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Eniologie je univerzální vědou, která provádí
výzkum informačních procesů, jevů a událostí
v přírodě a společnosti, které není běžný člověk
schopen zachytit a vnímat smyslovými orgány.
Děkujeme všem sponzorům – vlastníkům
společností a lidem, kteří vytvářejí jejich
hodnoty, za laskavou finanční, morální
a materiální podporu, díky níž vám
můžeme nabízet kvalitní papír, sazbu,
tisk a také přijatelnou cenu časopisu.
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Článek popisuje a informuje o možnostech posilování imunity, propojení léčby a prevence virových onemocnění s fytoterapií. Autorka vychází z praktických zkušeností a odborných vědeckých zdrojů. Je popsán
jednoduchý způsob přípravy česnekové vody, která má podle výzkumů vynikající blahodárný vliv na posílení imunity podobně jako v článku popisovaná rostlina Vilcacora.
Martina Figurová

Fytoterapia a prírodné zdroje v prevencii a liečbe
vírusových ochorení
Phytotherapy and natural resources in the prevention and treatment
of viral diseases
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Abstrakt: Vírusové ochorenia sprevádzajú človeka počas jeho celého života aj počas jeho ontogenetického a fylogenetického vývoja. Keďže vírusy tú boli, sú a budú, potom posilňovanie imunity organizmu celostným spôsobom bude
najistejšou, dlhodobou a prirodzenou prevenciou na zvládnutie boja organizmu s nimi. V tomto článku chcem informovať o možnosti prepojenia liečby a prevencie vírusových ochorení s fytoterapiou, vychádzajúc zo skúseností aj odborných a vedeckých zdrojov.
Abstract: Viral diseases accompany humans throughout their lives as well as during their onto- genetic and phylogenetic development. Since the viruses have been, are and will be, strengthening the body´s immunity in a holistic way
will be the safest, long-term and natural prevention to cope with the body´s fight against them. In this article, I want to
inform about the possibility of connecting the treatment and prevention of viral diseases with phytotherapy, based on
experience and also professional and scientific sources.
Kľúčové slová: vírus, imunita, lymfatický systém tenkého čreva, fytoterapia.
Key words: virus, immunity, small intestinal lymphatic system, phytotherapy.

Čo je vírus a ako funguje
Vírus je malá častica veľkosti niekoľko nanometrov, tvorená bielkovinovým
puzdrom, vo vnútri ktorého sa skrýva
dedičná informácia vo forme DNA alebo RNA. Genetická informácia vírusov
pozostáva z 20-200 génov (pričom najjednoduchšie majú len 3 gény). Baktérie majú približne 3 500 génov. Tým, že
vírusy sú omnoho menšie než baktérie,
možno ich pozorovať len v elektrónovom mikroskope, čo môže komplikovať
diagnostiku vírusových ochorení.
Diagnostika vírusových ochorení sa
vykonáva väčšinou nepriamo, na základe príznakov choroby, prípadne preukázaním protilátok. Prítomnosť zvýšenej
hladiny protilátok v organizme je dôkazom stretu s vírusovou infekciou. Vo vedeckom svete sa neustále vedie diskusia
a spor, či sú vírusy živé organizmy, alebo
skôr ich možno považovať za komplikované molekuly, ktoré majú síce vlastnú
dedičnú informáciu ako iné organizmy
a sú tiež schopné rozmnožovať sa, no
nedokážu to bez hostiteľskej bunky,
pretože nemajú vlastný metabolizmus
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Cesnaková voda
ako zdroj energie. Keďže proteosyntéza
vírusov je závislá od hostiteľskej bunky,
genetický kód vírusu je tripletový, univerzálny, čiže zhodný s vyššími bunkovými organizmami. Nukleová kyselina
vírusov je chránená proteínovým obalom – kapsidom. Tento je tvorený uspo-

riadaním základných stavebných jednotiek – kapsomérami – mnohopočetnými
kópiami jedného proteínu (výnimočne
viacerých proteínov) kódovaného vírusovým genómom. Komplex nukleovej
kyseliny a kapsidu nazývame nukleokapsid. Môže mať závitnicovú alebo
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Homeopatie dokáže poléčit nejen rozbolavělou duši ale i nastartovat samoléčebné procesy v těle. Pojďme
se spolu podívat na některé nejčastější potíže a nemoci, které mohou přicházet se stářím. Řekneme si, jaké
hlavní homeopatické léky můžeme při léčbě těchto nemocí použít. Díky tomu si dokážete rychle poradit v
začátku i průběhu intervence západní medicínou a celkově tím léčbu podpořit. Pomůžete tak svým rodičům,
blízkým lidem, ale i sami sobě k přirozenému a mnohdy i „zázračnému” uzdravení.

Kryštof Látal

Homeopatická pomoc pro ty, které milujeme –
rodiče a starší lidi
Homeopathic care for those we love – parents and the elderly
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Abstrakt: Starali se o nás v dětství. Naši rodiče stejně jako další blízcí lidé. Zvláště v této době jim můžeme věnovat
vyšší péči o jejich zdraví. V době, kdy je celá řada běžných lékařských zákroků odkládána a starší lidé mají oprávněné
obavy o své zdraví. Tíživá situace kolem drsných vládních opatřeních s takzvanou epidemií kolem Covid-19 nepřispívá
ani klidné mysli. Stačí si vzpomenout. Nekompromisní izolace, stres valící se z médií a oddalování lékařské péče, na kterou jsme byli zvyklí. V takovém stavu dokáže homeopatie poléčit nejen rozbolavělou duši ale i nastartovat samoléčebné
procesy v těle. Pojďme se spolu podívat na nejčastější potíže, které mohou přicházet se stářím. V tomto článku si
řekneme, jaké hlavní homeopatické léky můžeme při léčbě těchto nemocí použít. Díky tomu si dokážete rychle poradit
v začátku i průběhu intervence západní medicínou a celkově tím léčbu podpořit. Pomůžete tak svým rodičům, blízkým
lidem, ale i vám, k přirozenému a mnohdy i „zázračnému” uzdravení.
Abstract: They took care of us when we were children. Our parents as well as other loved ones. Especially in these
times, we can pay more attention to their health. In the time when a lot of routine medical procedures are being postponed and older people have legitimate concerns about their health. The difficult situation surrounding the harsh government measures with the so-called Covid-19 pandemic does not contribute to peace of mind either. Just remember.
Uncompromising isolation, the stress of media and the delay in medical care we were used to. In such a state, homeopathy can heal not only a sore soul but also start self-healing processes in the body. Let us take a look at the most common
problems that can come with the old age. In this article, I will talk about the main homeopathic remedies we can use to
treat these diseases. Thanks to this, it can be quickly dealt with in the beginning as well as during the intervention of
western medicine and overall support the treatment. You will help your parents, loved ones, but also you, to natural and
often „miraculous“ healing.
Klíčová slova: homeopatie, léčba, nemoci ve stáří, dlouhověkost.
Key words: homeopathy, treatment, diseases in old age, longevity.
Kdybychom nebyli vystavování neustálému vyčerpávání
imunity, škodlivým vlivům vnějšího prostředí (např. těžké
kovy v ovzduší, špatná kvalita potravin) nebo destruujícím
vztahům, naše tělo by bylo schopné dožít se až 480 let. Alespoň
taková je biologická výbava našeho těla k dlouhodobému
životu tady na Zemi. Pokud vás tato teorie zajímá, začtěte
se do knihy „Proč a jak psychosomatika funguje” od paní Dr.
Jarmily Klímové a dozvíte se víc. Každopádně, vlivem těchto
škodlivých faktorů, které jsem zmínil a které často označujeme
jako „běžné”, dochází k poškozování organismu a negativním
zdravotním změnám. Tyto změny mylně na venek vnímáme
jako přirozené stárnutí organismu. A také tomu tak říkáme.
Ale my už víme, že to není tak úplně pravda. Přirozené je zatím
jen to, jaké životy žijeme. V každém případě, pokud budeme
dlouhodobě kultivovat své zdraví a pečovat sami o sebe,
můžeme žít dlouhý a spokojený život, jaký si mnozí z nás ani
nedovedou představit.
S postupujícím věkem, a zvlášť, pokud člověk nedbá
o své zdraví, přichází řada různých nemocí. Poslední dobou
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a zdá se mi, že s oblibou, jsou nemoci označovány jako
chronické, takzvaně nevyléčitelné. A my si jen můžeme
položit otázku. Žijeme v době, kdy náš zdravotní systém,
který funguje díky povinném zdravotnímu pojištění, dokáže
skutečně uzdravit člověka od nemoci? Nebo ho jen napojuje
na systém placené zdravotní péče? Věřím, že úmysl většiny
lékařů je dobrý, ale výsledek stále pokulhává. Konečný verdikt ale nechám na vás. Nicméně, pravdou zůstává, že celá
řada diagnóz dlouhodobě kvantitativně stoupá a klasický
zdravotní systém k nim nenabízí adekvátní léčbu. Mezi takové nemoci rozhodně patří cukrovka, zvýšený krevní tlak a
celá řada psychiatrických onemocnění. Tady bych si dovolil
tvrdit, že snaha o napojení na placený systém zdravotní péče
více odráží současnou realitu, i když pozorujeme marnou
snahu medicíny tyto nemoci „eliminovat”. Díky bohu si ale
celá řada lékařů začíná takových postupů všímat. A ti, kteří
berou Hippokratovu přísahu vážně, už pokukují do pestrých
možností takzvané alternativní medicíny. Protože chtějí
svým pacientům upřímně pomoct a přivést je k uzdravení.
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Thomas uznáva holistický prístup k pacientovi a tvrdí, že
psychiater by mal byť radikálnym humanistom. Tvrdí tiež, a
v tom sa zhodneme, že rodič sa stáva rodičom dávno pred
splodením dieťaťa. Mimochodom Verny mi prezradil, že sa
narodil v Bratislave a jeho otec pochádza z malebného slovenského mestečka Banská Štiavnica. Verný prednáša na rôzne
témy týkajúce sa prenatálnej a perinatálnej psychológie vrátane: bunkovej pamäti, prenatálneho a perinatálneho pôvodu
chorôb dieťaťa a dospelých a porúch osobnosti, schopnosti
dospelých prežívať svoj okamih narodenia, existencie vnútromaternicového spojenia medzi matkou, nenarodeným dieťaťom a prostredím, aspektov prenatálneho rodičovstva, biopolitike života lona, ekológii lona ako súčasti svetovej ekológie,
dopadu domáceho týrania na nenarodené dieťa, atď. Podľa
Verneho má ďalej na plod v maternici vplyv aj psychický a
fyzický wellbeing matky, ale aj otca, a to nielen počas prenatálneho obdobia vývoja plodu, ale aj dávno pred tým. Veľmi
zaujímavé je aj jeho tvrdenie o existencii jednotnej pamäti,
ktorá sa zakladá na teórii jednotného fyzikálneho poľa, a ktorá viedla Verneho k formulácii jeho zjednotenej teórie pamäti
(Verny, 2014).
Kolektív neurovedcov zo Stanfordskej univerzity v USA
v súvislosti s výskumom novorodencov prišiel na to, že v prípade, ak rodičia, respektíve tí, ktorí sa o nich starajú, rozprávajú s novorodencami, tieto konverzácie synchronizujú aktivitu
v jazykových oblastiach mozgu dieťaťa.
Podľa najnovšieho výskumu Kingovej a kol. (2020) publikovaného v časopise Journal of Neuroscience, nielen spôsob
akým komunikujú s kojencom tí, čo sa o neho starajú, ale aj
ako často s ním komunikujú, ovplyvňuje jeho mozgovú funkciu. Výskum sa zameral na 5 až 8-mesačných kojencov.
Novorodenci sa učia svoj rodný jazyk interakciou so svojimi rodičmi, respektíve opatrovateľmi. Konverzácia medzi
rodičom a dieťaťom, pokiaľ sa do nej zapája aj dieťa, môže
ovplyvniť budúce jazykové schopnosti dieťaťa. Z doterajších
výskumov však zatiaľ nie je jasné akým spôsobom interakcia
vo forme komunikácie medzi rodičmi a kojencom formuje
jeho mozgové obvody.

Výsledky výskumu zo Stanfordskej univerzity však zdôrazňujú to, aké dôležité je prívetivé, vhodné a pozitívne domáce
prostredie, ako aj komunikácia pri formovaní funkcií a vývoja
mozgu kojencov, nakoľko komunikácia s dieťaťom hneď od
narodenia, môže mať vplyv na ich budúce jazykové schopnosti.
Vplyvu kanabinoidnej epigenetiky, respektíve užívania kanabisu, dokonca aj prekoncepčného, na vývoj plodu, sa venuje niekoľko nedávnych štúdií. Tieto zistili, že u budúcich detí
mužov, ktorí užívali kanabis môže byť diagnostikovaný
autizmus. Evidenčná veda (veda podložená výskumom) stále viac poukazuje na to, že užívanie kanabisu u potenciálnych
rodičov je spojené s nepriaznivými výsledkami zdravotného
vývoja u ich budúcich potomkov.
Užívanie kanabisu vo svete, hlavne v USA, pričom podobný
trend bol zaznamenaný aj u nás na Slovensku, sa zvyšuje predovšetkým u mladých ľudí. Preto je potrebné, aby sa osveta
ohľadom negatívnych následkov užívania kanabisu zamerala
predovšetkým na mladých ľudí. Je potrebné, aby boli informovaní o tom, že užívanie kanabisu môže poškodiť vývoj a zdravie ich budúceho, ešte nenarodeného potomstva.
Existujú vedecké štúdie, ktoré sa zaoberajú skúmaním účinkov užívania kanabisu u mužov pred tým, ako sa stanú rodičmi
(tzv. predkoncepčné užívanie) a jeho možnými negatívnymi
následkami na ich nasledujúce generácie.
Schrott a kol. (2020) vo svojej štúdií poukazujú na to, že
užívanie kanabisu u mužov je spojené s rozsiahlymi zmenami
metylácie DNA v ich spermiách. Štúdia konkrétne poukazuje na to, že užívanie kanabisu je spojené so zmenami u génu,
ktorý zodpovedá za autizmus, a to v rámci metylácie DNA v
mužských spermiách. Tieto zmeny sa môžu dotknúť budúcich
potomkov mužov, ktorí kanabis užívajú, respektíve užívali.
Štúdia Murphyovej a kol. (2018) je prvou svojho druhu, ktorá uvádza, že užívanie kanabisu u mužov v plodnom veku v
porovnaní s mužmi, ktorí ich neužívajú, vedie k podstatnému
narušeniu metylomu DNA v ich spermiách. Narušenie metylácie DNA spermií spôsobené užívaním kanabisu vyvoláva
negatívne zmeny, ktoré sa môžu preniesť do nasledujúcej ge-
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Energo-informační technologie jsou jedním z výstupů teoretických poznatků a výzkumů, které jsou dlouhodobě popisovány v našem časopisu, ať se již nazývají jakkoliv. Tento článek ukazuje, jak konkrétní lidé
dokáží představit funkční výrobky, a dokonce je úspěšně prodávat. Berte proto prosím tento článek nikoliv jako reklamu, ale spíše jako naši snahu dát prostor výsledkům dlouhodobého úsilí nadšených a vysoce
vzdělaných lidí. Ve 24. čísle časopisu byl zveřejněn velmi podrobný článek o vodě jako záhadné životodárné tekutině, ve 25. čísle na něj navazoval popis energo-informačních systémů pro úpravu plynu a kapalných paliv, v čísle 26 jsme popsali energo-informační systémy pro tělo, duši i okolní prostředí. V tomto
čísle se vracíme k některým dříve popisovaným tématům a představujeme novinky.
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Radovan Šejvl

Energo-informační systémy pro každý den
Energoinformative systems for every day
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Abstrakt. Kosmicko-pozemské energie označované jako prána, živa, éter nebo čchi byly známy starověkým kulturám, ty je uměly využívat a život společnosti organizovat s ohledem na ně. Současná civilizace tyto energie neměří,
nevnímá, a tím ani vědomě nevyužívá. Protože se jedná ve své podstatě o energie život tvořící a podporující, jejich
ignorací lidstvo masivně oslabuje své životní funkce i přírodní síly. Energo-informační systémy – Technologie pro život –
tyto síly využívají nejen k posílení vitality, změně struktury vody, plynu a kapalných paliv, ale i k harmonizaci těla, duše,
podpoře růstu rostlin, vysoušení zdiva či kondenzaci vzdušné vlhkosti – závlaze bez deště.
Abstract. Cosmic and earthly energies known as prana, ziva, ether, or qi, were known to ancient cultures, they knew
how to use them and organize the life of society with respect to them. The current civilization does not measure, perceive, and thus neither consciously use these energies. Because they are essentially life-creating and supportive energies, by ignoring them, humankind massively weakens its life functions and natural forces. Energy-information systems
– Life Technologies – use these forces not only to enhance vitality, change the structure of water, gas and liquid fuels,
but also to harmonize the body, soul, promote plant growth, masonry drying or condensing humidity - irrigation without rain.
Klíčová slova: technologie pro život, život podporující systémy, lepší spánek, vitalita, podvěsek mozkový, třetí oko, elektrosmog, harmonizace, bio-energie, BOVIS, vysoušení zdiva, závlaha bez deště.
Key words: life technology, life support systems, geoengineering, better sleep, vitality, glandula pituitaria, third Eye, electrosmog, harmonization, bio-energy, BOVIS, masonry drying, irrigation without rain.
S exponenciálním rozvojem průmyslu, především chemického, přicházíme do styku s všudypřítomnými disharmonickými frekvencemi, kterým by příroda z principu sebekontroly
nedovolila vzniknout. Nástup telekomunikačních technologií
ve své intenzitě a všudypřítomnosti je pak vyloženým hazardem s živou biologií. Uzemnění elektrických přístrojů narušuje
přirozenou frekvenci na zemském povrchu. Umělé frekvence
se ve městech navzájem skládají v nová patologická frekvenční pole. Za tohoto stavu pak je pochopitelné, že ve světě sílí
snaha tento stav mírnit konstruováním prostorových harmonizátorů, pracujících s jemnohmotnou energií. Vynálezci se
snaží využít dostupných znalostí Nikoly Tesly, Wilhelma Reicha, Viktora Schaubergera a dalších. Tyto iniciativy většinou
vznikají mimo oficiální instituce a vlády.
Pohled do historie
V Americe žije a pracuje velikán elektrototechnického průmyslu srbského původu, po kterém zůstalo několik set patentů, novinových článků a řada do té doby nevídaných vynálezů.
Teslův štít, vlečný paprsek, nebo elektromobil, ve kterém ve
své době jezdil tehdy neuvěřitelnou rychlostí až 130 km/h několik týdnů, a to bez baterií, protože byl napájený elektřinou
z okolního prostředí, se kterou Nikola Tesla experimentoval
(1). Na řadě Teslových vynálezů se objevilo razítko přísně taj-

né, proto je všechny doposud neznáme. Tesla byl také aktivní
v oblasti léčení pomocí elektrického proudu a různých oscilátorů. Málokdo ví, že napsal knihu Moderní medicína (2) a úzce
spolupracoval s ruským lékařem Georgem Lakhovským, jenž
vydává zajímavou příručku uživatele širokopásmého oscilátoru, který byl předchůdcem atibiotok a používal se v energetické medicíně (kniha „The Lakhovsky: Multiple Wave Osciolator
– Handbook“).
V nedávné době národností Srb a povoláním gynekolog
doktor Tomič v Teslově muzeu v Bělehradě nalézá velice zajímavý a konstrukčně jednoduchý výrobek, který se již v roce
1925 vyráběl pod značkou LAKITES, což je onen širokopásmový oscilátor, který se dnes pod různými názvy úspěšně prodává po celém světě. Jeho dobový snímek z roku 1925 najdete
ve článku Energo-informační sytémy pro tělo, duši a okolní
prostředí, otištěném v čísle 26 Eniologie člověka (4). Sám jsem
na svém těle pocítil jeho sílu, proto jsme s tímto zajímavým
přístrojem s úctyhodným bio-energetickým výkonem 14 500
jednotek BOVIS začali experimentovat. Původně jsme jeho
využití zamýšleli jen na vodu, ale uspořádanost vodních molekul byla nízká a nesourodá, což se projevilo v nevyváženosti
mužsko-ženské energie, kterou vyzařoval. Testovali jsme celou
řadu velikostí a materiálů, jakými jsou hliník, chrom, titan nebo
stříbřitě zbarvený plast. Každý z materiálů má svá specifika a
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poděkovat Vesmíru za možnost provádění eniopsianatomických cviků
Q vrátit do normálního všedního fyziologického, psychického a informačně-energetického stavu organizmus, funkční
souvztažnost mezi jemnohmotnými těly, jejich eniostrukturami a fyzickým tělem, a jemnohmotná těla – do obvyklých život zabezpečujících informačně-energetických vzájemných výměn s informačně-energetickými poli vnějšího
prostředí.
Po ukončení eniopsianatomického tréninku je žádoucí
krátce shrnout jeho obsah, vyčlenit nejdůležitější pro další
provádění cviků, tréninku a vývoje jemnohmotných těl a jejich eniostruktur.
Důsledkem systematických a mnoholetých eniopsianatomických cviků s jemnohmotnými těly v završujícím stadiu
eniopsianatomické technologii provádění cviků je nivelace
artefaktů a dominantních stavů jemnohmotných těl a jejich
eniostruktur, které mohou vznikat v procesu enioanatomické
normalizace, tréninku a vývoje jemnohmotných těl, rychlý
návrat jemnohmotných těl, organizmu a psychiky člověka
do normálního všedního funkčního stavu, nové informačně-energetické naplňování těl, všech životních informačněenergetických bioplazem a substancí, absence informačněenergetické nedostatečnosti jemnohmotných těl a jejich
eniostruktur, vyvážené informačně-energetické potenciály
vývoje jemnohmotných těl člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, fyziologických, psychických, duchovních,
PSI-fenomenálních a sociálních možností, zformovaná
schopnost člověka rychle přecházet z eniopsianatomické do
všední obvyklé činnosti aj.
Q

Všechna stadia eniopsianatomické technologie provádění
cviků zaměřených na trénink a vývoj jemnohmotných těl napomáhají sjednocení výchovy, výuky, tréninku, vývoje, léčení,
regenerace a rehabilitace.
Enioanatomické a eniopsianatomické technologie vývoje
jemnohmotných těl a provádění eniopsianatomických cviků je snadné transformovat na univerzální eniotechnologie
sjednocení výchovy, výuky, tréninku, vývoje, léčení, regenerace a rehabilitace. Praktické využití univerzálních eniotechnologií sjednocené výchovy, výuky, tréninku, vývoje, léčení,
regenerace a rehabilitace bude mít nejlepší výchovné, výukové, vývojové a terapeutické výsledky a účinky pro člověka.
Posloupnost vývoje jemnohmotných těl
Trénovat a vyvíjet jemnohmotná těla je nutné v následující posloupnosti:
Q monokomponentní červené, světle zářivě červené, žluté,
blankytné a modré tělo – tato posloupnost je podmíněna
komponentitou a hustotou nejenom monokomponentních, ale i bikomponentních a polykomponentních jemnohmotných těl
Q bikomponentní oranžové, světle zářivě oranžové, zelené,
světle zářivě zelené, fialové a růžové tělo
Q polykomponentní tyrkysové, šeříkové, bílé a zlaté tělo
Q červené, světle zářivě červené, oranžové, světle zářivě oranžové, žluté, zelené, světle zářivě zelené, blankytné, tyrkysové, modré, šeříkové, fialové, růžové, bílé a zlaté tělo – tato
posloupnost je podmíněna topografií a hustotou těl
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elektromagnetického spektra světle zářivě oranžového, žlutého, zeleného,
světle zářivě zeleného, tyrkysového, šeříkového, fialového, růžového, bílého
a zlatého jemnohmotného těla. Čím hustější je jemnohmotné tělo vzhledem
k oranžovému tělu, tím menší má možnosti řízení jeho informačně-energetických hmot; čím jemnější je jemnohmotné tělo vzhledem k oranžovému tělu,
tím větší má možnosti řízení jeho informačně-energetických hmot. Největší
možnosti řízení má zlaté jemnohmotné tělo – pokud je optimálně vyvinuté,
pokud je nedostatečně vyvinuté – pak bílé jemnohmotné tělo, pokud je toto
nedostatečně vyvinuté – pak růžové jemnohmotné tělo, pokud je toto nedostatečně vyvinuté – pak fialové jemnohmotné tělo.
Oranžové jemnohmotné tělo člověka je primární oranžový informačně-energetický hologram, který obsahuje dva sekundární komponentní a dva sekundární
identické hologramy se specifickými strukturami a strukturami identickými s fyzic-

1
2
3

1
2
3

Obr. 8 Oranžová identická jemnohmotná těla
1 – oranžové tělo; 2 – identické oranžovo-světle zářivě červené tělo; 3 – identické oranžovočervené tělo
Oranžová identická jemnohmotná těla se tvoří při pronikání oranžového jemnohmotného
těla skrz světle zářivě červené a červené jemnohmotné tělo. Při pronikání oranžového těla
skrz jemnohmotná těla se opakuje jejich forma, struktura, vnitřní architektonika a topografie
s vytvářením oranžových identických těl (2–3).
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kým tělem. Tělo je budováno oranžovou informačně-energetickou hmotou
duchovního, kosmického, pozemského
a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času. Má vnitřní a
vnější část. Vnitřní část je strukturována stejně jako fyzické tělo, vnitřní část
červeného a světle zářivě červeného
jemnohmotného těla, vnější část je
strukturována jako vnější část červeného a světle zářivě červeného jemnohmotného těla a dílčími částmi struktur
vnějších částí všech jemnohmotných
těl, která pronikají skrz oranžové jemnohmotné tělo, je vyplněna individuálními specifickými životními oranžovými
informačně-energetickými bioplazmami a dvěma univerzálními životními informačně-energetickými bioplazmami,
z nichž jedna je umístěna v periferickém
prostoru a je vytvářena všemi jemnohmotnými těly pronikajícími skrz oranžové jemnohmotné tělo kromě světle
zářivě červeného a červeného, druhá je
vytvářena všemi jemnohmotnými těly
a je umístěna ve vnitřní části a ve vnější
části oranžového jemnohmotného těla
vymezené světle zářivě červeným jemnohmotným tělem. Jedna z bioplazem
obsahuje všechna pro člověka přírodní
pásma elektromagnetického spektra,
druhá neobsahuje pásma elektromagnetického spektra červeného a světle
zářivě červeného jemnohmotného těla.
Vnější obal vnější části těla je identický
s formou anatomicko-morfologického reliéfu fyzického těla a je umístěný
mezi obalem vnější části světle zářivě
červeného a obalem vnější části světle zářivě oranžového jemnohmotného
těla. Oranžové jemnohmotné tělo vytváří komponentní oranžovo-červené
a oranžovo-žluté jemnohmotné tělo a
identické oranžovo-světle zářivě červené a oranžovo-červené jemnohmotné
tělo. Holograficky se integruje s červeným, světle zářivě červeným, světle zářivě oranžovým, žlutým, zeleným, světle
zářivě zeleným, tyrkysovým, šeříkovým,
fialovým, růžovým, bílým a zlatým jemnohmotným tělem. Vytváří oranžovou
holografickou autonomii jemnohmotných těl a je jejím základem. Svými
informačně-energetickými hmotami a
bioplazmami se podílí na vytvoření
červené, světle zářivě červené, oranžové, světle zářivě oranžové, žluté, zelené,
světle zářivě zelené, tyrkysové, šeříkové,
fialové, růžové, bílé a zlaté holografické
autonomie a integrálnosti těchto těl.
Zabezpečuje jejich integrální, auto-
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Vliv informačně-energetického vyzařování modřínu
na člověka
Informačně-energetické vyzařování modřínu:
1. nejvíce pohlcuje oranžové, zelené, tyrkysové a růžové jemnohmotné tělo a posiluje jejich holografické integrace
2. aktivuje fungování jemnohmotných těl v oranžových, zelených, blankytných, tyrkysových, šeříkových a fialových
pásmech elektromagnetického spektra
3. nejlépe identifikuje a pohlcuje základní čakra anáhata, višuddha, srdeční a medulární
4. normalizuje a stabilizuje eniostruktury jemnohmotných těl
člověka
5. normalizuje modulování a transformace informačně-energetických hmot jemnohmotných těl člověka
6. synchronizuje informačně-energetické procesy jemnohmotných těl a organizmu, jemnohmotných těl a organizmu s biosférou
7. zabezpečuje rytmičnost informačně-energetické vzájemné
výměny meridiánu jater a předního středního meridiánu,
intelektuálního a desetivteřinového biologického rytmu
8. posiluje terapeutický účinek při eniodendroléčení nemocí
očí, orgánů močového, pohlavního, trávicího, dýchacího
a nervového systému, bolestí pravé podžeberní oblasti,
strukturních a funkčních poruch trávicího systému, zvracení, atonie, diarei, nechutenství, poruch polykání, bolestí
hlavy a závratí, bolestí bederní páteře, mezižeberní neuralgie, ptózy dělohy a pochvy, bolestí kýl, poruch vylučování,
ledvinových kolik, dermatoidů, svědění pohlavních orgánů,
poruch psychiky, fobií aj.
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Informačně-energetické vyzařování modřínu napomáhá
intelektuálnímu vývoji člověka, normalizaci rytmů informačně-energetických procesů motoriky, nádechu a výdechu.
Tyto všeobecně popsané charakteristiky informačně-energetického vyzařování modřínu mají obecnou pravděpodobnost 77-82 %, ta se výrazně zvyšuje až na 100 %, pokud se tyto
charakteristiky prozkoumají a určí individuálně pro konkrétního člověka.
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Všechny parametry a požadavky na zveřejňované materiály jsou uvedené
na internetových stránkách časopisu www.eniologiecloveka.cz v odkazu Publikujte v časopisu.
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Q Funkce kyvadla v mentální diagnostice (prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.)
Q Partnerské vzťahy a ich vplyv na zdravie (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)
Q Sexuální dysfunkce a další nežádoucí účinky antidepresiv (Lena Jurášková,
MUDr. Petr Simeon Gajdoš)
Q Suplementace potravinovými doplňky v kulturistice
(MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.)
Q KOVPOHONID (Ak. mal. Jiřina Průchová)
Q Eniomykoterapie (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
Q Eniopsianatomická technologie vývoje kanálového systému
jemnohmotných těl člověka (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
Q Informačně-energetický vliv borovice, akátu, třešně a slivoně švestky
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