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stresů, strachu a psychických problémů.
Duchovní neklid tedy zhoršuje funkci
imunitního systému jak pro vypořádání se s covidem-19, tak s mnoha jinými
problémy.
Ze závěrů mentální diagnostiky tedy
vyplývá, že je málo funkční brzlík, a to
se projevuje tím, že v něm nedostatečně dozrávají lymfocyty v T-lymfocyty a
makrofágy. T-lymfocyty jsou pro imunitu a autoimunitu organismu zcela zásadní a diferencují se na:
Cytotoxické T buňky – jsou buňky,
zprostředkovávající buněčnou imunitní odpověď.
Pomocné T buňky – produkují látky, které aktivují jiné T-buňky. Jsou
to buňky specificky stimulující další
buňky imunitního systému prostřednictvím sekretovaných cytokinů.
Regulační T buňky – také nazývané supresorové T buňky, tyto buňky
potlačují odezvu B-buněk a jiných
T-buněk na antigeny. V imunitním
systému mají nezastupitelnou roli v
regulaci imunitní odpovědi, čímž přispívají k imunologické toleranci a k
potlačování periferní autoreaktivity.
Je možné vysledovat, že regeneraci
brzlíku pomáhají dva proteiny: interleukin-22 a interleukin-7. Jde vlastně o cytokiny [6]. Stářím organismu se postupně funkce brzlíku oslabuje a současně
se snižuje stimulace hormonů hypofýzy
(růstový hormon, luteinizační hormon,
prolaktin, hormon uvolňující gonadotropin, ACTH). Brzlík přes hypofýzu

ovlivňuje nadledvinky a tím i reguluje
kortizol v krvi. Je to tak regulačně provázáno! Např. lze najít, že insuficience
brzlíku sníží aktivaci kortizolu, který nestačí zregulovat vzniklou cytokinovou
bouři. Interleukin-22 a interleukin-7 se
dají i mentálně aktivovat a vylepší se tak
funkce brzlíku, čímž se stabilizuje celý
imunitní systém. Vychází to i při stresu.
Mobilizací interleukinů se činnost brzlíku vylepší.
Vliv zanesení cévních vlásečnic
Covid-19 se množí v plicních buňkách a odtud se dostává do krve. Covid19 se spojí s receptory buněk a pronikne
do buňky. V ní se začne množit. Mění
vnitřní strukturu buňky, ale v první fázi
nemusí změnit vnější povrch buňky.
Buňka mění náboj na kladný. Buňky jsou
tedy buňkami tělu vlastními, protože
receptory na nich odpovídají buňkám
těla. Jsou tedy tělu vlastní a imunita těla
je neodhalí. V pozdějším stádiu nemoci
se buňky deformují i zvenčí a imunita je
z těla vyloučí. V krvi koluje asi 30 % tělu
vlastních toxických látek a ostatní látky
se postupně z těla vyloučí.
Takový problém nenastane jen při infikování těla covid-19 infekcí. Je logické,
že podobný problém vytvoří i toxické
látky, nanomateriály nebo jiné virové
infekce. Dostanou se až do buněk, mění
jejich strukturu, ovlivní chemické pochody v nich. Navenek však se taková
buňka jeví jako tělu vlastní a imunitní
systém ji neodstraní.
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Díky náboji mají tělu vlastní toxické
látky tendenci usedat na nervové buňky
a nervová zakončení. Taky se usazují na
stěnách krevních vlásečnic. Důsledkem
toho je, že buňky mají zhoršené vyživování a čištění od zplodin jejich činnosti.
Velmi výrazné se to projevuje na vlásečnicích v mozku a na neurogliích. Proto
má mozek horší výživu a projevuje se to
na mnoha funkcích na těle.
Pokud mentálně zapůsobíme na tělu
vlastní toxické látky na sinu a nervových vláknech na srdci, působí to také
na vlásečnicích a neurogliích na mozku. Je zajímavé, že působením na tyto
toxiny na nervových vláknech a sinu na
srdci, působí toto vlnění na nervových
vláknech na celém těle. Naopak to neplatí.
Popsaný problém se vyskytuje u
většího procenta pacientů a vyvolává
problémy různého typu. Pro postupné
uvolňování těchto tělu vlastních toxických látek jak z krevních vlásečnic, tak
i z nervových zakončení je dobré brát
1 tbl/den Hesperutinu (vitamíny P a C),
zinku a vitamínu E.
Závěr
Článek přináší informace o chování
imunitního systému člověka při napadení virem covid-19. Jsou uvedeny
mentální diagnostické postupy [8], [9]
i možnost ovlivnění průběhu nemoci.
Prevence onemocnění je jednou z potřebných metod udržet člověka ve zdraví a pohodě.
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Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ČR čeští lékaři v roce 2019 předepsali recepty na 242 000 000
obvyklých denních dávek antidepresiv, což je 3 x více než před 7 lety a odpovídá to 600 000 pacientů, kteří
by lék užívali každý den.
Lena Jurášková, Petr Simeon Gajdoš

Sexuální dysfunkce a další nežádoucí účinky
antidepresiv
Sexual dysfunction and other side effects of antidepressants
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Abstrakt. PSSD – Sexuální dysfunkce je dobře zdokumentovaným vedlejším účinkem selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), ať už se používají k léčbě deprese, úzkosti, panické poruchy nebo obsedantně-kompulzivní poruchy. Post-SSRI sexuální dysfunkce (PSSD) je stav vyvolaný antidepresivy, při kterém se sexuální funkce po
ukončení léčby především SSRI, inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu nebo noradrenalinu (SNRI) úplně nevrátí
k normálu. Dalšími častými vedlejšími účinky SSRI jsou emoční plochost (anhedonie), emoční odstup a celková ztráta
osobní identity. Existuje také souvislost s dalšími zničujícími příznaky vyvolanými SSRI, jako je únava mozku a zpomalení jeho funkcí, dlouhotrvající únavnost, poruchy pohybu (akatizie), suchost, necitlivost kůže atd. Není pochyb o tom,
že tyto léky mohou být někdy prospěšné, pokud jsou předepsány zřídka, když všechno ostatní selže. Výzkumy zjistily,
že SSRI nezmírňují depresivní příznaky u 60-70 % pacientů, zato mají závažné vedlejší účinky. Marketing farmaceutických společností masivně předkládá zkreslené a zjednodušené vyobrazení depresivního syndromu, který lze odstranit
užíváním „šťastných pilulek”, což negativně ovlivnilo samotnou psychiatrii i celou společnost. Masivní předepisování
psychotropních léků (tzn. léků působících na psychiku), zejména SSRI, pokračuje navzdory rozsáhlým důkazům o jejich ničivých vedlejších účincích, včetně rizika zvýšené sebevražednosti. Psychotropní léky ve velkém množství případů dokonce zhoršují problém, který měly řešit. Miliony lidí jsou „otupělí“ antidepresivy, které udržují jejich původní
psychický stav nedořešený, způsobují další příznaky a problémy, trvale poškozují jejich sexualitu, a tím brání cestě
ke skutečnému uzdravení. Informovaný souhlas s lékařským ošetřením je zásadní. Pacienti mají právo na informace o
doporučené léčbě, aby mohli adekvátně spolurozhodovat o svém zdraví. V psychiatrii bohužel existuje velká neochota
poskytovat pacientům podrobnosti o nežádoucích vedlejších a následných účincích SSRI a jiných psychotropních léků.
Abstract. PSSD – Sexual dysfunction is a well-documented side effect of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), whether used to treat depression, anxiety, panic disorder, or obsessive-compulsive disorder. Post-SSRI sexual dysfunction (PSSD) is an antidepressant-induced condition in which sexual function does not return to normal after discontinuation of SSRI, or serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI). Other common side effects of SSRIs
are emotional flatness (anhedonia), emotional distance, and total loss of personal identity. There is also an association
with other debilitating symptoms caused by SSRIs, such as brain fag, prolonged fatigue, movement disorders (akathisia), general dryness, numbness of the skin, etc. There is no doubt that these medicines can sometimes be beneficial if
prescribed scarcely, and only if everything else fails. Researches have found that SSRIs do not alleviate the symptoms of
depression in 60-70% of patients, but have serious side effects, including an increased rate of suicidality. The distorted
and simplified depiction of depression, which can be corrected by taking „happy pills“ and powerfully propelled by the
marketing of pharmaceutical companies, has negatively affected psychiatry and the whole society. Massive prescribing
of psychotropic medication (psychiatric drugs), especially SSRIs, continues despite extensive evidence of their devastating side effects. In a large number of cases, psychotropic drugs even exacerbate the problem they were intended to
solve. Millions of people are „numbed“ by antidepressants that maintain their original psychological state, cause other
symptoms and problems, permanently damage their sexuality, and thus hinder the path to the cure. Informed consent
to medical treatment is essential. Patients have the right to receive complete information about recommended treatment so that they can make an adequate decision. Unfortunately, there is a great reluctance in psychiatric practice to
provide patients with details of adverse side effects and persistent damage of SSRIs and other psychotropic medication
after discontinuation.
Klíčová slova: #sexuálnídysfunkcepoSSRI, #anhedoniepoSSRI, #PSSD, #syndromPSSD, #chemickálobotomie.
Key words: #PSSD, #postSSRIsexualdysfunction, #postSSRIsyndrom, #zombiestateinducer, #chemicallobotomy.
Cílem tohoto článku je poskytnout reálnější pohled na užívání psychofarmak z řady SSRI a SNRI antidepresiv. Tento
pohled se bude nepochybně diametrálně lišit od zaběhnutých frází, které často v poradnách psychiatrů či u praktických
lékařů pacienti slýchají, a sice: „Jedná se o bezpečnou léčbu. Nežádoucí účinky jsou velmi vzácné a většina z nich bez
následků brzy odezní.”
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Budící síla elektrického pole může působit na uspořádání
nábojů i v nenabitém tělese prostřednictvím elektrostatické indukce (obr. č. 4´). Vymizí-li elektrické pole, přestane na
elektrony působit elektrická síla a elektrony se vrátí do původního nativního stavu (obr. č. 4).

Obr. č. 4 Nativ tělesa – u izolantů se elektrony po tělese nemohou
přesunovat. Po vložení do elektrického pole se posunou pouze uvnitř
atomů, případně molekul (obr. č. 4´).

Obr. č. 4´ U izolantů zůstává indukovaný náboj v tělese. Na koncích
těles, která jsou v elektrickém poli, vznikají opačné náboje, na které
může působit elektrická síla. Atom již není kruhový, ale jakoby oválný. Pravá část tělesa se nabíjí kladně a levá záporně. Celkový náboj je
ovšem stále nulový. Vzniká elektrostatická síla. Tak lze vysvětlit, proč
jsou nenabitá tělesa přitahována k elektricky nabitému tělesu. Jev
zmizí se zánikem elektrického pole.

Kovy a elektrické vlastnosti látek
Elektrické vlastnosti látek6, těles, kovů, nekovů, vodičů i
izolantů nabízejí možnost, zvážit vliv jejich fyzikálních vlastností a fyziky prostředí na chemické procesy. Ukazuje se, že ne
chemické, ale fyzikální procesy, fyzikální síly, energetická pole,
energie a frekvence jsou prvotními hybateli sil v látce či tělese.
Prostředníky jsou elektrony a fotony. Vybuzené elektrony na
valenčních orbitalech atomů jsou přímými účastníky změn v
látce. O fotonech budeme mluvit později.
Fyzika prostředí je primární. Sekundárně generuje chemické procesy. Z tohoto důvodu je zapotřebí se primárně zabývat
fyzikálními vlastnostmi prvků, které jsou známy z Mendělejevovy tabulky prvků, ze kterých je látka vystavena.
Tyto a následující poznatky ze školních lavic budeme potřebovat k lepšímu pochopení nejen procesu restaurování
elektromagnetické energie živého organizmu, zejména však
vzniku možných příčinných faktorů různých druhů tzv. civilizačních onemocnění, které se „zhmotňují“ jakoby odnikud,
kdy nikdo neví odkud. Neznámá je i jejich příčina. Neví se, kdo
je stvořil. Jsou přírodního nebo umělého charakteru? Jedná se
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o záměr, trest nebo pouhou shodu náhod? Neví se. Co se však
ví, je, že existují. Trápí v podobě stanovené lékařské diagnózy
miliony lidí na celém světě. Převážná většina nemocí má své
kořeny primárně ve fyzikálních procesech stavu vnějšího a
vnitřního prostředí, ve kterém se těleso – látka – nachází.
Budící síly
Abychom mohli předvídat počasí, které vzniká v troposféře, je zapotřebí znát teplotu vzduchu, oblačnost, tlak vzduchu,
možnost srážek, vzdušné proudy, směr větru atp. Stejně tak je
tomu i u virů a fyzikálních stavů, které viry aktivují. Co víme o
virech? Viry se pohybují na okraji živé a neživé přírody. Jsou
složeny z kovů i nekovů. V materiální rovině na ně lze působit různými silami. Elektrovat je (obr. č. 3´, obr. 4´). Přítomnost
budících sil stimulují viry k životu. Oživují je. Odstraněním
budících fyzikálně aktivních sil mizí i silové pole, které elektrováním nabudilo elektrony v těle viru. Viru chybí budící síla.
Upadá do latentního stavu (obr. č. 3, obr. č. 4). Spí. Spát může
dlouho. Celý život jedince. Může však být cíleně vzbuzen příkonem elektronů obsažených v jiném budícím fyzikálně aktivním poli. Tou budící silou může být kinetická energie fyzikálního pole s jeho dynamickými účinky, které jsou dány frekvencí,
vlnovou délkou a amplitudou.
Kinetická energie různých fyzikálně silových mechanických polí aktivuje či deaktivuje fyzikální procesy změny formace elektronů ve valenčních orbitalech těles, kde
se elektrony nachází. Skokové reakce elektronů znamenají
akci. Zapnou nebo vypnou. Záleží na expozici elektronů fyzikální silou, její frekvenci i dobovém účinku síly, která je
schopna vlnovým procesem iniciovat aktivační povel v DNA
a RNA stejně, jako když do Golema vložíte kouzelný šém.
Pohybová energie elektronů různých zdrojových aktivačních
fyzikálních polí působí objektivně mechanickou cestou. Působí na kladně i záporně nabité částice v atomech příslušného
vodivého i nevodivého tělesa. Záleží na hybnosti, setrvačnosti, frekvenci, dobovém účinku a dalších fyzikálních faktorech,
které mohou cíleně ovlivnit základní fyzikální vlastnosti atomů v kovech i nekovech (obr. č. 3, č. 3´, 4, č. 4´).
Aktivace a deaktivace
Pochopením dynamických účinků fyzikálních sil a jejich vlivu na morfologii elektronů v látce, můžeme zvážit, zda se za
příčinnými souvislostmi vzniku virových onemocnění v tělese
neukrývají konkrétní aktivizující fyzikální procesy a fyzikální
síly. Původce by byl nalezen. Jeho lokalizace by umožnila najít
klíč k jeho eliminaci. Jednoduše jej vypnout. Zrušit fyzikální
sílu, která aktivovala takové uskupení elektronů, které zažehlo jiskru životních procesů ve viru a následně aktivovalo jeho
DNA a RNA. A tím vir aktivovalo – „oživilo“. V tomto případě je
zapotřebí si uvědomit, že pokud je příčina nemoci dána stavem prostředí, ve kterém se těleso (živý organizmus) vyskytuje, je složité, popřípadě nemožné DNA a RNA viru deaktivovat
chemickou cestou, protože pomoc leží na úrovni fyziky prostředí. To samé platí i u očkování. Očkování na bázi chemických procesů je vhodné ve všech jiných případech, jen ne u
virových onemocnění, kdy příčina není na bázi chemických
procesů, ale na úrovni fyziky prostředí. Teprve v případě, že
dojde vlivem virózy k takové zátěži organizmu, která umožní
namnožení bakterií v organizmu, nastává možnost, hledání
cest očkování proti konkrétnímu známému činiteli chemickou
cestou.
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káty (ležaté osmičky). Dal se vysledovat
její počátek, tedy od kterého ucha toto
proudění začalo. A to od pravého k levému. Její střed byl na úrovni dutiny ústní.
Tento střed vyzařoval energii působící
na hlasivky. Dalším významným vjemem
bylo zvědoměné otevření korunní čakry
a zesílený proud světla v tomto kanále.
Na to reagovala energie ladící sluch a
společně s proudem z korunní čakry začaly téct ze tří směrů do jednoho bodu,
a to do šišinky. Postupně tato energie
ve tvaru spirály ze svého nejsilnějšího
centra proudila dolů do srdce. Proudění
se postupně proměnilo – z šišinky tato
energie proudila celým páteřním kanálem do oblasti kosti křížové a zpět. V reakci na to se jednotlivé obratle začaly
rozestupovat, pravděpodobně k většímu zprůchodnění celé páteře.
Během testování jsem pozorovala,
že pyramida má vliv na aktivace dvou
postranních čaker (viz obr.) v úrovni duchovního srdce a dvou v oblasti druhé
čakry. Dále pracuje s celou oblastí 5.
čakry, s hlasivkami, vyjádřením a vším,
co do této oblasti náleží nebo náleželo
dříve.
b) Využití zvuku jako impulzu
pro práci s energií ve spolupráci
s pyramidou
Při několikanásobném vyslovení „hrm-brm“ s postupným zaměřením na tři
oblasti jsem pozorovala rozdílné vlivy.
První z nich byla oblast kosti křížové. Ta
reagovala přísunem energie mířící od
země na pravé straně těla, přes levou
a vytvořila kouli kolem těla. V druhém
případě jsem se zaměřila na oblast 4.
čakry. Zde to bylo bez reakce. Třetí oblastí byla 6. čakra. Po vyslovení „mantry“
došlo k vytvoření vertikální spirály, která
vystupovala z šišinky, přes třetí oko ven
před čelo, kde se stáčela dovnitř.
c) Umístění pyramidy nad hlavou
Po umístění nad hlavu jsem vnímala,
že dochází k odvádění energie z mého
těla.
d) Umístění pyramidy pod nohy
Pyramidu jsem umístila na zem a rozkročmo jsem si nad ni stoupla. Během
několika vteřin jsem cítila výrazný příval
energie skrz chodidla od země.
e) Umístění pyramidy na třetí oko
Při umístění do oblasti třetího oka
jsem vnímala, jak se velikost této oblasti
velmi rychle zvětšuje. Dochází k rozšíření aktivního průzoru třetího oka. V tom-

to místě jsem cítila přítomnost levotočivé spirály, která se po vyslovení slova „EGAIA“
zastavila a změnila směr svého otáčení. Tedy doprava.
f) Umístění pyramidy pod celé tělo
Při vzporu klečmo jsem umístila pyramidu pod střed těla (oblast břicha), vyplázla
jazyk, 3x se nadechla a vydechla a vyčkala na reakci. Během chvilky se dostavilo
brnění na špičce jazyka, brnění na hlasivkách, silné pocity přítomnosti energie v brzlíku a poté vlna energie do srdce. Po odeznění vlny se aktivovala druhá strana třetího
oka (na zadní straně) a začala načítat.
g) Využití pyramidy při načítání informací
Když se zaměřím na načítání v přítomnosti pyramidy, tak docházelo k následujícímu. Samovolně se zvětšoval prostor uvnitř lebky, a to do takové míry, dokud nevznikl dostatečný prostor. Do procesu zvětšování jsem nijak nezasahovala. Byla jsem
pouhým pozorovatelem. Zatím mi není známá maximální kapacita, dle čeho se vymezuje, ani to, zda ji určuje tělo či něco jiného. Po vytvoření odpovídajícího prostoru
mi samovolně začaly „vletovat“ informace do mozku a cítila jsem jejich zařazování
do konkrétních připravených míst. Tento jen byl pro mě obzvláště zajímavý a cítím
zde veliký potenciál.
h) Doprovodné tělesné vjemy
Mezi ně určitě zařazuji bušení srdce (ke konci testování) a výrazná míra pocení,
obdobné jako když telefonuji (stresové pocení).

Slovanský čakrový systém od Věry Ovečkové (7)

Subjektivní poznatky k samotnému přístroji
Načítání informací se děje v přítomném čase a lze načítat až do 8. dimenze. Přístroj pracuje s 3. vrstvou DNA (vzestup a aktivace). Tedy ideální pro nejen osobní
posun, ale také pro posun celého lidstva prostřednictvím jednotlivce. Přístroj dokáže zvýraznit zdravotní problémy, aby byly viděny. Proto doporučuji opatrnost u uživatelů, kteří mají např. onemocnění žaludku a jiná. V přiloženém obrázku znázorňuji
vyzařování přístroje. Mgr. Kateřina Kinclová.
Voda – životodárná, a přesto záhadná tekutina (8) – byl název mého článku
v čísle 24, který podrobně představil naše energo-informační systémy pro vodu. Po
roce bádání a pokračování výzkumu opět představujeme celou řadu novinek, které
nás samotné překvapují.
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Zkušený enioterapeut vytváří předem různé terapeutické
hologramy z integrálních informačně-energetických hmot
biopolí několika hub pro enioléčení určité nemoci eniomykoterapií. Může být vytvořen univerzální eniomykoterapeutický
hologram, jehož obsahem mohou být informačně-energetické hmoty biopolí několika hub až několik desítek hub. Enioterapeut uskutečňuje informačně-energetické ozařování,
aplikace a implantace koncentrovanými integrálními informačně-energetickými mykoterapeutickými hmotami nebo

předem vytvořenými terapeutickými hologramy. Komplexní
léčení je zabezpečeno užíváním preparátů z hub, informačněenergetickým ozařováním, informačně-energetickou aplikací
a implantací nejenom koncentrovanými informačně-energetickými hmotami biopolí hub, ale i aplikovanými a implantovanými různými terapeutickými hologramy. Takové enioléčení eniomykoterapií zrychluje uzdravení z většiny chorob bez
komplikací.
Terapeutická účinnost eniomykoterapie je závislá na vývoji
PSI-fenomenálních schopností enioterapeuta rozlišovat pásma elektromagnetického spektra biopolí hub, barevného vidění aury hub a informačně-energetických hmot biopolí hub,
umění integrovat informačně-energetické hmoty z biopolí
různých hub, telepatického přijímání informací z biopolí hub,
umění a návyků vytvářet anatomické, enioanatomické, eniocytologické, eniohistologické, eniopsianatomické, eniopsifenomenální a jiné terapeutické hologramy z integrálních koncentrovaných informačně-energetických hmot biopolí různých
hub a preparátů z nich, umění řídit terapeutické hologramy aj.
Eniomykoterapie se lehce sjednocuje s eniofytoterapii, eniodendroterapií, eniolitoterapií, eniospeleoterapií, eniovodoterapií, eniokrajinoterapií, eniofarmakologickou, eniohomeopatickou a jinými druhy enioterapií. Při sjednocení informačně-energetických hmot z informačně-energetických polí hub,
léčivých bylin, stromů, kamenů, krajiny, jeskyní, vody, léků, homeopatických preparátů a jiných objektů vznikají emergenční
terapeutické vlastnosti informačně-energetických hmot. Taková sjednocení v praxi enioléčení jsou neznámá. Je nutný jejich vědecký výzkum a poznání. Z praktické zkušenosti autora
byl pozorován univerzální terapeutický účinek při sjednocení
informačně-energetických hmot biopolí hub s informačně-

energetickými hmotami biopolí léčivých bylin, stromů, léků,
homeopatických preparátů a jiných objektů.
Eniomykoterapie je svou technologií podobná eniodendroterapii, ale liší se terapeutickým informačně-energetickým obsahem. Každá houba a mykopreparáty z nich mají své
specifické informačně-energetické pole. Dnes je málo známo,
které informačně-energetické hmoty určitých hub je možné
využít pro léčení jednotlivých nemocí, které houby v procesu aktivní informačně-energetické vzájemné výměny větší
měrou předávají své životní informačně-energetické hmoty
a bioplazmy, nebo pohlcují informačně-energetické hmoty
a životní bioplazmy z biopole a jemnohmotných těl člověka.
Popsaná eniomykoterapie má tuto posloupnost procedur:
vybrat houbu podle informačně-energetického souladu
s jemnohmotnými těly pacienta a enioterapeutické nutnosti
identifikovat kolem houby Hartmannovu síť, její obdélníky,
pásma a geoanomální zóny
pokud je enioléčba prováděna v přírodě, pacient se postaví
k houbě v anatomické poloze uprostřed Hartmannova obdélníku tváří směrem na východ nebo sever
pacient se vítá s houbou
prosí jemnohmotný svět a houbu o svolení k aktivní informačně-energetické vzájemné výměně svých jemnohmotných těl s jejím biopolem
sděluje houbě cíl aktivní informačně-energetické vzájemné výměny mezi sebou a jí
očekává odpověď houby (pozitivní odpovědí je lehké píchání v těle, dlaních, pocítění vibrací, tepla, lehký náklon
těla k houbě, kývání těla; negativní odpovědí je pocit
chladu, odchýlení těla od houby, nepříjemné mravenčení
pokožky, lehké stisknutí hlavy, lehká bolest hlavy, závrať,
pokažená nálada aj.); pokud je obdržena negativní odpověď, eniomykoterapii není vhodné provádět
pokud je obdržena pozitivní odpověď, pacient s pomocí
enioterapeuta nejprve posílá houbě svou univerzální životní informačně-energetickou bioplazmu s přáním dobrého
zdraví, vzájemného informačně-energetického souladu
s jinými houbami, šťastný růst a vývoj na tomto místě
následně pacient zavírá oči, uvolňuje svaly, přestává aktivně myslet, dosahuje bezmyšlenkového stavu mozku a
v klidném stavu pasivně přijímá informačně-energetické
vyzařování biopole houby
ozařování informačně-energetickými hmotami z biopole houby přijímá 5-15 minut; pokud u pacienta vznikají
nepříjemné pocity, vjemy, emoce, vnitřní prožitky, vidění,
sluchové halucinace, závratě, vegetativní poruchy, negativní a destruktivní myšlenky, které pacient není schopen
snést, je nutné poděkovat jemnohmotnému světu a houbě
a eniomykoterapii přerušit
po završení eniomykoterapie je dobré si zapamatovat
všechny pocity, vjemy, emoce, myšlenky, bezpodmínečně
poděkovat houbě, jemnohmotnému světu, Vesmíru a Zemi
za možnost léčení informačně-energetickými vyzařováními
biopole houby, popřát houbě zdraví, s vděčností a klidně
od ní odejít.
Tuto technologii eniomykoterapie může samostatně využít
každý člověk bez ohledu na jeho věk, vzdělání a víru. Nežádoucí následky eniomykoterapie nejsou zjištěny ani pozorovány. Uvedená eniomykoterapie nevyužívá všech potenciálních možností biopole hub a mykopreparátů z nich.
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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 oranžového jemnohmotného těla, zůstává neprozkoumána a nepoznána.

stručný

obsah

A. L. Vasiľčuk

Enioanatomická norma, hypotrofie a hypertrofie
oranžového jemnohmotného těla
Enioanatomic norm, hypotrophy and hypertrophy
of the orange subtle human body
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Pokračování z čísla 22-28

Resumé. Je popsána enioanatomická norma, hypotrofie a hypertrofie oranžového jemnohmotného těla člověka.
Je vysvětlen informačně-energetický vliv enioanatomické normy, hypotrofie a hypertrofie oranžového těla na zdraví,
vývoj a zdokonalení člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, fyziologické, psychické, intelektuální, duchovní,
PSI-fenomenální a sociální možností.
Resume: There is described the enioanatomic norm, the hypotrophy and the hypertrophy of the orange subtle human
body. There is explained the informative and energetic impact of enioanatomic norms, orange body hypotrophy and
hypertrophy on human health, development and improvement, human characteristics, peculiarities, abilities, physiological, mental, intellectual, spiritual, PSI-phenomenal and social possibilities.
Klíčová slova: oranžové jemnohmotné tělo, enioanatomická norma, hypotrofie, hypertrofie, vývoj člověka, duchovnost, PSIfenomenální schopnosti.
Key words: orange subtle body, enioanatomic norm, hypotrophy, hypertrophy, human development, spirituality, PSI-phenomenal abilities.
Aktualita. Bez znalosti enioanatomické normy, hypotrofie a hypertrofie oranžového jemnohmotného těla není
možné vytvořit enioanatomické, eniopsianatomické, enioholografické, eniopsychické a PSI-fenomenální technologie cíleně nasměrované výchovy, výuky, tréninku, vývoje
a zdokonalování člověka, jeho těl, vlastností, zvláštností,
schopností, fyziologických, psychických, duchovních, PSIfenomenálních a sociálních možností a eniomedicínské
technologie enioléčení, regenerace, rehabilitace, rekonvalescence a rekondice člověka. Proto je nutné všestranně
poznat informačně-energetický vliv enioanatomické normy, hypotrofie a hypertrofie oranžového těla na integrální, příčinně-následkový, dualistický a harmonický vývoj
člověka, jeho těl, vlastností, zvláštností, schopností, jeho
vitalitu, životní činnost, zdraví a život.
Cíl. Popsat enioanatomickou normu, hypotrofii a hypertrofii oranžového jemnohmotného těla člověka.
Strukturálně-funkční norma oranžového jemnohmotného těla je reprezentována takovými anatomickými charakteristikami, při kterých se jeho vnější obal nachází mezi vnějšími obaly vnějších částí světle zářivě červeného a světle zářivě
oranžového jemnohmotného těla s optimálním fungováním
při určitých zátěžích.
Do strukturálně-funkční normy vyvinuté oranžové jemnohmotné tělo (obr. 1.-4.) informačně-energeticky zabezpe-

čuje morfogenezi ve větší míře tkání, strukturálně-funkčních
jednotek, v menší míře buněk a morfologických struktur organel buněk fyzického těla. Napomáhá podporovat funkce buněk, posiluje zdraví, imunitu, životaschopnost, životní činnost,
sílu svalstva, sexuální potenci, zlepšuje elasticitu fibrózních
(kolagenních, elastických a retikulárních) vláken pojivových
tkání, zvětšuje amplitudu pohybů v kloubech a rozsah ohebnosti, napomáhá otužování a adaptaci organizmu na vnější
prostředí. Pod vlivem oranžového těla se v člověku formuje
vysoce vyvinutý intelekt, uvědomování si významu režimu
dne, stravování, odpočinku, tělocviku a hygieny těla pro vývoj
člověka, schopnost ovládat psychofyziologické metody uvolnění kosterního svalstva, relaxace a regenerace organizmu,
vyvíjí se intuice, pohybová paměť, schopnost léčitelství a ovládání fyzického světa. Psychoemocionálně se člověk projevuje
komunikativností, upřímností, humánností, dobrosrdečností,
tolerancí, optimizmem, pozitivními emocemi, bezkonfliktností, nepřítomností negativních emocí a schopností uklidňovat
jiné lidi. Oranžové tělo podmiňuje projev sociálně-biologických vlastností člověka umem, vyvážeností, praktičností, opatrností, ohledem na zájmy společnosti a jednotlivých lidí, ale
v jednotlivých případech se projevuje lehkovážnost, pasivita
a lenost.
Oranžové jemnohmotné tělo informačně-energeticky
zabezpečuje projev tkání, strukturálně-funkčních jednotek,
v menší míře buněk, ultraanatomicko-morfologických struk-
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Obr. 2 Vnější části jemnohmotných těl člověka (sagitální řez)
1 – červené tělo; 2 – světle zářivě červené tělo; 3 – oranžové tělo; 4 – světle zářivě oranžové tělo; 5 – žluté tělo; 6 – zelené tělo; 7 – světle
zářivě zelené tělo; 8 – blankytné tělo; 9 – tyrkysové tělo; 10 – modré tělo; 11 – šeříkové tělo; 12 – fialové tělo; 13 – růžové tělo; 14 – bílé tělo;
15 – zlaté tělo
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Tematický plán praktické výuky

8. Který sušumnový segment vytváří čakra múládhára?
9. Se kterými kanály a mikrokanály se spojují múládhárové
mikrokanály?
10. Jaký systém, jaké subsystémy a subultrasystémy vytvářejí
múládhárové mikrokanály?
11. Charakterizujte enioanatomickou normu, hypotrofii a hypertrofii čakry múládhára.
12. Které nemoci je možné léčit pomocí životních informačně-energetických bioplazem čakry múládhára a jejím prostřednictvím?
13. Které zvláštnosti má čakra múládhára?

Téma praktické výuky č. 27
Enioanatomie čakry múládhára

Téma praktické výuky č. 28
Enioanatomie čakry svádhišthána

Čakra múládhára
1–2 – základní kužely čakry: 1 – červený kužel, struktura červeného
jemnohmotného těla; 2 – světle zářivě červený kužel, struktura světle
zářivě červeného jemnohmotného těla

Výukový cíl praktické výuky: zformovat u studentů enioanatomické znalosti o čakře múládhára.
Oborově orientační cíl praktické výuky: naučit internisty,
lékaře, enioterapeuty, reflexní terapeuty, valeology, rehabilitační pracovníky, psychology, eniopsychology a studenty všestrannému enioanatomickému chápání čakry múládhára.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Výukové otázky
Enioanatomická charakteristika čakry múládhára.
Enioanatomická norma čakry múládhára.
Hypotrofie čakry múládhára.
Hypertrofie čakry múládhára.
Zvláštnosti čakry múládhára.

Základy čakry svádhišthána
1–2 – základní kužely čakry: 1 – oranžový kužel, struktura oranžového jemnohmotného těla; 2 – světle zářivě oranžový kužel, struktura
světle zářivě oranžového jemnohmotného těla (nahoře – s kulatými
okvětními lístky, dole – s oválně kulatými okvětními lístky)

Kontrolní otázky
Co představuje čakra múládhára?
Jaké jsou nejdůležitější enioanatomické charakteristiky
čakry múládhára?
Jaké strukturní zvláštnosti má čakra múládhára?
Ve kterém čakerním kuželu se nachází kundaliní-šakti? Co
je to kundaliní-šakti?
Kolik okvětních lístků má jeden čakerní kužel čakry múládhára a kolik jich má čakra celkem?
Jaká je integrální mantra čakry múládhára a jaké jsou
mantry jejích okvětních lístků?
Na stavbě kterých kanálů se podílejí mikrokanály čakry
múládhára?

Výukový cíl praktické výuky: zformovat u studentů enioanatomické znalosti o čakře svádhišthána.
Oborově orientační cíl praktické výuky: naučit internisty,
lékaře, enioterapeuty, reflexní terapeuty, valeology, rehabilitační pracovníky, psychology, eniopsychology a studenty všestrannému enioanatomickému chápání čakry svádhišthána.

1.
2.
3.
4.
5.

Výukové otázky
Enioanatomická charakteristika čakry svádhišthána.
Enioanatomická norma čakry svádhišthána.
Hypotrofie čakry svádhišthána.
Hypertrofie čakry svádhišthána.
Zvláštnosti čakry svádhišthána.
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Třešeň
Vliv informačně-energetického vyzařování třešně
na člověka
Informačně-energetické vyzařování třešně:
1. nejvíce pohlcuje oranžové, blankytné, šeříkové a bílé jemnohmotné tělo a posiluje jejich holografické integrace
2. aktivuje fungování jemnohmotných těl v červených, světle
zářivě zelených, blankytných, modrých, šeříkových a fialových pásmech elektromagnetického spektra
3. nejlépe identifikuje a pohlcuje základní čakra múládhára,
višuddha, ádžňa a sahasrára
4. normalizuje a stabilizuje eniostruktury jemnohmotných těl
člověka
5. synchronizuje informačně-energetické procesy jemnohmotných těl a organizmu, jemnohmotných těl a organizmu s biosférou
6. harmonizuje eniostruktury eniobuněk, eniotkání, strukturálně-funkčních jednotek enioorgánů, eniosystému enioorganizmu, jemnohmotných těl s biosférou
7. zabezpečuje rytmičnost informačně-energetické vzájemné výměny meridiánu srdce, emocionálního, minutového
a vteřinového biologického rytmu
8. posiluje terapeutický účinek při eniodendroléčení bolestí
hlavy, bolestí v oblasti srdce, nedostatečného prokrvení
mozku, poruch srdečního rytmu, poruch funkcí jater, žlučníku, arytmie, žloutenky, hypomnézie, stavů neklidu, psychóz, emocionálních poruch aj.
Informačně-energetické vyzařování třešně napomáhá normalizaci rytmů informačně-energetických procesů emocí,
krevního oběhu, peristaltiky, srdečního rytmu, funkcí mozku,
vzrušivosti a utlumení neuronů mozku.
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Tyto všeobecně popsané charakteristiky informačně-energetického vyzařování třešně mají obecnou pravděpodobnost
72-75 %, ta se výrazně zvyšuje až na 100 %, pokud se tyto charakteristiky prozkoumají a určí individuálně pro konkrétního
člověka.

Vliv informačně-energetického vyzařování slivoně
švestky na člověka
Informačně-energetické vyzařování slivoně švestky:
1. nejvíce pohlcuje žluté, zelené, šeříkové a zlaté jemnohmotné tělo a posiluje jejich holografické integrace
2. aktivuje fungování jemnohmotných těl v červených, světle
zářivě oranžových, žlutých, tyrkysových, šeříkových a zlatých pásmech elektromagnetického spektra
3. nejlépe identifikuje a pohlcuje základní čakra múládhára,
višuddha, ádžňa a duchovnosti Země
4. posiluje 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. harmonizuje eniostruktury eniobuněk, eniotkání, strukturálně-funkčních jednotek enioorgánů, eniosystému enioorganizmu, jemnohmotných těl s biosférou
8. zabezpečuje rytmičnost informačně-energetické vzájemné
výměny meridiánu žaludku, měsíčního, denního a vteřinového biologického rytmu
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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.

Výběr z připravovaného 30. čísla
Funkce kyvadla v mentální diagnostice (prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.)
Moc ľudskej mysle (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)
Suplementace potravinovými doplňky v kulturistice
(MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.)
ANTIKOVPOHONID (Ak. mal. Jiřina Průchová)
Eniopsianatomická technologie vývoje kanálového systému
jemnohmotných těl člověka (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
Informačně-energetický vliv ořešáku královského, ořešáku černého,
meruňky, hrušně a jabloně na člověka (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)

Číslo 30 vyjde 6. 9. 2021

Kdy vychází časopis Eniologie člověka v roce 2021
jaro

léto

podzim

zima

číslo 28

číslo 29

číslo 30

číslo 31

Vyjde:

8. 3. 2021

7. 6. 2021

6. 9. 2021

8. 11. 2021

Uzávěrka článků (pro autory):

8. 2. 2021

3. 5. 2021

2. 8. 2021

4. 10. 2021
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