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Вперше у світі пояснюються особливості світлосяюче-зеленого тонкоматеріального 
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Впервьіе в мире обьясняются особенности сияюще-зеленого тонкоматериального 
тела человека. 
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Морфофункціональна норма, гіпотрофія, гіпофункція, гіпертрофія і гіперфункція 
зовнішньої частини світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла впливають на розвиток 
людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних можливостей, 
стан здоров'я, характер фізіологічних, психічних, інтелектуальних, ментальних, емоціональних, 
моральних, етичних, естетичних, ПСІ-феноменальних, духовних, антидуховних та відповідних 
соцішіьних проявів. 

Еніоанатомічна норма світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла 
Еніоанатомічна норма світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла - це такий 

еніоанагомічний стан тіла, при якому його зовнішня оболонка знаходиться між зовнішніми 
оболонками зеленого і блакитного тонкоматеріальних тіл; будова, структура, архітектоніка, 
форма, топографія, інформаційно-енергетичний зміст, функції, функціональні можливості та 
функціонування світлосяюче-зеленого тіла при певних навантаженнях оптимально узгоджені з 
усіма тілами. 

Світлосяюче-зелене тонкоматеріальне тіло, розвинуте до еніоанатомічної норми 
(Мал.1), розширює і підтримує можливості життєвих проявів, стабілізує ріст та еволюційний 
розвиток людини, гармонізує людину, врівноважує її соціально-біотичні властивості та 
зміцнює здоров'я. Забезпечує всебічний розвиток інтелекту, менталітету, емоційності та 
інтуїтивності аж до ПСІ-феноменального яснознання, апріорних знань і духовності, єдності 
розвитку, вдосконалення і проявів інтелекту, менталітету, емоційності, інтуїції та духовності 
людини, єдності людини, Природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і Духовного Буття, 
посилює в людині єдність людської та Божої Волі, контролює і коректує функції червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого та зеленого 
тонкоматеріальних тіл. Створює інформаційно-енергетичну основу для інтегрального, 
всебічного та високорозвинутого людського розуму, забезпечує розширення і поглиблення 
взаємопо'єднаного, взаємовпливового та взаємозалежного розвитку властивостей, 
особливостей, здібностей, функціональних можливостей, соціальних і біотичних проявів 
людини, обумовлених червоним, світлосяюче-червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, 
жовтим і зеленим тонкоматеріальними тілами, суспільством, Природою, Землею, біосферою, 
ноосферою, Всесвітом і Духовним Буттям. 
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Мал.1 Світлосяюче-зелене тонкоматеріальне тіло 
1-світлосяюче-зелене тіло; 2-зовнішш частина світлосяюче-зеленого тіла; 3-внутрііиня частина 

світлосяюче-зеленого тіла; 4-внутрішня оболонка світлосяюче-зеленого тіла; 5-зовнііиня оболонка 
світлосяюче-зеленого тіла 

Мал.2 Гіпотрофія зовнішньої частини світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла 
1-світлосяюче-зелене тонкоматеріальне тіло 
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Мал.З Гіпертрофія зовнішньої частини світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла 
1 -світлосяюче-зелене тонкоматеріальне тіло 

Підтримує надійність, стабільність, достатність, об'єм, інтенсивність, якість, об'єм і характер 
інформаційно-енергетичних взаємообмінів між усіма рівнями буття людини, суспільства. 
Природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту та Духовного Буття. Орієнтує, коректує і 
врівноважує розвиток соціальних та біотичних властивостей людини відповідно до її духовних 
цінностей. Розрізняє інформації, мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-енергетичні 
субстанції та інформаційно-енергетичні біоплазми духовного і антидуховного характеру. Не 
допускає проникнення до Буття людини інформацій, мікрочасток, світла, енергій, 
інформаційно-енергетичних субстанцій та інформаційно-енергетичних біоплазм антидуховного 
буття. На відміну від зеленого тіла, у світлосяюче-зеленому тілі на більш тонких рівнях 
відбувається захист фізичного тіла від коротких хвиль за межами гамма-випромінювань та від 
довгих хвиль за межами радіохвиль. Своїм жовтим компонентом світлосяюче-зелене тіло 
захищає людину від низькочастотного випромінювання, синім компонентом - від 
рентгенівського випромінювання, а блакитним компонентом — від радіації. Інтегрує розум 
людини з духовністю і надає йому духовних властивостей. Імплантує до біоплазми нового 
людського життя інформації інтелекту, менталітету, емоціональності, інтуїтивності, ПСІ-
феноменального яснознання, апріорних знань, гуманності, духовності, всебічного, 
гармонійного, інтегрального та здорового онтогенетичного розвитку людини. 

Під впливом світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла покращуються 
інформаційно-енергетичні умови, розширюється гармонія і стабілізується рівновага розвитку 
та прояву біотичних і соціальних властивостей людини, розширюються можливості впливу 
інформаційно-енергетичних носіїв духовності на розвиток людини, поєднуються 
різнохарактерні впливи червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-
оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, синього, 
бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тонкоматеріальних тіл. Таким чином, 
створюється інтегральна обумовленість розвитку якісно нових характеристик біотичних і 
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соціальних властивостей людини з розширеними можливостями їх прояву та практичної 
реалізації, особливо покращується екстрасенсорне, позасмислове, інформаційно-енергетичне 
та інтуїтивне сприймання зовнішнього середовища, поглиблюється пізнання інформаційно-
енергетичних матерій, розвиток психокінезу і ПСІ-феноменального приймання апріорних 
знань. Світлосяюче-зелене тіло забезпечує надійність, постійність, стабільність, міцність, 
адекватність, лабільність, адаптацію, індивідуальну цілеспрямованість та інтегральність 
інформаційно-енергетичних взаємообмінів, взаємозалежностей та взаємообумовленостей 
розвитку фізичного, червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, 
жовтого, зеленого та світлосяюче-зеленого тіл людини. З усіх тимчасових тіл тільки 
світлосяюче-зелене тіло найбільшою мірою обумовлює розвиток духовно-земних, духовно-
біотичнних, духовно-психічних і духовно-соціальних властивостей, особливостей, здібностей 
та функціональних можливостей людини. Лише світлосяюче-зелене тіло забезпечує достатній 
розвиток біотичних і соціальних властивостей людини, що дає їй можливість виживання, 
розмноження, повноцінного життя, можливість бути комунікабельною, 
високопрофесіональною, соціально успішною, з високорозвиненим інтелектом, менталітетом, 
високорозвиненою інтуїцією, емоційністю, духовністю, добре розвинутим фізичним тілом і 
міцним здоров'ям. Усе це дозволяє людині досягнути всебічних, адекватних та індивідуально 
необхідних відносин з іншими людьми, суспільством, країною, Природою, Землею, біосферою, 
ноосферою, Всесвітом і Духовним Буттям. При цьому саме світлосяюче-зелене 
тонкоматеріальне тіло не здатне забезпечити найвищий духовний розвиток людини. Своїм 
світлосяюче-зеленим інформаційно-енергетичним впливом це тіло посилює у фізичному тілі 
симбіоз органічних, неорганічних та інформаційно-енергетичних матерій людського, земного, 
космічного та духовного походження, сприяє усвідомленню єдності матеріального і духовного, 
єдності людини, суспільства, Природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, Духовного Буття, 
минулого, теперішнього та майбутнього. Світлосяюче-зелене тіло уможливлює розвиток ПСІ-
феноменального інтелекту, менталітету, ПСІ-феноменальної наукової інтуїції, яснознання і 
досягнення апріорних знань. Голографічна інтеграція світлосяюче-зеленого тіла з оранжевим, 
світлосяюче-оранжевим, жовтим, зеленим, блакитним, бірюзовим, синім, бузковим, 
фіолетовим, рожевим, білим і золотим тонкоматеріальними тілами та фізичним тілом може 
забезпечити найвищий духовно-інтелектуальний розвиток людини. Світлосяюче-зелене і зелене 
тонкоматеріальні тіла відносяться до зелених, світлосяюче-зелених, жовтих, блакитних та синіх 
діапазонів електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних полів Буття, голографічно, 
структурно і функціонально поєднані, доповнюють одне одного, утворюють інформаційно-
енергетичну єдність та обумовлюють ті ж самі функції фізичного тіла, тонкоматеріальних тіл і 
людини з тією різницею, що це відбувається на протилежних полюсах зеленого діапазону 
електромагнітного спектра. 

Усі вищенаведені біотичні, соціальні, духовні, професіональні та ПСІ-феноменальні 
прояви людини, обумовлені світлосяюче-зеленим тонкоматеріальним тілом, можна 
цілеспрямовано розвивати, вдосконалювати і формувати за допомогою еніоанатомічних, 
еніопсіанатомічних, еніопсихічних та інших спеціальних еніотехнологій впливу світлосяюче-
зеленими інформаційно-енергетичними матеріями на світлосяюче-зелене тонкоматеріальне 
тіло. 

У процесі еніопедагогічного, еніоанатомічного, еніопсіанатомічного, еніопсихічного та 
еніомедичного впливу на людину світлосяюче-зеленими інформаційно-енергетичними 
матеріями посередництвом світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла реагує не лише 
світлосяюче-зелене тонкоматеріальне тіло, але й оранжеве, світлосяюче-оранжеве, жовте, 
зелене, блакитне, бірюзове, синє, бузкове, фіолетове, рожеве, біле і золоте тонкоматеріальні 
тіла та уся світлосяюче-зелена голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл. Світлосяюче-
зеленими інформаційно-енергетичними матеріями можливо свідомо та цілеспрямовано 
впливати на людину не тільки через світлосяюче-зелене тонкоматеріальне тіло, але і через 
окремо взяте оранжеве, світлосяюче-оранжеве, зелене, блакитне, бірюзове, синє, бузкове, 
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фіолетове, рожеве, біле і золоте тонкоматеріальні тіла, а також інтегрально через світлосяюче-
зелену голографічну інтеграцію тонкоматеріальних тіл з акцентом на будь-якому 
тонкоматеріальному тілі голографічної інтеграції, з різною послідовністю, поступовістю, 
синхронно, асинхронно, ритмічно, аритмічно, з однаковою чи різною силою, короткочасно, 
довготривало, з різною кількістю тіл, різноманітними комбінаціями тіл та усією світлосяюче-
зеленою голографічною інтеграцією тонкоматеріальних тіл. Наслідком цього буде різний ефект 
впливу еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопедагогічних, еніофізіологічних, 
еніопсихічних, еніобіологічних, еніотерапевтичних, еніомедичних та інших еніологічних 
технологій, методів і засобів. 

Єдність інтелектуального, ментального, емоційного, інтуїтивного, ПСІ-феноменального 
яснознання, апріорних знань і духовного в людині, інтегральність світлосяюче-зелених, жовтих, 
зелених, блакитних та синіх інформаційно-енергетичних рівнів Буття людини, Землі та 
Всесвіту, духовний розвиток і духовність соціально-біотичНих проявів людини можливо 
забезпечити спеціальними методами цілеспрямованого впливу світлосяюче-зеленими, жовтими, 
зеленими, блакитними та синіми інформаційно-енергетичними матеріями на світлосяюче-
зелене тонкоматеріальне тіло і на тонкоматеріальні тіла, у структурах яких вроджено присутня 
світлосяюче-зелена, жовта, зелена, блакитна і синя інформаційно-енергетична матерія. Лише за 
умови розвинутого світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла, його структурної та 
функціональної відповідності усім тілам та збалансованості з усіма тілами людини можливо: 
повною мірою використати інформаційно-енергетичний потенціал світлосяюче-зелених, 
жовтих, зелених, блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра інформаційно-
енергетичних полів людства, Природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту, Духовного Буття 
та ін. для її духовного розвитку, виховання, навчання, регенерації, реабілітації, рекондиції, 
лікування і для формування відповідних духовних, професійних, психічних, інтелектуальних, 
ментальних, інтуїтивних, емоційних, моральних, етичних, естетичних, соціальних і біотичних 
властивостей; стати невід'ємною частиною всесвітнього буття світлосяюче-зелених, жовтих, 
зелених, блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра, а також постійно і 
безперервно здійснювати з ними інформаційно-енергетичний взаємообмін. Це уможливлює: 
розширену і поглиблену інформаційно-енергетичну інтеграцію людини, суспільства, Природи, 
Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і Духовного Буття; всебічний, гармонійний і достатній 
розвиток біотичних та соціальних властивостей, які адекватно забезпечують повноцінне життя 
у відповідних соціально-економічних і природо-кліматичних умовах; інформаційно-
енергетичне забезпечення високоінтелектуального, високоментального, гармонійного 
емоціонального, високодуховного, високопрофесійного і оптимального біотичного та 
соціального розвитку людини; наблизити людину до об'єктивного пізнання Буття в усіх його 
проявах; досягнення доброго стану здоров'я, довголіття, витонченого екстрасенсорного, 
позасмислового, інтуїтивного та інформаційно-енергетичного сприйняття навколишнього 
середовища; ясне усвідомлення і точне диференціювання інформаційно-енергетичних матерій; 
оволодіння психокінезом, цілительством, ПСІ-феноменальним інтелектом, яснознанням, 
науковою інтуїцією та апріорними знаннями. 

Світлосяюче-зелене тіло є останнім тимчасовим тонкоматеріальним тілом і спільно з 
червоним, світлосяюче-червоним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, жовтим та зеленим 
тонкоматеріальними тілами утворює інформаційно-енергетичну ауру людини, в якій людський і 
земний інформаційно-енергетичний зміст переважає над космічним і духовним. Коли тимчасові 
духовні тонкоматеріальні тіла досягають всебічного розвитку, у них виникає рівновага 
людського, земного, космічного та духовного інформаційно-енергетичного змісту. їх аура 
захищає фізичне тіло від негативних інформацій, біопатогенних, неприродних, невластивих і 
нехарактерних інформаційно-енергетичних матерій. Тимчасові тонкоматеріальні тіла та їх аура 
являються не лише анатомо-морфоутворюючими матрицями, захисними оболонками, 
інформаційно-енергетичною ідентичністю, проявом інформаційно-енергетичної єдності 
людства, Природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і Духовного Буття, але й рівнями 
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людської свідомості та рівнями, з яких починаються процеси мислення, вищої психічної 
діяльності, емоційних і духовних переживань. Ці тіла своїм інформаційним змістом 
обумовлюють життєздатність, життєдіяльність, функціональні можливості фізичного тіла, 
характер біотичних і соціальних проявів людини, її індивідуальність та ідентичність, біотичний 
та інформаційно-енергетичний імунітет і гомеостаз, єдність матеріального, духовного, земного, 
космічного, минулого, теперішнього і майбутнього в людині, симбіоз біотичної та 
інформаційно-енергетичної форм життя і допомагають реалізації людини на Землі. 

Тимчасові тонкоматеріальні тіла перебувають у постійній інформаційно-енергетичній 
єдності та інформаційно-енергетичному взаємообміні з тими інформаційно-енергетичними 
полями Буття, які уможливлюють людське життя в умовах Землі, його прогресивний розвиток і 
вдосконалення. 

Гіпотрофія і гіпофункція зовнішньої частини світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла 

Гіпотрофія зовнішньої частини світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла - це 
такий еніоанатомічний стан тіла, при якому його зовнішня частина зменшена до розмірів 
зовнішньої частини зеленого, жовтого, світлосяюче-оранжевого, оранжевого, світлосяюче-
червоного і навіть червоного тонкоматеріального тіла з довготривалою функціональною 
пасивністю. 

Гіпотрофія і гіпофункція зовнішньої частини світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла: дезінтегрують та послаблюють структурно-функціональну єдність 
фізичного тіла зі світлосяюче-зеленим тонкоматеріальним тілом та світлосяюче-зеленою 
голографічною інтеграцією тонкоматеріальних тіл; послаблюють світлосяюче-зелену 
голографічну інтеграцію тонкоматеріальних тіл; зменшують об'єм інформаційно-
енергетичного взаємообміну у світлосяюче- зелених, жовтих, зелених, блакитних і синіх 
діапазонах електромагнітного спектра; послаблюють прояви усіх властивостей, особливостей, 
здібностей, функцій та функціональних можливостей, обумовлених світлосяюче-зеленим 
тонкоматеріальним тілом і світлосяюче-зеленими інформаційно-енергетичними матеріями; 
спричиняють дефіцит інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-енергетичних 
субстанцій та інформаційно-енергетичних біоплазм світлосяюче-зелених, жовтих, зелених, 
блакитних і синіх діапазонів електромагнітного спектра в індивідуально-універсальній життєвій 
інформаційно-енергетичній біоплазмі та у специфічних і високоспецифічних світлосяюче-
зелених, жовтих, зелених, блакитних і синіх життєвих інформаційно-енергетичних біоплазмах; 
унеможливлюють вдосконалення та універсальний розвиток світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла, оранжевої, світлосяюче-оранжевої, жовтої, зеленої, світлосяюче-
зеленої, блакитної, рожевої, білої та золотої голографічних інтеграцій тонкоматеріальних тіл. 
Гіпотрофія та гіпофункція зовнішньої частини світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла 
на фізичному рівні людини проявляються: порушеннями інформаційно-енергетичних 
механізмів керування, контролю і коректування функцій та функціонування фізичного, 
червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого і зеленого 
тіл; зменшенням об'єму та інтенсивності інформаційно-енергетичного взаємообміну між усіма 
тілами людини, особливо між фізичним, оранжевим, світлосяюче-оранжевим, жовтим, зеленим, 
блакитним, бірюзовим, синім, бузковим, фіолетовим, рожевим, білим і золотим; послабленням 
єдності людини, суспільства, Природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і Духовного Буття; 
зменшеним впливом інформаційно-енергетичних носіїв духовності, душевності та 
божественності на розвиток людини; недостатнім наповненням інформаційно-енергетичної 
біоплазми нового людського життя інформаціями поглибленого інтелектуального, ментального, 
інтуїтивного, емоціонального, гуманного, духовного, інтегрального, всебічного, гармонійного, 
ПСІ-феноменального і здорового онтогенетичного розвитку; поступовою переорієнтацією від 
збалансованого, гармонійного, інтелектуального, високопрофесійного, духовного і вільного 
розвитку людини до хаотичного, домінантного, слабкого інтелектуального, непрофесійного, 
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агресивного, антидуховного, пригніченого і залежного розвитку; послабленням інтеграції 
інтелекту, менталітету, емоційності, інтуїтивності, духовності та практичної діяльності; 
розпадом інтегрального, всебічного, високорозвинутого гармонійного розуму; зупинкою 
прогресивного еволюційного розвитку і регресією людини; слабим здоров'ям і підвищеною 
схильністю до хвороб; втратою самостійності, самодостатності та індивідуальної свободи у 
біотичних і соціальних проявах; посиленням впливу негативних причинно-наслідкових 
інформацій на розвиток людини. На фізичному рівні людини гіпотрофія і гіпофункція 
зовнішньої частини світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла проявляються: 
послабленням морфогенетичних процесів усіх структурних анатомічних рівнів фізичного тіла, 
особливо нервової системи та органів чуття і тих їх структур, які відповідають за 
інтелектуальний, ментальний, емоційний та інтуїтивний розвиток; погіршенням сенсорного, 
інформаційно-енергетичного, позасмислового і духовного сприйняття; нездатністю 
усвідомлювати, тонко і точно розрізняти інформаційно-енергетичні матерії; неможливістю 
проявів психокінезу, ПСІ-феноменального інтелекту, ПСІ-феноменальної інтуїції, яснознання, 
апріорних знань і ПСІ-феноменального цілительства. 

Гіпертрофія та гіперфункція зовнішньої частини світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла 

Гіпертрофія зовнішньої частини світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла - це 
такий еніоанатомічний стан тіла, при якому його зовнішня частина збільшена до розмірів 
зовнішньої частини блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого 
і навіть золотого тонкоматеріального тіла і довготривало перебуває у стані функціональної 
активності (Мал.З). 

Гіпертрофія та гіперфункція зовнішньої частини світлосяюче-зеленого 
тонкоматеріального тіла: посилюють і прискорюють формування структурно-
функціональної єдності світлосяюче-зеленого тіла, світлосяюче-зеленої голографічної 
інтеграції тонкоматеріальних тіл з фізичним тілом; посилюють світлосяюче-зелену 
голографічну інтеграцію тонкоматеріальних тіл; переповнюють світлосяюче-зеленою 
інформаційно-енергетичною матерією зелену, світлосяюче-зелену, бірюзову, бузкову, рожеву 
білу і золоту голографічні інтеграції тонкоматеріальних тіл; переповнюють жовтою 
інформаційно-енергетичною матерією оранжеву, світлосяюче-оранжеву, жовту, зелену, 
світлосяюче-зелену, бірюзову, бузкову, рожеву, білу і золоту голографічні інтеграції 
тонкоматеріальних тіл, а блакитною і синьою інформаційно-енергетичною матерією 
переповнюють зелену, світлосяюче-зелену, блакитну, бірюзову, синю, бузкову, фіолетову, 
рожеву, білу і золоту голографічні інтеграції тонкоматеріальних тіл, що може спричинити 
інформаційно-енергетичне самоблокування, порушити природні шляхи циркуляції 
інформаційно-енергетичних матерій, підвищити концентрацію інформаційно-енергетичних 
матерій аж до стану саморуйнування. При гіпертрофії: збільшується об'єм інформаційно-
енергетичних взаємообмінів у світлосяюче-зелених, жовтих, зелених, блакитних і синіх 
діапазонах електромагнітного спектра; посилюються прояви усіх властивостей, особливостей, 
здібностей, функцій та функціональних можливостей, обумовлених світлосяюче-зеленим 
тонкоматеріальним тілом і світлосяюче-зеленими інформаційно-енергетичними матеріями; в 
індивідуально-універсальній життєвій інформаційно-енергетичній біоплазмі, у специфічних та 
високоспецифічних світлосяюче-зелених, жовтих, зелених, блакитних, бірюзових, синіх, 
бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих життєвих інформаційно-енергетичних 
біоплазмах виникає надлишок інформацій, мікрочасток, світла, енергій, інформаційно-
енергетичних субстанцій та біоплазм світлосяюче-зелених, жовтих, зелених, блакитних і синіх 
діапазонів електромагнітного спектра; спочатку прискорюється вдосконалення і 
універсальний розвиток світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла, зеленої, світлосяюче-
зеленої, оранжевої, світлосяюче-оранжевої, жовтої, блакитної, бірюзової, синьої, бузкової, 
фіолетової, рожевої, білої та золотої голографічної інтеграцій тонкоматеріальних тіл, а потім 
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уповільнюється з ризиком саморуйнування. Гіпертрофія та гіперфункція зовнішньої частини 
світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла: прискорюють, посилюють і поглиблюють 
анатомо-морфофункціональний розвиток усіх структур фізичного тіла, особливо нервової 
системи та органів чуття, біотичне, соціальне і духовне формування людини; прискорюють, 
посилюють і розширюють усі властивості, особливості, здібності, функції, функціональні 
можливості, соціальні та біотичні прояви людини, обумовлені оранжевим, світлосяюче-
оранжевим, жовтим, зеленим і світлосяюче-зеленим тонкоматеріальними тілами; дозволяють 
людині досягнути надзвичайно високого інтелектуального, ментального, емоційного, 
морального, етичного, естетичного і духовного розвитку, проявляти ПСІ-феноменальні 
здібності екстрасенсорного, позасмислового, інтуїтивного та інформаційно-енергетичного 
сприймання, тонко і точно розрізняти інформаційно-енергетичні матерії, проявляти здібності 
психокінезу, ПСІ-феноменального цілительства, ПСІ-феноменального інтелекту, яснознання, 
ПСІ-феноменальної інтуїції та апріорні знання; інформаційно-енергетично забезпечують 
ефективну діяльність людини у соціальній, економічній, політичній, науковій, педагогічній та 
медичній сферах суспільства. При цьому людина спрямовує свій розвиток і вдосконалення на 
власні знання та високопрофесіональний практичний досвід. Непомітно для людини її 
свідомість і совість можуть переорієнтуватися тільки на прагматичні цінності, що небажано, 
особливо в науці, тому що не сприймається і не визнається духовне значення наукової 
діяльності, не визнається Божий Початок у розвиту Буття, що уповільнює створення 
інформаційно-енергетичної основи прогресивного еволюційного і божественного розвитку 
людини. Чим триваліша гіпертрофія та гіперфункція зовнішньої частини світлосяюче-
зеленого тонкоматеріального тіла, тим більшою мірою проявляється розвиток прагматичного 
наукового інтелекту і уповільнення духовного розвитку людини. Тільки збалансованість 
інтелектуального, ментального та духовного виховання, навчання і розвитку унеможливлює 
гіпертрофію і гіперфункцію зовнішньої частини світлосяюче-зеленого тіла. Гіпертрофію та 
гіперфункцію зовнішньої частини світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла можна 
уникнути при всебічному еніоанатомічному і еніопсіанатомічному розвитку тонкоматеріальних 
тіл, при орієнтації людини на духовні, високоморальні, етичні та естетичні цінності життя і 
підпорядкуванні своєї свідомості Божій Волі. 
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