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Houby provázejí lidstvo od nepaměti. Jsou samostatnou skupinou živých organizmů, oddělenou od rostlin a živočichů. Člověk je v mikroformě využívá k přípravě kyselého chleba, ke kvašení hroznového moštu
apod. V makroformě je sbíráme, smažíme, konzumujeme, dokonce se jimi dokážeme i otrávit. Význam
hub je v přírodě nenahraditelný stejně jako každá její složka. Některé národy vědí o preventivně-terapeutických účincích hub již přibližně 6 000 let.
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Michaela Havrlentová

Huby a ich liečivé účinky
2. časť
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Abstrakt: V 1. časti článku „Huby a ich liečivé účinky“ v časopise Eniopsychologie, eniologie člověka, eniomedicína
č. 26 (2020) sme sa zamerali na všeobecnú charakteristiku húb, ich botanické zatriedenie a význam v základnej biológii
a biochémii, ako aj vo farmaceutickom priemysle a medicíne. Predstavili sme si štyri popredné huby a ich zdraviu-prospešné účinky. Pozornosť sme venovali Haďovke smradľavej (Phallus impudicus), Hlive ustricovej (Pleurotus ostreatus),
Lesklokôrovke obyčajnej (Ganoderma lucidum) a Húsenici čínskej (Cordyceps sinensis). Zamerali sme sa aj na riziká využívania psychoaktívnych látok obsiahnutých v hubách z hľadiska eniológie a ich negatívny vplyv na jemnohmotné
telá. V 2. časti článku si predstavíme ďalšie huby zaujímavé z hľadiska ich zdraviu-prospešných účinkov a možnosti ich
využitia.
Abstract: In the 1st part of the article „Fungi and their healing effects“ in the Journal Eniopsychology, human eniology, eniomedicine no. 26 (2020) the focus was oriented on the general characteristics of fungi, their botanical classification and importance in basic biology and biochemistry, as well as in the pharmaceutical industry and medicine. Four
leading fungi and their health-beneficial effects were introduced. Attention was paid to Phallus impudicus, Pleurotus
ostreatus, Ganoderma lucidum and Cordyceps sinensis. The risks of using psychoactive substances contained in fungi
in terms of eniology and their negative impact on subtle bodies was also discussed. In the 2nd part of the article other
fungi interesting in terms of their health-beneficial effects are presented and the possibility of their use is described.
Kľúčové slová: huby, zdraviu-prospešné účinky, medicinálne huby, polysacharidy, podhubie, biotechnológie.
Key words: fungi, health-beneficial effects, medicinal fungi, polysaccharides, mycelia, biotechnology.
Úvod
Tradícia využívania liečivých húb je
najviac rozšírená v juhovýchodnej Ázii,
predovšetkým v Číne a Japonsku. Historické nálezy však dokazujú, že zdraviu-prospešné účinky húb sa využívali
aj v Európe, aj keď nie až v takom rozsahu. Na našom kontinente nachádzame prvé zmienky o tzv. medicinálnych
hubách (hubách s liečivými účinkami) z
5. a 4. storočia pred n. l. v spisoch gréckeho filozofa Demokrita a Hippoktara.
Starí Gréci a Rimania používali sušený
práchnovček lekársky (Fomitopsis officinalis) pri hnačke a nadmernom potení
[1]. Tradičná čínska medicína predpisuje práchnovček proti astme, bolestiam
žalúdka, kašľu, zápalu obličiek, obličkovým kameňom, krvácaniu z nosa a pri
uštipnutí hadom. V Rusku si túto hubu
už po stáročia cenia pre jej schopnosť
detoxikovať organizmus a vynikajúco
regenerovať pečeň [2].
Obsahové látky húb
Až 90 % bunkových stien húb tvoria
polysacharidy, pričom vo vode rozpust-

Obr. 1 Takúto krásnu scenériu nám ponúka les pri našej prechádzke, plodnice vyrastajúce z podhubia. Foto: Lucia Obuchová
né α-glukány a β-glukány tvoria hlavnú skupinu imunologicky aktívnych molekúl
nižších a vyšších húb a ich protirakovinové a imunomodulačné účinky boli dokázané množstvom štúdií [3, 4]. Silný vplyv glukánov na imunitný systém je sprostredkovaný viacerými špecifickými receptormi na povrchu imunokompetentných buniek.
Naviazaním molekúl glukánu na receptory dochádza k zvýšenej tvorbe cytokínov,
hlavne interleukínov, interferónu a tumor-nekrotizujúceho faktora s následnou aktiváciou špecifickej a nešpecifickej bunkovej imunity [4]. Antikarcinogénne vlastnosti
glukánov sú spôsobené stimuláciou NK-buniek, T-buniek, B-buniek a imunitného
systému závislého od makrofágov aktiváciou špecifických receptorov ako je napr.
dektín-1 a laktozylceramid [5].
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jde čímkoli. Je to doba jara. Doba, kdy nejsilněji pociťujeme
růst. Kvalita klíčku, výhonku, který prorazí i v temnotě půdy a
jde nahoru, žít. Energie, kdy křehká rostlina prorazí asfalt. Barva elementu je zelená. Tvar je podlouhlý obdélník.
Oheň
Element, který ze svého středu prudce vyráží do všech stran.
Nejjangovější = nejvíc odstředivá forma energie. Prudká, silně
koncentrovaná síla, ale zároveň labilní forma, která se rychle
proměňuje. Záblesky zlata. Doba léta. Červená. Trojúhelník.
Země
Spočívá sama v sobě. Směřuje dolů. Zklidňuje, zpomaluje,
zastavuje. Kvalita elementu Zem v čase je v taoistické astrologii zařazována vždy mezi dvojici jiných elementů, aby vyrovnala, zklidnila vzájemné působení. Tvoří zde místo přechodu.
Významnou charakteristikou času Země je babí léto. Doba
mezi prudkým rozpínavým Ohněm léta a soustředným Kovem
podzimu. Barva žlutá. Tvar čtverec.

Jeden předchází (je rodičem a vyživuje), další následuje (je dítětem a výživu si bere). Další vztahy ovlivňování energetických
kvalit probíhají po vnitřních liniích = spojnicích mezi elementy
uvnitř pětiúhelníku. Jde o principy vzájemného ovládání, kdy
každý z elementů je takovou linií ovládání propojen opět s
dvěma dalšími. Například Voda je takto propojena se Zemí a
Ohněm. Voda může být Zemí zastavena, a naopak Oheň může
uhasit. Záleží na síle.
Posledním, pátým principem je zde na Zemi, v projeveném
světě to, že každá věc, vše stvořené obsahuje všech pět elementů. Toto pozorování projeveného vede k hlubokému poznání souvislostí v přírodě.

Kompas Lo Pan. Pomůcka feng-shui odborníka. Je na něm kromě jiného zakomponována i teorie pěti elementů. Viz barvy
ve vnitřních kruzích, ale i po celé ploše kompasu. Pět elementů je v teorii Feng- shui a taoistické astrologie, pro které Lo Pan
slouží, řazeno mnoha způsoby, nejen dále popsaným.

Důležitým pochopením v teorii pěti elementů je pětice vzájemných vztahů mezi nimi. Pět elementů je zobrazováno jako
body, vrcholy rovnoramenného pětiúhelníku, které leží na
kružnici. Dvojice těchto vztahů jde v obou směrech po liniích
kružnice. Jde o principy rození a zároveň otcovství/mateřství
jednoho principu z druhého. Tedy Kov rodí Vodu, ta je matkou Dřeva, to rodí Oheň, který je otcem Země, která je matkou
Kovu. Každý element je v tomto vztahu se dvěma sousedními.
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Závěr
A jak můžeme tedy číst ve světě, kterého jsme součástí? Třeba takto: plod jablka v sobě zahrnuje princip kovu ve tvaru,
princip ohně a země v barvě, princip dřeva ve stopce, a střední
části, která se vztahuje vzhůru, a princip vody ve šťávě. Zároveň vidíme princip středu, který je těžištěm celého plodu. A
vidět a uvědomit si toho můžeme mnohem víc. Radostné pozorování přeji.
Doporučená literatura
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Děkuji panu inženýru O. Fibichovi z ČHMÚ za upřímnou a nezištnou pomoc při analýze snímku (obr. č. 1 a obr. č. 2). Stále však
některé otázky zůstávají nezodpovězeny. Například:
1. Jaký konkrétní přírodní úkaz je na obr. č. 1 a obr. č. 2 zobrazen?
2. Jaký je zdroj tohoto úkazu?
3. Na základě jakých verifikačních studií lze jednoznačně vyloučit, že se nejedná o primárně aktivní uměle zdrojové silové modulované elektromagnetické vlnění?
4. Na základě jakých verifikačních studií lze vyloučit vliv dvou zobrazených E/M polí (viz obr. č. 1 a č. 2), které se vyznačují jinými
fyzikálními charakteristickými vlastnostmi, na elektrickou aktivitu membrán živých buněk?
Poznámky
1. Refrakce1 – termín označuje lom vlnění. Jedná se o optický jev, ke kterému dochází na rozhraní dvou prostředí. Je důsledkem
různých rychlostí šíření elektromagnetického vlnění, a kromě světla platí pro veškeré elektromagnetické záření.
2. Difrakce2 – difrakcí se rozumí ohyb. Jedná se o jev, u kterého se vlnění za přepážkou „ohýbá“ od svého původního směru a
dostává se do oblasti geometrického stínu překážky. Ohyb je důsledkem Huygensova principu. S difrakcí je spojena interference – tedy skládání vln podle jejich fáze.
3. Fáze3 – stadium, etapa, ve fyzice se jedná o stav pohybu v daném čase.
4. Halové jevy4 – jsou optické úkazy, které vznikají odrazem či průchodem slunečních, respektive měsíčních paprsků drobnými
ledovými krystaly v atmosféře, které mají tvar šestiboké destičky nebo hranolu, objevující se u oblak typu cirrostratus.

Obr. č. 1 Měsíc nad Prahou. Vznik: dne 2020-02-10, čas: 05:48:28.
Náhodně pořízená fotografie z okna domu na území hlavního
města Prahy krátce před vypuknutím pandemie SARS CoV-2.
Poznámka: Původní snímek bez jakýchkoliv úprav.
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Obr. č. 2 Měsíc nad Prahou II. Vznik: dne 2020-02-10, čas:
05:48:28. Náhodně pořízená fotografie z okna domu na území
hlavního města Prahy krátce před vypuknutím pandemie SARS
CoV-2 (COVID 19). Poznámka: Původní snímek (viz obr. č. 1)
upraven nástrojem Power Point: jas +40 %, kontrast –20 %.
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zničení cíle pomocí vyzařované elektromagnetické energie
v kmitočtovém pásmu 10 MHz – 100 GHz s rozsahem využití
kmitočtového pásma sítí 5G6 v rozsahu od 24 GHz do 71 GHz
(graf č. 1). Porovnáním hodnot je možné vidět a snadno pochopit, že se pracovní pásmo sítí 5G v rozmezí 24 GHz – 71
GHz nachází v pracovním pásmu zbraní HPM 10 MHz – 100
GHz, o kterých píše ve svém odborném článku ředitel Ústavu
bezpečnostního inženýrství Ing. Jan Valouch, PhD1.
V této souvislosti je zapotřebí se obrátit na odpovědné orgány v ČR a zdvořile požádat o předložení verifikačních studií realizovaných v delším časovém období, které vylučují

zneužití frekvenčních rozhraní sítí 5G a zbraní HPM (viz graf
č. 1). Tyto verifikační studie by měly mít k dispozici odborní
pracovníci a vycházet z nich v průběhu svého poradenství pro
odpovědné ústavní činitele a další organizace, například: Český telekomunikační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR, Státní zdravotní ústav, Světová zdravotnická organizace
(WHO), Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo obrany ČR,
epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum, předseda České vakcinologické spol., ČLSJEP a vládní zmocněnec
pro vědu a výzkum, ministr zdravotnictví prof. MUDr. Roman
Prymula, CSc., PhD. aj.

Graf č. 1

Výše uvedený obsah textu nemůže zanechat nikoho chladným. V sázce je příliš mnoho. I zde platí: „Neznalost zákonů
nikoho neomlouvá“. Před zavedením šíření sítí 5G je zapotřebí kompetentními orgány si vyžádat a analyzovat verifikační
studie vylučující kolizi sítí 5G se zbraňovými systémy o kterých
informuje ředitel Ústavu bezpečnostního inženýrství Ing. Jan
Valouch, PhD. Předložené důkazní materiály jednoznačně určí,
kde je pravda.
Závěr
Elektromagnetické pole, elektromagnetická energie, elektromagnetické spektrum různých vlnových délek, frekvencí
i amplitud jsou součástí fyziky prostředí i optických procesů.
Využívají se v lékařství, v komunikačních technologiích aj.
Jsou tvárné. Lze s nimi pracovat prostřednictvím primárně
aktivních silových elektromagnetických směrovaných polí o
různých frekvencích i prostřednictvím primárně energeticky
nezdrojové informace v oblasti 380–780 nanometrů v procesu
modulovaného elektromagnetického záření. Jsou zdrojem dynamických i inhibičních procesů. Směrovanou elektromagne-

tickou energii lze použít prostřednictvím kinetické energie ke
zvýšení pohonu elementárních částic daného elektromagnetického pole i přenosu informace. Energie a informace jsou to,
oč tu běží. Prostřednictvím energeticky aktivních silových polí
lze na dálku aktivovat či inaktivovat děje vázané na energii a
informaci. Tuto skutečnost je zapotřebí si uvědomit zejména
dnes, kdy celý svět je konfrontován s virovou epidemií COVID19 a jeho mutacemi. Doposud se oficiálně neví, jak se virus
šíří a kde původní kmen viru vůbec vznikl. Víme však, že riziko
nákazy je vysoké. V době Španělské chřipky v letech 1918 až
1920 si tato epidemie vyžádala přes 100 milionů obětí. Z tohoto důvodu společně hledejme cestu, jak lépe pochopit vzájemné souvislosti. Syntéza znalostí napoví, upřesní, odmítne,
nabídne řešení…
Shrnutí
Otázkám souvisejícím s fyzikálními vlastnostmi elektromagnetického pole se celý život věnoval srbský vynálezce, fyzik a
konstruktér Nikola Tesla. Jeho práce se dnes využívají nejen
v bezdrátové komunikační technice, medicíně, ale i v oblasti
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Podľa teológov posledné slovo ohľadom otázky možnej existencie mimozemského života bude mať veda,
a nie teológia. Kontakty s extraterestriálnou existenciou potvrdil aj prieskum v SR a ČR. Respondenti tvrdia, že ich kontakty boli zmysluplné a mali pozitívny vplyv na ich ďalší život.
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Júlia Sellers

Prelínanie vedeckého s náboženským
– existenciu extraterestriálnej inteligencie
nevylučujú ani vo Vatikáne
Prieskum kontaktov s inteligenciami iného, ako ľudského pôvodu
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Abstrakt. Podľa Vatikánskeho observatória, z doterajšieho výskumu planét existujúcich na obežnej dráhe iných
hviezd nie je jasné, či niektoré z nich podporujú život, ako ho poznáme my, teda či niekde vo vesmíre existujú mimozemské civilizácie. Predkladáme výsledky časti prieskumu o kontaktných modalitách s extraterestriálnymi inteligenciami. Prieskum bol navrhnutý Nadáciou Dr. Edgara Mitchella pre výskum kontaktov s extraterestriálnymi civilizáciami
(FREE). Tento prieskum je vôbec prvou komplexnou štúdiou o kontaktných modalitách s tzv. Non-Human Intelligence
(NHI), teda inteligenciami, ktoré majú iný, ako ľudský pôvod (NHI boli predtým známe ako ETs). Prieskum sa zameriava
sa na získanie informácii o rôznych formách kontaktov s NHI, získaných od respondentov, ktorí sa prieskumu zúčastnili
a tvrdia, že takéto kontakty s NHI zažili.
Abstract. According to the Vatican Observatory, from the previous research into planets existing in the orbit of other
stars it is not clear whether some of them support life as we know it or whether extraterrestrial civilizations exist in the
Space. We present part of a survey on contact modalities with extraterrestrial inteligences. It was designed by the Dr.
Edgar Mitchell Foundation for Research into Extraterrestrial and Extraordinary Experiences (FREE). The FREE survey is
the first comprehensive study of non-human intelligence contacts (NHI contacts), formerly known as ETs. It aims at investigating different forms of NHI contacts reported by respondents who claim to have experienced them.
Kľúčové slová: kontaktné modality, OBEs, NDEs, NHI, extraterestriálne civilizácie.
Key words: contact modalities, OBEs, NDEs, NHI, extraterrestrial civilizations.
Cirkev a veda si neprotirečia
V 90. rokoch 20. storočia došlo k
zmene spôsobu, akým sa veda vo svete
začala ponímať. Veda bola v minulosti
nielen propagovaná, ale aj “produkovaná” predstaviteľmi cirkvi. V 19. storočí,
potom, ako sa veda stala viac technickou, sa postupne vytvoril názor, že veda
a náboženstvo nepatria k sebe. Pápež
Lev XIII. chcel túto mylnú predstavu vyvrátiť. Rozhodol sa preto založiť vedecký
inštitút, ktorý nazval „Vatikánske Observatórium“, úlohou ktorého medzi inými
bolo poukázať na to, že cirkev a veda si
neprotirečia. Na začiatku činnosti tohto
vedeckého inštitútu si pápež vybral niekoľko astronómov, nakoľko v minulosti
museli študenti ovládať práve túto vedu
ešte predtým, ako mohli začať študovať
teológiu. Vedecká práca Vatikánskeho
observatória je každoročne predkladaná Svätej stolici.
Samotný inštitút observatória sa vyjadril v tom zmysle, že jeho založenie
bolo pápežovým nápadom, nie ich! Ob-

servatórium zároveň poukazuje na skutočnosť, že pápež prikladá práci observatória významnú rolu. V tejto súvislosti
je dôležité podotknúť, že všetci nedávni
pápeži sa zaujímali o vedu ako takú, ako
aj o tzv. interdisciplinárne štúdie. Pápež
Pius XII bol napríklad amatérskym astronómom.
Pápež Lev XIII., v súvislosti so založením Vatikánskeho observatória, napísal v liste Motu Proprio nasledovné:
„Cirkev a jej pastori nie sú proti pravej
vede a vede založenej na pevných základoch…, ale (naopak) prijímajú, podporujú a propagujú ju tak obetavo ako
sa len dá.“ (Vatican Observatory, 2015).
Pápež Ján XXIII. sa vyjadril v tom zmysle,
že poslaním observatória by malo byť
vysvetliť Cirkev astronómom a astronómiu Cirkvi.
Existenciu extraterestriálnej inteligencie nevylučuje ani Vatikánske observatórium
Observatórium je ďalej toho názoru,
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že zo všetkých planét existujúcich na
obežnej dráhe iných hviezd, nie je jasné,
či niektoré z nich podporujú život, ako
ho poznáme my.
Fr. Ernan McMullin, profesor filozofie,
ktorý sa zaoberá aj fyzikou, skúmal, ako
by možná existencia mimozemšťanov
(extraterestriálnej inteligencie) ovplyvnila kresťanskú teológiu, dospel k zaujímavým názorom. Vyhlásil, že existencia
mimozemšťanov by určite inšpirovala
teológov k rozvoju nových spôsobov
myslenia na také dôležité témy ako sú
prvotný hriech, nesmrteľnosť duše a
význam Kristovho vykupiteľského činu
(Vatican Observatory, 2015).
K rovnakému záveru dospel aj Giuseppe Tanzella-Nitti, astronóm a kňaz,
ktorý vyučuje teológiu na Pápežskej
univerzite Svätého Kríža v Ríme. Podľa
neho posledné slovo ohľadom otázky možnej existencie mimozemského
života bude mať veda, a nie teológia.
V konečnom dôsledku, podľa Giuseppe
Tanzella-Nitti, existencia inteligentného
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Je krásné odpoledne, svítí slunce, jsme na procházce a najednou vstoupí myšlenka, že bychom byli
šťastnější, kdyby s námi byl náš partner. Reálná krása současnosti se odebere do pozadí a najednou
nás začne zaplavovat stesk, smutek, nebo hněv, který daná myšlenka vyvolala. Jak pracovat s takovými myšlenkovými pochody?
Zuzana Vaňková

Práce s negativními myšlenkami
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Pokračování z čísla 26
Anotace: Nejdůvěrnější vztah máme s vlastními myšlenkami. Způsob, jakým se stavíme k nim, jak je zpracováváme,
jak se k nim stavíme, určuje v našem životě i všechno ostatní. My se podíváme na negativní bolestné myšlenky, kterým
často věříme a které ovlivňují vztahy partnerské, přátelské a rodinné. Pokud se naučíme na takové myšlenky dotazovat
budeme svět vnímat intenzivně a láskyplně.
Annotation: We have the most intimate relationship with our own thoughts. The way we approach them, the way we
process them, the way we approach them determines everything else in our lives. We look at negative painful thoughts
that we often believe in and that affect partner, friendly, and family relationships. If we learn to inquire about such thoughts, we will perceive the world intensely and lovingly.
Klíčová slova: myšlenka, osobnost, zdraví, obavy, spokojený život, dotazování.
Key words: thought, personality, health, worries, happy life, questioning.
Myšlenka je akt našeho vlastního myšlení, dějící se v mozku na základě mnoha vnitřních a vnějších podnětů. Myšlenka
nás umí dostat do ráje pohody, lásky, ale také nás umí velmi
rychle z ráje vyhnat. Například ležíme, vše je fajn a najednou
myslíme na to, že bychom se cítili lépe, kdybychom měli polštář. Začneme myslet na ten polštář, jaké by to s ním vlastně
bylo. Nebo z jiného soudku, je krásné odpoledne, svítí slunce,
jsme na procházce a najednou vstoupí myšlenka, že bychom
byli šťastnější, kdyby s námi byl náš partner. Reálná krása současnosti se odebere do pozadí a najednou nás začne zaplavovat stesk, smutek, nebo hněv, který daná myšlenka vyvolala.
Myšlenky ale nemusí být vázáné pouze na pohodu či nepohodu, nebo větší míru štěstí. Mnoho lidí se zaobírá i neustálým
vylepšováním konkrétní situace, nebo příliš používají fixováním se ne na současnost, ale stále jsou myšlenkami upnutí na
budoucnost. Až budeme mít to či ono, budeme šťastní, až se
stane toto, bude to lepší než teď a podobné fráze bez přítomnosti reality.
Četnost a náboj myšlenek je závislý na mnoha faktorech,
jak jsme si již přiblížili v minulém článku. Řekli jsme si také,
že tok myšlenek je podvědomý automatický proces, a ne vždy
daný tok dokážeme plně kontrolovat. Je to celkový komplexní
proces, který i unavuje naši mysl, proto se stává, že opakované
myšlenky naše vědomí předkládá stále dokola, aby se nevyčerpávalo mnoho energie při tvorbě nových a nových myšlenek.
Procvičujeme-li tedy nějakou myšlenku pořád dokola, trénujeme ji v hlavě, tak jako bychom trénovali sval v posilovně. Cesta
k poznání sebe samých vede přes jeden jediný most. Začít si
všímat našich myšlenek a pracovat s nimi. Pokud začneme
s tímto krátkým poznáním zjistíme také, že nikdy nejsme sami.
Vždy je tady záplava myšlenek, které na sebe nasedají a vytváří nám v hlavě pomyslný film, jako kdysi byly jednotlivé snímky filmu odděleny od sebe jednotlivými okénky. Při promítání
však vznikl celkový děj a na konci jsme mohli hodnotit, zdali to
byl dobrý film nebo to nestálo za to.
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informačně-energetických polí vnějšího
prostředí a informačně-energetických
možnostech jemnohmotných těl, která vyznačují celkové spektrum reakcí
člověka na biologické a informačněenergetické úrovni. EM kardinálně mění
psychofyziologický, psychoemocionální
a informačně-energetický stav člověka,
stimuluje nebo utlumuje myšlení a podmiňuje charakter jednání.
10. energoinformační ochrana
[enioanatomie, Anatolij Vasiľčuk] funkce
jemnohmotných těl jako možnost protipůsobení, neutralizace a transformace
negativního informačně-energetického
vlivu.
11. energoinformační ochrana
[eniopsychologie, Anatolij Vasiľčuk] rozmanité psycho-informačně-energetické
metody a způsoby ochrany jemnohmotných těl. Rozlišuje se vnitřněstrukturní
ochrana jemnohmotných těl a vnější
ochrana s vytvořením různých informačně-energetických struktur kolem
jemnohmotných těl. Univerzální energoinformační ochranou je všestranný a
harmonický vývoj jemnohmotných těl.
12. energoinformační
pomoc
[enioanatomie, Anatolij Vasiľčuk] odstranění strukturálně-funkčních poruch
jemnohmotných těl s obnovením informačně-energetické imunity a homeostázy.
13. energoinformační produkce [eniologie] hmotné výrobky mající
schopnosti tvořit, shromažďovat, chránit, měnit, šířit, přijímat a identifikovat energoinformační vliv. K EP patří
produkce: 1. mající možnost energoinformačního vlivu na živou a neživou
přírodu 2. při jejíž výrobě jsou použity
energoinformační technologie 3. která
v sobě zahrnuje energoinformační ele-

menty 4. při jejímž používání vznikají
energoinformační jevy.
14. energoinformační přetvořitel
[eniologie] určitá konstrukce (pyramida,
koule, kužel aj.), která vzájemně působí
s informačním polem prostředí, mění
ho předáváním zvláštních informačních
vlastností, které se stávají součástí informačně-energetických polí Vesmíru.
15. energoinformační působení
[eniologie] energoinformační působení
na objekt, schopné vyvolat informační,
energetické a fyzikální změny v objektu.
16. energoinformační rehabilitace [eniopsychologie, Anatolij Vasiľčuk]
PSI-informačně-energetickými metodami obnovování informačně-energetické
normy jemnohmotných těl, jejich informačně-energetických hmot a optimální
informačně-energetické vzájemné výměny.
17. energoinformační služby [eniologie] soubor technologií, metodologií,
metod, prostředků a produkce obsahující informačně-energetické jevy.
18. energoinformační technologie [eniologie] technologie, ve kterých
se využívají energoinformační jevy nebo
procesy.
19. energoinformační útok [eniopsychologie, Anatolij Vasiľčuk] speciálně
vytvořené negativní energoinformační
holografické struktury ničící celistvost
jemnohmotných těl, jejich přírodní fungování, energoinformačně vyčerpávající
jemnohmotná těla aj., následkem čehož
nastávají neadekvátní psychoemocionální reakce, životní neúspěchy a nemoci člověka.
20. energoinformační výměna
[eniologie] proces vzájemné činnosti
s převažující výměnou energií než infor-

mací mezi různými druhy hmoty, formami jejího pohybu a jednotlivými hmotnými objekty v Přírodě. Hmota je vždy
v pohybu a stále v ní probíhají změny jejího stavu. Jakékoliv změny stavu hmoty
vytvářejí energii a informace, které se
šíří po celém informačně-energetickém
poli Vesmíru. Výměna energií a informací vyvolává změny v pohybu hmotných
objektů. Všechny systémy v Přírodě jsou
otevřené, tzn., že stále přijímají a vyzařují energie a informace. Proto proces
EV probíhá v Přírodě nepřetržitě a nekonečně [A. S. Wuľ].
21. energoinformační vzájemné působení [eniologie] eniopůsobení. Vzájemné působení projevující se
v ovlivňování energoinformačně-polních nebo nasměrovaných energoinformačních vyzařování na různé objekty.
K nim se vztahují jevy se slabým signálním vzájemným působením mezi všemi
druhy těl přírodního, technogenního a
biogenního původu, vyvolávající podstatné kvalitativní a kvantitativní změny
stavu těchto těl a procesů, na kterých se
podílejí. Příkladem EVP může být psychokineze, pohyb biotenzorů, vizualizace aj.
22. energoinformační zkoumání
[eniologie] určité druhy práce pro výzkum energoinformačních jevů, s využitím jejich výsledků v praxi energoinformační technologie.
Literatura
1.
Vasiľčuk Anatolij. Mezioborový
slovník eniologie. – Skalica: MM a spol.,
s. r. o., 2012 r. – 400 s.
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Technologie vývoje jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností člověka jsou popsány ve
vědecko-odborném časopisu Eniologie člověka číslo 10-12. Tyto technologie umožňují plánovaný,
zaměřený, kontrolovaný, korigovaný, řízený, předvídatelný a účinný trénink, vývoj a zdokonalování
jemnohmotných těl a PSI-fenomenálních schopností. V nabízeném článku je popsána eniopsianatomická technologie provádění jednotlivých cviků zaměřených na trénink a vývoj jemnohmotných těl
člověka.
A. L. Vasiľčuk

Eniopsianatomická technologie provádění cviků
zaměřených na trénink
a vývoj jemnohmotných těl
Část první – stadium vytvoření podmínek a naladění psychiky
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Pokračování z čísla 10-12
Resumé. Poprvé na světě je popsána eniopsianatomická technologie provádění cviků zaměřených na trénink a vývoj
jemnohmotných těl člověka. Eniopsianatomická technologie provádění cviků obsahuje pět stadií: vytvoření podmínek pro eniopsianatomický vývoj jemnohmotných těl, naladění eniopsychiky na provádění eniopsianatomických cviků
s jemnohmotnými těly, ustanovení informačně-energetického kontaktu s jemnohmotnými těly, provádění eniopsianatomických cviků s jemnohmotnými těly, završení eniopsianatomických cviků s jemnohmotnými těly. Každé stadium je
autonomní, obsahuje různé eniopsianatomické cviky, má své úkoly a cíle, vytváří specifický informačně-energetický
vliv na jemnohmotná těla, doplňuje jedno druhé, jejich integrace může mít různé varianty, což umožňuje tuto technologii individualizovat.
Resume. For the first time in the world, the eniopsianatomical technology of performing exercises focused on the
training and development of human subtle bodies is described. Eniopsianatomical technology of performing exercises
contains five stages: creation of conditions for eniopsianatomical development of subtle bodies, tuning of eniopsychics
to performing eniopsianatomical exercises with subtle bodies, establishing information-energetic contact with subtle
bodies, performing eniopsianatomical exercises with subtle bodies, completing eniopsianatomical exercises with subtle bodies. Each stage is autonomous and contains various eniopsianatomical exercises, has its tasks and goals, creates
a specific information-energetic effect on subtle bodies, complements each other; their integration can have different
variants, which allows this technology to be individualized.
Klíčová slova: eniopsianatomická technologie, stadia – vytvoření podmínek, naladění eniopsychiky a jemnohmotných těl,
ustanovení informačně-energetického kontaktu, eniopsianatomické cvičení, završení cvičení, posloupnost vývoje jemnohmotných těl.
Key words: eniopsianatomical technology, stages – creation of conditions, attunement of eniopsychics and subtle bodies,
establishment of information-energetic contact, eniopsianatomical exercise, completion of exercises, sequence of development of subtle bodies.
Aktualita. Vše, co je známo o technologii vývoje jemnohmotných těl člověka, neobsahuje eniopsianatomické
technologie provádění jednotlivých anatomických, enioanatomických, eniopsianatomických, eniopedagogických,
PSI-fenomenálních a enioduchovních cviků. Bez těchto
technologií není možné zabezpečit zaměřený, individualizovaný, kontrolovaný, korigovaný, řízený, perspektivní,
účinný, všestranný, vyvážený, harmonický a univerzální
vývoj jemnohmotných těl. Vypracované komplexní eniopsianatomické technologie provádění cviků zaměřených
na trénink a vývoj jemnohmotných těl umožňují uniknout
hrubým enioanatomickým chybám, neperspektivnímu
vývoji jemnohmotných těl a vždy udržovat těla v enioanatomické normě.
Cíl. Vytvořit a popsat eniopsianatomické technologie
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provádění cviků zaměřených na trénink a vývoj jemnohmotných těl člověka.
Stadia provádění eniopsianatomických cviků
V procesu provádění eniopsianatomických cviků zaměřených na trénink a vývoj jemnohmotných těl se zároveň uskutečňuje jejich aktivní vývoj. Kterýkoliv enioanatomický a eniopsianatomický cvik je neobyčejně složitým eniopsychickým
procesem se současným projevem třech základních součástí
(komponent):
Q informačně-energetické vzájemné výměny
Q PSI-fenomenální činnosti eniopsychiky
Q specifického fungování jemnohmotných těl a jejich eniostruktur.
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Informačně-energetické vyzařování javoru napomáhá normalizaci rytmů informačně-energetických procesů oplodnění, růstu a vývoje fyzického těla, vývoje intelektuálních schopností aj.
Tyto všeobecně popsané charakteristiky informačně-energetického vyzařování javoru mají obecnou pravděpodobnost
57-62 %, ta se výrazně zvyšuje až na 100 %, pokud se tyto charakteristiky prozkoumají a určí individuálně pro konkrétního
člověka.

Vliv informačně-energetického vyzařování břízy na člověka
Informačně-energetické vyzařování břízy:
1. nejvíce pohlcuje světle zářivě oranžové, světle zářivě zelené, fialové a bílé jemnohmotné tělo a posiluje jejich holografické
integrace
2. aktivuje fungování jemnohmotných těl v oranžových, světle zářivě zelených, blankytných, šeříkových, fialových a bílých pásmech elektromagnetického spektra
3. nejlépe identifikuje a pohlcuje základní čakra svádhišthána, višuddha, medulární a sahasrára
4. normalizuje a posiluje eniostruktury jemnohmotných těl člověka
5. normalizuje modulování a transformace informačně-energetických hmot jemnohmotných těl člověka
6. harmonizuje eniostruktury eniobuněk, eniotkání, strukturálně-funkčních jednotek enioorgánů, eniosystému enioorganizmu,
jemnohmotných těl s biosférou
7. ochraňuje jemnohmotná těla před pronikáním do nich biopatogenních informačně-energetických hmot, fluidů a hologramů
8. zabezpečuje rytmičnost informačně-energetické vzájemné výměny meridiánu tenkého střeva, fyzického, emocionálního
a desetivteřinového biologického rytmu
9. posiluje terapeutický účinek při eniodendroléčení poruch průchodnosti trávicího systému, bolestí v podbřišku, nadýmání,
bolestí zátylku, hlavy, opuchání a bolesti krku a obličeje, nedoslýchavosti, zvonění ve vnitřním uchu, revmatických nemocí,
nervových a psychických poruch aj.
Informačně-energetické vyzařování břízy napomáhá normalizaci rytmů informačně-energetických procesů motoriky, nádechu a výdechu, fyzického a emocionálního vývoje člověka.
Tyto všeobecně popsané charakteristiky informačně-energetického vyzařování břízy mají obecnou pravděpodobnost
64-67 %, ta se výrazně zvyšuje až na 100 %, pokud se tyto charakteristiky prozkoumají a určí individuálně pro konkrétního
člověka.
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Živý prostor

Podzim 2020 - druhá fáze povinně odpočinkového času

Tak přátelé, a máme to zase tady.
Je podzim 2020. A s námi další číslo
našeho čtvrtletníku. Zároveň druhá
vlna – neboli druhá fáze našeho známého „prevíta.“ A je tu zase. Abych
to upřesnila: Ne, že tu je zase, je tu
s námi pořád, ale mediálně nám vystřelil opět na špici jako celebrita zájmu médií a vládních činitelů.
I když jsem už na toto téma psala článek Rouškové jaro v čísle 25 a
popisovala tak, jak se cítíme, co prožíváme a co z toho všeho asi může
vzejít, přesto si myslím, že po půl
roce žití s tímto virem jsme se někam
posunuli v úvaze, co by za tím vším
mohlo být.
Už mi to tak trochu připomíná
volební kampaň. A paradoxně probíhaly opravdu zrovna v tomto čase
volby. Nebo si to také můžeme připodobnit ke kampani na posezónní
slevy, aby se vše nepotřebné vyprodalo a zase vše nepotřebné nakoupilo. Pouze s tím rozdílem, že při nákupech se svobodně rozhodujeme,
zda dané produkty nakoupíme, i
když jsme částečně ovlivněni reklamami. Ale stále se můžeme rozhodnout, zda finance za nabízené zboží
vydáme či nikoliv.

60

V době „druhé fáze“ jde už trochu
o víc. Tam máme svobodný „výběr“
omezený. Nebo téměř žádný. Řekla
bych, že tady není kam utéct. Je to
takový hon na čarodějnice. Ale to
nechci vůbec celou situaci zlehčovat.
Přátelé, něco je divně se světem.
Hroutí se nám tolik proklamovaný
3D systém? A proto tolik povyku?
Tedy tolik zastíracích manévrů? Takže, pojďme si shrnout nejen poslední půlrok.
Když jsme na počátku tohoto
roku měli setkání s přáteli ve Skalici
na Slovensku a hodnotili rok 2019,
shodli jsme se všichni, že nepatřil
mezi ty nejvydařenější (i když poslední roky se vůbec nejeví jako
zdařilé). Rok 2019 byl většinou z nás
vyhodnocen jako docela těžký nejen
na úrovni zdraví a vztahů, ale i dalších zcela běžných záležitostí. Tehdy
jsme si v počátku roku 2020 popřáli,
ať se vše v lepší v tomto roce obrátí,
dokonce jsme tomu uvěřili. S touto
ideou jsme ukončili naše setkání netuše, co na nás čeká za překvapení v
blížících se týdnech. Asi jsme dostatečně silně toto přání nevyslali. A co
se za pár týdnů stalo, víme.
Začátkem března byl státem vyhlášen nouzový stav, karanténa a
opatření proti „zabijáckému“ viru,
který údajně vyběhl z Číny. Tedy
tak se to odprezentovalo. Mnoho se
toho odprezentovalo. Zastavil se čas.
Vše se jakoby zastavilo. Tyto události
jsme nikdo nejen že nečekal, ale ani
neznal, jak se v tomto případě chovat, pohybovat a co si o tom všem
myslet. Co potom měla vědět naše
vláda a ministerstvo zdravotnictví?
Jak jsem psala v minulém článku,
pro přírodu to ale bylo velmi ozdravující – tento proces zastavení. To
jsme všichni viděli a cítili na stavu
ovzduší i při pohledu k obloze. A

zkusme se vrátit malinko do let minulých týkající se Evropy.
Naši rodiče a prarodiče zažili válku nebo konec války. Ano, muselo to
být hrozné: nálety, bomby, čekat ve
sklepeních, bunkrech a v zákopech
bojující vojáci. Boje, střelba, krev,
zranění a tisíce mrtvých, nemluvě o
koncentrácích. Tolik smrti a bolesti,
děs a hrůza na to pomyslet, natož
zažít.
Rok 1968. Okupace: tanky, barikády, nějaké vzpoury a nastolení nového politického systému. Bez nás
o nás. Ano, taky děs, trochu jiný, ne
tak drastický jako válka, a navenek
ne tolik bolestivý. Ale etapa života
ve falši a lži. Přišlo nám to děsné, ale
to jsme ještě netušili, co přijde další
na řadu za pár desítek let.
„Sametová“ revoluce 1989. Sláva!
– osvobození od lži, směšnosti a komunistické totality. Hurá! Konečně,
otevřené hranice k západní Evropě a
z našeho úhlu pohledu – blahobyt,
svoboda a vysněná demokracie. Konečně volné cestování, spousta nového zboží. Nemusíme už chodit do
Tuzexu pro krásné a voňavé zboží.
Nemusíme sbírat a uschovávat barevné igelitky s názvy světových značek a dalších produktů ze západních
zemí. Směji se při této vzpomínce a z
hlediska současnosti, kdy zápasíme
s uložením a recyklací odpadu, který
není pro zemi stravitelný, je mi zase
smutno. Jsou to paradoxy.
Po-revoluční stav byl skutečně
opojný. Plný nových výzev, elánu
a očekávání. Opět se tomu musím
usmát. Mysleli jsme si, že můžeme
vše. Velká euforie opravdu byla v nás
všech. Vydělávat více peněz, podnikat, koupit si spoustu zboží, po kterém jsme roky prahli, ale to jen do
doby, než pochopíme, že jsme pro
západní Evropu pořád jen ubohý
východní blok a snaží se nám sem
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