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ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ НЕВЛАСТИВИХ ЇЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІЙ

Розглядаються варіанти впливу на розвиток, вдосконалення, функціональні можливості та 
соціальну діяльносте людини невластивих їй інформаційно-енергетичних матерій.

Рассматриваются варианты влияния на развитие, усовершенствование, функциональные 
возможности и социальную деятельность человека несвойственных ему информационио-енергетических 
материй.

Variants of influence upon development, improvement, functional possibilities and social activities of man 
for informational and energetical materials are being researched.

Розвиток і прояви людини залежать не тільки від природних і характерних червоних, оранжевих, 
жовтих, зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих кольорових 
діапазонів інформація, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм 
електромагнітного спектра тонкоматеріальних тіл, але і від інформаційно-енергетичних матерій невластивих, 
нехарактерних і нетипових кольорових діапазонів електромагнітного спектра. До невластивих, нехарактерних і 
петипових кольорових діапазонів електромагнітного спектра належать інформації, мікрочастки, енергії, світло, 
інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми, які не беруть участі у побудові тонкоматеріальних тіл 
людини, не є інформаційно-енергетичними основами їх голографічних інтеграцій, інформаційно-енергетичних 
взаємозв’язків і взаємообмінів тіл з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища, але можуть 
створюватися, абсорбуватися, сприйматися і фіксуватися тонкоматеріальними тілами за відповідних умов, 
обставин і причин, як для позитивного, так і для негативного впливу на людину, структурно-функціональний 
стан її тіл, здоров’я, розвиток, вдосконалення і прояви анатомічних, фізіологічних, біомеханічних, біохімічних, 
фізичних, інформаційно-енергетичних, електромагнітних та інших особливостей тіл, соціально-біологічних, 
психічних, статевих, інтелектуальних, ментальних, емоціональних, моральних, етичних, псі-феноменальних, 
душевних, духовних, божественних і багатьох інших властивостей людини.

Невластиві, нехарактерні і нетипові інформаційно-енергетичні матерії є інформаційно-енергетичним 
резервом для нескінченної різноманітності розвитку, вдосконалення і проявів людини. Невластивий 
інформаційно-енергетичний резерв може надати нових ознак особливостям і властивостям людини в процесі їх 
розвитку, розширити сфери і покращити ефективність їх проявів і практичної реалізації, допомогти людині 
адаптуватися до незвичних інформаційно-енергетичних умов, розширити, посилити і створити нові 
інформаційно-енергетичні і структурно-функціональні багаторівневі голографічні інтеграції тіл і може 
використовуватися для створення і розвитку нових тонкоматеріальних тіл людини. Тонкоматеріальні тіла 
починають використовувати невластиві, нехарактерні і нетипові інформаційно-енергетичні матерії тоді, коли 
повністю використані їх природні інформаційно-енергетичні потенціали, а їх поновлення не забезпечується 
природними інформаційно-енергетичними взаємообмінами при довготривалому перебуванні людини у 
невластивих і незвичних інформаційно-енергетичних умовах, коли виникає необхідність розвитку нових ознак 
в особливостях і властивостях людини, захисту людини від негативних і біопатогенних інформаційно- 
енергетичних матерій, виведення з організму і внутрішніх структур тонкоматеріальних тіл біопатогенних 
Інформаційно-енергетичних матерій до інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища, лікування 
деяких хвороб, регенерації і реабілітації. З невластивими, нехарактерними і нетиповими інформаційно- 
енергетичними матеріями найчастіше пов’язані хвороби, депресії, життєві кризи, відхилення від нормального 
розвитку і прояву особливостейА властивостей людини, переорієнтація від позитивного до деструктивного 
мислення, від душевності, духовності і божественності — до антидушевності, антидуховності і 
антибожественності, від загальноприйнятих соціально-біологічних норм життя — до неприйнятного 
суспільством і небезпечного соціально-біологічного життя, припинення прогресивного розвитку людини, 
руйнування тіл, самогубства і смерті.

Наявність у тонкоматеріальних тілах інформаційно-енергетичних матерій невластивих, нехарактерних 
і нетипових кольорових діапазонів електромагнітного спектра може впливати як позитивно, так і негативно на 
розвиток і прояви особливостей і властивостей людини.

Позитивний вплив невластивих кольорових діапазонів електромагнітного спектра пов’язаний з 
розширенням і посиленням інформаційно-енергетичної і структурно-функціональної багаторівневої 
голографічної інтеграції тіл; створенням нових інформаційно-енергетичних основ інтеграції тіл, розвитком 
нових і нестандартних особливостей і властивостей людини та її тіл; причинно-наслідковим очищенням; 
лікуванням тяжких хвороб; максимальною реалізацією особливостей і властивостей людини; різностороннім 
проявом псі-феноменальних властивостей; життєво небезпечними ситуаціями, боротьбою за виживання; 
відкриттям нових перспективних напрямків пізнання світу, розвитку людини і реалізації її особливостей і 
властивостей з подальшим всебічним вдосконаленням тіл; початком розвитку і формування нових 
тонкоматеріальних тіл.
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Негативний вплив невластивих кольорових діапазонів електромагнітного спектра у своїй більшості 
пов’язаний з руйнуванням і ослабленням інформаційно-енергетичної і структурно-функціональної 
голографічної інтеграції тіл; процесами, спрямованими на зміну ідентичності людини; хворобами, депресіями, 
життєвими кризами, самогубством і смертю; негативним і деструктивним мисленням; проявами, скерованими 
на руйнування миру, людської душевності, духовності, божественності, ідентичності, цивілізації, природи і 
світу; дискредитацією людей; соціальними конфліктами; забороною прогресивної діяльності, прогресивних 
теорій, товариств, об’єднань, партій і обмеженням свободи людини; з тероризмом, загарбницькими війнами і 
війнами, скерованими проти прогресивних держав; реалізацією негативних причинно-наслідкових 
закономірностей розвитку людини, соціальних груп, сіл, міст і держави.

Позитивний і негативний вплив невластивих тонкоматеріальним тілам кольорових діапазонів 
електромагнітного спектра інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і 
біоплазм на розвиток і прояв людини може відбуватися одночасно, бути негативним стосовно здоров’я і 
потенційних можливостей реалізації соціально-біологічних властивостей, а стосовно особистого душевного, 
духовного, божественного розвитку і стосовно інших людей, природи, Землі і Космосу — позитивним. 
Наприклад, за свідомої орієнтації людини на аморальні, неетичні, насильницькі, кримінальні, антидушевні, 
антидуховні і антибожественні норми суспільної поведінки тонкоматеріальні тіла взаємно з інформаційно- 
енергетичними полями Землі, Космосу і духовного буття створюють інформаційно-енергетичні матерії 
невластивих кольорових діапазонів електромагнітного спектра, які знижують життєздатність організму, 
послаблюють імунну систему, сприяють розвиткові хвороби з метою обмеження активної суспільно 
небезпечної поведінки людини, захищаючи людей, Землю, Космос і духовне буття від агресивних і 
насильницьких проявів людини, обмежуючи власний негативний інформаційно-енергетичний вплив на свою ж 
душевність, духовність і божественність, оберігаючи їх від повної антидушевності, антидуховності і 
антибожественності, зберігаючи можливість їх очищення і повернення до природно чистої душевності, 
духовності і божественності. Людина отримує можливість обдумати наслідки своєї поведінки, переорієнтувати, 
змінити або залишити незмінною свою поведінку. Продовження антидуховного і соціально небезпечного 
прояву людини супроводжується інформаційно-енергетичним посиленням невластивих інформаційно- 
енергетичних матерій, які значно ускладнюють хворобу, що повністю обмежує соціальну активність і може 
призвести до передчасної смерті людини, чим оберігає Душу і духовні тіла від розпаду і поневолення 
антисвітом, забезпечуючи їм вічне життя в духовному бутті, можливість реінкарнації до новонародженого 
фізичного тіла, подальшого душевного, духовного і божественного розвитку.

Позитивні і негативні інформаційно-енергетичні впливи інформаційно-енергетичних матерій 
невластивих кольорових діапазонів електромагнітного спектра тонкоматеріальних тіл на розвиток і прояви 
людини можуть бути різноваріантні, різнохарактерні, одночасні, синхронні, асинхронні, короткочасні, 
довготривалі, різної сили, об’єму, обсягу і функціональної значимості як для самої людини, так і для інших 
людей, Землі, Космосу і духовного буття.

Різні умови, обставини і причини призводять до появи в тонкоматеріальних тілах інформаційно- 
енергетичних матерій невластивих кольорових діапазонів електромагнітного спектра, і тому можуть мати, в 
кожному окремому випадку, відмінний характер інформаційно-енергетичного впливу на розвиток і прояви 
людини. Інформації, енергії, мікрочастки, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми невластивих 
кольорових діапазонів електромагнітного спектра можуть створюватися тонкоматеріальннми тілами, виникати 
в них при їх структурно-функціональній недостатності, деінтеграцїї, інформаційно-енергетичних блокадах, 
наявності негативних причинно-наслідкових інформацій, при свідомому деструктивному мисленні, прояві 
негативних емоцій, антидушевності, антидуховності, антибожественності і руйнівної діяльності, біолатогенних 
інформаційно-енергетичних впливах зовнішнього середовища, проклятті, зуроченні, впливах, спеціально 
створених і цілеспрямовано скерованих на людину негативних інформаційно-енергетичних програм і голограм, 
організованої дискредитації людини, насильно зміненого або втраченого соціально-економічного становища 
людини, вживанні наркотичних і психотропних речовин, подружній невірності, тяжких хворобах, травмах та за 
інших умов, обставин і причин.

Характер інформаційно-енергетичного впливу на розвиток і прояви людини інформацій, мікрочасток, 
енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм невластивих тонкоматеріальним тілам 
кольорових діапазонів електромагнітного спектра залежить від умов, обставин і причин їх виникнення в 
тонкоматеріальних тілах. Пояснення даних залежностей допоможе зрозуміти значення для людини невластивих 
кольорових інформаційно-енергетичних матерій, як і за яких обставин необхідно їх використовувати для 
розвитку і вдосконалення тіл, більш ефективного прояву особливостей і властивостей людини, адекватної 
адаптації до неприродних інформаційно-енергетичних середовищ, посилення інформаційно-енергетичного 
захисту від дії агресивних і біопатогенних інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища, 
інформаційно-енергетичного лікування, реабілітації і регенерації.

Перебування людини у неприродному і агресивному інформаційно-енергетичному середовищі 
обумовлює створення фізичним і тонкоматеріальннми тілами білих, срібних, оксамитово-чорних біоплазм для 
захисту від біопатогенного впливу цього середовища, збереження інформаційно-енергетичної ідентичності тіл і 
для адекватної адаптації до неприродного і агресивного інформаційно-енергетичного середовища. Біла 
біоплазма відштовхує біопатогенні енергії, срібна — відштовхує і поглинає, а чорна — тільки поглинає, не 
дозволяючи їм проникати до внутрішніх структур тіл. При виході людини з неприродного і агресивного
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середовища тонкоматеріальні тша випромінюють у зовнішнє середовище створені 
: е також абсорбовані ними біопатогенні енергії.

-гетнчні матерії невластивих тонкоматеріальним тілам кольорових діапазонів 
-сг . т ■ т - можуть виникати в тонкоматеріальних тілах і при перебуванні людини в 

жд. -енергетичних умовах, збалансованих інформаційно-енергетичних і структурно-
. -х тіл, адекватному функціонуванні тіл, оптимальній життєздатності організму і 

_ : . виникає необхідність набуття якісно нових ознак властивостями людини, посилення і
гвег \  прояву, розвитку і проявів особливостей і властивостей людини за межами 

—-енських норм, створення нових інформаційно-енергетичних єдностей тонкоматеріальних 
■шд-жжіт чтурно-функціональної інтеграції з розширенням функціональних можливостей тіл.

а  тяілгу .мов у тонкоматеріальних тілах невластивих сірих, чорних, темно-коричневих, брудних і 
ервоних. оранжевих, зелених, синіх та інших темних, каламутних і невиразних 
електромагнітного спектра свідчить про активний вплив на людину антисвіту, 

с ховних і антибожественних рівнів буття з метою підпорядкування людини своїй волі, 
- —агресивного еволюційного, душевного, духовного і божественного розвитку людини, зміни її 

; -; г?- грояву і практичного використання людиною своїх псі-феноменшіьних властивостей.
; іапсування голографічної інформаційно-енергетичної і структурно-функціональної інтеграції 

«  Г‘~я нормалізоване інформаційно-енергетичними матеріями невластивих — срібних, бронзових,
— г;.бонових, світло-коричневих кольорових діапазонів електромагнітного спектра. Інформації, 
«о в час-  енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми даних кольорових діапазонів не 
ш ~  с . п е в н о г о  розбалансування тіл, створюють інформаційно-енергетичні умови для відновлення 
ішіі і і’— - -о  інформаційно-енергетичної і структурно-функціональної інтеграції тіл властивим і повною 
« - - :г -- гнннм кольоровим діапазонам тонкоматеріальних тіл.

При повному використанні всіх потенційних можливостей ідентичних тонкоматеріальним тілам 
п. : : г зпазонів електромагнітного спектра або при неможливості їх використання для посилення і
тяг- я ї- єннї інформаційно-енергетичних основ інтеграції тіл, розвитку і проявів особливостей і властивостей за 
і : - .  загальноприйнятих людських норм можуть бути використані невластиві срібні, бронзові, малинові, 

. і . коричневі кольорові діапазони електромагнітного спектра для посилення, розширення і створення 
не-ф орм аційно-енергетичних основ інтеграції тіл, відкриття нових перспективних інформаційно- 
Анессїтиччих можливостей з метою розвитку і проявів особливостей і властивостей людини в нестандартних і 

з змовах, корекції і вдосконалення методів розвитку і вдосконалення властивостей людини для їх
_ гткогс зикористання у всіх сферах людської діяльності.

Деформації форм і структур тонкоматеріальних тіл, порушення їх взаємного розташування, 
- 7і  ^статність структурно-функціонального розвитку тонкоматеріальних тіл, блокади чакр та інформаційно- 
г^ітгетичних каналів, підвищення функціональної активізації коричневої чакри, правого зіркового каналу і, 

ібг.'во, його коричневих мікроканалів призводить до появи інформаційно-енергетичних матерій невластивих 
•: гьорових діапазонів електромагнітного спектра з одночасним позитивним і негативним функціональним 
печенням для тонкоматеріальних тіл та розвитку і проявів особливостей і властивостей людини. Всі світлі 
-евлаетиві кольорові діапазони електромагнітного спектра, у яких розміщені інформації, мікрочастки, енергії, 
ізгтло. інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми, найчастіше скеровуються на нормалізацію форм, 
структур, взаємного розміщення і структурно-функціонального розвитку тонкоматеріальних тіл, на 
ліформаційно-енергетичне розблокування чакр та інформаційно-енергетичних каналів і на оптимізацію 
г; нкдіонування коричневої чакри і правого зіркового каналу. Сірі, чорні, темно-коричневі, темно-брудні, 
каламутні червоні, оранжеві, жовті, зелені і сині діапазони електромагнітного спектра, інформації, 
мікрочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми переважно скеровані на подальше 
руйнування структурно-функціональних норм тонкоматеріальних тіл, зміну функціонального значення 
тонкоматеріальних тіл у розвитку властивостей людини з їх переорієнтацією на розвиток антидушевності, 
антидуховності, антибожественності та на аморальний, неетичний, агресивний, насильницький і соціально 
небезпечний прояв людини. Такий інформаційно-енергетичний вплив може призвести людину до повної втрати 
соціальної адаптації, здатності самостійно вирішувати соціальні проблеми, до невміння самодостатнього 
забезпечення життєвих потреб, втрати особистої свободи, самоізольованості, посилює схильність до психічних 
хвороб, призводить до глибокої депресії і передчасної смерті. В окремих випадках тонкоматеріальні тіла 
спільно з інформаційно-енергетичними полями людської духовності утворюють у зовнішніх частинах 
тонкоматеріальних тіл оксамитово-чорні біоплазми, які поглинають усі негативні біопатогенні інформації, 
мікрочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми, не дозволяючи їм проникати до 
внутрішніх структур тонкоматеріальних тіл, руйнувати структури тонкоматеріальних тіл, переорієнтовувати і 
змінювати їх функціональне значення, і, таким чином, тонкоматеріальним тілам надається час і можливість для 
поновлення своїх інформаційно-енергетичних потенціалів, нормалізації інформаційних норм, структур, 
взаємного розташування, інтеграції та функцій. У цьому випадку чорні біоплазми мають позитивне значення 
для тонкоматеріальних тіл, розвитку і проявів особливостей і властивостей людини.

Фіксація в тонкоматеріальних тілах великих об’ємів негативних причинно-наслідкових (кармічних) 
інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм допомагає 
прониканню до тонкоматеріальних тіл, фіксації і накопиченню в них невластивих сірих, чорних, надзвичайно
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темних, каламутних і брудних тонів коричневих, червоних, оранжевих, жовтих, зелених і синіх кольорових 
діапазонів електромагнітного спектра інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних 
субстанцій і біоплазм до об’ємів, за яких розпочинається реалізація причинно-наслідкових закономірностей 
розвитку з найважчими і найгіршими наслідками для людини: переорієнтація і руйнування генетичної та 
причинно-наслідкової інформаційно-енергетичної програми онтогенетичного розвитку людини; сповільнення 
еволюційного розвитку; реалізація проявів антидушевних, антидуховних, антибожественних, аморальних, 
соціально небезпечних властивостей, хвороб, життєвих криз, в результаті яких стає неможливою реалізація 
потенційних можливостей людини.

Причинно-наслідкова інформація, посилена невластивими інформаційно-енергетичними 
матеріями, обумовлює характер соціально-біологічних проявів людини, які можуть бути пасивними, 
активними, перехідними від пасивних до активних і від активних до пасивних з позитивними і негативними 
значеннями для людини і суспільства.

Пасивно-негативний прояв людини характеризується тим, що людина роздратовано, сердито, 
упереджено сприймає життєві невдачі, кризи, хвороби і т ін., уникає праці, ігнорує виконання своїх соціальних 
обов’язків. Вона пасивна, безініціативна, конфліктна, з претензіями на краще матеріальне забезпечення свого 
життя, звинувачує всіх у своїх життєвих невдачах, розмірковуючи, що інші люди повинні змінити її життя, 
нічого не роблячи для цього і звинувачуючи всіх у тому, що вона нічого не робить. Пасивні прояви людини 
повністю блокують реалізацію потенційних можливостей її соціально-біологічних властивостей.

Активно-негативний прояв людини характеризується тим, що людина роздратовано, сердито, 
неспокійно, непокірно сприймає життєві невдачі, кризи, хвороби та ін., звинувачує всіх у своїх життєвих 
невдачах, розмірковує про помсту і відплату, компенсує життєві невдачі агресивною, насильницькою, 
кримінальною та соціальнонебезпечною поведінкою, яка поглиблює життєву кризу, припиняє душевний, 
духовний і божественний розвиток і приводить людину до обмеження соціальної свободи, а в окремих 
випадках — і до передчасної смерті.

Пасивно-позитивний прояв людини характеризується тим, що людина спокійно, покірно, смиренно і 
з розумінням сприймає життєві невдачі, кризи, хвороби та ін., намагається продовжувати працювати, виконує 
будь-яку запропоновану роботу і свої соціально-біологічні обов’язки, не звинувачує нікого у своїх життєвих 
невдачах, пасивна, безініціативна, неконфліктна, байдужа, живе за обставинами і при цьому нічого не робить 
для зміни свого життя.

Активно-позитивний прояв людини характеризується тим, що людина спокійно, покірно, смиренно і 
з розумінням сприймає життєві невдачі, кризи, хвороби та ін., аналізує їх причини і наслідки, розробляє план їх 
виправлення і недопущення в майбутньому, наполегливо і цілеспрямовано працює над реалізацією наміченого 
плану, вдосконалює свої властивості, знання, вміння, навички, досягає бажаних змін у своєму житті.

За наявності великих об’ємів негативних причинно-наслідкових невластивих кольорових діапазонів 
електромагнітного спектра інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і 
біоплазм у тонкоматеріальних тілах людині самостійно надзвичайно важко, а в окремих випадках і неможливо 
очиститись від них і переорієнтувати характер їх негативного впливу на прояви соціально-біологічних, 
сексуальних, психічних, інтелектуальних, ментальних, емоціональних, моральних, етичних, душевних, 
духовних і божественних властивостей. Людина потребує висококваліфікованої духовної і психотронічної 
інформаційно-енергетичної допомоги.

Свідома орієнтація людини на аморальні, неетичні, агресивні, диктаторські, расистські, 
дискримінаційні, насильницькі, кримінальні, антидушевні, антидуховні, антибожественні та інші соціально 
негативні норми поведінки створює в процесі мислення і практичної реалізації негативних норм поведінки, 
негативного функціонального значення інформації, мікрочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні 
субстанції і біоплазми, які фіксуються в тонкоматеріальних тілах, випромінюються в зовнішнє середовище, 
змінюють природний інформаційно-енергетичний характер людини, переорієнтовують інформаційно- 
енергетичні взаємозв’язки і взаємообміни з інформаційно-енергетичних полів людської духовності на 
інформаційно-енергетичні поля антидуховності. Поступово відбувається заміна природно чистих 
інформаційно-енергетичних матерій, з яких складаються тонкоматеріальні тіла, на невластиві і нехарактерні 
для тонкоматеріальних тіл інформаційно-енергетичні матерії, які негативно змінюють психічну, 
інтелектуальну, ментальну, емоціональну, моральну, етичну, душевну, духовну, божественну та інформаційно- 
енергетичну ідентичність людини. Людина перетворюється на інформаційно-енергетичне джерело 
антидушевності, антидуховності, антибожественності, антилюдяності, її поведінка агресивна, соціально 
небезпечна, свідома діяльність скерована на реалізацію намірів з деструктивними наслідками для окремих 
людей, а іноді — з глобальними для людства, природи, Землі і Космосу. Такі люди руйнують усе людське, 
репрезентують своєю особистістю антилюдяність, несуть хаос і смерть, їх неможливо переорієнтувати від 
антидуховності до духовності, тому необхідно обмежити їх вплив на суспільство, їх міжлюдські комунікації, а в 
окремих випадках їх необхідно соціально ізолювати.

Послаблення тонкоматеріальними тілами взаємозв’язків з ідентичними для людини інформаційно- 
енергетичними полями та недостатність інформаційно-енергетичних взаємообмінів між ними виснажують 
природні інформаційно-енергетичні потенціали тонкоматеріальних тіл, знижують їх захисні інформаційно- 
енергетичні можливості, тіла не можуть припинити вільного проникання до своїх внутрішніх структур 
невластивих сірих, чорних, темних, брудних, каламутних коричневих, червоних, оранжевих, жовтих, зелених і
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звя~ : електромагнітного спектра інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-
■ИЕИГ--'- - -о. с>бстанцій і біоплазм, які послаблюють природні функції тонкоматеріальних тіл, змінюють 
■виг — ' - :-е:-ергетичний характер впливу тонкоматеріальних тіл на розвиток і прояви людини, поступово 
■шс : ■ -гт зують людину від душевного, духовного і божественного до антидушевного, антидуховного і 
ШГЖ>: - - - земного розвитку, змінюють духовну ідентичність людини, припиняють подальший прогресивний 
ж ■ - ■ значно знижують ефективність прояву псі-феноменальних властивостей людини. Довготривалий 
•сд с-!гнін інформаційно-енергетичний взаємообмін тонкоматеріальних тіл з ідентичними для людини
■с :т __йно-енергетичними полями призводить до створення нових невластивих інформаційно-
явег-:"- - - - \  інтеграцій тонкоматеріальних тіл, поступової зміни інформаційно-енергетичних матерій, з яких 
г __ : і.-; —: я тонкоматеріальні тіла, на невластиві їм інформаційно-енергетичні матерії. Таким чином 

_ г га-ггься перебудова природної суті тонкоматеріальних тіл на суть, невластиву для людини; 
*зп*тггеріат>ні тіла .можуть повністю втратити первісну природність, суттєво змінити характер 
і- :  : : - ідійно-енергетичного впливу на онтогенез, розвиток і прояв особливостей і властивостей людини, а 
т  - : - а-:но сповільнити еволюційний розвиток людини.

Активне і переважне функціонування тонкоматеріальних тіл на основі невластивих інформаційно- 
■ - ~т:етичних матерій знижує життєздатність організму, послаблює імунну систему, посилює схильність до 
і з : ослаблюючи організм настільки, що хвороби переходять у тяжкий хронічно-затяжний і життєво 
тесезпечний стан, ускладнює реалізацію індивідуальних причинно-наслідкових інформаційних 
зіз іномірностей розвитку і прояву людини з небажаними наслідками, негативно змінює характер свідомості і 

. ї--.уаої діяльності (див. вищенаведені характеристики пасивно-негативних і активно-негативних проявів 
••). не дозволяє людині реалізувати потенціал своїх особливостей і властивостей у житті.

Порушення соціально-біологічних, сексуальних, психічних, інтелектуальних, ментальних, 
іч ; тональних, моральних, етичних, псі-фе-номенальних, душевних, духовних, божественних та інших норм 
людського життя сповільнюють розвиток і вдосконалення тонкоматеріальних тіл, послаблюють їх природні 
: нації, сприяють фіксації, накопиченню, збільшенню кількості і об’єму негативних причинно-наслідкових 
ноормацій у тонкоматеріальних тілах, створюють інформаційно-енергетичні умови для проникнення 
т-евластивих інформаційно-енергетичних матерій до внутрішніх структур тонкоматеріальних тіл. Усе це 
--тзільнює еволюційний розвиток людини, інформаційно-енергетично блокує її всебічний і гармонійний 
гсззиток, обмежує людину в максимальній реалізації своїх особливостей і властивостей у межах соціальних 
(ожливостей, обумовлює часті соціальні конфлікти, організатором та учасником яких стає людина, є причиною 
ідгих хвороб, життєвих невдач, криз, нещасливого і безрадісного життя.

Застосування методологій, методів і засобів виховання, розвитку і навчання людини, скерованих на 
~: збиток і прояв аморальних, неетичних, антидушевних, антидуховних, антибожественних, соціально 
небезпечних і нехарактерних для людини властивостей, буде сприяти формуванню відповідної свідомості, 
характеру мислення і діяльності; в процесі яких створюються невластиві для людини інформації, мікрочастки, 
енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми, які можуть змінити характер інформаційно- 
енергетичного взаємообміну тонкоматеріальних тіл з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього 
середовища і встановити нетипові інформаційно-енергетичні взаємозв’язки для тонкоматеріальних тіл з 
-адзвичайно негативними наслідками для людини. Людина постійно перебуває в негативному інформаційно- 
енергетичному середовищі, негативізм якого автоматично підтримується вже встановленими інформаційно- 
енергетичними взаємообмінами, активним негативним мисленням і деструктивною діяльністю людини. За 
таких умов можуть настати незворотні негативні зміни, повна втрата людської ідентичності; людина може 
стати людиноненависником з небезпечною соціальною поведінкою; її діяльність може мати глобальні 
деструктивні наслідки для окремих людей і навіть людства, природи, Землі, Космосу і духовного буття. 
Самостійно людині майже неможливо переорієнтувати свій негативний розвиток і свої соціально небезпечні 
прояви на позитивний розвиток і соціально прийнятні норми поведінки. При усвідомленні свого негативізму, 
своєї деструктивності, цілеспрямованого прояву сили волі і бажання змінити негативний розвиток на 
позитивний, людина може сповільнити небажаний розвиток, попередити незворотність негативних змін і 
знайти адекватну допомогу для початку позитивного розвитку своєї особистості.

Проникнення до організму біопатогенних мікроорганізмів та матерій знижує функціональні 
можливості організму і сприяє виникненню відповідних хвороб, що супроводжується створенням у внутрішніх 
структурах тонкоматеріальних тіл невластивих для людини інформацій, мікрочасток, енергій, світла, 
інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм, які тимчасово сповільнюють розвиток людини, а при 
ефективному лікуванні тонкоматеріальні тіла нейтралізують і виводять у зовнішнє середовище невластиві 
інформаційно-енергетичні матерії. Якщо в тонкоматеріальних тілах до виникнення хвороби знаходилась 
ідентична хворобі інформація, енергія, інформаційно-енергетична субстанція і біоплазма, то хвороба 
розвивається швидко і з важкими ускладненнями, довготривало та погано лікується, може призвести до 
тривалої соціально-біологічної нездатності, пожиттєвої інвалідності і передчасної смерті. Для оздоровлення і 
попередження цих явищ людина повинна перейти на позитивне мислення, вірити у своє оздоровлення, змінити 
спосіб життя, бути дисциплінованою при довготривалому лікуванні і розпочати структурно-функціональну 
нормалізацію тонкоматеріальних тіл.

Генетичні хвороби, порушення росту, розвитку і проявів людини, анатомо-функціональні патології 
невідомої етіології, онкологічні, кардіоваскулярні, інфекційні хвороби, тяжкі форми екзем, виразок,
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деформуючих артритів, гломерулонефритів, шизофренії, депресії, фобій та багато інших хвороб інтенсивно 
створюють велику кількість невластивих і негативних інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно- 
енергетичних субстанцій і біоплазм, які біопатогенно впливають на організм, посилюють хворобу, 
послаблюють імунну систему, енергетично виснажують тонкоматеріальні тіла, блокують інформаційно- 
енергетичні взаємообміни між тілами та інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища, 
руйнують, структурно-функціональні та інформаційно-енергетичні інтеграції тіл, знижують функціональні 
можливості тіл і особливо захисну функцію. Будь-яка тяжка хвороба виникає при наявності в 
тонкоматеріальних тілах ідентичних хворобі інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно- 
енергетичних субстанцій і біоплазм. Перебіг хвороби значною мірою ускладнюється при наявності ідентичних 
їй негативних причйнно-наслідкових інформацій. За даних умов тонкоматеріальні тіла не можуть достатньою 
мірою абсорбувати необхідні інформації, мікрочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і 
біоплазми для розвитку, вдосконалення і адекватного прояву особливостей і властивостей людини, повністю 
припиняється розвиток і прояв псі-феноменальних властивостей, інформаційно-енергетичний ресурс тіл 
скеровується на лікування, утримання життєздатності тіл на мінімальному рівні і на боротьбу за виживання. 
Адекватне лікування на фізичному рівні не завжди ефективне тому, що не може забезпечити очищення тіл від 
негативної причинно-наслідкової інформації, біопатогенних інформацій, мікрочасток, енергій, світла, 
інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм, ідентичних хворобі інформаційно-енергетичних матерій та 
структурно-функціональну нормалізацію тонкоматеріальних тіл. Для оздоровлення необхідне своєчасне, 
індивідуальне, комплексне, адекватне, системне, достатнє за часом, одночасне лікування, релаксація, 
регенерація, реабілітація і рекондиція фізичного і тонкоматеріальних тіл за свідомої участі хворого в лікуванні і 
поступового повернення до активного життя. Не може настати оздоровлення або значне продовження життя за 
життєво небезпечної хвороби, якщо хворий не буде приймати свідомої і адекватної участі в лікуванні. Його 
участь обов’язкова і необхідна, а при деяких хворобах є вирішальною. Процес оздоровлення значно 
прискорюється, якщо хворий має позитивне мислення, володіє методами релаксації, концентрації, візуалізації, 
ментальної імагінації, медитації, ритмічного дихання, свідомого перерозподілу енергій між структурами 
тонкоматеріальних тіл, впливу на структурно-функціональні стани чакр, інформаційно-енергетичних каналів, 
меридіанів та інших структур тонкоматеріальних тіл. Оскільки даними методами можна значно зменшити 
інтенсивність і кількість утворення ідентичних хворобі і невластивих людині інформацій, енергій, мікрочасток, 
світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм, очистити від них тонкоматеріальні тіла, 
нормалізувати інформаційно-енергетичні та структурно-функціональні інтеграції, форми, структури і функції 
тонкоматеріальних тіл, що значно покращує ефективність і прискорює лікування, регенерацію, реабілітацію і 
рекондицію людини, нормалізує і відновлює розвиток, вдосконалення і прояви соціально-біологічних, 
психічних, інтелектуальних, ментальних, моральних, етичних, псі-феноменальних, душевних, духовних і 
божественних властивостей людини, повертає людину до повноцінного життя і збагачує її новим життєвим 
досвідом.

Обмеження свободи, дискредитація, фізичне і психічне знущання і катування людини 
супроводжуються взаємним агресивним, деструктивним і негативним інформаційно-енергетичним впливом як 
на людину, так і на тих людей, які це організовують і реалізують. Усі ці люди перебувають під інформаційно- 
енергетичним впливом, що не відповідає вимогам вільного, гармонійного, всебічного, гуманного, душевного, 
духовного і божественного розвитку людини і є для людини невластивим, нехарактерним і нетиповим. У всіх 
цих випадках тонкоматеріальні тіла людей по-різному реагують на нехарактерний інформаційно-енергетичний 
вплив і по-різному обумовлюють розвиток і прояв властивостей людини, оскільки люди перебувають у полярно 
протилежних соціально-економічних умовах, мають різний розвиток тіл, характер орієнтації свідомості і 
перебувають в одному інформаційно-енергетичному полі.

Організатори обмеження свободи, дискредитації, знущань і катувань свідомо обрали свою діяльність, 
вони активно створюють невластиві людині інформації, мікрочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні 
субстанції і біоплазм; їх тонкоматеріальні тіла переважно концентрують невластиві людині інформаційно- 
енергетичні матерії, орієнтовані на інформаційно-енергетичні взаємообміни з невластивими і нехарактерними 
для людини інформаційно-енергетичними полями, що припиняє псі-феноменальний, гуманний, душевний, 
духовний, божественний і прогресивний розвиток цих людей. Свідома діяльність таких людей скерована на 
обмеження свободи, демократії і вільного розвитку людей. Вони є інформаційно-енергетичними носіями зла, 
їхня діяльність у демократичних країнах заборонена і кримінально карається. Діяльність людей, що 
перебувають на державній службі та яка пов’язана з тимчасовим обмеженням свободи тих людей, які скоїли 
злочин, повинна точно регламентуватися законами, бути відкритою, прозорою і перебувати під постійним 
суспільним контролем. Службовці тривалий час перебувають в інформаційно-енергетичному полі, яке 
утворюється інформаційно-енергетичними випромінюваннями тонкоматеріальних тіл злочинців. Відбуваються 
природні інформаційно-енергетичні взаємообміни між тонкоматеріальними тілами службовців і злочинців. 
Тонкоматеріальні тіла службовців можуть абсорбувати до своїх структур невластиві, негативні і біопатогенні 
інформаційно-енергетичні матерії від тонкоматеріальних тіл злочинців з відповідними наслідками і небезпекою 
непомітної переорієнтації свідомості від загальнолюдських до аморальних і людиноненависницьких норм, 
збільшенням негативних причинно-наслідкових інформації в тілах, які будуть посилювати особисті, сімейні, 
місцеві і державні негативні причинно-наслідкові закономірності розвитку. Така службова діяльність може 
непомітно для людини змінити інформаційно-енергетичний характер її тонкоматеріальних тіл, і їх
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і~о:с «збійно-енергетичне випромінювання, не сприятиме духовному розвиткові суспільства. Щоб ці 
не втратили своєї людської ідентичності, а їх діяльність не виходила за межі людської духовності, 

-тт - \  слід систематично проводити інформаційно-енергетичну і духовну реабілітацію.
Обмеження свободи, дискредитація, фізичне і психічне знущання і катування всебічно розвинених 

леле? із потужною силою волі може тимчасово послабити функціональні можливості тіл, загальмувати 
ілсо :• палення їхніх особливостей і властивостей, але не може змінити інформаційно-енергетичний характер 
* ■ : матеріальних тіл, їх інтелектуальної, ментальної, емоціональної, моральної, етичної, душевної, духовної і,

аастзенної індивідуальної ідентичності. Тонкоматеріальні тіла цих людей не фіксують у своїх структурах 
їєзлістизі. негативні і біопатогенні інформації, мікрочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні 
г . індії і біоплазми, які випромінюються тілами тих, хто обмежує їх свободу, дискредитує їх і знущається 
-~д --ми. Навпаки, в них посилюється прагнення до свободи, загартовуються моральні, душевні, духовні і 
їсжестзенні властивості, відбувається більш розширене усвідомлення значення гуманності, моральності, 
г дтзчгсті. духовності і божественності для прогресивного розвитку людства. Незважаючи на функціональне
■ --.гї.-.гкня тонкоматеріальних тіл, їх інформаційно-енергетичне випромінювання очищає від негативних
- : с г  маній тонкоматеріальні тіла своїх поневолювачів, допомагаючи деяким з них зберегти окремі аспекти 
• моральності і духовності. Але за даних умов, як перші, так і другі, не можуть вдосконалювати свої

* особливості і властивості для створення інформаційно-енергетичних умов прогресивного розвитку 
гуашьства.

Обмеження свободи, дискредитація, фізичне і психічне знущання і катування слаборозвинених, 
згактерних людей із слабою силою волі швидко приводить до втрати ними своєї інтелектуальної, 

•е-.тальної, емоціональної, моральної, етичної, душевної, духовної і божественної ідентичності. Якщо в
■ : матеріальних тілах таких людей знаходились достатні об’єми негативних причинно-наслідкових 
асосмацій, невластивих і біопатогенних інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних 
. їстанцій і біоплазм до початку обмеження їх свободи, дискредитації і знущання, то з їх початком 
•псс-їлюються негативні інформаційно-енергетичні впливи на людину, від яких тонкоматеріальні тіла не можуть 
ї - 2 —л и  людину, оскільки у своїх структурах вони вже мають велику кількість невластивих інформаційно- 
г-ет“етичних матерій і є недостатньо розвиненими. До структур тонкоматеріальних тіл вільно проникають 
«аластиві, негативні і біопатогенні інформаційно-енергетичні матерії, які фіксуються в тонкоматеріальних 
— ьї. посилюють негативний вплив на людину, припиняють її прогресивний розвиток, сприяють частим 
захворюванням, швидкій втраті природної людської ідентичності, створюють інформаційно-енергетичну 
я: -: з;- для формування свідомості раба, людини, нездатної до самостійних рішень і вільного життя.

Несподівані для людини, раптові фізичні і психічні травми супроводжуються значним інформапійно- 
"етичним послабленням тонкоматеріальних тіл як самою травмою, так і максимально можливим 

:<ег>ьанням інформаційно-енергетичних ресурсів тіл на лікування цієї травми. Деякий час після травми 
“ -«матеріальні тіла не спроможні утримувати баланс між витратою і поповненням своїх інформаційно- 
г- іт- єтичних ресурсів. Інтенсивність витрати інформаційно-енергетичних ресурсів перевищує їх наповнення
- -істає інформаційно-енергетичне виснаження, функціональна недостатність тіл, створюються умови для 

яланого проникнення невластивих, негативних, нехарактерних і біопатогенних інформаційно-енергетичних 
»дтерій до внутрішніх структур тонкоматеріальних тіл. Вони ускладнюють лікування, регенерацію і 
:-гі:л:тацію пошкоджених тканин, органів, систем, тіл і людини в цілому. З моменту травми припиняється 
геїзиток усіх тіл людини, її особливостей і властивостей, відбувається функціональна мобілізація тіл для 
з нвання, оздоровлення, регенерації, реабілітації, поступового повернення до повноцінного життя. 
~::етнення до повноцінного людського життя буде обумовлене характером травми, станом здоров’я, 
мззнтхом, взаємною збалансованістю, оптимальними інформаційно-енергетичними і структурно- 
: нхпіональними голографічними інтеграціями всіх тіл, наявною кількістю негативних причинно-наслідкових 
-ггтмацій, невластивих, негативних, нехарактерних і біопатогенних інформаційно-енергетичних матерій в

-; - : матеріальних тілах, орієнтацією свідомості людини, соціально-біологічним, психічним, інтелектуальним, 
і-гтальним, душевним, духовним і, божественним розвитком людини, адекватними методами лікування,

: і і-ерації і реабілітації фізичного і тонкоматеріальних тіл та багатьма іншими факторами.
Негативні причинно-наслідкові інформації, невластиві, негативні, нехарактерні і біопатогенні 

-оггчації, мікрочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми ускладнюють і 
; : з ільнюють процес оздоровлення, а в окремих випадках інформаційно-енергетично блокують його, 
тгеорієнтовую ть позитивне мислення на деструктивне, позитивні емоції на негативні і цим самим 
т .л _ .ю т ь  об’єм невластивого інформаційно-енергетичного взаємообміну, який у свою чергу допомагає 

'-.аджувати в тонкоматеріальних тілах невластиві інформаційно-енергетичні матерії до рівня, за якого 
: . - ва повна структурно-функціональна реабілітація тіл людини в цілому, неможливе повернення до 

• • ::кного життя, подальшого розвитку і вдосконалення особливостей і властивостей людини. Для
- печення подібних наслідків, досягнення максимально можливого оздоровлення, регенерації, реабілітації і 

-.зег-ення людини до повноцінного життя повинно бути не тільки адекватне лікування усіх тіл людини, але і 
тегеб) вання людини в життєвому інформаційно-енергетичному полі, яке створюється методами інформаційно- 
т~із . етичної, біоенергетичної і духовної терапії. Перебування в такому життєвому інформаційно- 
гжггетичному полі дає можливість ослабленим тонкоматеріальним тілам отримувати необхідну кількість 
чеосмацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм, потрібних для
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структурно-функціональної нормалізації, відновлення своїх інформаційно-енергетичних потенціалів, 
інформаційно-енергетичної інтеграції, інформаційно-енергетичних взаємозв’язків і природних інформаційно- 
енергетичних взаємообмінів, порушених травмою. Поступово людина повертається до повноцінного життя, з 
новим досвідом, поглибленим розумінням цінності здоров’я, життя і часу, що мотивує людину до всебічного 
розвитку і вдосконалення своїх особливостей і властивостей, активного життя і праці в межах 
загальнолюдських норм. Оздоровлення, регенерація, реабілітація і повернення до повноцінного життя 
травмованої людини з добрим здоров’ям, гармонійно розвиненими і взаємно збалансованими фізичним і 
тонкоматеріальними тілами, оптимальними інформаційно-енергетичними і структурно-функціональними 
голографічними інтеграціями тонкоматеріальних тіл відбувається без значних ускладнень для людини. 
Незважаючи на те, що з моменту травми деякі макроструктури тіл пошкоджені, мікроструктури можуть бути 
зруйнованими, а функціональні можливості знижені, все ж таки гармонійно розвинені тонкоматеріальні тіла 
можуть захиститися від проникнення до своїх внутрішніх структур невластивих, негативних, нехарактерних і 
біопатогенних інформаційно-енергетичних матерій, не допустити їх небажаного впливу на організм, 
інформаційно-енергетично блокувати біопатогенні прояви негативних нричинно-наслідкових інформацій і 
здійснювати адекватне інформаційно-енергетичне забезпечення процесів оздоровлення, регенерації, 
реабілітації, повернення до повноцінного життя, повного відновлення розвитку, вдосконалення і прояву усіх 
особливостей і властивостей людини. В процесі оздоровлення, регенерацій, реабілітації тонкоматеріальні тіла 
можуть створювати інформації, мікрочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми 
будь-яких невластивих кольорових діапазонів електромагнітного спектра, які б сприяли швидкій нормалізації і 
рекондиції структур та функцій усіх тіл у повному об’ємі.

Неконтрольоване і недоцільне вживання психотропних і наркотичних речовин для людини є 
надзвичайно небезпечним, тому що ці речовини містять у собі значно більшу кількість невластивих, 
нехарактерних, нетипових, негативних і біопатогенних для людини інформацій, мікрочасток, енергій, 
інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм ніж тих, які є позитивними для людини. При їх вживанні 
невластиві інформаційно-енергетичні матерії безпосередньо проникають до всіх внутрішніх структур усіх 
тонкоматеріальних тіл, неприродно стимулюють функціональну активність тонкоматеріальних тіл з 
відповідними фізіологічними, біохімічними, психоемоційними реакціями організму і соціальними проявами 
людини. Тонкоматеріальні тіла не можуть захистити свої структури і організм людини від негативного, 
біопатогенного, швидкодіючого агресивного інформаційно-енергетичного впливу невластивих для людини 
інформаційно-енергетичних матерій психотропних і наркотичних речовин навіть при їх одноразовому 
вживанні. Небезпека для людини полягає в тому, що за наявності наркотичних речовин в організмі та їх 
невластивих інформаційно-енергетичних матерій у всіх внутрішніх структурах усіх тонкоматеріальних тіл 
забезпечується вільне проникнення до внутрішніх структур тонкоматеріальних тіл невластивих, негативних, 
нехарактерних, нетипових і біопатогенних інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно- 
енергетичних субстанцій і біоплазм від інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища; 
прискорюється збільшення об’ємів негативних причинно-наслідкових інформацій; одночасно інтенсифікується 
реапізація декількох негативних причинно-наслідкових програм розвитку людини з важкими наслідками для 
неї; негативно змінюються природні та повністю знищуються, інформаційно-енергетичні функції 
тонкоматеріальних тіл; руйнується інформаційно-енергетична і структурно-функціональна голографічна 
інтеграція тіл. У тонкоматеріальних тілах може відбутися повна заміна природних інформаційно-енергетичних 
матерій на невластиві для людини інформаційно-енергетичні матерії. При цьому негативно змінюється 
свідомість, суттєво погіршується пам’ять, логічне мислення, людина частково втрачає (але може і повністю 
втратити) свою соціально-біологічну, психічну, інтелектуальну, ментальну, емоціональну, моральну, етичну, 
душевну, духовну і божественну ідентичність, досить швидко знижується активність і ефективність проявів 
людини у всіх сферах життя, настає соціально-економічна самонедостатність людини, все більше проявляється 
анормальна, неадекватна і соціально небезпечна поведінка людини, значно послаблюється імунна система, 
виснажуються захисні сили організму, суттєво погіршується стан здоров’я і може настати смерть. Якщо людина 
почала систематично вживати психотропні і наркотичні речовини, то самостійно відмовитись від їх подальшого 
вживання вона вже не може. Покращити ефективність лікування, регенерації, реабілітації і повернення людини 
до повноцінного життя можна інформаційно-енергетичними, біоенергетичними і духовними терапевтичними 
методами.

У всебічно і гармонійно розвинених людей з добрим станом здоров’я, оптимальними 
інформаційно-енергетичними і структурно-функціональними голографічними інтеграціями всіх тіл, 
позитивним мисленням і високою духовністю можуть виникати в тонкоматеріальних тілах невластиві, 
нехарактерні і нетипові, але не біопатогенні та негативні інформаційно-енергетичні матерії. їх поява 
може бути обумовлена необхідністю створення нових інформаційно-енергетичних інтеграцій тіл, 
розширення і посилення інформаційно-енергетичного впливу тонкоматеріальних тіл, скерованого на 
досягнення максимально можливого розвитку особливостей і властивостей людини та їх більш ефективних і 
взаємозалежних проявів на усіх рівнях людського, земного, космічного і духовного бутгя; розвитком нових 
аспектів у надзвичайно високорозвинених особливостях і властивостях людини; інтенсифікації триєдиного 
божественного розвитку людини; подальшого розвитку, вдосконалення і різносторонньої практичної реалізації 
псі-феноменальних властивостей; відкриття нових можливостей і напрямків пізнання світу і людини. 
Тонкоматеріальні тіла можуть самі створювати у своїх структурах невластиві, нехарактерні і нетипові
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чіцп, мікрочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми, можуть їх
вати з інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища інтегральним, взаємно 

■ ованим, точно збалансованим і нестандартним своїм функціонуванням у межах людської ідентичності,
і  можуть одночасно, послідовно, синхронно або асинхронно поєднувати ці процеси з різними варіантами

гтввідношення.
Аналіз інформаційно-енергетичного значення невластивих тонкоматеріальним тілам інформаційно- 

і -іт "етичних матерій, деяких умов, обставин і причин їх появи в тонкоматеріальних тілах вказує, що 
. ' - ‘.ві інформаційно-енергетичні матерії можуть мати позитивний, негативний, комбінований, одночасно і 

■-■-ізний, і негативний інформаційно-енергетичний вплив на структурно-функціональний стан тіл, розвиток, 
пх-::палення і прояв особистостей і властивостей людини. Інформаційно-енергетичне функціональне

■ • - ч невластивих інформаційно-енергетичних матерій, умови, обставини і причини їх появи в 
-с-матеріальних тілах взаємно визначають характер впливу невластивих інформаційно-енергетичних матерій

-і -:і::ну Обсяг, міра і скерованість впливу невластивих інформаційно-енергетичних матерій залежать від 
гсдзїгтку, інтеграцій, структурно-функціонального стану, достатності і характеру інформаційно-енергетичного 
■стенді алу тіл, об’єму природного інформаційно-енергетичного взаємообміну, соціально-біологічних, 

них, інтелектуальних, ментальних, емоціональних, моральних, етичних, сексуальних, псі- 
счн: медальних, душевних, духовних, божественних, причинно-наслідкових, інформаційно-енергетичних і 
Іглатьох інших проявів людини. Будь-які невластиві, нехарактерні та нетипові інформаційно-енергетичні 
«- -г і. які можуть створюватися, абсорбуватися і фіксуватися тонкоматеріальними тілами, мають для людини 
т п о з и т и в н е  значення, якщо людина свій розвиток і прояви підпорядкувала божественній духовності і волі 
Б:~2- І. навпаки, вони завжди матимуть негативне і біопатогенне значення, якщо людина не підпорядковує свій 
: :  ізиток і прояви божественній духовності і волі Бога та не може уникнути їх негативного впливу навіть при 

змінно розвинених з оптимальними інформаційно-енергетичними і структурно-функціональними 
"сграфічними інтеграціями всіх тіл, всебічно високорозвиненими особливостями і властивостями людини, 
лсссому здоров’ї і адекватному функціонуванні всіх тіл. Від самої людини залежить, який вплив на неї будуть 
«-■ ‘ невластиві, нехарактерні і нетипові кольорові діапазони електромагнітного спектра інформації, 
« езочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми.

Невластиві, нехарактерні і нетипові інформаційно-енергетичні матерії є інформаційно- 
ежерсегичним резервом для створення нових тонкоматеріальних тіл, необхідність яких може бути 
і -вчена філогенетичним і онтогенетичним розвитком людини. У майбутньому можуть виникнути 
: ' нове, коричневе, бронзове і срібне тонкоматеріальні тіла, які будуть сприяти розширенню, 

_неннк> і посиленню біологічно-фізично-енергоінформаційно-космічно-земної голограми людини, 
і лчтиттю нових перспектив розвитку, вдосконалення і прояву особливостей і властивостей людини, а 
~і • ж нових можливостей пізнання світу і людини.
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Л.С.ВОВКАНИЧ, В.Г.КОНЕСТЯШН, Т.М.МИТРОГАН

ВПЛИВ АНАЕРОБНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ПОКАЗНИКИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ СПОРТСМЕНОК-БІГУНІВ
РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Охарактеризовані показники серцево-судинної системи спортсменок-бігунів різної кваліфікації у  
стані спокою та після короткочасних анаеробних навантажень.

Охарактеризованы показатели сердечно-сосудистой системы спортсменок-бегуний на средние 
дистанции разной квалификации в состоянии покоя и после кратковременны анаэробных нагрузок.

The main indices of cardiovascular system of female middle-distance runners of different qualification in 
rest and anaerobic loadings were described.

Дослідження реакцій організму на фізичні навантаження є основою контролю функціонального стану 
спортсмена. Для забезпечення найбільш адекватного контролю слід підбирати характер навантаження, його 
потужність та тривалість таким чином, щоб воно максимально відображало специфіку рухової активності 
спортсмена під час змагань [5]. На сьогодні очевидно, що специфіка змагальної діяльності бігунів на середні 
дистанції вимагає використання для аналізу їхнього функціонального стану навантажень анаеробного 
характеру [1, 4-7]. Проте реєстрація показників потужності, об’єму та інших характеристик такої роботи 
найчастіше вимагає додаткових технічних засобів. У зв’язку з цим нами був проведений аналіз змін ряду 
показників серцево-судинної системи спортсменок-бігунів різної кваліфікації під впливом короткочасних 
велоергометричних тестів тривалістю 10-90 с. Метою цих досліджень було вироблення критеріїв, що дозволили 
б з використанням анаеробних рухових тестів проаналізувати функціональний стан спортсменок-бігунів на 
основі показників серцево-судинної системи.

Методи досліджень.
Для досягнення поставленої мети було сформовано дві групи досліджуваних. Контрольна група 

складалась із студенток легкоатлеток віком 18-20 р., що навчались на 2-4 курсах ЛДІФК. До складу 
експериментаїьної групи входили спортсменки, що спеціалізувались з бігу на середні дистанції, віком 18-20 р., 
кваліфікацією не нижче І розряду та з стажем занять спортом не менше 5 років.

Дослідження проводили з використанням Квебекського 10-секундного тесту, 30 с тесту Уінгейта і 
Квебекського 90 с тесту. Перед виконанням тестів проводили розминку з допомогою велоергометричного 
навантаження (5 хв., 2 Вт/кг). Анаеробні тести виконували на велоергометрі «ВЭ-03», модифікованому для 
реєстрації часу одинарного оберту педалей. Потужність навантаження під час виконання Квебекського 10- 
секундного тесту становила 4,5-5,0 Вт/кг, ЗО с тест Уінгейта -  3,5-4,0 Вт/кг, Квебекського 90 с тесту -  2,0-2,5 
Вт/кг [5]. ЧСС визначали на основі аналізу електрокардіограми (ЕКГ) досліджуваного, яку записували з 
допомогою електрокардіографа «ЭК1Т-03М» у двополюсному відведенні за Небом [2]. Вимірювання 
артеріального тиску систолічного (АТс) і діастолічного (АТд) виконували методом Короткова. Систолічний 
об’єм (СО) розраховували з використанням формули Старра [2]. Отримані результати обробляли статистично з 
використанням стандартних статистичних функцій програми Excel 7.0 [3]

Вплив анаеробних навантажень на функціональні показники серцево-судинної системи 
спортсменок-бігунів.

Дослідження показників функціонального стану серцево-судинної системи групи спортсменок-бігунів 
на середні дистанції, проведені у стані спокою, засвідчили їхню залежність від кваліфікації спортсменок. Так, 
ЧСС у групі кваліфікованих спортсменок була нижчою на 24% (табл. 1), пульсовий тиск (ПТ) -  більшим на 
32%, а СО -  вищим на 21% (Р<0,01).

Виявлені відмінності свідчать, що кращі результати на середніх дистанціях демонструють 
спортсменки, для яких у стані спокою характерна менша ЧСС та ХОК, проте вищі значення СО та ПТ.
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