a jak vznikla?
Fascinuje mne vnitřní síla, moudrost našich slovanských předků, staroslovienská Bukvica, slovanská
symbolika výšivky, idea Rodových statků ze série knih
Anastasie. Je pro mne zajímavé učit se tomu, co jsme
v rychlé, technikou přeplněné době zapomněli. Přišlo
mi, že kombinace přírodních materiálů (zejména len a
vlna) a slovanské výšivky je tak unikátní a mocná, že
jsem to chtěla sdílet dál. Právě ten širší záběr, který je
víc než jen móda (protože zahrnuje i inspiraci budování Rodových statků), se mi povedlo spolu se skvělým týmem lidí vložit do projektu Roduslava. Začali
jsme jako e-shop, inspirovali články na blogu, účastnili
se prodejních akcí. Dnes již máme kamennou prodejnu v Praze na Londýnské ulici. Hezky se to rozrůstá.
Naplňujeme tak poslání, které jsme si dali na začátku
– skrze slovanskou módu, její vnější krásu, pomáháme
objevovat a probouzet i krásu vnitřní.
Zakladatelky firmy Eva Marečková a Halyna Baraňuková
V čem byla pro Vás inspirace ze zmíněné série
knih o Anastasii (z edice Zvonící cedry)?
Líbila se mi myšlenka Rodových statků / Rajských
zahrad. Aby člověk (rodina) na jednom hektaru vytvořil krásné místo k žití a výchově svých dětí. Chtěla jsem
zkusit, jestli to, co se v knihách píše, je možné zažít a
cítit. Tak již sedmým rokem buduji svou Rajskou zahradu na hektarovém pozemku, a je to nádhera. I když se
Rajské zahradě věnuji jen o víkendech, je to obohacující
po mnoha stránkách. Vidět růst stromy, které člověk sázel, když měly 20 cm a dnes mají několik metrů. Místo
snídaně se projít pozemkem a nasytit se tím, co právě
dozrává. To si člověk váží Přírodu tak přirozeně zevnitř
a těší se malým velkým věcem: Probouzet se ráno na
zahradě za radostného štěbetání ptáků. Cítit vítr ve vlasech a bosky se projít trávou. Poslouchat melodii březových listů cinkajících ve větru. Nechat přistát motýla na
své dlani. Při budování hektarové zahrady jsem pocítila
„společné tvoření a radost z jeho pozorování“. Myšlenka
projektu slovanské módy přišla poté, co jsem pár let o
víkendech budovala tuto Rajskou zahradu. Když jsem
začala vnímat biorytmus dne v přírodě a jednotlivá
roční období na zahradě, začala jsem mít větší chuť do
života, mít víc nových nápadů. Jsem vděčná za moderní
vymoženosti, ale skutečnou radost a harmonii přináší
kontakt s živým prostorem. To pak člověk cítí propojení
se Vším, co je, i se svými předky.

Eniologie člověka, eniomedicína, eniopsychologie č. 22. Vyšlo 9. 9. 2019 © Sovenio s.r.o.

55

Z našeho Kulatého světa
Milí čtenáři, v magazínu Kulatý svět, jenž jsme založili v roce 2018 a je součástí našeho vydavatelství, se dozvíte mnoho zajímavého z oblasti zdraví, společnosti, medicíny, vědy, techniky, partnerských vztahů, výchovy dětí apod.
Někteří autoři přispívající do tištěného časopisu Eniologie člověka začínali se
svými příspěvky právě v internetovém magazínu – ten je stále otevřen nejenom čtenářům, ale i autorům v jakékoliv oblasti našeho života.

Rodina, to najdôležitejšie
v živote človeka
Netradične tradičná rodina
Rodina je to najdôležitejšie v živote každého z nás. Do rodiny sa narodíme, rodina nás príjme, tvaruje našu osobnosť, učí
nás rozprávať aj vnímať svet, učí nás milovať. V dnešnej zložitej
dobe je moderné hovoriť o tradičnej rodine. Tak čo to je tá tradičná rodina? Otec, mama, deti? A stačí to, aby to mohla byť
ozajstná rodina?

www.kulatysvet.cz

a iba čakajú, kedy už konečne vypadnú z domu. Veľakrát rodičia presviedčajú svoje deti, že z lásky sa žiť nedá, ako keby
to niekedy skúsili, a lámu ich a nútia nájsť si zo začiatku brigádu, potom zamestnanie. Dokonca presviedčajú svoje deti,
že sú neschopné a že nič v živote nedokážu. Je toto tradičná
rodina?
Môže byť rodič učiteľom pre svoje dieťa? A môže byť dieťaťu najlepší kamarát práve jeho otec, či mama? Môžu sa mať
členovia rodiny radi? Má práve takto vyzerať tradičná rodina?
Rodina je to najdôležitejšie v živote každého človeka, teda
aj v tom našom. Je dobre mať tradičnú rodinu a ešte lepšie je
mať tú skutočnú.
Eduard Sabo, naukaosebe.teoriaega@gmail.com
Článek je od 9. 9. 2019 v plném znění zveřejněn
v internetovém magazínu Kulatý svět, www.kulatysvet.cz.

Minulost je pryč,
budoucnost ještě nezačala

Búrlivá debata vznikla nad povolením registrovaných partnerstiev, vlna nevôle sa zdvihla s uprednostňovaním LGBT
a rôznych iných zoskupení. Všetci tí ľudia, ktorí sa domáhajú
svojich práv, boli niekedy deťmi a čuduj sa svete boli deťmi v
tradičných rodinách. Čo sa stalo, že im tradičná rodina nevyhovuje?
Žijem v tradičnej rodine otec, mama, deti, ale zisťujem, že
naša rodina začína byť netradičná. Máme sa radi, všetko riešime spolu, veľa sa spolu rozprávame, sme voči sebe pozorní,
každý deň spolu stolujeme, máme spoločné záujmy a často
aj ciele. Jeden druhého ochraňujeme a podporujeme sa navzájom. Nikto nikomu nič nevyčíta, nikto nikoho neponižuje,
nikto nikoho do ničoho nenúti, berieme život, taký aký je. Sme
teda tradičná rodina?
Poznám veľa rodín vo svojom okolí, ktoré sa dajú zaradiť
pod značku Tradičná rodina, ale majú k sebe zvláštne postoje.
Rodičia nútia deti, aby sa dobre učili, neučia ich oni, vyžadujú
to po iných. Deti sa nezdôverujú svojím rodičom, s problémami chodia radšej ku kamarátom.
Otec s mamou žijú spolu s donútenia, kvôli deťom v tom
lepšom prípade a v tom horšom kvôli peniazom. Neprejavujú si lásku ani náklonnosť, nezaujímajú ich starosti ich detí
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Ať dříve či později – každý z nás dojde do bodu porozumění důležitosti života přítomného okamžiku. Tento kouzelný
moment nám otevře cestu řešení životních problémů, uzdraví naše emocionální rány, rozpoutá skryté tvůrčí schopnosti,
zlepší mezilidské vztahy, uvolní vnitřní napětí a stres, zbaví nás
strachu a obav.
Již od útlého věku je nám vštěpován čas minulý a budoucí,
jenž se postupně stávají součástí našeho života a podstata přítomnosti nám proniká mezi prsty.
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Když dokážeme vnímat pojem času, začneme ho skloňovat
ve všech pádech. Nejkrásnější iluzí zůstává věta „nemám čas“,
kterou každý z nás snad někdy vyslovil. To, že „nemáme čas“
nebo nám „čas nezbývá“ jde ruku v ruce s tím, že nežijeme v
přítomnosti.
Na rovni filosofické by se dalo říci, že čas neexistuje. Otázkou však zůstává, jak tuto informaci „uchopit“ a promítnout ji
do našeho přítomného okamžiku.
Dle mého pojetí čas existuje. Čas, který vnímám však neplyne, jen se mění.
Ing. Šárka Jalčová, www.tvorivy-svet.cz
Článek je od 9. 9. 2019 v plném znění zveřejněn
v internetovém magazínu Kulatý svět, www.kulatysvet.cz.

Škola života
aneb život tě naučí

Vědci dokázali, že DNA
lze přeprogramovat slovy a frekvencemi

Když si odpovíme na tyto otázky, můžeme najít odpovědi
na to, jak učit a jak se učit. Jednotlivé odpovědi budou podobné, stejné nebo úplně jiné. Každý jsme jiný, jedinečný originál.
V rozmanitosti života je jeho krása. Když se podíváme z nadhledu, z hlediska vyššího principu, zjistíme, že odpovědi směřují k jedinému. Všichni jsme jeden Celek. Nejvyšší cíl je pro
všechny stejný.
V následujících článcích najdete mé názory a zamyšlení nad
výše uvedenými otázkami, mé postřehy a poznatky ze školy
a ze školy života. Vaše názory mohou být jiné, ale zkuste to
prosím vzít z nadhledu.

Potvrzeno: DNA našim slovům naslouchá
Lidská DNA je biologický počítač, který v mnoha ohledech předčí ty umělé. Jde jen o to si jej šikovně naprogramovat. To, co od dávných dob věděli šamani, kněží a duchovní učitelé, nyní potvrdili svým výzkumem i vědci – lidské tělo se dá léčit i opravovat pouhými slovy. Genetický
kód totiž používá tatáž pravidla jako lidský jazyk.
K těmto poznatkům došel tým ruských vědců pod vedením
biofyzika a molekulárního biologa Pjotra Gargajeva ve snaze
vysvětlit fenomény, jako jsou jasnozřivost, intuice, spontánní
vyléčení, léčení na dálku, sebeléčení, afirmační techniky, neobvyklá světelná aura obklopující lidi (zvláště spirituální mistry), ovlivňování počasí myslí a jiné.
Jak známo, pouze 10 procent naší DNA je využito ke stavbě
bílkovin, zbylých 90 procent je považováno západními vědci
za neužitečnou veteš. Ruští výzkumníci jsou však přesvědčeni, že příroda není hloupá, a tak se rozhodli právě tuto část
DNA prozkoumat. Podle nich lidská DNA nezodpovídá pouze
za stavbu lidského těla, ale slouží také jako úložiště dat a pro
komunikaci. Ruští lingvisté objevili, že genetický kód, zejména
v oněch zdánlivě zbytečných 90 procentech, se řídí stejnými
pravidly gramatiky a syntaxe jako naše lidské jazyky. To znamená, že jazyky nevznikly jen tak náhodně, ale jsou odrazem
naší vlastní DNA.
Ruský tým rovněž zkoumal vibrační chování DNA, a i zde
došel k zajímavým závěrům. „Živoucí chromozomy fungují
jako solitonický / holografický počítač využívající laserové vyzařování endogenní DNA,” stojí v jejich studii. To znamená, že například dokáží modulovat jisté frekvenční vzorce
do laserového paprsku, a tím ovlivňují frekvenci DNA a také
samotné genetické informace. Ruští vědci experimentálně dokázali, že živoucí substance DNA (v živé tkáni, nikoliv in vitro)
budou vždy reagovat na jazykem modulované laserové paprsky, dokonce i na radiové vlny, pokud jsou použity vhodné
frekvence (zvuk).
To vysvětluje, proč mají afirmace, autogenní trénink nebo
hypnóza tak velký vliv na lidi a jejich těla. Je to naprosto normální a přirozené pro naši DNA reagovat na frekvence.

Ing. Markéta Fischerová
Článek je od 9. 9. 2019 v plném znění zveřejněn
v internetovém magazínu Kulatý svět, www.kulatysvet.cz.

Převzato z http://extrastory.cz/
Článek je od 9. 9. 2019 v plném znění zveřejněn
v internetovém magazínu Kulatý svět, www.kulatysvet.cz.

„Neuč se, život tě naučí.“
Patříte k těm, kteří tato slova říkají nebo poslouchají? Já
patřila k těm druhým. A vždycky mě rozčílilo, když kolem
mé lavice o přestávce prošel spolužák, zkušeně pronesl tuto
moudrost a zavřel mi sešit. „Jak mě jako život naučí názvosloví
kyselin, když to potřebuji teď, protože za pět minut píšeme
písemku?!”, nechápala jsem a zase sešit otevřela. A říkala jsem
si, že spolužák asi ví něco, co já nevím...
Co vás naučil život a co škola? Co je cílem učení? Proč a jak
se mám učit?
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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
Text a doprovodné materiály musejí být redigované
a zkontrolované. Redakční rada si vyhrazuje právo odmítnout články s výraznými redakčně-stylistickými nedostatky.
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.
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.
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 23. čísla
Mikrostrukturální organizace tkání ozubice při desetidenním účinku opioidního analgetika (doc. MUDr. Volodymyr Fik, Ph.D)
Energie a my, informace a fyzika prostředí, informace, jako zdroj
nové formace elektronů a fotonů v elektromagnetickém poli organizmu (Ak. mal. Jiřina Průchová)
Enioanatomie světle zářivě červeného jemnohmotného těla člověka (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
Výukový program enioanatomie jemnohmotných těl člověka na
univerzitách (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
Prezentace knihy PSI-fenomenální vývoj člověka (doc. Mgr. Anatolij
Vasiľčuk, CSc.)
Číslo 23 vyjde 11. 11. 2019

Kdy vychází časopis Eniologie člověka v roce 2019
jaro

léto
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zima
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číslo 21
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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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