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VĚDECKÉ ČLÁNKY A RUBRIKY
Pro zájemce o zajímavou, a přitom jednoduchou oblast psychotroniky, o používání lidské myšlenky k nápravě našeho jak fyzického, tak i jemnohmotných těl. Použití myšlenky k nápravě zdraví člověka se objevuje před mnoha a mnoha tisíciletími. Je důležité zdůraznit, že mentální terapii by měli provádět lékaři
s cílem propojit současné diagnostické možnosti v medicíně s možnostmi mentální diagnostiky, hledat
komplexní pohled na zdraví člověka a možnosti vzájemného propojení.
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Karel Bartušek

Jak pracuje mentální diagnostika a terapie
How mental diagnostics and therapy works
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Anotace: Článek je určen především zájemcům o zajímavou, a přitom jednoduchou oblast psychotroniky, o používání lidské myšlenky k nápravě našeho jak fyzického, tak i jemnohmotných těl. Mentální diagnostika a terapie zdravotního stavu člověka spočívá v reakci člověka na definovanou stimulaci. V některých případech terapeut pro diagnostiku
zdravotního stavu pacienta využívá kyvadlo, jako nástroj vyjadřující reakci jeho podvědomí na definovanou stimulaci
pacienta.
Abstract: This article is intended primarily for those interested in an interesting and at the same time simple area of
psychotronics, the use of human thought to correct our physical and subtle materials bodies. Mental diagnosis and therapy of a person‘s state of health consists in a person‘s response to a defined stimulation. In some cases, the therapist
uses a pendulum to diagnose the patient‘s health as a tool to express his subconscious response to a defined patient
stimulation.
Klíčová slova: mentální diagnostika, terapie, věda, výzkum.
Key words: mental diagnostics, therapy, science, research.
Úvod
Metody a postupy mentální diagnostiky jsou obecného
charakteru a působí na kohokoliv z nás. Jaké myšlenkové pochody při zjišťování původu nemoci ať v oblasti fyzického těla,
tak i v oblasti duchovního světa pacienta existují a jak pracují? Popsané metody mentální terapie je možné kombinovat,
a to jak na úrovni orgánové a buněčné, tak i na úrovni DNA
a mitochondriální DNA. Důležitá je také vytvořená fyziologie
vybraných nemocí z pohledu mentální diagnostiky, která je
rozšířením známé lékařské fyziologie. Velký důraz je kladen na
preventivní chování a myšlení člověka s cílem udržet si zdraví
co nejdéle.
Fyzikální pohled na léčitelství je důležitý pro přiblížení léčitelství medicíně, aby se snížil počet odpůrců z řad odborníků
z různých oborů a podnítilo to tyto odborníky hledat cestu k
potřebným důkazům. Je důležité zdůraznit, že mentální terapii
by měli provádět lékaři s cílem propojit současné diagnostické
možnosti v medicíně s možnostmi mentální diagnostiky, hledat komplexní pohled na zdraví člověka a možnosti vzájemného propojení. Současně správně formulovaná myšlenka nás
může dovést k odpovědím na zajímavé jevy doposud známé
i neznámé. Mnoho léčebných mentálních myšlenek je možné převést na působení přesně definovanými fyzikálními poli
malých energii. Věřím, že bude v krátké době možné sestrojit diagnostický přístroj pro definovanou a cílenou stimulaci
reakce lidského těla, u kterého výsledné závěry diagnostiky
nebudou stanoveny z odezvy organizmu na stimulaci, ale přímo z vlastností krve nebo buněk lidského těla.

Hlavní smysl mentálního léčení je preventivní pomoc lidem
a snížení počtu nemocných v naší společnosti. Významná je
i možnost pomoci v akutních případech zklidnit tělo. S mentálním léčením mohou za některých předpokladů pracovat
všichni. Je možné se v tomto oboru zdokonalit tak, že každý
z nás může tyto techniky využívat pro léčení svého těla, nebo
postupně může pomáhat jiným lidem. Musíme však mít víru v
mentální léčení a vůli zdokonalit se v této technice. Nemáme-li
v sobě sílu probudit a posílit citové (intuitivní) vnímání, pak se
vám také nepodaří poznat mentální svět a jeho zákonitosti.
Jak tedy mentální diagnostika a terapie (MDT) pracuje?
Bližší podrobnosti jsou uvedeny v knize I myšlenka léčí [1].
V dalších dvou kapitolách se pokusíme zdůraznit myšlenku, na
jakých předpokladech je založen tzv. klasický vědecký přístup
k bádání a na jakých předpokladech jsou založeny metody
a postupy mentální diagnostiky a terapie.
Věda a klasický vědecký přístup k bádání
Věda je systematický způsob racionálního a empirického
poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků
a často i na možnosti predikce a aplikace (aplikované vědy).
Vědecké poznání se zabývá objekty a procesy reálného světa,
jakým je živý a neživý svět. Předmětem zkoumání jsou např.
procesy ve vesmíru, vlastnosti a vztahy mikročástic hmoty,
procesy myšlení nebo procesy, vztahy v lidské společnosti a
také abstraktní exaktní svět vytvořený lidmi, kam patří např.
matematika, formální logiky, geometrie a další. Popis např.
fyzikálních dějů se často popisuje matematickými modely, to
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mační interakce a generuje elementární částice. Myšlenka
G. A. Šipova o torzní teorii pochází z rozpracovaných myšlenek
A. Einsteina. Pole torze tvoří základ světa, je základem informačního pole vesmíru, prochází všemi hmotnými prostředími. Pole nepřenáší energii, ale přenáší informaci. Torzní pole
mají paměť (polarizace elementů vakua), pole torze jsou časově neohraničená. Torzní podstatu má i myšlenka – myšlenky
představují útvar s vlastní organizací. Torzní vlny jsou součástí
elektromagnetického pole, geopatogenních zón, biopole atd.
Téměř všechny vlastnosti torzního pole byly přímo, nebo nepřímo potvrzeny experimentální cestou.
Víme, že příčinou pohybu hmotných těles je síla, která na
ně působí. Ta může být např. mechanická, ale může vznikat
též jako důsledek působení potenciálu nehmotného pole
(gravitačního, elektromagnetického). Odkud se ale bere
pohyb živých systémů a co je příčinou duševního života (informačního procesu v našich myslích), na to současná věda
neumí dát uspokojivou odpověď.
Dospěl jsem k názoru, že příčinou pohybu živých organismů (složitých systémů), včetně duševních procesů, jsou
potenciály v nehmotném – „informačně energetickém

poli“. Myslím si, že studium tvorby potenciálů ve složitých
a živých systémech nám otevře cestu k hlubšímu poznání
fungování života a následně i k pochopení vzniku a vývoje
života.
Tvorba potenciálu (finality) a kauzalita ve složitých
živých systémech
Na základě svých celostních poznatků a celoživotních zkušeností si dovoluji vyslovit hypotézu že: „Cyklické procesy ve
složitých živých systémech probíhají proto, že tyto systémy mají schopnost ve svém informačním poli opakovaně
vytvářet vnitřní potenciály – finality (finalita = cílovost
děje, každý děj směřuje k nějakému cíli). Přičemž tvorba
potenciálů (nabíjení) vede ke snižování vnitřní entropie
systému (růstu uspořádanosti – negentropie). Následné kauzální děje (každá příčina má svůj následek), které
pozorujeme v našem hmotném světě, pak probíhají jako
důsledek vybíjení těchto potenciálů, což popisujeme pomocí silového působení na hmotné objekty, přičemž dochází k růstu vnitřní entropie systému (soulad s poznatky
z termodynamiky)“.

Obr. č. 8 Cyklus tvorby finality a kauzálního děje
Cyklus tvorby finality a kauzálního děje lze ilustrovat
na vybíjení a nabíjení autobaterie. Nabitá autobaterie může
vykonávat práci (svítit, startovat…) na základě naakumulované chemické energie. Po proběhnutí chemické reakce většiny
atomů a molekul, které vytvářejí energetickou kapacitu autobaterie, dojde k vybití autobaterie. Aby autobaterie mohla
zase pracovat, musíme jí dodat ztracenou energii. Znamená
to, že autobaterii připojíme na vnější zdroj elektrické energie,
který svým vyšším potenciálem, než je potenciál elektrochemické reakce (např. autobaterii na 12 V musíme připojit na cca
15 V) způsobí obrácenou (reverzní) chemickou reakci. Tento
cyklus se může opakovat do té doby, dokud v autobaterii nedojde k nevratným změnám (poruše) takového rozsahu, že
energetická kapacita autobaterie už nebude stačit na požadovanou práci. Autobaterie je poměrně jednoduchý systém, který na rozdíl od složitých živých systémů není schopen vlastní
regenerace a vývoje.
Představa, že pocity, cit, intuice a rozum jsou vlastně potenciály (finality) v duševním (energeticko-informačním)
poli, nám dává možnost sjednocení živé a neživé přírody.
Podobně jako jsou hmotná tělesa přitahována gravitační silou
a tím uváděna do pohybu, jsou i lidé na základě svého vnitř-
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ního nutkání, vlivem pocitů, intuice a rozumu, schopni jednat.
Na základě analogie s principem nabíjení a vybíjení elektrického akumulátoru lze vysvětlit například proměnlivost pocitu
hladu. Potenciál (pocit hladu) způsobí pohyb našeho hmotného těla – jdeme si hledat něco k jídlu. Tím, že se najíme, dojde
k vybití potenciálu (pocitu hladu) – a my přestaneme mít hlad.
Po nějaké době, když náš zažívací systém potravu zpracuje a
předá do krve k využití naším tělem, se zase začne projevovat
pocit hladu. Intenzita pocitu hladu se postupně zvyšuje a my
opět hledáme něco k jídlu, a tak se to opakuje pořád dokola.
Pokud bychom rozvinuli míru intenzity hladu v čase, dostali
bychom křivku v podobě nepravidelné a zdeformované vlny.
Takových cyklických pochodů (vln) máme ve svém duševním
poli nespočetné množství – např. bdělost a spánek, potřeba
uspokojovat své různé potřeby a zájmy apod. Jeden z nejzávažnějších psychologických poznatků říká: „Za vším jsou pocity“. Naše pocity a intuitivní představy, jako je víra v Boha,
v lepší budoucnost, láska, touha něčeho dosáhnout atd., pro
nás představují významné potenciály pro náš život, z nichž
pramení naše životní síla (čchi). Každý z nás je našimi pocity,
citem, intuicí a rozumem, tedy vnitřními potenciály, poháněn
neustále vpřed.

ISSN 2336-4157. Eniologie člověka č. 32. Vyšlo 7. 3. 2022 © Sovenio s.r.o.

stručný

obsah

Když sledujeme dnešní svět, vidíme, že v něm převládá jedna zarážející koordinovaná akce, při které se
zavádějí stejná protipandemická opatření. Neumíme v nich naplno žít, pracovat, nervozita ve společnosti
se stupňuje, lidé na sebe křičí na ulici… Pandemie pokračuje. Jak se chránit? Jak žít jako předtím? Zdá se, že
máme mezery ve vědomostech o dýchání a jeho úloze v našem těle.
Zuzana Hudáková

Dýchanie – stratené umenie
Breathing – a lost art
Časť 1.
Part 1.
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Abstrakt. Keď sledujeme dnešný svet, vidíme, že v ňom prevláda jedna zarážajúco koordinovaná akcia, pri ktorej sa zavádzajú rovnaké protipandemické „opatrenia“. Nevieme v nich naplno žiť, pracovať, nervozita v spoločnosti sa stupňuje,
ľudia na seba kričia na ulici… Príčinou je Covid 19 – infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Toto ochorenie postihuje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc. Pandémia pri Covide 19 pokračuje.
Ako sa chrániť? Ako žiť tak, ako predtým? Zdá sa, že máme medzery vo vedomostiach o dýchaní a jeho úlohe v našom tele.
Odbor respiračnej fyziológie sa rozvíja všetkými smermi. Fyziológovia sa intenzívne zaujímajú o objem pľúc, ventiláciu,
obeh, výmenu plynov, mechaniku dýchania, vplyv dýchania alebo jeho ovládanie, ale menej pozornosti venujú svalom,
ktoré dýchanie vykonávajú. Až do sedemnásteho storočia sa väčšina lekárov a anatómov zaujímala o dýchacie svaly a mechaniku dýchania. Odvtedy sa tieto svaly čoraz viac zanedbávajú, lebo sú súčasťou oblasti, ktorá nikomu nepatrí. Nachádza sa medzi anatómiou a fyziológiou. Najlepšou prevenciou mnohých chronických zdravotných problémov je zamerať sa
na to, ako dýchame. Pozornosť treba venovať hlavne rovnováhe kyslíka a oxidu uhličitého v tele. Na to je potrebné naučiť
sa, ako pomaly nadychovať a pomaly vydychovať. Spomalené dýchanie uvoľňuje telo a myseľ.
Abstract. When we watch today’s world, we see that one surprisingly coordinated action prevails, in which the same
anti-pandemic “measures” are introduced. We can’t live in them to the fullest, work, nervousness in society escalates,
people shout at each other on the street… The cause is Covid 19, an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus. This disease mainly affects the respiratory system, in severe cases it causes severe pneumonia. The Covide 19
pandemic continues. How to protect yourself? How to live as before? We seem to have gaps in our knowledge about
breathing and its role in our body. The field of Respiratory Physiology is evolving in all directions. Physiologists are
intensely interested in lung volume, ventilation, circulation, gas exchange, respiratory mechanics, the effect of respiration or its control, but pay less attention to the muscles that perform respiration. Until the seventeenth century, most
physicians and anatomists were interested in respiratory muscles and respiratory mechanics. Since then, these muscles
have become increasingly neglected because they are part of an area that does not belong to anyone. It is located between anatomy and physiology. The best prevention for many chronic health problems is to focus on how we breathe.
Particular attention should be paid to the balance of oxygen and carbon dioxide in the body. To do this, you need to
learn how to inhale slowly and exhale slowly. Slow breathing relaxes the body and mind.
Kľúčové slová: dych, dýchanie, oxid dusnatý, kyslík, nos, imunita, modlitba.
Key words: breath, respiration, nitric oxide, oxygen, nose, immunity, prayer.
Úvod
Pri pľúcnych ochoreniach, aj pri ochorení Covid 19, je dôležité dýchanie a pohyb, pretože jeho nedostatok vyvoláva
funkčné a štrukturálne zmeny v organizme, a to nielen v oblasti pohybového aparátu, ale aj v oblasti mozgu. Dôležitá je
dychová rehabilitácia, ktorá v širokej miere pomáha chorému
nadobudnúť predošlé schopnosti pľúc. Máme dostatočné
vedomosti o našom dychu a dýchaní, aby sme mohli správne robiť prevenciu? Poďme sa pozrieť na niektoré vedomosti,
ktoré nám pomôžu pochopiť našu automatickú činnosť, ktorou je dýchanie.

jú budovať kostí, vrstvy svalov, krv, mozog a vnútorné orgány.
Dýchanie nie je len načerpanie vzduchu do pľúc, ale aj najintímnejšie spojenie človeka s okolím. Pritom dôležitú úlohu má
aj čuch, ktorý je najstarším zmyslom [1]. Dýchanie je vstrebávanie toho, čo nás obklopuje, prijímanie malých kúsočkov života, ich pochopenie, ale aj dávanie seba samého. Respirácia
je v skutočnosti reciprocita. K tomu je potrebné preskúmať
techniky na rozšírenie kapacity pľúc, rozvinutie bránice, zaplavenie organizmu kyslíkom, pokorenie vegetatívnej sústavy, stimuláciu imunitnej odpovede a resetovanie chemoreceptorov
v mozgu. Prvým krokom je preskúmanie dýchania nosom.

Dýchanie
Dýchanie vykonáva premenu v tele človeka, ktoré sa odohráva každé asi 3,3 sekundy, kedy sa ktorých priemerný človek
nadýchne a vydýchne. Pri nádychu miliardy molekúl pomáha-

Nos
Posledné storočie v západnej medicíne prevládalo presvedčenie, že nos je doplnkový orgán. Mnohí lekári s tým súhlasia
a nosu a dutinám sa nevenujú. Nos je zásadný, lebo prečisťuje
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venčně, prostřednictvím elementárních částic (fotony, elektrony), které jsou
součástí elektromagnetické energie elektromagnetického pole, aktivovat
nebo inaktivovat. Posílit nebo oslabit, „vypnout“ nebo „zapnout“ termodynamické
procesy a tím tak ovlivnit nejen elektrickou aktivitu mozku, činnost imunitního systému, ale i frekvenční oblast kostí, svalů, orgánů, tkání, centrální nervové soustavy,
mozku aj.
Prolínání pracovního pásma zbraní HPM k narušení, degradaci nebo zničení cíle
s pracovním pásmem sítí 5G komunikačních bezdrátových zařízení a snímačů, včetně pracovního pásma satelitů, nemůže nechat nikoho chladným. V sázce je příliš
mnoho. Důvod? Směrovanou elektromagnetickou energii lze použít k ovlivnění
rychlosti elementárních částic daného elektromagnetického pole, změně hustoty
a formace elektronů a fotonů v daném elektromagnetickém poli, které souvisí s příkonem a výkonem a informací.
Energie a informace jsou to, oč tu běží. Následně, prostřednictvím energeticky
aktivních silových elektromagnetických polí, je možné, i na dálku, aktivovat nebo
inaktivovat (potlačení aktivity) děje vázané na energii a informaci, například rytmus
mozkových vln, nebo vybudit k životu původně neškodné viry, které se, jak známo,
vyznačují pracovním rozpětím 90–120 nanometrů. Tuto skutečnost je zapotřebí si
uvědomit zejména dnes, kdy celý svět je konfrontován s virovými epidemiemi a jejich mutacemi. Vše se odehrává v čase.
A co když je všechno jinak? Poetické zastavení mnohé napoví.

Obr. 1
ANTIKOVPOHONID
Povídá výr virovi:
„Tolik řečí kolem virózy.
Jaká frekvence aktivovala Tebe z latence?
Vím. Stačí zvýšit příkon. Hned bude vyšší Tvůj výkon.
Vím. Stačí snížit příkon. Hned bude nižší Tvůj výkon.
A ty, vire milý, spát budeš zas chvíli.
Není to jen víra má, jak zatočit s virama.
Pomni, Vi (vy jste) Ra (mýtický Bůh Slunce).
Víry fotonů a elektronů pohání vás.
Jejich formace toť život náš.
Život, zdraví, formace, ukrývají informace.
Svět je plný obrazů.
Jedny tvoří. Druhé boří.
Třetí nedělají zhola nic.
Nechť ANTIKOVPOHONID pomůže Ti, vire milý,
vrátit se do světa, ze kterého vybuzen jsi byl.
Chaos v Řád navrátil, bys víc neškodil.“
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Kladivo na viry
V průběhu realizace verifikačních studií z let 1990–2021 bylo ověřeno, že živý
lidský organizmus se chová jako anténa.
Prostřednictvím
elektromagnetického pole, které vzniká tokem elektronů
v neuronech, lze vnést signál do oblasti
centrálního nervového systému a měnit
tak elektrickou aktivitu mozku.
Dlouhodobá expozice primárně
energeticky aktivních silových vysokofrekvenčních elektromagnetických polí
mechanickou cestou ovlivňuje formaci
elektronů a fotonů v elektromagnetickém vnějším a vnitřním poli organizmu.
Kdo vyloučí, že neexistuje přímá souvislost mezi zbraněmi HPM se směrovanou energií a nárůstem virulence virů,
které vybuzeni z latence prostřednictvím umělých silových zdrojů decimují
lidstvo? Čeká nás nekonečné množství
virulentních virů a jejich mutací?
V případě, že byl, je a bude vir, který
spadá do kvantového světa vlnových
částic, minimálně svými rozměry od
90 do 120 nanometrů, aktivován zdrojovými primárně energeticky silovými
vysokofrekvenčními elektromagnetickými poli, neexistuje jejich deaktivace
prostřednictvím chemie, ale výhradně
prostřednictvím fyziky prostředí. Fyzika prostředí je klíčem, kterým lze lehce
odemknout zámek nekonečných virových onemocnění s často těžkým někdy
i smrtelným průběhem vzniklého onemocnění.
Příčinný chaos a dlouhodobá expozice primárně aktivními silovými
elektromagnetickými poli, které dnes
převládají ve vnějším prostředí je zapotřebí nahradit řádem. Snížit příkon
vnějších silově aktivních vysokofrekvenčních elektromagnetických polí.
Následně se zcela automaticky sníží
i virulence virů.
Ale vraťme se k našim verifikačním
studiím. Již v minulosti jsem si všimla,
že horečnaté stavy způsobené virózou,
byly za současného stavu respektování
doporučení odborníků poměrně rychle
řešeny bezkontaktní aplikací prostředků na restaurování elektromagnetické
energie ART BODYGUARD (ANTIKOVPOHONID). Jejich aplikace napomohla často skokově vyrovnat termodynamické
procesy v organizmu (poznámka: od 10
do 20 minut). Změna formace elektronů
a fotonů v organizmu skokově napomohla vyrovnat vnitřní termiku tkání.
Vyrovnal se tlak krve. Rychleji se hojily
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pozorování vlastní sušumny, čakerně-sušumnových segmentů, sušumnových triád, vrstev a mikrokanálů ve stavu
meditační koncentrace
přesné procítění barev, forem, stavby, struktury, architektoniky, topografie a funkcí vlastní sušumny, čakerně-sušumnových segmentů, sušumnových triád, vrstev a mikrokanálů
pocítění informačně-energetického kontaktu a informačně-energetické vzájemné výměny se sušumnou

dosažení aktivních informačně-energetických vzájemných
výměn barevných eniomozků v jednotě s mozkem se sušumnou, čakerně-sušumnovými segmenty, sušumnovými
triádami, vrstvami a mikrokanály
vizualizace vlastní sušumny, čakerně-sušumnových segmentů, sušumnových triád, vrstev a mikrokanálů, což značně posiluje informačně-energetický kontakt
holografická představa a vizualizace vlastní sušumny, čakerně-sušumnových segmentů, sušumnových triád, vrstev

Obr. 1 Vytváření základu sušumny
1 – sušumna (svádhišthánový segment sušumny, dole); 2 – múládhárový segment sušumny; 3 – káméšvara-káméšvaríový segment sušumny;
4 – vrchol čakry sahasrára; 5 – vrchol čakry mahátmá; 6 – čakra (č.) múládhára; 7A – č. svádhišthána, přední část; 7B – č. svádhišthána, zadní část;
8 – č. káméšvara-káméšvarí; 9 – č. sahasrára; 10 – č. mahátmá; 11 – vnější obaly jemnohmotných těl; 11A – obalové mikrokanály (výrůstky) vnějších obalů jemnohmotných těl zepředu; 11B – obalové mikrokanály (výrůstky) vnějších obalů jemnohmotných těl zezadu; 12 – vnitřní obaly
jemnohmotných těl horního a dolního pólu: 12A – vnitřní obaly jemnohmotných těl zepředu; 12B – vnitřní obaly jemnohmotných těl zezadu;
13 – obalové mikrokanály (výrůstky) vnějších obalů jemnohmotných těl dolního pólu; 14–16 – obalové mikrokanály (výrůstky) vnějších obalů
jemnohmotných těl horních pólů nasměrovaných do: 14 – č. mahátmá; 15 – č. sahasrára; 16 – č. káméšvara-káméšvarí; 17 – obalové mikrokanály (výrůstky) vnitřních obalů jemnohmotných těl horních pólů nasměrovaných do č. káméšvara-káméšvarí
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Obr. 4 Oranžové a světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo
3 – oranžové tělo; 4 – světle zářivě oranžové tělo; 5 – vnější část oranžového těla; 6 – vnější část světle zářivě oranžového těla
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Eniologie v praxi
Cílem mé profese Podnikového architekta je hledat a nacházet nové způsoby, jak řídit firmy tak, aby prosperovaly i v této složité době. Firemní neefektivity ošetřuji vždy v rovině příčin, nikoliv následků. To mě
přivádí do stále větších „hlubin“ firem, které považuji za vědomé bytosti. Ukazuje se, že vnější příčiny problémů firem lze efektivně, natrvalo a snadněji „uzdravit“ na úrovních energetických polí nebo dokonce na
úrovních informačních polí.

stručný

obsah

Tomáš Havrda

Jak ovlivňujeme atmosféru prostoru kolem sebe?
How do we affect the atmosphere of the space around us?
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Referát. Cílem mé profese Podnikového architekta je hledat a nacházet nové způsoby, jak řídit firmy tak, aby prosperovaly i v této složité době. Při své práci se inspiruji přírodou – způsoby řízení tak složitého mechanismu, jakým
je člověk a jeho funkce. Pokud firma něco potřebuje, nejprve analyzuji její aktuální stav. Firemní neefektivity ošetřuji
vždy v rovině příčin, nikoliv následků. To mě přivádí do stále větších „hlubin“ firem, které považuji za vědomé bytosti.
Ukazuje se, že vnější příčiny problémů firem lze efektivně, natrvalo a snadněji „uzdravit“ na úrovních energetických
polí nebo dokonce na úrovních informačních polí. Jde o inovativní přístup v oblasti firemního poradenství, se kterým
mám již mnohé velmi příznivé výsledky. Své inovativní přístupy, jak efektivně jemnohmotně řídit kolektivní týmová
(skupinová) pole, si ověřuji na vedení komunity podnikatelů s názvem Rodina svobodně-podnikajících lidí ICA. Tato
komunita funguje již od roku 2010. Pravidelná živá i online setkávání ICA jsou jedny z nejúspěšnějších a nejdéle kontinuálně fungujících networkingů v ČR. Za tuto dobu se zde nastartovalo a restartovalo podnikání stovkám podnikatelů
a majitelů firem. Poznatky s vedením tohoto kolektivního pole pak aplikuji v rámci programu „Golden Flower“ do firemních prostředí svých klientů.
Resume. The goal of my Corporate Architect profession is to find new ways to run companies that prosper even in this
difficult time. In my work, I am inspired by nature - ways to control such a complex mechanism as man and his function.
If a company needs something, I first analyze its current state. I always treat corporate inefficiencies at the level of
causes, not consequences. This brings me to the ever-increasing „depths“ of companies that I consider to be conscious
beings. It turns out that the external causes of companies‘ problems can be effectively, permanently and more easily
„cured“ at the levels of energy fields or even at the levels of information fields. It is an innovative approach in the field
of corporate consulting, with which I already have many very favorable results. I test my innovative approaches to effectively subtly managing collective team (group) fields by leading a community of entrepreneurs called: ICA Family of
Freelance Entrepreneurs. This community has been operating since 2010. Regular live and online ICA meetings are one
of the most successful and longest running networks in the Czech Republic. During this time, the business of hundreds
of entrepreneurs and business owners has started and restarted here. I then apply the knowledge with the management of this collective field within the program: „Golden Flower“ to the corporate environments of my clients.
Klíčová slova: Podniková architektura, Energetické pole, Informační pole, Vědomá bytost firmy, Skupinové pole.
Key words: Enterprise architecture, Energy field, Information fields, A conscious being of the company, Group field.
O víkendu jsme s přítelkyní navštívili krásný moravský zámek. Místní průvodkyně zde nadšeně popisovala příběhy
tamějšího šlechtického rodu. Ukazovala nám rodokmen, erb,
pečeť, a dokonce i heslo tohoto rodu! Proč si šlechtické rody
dávaly tolik práce s udržováním tradic a rituálů? Proč má každý stát svou vlajku, znak, pověsti, hymnu? Proč jsou všechny
tyto symboly tak důležité? A proč mají sportovní kluby své
klubové barvy?
Zkusme to společně prozkoumat. Symboly nás s něčím
propojují. Používáním symbolů vyjadřujeme naši příslušnost
k něčemu. Ale k čemu? Ke šlechtickému rodu, ke státu, k oblíbenému sportovnímu klubu.
Co mají společné šlechtický rod, stát, sportovní klub? Vždy
se jedná o skupinu lidí, které něco spojuje. Co je spojuje? Jaké

výhody nám přináší patřit k nějakému šlechtickému rodu,
k nějakému státu, k nějakému sportovnímu klubu? Jsme silnější? Máme více pravomocí? Máme lepší přístup k finančním
a dalším zdrojům?
Co když chci být příslušníkem nějakého šlechtického rodu?
Jak to zařídit? A co když již jsem příslušníkem nějakého šlechtického rodu a chci něco, co má jiný šlechtický rod? Uloupím
jim to? Vyvolám válku? Jak je to krásné, padnou za vlast! Bránit
svoji zem. Koho ale bráním? Proč je pro nás důležitější někam
patřit než náš život?
Pojďme to otočit. Co když je to tak, že my patříme „něčemu“? Že patříme k nějakému šlechtickému rodu, k nějaké
zemi, fandíme nějakému sportovnímu klubu. Jsme tak v moci
něčeho „vyššího“. A toto „vyšší“ nás ovládá natolik, že jsme kdy-
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Tematický plán praktické výuky
Téma praktické výuky č. 43
Enioanatomie kanálů, mikrokanálů
a jejich klasifikace
Výukový cíl praktické výuky: zformovat u studentů
enioanatomické znalosti o enioanatomii kanálů, mikrokanálů
a jejich klasifikaci.
Oborově orientační cíl praktické výuky: naučit internisty, lékaře, enioterapeuty, reflexní terapeuty, valeology, rehabilitační pracovníky, psychology, eniopsychology a studenty
všestrannému enioanatomickému chápání kanálů, mikrokanálů a jejich klasifikaci.
Výukové otázky
1. Enioanatomie mikrokanálů a kanálů jemnohmotných těl
člověka.
2. Sítě subultrakanálů.
3. Klasifikace mikrokanálů.
4. Mezimikrokanálová a mezikanálová spojení.

4. Které mikrokanály se rozlišují podle topografie?
5. Které mikrokanály se rozlišují podle umístění ve vztahu
k eniostrukturám?
6. Které mikrokanály se rozlišují podle směrování?
7. Které mikrokanály se rozlišují podle složení?
8. Které mikrokanály se rozlišují podle spojení?
9. Které mikrokanály se rozlišují podle velikosti?
10. Které mikrokanály se rozlišují podle délky?
11. Které mikrokanály se rozlišují podle stavby?
12. Které mikrokanály se rozlišují podle barvy?
13. Které mikrokanály se rozlišují podle komponentnosti informačně-energetických hmot, které se podílejí na jejich
stavbě?
14. Které mikrokanály se rozlišují podle barevného složení informačně-energetických hmot, které se podílejí na jejich
stavbě?
15. Které mikrokanály se rozlišují podle pásem elektromagnetického spektra?
16. Které mikrokanály se rozlišují podle frekvence fungování?
17. Které části mají kanály?
18. Co je to síť subultrakanálů?
19. Které existují sítě subultrakanálů?
20. Podle kterých znaků je možné klasifikovat mikrokanály?
21. Která existují mikrokanálová spojení?
22. Která existují mezikanálová spojení?
23. Co představují mezimikrokanálová anastomózní spojení?
24. Co představují mezimikrokanálová synaptická spojení?
Téma praktické výuky č. 44
Sušumna a její systém kanálů
Výukový cíl praktické výuky: zformovat u studentů
enioanatomické znalosti o sušumně a jejím systému kanálů.
Oborově orientační cíl praktické výuky: naučit internisty, lékaře, enioterapeuty, reflexní terapeuty, valeology, rehabilitační pracovníky, psychology, eniopsychology a studenty
všestrannému enioanatomickému chápání sušumny a jejího
systému kanálů.
Výukové otázky
1. Enioanatomie sušumny.
2. Základ sušumny: čakerně-sušumnové segmenty, sušumnový triády a vrstvy.
3. Klasifikace sušumnových triád.
4. Doplňková struktura sušumny.
5. Vlastní struktura sušumny.
6. Informačně-energetické bioplazmy sušumny.
7. Sušumnový systém informačně-energetických kanálů.

Obr. 4.4. Projekce strukturní kompozice základních čaker, sušumny, merudandy, idy a pinhaly na fyzické tělo (boční pohled)
z knihy Enioanatomický obrazový slovník

Kontrolní otázky
1. Co představuje mikrokanál? Jeho struktura, části a funkce.
2. Jak se vytvářejí ultrakanály a subultrakanály?
3. Které mikrokanály se rozlišují podle eniostruktur, které je
vytvářejí?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrolní otázky
Co je to sušumna? Jak se vytváří?
Které struktury má sušumna?
Co je to základ sušumny?
Které eniostruktury vytvářejí základ sušumny?
Jak se vytváří čakerně-sušumnový segment?
Které čakerně-sušumnové segmenty má základ sušumny?
Co je to sušumnová triáda?
Jak se vytvářejí triády sušumny? Kolik triád má základ sušumny?

ISSN 2336-4157. Eniologie člověka č. 32. Vyšlo 7. 3. 2022 © Sovenio s.r.o.
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Selection from the upcoming 33th issue
O energiích Jin a Jang (prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.)
Pátrání po duších firem (Ing. Tomáš Havrda)
Živá pôda 3: Pôdny mikrobióm verzus ľudský (doc. RNDr. Michaela
Havrlentová, PhD., Ing. Róbert Dohál)
Dýchanie – stratené umenie. Část 2. (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)
Verifikační studie ANTIKOVPOHONID a záhada fyzikálně-fyziologické změny
tkání versus odpovědnost občana ČR a státních orgánů ČR (Ak. mal. Jiřina
Průchová)
Výukový program enioanatomie jemnohmotných těl člověka na univerzitách (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
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