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ВПЛИВ КОЛЬОРОВИХ ДІАПАЗОНІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО СПЕКТРА 

ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ НА її  ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК

Розглядаються автономні, інтегральні, та специфічні інформаційно-енергетичні впливи 
кольорових діапазонів електромагнітного спектра тонкоматеріальних тіл людини на її 
духовний розвиток.

Рассматриваются автономные, интегральные и специфические информационно- 
енергетические влияния цветных диапазонов электромагнитного спектра тонкоматериальных 
тел человека на его духовное развитие.

Examined autonomous, integral and specific informational and energetical influences of 
electromagnetic spectrum’s colour zones of thin-material bodies of man on his spiritual development.

Духовне і соціально-біологічне формування людини, характер прояву її свідомості, здібностей і 
властивостей залежить від розвитку фізичного і тонкоматеріальних тіл, частоти, амплітуди коливань, 
довжини електромагнітної хвилі і кольорового діапазону функціональних процесів 
тонкоматеріальних тіл. Частота, амплітуда і довжина електромагнітної хвилі проявляються 
відповідним кольором. Колір електромагнітного спектра тонкоматеріальних тіл може бути найбільш 
успішно використаний для вивчення його впливу на властивості та функції тіл, розвиток, формування 
і прояв людини.

Монохроматичні — червоне, світлосяюче червоне, жовте, блакитне і синє тонкоматеріальні тіла 
функціонують у межах свого кольорового діапазону. Двохроматичні — оранжеве, світлосяюче 
оранжеве, зелене, світлосяюче зелене, фіолетове і рожеве тіла функціонують у межах відповідних 
трьох кольорових діапазонів і тільки рожеве тіло функціонує у дев’яти діапазонах. Поліхроматичне 
бірюзове тіло функціонує в межах відповідних чотирьох кольорових діапазонів. Поліхроматичне 
бузкове тіло функціонує в межах відповідних семи кольорових діапазонів. Ахроматичне біле тіло 
функціонує в межах відповідних восьми кольорових діапазонів, золоте тіло функціонує у межах 
золотого, білого, червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього і фіолетого 
кольорових діапазонів електромагнітного спектра. Кожне тіло може набувати як у межах своїх 
кольорових діапазонів, так і в межах змішаних невластивих їм кольорових діапазонів нескінченну 
варіативність кольорових тонів, кольорової насиченості і яскравості.

Кольоровий тон, насиченість і яскравість тонкоматеріальних тіл у межах кольорового діапазону 
мають надзвичайно велике значення. Вони визначають характер розвитку людини, розвиток і прояв 
відповідних властивостей, вітальність організму, функціональні можливості тіл, схильність до 
хвороб, свідчать про структурні і функціональні зміни в тілах, про наявність хвороби, наміри і 
потенційні можливості людини, впливають на всі аспекти людської діяльності і багато чого іншого. 
Наприклад, стабільне функціонування червоного тіла в діапазоні чистого, достатньо насиченого, 
світлого і яскравого червоного діапазону проявляється життєздатністю, духовністю, мужністю, 
волею, оптимізмом, любов’ю, радістю, сексуальністю, товариськістю. А при функціонуванні в 
діапазоні темного, брудного і сильно насиченого червоного кольору проявляються смертю, 
антидуховністю, роздратованістю, ненавистю, гнівом, ревнощами, криком, страхом, егоїзмом, 
домінантністю, тоталітарністю, диктаторством, агресією тощо. Подібна полярність і дуалізм 
притаманні, тією чи іншою мірою, всім кольоровим діапазонам тонкоматеріальних тіл.

Ахроматичне, двохроматичні і поліхроматичні тіла функціонують у межах змішаних кольорових 
діапазонів з необмеженими варіантами співвідношення і композиції частот, амплітуд і довжини 
електромагнітних хвиль при створенні змішаного кольорового діапазону тонкоматеріального тіла. 
Необмеженість варіантів кольорових діапазонів функціонування ахроматичного білого тіла, 
двохроматичних і поліхроматичних тонкоматеріальних тіл розширюють і поглиблюють вплив 
кольорових діапазонів тонкоматеріальних тіл на розвиток людини, пізнання істини світу і рівнів його 
буття, формування відповідних властивостей, збільшують потенційні можливості людини при 
всебічній і максимальній реалізації своїх властивостей у житті. Кольорові діапазони 
тонкоматеріальних тіл мають не тільки специфічний вплив на розвиток і прояви людини, її 
особливостей і властивостей, але і сприяють нормалізації, розширенню, посиленню, послабленню, 
збалансуванню, врівноваженості і гармонізації розвитку і проявів тих особливостей і властивостей 
людини, що обумовлені кольоровим діапазоном іншого тонкоматеріального тіла. Всебічний розвиток
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т-сдини відбувається при взаємозалежних інтегральних і достатніх інформаційно-енергетичних 
впливах і забезпеченні функціональних процесів одного тіла всією рештою тіл.

Окремі особливості і властивості людини розвиваються на основі інформаційно-енергетичного 
гдбезпечення відповідним кольоровим діапазоном одного тонкомагеріального тіла з одночасним 
інформаційно-енергетичним забезпеченням від інших кольорових діапазонів інших 
тс нх: матеріальних тіл. Розвиток будь-якої особливості або властивості на основі інформаційно- 
; -естетичного забезпечення тільки від кольорового діапазону одного гонкоматеріального тіла 
;. ссеводжується домінантністю, однобічністю, неврівноваженістю, розбалансованістю і 
ди:гармонією розвитку, збільшенням небезпеки інформаційно-енергетичної переорієнтації від 
д. хсзного до антидуховного розвитку, втрати душевної, духовної і божественної людської 
дентичності.

Кожне тонкоматеріальне тіло найкраще функціонує в межах свого кольорового 
електромагнітного діапазону, у значній мірі інтегрується з ідентичними кольоровими 
електромагнітними діапазонами інших тіл, бере участь у створенні інформаційно-енергетичної і 
. д ;  хтурно-функціональної цілісності тіл людини. При необхідності і функціональній доцільності 
• г.кне тонкоматеріальне тідо людини може тимчасово функціонувати в будь-якому кольоровому
- п е -лромагнітному діапазоні, створюючи нові інтеграції, інформаційно-енергетичні та структурно- 
г кпіонаяьні взаємовпливи і взаємозалежності з переорієнтуванням розвитку людини та її окремих
. : :  ливостей і властивостей.

У побудові кожного тіла бере участь світло як різновид променистої електромагнітної енергії. 
Геітло і його найменша часточка фотон, являють єдність протилежностей корпускулярних і 
кзильових властивостей. Потік часток світла пов’язаний з випромінюванням, поглинанням і 
і  гтоефектом, а хвиля світла з інтерференцією, дифракцією і дисперсією. Світло може мати 
. “г -пральні і неспектральні кольори, бути монохроматичним, двохроматичним, поліхроматичним і 
ідіоматичним. Ахроматичне і кольорове світло збільшує кількість кольорових тонів, змінює
■ г.гьорову насиченість і яскравість тонкоматеріальних тіл до нескінченних варіантів, змінюючи
- гормаційно-енергетичні і електромагнітні особливості тіл. Це є одним із шляхів індивідуалізації 

ольорових електромагнітних композицій та інформаційно-енергетичних впливів тонкоматеріальних
на розвиток і прояви людини. Світло як невід’ємна складова матерій тіл людини обумовлює

■ ігпускулярні і хвильові властивості тіл. За допомогою світла будь-яке тонкоматеріальне тіло 
гдкочасно взаємодіє з матеріями фізичного і решти тонкоматеріальних тіл потоком часточок і 
т - ектромагнітними хвилями. Єдність хвильових і корпускулярних властивостей світла дозволяє тілам 
:=оїм світлом взаємовпливати і взаємно визначати адекватність для людини всіх фізіологічних, 
гохімічних, інформаційно-енергетичних, електромагнітних та інших процесів фізичного і 
-: нкоматеріальних тіл, взаємно обумовлювати індивідуальні анатомо-морфологічні, соціально- 
:: алогічні, статеві, психічні, інтелектуальні, ментальні, емоціональні, етичні, моральні, псі- 
: еноменальні, душевні, духовні та божественні особливості і властивості людини.

Не тільки мікрочастки світла, але й усі ті мікрочастки, які беруть участь у побудові тіл, можуть 
перетворюватися одна на одну, змінюючи свої інформаційні, енергетичні, кольорові та інші 
їластивості, взаємообмінюючись і взаємонаповнюючись змістом одна одної або переходити в інші 
герми інформаційно-енергетичних матерій з дотриманням законів збереження.

Властивості інформацій, мікрочасток, енергій г світла надають структурам тонкоматеріальних тіл 
: жливість змінювати свою морфологію у відповідних частотних, амплітудних і хвильових 

діапазонах, не порушуючи загальної форми І структури інтегральної голограми тонкоматеріальних 
тіл. Морфологічні зміни тонкоматеріальних тіл та їх окремих структур віддзеркалюють усі 
н дормаційно-енергетичні, електромагнітні і функціональні взаємодії, які в даний час і за даних умов 

встановлюються з іншими тілами, структурами і зовнішнім середовищем. У процесі функціонування 
ерфологія тонкоматеріальних тіл не є геометрично стаціонарною, вона постійно змінюється. 

Значною мірою змінюється морфологія зовнішніх частин у тонкоматеріальних тіл та іх структур, ніж 
г нутрішніх частин. Морфологія внутрішніх частин тонкоматеріальних тіл та їх окремих структур 
геометрично стабільніша і змінюється тільки в межах біологічної необхідності клітин, тканин, 
: рганів, систем організму і фізичного тіла.

Одночасно зі зміною морфології тіла або будь-якої структури тіла змінюється їх колір, 
насиченість, яскравість, частота, амплітуда коливань, довжина електромагнітних хвиль, 
функціональні можливості, інформаційно-енергетичний вплив на розвиток і прояви людини та її 
окремих особливостей і властивостей. Енергії, світло, інформації і мікрочастки тіл людини 
поєднують біологічні, соціальні, фізичні, інформаційні, електромагнітні, квантові і мікрочасткові
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закони, створюють інформаційно-енергетичну і структурно-функціональну цілісність тіл, а при їх 
функціонуванні обумовлюють інтегральні прояви соціально-біологічних, статевих, психічних, 
інтелектуальних, ментальних, емоціональних, моральних, етичних, псі-феноменальних, душевних, 
духовних, божественних, інформаційно-енергетичних, електромагнітних та інших властивостей 
людини.

Властивості матерій, що будують тіла людини, анатомію, морфологію, функції, інформаційно- 
енергетичні і електромагнітні властивості тіл, їх значення та інформаційно-енергетичний вплив на 
розвиток і прояви людини необхідно розглядати у взаємозалежності. Колір як властивість будь-якої 
матерії, як промениста енергія з корпускулярними і хвильовими властивостями найбільше відповідає 
диференціальному та інтегральному критерію оцінки при вивченні впливу кольору 
тонкоматеріальних тіл на розвиток і прояв особливостей і властивостей людини.

Кожне тонкоматеріальне тіло вміщує відповідний об’єм інформацій, мікрочасток, енергій, світла, 
інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм відповідних кольорових діапазонів 
електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних полів навколишнього середовища. 
Достатність об’єму, інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій 
і біоплазм забезпечують всебічний розвиток і функціонування тонкоматеріальних тіл, адекватний 
вплив на розвиток і прояв особливостей і властивостей людини. Всебічний і гармонійний розвиток 
людини, оптимальний прояв усіх її властивостей, особливо псі-феноменальних, душевних, духовних і 
божественних, а також можливість прояву в людині Бога, Духа Святого, Ісуса Христа і Божої Матері 
можливо лише при збалансованому, співвідношенні достатніх об’ємів інформацій, мікрочасток, 
енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм усіх тонкоматеріальних тіл. 
Недостатність об’ємів інформацій, мікрочасток,енергій, світла, інформаційно-енергетичних 
субстанцій і біоплазм, навіть у всебічно розвинених тонкоматеріальних тілах, супроводжується 
сповільненням всебічного еволюційного розвитку, слабим проявом властивостей людини, 
неможливістю прояву псі-феноменів, більшою схильністю до хвороб, підвищенням небезпеки 
заповнення об’єму тонкоматеріальних тіл невластивими людській ідентичності інформаціями, 
мікрочастками, енергіями, світлом, інформаційно-енергетичними субстанціями і біоплазмами. 
Достатність об’ємів інтегральних інформаційно-енергетичних матерій, співвідношення в інтегральній 
інформаційно-енергетичній матерії кількості інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно- 
енергетичних субстанцій і біоплазм, їх характер і збалансованість між собою на рівні всіх 
тонкоматеріальних тіл є визначальними щодо структурно-функціонального стану тіл,їх взаємного 
функціонування, характеру інформаційно-енергетичного впливу тіл на розвиток і прояв особливостей 
і властивостей людини.

Розвиток і прояв будь-якої особливості або властивості людини відбувається на інформаційно- 
енергетичній основі відповідного тонкоматеріального тіла і взаємного інформаційно-енергетичного 
впливу декількох або всіх тонкоматеріальних тіл на розвиток і прояв однієї й тієї ж особливості чи 
властивості людини. Характер розвитку і прояву особливостей і властивостей людини залежать від 
того, якою мірою інформаційно-енергетично впливає те чи інше тіло на них при взаємній 
інформаційно-енергетичній обумовленості процесів розвитку і прояву особливостей і властивостей 
людини. Розвиток і прояв псі-феноменальних, душевних, духовних і божественних властивостей 
людини обумовлюються можливістю тонкоматеріальних тіл одночасно сприймати достатній об’єм 
інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм від 
інформаційно-енергетичних полів духовного буття Бога, Духа Святого, Ісуса Христа, Божої Матері, 
людей, Землі і Космосу збалансованим, комплексним, інтегральним, адекватним, своєчасним і 
синхронним інформаційно-енергетичним забезпеченням усіма або декількома тонкоматеріальними 
тілами. Цілеспрямований розвиток і прояв особливостей і властивостей людини через 
тонкоматеріальні тіла вимагає визначення залежності і обумовленості особливостей і властивостей 
людини від тонкоматеріальних тіл, які створюють інформаційно-енергетичні основи розвитку і 
прояву відповідних особливостей і властивостей людини, а також встановити, які тіла взаємно 
інформаційно-енергетично обумовлюють розвиток, подальше вдосконалення, всебічний і ефективий 
прояв цих же особливостей і властивостей людини.

Червоне і світлосяюче червоне тонкоматеріальні тіла інформаційно-енергетично 
обумовлюють розвиток і прояв відповідних особливостей і властивостей людини при взаємному 
інформаційно-енергетичному впливі оранжевого, світлосяючого оранжевого, бузкового, фіолетового, 
рожевого, білого і золотого тіл. Дані тіла інформаційно-енергетично наповнюють, посилюють і 
змінюють характер інформаційно-енергетичного потенціалу червоного і світлосяючого червоного 
тіл, дають можливість подальшого вдосконалення, всебічного і ефективнішого прояву та практичної
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л . . особливостей і властивостей людини, обумовлених червоним і світлосяючим червоним 
тілами. Окремі аспекти душевних, духовних і божественних властивостей Бога, Духа Святого, Ісуса 
Хреста : Божої Матері можуть розвиватися і проявлятися в людині через червоне і світлосяюче 
-егв::-;е тіла. Оскільки дані тіла можуть встановити прямі інформаційно-енергетичні взаємообміни з 
- ітв : ними діапазонами електромагнітного спектра фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл та 
- 1 г т'надійно-енергетичними полями духовного буття Бога, Духа Святого, Ісуса Христа і Божої 

Матері. При однаковому об’ємі сприйняття червоним і світлосяючим червоним тілами інформацій, 
' .чрсчдсток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм від інформаційно- 

г.-гт "етичних полів Бога, Духа Святого, Ісуса Христа і Божої Матері рівномірно розвиваються і 
ттх веляються окремі аспекти душевних, духовних і божественних властивостей Бога, Духа Святого, 
. ; і Христа і Божої Матері в людині. Червоні тіла забезпечують одночасний взаємообмін
- формацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм у 
-с :м  них діапазонах електромагнітного спектра з оранжевим, світлосяючим оранжевим, бузковим, 
: глетовим, рожевим, білим і золотим тілами та інформаційно-енергетичними полями Бога, Духа 
І = • -: го, Ісуса Христа і Божої Матері.

счгншення або збільшення об’ємів інформаційно-енергетичного сприйняття червоним і 
:г.т- осяючим червоним тілами від інформаційно-енергетичних полів Бога, Духа Святого, Ісуса 
Хг --ста і Божої Матері ідентично змінюють розвиток і прояви окремих аспектів душевних, духовних і 
б: ое-ственних властивостей Бога, Духа Святого, Ісуса Христа і Божої Матері в людині, розвиток і 
тсс із яких залежить від червоного і світлосяючого червоного тіл. Можуть встановлюватися різні 
мг інти інформаційно-енергетичного сприйняття червоним і світлосяючим червоним тілами від 
- 1 : тчаційно-єнергетичних полів Бога, Духа Святого, Ісуса Христа і Божої Матері, обумовлюючи

- г. - чченність варіантів розвитку і прояв окремих аспектів душевних, духовних і божественних 
а-састивостей Бога, Духа Святого, Ісуса Христа і Божої Матері в людині. Червоне і світлосяюче 
-сезоне тонкоматеріальні тіла отримують інформації, мікрочастки, енергії, світло, інформаційно- 
С - і г-етичні субстанції і біоплазми червоних діапазонів електромагнітного спектра від інформаційно-
- - - сгетичних полів найвищих духовних рівнів буття Бога, Духа Святого, Ісуса Христа і Божої 
Матері.

Оранжеве і світлосяюче оранжеве тонкоматеріальні тіла інформаційно-енергетично 
:с>мовлюють розвиток і прояви відповідних особливостей і властивостей людини при взаємному
- термаційно-енергетичному впливі червоного, світлосяючого червоного, жовтого, зеленого, 

-і тлосяючого зеленого, бірюзового, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл. Дані 
--та через свої оранжеві, червоні й жовті діапазони електромагнітного спектра наповнюють, 
посилюють і змінюють характер інформаційно-енергетичного потенціалу оранжевого і світлосяючого
т інжєвого тіл, дають можливість подальшого вдосконалення, всебічного і більш ефективного 

тогояву і практичної реалізації особливостей і властивостей людини, що обумовлені оранжевим і 
: і  7.Ю СЯЮ ЧИМ  оранжевим тілами. Окремі аспекти душевних, духовних і божественних властивостей 
З :га. Духа Святого, Ісуса Христа і Божої Матері можуть розвиватися і проявлятися в людині через 
: ганжеве і світлосяюче оранжеве тіла. Оскільки дані тіла можуть встановлювати прямі 

формаційно-енергетичні взаємообміни з червоними діапазонами електромагнітного спектра 
: .ластового, рожевого, білого і золотого тіл та інформаційно-енергетичними полями духовного буття 
Бога, Духа Святого, Ісуса Христа і Божої Матері, оранжевими діапазонами електромагнітного 
-.лектра рожевого, білого і золотого тіл та інформаційно-енергетичними полями Бога, Духа Святого 
-з Ісуса Христа, а також із жовтими діапазонами електромагнітного спектра золотого тіла та 

формаційно-енергетичними полями Бога. Оранжеве і світлосяюче оранжеве тіла сприймають удвічі 
:_7ьший об’єм інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і 
С: плазм від інформаційно-енергетичних полів Бога відносно інформаційно-енергетичних полів Духа 
Знятого, Ісуса Христа і Божої Матері. Це обумовлює не рівнозначний, а переважний розвиток і прояв 
:кремих аспектів душевних, духовних і божественних властивостей Бога, ніж властивостей Духа 
Сзятого, Ісуса Христа і Божої Матері. Оранжеві тіла забезпечують одночасний взаємообмін 
нформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм у 
-ервоних і жовтих діапазонах електромагнітного спектра з червоним, світлосяючим червоним, 
кевтим, зеленим, світлосяючим зеленим, бузковим, фіолетовим, рожевим, білим і золотим тілами та 
::-:формаційно-енергетичними полями Бога, Духа Святого, Ісуса Христа, Божої Матері, Космосу, 
Землі і людей. Зменшення або збільшення об’ємів інформаційно-енергетичного сприйняття 
: ?анжевим і світлосяючим оранжевим тілами через червоні і жовті діапазони електромагнітного 
спектра інформаційно-енергетичних полів Бога, а через червоні діапазони — інформаційно-
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енергетичних полів Духа Святого, Ісуса Христа і Божої Матері ідентично змінюють розвиток і прояв 
окремих аспектів душевних, духовних і божественних властивостей Бога, Духа Святого, Ісуса Христа 
і Божої Матері в людині, розвиток і прояв яких залежить від оранжевого і світлосяючого оранжевого 
тіл. Можуть встановлюватися різні варіанти інформаційно-енергетичного сприйняття оранжевим і 
світлосяючим оранжевим тілами від інформаційно-енергетичних полів Бога, Духа Святого, Ісуса 
Христа і Божої Матері, обумовлюючи нескінченність варіантів розвитку і прояву окремих аспектів 
душевних, духовних і божественних властивостей Бога, Духа Святого, Ісуса Христа і Божої Матері в 
людині з переважним розвитком і проявом властивостей Бога. Оранжеве, світлосяюче оранжеве і 
золоте тіла побудовані інформаційно-енергетичними матеріями червоних і жовтих діапазонів 
електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних полів, але з різним співвідношенням цих 
матерій у тілах. В оранжевому і світлосяючому оранжевому тілах співвідношення червоних і жовтих 
інформаційно-енергетичних матерій однакове, що створює оранжеву якість, а в золотому тілі — одна 
частина червоних і дві частини жовтих інформаційно-енергетичних матерій з утворенням золотої 
якості. Червоні і жовті інформаційно-енергетичні матерії дозволяють оранжевому і світлосяючому 
оранжевому тілам безпосередньо сприймати інформації, мікрочастки, енергії, світло, інформаційно- 
енергетичні субстанції і біоплазми червоних і жовтих діапазонів електромагнітного спектра 
інформаційно-енергетичних полів Бога, а червоних діапазонів електромагнітного спектра 
інформаційно-енергетичних полів Духа Святого, Ісуса Христа і Божої Матері, значно розширити і 
поглибити розвиток і прояв окремих аспектів душевних, духовних і божественних властивостей Бога 
в людині.

Оранжеве і світлосяюче оранжеве тонкоматеріальні тіла одночасно можуть отримувати 
інформації, мікрочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми оранжевих, 
червоних і жовтих діапазонів електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних полів Бога, 
Духа Святого та Ісуса Христа, а також червоних діапазонів — від усіх інформаційно-енергетичних 
полів найвищих духовних рівнів буття Бога, Духа Святого, Ісуса Христа і Божої Матері.

Жовте тонкоматеріальне тіло інформаційно-енергетично обумовлює розвиток і прояв 
відповідних особливостей і властивостей людини при взаємному інформаційно-енергетичному 
впливі оранжевого, світлосяючого оранжевого, зеленого, світлосяючого зеленого, бірюзового, 
бузкового, рожевого, білого і золотого тіл. Дані тіла через свої жовті діапазони електромагнітного 
спектра наповнюють, посилюють і змінюють характер інформаційно-енергетичного потенціалу 
жовтого тіла, дають можливість подальшого вдосконалення, всебічного і більш ефективного прояву і 
практичної реалізації особливостей і властивостей людини, обумовлених жовтим тілом. Окремі 
аспекти душевних, духовних і божественних властивостей Бога, Духа Святого та Ісуса Христа 
можуть розвиватися і проявлятися в людині через жовте тіло, оскільки жовте тіло може встановити 
прямі інформаційно-енергетичні взаємообміни із жовтими діапазонами електромагнітного спектра 
рожевого, білого і золотого тіл та інформаційно-енергетичними полями духовного буття Бога, Духа 
Святого та Ісуса Христа. Жовте тіло сприймає більший об’єм інформацій, мікрочасток, енергій, 
світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм від інформаційно-енергетичних полів 
Бога,відносно інформаційно-енергетичних полів Духа Святого та Ісуса Христа, що обумовлює не 
рівнозначний, а переважний розвиток і прояв окремих аспектів душевних, духовних і божественних 
властивостей Бога, ніж властивостей Духа Святого та Ісуса Христа. Жовте тіло забезпечує 
одночасний взаємообмін інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних 
субстанцій і біоплазм у жовтих діапазонах електромагнітного спектра з оранжевим, світлосяючим 
оранжевим, зеленим, світлосяючим зеленим, бірюзовим, бузковим, рожевим, білим і золотим тілами 
та інформаційно-енергетичними полями Бога, Духа Святого, Ісуса Христа, Космосу, Землі і людей. 
Зменшення або збільшення об’ємів інформаційно-енергетичного сприйняття жовтим тілом, через 
жовті діапазони електромагнітного спектра, інформаційно-енергетичних полів Бога, Ісуса Христа і 
Духа Святого ідентично змінюють розвиток і прояв окремих аспектів душевних, духовних і 
божественних властивостей Бога, Духа Святого та Ісуса Христа в людині, розвиток і прояв яких 
залежать від жовтого тіла. Можуть встановлюватися різні варіанти інформаційно-енергетичного 
сприйняття жовтим тілом від інформаційно-енергетичних полів Бога, Ісуса Христа і Духа Святого, 
обумовлюючи нескінченність варіантів розвитку і прояву окремих аспектів душевних, духовних і 
божественних властивостей Бога, Ісуса Христа і Духа Святого з переважним розвитком і проявом 
властивостей Бога. Жовті інформаційно-енергетичні матерії дозволяють жовтому тілу безпосередньо 
сприймати інформації, мікрочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми 
жовтих діапазонів електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних полів Бога, Ісуса Христа і
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”. ХД Гнутого, значно розширити і поглибити розвиток і прояв окремих аспектів душевних, духовних
всественних властивостей Бога, Ісуса Христа і Духа Святого в людині.
Ж: і ге тонкоматеріальне тіло одночасно може отримувати інформації, мікрочастки, енергії, 

світле. інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми жовтих діапазонів електромагнітного 
:лс.<— с інформаційно-енергетичних полів Бога, Ісуса Христа і Духа Святого, але не отримує їх 
'е :_ .-середньо від інформаційно-енергетичних полів Божої Матері.

Зелене і світлосяюче зелене тонкоматеріальні тіла інформаційно-енергетично обумовлюють 
тезвиток і прояв відповідних особливостей і властивостей людини при взаємному інформаційно- 
енергетичному впливі оранжевого, світлосяючого оранжевого, жовтого, блакитного, бірюзового, 
сиг- іпго. бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл. Дані тіла через свої зелені, жовті, 
т-тіхкгяі і сині діапазони електромагнітного спектра наповнюють, посилюють і змінюють характер 

т : т чаційно-енергетичного потенціалу зеленого і світлосяючого зеленого тіл, дають можливість 
' :  тпп-люго вдосконалення, всебічного і більш ефективного прояву і практичної реалізації 
:с :>: .тиаостей і властивостей людини, що обумовлені зеленим і світлосяючим зеленим тілами. Окремі 
їстекти душевних, духовних і божественних властивостей Бога, Духа Святого, Ісуса Христа і Божої 
'• - - можуть розвиватися і проявлятися в людині через зелене і світлосяюче зелене тіла, оскільки
тс- тіла можуть встановлювати прямі інформаційно-енергетичні взаємообміни із зеленими і
- іїтнми діапазонами електромагнітного спектра рожевого, білого і золотого тіл та інформаційно- 
;-г::етичними полями духовного буття Бога, Ісуса Христа і Духа Святого, а також із синіми 
діапазонами електромагнітного спектра фіолетового, рожевого, білого і золотого тіл та інформаційно- 
е - гт "етичними полями Божої Матері, Ісуса Христа, Духа Святого і Бога. Зелене і світлосяюче зелене 
~лс сприймають більший об’єм інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних 
д истанцій і біоплазм від інформаційно-енергетичних полів Духа Святого, відносно інформаційно-
- ~ - неетичних полів Бога, Ісуса Христа і Божої Матері, що обумовлює не рівнозначний, а переважний 
: : ии -ток і прояв окремих аспектів душевних, духовних і божественних властивостей Духа Святого, 
-ск властивостей Бога, Ісуса Христа і Божої Матері. Зелені тіла забезпечують одночасний 
їіінмообмін інформацій, мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і 
г : плазм у зелених, жовтих, блакитних і синіх діапазонах електромагнітного спектра з оранжевим, 
: в ти осяючим оранжевим, жовтим, бірюзовим, синім, бузковим, фіолетовим, рожевим, білим і

■ лгнм тілами та інформаційно-енергетичними полями Бога, Ісуса Христа, Духа Святого, Божої 
'Літері, Космосу, Землі і людей. Зменшення або збільшення об’ємів інформаційно-енергетичного 
: прийняття зеленим і світлосяючим зеленим тілами через зелені, жовті і сині діапазони 
електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних полів Бога, Ісуса Христа і Духа Святого, 
-етез жовті діапазони інформаційно-енергетичних полів Бога, а через сині діапазони інформаційно- 
і - естетичних полів Бога, Ісуса Христа, Духа Святого і Божої Матері ідентично змінюють розвиток і 
гтхяв окремих аспектів душевних, духовних і божественних властивостей Бога, Ісуса Христа, Духа 
Івятого і Божої Матері в людині, розвиток і прояв яких залежить від зеленого і світлосяючого 
зеленого тіл. Можуть встановлюватися різні варіанти інформаційно-енергетичного сприйняття 
зеленим і світлосяючим зеленим тілами від інформаційно-енергетичних полів Бога, Ісуса Христа, 
Луха Святого і Божої Матері, обумовлюючи нескінченність варіантів розвитку і прояву окремих 
п  лектів душевних, духовних і божественних властивостей Бога, Ісуса Христа, Духа Святого і Божої 
Л ітері в людині з переважним розвитком і проявом Духа Святого. Жовті, сині і зелені інформаційно- 
: -ергетичні матерії дозволяють зеленому і світлосяючому зеленому тілам безпосередньо сприймати 

пюрмації, мікрочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми через 
-пені, жовті і сині діапазони електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних полів Бога, 
п са Христа, Духа Святого і Божої Матері, значно розширюючи і поглиблюючи розвиток і прояв 

лсремих аспектів душевних, духовних і божественних властивостей Бога, Духа Святого та Ісуса 
Хлиста в людині, ніж властивостей Божої Матері.

Зелене і світлосяюче зелене тіла одночасно можуть отримувати інформації, мікрочастки, енергії, 
світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми зелених, жовтих і синіх діапазонів 
ппехтромагнітного спектра від інформаційно-енергетичних полів Бога, Ісуса Христа і Духа Святого, а 
синіх діапазонів електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних полів Божої Матері, при 
_ьому значно меншою мірою отримують їх через зелені, жовті і сині діапазони електромагнітного 
: лектра інформаційно-енергетичних полів Ісуса Христа.

Блакитне тонкоматеріальне тіло інформаційно-енергетично обумовлює розвиток і прояв 
відповідних особливостей і властивостей людини при взаємному інформаційно-енергетичному 
впливі зеленого, світлосяючого зеленого, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого,
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білого і золотого тіл. Дані тіла через блакитні діапазони електромагнітного спектра наповнюють, 
посилюють і змінюють характер інформаційно-енергетичного потенціалу блакитного тіла, дають 
можливість подальшого вдосконалення, всебічного і більш ефективного прояву і практичної 
реалізації особливостей і властивостей людини, обумовлених блакитним тілом. Окремі аспекти 
душевних, духовних і божественних властивостей Бога, Ісуса Христа, Духа Святого і Божої Матері 
можуть розвиватися і проявлятися в людині через блакитне тіло, оскільки воно може встановлювати 
прямі інформаційно-енергетичні взаємообміни із блакитними діапазонами електромагнітного спектра 
фіалового, рожевого, білого і золотого тіл та інформаційно-енергетичними полями духовного буття 
Бога, Ісуса Христа, Духа Святого і Божої Матері. Блакитне тіло сприймає більшій об’єм інформацій, 
мікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм від інформаційно- 
енергетичних полів Духа Святого, відносно інформаційно-енергетичних полів Бога, Ісуса Христа і 
Божої Матері, що обумовлює не рівнозначний, а переважний розвиток і прояв окремих аспектів 
душевних, духовних і божественних властивостей Духа Святого, ніж властивостей Бога та Ісуса 
Христа. Блакитне тіло забезпечує одночасний взаємообмін інформацій, мікрочасток, енергій, світла, 
інформаційно-енергетичних субстанцій і біоплазм у блакитних діапазонах електромагнітного спектра 
з зеленим, світлосяючим зеленим, бірюзовим, синім, бузковим, фіолетовим, рожевим, білим і золотим 
тілами та інформаційно-енергетичними полями Бога, Ісуса Христа, Духа Святого, Божої Матері, 
Космосу, Землі і людей. Зменшення або збільшення об’ємів інформаційно-енергетичного сприйняття 
блакитним тілом через блакитні діапазони електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних 
полів Бога, Ісуса Христа, Духа Святого і Божої Матері ідентично змінюють розвиток і прояв окремих 
аспектів душевних, духовних і божественних властивостей Бога, Ісуса Христа, Духа Святого і Божої 
Матері в людині, розвиток і прояв яких залежить від блакитного тіла. Можуть встановлюватися різні 
варіанти інформаційно-енергетичного сприйняття блакитним тілом від інформаційно-енергетичних 
полів Бога, Ісуса Христа, Духа Святого і Божої Матері, обумовлюючи нескінченність варіантів 
розвитку і прояв окремих аспектів душевних, духовних і божественних властивостей Бога, Ісуса 
Христа, Духа Святого і Божої Матері з переважим розвитком і проявом властивостей Духа Святого.

Блакитні інформаційно-енергетичні матерії дозволяють блакитному тілу безпосередньо 
сприймати інформації, мікрочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми 
блакитних діапазонів електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних полів Бога, Ісуса 
Христа, Духа Святого і Божої Матері, значно розширити і поглибити розвиток і прояв окремих 
аспектів душевних, духовних і божественних властивостей Божої Матері, Духа Святого, Ісуса Христа 
і Бога в людині.

Блакитне тонкоматеріальне тіло одночасно може отримувати інформації, мікрочастки, енергії, 
світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми блакитних діапазонів електромагнітного 
спектра від інформаційно-енергетичних полів Бога, Ісуса Христа, Духа Святого і Божої Матері.

Продовження у випуску 11.
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Г.Д. ГАЛАЙТАТИЙ
НОРМИ ТА НОРМАТИВИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЛЮДЕЙ

Публікація надає можливість навчитись самостійно контролювати функціональний 
: “ д- свого організму, визначати свій рівень фізичної підготовленості.

Пуб. зикация предоставляет возможность научиться самостоятельно контролировать 
фчяхмшнальное состояние своего организма, определять свой уровень физической 
е л е  товленности.

The publication gives possibility to learn independently to control the functional state o f the 
у ел  ism, to determine the level ofphysical preparedness.

Погане самопочуття, наближення хвороби, накопичення втоми можна не тільки передбачити, 
попередити засобами фізичного виховання. Для цього потрібно володіти інформацією про 

плаский функціональний стан свого організму.
Сучасна людина повинна вміти самостійно визначати свій рівень фізичної підготовленості, 

-де далеко не вся молодь спроможна дати відповідь на запитання: для чого це потрібно? Розуміння, 
сз ?ї показники треба знати і постійно співвідносити із нормами, приходить тільки з роками, коли

— ; являються перші ознаки хвороби. А це власне і є той кут, з якого повернутись практично
- : -диво: коли приходить усвідомлення, коли є знання, вміння і навики, а реалізувати їх вже 
залізно. Чому так? Наводимо відповіді переважної кількості дорослих людей: “відсутність здоров’я“. 
Іпже „берегли здоров’я”, а виявилось, що його вже давно немає. У цьому і полягає головний секрет, 
л : власник здоров’я -  не ви, а ваш організм, який все життя треба зміцнювати, а вже він віддячить 
ілм міцним здоровям. А ви є звичайна людина, ви є власником засобів впливу на організм.

Для цього потрібно, перш за, все іншими очима поглянути на одне чарівне слово, яке ніби то 
; ч відоме, але не всі усвідомлюють, що воно дійсно чарівне. Це слово “норма”. Норма 

до актеризується або конкретним показником, або певною смугою показника. Все інше знаходиться 
-: за нормою, за межею норми і характеризується простим поняттям: “відхиленням від норми”

Природа так створила живий організм (у т.ч. організм людини), що він не може існувати за 
ежами норми. Отже тут і треба бачити різницю між здоровою і хворою людиною. У здорової 

л-:-лини в межах норми знаходиться все, що забезпечує її життєдіяльність. Лишається знайти 
з дповідь на питання: “А що забезпечує?” і скласти перелік (або реєстр) факторів впливу на організм 
зовнішніх та внутрішніх подразників. Цей перелік є надзвичайно довгим, можна сказати практично 
-ескінченним.

Але мова не йде про життя людини понад тисячу років. Задача набагато простіша -  
продовжити свій активний період життя на 20 -  30 років. Чи варта для цього напружуватись? 
Виявляється, що тут вже все давно відомо. Але що є головним, а що другорядним? Який рейтинг
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