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Obr. 3 Princip akumulátoru bioenergie, převzato z [15].
projde zrcadlem a šíří se v prostoru akumulátoru. Po dopadu
na druhé zrcadlo se odráží a šíří se zpět. Směr rotace vlny (pozorované ve směru šíření vlny) se nemění. Odražená vlna se
na prvním zrcadle opět odráží a takto se šíří uvnitř akumulátoru. Působení přímých a odražených vln na náboj se sčítá. Za
těchto podmínek je možné vytvořit prostor s vyšší intenzitou
bioenergetických vln. Maximální intenzita vln v akumulátoru
odpovídá převrácené hodnotě míry potlačení vln v nepropustném směru zrcadla. Pro konstrukci akumulátorů bioenergetických polí je důležité vytvořit polopropustná zrcadla pro
tato pole. Popis různých typů polopropustných zrcadel je uveden v [8]. V tomto textu se zabýváme jen zrcadly vytvořenými
polárními duhovými poli. Pro akumulátory sloužící k ovlivnění
lidských buněk a tkání je důležité, aby akumulátor v aktivním
prostoru měl vyšší pozitivní bioenergii levotočivých (Jin) i pravotočivých vln (Jang).
Polární duhové pole
Intuitivně a experimentálně byl pro polopropustné zrcadlo
použit kotouč duhových barev v polární rovině, polární duhové pole – obr. 4. U Jin polárního duhového pole barvy ve viditelné oblasti přecházejí ve směru chodu hodinových ručiček
od fialové, přes červenou, žlutou, zelenou, modrou až znovu
po fialovou. Každá barva je tvořena látkou, která se světelnými
paprsky interaguje a kmitá na frekvenci odpovídající příslušné barvě. Barva červená má nejnižší frekvenci 480–405 THz
(délka vlny je 625–750 nm), žlutá 530–510 THz (565–590 nm),
zelená 580–530 THz (520–565 nm), modrá 790–700 THz (430–
500 nm). V elektrotechnice platí, že frekvence vln je vlastně
rychlost změny jejich fáze. Proto modrá barva odpovídá velké
rychlosti fázové změny a červené barva malé rychlosti fázové
zněny.
Jin bioenergetické vlny jsou levotočivé. To znamená, že při
šíření vln narůstá fáze vln proti směru chodu hodinových ručiček. Ve směru šíření vln se tedy jejich fáze snižuje ve směru
chodu hodinových ručiček. Budou-li bioenergetické vlny dopadat na barevný disk podle obr. 4 (směrem od pozorovatele),
bude jejich fázová změna opačná než fázová změna rezonance příslušné barvy. Vzájemná interakce vln bude minimální,
protože rychlosti fázových změn jsou opačného charakteru.
Výsledkem interakce vln bude odraz Jin bioenergetických vln

od polárního duhového pole, přičemž smysl rotace odražených vln (pozorované ve směru šíření vlny) v prostoru před
polárním duhovým polem bude stejný, jako vln dopadajících.
Směr šíření odražené a dopadající vlny je opačný (obr. 3). Obě
vlny ovšem působí na nabité těleso uvnitř rezonátoru stejně
a působící síly se sčítají.
V případě dopadu Jin bioenergetických vln ze zadní strany
zrcadla se shoduje smysl změny fáze bioenergetických vln a
rezonující strany na stranu přední. Celkově duhový kotouč je
pro Jin bioenergetické vlny ideálně polopropustný. Je-li propustnost v jednom směru 1, ve druhém směru je 1.10-5. Z toho
vyplývá, že Jin bioenergetické vlny procházejí zvenku do akumulátoru a z akumulátoru vychází ven jen nepatrné množství
těchto vln.
V případě dopadu Jang bioenergetických vln z přední strany na Jin duhový disk, se budou shodovat smysly fázových
změn bioenergetických vln a rezonující hmoty odpovídajících
barev. V tom případě vlny diskem projdou. Dopadají-li Jang
bioenergetické vlny na zadní stranu disku, vlny diskem neprojdou a odrazí se zpět. Z toho vyplývá, že Jang bioenergetické
vlny se odráží od zadní strany Jin duhového disku.
V případě Jang duhového pole je situace opačná. Jang
vlny diskem procházejí a Jin vlny se odráží. Z toho vyplývá, že
Jin duhové pole z jedné strany propouští Jin vlny a Jang vlny
odráží a z druhé strany Jin vlny odráží a Jang vlny propouští.
V případě Jang duhového disku je tomu naopak.
Akumulátor s duhovými poli
Akumulátor je v podstatě rezonátor pro bioenergetické
vlny (obr. 5). Je tvořen dvěma polárními rovinnými duhovými
poli postavenými barevnou duhou k sobě. Protože bioenergetické vlny mají velmi vysoké frekvence, výrazně nezáleží
na vzdálenosti duhových polí od sebe. Vlnová délka vln je tak
malá, že nelze nastavit přesně rozteč duhových polí.

Obr. 5 Akumulátor bioenergie s duhovými poli.

Obr. 4 Polární duhové pole Jin – vlevo a Jang – vpravo

Jednotlivé barvy interagují se změnami fází procházejících
bioenergetických vln. Pro ovlivnění atomů mají bioenergetické vlny orbitální úhlový moment a způsobují kruhový pohyb
vln uvnitř atomů, protonů a neutronů. V případě otočení směru střídání barev je kruhový pohyb vln obrácený.
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Existují tři faktory lidského osudu. Je to zvyk nechat se vléct, princip hypnotického rytmu a čas. Většinu problémů si lidé způsobují sami. Mnoho lidí se dnes cítí jako oběť svých problémů, a to proto, že jich používají
jako omluvu neschopnosti převzít zodpovědnost za svůj vlastní život.

stručný
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Zuzana Hudáková

Faktory ľudského osudu
Factors of human destiny
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Abstrakt: Človek nikdy nie je tak blízko úspechu, ako keď jeho život ovláda to, čo on sám nazýva „prehrou“. Je to
jedna z príležitosti, kedy sme nútení premýšľať. Takzvaná prehra nie je ničím iným, ako signálom, aby sme si vytýčili
nový cieľ. Existujú tri faktory ľudského osudu. Je to zvyk nechať sa vliecť, princíp hypnotického rytmu a čas. Väčšinu
problémov si ľudia spôsobujú sami. Mnoho ľudí sa dnes cíti ako obeť svojich problémov, a to preto, lebo ich používajú
ako ospravedlnenie neschopnosti prevziať zodpovednosť za svoj vlastný život.
Abstract: Man is never as close to success as when his life is controlled by what he calls „defeat.“ It is one of the times
we are forced to think. The so-called defeat is nothing but a signal for us to set a new goal. There are three factors to human destiny. It is a habit to be dragged, the principle of hypnotic rhythm and time. Most problems are caused by people
themselves. Many people today feel a victim of their problems because they use them as an excuse for not being able to
take responsibility for their own lives.
Kľúčové slova: ľudský osud, faktory, problémy, návyky.
Key words: human destiny, factors, problems, human habits.
Úvod
Najviac skutočných prehier je spôsobených obmedzeniami, ktoré si človek vytvára sám vo vlastnej mysli. Negatívne
nastavené myslenie a pochybnosti o sebe samom môžu byť
zásadnou prekážkou na ceste k úspechu. Mnohí ľudia dnes zažívajú pocity hnevu nasledované vysiľujúcou podráždenosťou
a pocitom ľahostajnosti. Sú znechutení zlou hospodárskou a
politickou situáciou a chýba im sebavedomie. Sú naštvaní
a dovolia hnevu, aby ich ovládol. Počnúc Kristom a končiac
Edisonom dosiahli najviac tí, ktorým život postavil do cesty
najnezlomnejšie prekážky. Nekonečná inteligencia má svoje
vlastné pravidlá a skôr, než poskytne človeku výsadu vodcovstva, či možnosť byť nejakým spôsobom užitočný, podrobí ho
mnohým dočasným neúspechom. Jediné, čo poznáme, je spravodlivá rovnováha. Každá chyba nás niečomu naučí. Každé utrpenie, každá obeť je vynahradená, každý dlh je splatený.
Faktory ľudského osudu
Existujú tri faktory ľudského osudu. Je to zvyk nechať sa
vliecť, princíp hypnotického rytmu, prostredníctvom ktorého sa stávajú všetky návyky trvalými a čas. Povedzme si niečo
o týchto faktoroch trochu viac.
Zvyk nechať sa vliecť
Myseľ človeka nie je v skutočnosti ničím iným ako súhrnom jeho návykov. Je potrebné dávať pozor na to, kto buduje
v človeku návyky a kto získava kontrolu nad jeho myslením
a konaním. Je dôležité, kto vstupuje do ľudskej mysle prostredníctvom myšlienok, o ktorých si ľudia myslia, že sú ich
vlastné. Často krát sa necháme ovládnuť diablovi, ktorému
najväčší úžitok prináša strach, povery, lakomosť, nenásytnosť,
žiarlivosť, pomsta, samoľúbosť, hnev a obyčajná lenivosť. Čím
skôr sa mysle zmocní a čím je myseľ mladšia, tým ľahšie sa mu
s človekom manipuluje a človek sa ním nechá „vliecť“ [2].
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Obr. č. 16 Účastníci oponentního řízení Energetická diagnostika ARTTEST – EDA v r. 2005 (zleva do prava) Ing. J. Gruber, P. Chumlenová, J. Moravcová, Ing. J. Bílková, A. Martinů,
ak. mal. J. Průchová, PhDr. E. Kymrová, Mgr. Linha, PhDr. Ryšánek, Ing. E. Prchal, PhDr. V. Marcineková, MUDr. J. Kárník.
Stanovisko občana II týkající se upozornění státních orgánů
na fyzikálně-fyziologickou změnu tkání, po vpichu vakcinační látky proti COVID-19 respektuje, jak princip lege artis, tak
principy vědy. Proč však panuje názorová neshoda? Jaké existují důkazní materiály dvojitě zaslepených studií, které nejsou
veřejnosti známy? Proč při tak razantní celosvětové vakcinaci
a pozorované fyzikálně-fyziologické změně tkání nejsou veřejnosti předloženy dvojitě zaslepené studie, vyvracející vzájemnou souvislost?
Pouze jasné, jednoduché důkazní materiály vyvrátí možné
příčinné faktory vzájemné spojitosti, hoaxy, dezinformace a
konspirační teorie a pomohou lidem lépe pochopit souvislosti.
Snad pomohou vědecké břitvy:
Poperova břitva – její podstatou je, že nemá smysl zabývat
se teoriemi, které nelze vyvrátit.
Hanlonova břitva – jedná se o aforismus: Nehledejte zlý
úmysl tam, kde je dostatečným vysvětlením hloupost.
Humeova břitva – žádné svědectví není s to dokázat zázrak.
Kiss – Jednoduchost, je hlavním cílem. Nekomplikuj to!
Occamova břitva – pokud nějaká část teorie není pro dosažení výsledků nezbytná, do teorie nepatří.
Katana v zenové zahradě – novodobý úsudek sluhů, kteří
uloupili vědu ve svůj prospěch.

Opět tomu nerozumím. Hledám vědeckou břitvu, která by
podpořila multioborovou syntézu. Jen syntéza poznání z vícero oborů může stát v pozadí pochopení fyzikálně-fyziologické
změny tkání.
Bohužel, nenašla jsem ji. Nikde není ani zmínka o práci nositele Nobelovy ceny za fyziku z r. 1932 dr. K. W. Heinsenberga,
který obdržel Nobelovu cenu právě za prokázání, že veškerá
živá i neživá příroda se vyznačuje elektromagnetickým vlněním, elektromagnetickou silou a elektromagnetickou energií
ve vzájemných souvislostech. Proč? Možná, že za vším je jen
a pouhá obyčejná změna formace fotonů a elektronů v elektromagnetickém poli probanda, mechanicky aktivované vysokofrekvenčním primárně energeticky zdrojovým polem, jehož
kinetická energie generuje prostřednictvím elektromagnetické energie změny v silovém elektrickém i magnetickém poli
v živém organizmu.
Potvrzuje se tím, naše mnohaletá zkušenost, že lze živé organizmy, v našem případě člověka, který je sám zdrojem elektromagnetického vlnění, cíleně ovlivnit elektromagnetickým
polem.
Naše realizované studie v závěrech odborných pracovníků
tuto skutečnost dokládají. Údaje, ze kterých vycházím, najde
pozorný čtenář v minulých číslech časopisu Eniologie člověka č. 17 – č. 32. Chybí zde však vazba na fyzikálně-fyziologickou změnu tkání po aplikaci vakcíny, která může souviset
například se změnou gravitačního pole, kterou můžeme vidět
u našich probandů (obr. č. 11). Pomoc přichází v osobě pana
inženýra Radka Zemana (https://onlineschool.cz/fyzika).
Intenzita gravitačního pole
Mladý, nadaný do poznání zapálený vzdělaný muž Ing. R.
Zeman na webových stránkách onlineschool.cz uvádí: „Už
víme, že gravitační síla vzniká mezi dvěma hmotnými tělesy. Kolem každého tělesa zvlášť existuje také gravitační pole,
tedy oblast prostoru, kde na jiná tělesa začne působit gravitační síla. A toto pole existuje bez ohledu na přítomnost či
nepřítomnost dalších těles.“
Hurá. Tuším možnost příčinné souvislosti mezi obsahem vakcín a fyzikálně-fyziologickou změnou tkání danou změnou intenzity gravitačního pole.
Ing. R. Zeman dále uvádí: „Gravitační zrychlení ag je
zrychlení, které uvažujeme pro gravitační pole těles, které
nerotují.“
Uvažuji dále: Platí to však pro rotující fotony a elektrony
v elektromagnetickém poli živého organizmu aktivované kinetickou energií vysokofrekvenčního primárně energeticky
zdrojového elektromagnetického pole?
Ing. R. Zeman pokračuje: „Tíhové zrychlení g (podobně
jako tíhová síla) je složením gravitačního zrychlení ag a odstředivého zrychlení aod, které vzniká jako následek rotace…“
Co když fyzikálně-fyziologická změna tkání probandů po
vakcinaci (obr. č. 11) je sekundárním procesem vzájemného
působení:
silově aktivního vysokofrekvenčního elektromagnetického
pole
a změny intenzity gravitačního pole?

Obr. č. 17 A přec, věda krásná jest. Nedovolí poklesky sluhů,
jež brousí katanu v zenové zahradě.

18

Zvedám telefon a volám panu Ing. R. Zemanovi. Prosím
o zvážení možných souvislostí. Marně.
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Vaši nádhernou modrou harmonizační
termosku na vodu už nemám, okamžitě
mě o ni obrala moje kamarádka. Když uviděla Vaši pyramidu, skočila po ní, položila
si ji na temeno hlavy a jen se krásně usmívala. S pozdravem Jitka.
Válec života a nové typy vylepšených a větších pyramid pohledem
citlivého terapeuta
Válec života se světelnou turbínou –
bio-energetický harmonizér prostředí
o průměru 100 mm a výšce 200 mm
Citlivý terapeut Marian Coufal se
k prototypu Válce života, jak jej pojmenoval, vyjádřil: „Výrazně rozevírá srdeční
čakru a vytváří kruh v srdci, ale u některých lidí může jít až do strachu. Barvy na
povrchu zapínají jednotlivé čakry. Válec
harmonizuje a srovnává bedra, ramena, záda, kostrč, harmonizuje klouby.
Vidím z něj zášlehy bílého světla se zeleným nádechem a vnímám, že dochází
k energetické očistě, což mi navozuje
pocit jakoby se umývat a čistit energií.
Válec vytváří jakoby načechranou, jemnou a velice příjemnou energii, která se
přes šlapky chodidel napojuje na Zemi.
Pokud bych ho měl charakterizovat velmi stručně, volím název – Válec života.
Tento harmonizér se napojuje na vše
živé, na stromy, zvířata, ptáky a lidi.
První verze prostorového harmonizéru
v malé pyramidě o délce hrany 24 cm,
posuzovaná minule, představuje asi ¼
bio-energetického výkonu Válce života.
Jeho výkon je správně zvolený, takže
nepřestřeluje žádnou čakru a jedná se
o solidní a stabilní bio-energetický zářič. Má sice trochu pomalejší rozjezd,
ale jeho vertikální osa směřuje vzhůru.
Také se napojuje na zdejší pyramidové
pole v Egyptě, ale nejen na Gízu, ale i na
pyramidy z růžového mramoru, které
jsou zatím ukryté v písku. Vnímám i napojení na pyramidu s krystalem ve tvaru
vejce. Energie vycházející z válce vyhledává veškeré litopunkturní linie, jako je
Svatý kopeček apod. Je to životní klíč,
který odemyká různé energetické zdroje, ovšem záleží na tom, jak ho fyzicky
uchopíme.
Návod na uchopení
Vertikální postavení (svisle) uchopení
do obou rukou:
červená barva směřuje dolů – působí
na spodní čakry od pasu dolů.
Fialová barva směřuje dolů, otáčí pyramidu špičkou dolů

Horizontální (vodorovné) položení:
fialová v levé ruce – nabuzuje 3. oko, které se energeticky rozpíná po celé sluneční soustavě, nabuzuje tvůrčí činnost.
Červená v levé ruce uvnitřňuje se – má mnohem nižší dosah, který zůstává na
zemi zde.
Válec života potlačuje negativní emoce a trudomyslnost a vyzvedává duchovní složku života a mnohým rozsvěcuje v hlavě. Pravdivost výše uvedeného
textu nezávisle na sobě potvrdilo několik psychotroniků.

Obr. 7 Válec života se světelnou turbínou
Prostorový harmonizér MARCONI varianta v duhové pyramidě o hraně 24 cm
„Prostorový harmonizér v barvách duhy symbolizuje: holubici míru, světlo a lehkost, představuje světelnou bránu, klid a naději, přivádí ducha svatého, aktivuje Kristovo vědomí, vybuzuje posvátnou náladu a jde přímou linkou ke zdroji. Uvolňuje
plíce, přelaďuje meridián plic, odlehčuje a povoluje plíce.
Přivádí energie archanděla Chamuela – vzbuzuje pocit, že vše potřebné je zařízeno a je to jen o vztahu boha a člověka – ty a já.
Tato pyramida má menší intenzitu a je potřeba ji mít v dosahu, pokud je dál, např.
na druhém konci místnosti, vytváří hologram a vzbuzuje pocit, že jsem uvnitř pyramidy. Otáčí signál wifi, který klouže po stěnách domu a do bezprostředního okolí
chráněného prostoru dolů k zemi, kde ale může škodit zvířatům a dětem. LAPIS Lazuli umístěný ve špičce poskytuje ochranu před nevtělenými bytostmi, AMETYST
ve špičce stahuje signál wifi 2-3 metry do země, kde může zůstávat, pokud nenarazí
na spodní vodu. Po doplnění o nerost BERYL se signál dostane až k zemskému jádru,
kde se spálí a bude zcela eliminován,“ uvedl pan Marian Coufal (5).
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Obr. 5. Strukturní souměrnost průměrů a délek kanálových struktur pravého hvězdného kanálu
1–13 – sedmivrstevné kanálové struktury: 1 – červeného těla; 2 – světle zářivě červeného těla; 3 – oranžového těla; 4 – světle zářivě oranžového těla; 5 – žlutého těla; 6 – zeleného těla; 7 – světle zářivě zeleného těla; 8 – blankytného těla; 9 – tyrkysového těla; 10 – modrého těla; 11
– šeříkového těla; 12 – fialového těla; 13 – růžového těla; 14 – čtyřvrstevná kanálová struktura bílého těla; 15 – čtyřvrstevná kanálová struktura
zlatého těla; 16 – čakerní trubicové vrstvy mikrokanálů čakry antisvěta
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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 žlutého jemnohmotného těla, zůstává neprozkoumána
a nepoznána.

A. L. Vasiľčuk

Enioanatomická norma, hypotrofie a hypertrofie
žlutého jemnohmotného těla
Enioanatomic norm, hypotrophy and hypertrophy of the yellow subtle
human body
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Pokračování z čísla 22-33
Resumé. Je popsána enioanatomická norma, hypotrofie a hypertrofie žlutého jemnohmotného těla člověka. Je vysvětlen informačně-energetický vliv enioanatomické normy, hypotrofie a hypertrofie žlutého těla na zdraví, vývoj
a zdokonalení člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, fyziologické, psychické, intelektuální, duchovní, PSIfenomenální a sociální možností.
Resume. There is described the enioanatomic norm, the hypotrophy and the hypertrophy of the yellow subtle human
body. There is explained the informative and energetic impact of enioanatomic norms, yellow 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: žluté jemnohmotné tělo, enioanatomická norma, hypotrofie, hypertrofie, vývoj člověka, duchovnost, PSIfenomenální schopnosti.
Key words: yellow subtle body, enioanatomic norm, hypotrophy, hypertrophy, human development, spirituality, PSI-phenomenal abilities.
Aktualita. Bez znalosti enioanatomické normy, hypotrofie a hypertrofie žlutého 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, PSI-fenomenálních 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 žlutého 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 žlutého jemnohmotného těla člověka.
Strukturálně-funkční norma žlutého jemnohmotného
těla je reprezentována takovými anatomickými charakteristikami, při kterých se jeho vnější obal nachází mezi vnějšími
obaly vnějších částí světle zářivě oranžového a zeleného jemnohmotného těla s optimálním fungováním při určitých zátěžích.
Do strukturálně-funkční normy vyvinuté žluté jemnohmotné tělo (obr. 1.-4.) informačně-energeticky zabezpečuje morfogenezi všech strukturních úrovní fyzického těla
s převahou morfogeneze nervové soustavy a smyslových orgánů, zvláště těch jejich struktur, které jsou základem emocionálních projevů člověka. Informačně-energeticky se
podílí na tvorbě bioplazmy nového lidského života, obnovuje ztracené sociální a biologické vlastnosti člověka a také
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posiluje životaschopnost a životní činnost organizmu. Vzrušuje nervovou soustavu při mentální činnosti, zabezpečuje
labilitu a aktivitu intelektuálních psychických a nervových
procesů, vývoj intelektu a tvořivosti. Rozšiřuje vědomé
přijímání intelektuální, mentální a emocionální informace
smyslovými orgány, napomáhá vývoji emocí, zmoudření a
prohlubuje duchovní vývoj. Sjednocuje emocionální a intelektuální vývoj člověka, formuje emocionální identitu člověka, podmiňuje projev pozitivních a nedopouští vývoj negativních emocí, antiduchovního, antiduševního, amorálního
a sociálně nebezpečného chování člověka, ochraňuje člověka před vlivem nízkofrekvenčního záření a paprsků. Činnost
vyvinutého žlutého jemnohmotného těla napomáhá formování emocionálně-intelektuální vytrvalosti, zdrženlivos-
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Žena – Manažerka firmy (45 let)
Profesní a osobní život této ženy byl plný bolesti a vyčerpání. Sloužila lidem kolem sebe. Už neviděla světlo na konci
tunelu…
Původní instrukce: „Mě v životě nic lepšího nečeká.“
Povídali jsme si, a přitom chodili v parku jednoho zámku.
Příroda mi pomáhá vnímat lépe vše, o čem druhý mluví. Rozvíjí témata, upozorňuje, upřesňuje. S novou instrukcí přicházejí
emoce, na které daný člověk není zvyklý.
Nová instrukce: „Jsem svobodná!“
6. Vzory v informačním poli pro naše záměry
Existuje v informačním poli vzor firmy ještě před tím, než
jsem si jej zakladatel uvědomí v podobě inspirace či nápadu? Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. V mé praxi se
ukazuje, že záměr podnikatele je rezonancí jeho nastavení

s daným nastavením v informačním poli. To znamená, že informace o předmětu podnikání firmy již tu byla a „přitáhla“ ty
lidi, kteří na to byli nejlépe připraveni. Ano, píši v množném
čísle – lidi.
Historie je plná důkazů, že různí lidé přišli s podobným „nápadem“. Vyhrál ten člověk, který měl nejlepší dispozice pro
transformaci informace o firmě do její podoby v energetickém
a poté i ve fyzickém prostoru. Firma roste a sílí – úsilím svého
„zakladatele“ a jeho počátečního týmu. Po čase se pole firmy
osamostatňuje a začíná žít „vlastním“ životem. Začíná mít své
záměry a plány. V této fázi je důležité, aby se zakladatel firmy a
pole firmy stali partnery, kteří spolu umí rovnocenně komunikovat a spolupracovat.
Jak proudí informace z informačních polí do společností?
Přes jednotlivá firemní energetická centra, která jsem popsal
v časopisu Eniologie člověka č. 33.

Diagram č. 4: Mapa informačních toků firem

6. Řízení firem prostřednictvím principů
Již 20 let pomáhám majitelům a manažerům společností
s rozvojem jejich firem. Za tu dobu jsem poznal, že nejefektivnějším způsobem řízení společností je prostřednictvím jasně
formulovaných několika principů, které dávají smysl. Přičemž
principy, podle kterých se orientují (firemní) energie, jsou obsaženy v informačních polích. Jako příklad uvádím řídící principy jedné IT společnosti s 350 zaměstnanci.
7. Závěr
Proč pátrám po efektivních způsobech řízení firem? Mým
přáním je žít v prosperující společnosti, která má dost peněz
na financování projektů rozvíjejících občanskou společnost za
účelem udržitelnosti a zlepšování kvality života lidí. Dostatek
peněz ve veřejném sektoru bude, když budou firmy prosperovat.
Vše se dnes mění, mění se i firemní prostředí. Lidé ve společnostech mají jiné požadavky než před několika lety a manažeři firem se snaží těmto požadavkům vyhovět. Ukazuje se
ale, že požadavky na firemní kulturu již nelze plnit dosavadní-

mi způsoby – optimalizacemi procesního, personálního, obchodního a dalších stylů řízení. Odpovědi na mnohé otázky je
dnes třeba hledat hlouběji...
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