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Mléčný chrám P. Marie (zde měla kojit narozeného Ježíše),
Betlém Izrael
Autor: Hana Blochová

Románské malby evangelistů (2. zleva je Ježíšova dcera Marie
Salomé) v apsidě pyrenejského kostela P. Marie, Katalánsko
Španělsko
Autor: Hana Blochová

O Ježíšově manželce Marii z Betánie víme z Janova evangelia, že žila v Betánii nedaleko Jeruzaléma společně s Martou
a Lazarem v domě Šimona a Salomé, kteří zřejmě patřili k významné a politicky vlivné hasmonejské šlechtě, a Ježíšovy návštěvy tohoto domu svědčí o jeho vazbě k této rodině. Marie
z Betánie je v Bibli uvedena také mezi ženami pod křížem a je
třeba zde zmínit, že až mnohem později byla ztotožněna s Marií Magdalénou. Většina zpráv o Ježíšově rodině byla z Bible
vyškrtnuta, a tak není další osud Marie z Betánie po ukřižování jejího manžela z písemností znám. Není však vyloučeno, že
zahynula během dramatických událostí v Jeruzalémě, neboť
v koptském spise „Pistis Sofie“, jenž popisuje Ježíšovy rozpravy
s učedníky a učednicemi po jeho „ukřižování a nanebevzetí“,
se již neobjevuje.
Ze středověkých křesťanských legend, jež se v Evropě zrodily hlavně v době křížových výprav do Svaté země ve 12. a
13. století, se více dozvídáme již pouze o potomcích Ježíšovy
rodiny zv. desposynoi. Zprávy se týkají hlavně jejich pobytu
v exilu v západní Evropě, kam měla větší část Ježíšovy rodiny po dobytí Jeruzaléma Římany přesídlit. K nejznámějším
dnes patří provensálská legenda o připlutí svatých Marií do
jihofrancouzského přístavu „Svaté Marie z moře“, mezi nimiž
měla být také Ježíšova dcera Marie Salomé s dcerkou Sárou,
Marie Jakubova, dále Marta a Lazar z Betánie a další uprchlíci.
Je s podivem, že právě na jihu Francie se ve středověku zrodil
kult Marie Magdalény, i když není o jejím připlutí z Palestiny

do Evropy v legendách nikde zmínka. Magdalskou úctu zde
zřejmě rozšířili až templáři, a to pod vlivem svých zkušeností
ze Svaté země. S osudem Marie Jakubovy a dalších Ježíšových
příbuzných a jejich potomků je pak spíše spojována artušovská tradice, jež se je dodnes živá v západní Anglii, jižním Skotsku a též v Bretani na severozápadě Francie.
Téměř neznámý dnes však zůstává osud potomků Ježíše na
území Španělska, jenž souvisí hlavně s osudem Ježíšovy prvorozené dcery Marie Salomé a jejího nevlastního bratra Jana,
který ji v církevních textech později zcela nahradil, a tak byla
z křesťanských dějin vymazána. Avšak byla to právě ona, již
její otec Ježíš nazýval svým „nejmilejším učedníkem“ a jež mu
ještě jako děvče ležela na prsou při „Poslední večeři“ před jeho
zatčením v Jeruzalémě. Můžeme ji právem označit za „apoštolku Západu“, neboť v oblasti Pyrenejí a později také v Galicii
neúnavně šířila původní gnostické učení svého otce Ježíše.
Její hrob se dnes nalézá v klášterním kostele jí zasvěceném v
Santiagu se Compostela nedaleko chrámu apoštola Jakuba
Většího, k jehož hrobu dodnes míří tisíce poutníků po Svatojakubské cestě.
Pouze z Filipova evangelia se více dozvídáme o Marii Magdaléně, již autor apokryfu označuje za Ježíšovu „Snoubenku“.
To dovedlo některé k úvaze, že byla jeho manželkou a matkou
jeho dětí a tato idea se v nedávné době značně rozšířila. Jak
bylo však již dříve uvedeno, jedná se zde o označení role kněžky, jež v párovém rituálu zastupovala Sofii – Moudrost a jejíž
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resp. angiochurgickému riešeniu. Doporučená konzervatívna
vazodilatačná liečba a hrudná sympatektómia vpravo. Reumatológom nastavená na systémovú liečbu kortikoidmi vo
vysokých dávkach a imunosupresívami. Pre gangrénu III. prsta
nami podávaná vazodilatačná liečba prostaglandínmi, súbežne podávaná perorálna antiagregačná, vazodilatačná liečba
a liečba NMH. Po vykonaní hrudnej sympatektómie vpravo
dochádza k ústupu ischemických bolestí a postupnému zhojeniu defektu na III. prste pravej ruky. V máji 2009 po stabilizácii stavu a zlepšení prietokových parametrov NMH zmenený
na Vessel due F cps. V auguste 2009 už zlepšený klaudikačný
interval na DK z pôvodných 20 m na 500 m až 1 km. Objavenie sa pulzácií na brachiálnej tepne a slabo aj na a. radialis a a.
ulnaris vpravo. TK na horných končatinách už bez stranovej
diferencie. Pri USG vyšetrení dolných končatín prítomné bifázické toky až do periférie. Pacientka pravidelne sledovaná
angiológom, reumatológom a internistom. Reumatológom
postupne redukované dávky kortikoidov, imunosupresíva
vysadené. Pri našej poslednej angiologickej kontrole v júni
2018 nález stabilizovaný – na dolných končatinách bez významných stenotických zmien a až do periférie zaznamenané
bifázické – trifázické toky. Na artériách horných končatín bez
významných stenóz až po distálnu úroveň brachiálnej tepny,
mierne nerovnosti vpravo, taktiež v oblasti palmárneho oblúka bilaterálne, pričom a. radialis a a. ulnaris plnená bifázickým
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tokom vpravo a trifázickým tokom vľavo. Pacientka už len na
udržiavacej dávke kortikoidov – Prednison 2,5 mg/deň., pokračuje perorálna antiagregačnáa a vazodilatačná liečba.
Na záver možno skonštatovať, že len vďaka interdisciplinárnej spolupráci špecialistov – najmä angiológa, reumatológa,
kardiológa, cievneho chirurga a rádiológa, je možné dosiahnuť správnu a včasnú diagnostiku a úspešnú liečbu tak zložitého a klinicky rôznorodého ochorenia akým Takayasuova
arteritída bezpochyby je. Dúfame, že do budúcnosti v širšej
miere bude môcť prispieť pri komplexnej liečbe vaskulitíd aj
liečba enioterapeuta.
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Bílá barva může být považována za genetickou anomálii, která ztěžuje život organizmů. Stejně tak je to
ale barva dokonalá a má velký význam pro čistotu a duchovnost člověka. Je popsána podstata, výskyt a
význam bílé barvy pro člověka, živočichy a rostliny.
Michaela Havrlentová

Je biela farba skutočnou farbou?
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Abstrakt: Možno sa nám zdá biela farba nezaujímavá a do istej miery medzi pestrými rôznofarebnými farbami nevýrazná. V rastlinnej ríši nie je biela farba kvetov veľmi preferovaná a skutočne biele organizmy sa nazývajú albinotické,
pričom je to genetická anomália sťažujúca život človeka. Z rôznych aspektov je však biela farba považovaná za dokonalú farbu a má svoje opodstatnenie aj v rozvoji duchovnosti a duševnosti človeka.
Abstract: Maybe the white color seems to be unattractive for us and to a certain extent weak among other colorful
colors. In the plant kingdom, the white color of flowers it not very preferred and the real white organisms are called albinotic with a genetic anomaly that makes life difficult for them. However, the white color is considered to be a perfect
color and it also has its justification for the development of the spirituality of humans.
Kľúčové slová: biela farba, čistota, liečenie, vysoké ideály, skutočná farba, príroda.
Key words: white colour, purity, healing, high ideals, real colour, nature.
Biela predstavuje začiatok. Evokuje v nás pocit dokonalej
až nebeskej čistoty, poriadku. Symbolizuje vysoké hodnoty a
ideály. Vyvoláva v nás pocit nevinnosti, láskavosti, čisté city.
Často je to mier, ktorý sa znázorňuje bielou vlajkou alebo bielou holubicou. Ďalšími symbolmi bielej farby v závislosti od
rôznych krajín sú čistota, sloboda, porozumenie, nádej, jednota, pravda, česť, šťastie, dobro, spravodlivosť, tolerancia alebo
vznešené myšlienky. Je výrazom uvoľnenia, úteku, oslobodenia sa od všetkého, čo sa javí ako prekážka. Predstavuje absolútnu slobodu pre všetky možnosti, čistý stôl, nepopísaná
stránka... Podľa niektorých výkladov je biela symbolom bud-
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hizmu a v kresťanskej liturgii je prejavom čistoty, spravodlivosti, zasvätenia, dokonalosti a duchovnosti. Na bielu farbu
sa viažu aj prírodné úkazy ako sneh, ľadovce, rieky a morský
príboj.
Každá farba má svoju vibráciu a tým má aj svoj špecifický vplyv na ľudskú psychiku, emócie a nálady človeka. Pomocou farby si vieme dobýjať energiu, či zlepšiť náladu. Obľúbené farby o nás veľa hovoria; či už sa jedná o farby, ktoré si
obliekame alebo farby, ktorými sa obklopujeme v domácom
a pracovnom prostredí. Biela je farba vyrovnaných, úprimných
a sebavedomých ľudí. Posilňuje tvorivosť a energetický tok,
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O rodině a zákonitostech jejího fungování se můžeme dozvědět velké množství informací. Jak v ní ale
působí „neviditelné“ energie, jak ovlivňují vazby a vztahy v ní? Článek pohlíží zcela novým způsobem na
základy fungování rodiny. Je možné směle říci, že se jedná o základ nového odvětví, nazývaného eniologie rodiny.

Jarmila Klímová

Rodina jako energo-informační systém
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Souhrn: Rodinu můžeme chápat jako strukturální celek, který lze nazvat dynamickým systémem. Mezi jejími členy se
odehrávají vazby na psychické i energetické úrovni. Tato dynamika je v souladu s vyšším řádem světa a je popsatelná na
platformě kvantových principů i zákonitostí běžné fyziky. Zkoumáním všech úrovních našeho bytí máme šanci pochopit systém rodiny jako energo-informačního pole, jež má za úkol rozvoj všech jejích členů.
Summary: We can see the family as a structural unit which can be called dynamic system. Among its members are
linked to mental and energy level. This is in line with the dynamics of the world, and it is applicable to common principles and laws of quantum physics. We‘re looking for all levels of our existence. We understand, like energo-information
system, development for all its members.
Klíčová slova: rodina, energo-informační systém, systemické chápání, dynamický systém, eniologie, informační pole.
Key words: family, system of energo-informacion, systemic understanding, dynamic system, eniology, information field.
Naše generace se ve školách učila, že „rodina je základ státu“. Tato věta z marxistické filosofie byla asi tím jediným, co
nás oficiální vzdělávací systém o rodině naučil. A upřímně řečeno, nikdy mi to k ničemu nebylo. Teprve po mnoha letech,
v souvislosti se studiem teorie systémů, se mi vyjevila součást
smysluplnosti této, pro mne jinak tak dříve bezobsažné věty.
Rodinu, stejně tak jako člověka, jako každou jednotlivou
buňku, je možno chápat jako systém, který je součástí systémů nadřazených a zároveň zastřešením systémů podřazených. Byť i pojmy „nadřazenost“ a „podřazenost“ jsou do jisté
míry zavádějící ve chvíli, kdy jsme schopni a ochotni vnímat
svět a vesmírný řád holografickým způsobem.
Pro lepší porozumění této problematiky je užitečné si nejprve vysvětlit základní pojmy. Pojem „systém“ lze chápat jako
skupinu prvků, která je určena/definována především vazbami/vztahy mezi nimi. Nejde o pouhý součet částí systémů,
ale o dynamický jev, který má svůj vlastní vývoj a zákonitosti.
Tedy každý živý organismus můžeme chápat jako dynamický
systém, který svými vlastními prostředky komunikuje/vchází
v kontakt s ostatními systémy ve svém okolí, či se vztahuje
k systémům nadřazeným a podřazeným.
Takovým příkladem mže být člověk, jež se vztahuje k ostatním členům rodiny a rodina, jež se vztahuje k širšímu sociálnímu prostředí. Tedy například ve státě s určitým politickým
zřízením si vybírá do své souvztažnosti jiné rodiny a přátele
z určitého sociálního spektra. Zde věta, že rodina je základ/
subkomponenta státu, konečně nabývá nějaký smysl.
Tedy každou jednotku fungování v rámci toho, jak chápeme živou přírodu, můžeme označit jako systém. Ve zkoumání
systému se však také nesmíme omezovat na jeho materiální,
zevně uchopitelnou projekci, ale v rámci jeho komplexního
pochopení je potřeba zkoumat i dynamiku jevů skrytých.
Mezi tyto jevy patří především vlivy jemnohmotných energií, které mají své nezastupitelné místo v úvahách o hlubších
úrovních reality biodynamických procesů. Prostá molekulární
biochemie zatím nedokázala vysvětlit složitost pochodů me-
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tabolismu a jejich řízení na buněčné úrovni. Nebyl schopna se
vypořádat s pojmy jako jsou „buněčná paměť“, „buněčná inteligence“ čí rozklíčovat řízenou smrt buňky – „apoptózu“.
Abychom mohli začít chápat skutečnou podstatu těchto
nesmírně složitých procesů, musíme se odpoutat od materiálně mechanistické vědy, překročit její hranice a spustit se do
hlubin subkvantových kvalit života.
Jedním z prvních vědců moderní doby, který přináší nové
vhledy do těchto otázek je Rupert Scheldrake. Jeho teorie
morfické rezonance nabízí možnost, jak zakomponovat do
materiálních věd i aspekt energo-informační podstaty bytí.
Dle jeho závěrů se mnoho jevů jak v živé, tak i v „neživé“ přírodě odehrává právě díky schopnosti napojit se jemnohmotný
systém energií a informací, jež jsou obsaženy v nás samotných
a v našem okolí. Sheldrake ale vlastně nedělá nic jiného, než
že prostřednictvím moderních výzkumů kvantové fyziky a
subkvantové mechaniky navazuje ve vědeckých pojmech na
dávná učení ajurvédy, tantry a dalších filosofií. To, co Sheldrake nazývá „morfickým polem“ neslo dříve jméno „Akáša“.
Nejmodernější věda se tedy velikým obloukem vrací
k moudrosti dávných věků, jejichž trvání ve své aplikaci například v léčení nemocí přetrvala tisíciletí.
Jen zpupnost a nevědomost moderních pseudověd materiálního světa ve své nezletilé aroganci opovrhuje principy, na
které realita materiálního světa pouze nasedá jako důsledek a
hmotná projekce nehmotného světa. Zdroj a původ bytí má
nemateriální podstatu. Teprve následnou materializací tuto
podstatu aplikujeme do našich procesů bytí, nikoli vytváříme,
to je velký rozdíl.
Tak, abychom mohli zkoumat jevy v souladu s řádem stvoření, budeme si všímat například právě energo-informačních
vibrací, jež nám zprostředkovávají možnost sounáležitosti,
blízkosti a harmonizace v našich vztazích, potažmo harmonizaci vztahů v rodinném systému.
Když přemýšlíme o rodině a její kvalitě, posuzujeme v první
řadě ne to, kolik má členů a kde žije, ale jaké mezi jejími členy
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stručný

obsah

Hologram je obraz, který se rozprostírá ve všech směrech prostoru. Jemnohmotná těla člověka jsou budována holograficky a jsou holograficky spojena v určitých pásmech elektromagnetického spektra. Tak vznikají barevná holografická spojení jemnohmotných těl. Obsah hologramů těl podmiňuje vývoj člověka, jeho
vlastnosti, zvláštnosti a schopnosti.

A. L. Vasiľčuk

Holografické integrace jemnohmotných těl
člověka
Článek byl zařazen po recenzním řízení
Pokračování z čísla 15, 16, 17 a 18
Resumé. Jsou popsány holografické integrace jemnohmotných těl a vytváření mnohoúrovňového biofyzikálního
kosmicko-pozemského informačně-energetického hologramu člověka. Jsou objasněny základní a doplňkové informačně-energetické báze holografických integrací těl. Na základě holografických integrací těl, specifičností těl a jejich
informačně-energetické autonomie se vyvíjejí, zdokonalují a projevují kterékoliv vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti,
fyziologické, psychické, PSI-fenomenální a sociální možnosti člověka.
Resume: There are described the holographic integration of subtle bodies and the creation of a multilevel biophysical cosmic-terrestrial, informative and energetic hologram of human. Basic and complementary informative and energetic bases of holographic body integration are clarified. Based on holographic body integration, the specificities of
the bodies and their informative and energetic autonomy, they develop, improve and demonstrate any characteristics,
specialities, abilities, physiological, psychic, PSI-phenomenal and social possibilities of man.
Klíčová slova: jemnohmotná těla, holografické integrace těl, základní a doplňkové báze holografických integrací těl, barevné
holografické integrace těl.
Key words: subtle bodies, holographic body integration, basic and complementary bases of holographic body integration,
color holographic body integration.
Aktualita. Bez znalosti holografických integrací jemnohmotných těl člověka není možné pochopit a prakticky využívat integrální informačně-energetický vliv jemnohmotných těl na výchovu, výuku, vývoj, zdokonalování, léčení, regeneraci, rehabilitaci, rekonvalescenci a rekondici člověka. Pouze informačně-energetický vliv holografických integrací
těl umožňuje integrální a všestranný, vysoce intelektuální, duchovní, PSI-fenomenální a harmonický vývoj člověka.
Cíl. Popsat holografické integrace jemnohmotných těl a jejich význam.
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Všechna jemnohmotná těla se svými informačně-energetickými hmotami podílejí na holografické integraci těl s vytvořením mnohoúrovňového biologicko-fyzikálního energoinformačního kosmicko-pozemského hologramu člověka. Hologram se skládá z jemnohmotných těl a fyzického těla. V hologramu každé tělo zachovává svou informačně-energetickou a
strukturálně-funkční holografickou autonomii a specifičnost,
sjednocuje integrální a autonomní informačně-energetické
podmíněnosti vývoje, zdokonalení a projevů člověka, všech
jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních
možností (obr. 1).
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Obr. 1 Holograﬁcká integrace jemnohmotných těl člověka
přírodními informačně-energetickými hmotami
1 – jemnohmotná těla; Č – informačně-energetická hmota červeného pásma elektromagnetického spektra; SZČ – světle zářivě
červeného; O – oranžového; SZO – světle zářivě oranžového; Ž
– žlutého; Ze – zeleného; SZZe – světle zářivě zeleného; Bl –
blankytného; T – tyrkysového; M – modrého; Š – šeříkového; F
– ﬁalového; R – růžového; B – bílého; Z – informačně-energetická
hmota zlatého pásma elektromagnetického spektra
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bezpečuje jejich integrální, autonomní
a specifické fungování na základě tyrkysového, žlutého, zeleného, světle zářivě
zeleného, blankytného a modrého pásma elektromagnetického spektra (obr.
11).
Modré jemnohmotné tělo se holograficky integruje se zeleným, světle zářivě zeleným, blankytným, tyrkysovým,
šeříkovým, fialovým, růžovým, bílým a
zlatým jemnohmotným tělem; vytváří
modrou holografickou autonomii těl;
svými informačně-energetickými hmotami a bioplazmami se podílí na vytvoření zelené, světle zářivě zelené, tyrkysové, blankytné, šeříkové, fialové, růžové,
bílé a zlaté holografické autonomie a
integrálnosti těchto těl; zabezpečuje
jejich integrální, autonomní a specifické
fungování na základě modrého pásma
elektromagnetického spektra (obr. 12).

nosti těchto těl; zabezpečuje jejich integrální, autonomní a specifické fungování na základě šeříkového, červeného,
světle zářivě červeného, purpurového,
oranžového, světle zářivě oranžového,
žlutého, zeleného, světle zářivě zeleného, blankytného a modrého pásma
elektromagnetického spektra (obr. 13).

Obr. 13 Šeříková holograﬁcká autonomie jemnohmotných těl
1 – holograﬁcká autonomie těl na základě
informačně-energetické hmoty šeříkového pásma elektromagnetického spektra;
2 – holograﬁcká integrace šeříkovou informačně-energetickou hmotou a jejími
skladebnými komponentami všech těl

Obr. 12 Modrá holograﬁcká autonomie jemnohmotných těl
1 – holograﬁcká autonomie těl na základě
informačně-energetické hmoty modrého
pásma elektromagnetického spektra; 2 –
holograﬁcká integrace modrou informačně-energetickou hmotou zeleného, světle
zářivě zeleného, blankytného, tyrkysového, modrého, šeříkového, ﬁalového, růžového, bílého a zlatého těla

Šeříkové jemnohmotné tělo se holograficky integruje s červeným, světle
zářivě červeným, oranžovým, světle zářivě oranžovým, žlutým, zeleným, světle
zářivě zeleným, blankytným, tyrkysovým, modrým, fialovým, růžovým, bílým
a zlatým jemnohmotným tělem; vytváří šeříkovou holografickou autonomii
těl; svými informačně-energetickými
hmotami a bioplazmami se podílí na vytvoření červené, světle zářivě červené,
oranžové, světle zářivě oranžové, žluté,
zelené, světle zářivě zelené, blankytné,
tyrkysové, modré, fialové, růžové, bílé a
zlaté holografické autonomie a integrál-
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Fialové jemnohmotné tělo se holograficky integruje s červeným, světle
zářivě červeným, oranžovým, světle
zářivě oranžovým, zeleným, světle zářivě zeleným, blankytným, tyrkysovým,
modrým, šeříkovým, růžovým, bílým a

Obr. 14 Fialová holograﬁcká autonomie jemnohmotných těl
1 – holograﬁcká autonomie těl na základě
informačně-energetické hmoty ﬁalového pásma elektromagnetického spektra;
2 – holograﬁcká integrace ﬁalovou informačně-energetickou hmotou a jejími skladebnými komponentami všech těl kromě
žlutého

zlatým jemnohmotným tělem; vytváří fialovou holografickou autonomii
těl; svými informačně-energetickými
hmotami a bioplazmami se podílí na vytvoření červené, světle zářivě červené,
oranžové, světle zářivě oranžové, zelené,
světle zářivě zelené, blankytné, tyrkysové, modré, šeříkové, růžové, bílé a zlaté
holografické autonomie a integrálnosti
těchto těl; zabezpečuje jejich integrální, autonomní a specifické fungování na
základě fialového, červeného, světle zářivě červeného, modrého a blankytného pásma elektromagnetického spektra
(obr. 14).
Růžové jemnohmotné tělo se holograficky integruje s červeným, světle zářivě červeným, oranžovým, světle zářivě
oranžovým, žlutým, zeleným, světle zářivě zeleným, blankytným, tyrkysovým,
modrým, šeříkovým, fialovým, bílým a
zlatým jemnohmotným tělem; vytváří růžovou holografickou autonomii
těl; svými informačně-energetickými
hmotami a bioplazmami se podílí na vytvoření červené, světle zářivě červené,
oranžové, světle zářivě oranžové, žluté,
zelené, světle zářivě zelené, blankytné,
tyrkysové, modré, šeříkové, fialové, bílé
a zlaté holografické autonomie a integrálnosti všech těl; zabezpečuje integrální, autonomní a specifické fungování všech těl na základě růžového, bílého,
červeného, světle zářivě červeného,
oranžového, světle zářivě oranžového,
žlutého, zeleného, světle zářivě zeleného, blankytného, modrého a fialového
pásma elektromagnetického spektra
(obr. 15).

Obr. 15 Růžová holograﬁcká autonomie jemnohmotných těl
1 – holograﬁcká autonomie těl na základě
informačně-energetické hmoty růžového
pásma elektromagnetického spektra; 2 –
holograﬁcká integrace růžovou informačně-energetickou hmotou a jejími skladebnými komponentami všech těl
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organizmus nereaguje patologicky na informačně-energetické vyzařování anomálních zón a na jiné biopatogenní
vyzařování jeho okolního prostředí,
Q mizí pocit únavy,
Q zlepšuje se paměť a logické myšlení,
Q bez intelektuálně-mentální a psychoemocionální námahy
vznikají nové nápady a taktéž nápady na řešení osobních
problémů,
Q myšlení nabývá integrity.
Tyto pocity, vjemy, emoce a prožitky mají pozitivní vliv na
psychoemocionální a duševní stav člověka, pomáhají mu pocítit radost a štěstí, stimulují ho k aktivnější sociální činnosti,
napomáhají vytvořit nové mezilidské komunikace na základě
vysokých duchovních a morálně-etických principů, posilují
člověka při řešení jeho sociálně-biologických problémů atd.
Neobyčejně velký význam má pro člověka to, že v průběhu
těchto pocitů a prožitků se mění informačně-energetický
charakter informačně-energetických vzájemných výměn jeho
jemnohmotných těl s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí. Informačně-energetická vzájemná výměna postupně dosahuje přírodní čistoty odpovídající identitě, individualitě, funkčním, biologickým, informačně-energetickým,
duchovně-duševním, sociálním a jiným potřebám člověka.
U některých lidí nevznikají v průběhu aplikace jejich jemnohmotných těl žádné pocity, vjemy, emoce a prožitky. Absence pocitů, vjemů, emocí a prožitků a jejich uvědomování
může být objasněno tím, že:
Q jsou nedostatečně vyvinuta jemnohmotná těla, nebo tím,
že jsou přítomny topografické a strukturálně-funkční poruchy jemnohmotných těl,
Q jemnohmotná těla jsou naplněna nepřírodními, biopatogenními, využitými, mrtvými a negativními příčinně-následkovými (karmickými) informačně-energetickými hmotami,
Q fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka neodpovídá
obsahu duchovní, eniopsychologické, informačně-energetické aj. úrovně prováděné aplikace,
Q vývoj člověka se uskutečnil na jiných informačně-energetických základech než na těch, které odpovídají celolidským
sociálně-biologickým, duchovním, duševním a božským
hodnotám,
Q jemnohmotná těla nejsou připravena na příjem informací,
které nesou informačně-energetické hmoty v nejvyšších
duchovních frekvencích,
Q jemnohmotná těla se nacházejí v hypotrofickém, hypofunkčním, hypertrofickém, hyperfunkčním strukturálněQ

Vizualizace percipienta

Zdroj: kniha Neznámé emoce

funkčních aplikací jemnohmotných těl;
praktické možnosti provádět telepaticky implantace informačně-energetických hmot nutného informačního obsahu
s cílem výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, regenerace, rehabilitace, rekondice, léčení a řešení sociálně-biologických
problémů člověka.
Tímto se otevírají absolutně nové možnosti pro pedagogiku, eniopedagogiku, duchovní pedagogiku, psychologii,
eniopsychologii, biologii, medicínu, eniomedicínu, duchovní
medicínu, profesionální sport, profesní přípravu a jiné disciplíny spojené s člověkem ve vypracování účinných eniotechnologií, metod a prostředků všestranné, harmonické, vysoce
duchovní a perspektivní přípravy na adekvátní biologickou,
sociální, psychickou, PSI-fenomenální, duchovní a jakoukoliv
jinou realizaci člověka odpovídající jeho fylogenetickým a ontogenetickým možnostem.
Někteří lidé nemají v průběhu aplikace žádné pocity, vjemy, emoce a prožitky, mohou je však začít prožívat v průběhu
dalších aplikací nebo po aplikacích. Po aplikacích mají percipienti nejčastěji takovéto pocity, vjemy emoce a prožitky:
Q pocit harmonie, klidu a duchovní pohody,
Q pocit adekvátní aktivity, životaschopnosti a bezproblémového zvládnutí životních situací,
Q zvláštní únava, která není podobná fyzické, mentální, psychické, emocionální aj., při které může člověk úspěšně konat své povinnosti; takováto únava je spojena s procesem
balancování funkcí fyzického těla a jemnohmotných těl,
Q pocit, že se percipientovi chce spát; pokud má možnost, ať
spí – v průběhu spánku se urychluje proces uzdravování a
regenerace organizmu,
Q pocit zvýšené aktivity; zkracuje se čas spánku potřebný
k odpočinku, člověk méně jí, aniž by pociťoval hlad; to
vše při zajištění dostatečného množství energie potřebné
k jeho sociálně-biologickým projevům,
Q zmírňují se nebo mizí projevy nemocí, organizmus se postupně uzdravuje,
Q chronická nemoc může přejít do podoby akutního stavu,
který může trvat od několika minut, hodin až do 2–3 dnů;
někdy tento stav probíhá ve spánku; po tomto stavu vždy
nastává proces uzdravování,
Q negativní projevy průběhu komunikace ve společnosti a
v rodině se přeorientovávají na pozitivní, člověk přestane
být konfliktní, nabývá stavu tolerance a pochopení potřeb
jiných lidí,
Q pocit radosti ze života, uspokojení z toho, co člověk dělá;
zlepšuje se kvalita a objem práce, aniž by nastal pocit únavy, vyčerpání nebo nepříjemných zážitků,
Q člověk může mít pocity, vjemy, emoce, prožitky a stavy, které mají jiní lidé v průběhu aplikace (zpožděná reakce),
Q zlepšují se profesní, sportovní, umělecké aj. návyky,
Q zpomaluje se proces stárnutí, některým lidem se omlazuje
organizmus,
Q
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nologií, metod a prostředků výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice.
Vznikla naléhavá potřeba k přednášení enioanatomie jemnohmotných těl lékařům, rehabilitačním pracovníkům, valeologům, psychologům, pedagogům, léčitelům a studentům
všech lékařských, psychologických a pedagogických oborů.
Nejlepší je začít studovat enioanatomii jemnohmotných těl
člověka po studiu anatomie, cytologie a histologie.
Učebnice je určena lékařům všech oborů, a to enioterapeutům, reflexním terapeutům, valeologům, rehabilitačním
pracovníkům, psychologům, pedagogům, vychovatelům,
trenérům, studentům a také těm, kteří studují enioanatomii,
rozvíjí svá jemnohmotná těla, inteligenci, duchovnost a PSIfenomenální schopnosti.
Recenze
Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka.
Svazek 1 Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka
Učebnice Enioanatomie jemnohmotných těl člověka – výsledek
mnoholeté práce Anatolije Leonidovyče Vasiľčuka ve formě publikovaných monografií a učebních příruček. Autor hluboce zkoumal
předmět, a proto je absolutní autoritou v této nové oblasti znalostí.
Jeho struktura ve formě učebnice zcela odpovídá takovému statusu.
Struktura učebnice vypadá velmi podrobně, proto studentům (a
také všem jíním, kteří budou studovat enioanatomii jemnohmotných
těl člověka) usnadňuje práci, když detailizuje a parciálně strukturuje
prezentace nových znalostí.
Základem učebnice je enioanatomie jako nová věda o člověku, charakteristiky informačně-energetických hmot, stavba, formy,
struktura, architektonika atd.
Recenzovaná práce se zdá být dobře promyšlená, spoléhá se na
značný počet vědeckých znalostí, je charakterizována interakademickou komplementaritou, šířkou eniofenoménů a enioefektů.
S ohledem na výše uvedené myslím, že učebnici Enioanatomie
jemnohmotných těl člověka. Svazek 1. lze doporučit k tisku.
prof. RNDr. V. Petlin, DrSc.
Lvovská národní univerzita Ivana Franka
Ukrajina. Lvov. Západní centrum eniologie. 25261411
Recenze
Učebnice Anatolije Leonidoviče Vasiľčuka
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka
V prvním svazku učebnice enioanatomie jemnohmotných těl
člověka je uveden pojem enioanatomie jako vědy o člověku, její význam pro vývoj jemnohmotných těl, jsou popsány vědecké výzkumy
enioanatomie, zvýrazněné metody, objekty a cíl enioanatomie a také
zanalyzováno její místo mezi eniologickými a eniolékařskými disciplínami.
V učebnici jsou podrobně popsány informačně-energetické hmoty jemnohmotných těl člověka, jejich druhy, komponenty, je provedena kvalifikace a charakteristika informačně-energetických hmot a
jejich korelace v jemnohmotných tělech.
Autor tvrdí, že stavba, forma, struktura, architektonika, topografie,
funkce jemnohmotných těl a fyzického těla člověka jsou v holografické jednotě. To je ilustrováno 333 barevnými obrázky struktur jemnohmotných těl. Obrázky odpovídají enioanatomickým tématům a
zobrazují informačně-energetické hmoty, jemnohmotná těla a jejích
enioanatomické struktury. Číslicí nebo písmenem na obrázku jsou
označeny enioanatomické struktury. Červená barva na obrázcích
znázorňuje pouze strukturu červeného těla, světle zářivě červená –
strukturu světle zářivě červeného těla, oranžová – strukturu oranžového těla, světle zářivě oranžová barva – strukturu světle zářivě oranžového těla, žlutá – žlutého těla, zelená – zeleného těla, světle zářivě
zelená – světle zářivě zeleného těla, blankytná – strukturu blankytného těla, tyrkysová barva – strukturu tyrkysového těla, modrá barva – strukturu modrého těla, fialová barva – strukturu fialového těla,
šeříková barva – strukturu šeříkového těla, růžová barva – strukturu
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růžového tělo a zlatá barva – zobrazuje pouze struktury zlatého těla.
Barva enioanatomických obrázků má informační, didaktický, emoční
a vizuální význam. To dává možnost obdržet objektivní fyzické charakteristiky a názorně vysvětluje enioanatomii jemnohmotných těl.
Zajímavé podle našeho názoru je tvrzení, že člověk má 181 jemnohmotných těl (věděli jsme o 7 takových tělech) Z nich je 15 základních, 61 komponentních a 105 identických těl s podobnou a odlišnou
enioanatomii. V učebnici je popsáno 15 základních jemnohmotných
těl, jak jsou tvořeny, čím jsou, kde a jak jsou umístěny a také jsou ilustrována sekundární komponentní a identická jemnohmotná těla.
Učebnice věnuje mnoho úvah enioanatomické charakteristice informačně-energetických hmot univerzálně vyvinutých jemnohmotných
těl. Autor velmi zásadně hodnotí a analyzuje identické funkce jemnohmotných těl, a sice: kombinované, integrující, morfogenetické, metabolické, kumulativní, transformační, generativní a mnoho dalších.
Oddělně jsou vysvětleny specifické funkce jemnohmotných těl.
V samostatné části jsou popsány informačně-energetické vzájemné výměny jemnohmotných těl: enioanatomie červeného jemnohmotného těla, enioanatomie světle zářivě červeného těla, enioanatomie oranžového těla, enioanatomie světle zářivě oranžového
těla, enioanatomie žlutého těla, enioanatomie zeleného těla, enioanatomie světle zářivě zeleného těla, enioanatomie blankytného těla,
enioanatomie tyrkysového těla, enioanatomie modrého těla, enioanatomie fialového těla, enioanatomie šeříkového těla, enioanatomie
růžového těla, enioanatomie bílého těla a enioanatomie zlatého těla.
Enioanatomie jemnohmotných těl člověka umožňuje uplatnění
nových metod tělesné výchovy a sportu, podmiňuje netradiční teorie
vývoje, umožňuje použití enioanatomické a eniopsianatomické technologie přípravy a tréninku profesionálních sportovců vysoké kvalifikace při jednotě vývoje fyzického a jemnohmotného těla. Enioanatomické znalosti jsou nutné pro další úplný vývoj jemnohmotných těl,
PSI-fenomenální psychiky, intelektu, duchovnosti, PSI-fenomenálních schopností člověka, eniomedicíny, informační medicíny a jiných
oborů lékařských znalostí. Tato věda dovoluje porozumět tomu, co je
člověk a co je třeba udělat, aby se člověk stal harmonickým, zdravým,
radostným, šťastným, humánním a vysoce duchovním.
Enioanatomie jemnohmotných těl je prezentována jako informačně-energetický základ eniomedicíny a enioterapeutických technologií léčby, rehabilitace, regenerace a rekondice. Materiál je určen
pro učební disciplínu Enioanatomie jemnohmotných těl a zahrnuje
všechny její části.
Učebnice je určena lékařům, internistům, enioterapeutům, reflexním terapeutům, valeologům, rehabilitačním pracovníkům, psychologům, eniopsychologům, pedagogům, trenérům, vychovatelům,
studentům a těm, kteří se zabývají vyučováním anatomie a svými
jemnohmotnými těly.
Věda soudobého lidství se ve svých výzkumech omezuje jenom
hranicemi materiálního světa. Předmět je studován pouze tehdy,
je-li již znám – bohužel věda jde takovou cestou. Ale události, které
nevidíme a necítíme ve svém prostoru, které se skutečně projevují, zůstávají nedotčené a my je považujeme za neznámé. Eniologie
může lidem poskytnout příležitost proniknout do hlubokých a nekonečných světů. Autor učebnice podrobně a komplexně vysvětluje
čím jsou různé prostory materiálního světa a co je život.
Za soudobých podmínek prakticky ve všech sférách společného
života roste inovační aktivita člověka, což je jako produkt duševního
vlastnictví pro dnešek nutnou podmínkou pro přenos technologií. Je
zřejmé, že rozhodujícím koncovým bodem vytváření produktů duševního vlastnictví je ovládaní pokročilých technologií s účelem poskytování zdravotní péče pacientům a přenos teoretických znalostí
do praktické zdravotní péče.
Přenos teoretických a vědeckých výzkumů vysvětlených v učebnici Anatolije Vasiľčuka Enioanatomie jemnohmotných těl člověka do
klinické praxe pomůže zvýšit účinnost poskytování zdravotnických
služeb obyvatelstvu, což zase zajistí kvalitní život pacientů.
prof. MUDr. Lukjan Andrijuk, DrSc.
vedoucí katedry rehabilitace a netradiční medicíny
Lvovské národní lékařské univerzity Daniela Haličského
Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny
Lvovská národní lékařská univerzita Daniela Haličského
Katedra rehabilitace a netradiční medicíny
Fakulta postgraduálního vzdělání
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Živý prostor

Setkání autorů a přátel
časopisu v Čejkovicích
Vážení a milí přátelé, jak jsme avizovali v minulém
čísle, v polovině září se uskutečnilo setkání s autory,
kteří do časopisu pravidelně přispívají svými zajímavými články. Převážná část z nich byla z větší dálky, o to
více si vážíme jejich času, který této akci a časopisu stále
věnují.
V sobotu 15. 9. proběhla dopoledne v Hodoníně přednáška docenta Vasiľčuka. Tyto přednášky tam
pravidelně pořádá již téměř 20 let.
Po poledni jsme se všichni přesunuli do krásných historických Čejkovic
plných rozsáhlých vinic. K tomu jsme
si objednali počasí, které nám opravdu přálo.
Setkání jsme zahájili v salonku čejkovického hotelu Albor, kdy inženýr
Hudec přednesl uvítací řeč, krátce
představil historii časopisu, chystané
novinky a následně moderoval.
O eniologii jako vědě promluvil
docent Vasiľčuk, a to velmi krásným
a srozumitelným způsobem, který
sklidil velký ohlas. Postupně se krátce představili téměř všichni hosté.
Protože byl naplánován další program se dvěma exkurzemi a čas byl
neúprosný, nebyl – ke všeobecné
lítosti – prostor na podrobné představení všech hostů. Čas nás opravdu tlačil.
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Představujeme

Pohybová aktivita a životný štýl vo vyššom veku
s človekom, ktorý mu robí zle? Prečo
by sme mali zotrvávať v takom vzťahu
k svojmu telu, ktorý ani nám, ani nášmu
telu neprinášal nič dobré? Monografia
ponúka štyri oblasti, v ktorých sa dajú
urobiť zmeny tak, aby bolo telo a duša
spokojné.
Monografia je radená do šiestich základných kapitol. Obsahuje údaje o pohybovej aktivite starších spoluobčanov
a je určená pre zdravotníckych pracovníkov hlavne fyzioterapeutov, ergoterapeutov, nutričných terapeutov, ale aj
pre pacientov, rodinných príslušníkov
a širokú verejnosť.
Kľúčové slová: pohybová aktivita, životný štýl, vek, senior, stravovanie, biorytmus.

Ojedinelá publikácia zaoberajúca
sa témou udržania zdravého tela a
ducha v priebehu starnutia. Autorka
sa profesionálne na vedeckej úrovni
zaoberá fyzioterapiou, preto je obsah
knihy podložený vedeckými faktami
a overenými skúsenosťami. Napriek
tomu je písaná veľmi zrozumiteľným
a čítavým jazykom, obsahuje konkrétne návody na udržanie dobrej
fyzickej a psychickej kondície človeka
vo vyššom veku. Kniha je bohato farebne ilustrovaná.
Autor:
doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
Jazyk vydania: slovenský
Počet strán: 144
Rozmer: 166 x 236 x 8 mm
Väzba: brožovaná
69 názorných farebných fotografií a obrázkov, 10 názorných čiernobielych obrázkov, 8 tabuliek
1. vydanie, Sovenio, Břeclav 2018, © doc.
PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., 2018
Abstrakt. Nezdravý spôsob života
je začarovaný kruh. Ak telo nedostáva
to, čo potrebuje, vracia nám to naspäť
v podobe chorôb a nedostatku energie.
Kto by chcel vedome vydržať vo vzťahu
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Starnutie je prirodzený, biologicky
determinovaný proces, ktorý sa prejavuje postupným znižovaním funkcií
organizmu. Pohybová aktivita je neoddeliteľnou súčasťou života každého
človeka. Pohyb podporuje pozitívne
emócie a zlepšuje duševné zdravie, je
prostriedkom relaxácie, zvyšuje schopnosť telesného a duševného uvoľnenia,
je základom nezávislosti, ovplyvňuje sebaúctu a celkový vzhľad človeka. Môže
predlžovať dĺžku života, udržiava človeka ohybného, mobilného i práceschopného do neskorej staroby a urýchľuje
liečebný proces. Pohybová intervencia
primeraná aktuálnemu stavu seniora je
jedným z prostriedkov, ktoré môžu významným spôsobom ovplyvniť svalovú
atrofiu, a tým aj významne ovplyvniť
starnutie a kvalitu života seniorov. Obsahom prvých troch kapitol sú práve
tieto témy.
Štvrtá kapitola sa venuje stravovaniu
a jedlu. Veľa ľudí sa správa k svojmu telu
ako k nepriateľovi a pritom je to naozaj
to jediné, čo celý život máme k dispozícii. Dávame mu odpad, nestaráme sa
oň, ale stále čakáme, že bude podávať
skvelý výkon. Veď aj o auto či dom sa
staráme oveľa viac, lepšie a aj častejšie
ako o svoje telo. Upratujeme ich, čistíme, vymieňame olej a dodávame im to
najlepšie, čo je na trhu a len tú najlepšiu

kvalitu. Bez oleja a benzínu auto nebude
fungovať, ale čo sa týka nášho tela stále
čakáme, že telo bude fungovať bez vitamínov, minerálov a toho najlepšieho, čo
mu môžeme poskytnúť. Monografia ponúka návod ako pridať do svojho jedálnička čo najviac čerstvej surovej stravy,
ovocia a zeleniny.
Staroveká múdrosť hovorí, že stravou
môžeme ovplyvniť to, ako sa cítime fyzicky, duševne aj intelektuálne. Vo vyššom veku treba zmeny v stravovaní zavádzať opatrne vzhľadom na dovtedy
zaužívaný spôsob stravovania.
Ak ešte stále nevidia ľudia dostatočný dôvod, prečo začať zdravší život,
treba sa zamyslieť nad otázkami, aký je
váš emocionálny život. Už od čias dávnej minulosti sa má za to, že duchovne
bohatá duša je najcennejším majetkom
ozajstného Človeka. Keď v živote človeka prevažuje Láska, zmiznú u neho
všetky obavy na ceste k dosiahnutiu
stanoveného cieľa. Určite nikto nechce
mať vzťah s niekým, kto mu ubližuje a
komu ubližuje on. Láska nie je sex a sex
nie je láska. Sex a láska sú dve rozdielne
veci. Ak chceme v sexe dosiahnuť uspokojenie, musia s ním súhlasiť obidvaja.
Aby bol sex sexom, musia obaja v sebe
cítiť jeho jemnohmotnú podstatu, ktorá vytvorí zodpovedajúci účinok. Ďalšia
kapitola sa venuje emocionálnej oblasti
a rozoberá lásku a sex.
Posledná kapitola sa venuje biorytmom, ktoré ľudia skúmali od pradávna.
Skúmali opakujúce sa stavy a zákonitosti života, aby mohli predpovedať svoju
duševnú i fyzickú kondíciu, schopnosti,
predpoklady a tým i šťastné a naopak
kritické dni. Štúdiom a skúmaním zákonitostí biorytmov sa zaoberali vedci,
lekári i učitelia.
Literatúra v monografii obsahuje 123
titulov z toho 29 titulov slovenských, 57
titulov českých a 37 titulov zahraničných
(anglických a nemeckých).
Knihu môžete zakúpiť priamo
u autorky (zuzana.hudakova@ku.sk)
s jej originálnym podpisom, alebo
vo všetkých kníhkupectvách na Slovensku, a tiež na www.enioshop.cz/
knihy.
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Vyzkoušejte se zviditelnit v časopisu, který intenzivně propagujeme
a čtou ho lidé různých profesí a zaměření, v práci, doma,
na dovolené či chalupě.
Zveřejníme váš inzerát ve 20. čísle časopisu, které vyjde 4. 3. 2019 v České
republice a na Slovensku. Můžete mít: řádkový inzerát o délce 10-320 znaků
za jednotnou akční cenu 149 Kč nebo 5,73 EUR. Váš inzerát bude zveřejněn
v tištěném vydání; řádkový inzerát o délce 10-320 znaků za jednotnou akční
cenu 499 Kč nebo 19,19 EUR. Váš inzerát bude zveřejněn v tištěném vydání,
na internetové stránce časopisu až do vydání dalšího čísla (10. 6. 2019) a trvale
umístěn v souboru ke stažení s ukázkou časopisu, který je umístěn na webu
časopisu. Plošný inzerát je za cenu od 1 635 Kč nebo 62,90 EUR. Inzerát
můžete zadat do našeho systému www.enioshop.cz.

Inzerce
Via Regia – ŠVUEvB, zal. 1993,
nabízí distanční a kombinované studium i kursy věštecké i obecně esoterní:
Tarot, numerologie, výklad snů, chiromantie, automatická kresba, astrologie,
psychologie a další, víc na skola.magick.
cz. Via Regia – věštírna nabízí výklady
karet prosté i analytické, numerologii,
regresní terapii, odeklínání, energetizaci
a další poradenství, víc na via.magick.cz.
Info a obj.: 775 748 425
Q

Q www.bachovy-esence.com
BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE pro dospělé, děti i domácí mazlíčky. Originální
esence z Anglie, míchání směsí na míru
Vašim potížím. Poradna zdarma. E-shop,
rozesílání po celé ČR, volejte 724 821 700

Nabídka nového převratného způsobu alternativního působení na restart
imunitního systému a ozdravení celého
těla k plnému zdraví. Produkty s atomy
prvků se změněnou atomární strukturou vyzařující energii a světlo působící
a ovlivňující až na buněčnou úroveň
najdete s mnoha zajímavými články na
www.ormeos.cz
Q
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Diagnosticko-terapeutický systém
REE – restaurování elektromagnetické
energie živého lidského organizmu –
nový fenomén v medicíně, psychosomatice, psychoterapii, fyzioterapii a dalších profesích zaměřených na pomoc
lidem. Máte zájem o jejich využití ve
vaší odborné praxi? Tak právě pro vás je
připravena přednáška na sobotu 22. 9.
2018 v Praze. Zájemci o přednášku nebo
studium získají více informací prostřednictvím: e-mail: info@icpa-vvz.eu , www.
icpa-vvz.eu nebo na +420 602 266 098
Q

Q*Staňme

se léčitelem sami sobě*
Probuzením svých přirozených schopností odhalíme možnosti, jak se vyznat
ve složitých životních situacích, jak je

uzdravit, a tím i pomoci svému tělu od
nemocí. Všichni jsme Boží děti, bez rozdílu vyznání a barvy pleti. Láska uzdravuje, nezná hranic, léčí buňky i celé
národy. Léčení psychických i fyzických
neduhů Pránou lásky. S požehnáním
Renáta Rowena Bittová * www.renatarowena.cz, tel.: 777 312 137
Q Centrum Medicíny – Metatron Hun-

ter – nejmodernější biorezonanční kontrola zdraví, která rychle a přesně odhalí
příčinu vašich zdravotních problémů,
např. parazity, viry, bakterie a patogeny. Nyní za akční cenu vhodné i jako
originální dárek pro Vaše blízké. Více
informací na www.centrummediciny.cz
nebo na 602 307 718
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Pravidla publikování v časopisu Eniologie člověka
Akademikové, profesoři, docenti, asistenti, laboranti, aspiranti, studenti a jiní odborníci mají stejná práva
na zveřejnění svých vědeckých a vědecko-odborných článků v časopisu Eniologie člověka, pokud dodrží zde
uvedená pravidla. Vítáme též návrhy na spolupráci od autorů, kteří jsou obeznámeni, mají co sdělit nebo se chtějí
vyjádřit k jakémukoliv tématu souvisejícímu se zaměřením časopisu. Neodmítáme ani kritické a polemické články,
pokud jsou dodržena etická pravidla publikování a komunikace.

Parametry a požadavky
na všechny zveřejňované materiály
Q Text a doprovodné materiály musejí být redigované
a zkontrolované. Redakční rada si vyhrazuje právo odmítnout články s výraznými redakčně-stylistickými nedostatky.
Q Články musejí být původní, autorské. Jejich první uveřejnění by se mělo uskutečnit v našem časopisu – není
však nutnou a nepřekročitelnou podmínkou. Po jejich
vydání může autor se svým textem libovolně nakládat.
Články jsou vždy dílem a duševním vlastnictvím autora, autor dává souhlas s jejich zveřejněním v časopisu
Eniologie člověka, popř. i na jeho internetové stránce.
Q Materiály prosíme zasílejte na CD, DVD nebo na e-mail
info@eniologiecloveka.cz ve formátu MS Word, formát

stránky A4, velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1, všechny okraje 1,5 cm, s obsahem do
6 stran včetně literatury. Jestliže bude délka článku převyšovat 6 stran, je možné jej vydat v maximálně dvou
částech. Rozsah jednoho článku je tedy maximálně
12 stran A4.
Q Články, které nespadají do kategorie vědecké nebo vědecko-odborné, zveřejňujeme zdarma a nevyplácíme
za ně honorář. Autoři všech článků zveřejněných v časopisu Eniologie člověka nebo na jeho internetové stránce
plně zodpovídají za důvěryhodnost a původ faktů, citátů,
fotografií, obrázků, tabulek, vlastního jména, stylistiku výkladu aj. Eventuální spory o autorská práva daného obsahu se proto v případě soudního sporu týkají osoby autora,
nikoliv časopisu Eniologie člověka.

Všechny parametry a požadavky na zveřejňované materiály jsou uvedené
na internetových stránkách časopisu www.eniologiecloveka.cz v odkazu Publikujte v časopisu.

Výběr z připravovaného 20. čísla
Q

Každý dostáva to, čo si vyberá (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)

Q

Enio v 81 výkladech. Část druhá. (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)

Q

Holografické integrace jemnohmotných těl člověka (doc. Mgr. Anatolij
Vasiľčuk, CSc.)

Q

Barevná informačně-energetická aplikace jemnohmotných těl lidí
(doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)

Q

Prezentace první na světě učebnice pro univerzity – Enioanatomie čaker
(doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)

Q

Rozhovor s Edgarom Mitchellom (Mgr. Bc. Julia Sellers, BA HONRS)

Q

Tichý valčík na psychosomatickém parketu (MUDr. Jarmila Klímová,
Mgr. Petr Moos)

Číslo 20 vyjde 4. 3. 2019

Kdy vyjde časopis Eniologie člověka v roce 2019
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