А. Л. ВАСИЛЬЧУК
ГОЛОГРАФІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ ЯК
ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ї ї ФІЛОГЕНЕТИЧНОГО,
ОНТОГЕНЕТИЧНОГО ТА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ.
Розглядаються інформаційно-енергетичні та структурно-функціональні голографічні
інтеграції,
автономності
і
специфічності
тонкоматеріальних
тіл.
Утворення
тонкоматеріальними тілами разом з фізичним тілом біологічно-фізично-енергоінформаційнокосмічно-земної голограми та біологічно-інформаційно-енергетичних голограмм людини, а
тонкоматеріальними тезами - автономних і різноваріантних інтегральних інформаційноенергетичних голограм душі, аури, біоплазматичного інформаційно-енергетичного поля людини
та їх інтегральні, автономні, специфічні і взаємозалежні інформаційно-енергетичні впливи на
філогенетичний, онтогенетичний і духовний розвиток людини.
Рассматриваются информационно-енергетические и структурно-функциональные
голографические интеграции, автономности и специфичности топкоматериальных тел.
Образование тонкоматериальными телами вместе с физическим телом биологическофизическо-энергоинформационно-космическо-земной
голограммы
и
биологическоинформационно-энергетических голограмм человека, а тонкоматериальными телами автономных и разновариантных интегральных информационно-енергетических голограмм,
души, ауры, биоплазматического информационно-енергетического поля человека и их
интегральные, автономные, специфические и взаимозависимые информационно-енергетические
влияния на филогенетическое, онтогенетическое и духовное развитие человека
There have been described informational and energetical, and structural and functional
holographic integrations, autonomies and specifities o f thin-material bodies. Creation of biologicalphysical-energetical and informational-cosmic-earth hologram and biological-informational and
energetical holograms o f human by thin-material bodies together with physical body, and creation by
thin-material bodies o f autonomous and diverse integral informational and energetical holograms, soul,
aura, bioplasmic informational and energetical field o f human and their integral, autonomous, specific
and mutually dependent informational and energetical influences on phylogenetic, ontogenetic and
spiritual development o f human.
Кожне тонкоматеріальне тіло (TMT) і голографічна автономність тіл збільшують об’єм
сприйняття специфічних інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних
субстанцій і біоплазм від інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища, забезпечуючи у
межах свого кольорового діапазону електромагнітного спектра голографічну інтеграцію,
автономність і специфічність тіл, інтегральний, автономний, специфічний і взаємозалежний
інформаційно-енергетичний вплив на розвиток, вдосконалення і прояв особливостей і властивостей
людини. Тільки всі ТМТ і голографічні автономності тіл можуть утворити завершену багаторівневу
біоплазматичну голограму людини. Різноваріантні, численні і багаторівневі голографічні інтеграції
ТМТ утворюють між собою надзвичайно складні схеми і голографічні структури інтеграції кожного
ТМТ з необмеженими функціональними можливостями тіл. У свою чергу, це дає можливість
встановити адекватні, різноваріантні, інтегральні і взаємозалежні інформаційно-енергетичні
забезпечення і обумовленості розвитку, вдосконалення і проявів особливостей і властивостей
людини, які б відповідали постійно змінюваним станам внутрішнього і зовнішнього середовищ,
функціональним можливостям тіл, філогенезу, онтогенезу і рівню розвитку людини.
Інтегрально, автономно і неконечними варіантами взаємності різних тіл і всі ТМТ з фізичним
тілом беруть участь у симбіозі всіх матерій людського, земного, космічного і духовного походження
з минулого і теперішнього часу, забезпечуючи прояв людського життя, анатомії людини, ріст,
розвиток, вдосконалення і прояви особливостей і властивостей людини, філогенез, онтогенез та
еволюцію людини, інформаційні причинно-наслідкові закономірності майбутнього філогенетичного і
онтогенетичного розвитку людини. ТМТ інформаційно, енергетично і біоплазматично об’єднують,
інтегрують і функціоншіьно структурують органічні, неорганічні, інформаційні, енергетичні,
інформаційно-енергетичні і біоплазматичні матерії до формоструктури фізичного тіла людини.
Формоструктури, функції і особливості фізичного, червоного, світлосяючого червоного, оранжевого,
світлосяючого оранжевого, жовтого, зеленого і світлосяючого зеленого тіл, а також усі властивості
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людини обумовлюються філогенетичними причинно-наслідковими інформаціями блакитного і
бірюзового тіл. Формоструктури, функції і особливості фізичного, червоного, світлосяючого
червоного, оранжевого, світлосяючого оранжевого, жовтого, зеленого, світлосяючого зеленого,
блакитного, бірюзового, синього і бузкового тіл, а також духовні, душевні і божественні властивості
людини обумовлюються найвищими духовними, душевними і божественними інформаційноенергетичними біогілазмами фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл. Формоструктури, функції і
особливості фіолетового, рожевого і білого тіл, а також триєдині божественні властивості людини
обумовлюються інформаційно-енергетичними біогілазмами золотого тіла. Формоструктури, функції і
особливості золотого тіла, а також божественні властивості людини обумовлюються інформаційноенергетичними біоплазмами Абсолюта і самого Бога.
Всі ТМТ з’єднуються з фізичним тілом, інформаційно-енергетично забезпечують ріст і
розвиток фізичного тіла, єдність інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційноенергетичних субстанцій і біоплазм, органічних, неорганічних та інших матерій в людині. Єдність
ТМТ з
фізичним тілом
забезпечує утворення
багаторівневої біологічно-фізичноенергоінформаційно-космічно-земиої голограми людини, яка інтегрує в людині всі види матерій
людського, земного, космічного і духовного походження, теперішнього, минулого і майбутнього
часу, вічно зберігає інформацію про людину, забезпечує філогенетичний, онтогенетичний та
еволюційний розвиток людини, взаємозалежне, взаємообумовлєне і автономне функціонування тіл,
розвиток, вдосконалення і прояв усіх особливостей і властивостей людини.
Всі ТМТ обумовлюють, забезпечують і відновлюють індивідуальність людини, інформаційноенергетичний імунітет, людську, духовну, душевну і божественну ідентичність, індивідуальність
філогенетичного, онтогенетичного, еволюційного, божественного, душевного, духовного, соціальнобіологічного, психічного, інтелектуального, ментального, емоціонального, морального, етичного,
естетичного, псі-феноменального розвитку і прояву людини. Духовні (вічні) — блакитне, бірюзове,
синє, бузкове, фіолетове, рожеве, біле і золоте тіла не допускають заміни людської, божественної,
душевної і духовної ідентичності на ідентичність антилюдську, антибожественну, антидушевну,
антидуховну чи на будь-яку іншу ідентичність, забезпечуючи інформаційно-енергетичну вічність і
несмертність людини.
ТМТ, фізичне тіло, інформації, мікрочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні
субстанції і біоплазми кожного діапазону електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних
полів людей, природи, біосфери, Землі, Космосу, духовного буття Бога, Духа Святого, їсуса Христа,
Божої Матері, антисвіту, зла, антидушевності, антидуховності і антибожественності можуть
інтегрально, автономно, взаємно, специфічно, причинно-наслідково, дуалістично і в єдності
протилежностей обумовлювати характер філогенетичного, онтогенетичного та еволюційного
розвитку людини. Взаємозалежність і єдність філогенетичного, онтогенетичного та еволюційного
розвитку людини забезпечується всіма ТМТ. Генетична програма, інформації, мікрочастки, енергії,
світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми інформаційно-енергетичних полів
зовнішнього середовища, соціально-економічні та кліматичні умови, методології виховання і
навчання взаємно визначають анатомо-морфологічні, фізіологічні, біохімічні, біомеханічні,
інформаційно-енергетичні, електромагнітні та інші особливості фізичного тіла і ТМТ. Розвиненість
тіл, їх інформаційно-енергетична і структурно-функціональна голографічна цілісність і автономність,
характер і об’єм інформаційно-енергетичного взаємообміну, наявність причинно-наслідкових
інформацій обумовлюють розвиток, вдосконалення і прояв соціально-біологічних, статевих,
психічних, інтелектуальних, ментальних, емоціональних, моральних, етичних, естетичних, псіфеноменальних,
душевних,
духовних,
божественних,
антидушевних,
антидуховних,
антибожественних та інших властивостей людини. ТМТ з фізичним тілом утворюють інтегральну
матеріальну основу для прояву особливостей і властивостей людини.
Кожне ТМТ через властиві йому інформаційно-енергетичні єдності і голографічні інтеграції
може встановити інформаційно-енергетичні взаємообміни з ідентичними діапазонами
електромагнітного спектра ТМТ, інформаційно-енергетичними полями Бога, Духа Святого, їсуса
Христа, Божої Матері, Космосу, Землі, біосфери, природи, тварин і людей, взаємообумовлюючи
розвиток, вдосконалення і прояв людини, допомагаючи людині розвивати найвищі душевні, духовні і
божественні властивості, набувати душевної, духовної і божественної ідентичності, а також
автономно і взаємно захищати людину від антидушевного, антидуховного і ангибожественного
інформаційно-енергетичного впливу.
Кольорові діапазони електромагнітного спектра ТМ'Г мають не тільки специфічний вплив на
розвиток і прояви людини, її особливостей і властивостей, але й всебічний інтегральний вплив, що
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сприяє взаємній нормалізації, розширенню, посиленню, послабленню, збалансуванню,
ггівноваженню і гармонізації розвитку і проявів тих особливостей і властивостей людини, розвиток і
оояв яких обумовлені кольоровим діапазоном іншого ТМТ. Всебічний розвиток і прояв людини
відбуваються при збалансованому співвідношенні специфічних автономних і взаємозалежних
- гегральних інформаційно-енергетичних впливів і забезпечень функціональних процесів одного тіла
всією рештою тіл.
Окремі особливості і властивості людини розвиваються на основі автономного інформаційное-ергетичного забезпечення відповідним кольоровим діапазоном або декількома діапазонами одного
ТМТ з одночасним інтегральним інформаційно-енергетичним забезпеченням від інших кольорових
с апазонів електромагнітного спектра інших ТМТ. Розвиток будь-якої особливості чи властивості на
снові інформаційно-енергетичного забезпечення тільки від одного кольорового діапазону
електромагнітного спектра одного ТМТ супроводжується домінантністю, однобічністю,
не зрівноваженістю, розбалансованістю і дисгармонією розвитку, збільшенням небезпеки
-формаційно-енергетичної переорієнтації від духовного до антидуховного розвитку, втрати
. нхічної, інтелектуальної, ментальної, емоціональної, моральної, етичної, естетичної, душевної,
л> ховної і божественної людської ідентичності, припиненням розвитку і прояву псі-феноменальних
властивостей, проявами соціально несприйнятних і небезпечних властивостей, більш інтенсивним
-акопиченням в ГМТ негативних гіричинно-наслідкових інформацій з відповідними наслідками .для
людини.
Характер розвитку і прояву особливостей і властивостей людини залежить від того, якою
мірою інформаційно-енергетично впливає те чи інше тіло на розвиток і прояв особливостей і
властивостей людини при інтегральній і взаємній інформаційно-енергетичній обумовленості процесів
розвитку і прояву особливостей і властивостей людини.
Колір і кольорові композиції ТМТ, сукупності у тілах інформацій, мікрочасток, енергій,
егітла, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм з відповідними частотними, амплітудними і
хвильовими характеристиками визначають кольорові діапазони електромагнітного спектра, в яких
Г>лугь відбуватися інформаційно-енергетичні взаємозв’язки і взаємообміни з інформаційноенергетичними полями навколишнього середовища, людей, природи, тварин, Землі, біосфери,
Космосу, духовного буття Бога, Духа Святого, Ісуса Христа, Божої Матері, антисвіту, зла, ненависті,
ігресії, насильства, антидушевності, антидуховності і антибожественності, а також між тілами
люлини.
Характер інформаційно-енергетичних взаємозв’язків і взаємообмінів тіл обумовлюють
ндивідуальні особливості онтогенетичного та еволюційного розвитку людини; переорієнтовують
і логенетичний розвиток людини через її онтогенез; сприяють створенню індивідуального симбіозу
н формаційно-енергетичних, органічних і неорганічних матерій людського, земного, космічного і
лхховного походження минулого і теперішнього часу, тому стає можливим життя і програмування
майбутньої людини; забезпечують відповідними інформаціями, енергіями, мікрочастками, світлом,
нформаційно-енергетичними субстанціями і біоплазмами процес розвитку, вдосконалення і прояву
людини, її конкретних особливостей і властивостей; створюють інформаційно-енергетичні умови
для синтезу індивідуальних специфічних інформаційно-енергетичних життєвих біоплазм та
>ніверсальної інформаційно-енергетичної життєвої біоплазми, які забезпечують життєдіяльність
молекул, органел, клітин, тканин, органів, систем організму і всіх тіл людини; надають людині
ндивідуальної
соціально-біологічної,
статевої,
психічної,
інтелектуальної,
ментальної,
емоціональної, моральної, етичної, естетичної, душевної, духовної, божественної, інформаційноенергетичної та електромагнітної ідентичності; не допускають мутації людської ідентичності в
процесі її філогенезу і онтогенезу; інформаційно-енергетично поєднують в людині її минуле,
сучасне і майбутнє, земне і космічне, матеріальне і духовне, душевність, духовність і божественність
Бога, Духа Святого, Ісуса Христа і Божої Матері, створюючи триєдину божественність, єдність
протилежностей, дуалізм духовного і антидуховного; створюють індивідуальне інформаційноенергетичне поле людини; забезпечують участь у створенні життєвих інформаційно-енергетичних
полів Землі, Космосу і духовного буття; дають вічність інформаційно-енергетичному життю
людини, безперервність, необмеженість і нескінченність розвитку і вдосконалення людини,
створюють інформаційно-енергетичні умови для індивідуального прояву в людині Бога, Духа
Святого, Ісуса Христа і Божої Матері, дозволяють людині набути властивостей Бога, Духа
Святого, Ісуса Христа, Божої Матері, триєдиної божественності і проявлятися ними у житті.
Інформаційно-енергетичні основи голографічних інтеграцій ТМТ можна розділити на
основні і допоміжні. Основні присутні завжди, а допоміжні є тимчасовими.
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До основних інформаційно-енергетичних основ голографічних інтеграцій ТМТ належать
червона, оранжева, жовта, зелена, блакитна, бірюзова, синя, бузкова, фіолетова, рожева, біла і золота
інформаційно-енергетичні основи. Інформаційно-енергетичне послаблення будь-якої з основних
інформаційно-енергетичних голографічних інтеграцій тіл супроводжується деінтеграцією тіл у
відповідному діапазоні електромагнітного спектра, зменшенням об’ємів інформаційно-енергетичних
взаємообмінів між тілами і відповідних тіл з інформаційно-енергетичними полями, зменшенням
інформаційно-енергетичного впливу відповідних ТМТ на розвиток і прояв тих особливостей і
властивостей людини, які залежать від цих тіл, послабленням функціональних можливостей тіл і
вітальності
організму,
посиленням
біопатогенного
інформаційно-енергетичного
впливу
інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища, послабленням інформаційноенергетичного захисту фізичного тіла і тим, що людина стає більш схильною до хвороб і поступово
втрачає інформаційно-енергетичний потенціал максимальної реалізації своїх особливостей і
властивостей у житті.
Допоміжними інформаційно-енергетичними основами голографічних інтеграцій ТМТ є
рубінові, малинові, бронзові, срібні, коричневі, сірі, чорні та інші інформаційно-енергетичні основи.
Вони створюються ТМТ при взаємодії з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього
середовища для посилення або послаблення розвитку і прояву окремих особливостей і властивостей
людини. З допоміжних інформаційно-енергетичних основ голографічних інтеграцій тіл постійно
можуть бути присутніми рубінові і коричневі інформаційно-енергетичні основи голографічних
інтеграцій тіл. їх присутність забезпечується функціональною активністю медулярної і коричневої
чакр. При недостатньому розвитку, недостатній функціональній активності, закритості, структурній
деформації і блокадах медулярної і коричневої чакр зникають рубінові і коричневі інформаційноенергетичні основи голографічних інтеграцій тіл людини.
Усі ТМТ своїми кольоровими діапазонами електромагнітного спектра беруть участь в
інформаційно-енергетичній і структурно-функціональній голографічній інтеграції тіл з утворенням
завершеної багаторівневої цілісної інформаційно-енергетичної космічно-земної голограми людини,
в якій кожне тіло зберігає свою інформаційно-енергетичну і структурно-функціональну
голографічну автономність і специфічність, поєднуючи інтегральний і автономні інформаційноенергетичні обумовленості розвитку, вдосконалення і прояву людини, всіх її особливостей і
властивостей.
Всі ТМТ з фізичним тілом створюють інформаційно-енергетичну біоплазму для
інтеграції всіх тіл в цілісну багаторівневу біологічно-фізично-енергоінформаційно-космічиоземну голограму людини.
Голографічні інтеграції ТМТ забезпечуються тим, що всі природні інформаційноенергетичні матерії є основами для будови декількох тіл взаємним проникненням інформаційноенергетичних матерій різної щільності, інтерференціями, композиційними злиттями двох і більше
інформаційно-енергетичних матерій в одну якісно нову матерію, яка бере участь у будові всіх або
значно більшої кількості тіл, будовою спільних для всіх тонкоматеріальних тіл структурно-функціо
нальних утворень (чакри, сушумна, меруданда, іда, пінгала, меридіани, сітки субультраканалів),
міжструктурними з’єднаннями, утворенням індивідуально-універсальної і специфічних життєвих
біоплазм у сітках субультраканалів.
Кожній інформаційно-енергетичній матерії властива своя частота, амплітуда і хвиля коливань відповідного
кольорового діапазону електромагнітного спектра, чим забезпечується інформаційно-енергетична і структурнофункціонатьна автономність і специфічність кожного ТМТ.
Інформаційно-енергетичні і структурно-функціональні голографічні інтеграції, автономність і
специфічність ТМТ дають можливість у межах багаторівневої інтегральної голограми тіл
встановлювати інтегральні інформаційно-енергетичні забезпечення і взаємообумовленості процесів
розвитку, вдосконалення і прояву особливостей і властивостей людини, а також встановлювати
неконечні варіанти різних рівнів, голографічні інтеграції з різною кількістю тіл для короткотривалих
і довготривалих інформаційно-енергетичних забезпечень і обумовлень функціональних процесів
розвитку, вдосконалення і прояву відповідних особливостей і властивостей людини при збереженні
автономності і специфічності кожного тіла. Будь-яка властивість і особливість людини
розвивається, вдосконалюється і проявляється на інформаційно-енергетичній автономності і
специфічності відповідного тіла на голографічній інформаційно-енергетичній структурнофункціональній інтеграції тіл. Чим більша кількість тіл бере участь в інтегральному
інформаційно-енергетичному забезпеченні і взаємній обумовленості розвитку, вдосконалення і
прояву властивостей людини, тим більш всебічно, гармонійно і збалансовано розвиваються і
10

вдосконалюються властивості з набуттям якісно нових ознак і максимальних можливостей їх
практичної реалізації в різних сферах людської діяльності з досягненням єдності і автономного,
специфічного, голографічно-інтегрального і взаємозалежного розвитку, вдосконалення і прояву
- ластнвостей, а властивості набувають єдності протилежностей, матеріального і духовного,
лістського, земного, космічного, божественного, минулого, сучасного і майбутнього. Через ТМТ
можна цілеспрямовано розвивати відповідні властивості людини. Будь-яка властивість людини не
м: же б>ти гармонійно і всебічно розвинена і максимально реалізована на інформаційно-енергетичній
сенові одного ТМТ. Розвиток відповідних властивостей на інформаційно-енергетичній основі
лного ТМТ супроводжується одностороннім, обмеженим, слабим, сповільненим і домінантним
їх розвитком; низькою ефективністю їх прояву; неможливістю реалізувати їх потенційні
живості; відсутністю інформаційно-енергетичного ресурсу для розвитку і прояву псіменальних властивостей; зниженням захисних інформаційно-енергетичних функцій тіл;
збільшенням небезпеки переорієнтації людини від всебічного душевного, духовного і
гссівенного розвитку до обмеженого, антидушевного, антидуховного і антибожественного;
втратою окремих аспектів людської ідентичності; неадекватною соціально-біологічною
поведінкою; соціально-економічною неперспективністю: зниженою життєздатністю; слабим
; поров'ям; частими хворобами; життєвими невдачами і кризами.
Чим менша кількість ТМТ бере участь в інтегральному інформаційно-енергетичному
іпезпеченні і взаємній обумовленості розвитку, вдосконалення і прояву особливостей і
властивостей людини, тим більшою мірою зменшуються можливості розвитку і вдосконалення
~-плини, звужуються сфери реалізації властивостей людини, сповільнюється і може зовсім
припинитися прогресивний еволюційний розвиток людини, що призводить до деградації і
регресу.
При оптимальній розвиненості, інформаційно-енергетичній і структурно-функціональній
голографічній інтеграції ТМТ, але і при гіпо- чи гіперфункціонуванні одного і більше ТМТ
зрушується збалансований розвиток і прояв відповідних властивостей людини через послаблення
вло посилення, сповільнення або прискорення, обмеження або розширення, різнонаправленність і
р знохарактерність розвитку і прояву властивостей людини.
ТМТ структурами внутрішніх відділів фіксуються і з’єднуються з ідентичними
^натомо-морфофункціональними структурами фізичного тіла, утворюючи інтегральну
біологічно-інформаційно-енергегичну голограму людини та її цілісність на всіх рівнях буття.
Морфологічні структури фізичного тіла і біоплазматичні інформаційно-енергетичні структури
внутрішніх відділів ТМТ проникають у простір одна одної, концентруються і розміщуються в одному
просторі, структурно і функціонально доповнюють одна одну, утворюючи 15 біологічнонформаційно-енергетичних голограм, сукупність і з’єднання яких утворює людину і обумовлює
прояв її людськими властивостями. Кожна біологічно-інформаційно-енергетична голограма
чорфогеиетично і функціонально проявляється автономно на всіх рівнях фізичного тіла у
відповідному діапазоні електромагнітного спектра інформаційно-енергетичного буття людини. Будьякі біоплазматичні інформаційно-енергетичні структури ТМТ людини найефективніше проявляються
в тих діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-енергетичного буття, до яких вони
належать. ТМТ невіддільні від живого функціонуючого фізичного тіла, їх існування і
функціональні прояви неможливі без фізичного тіла. Структурні і функціональні прояви
фізичного тіла і ТМТ взаємозалежні, взаємозв’язані і перебувають у стані постійного
взаємовпливу. Бе може бути життєдіяльним фізичне тіло, і людина не може адекватно
проявлятися без ТМТ.
ТМТ з’єднуються між собою всіма структурами внутрішніх відділів, інформаційноенергетичними каналами, чакрами, оболонками, специфічно-універсальними інформаційноенергетичними біоплазмами та індивідуально-універсальною життєвою інформаційно-енергетичною
біоплазмою. Структури окремо взятого ТМТ з’єднуються в ціле специфічною інформаційноенергетичною біоплазмою, інформаційно-енергетичними каналами, чакрами, внутрішньою
оболонкою внутрішнього відділу і зовнішньою оболонкою зовнішнього відділу тіла.
Фізичне тіло і ТМТ взаємним проникненням, з’єднанням, інтегруванням і диференціюванням
утворюють
цілісну
багаторівневу
біологічно-фізично-енергоінформаційно-космічно-земну
голографічну систему, автономні біологічно-інформаційно-енергетичні голографічні системи,
автономні інформаційно-енергетичні голографічні системи, Душу, ауру і біоплазматичне
інформаційно-енергетичне поле людини, які проявляються людиною і людськими інформаційноенергетичними властивостями на всіх рівнях земного, космічного, духовного, душевного і
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божественного буття.
Цілісна
багаторівнева
біологічно-фізично-енергоінформаційно-космічно-земна
голографічна система людини — це сукупність усіх тіл, інформацій, мікрочасток, енергій, світла,
інформаційно-енергетичних субстанцій, біоплазм, флюїдів, формоструктур божественного,
духовного, душевного, космічного, земного і людського походження з минулого, теперішнього і
майбутнього часу, їх з’єднань, взаємозв’язків і взаємообмінів з інформаційно-енергетичними полями
людей, Землі, природи, біосфери, Космосу, духовного, душевного і божественного буття.
Автономна біологічно-інформаційно-енергетична голографічна система людини — це
система, що утворюється сукупністю і з’єднанням фізичного і окремих тонкоматеріальних тіл.
Сукупністю окремих ГМТ з фізичним тілом можуть утворюватися постійні, довготривалі і тимчасові
функціонально активні автономні біологічно-інформаційно-енергетичні голографічні системи.
Тимчасових
функціонально
активних
автономних
біологічно-інформаційно-енергетичних
голографічних систем може бути утворено безліч з різними ТМТ, різного структурнофункціонального характеру, з цілеспрямованими функціональними можливостями. Довготривалих
функціонально активних автономних біологічно-інформаційно-енергетичних голографічних систем
утворюється стільки, скільки необхідно для розвитку, вдосконалення і прояву відповідної кількості
особливостей і властивостей людини, які вимагають довготривалого часу. Постійно діючих
автономних біологічно-інформаційно-енергетичних голографічних систем у людини є 15. Кожне
ТМТ з фізичним тілом утворює одну автономну біологічно-інформаційно-енергетичну голографічну
систему людини. Розрізняють червону, світлосяючу червону, оранжеву, світлосяючу оранжеву,
жовту, зелену, світлосяючу зелену, блакитну, бірюзову, синю, бузкову, фіолетову, рожеву, білу і
золоту біологічно-інформаційно-енергетичні голографічні системи.
Автономна інформаційно-енергетична голографічна система — це система, що
утворюється сукупністю і з’єднанням інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційноенергетичних субстанцій, біоплазм, флюїдів і формоструктур одного, двох, трьох і більше діапазонів
електромагнітного спектра одного або декількох ТМТ.
Одним або сукупністю декількох ТМТ можуть утворюватися постійні, довготривалі і
тимчасові функціонально активні автономні інформаційно-енергетичні голографічні системи.
Тимчасових і довготривалих функціонально активних автономних інформаційно-енергетичних
голографічних систем може бути утворено ТМТ безліч, різного структурно-функціонального
характеру з відповідними функціональними можливостями. Постійна автономна інформаційноенергетична голографічна система — це окремо взяте ТМТ із сукупністю і з’єднаннями його
інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій, біоплазм, флюїдів,
формоструктур божественного, духовного, душевного, космічного, земного і людського походження
з минулого і сучасного.
Душа людини — це інтегральна сукупність блакитного, бірюзового, синього, бузкового,
фіолетового, рожевого, білого і золотого духовних тонкоматеріальних тіл. Душа як інтегральна
інформаційно-енергетична голографічна структура — несмертна і вічна.
Аура — це інтегральна сукупність усіх ТМТ, їх інформацій, мікрочасток, енергій, світла,
інформаційно-енергетичних субстанцій, біоплазм, флюїдів і формоструктур та летких біохімічних
речовин і газів фізичного тіла. Аура поділяється на астральну і духовну.
Астральну ауру створюють червоне, світлосяюче червоне, оранжеве, світлосяюче оранжеве,
жовте, зелене і світлосяюче зелене ТМТ.
Духовну ауру створюють блакитне, бірюзове, синє, бузкове, фіолетове, рожеве, біле і золоте
ТМТ.
Біоплазматичне інформаційно-енергетичне поле людини —- це інтегральна сукупність
інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій, біоплазм, флюїдів,
формоструктур людського, земного, космічного, духовного, душевного і божественного походження
з минулого і сучасного, які визначають характер майбутнього біоплазматичного інформаційноенергетичного поля людини.
Біоплазматичне інформаційно-енергетичне поле людини поділяється на структуровану і
неструктуровану частини. В структурованій частині виділяють окремі ТМТ: червоне, світлосяюче
червоне, оранжеве, світлосяюче оранжеве, жовте, зелене, світлосяюче зелене, блакитне, бірюзове,
синє, бузкове, фіолетове, рожеве, біле і золоте тіла.
Неструктурована частина — це однорідна інформаційно-енергетична біоплазма і субстанція.
В міру віддалення від людини біоплазма і субстанція стають менш щільними. При цьому біоплазма
поступово зникає, а субстанція переходить у космічне інформаційно-енергетичне поле.
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Різні рівні інформаційно-енергетичної і структурно-функціональної голографічної
інтеграції т ії, характер їх інформаційно-енергетичних взаємообмінів з інформаційно-енергетичними
тслзгчм зовнішнього середовища створюють різні інформаційно-енергетичні основи для розвитку,
; т к: чалення і прояву відповідних соціально-біологічних, статевих, психічних, інтелектуальних,
ментальних, емоціональних, етичних, естетичних, моральних, псі-феноменальних, душевних,
з них. божественних, антидушевних, антидуховних, антибожественних, соціально несприйнятних
-^безпечних властивостей людини.
ЛІТЕРАТУРА
1.
Васильчук А. Л. Функціональна анатомія тонкоматеріальних тіл людини. Л
-Каменяр”, 2003. —416 с. + 24 акр. вклейок.
2. Васильчук А. Л. Функціональна анатомія чакр. Львів.: „Каменяр”, 2003. - 208 с. + 22 акр.
вклейок.

3. Васильчук А. Л. Функціональна анатомія інформаційно-енергетичних каналів
-: чкоматеріальних тіл людини. Львів.: „Каменяр”, 2003. - 376 с. + 34 акр. вклейок.
4. Васильчук А. Л. Атлас функціональної анатомії тонкоматеріальних тіл людини. Львів.:
-Каменяр”, 2003. - 648 с.
5. Васильчук А. Л. Тонкоматеріальні тіла людини як інформаційно-енергетична основа її
гозвитку, соціально-біологічних проявів і здоров’я. - Здоровий спосиб життя: 36. матеріалів III
- -- регіональної (І міскої) наукого-практичної конф. (18-19 вересня 2003 р.м. Славута). Львів.: 2004.
с. 16-20.
Н.О. ВИНОГРАД
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ЯК ЧИННИКИ БІОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Представлені результати аналізу епідемічної ситуації в Україні за останнє десятиріччя в
лгпекті актуальності інфекцій. Епідемічне розповсюдження ВІК-інфекції, туберкульозу,
стрих кишкових та распіраторних інфекцій, наявність природньовогнищевих особливо
небезпечних інфекцій представляють реальну загрозу для країни.
Представлены результаты анализа эпидемической ситуации в Украине за последнее
десятилетие в разрезе актуальности инфекций. Эпидемическое распространение ВИЧинфекции, туберкулеза, острых кишечных инфекций, острых респираторных инфекций,
-.зличие природно-очаговых особо-опасных инфекций представляют реальную опасность для
страны.
The analysis o f epidemic situation on Ukraine concerning AIDS, tuberculosis, acute respiratory
- feétions, acute intestinal infections, natural nidi special dangerous pathogens infections have been
presented. The epidemic wide spreading o f infectious diseases represent a danger to population.
Проблеми біологічної безпеки території та населення є пріоритетними у структурі
за альнодержавної безпеки, оскільки епідемічне поширення інфекційних хвороб у мирний і воєнний
-ас можуть мати катастрофічний характер, поставити під загрозу існування будь-яку державу.
Фахівцями ретельно проводиться аналіз можливих соціально-економічних, демографічних, медичних
з військово-політичних наслідків у залежності від виду біологічної небезпеки. Базисом такої оцінки
врахування особливостей розвитку епідемічного процесу у часі, на певних територіях і серед
::евних груп населення для встановлення потенціалу біобезпеки конкретних нозологічних форм.
Державна системи протиепідемічного захисту України регламентована і регулюється
державними актами, базується на проведенні соціально-економічних та медико-соціальних заходів,
їло реалізуються медичними та немедичними силами і засобами.
В Україні близько третини захворювань припадає на інфекційні хвороби, частина з яких
набула епідемічного поширення. Щорічно за медичною допомогою з приводу інфекційних
захворювань у лікувально-профілактичні установи звертаються понад 10 м жителів держави.
Особливу стурбованість в останні десятиріччя викликають ВїЛ-інфекція, туберкульоз, вірусні
гепатити, гострі кишкові захворювання, гострі респіраторні захворювання, хламідіоз, сифіліс,
герпесвірусні інфекції, холера, лептоспіроз та ряд інших особливо-небезпечних інфекцій.
За темпами приросту ВІЛ-інфікованих осіб Україна займає провідне місце в Європі.
Основними групами ризику щодо інфікування є «внутрішньовенні» наркомани, особи з
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