
того, рівень правцевого антигемолізу в крові 20 хворих на правець, становив у тричі менше, ніж у 
здорових осіб.

Отже, відсутність вродженого антигемолізину могла бути однією з причин захворювання на 
правець.
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А.Л. ВАСИЛЬЧУК
ЕНІОАНЛ ТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОГО ЗІРКОВОГО КАНАЛУ І  ЙОГО

СИСТЕМИ КАНАЛІВ
(Додаткові і власні структури, правозіркова система каналів)

Вперше у  світі дається еніоанатомічна характеристика правого зіркового каналу, його 
структур та правозіркової системи каналів.

Впервые в мире представлена эни о анатомическая характеристика правого звёздного 
канала, его структур и правозвёздной системы каналов.

For the first time in the world enioanatomic characteristics of right star channel, its structures 
and right-star channel system is introduced

Додаткові структури правого зіркового каналу утворюють сукупності окремих 
мікроканалів з розгалужень вершин чакрових конусів основних, життєво важливих і функціонально 
забезпечувальних чакр, мікроканалів з виростів внутрішніх і зовнішніх оболонок усіх 
тонкоматеріальних тіл (ТМТ), мікроканалів з виростів оболонок окремих внутрішніх 
тонкоматеріальних структур, окремих вихідних сушумнових, мерудандових, ідових, пінгалових, 
меридіанових, лівозіркових каналів, їх з’єднань і структуризації.

З’єднанням і структуризацією ці мікроканали в правому зірковому каналі утворюють окремі 
каналові шари, тришарові канали, каналові пучки, чакрові, оболонкові, сушумнові, мерудандові, 
ідові, пінгалові, меридіанові, лівозіркові і змішані різноваріантні мікроканали, які розміщуються 
навколо периферії основи правого зіркового каналу. Додаткові каналові структурні утворення 
правого зіркового каналу характеризуються широкою кількісною, кольоровою і функціональною 
варіативністю, безконечною лабільністю загальної структури, багатоваріантністто структуризації 
різнотипних мікроканалів, значною мірою інтегрованості, відсутністю точної систематизованої 
послідовності в локалізації навколо периферії основи, різноваріантними міжмікроканаловими 
з’єднаннями з різними діапазонами електромагнітного спектра функціонування, неповторністю 
композиції, вищою мірою індивідуальності і відносною систематизованою послідовністю локалізації 
каналових шарів, що утворюються основними чакрами. Шари, тришарові канали, каналові пучки і 
мікроканали додаткових структур с автономні, функціонують у всіх діапазонах 
електромагнітного спектра тонкоматеріальних тіл, можуть функціонувати автономно, взаємно 
між собою і мікроканалами основи, при інформаційно-енергетичному забезпеченні тіл людини. 
Каналові структурні утворення додаткових структур правого зіркового каналу проводять інформації, 
мікрочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми будь-яких діапазонів 
електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних полів Землі, Космосу, Божої Матері, Ісуса 
Христа, Духа С в я т о г о  і Бога, які забезпечують життя лю дини і  функціонування ї ї  тіл.

Власні структури правого зіркового каналу утворюють сукупності мікроканалів з 
виростів і відгалужень від основи і додаткових структур та їх з’єднання. Мікроканали основи і 
додаткових структур структуруються у внутрішньоканалові і зовнішньоканалові структурні 
утворення.
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До внутрішньоканалових структурних утворень правого зіркового каналу належать 
внутрішні мікроканали, ультраканали, субультраканали, внутрішні міжмікроканалові злиття, 
анастомозні і синаптичні з’єднання, сітки субультраканалів, проникнення ультраканалів і 
субультраканалів до внутрішньомікроканалових просторів мікроканалів, сіткові внутрішні і зовнішні 
мікроканали, кінцеві внутрішні ультраканали, субультраканали та їх з’єднання.

До зовнішньоканалових структурних утворень правого зіркового каналу належать 
сіткові зовнішні мікроканали, вихідні зовнішні мікроканали, ультраканали, субультраканали, 
міжмікроканалові злиття, анастомозні і синаптичні з’єднання, зовнішньоструктурна сітка і 
внутрішньоструктурні сітки субультраканалів, вхідні зовнішні мікроканали з розділенням на кінцеві 
ультраканали і субультраканали та їх анастомозні і синаптичні з’єднання з мікроканалами структур 
правого зіркового каналу.

Власні внутрішньоканалові структури інтегрують окремі мікроканалові утворення правого 
зіркового каналу в цілісний багаторівневий канал. По всіх мікроканалах, що будують правий зірковий 
канал, до правозіркової внутрішньоканалової сітки субультраканалів надходять інформації, 
мікрочастки, антимікрочастки, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми від 
інформаційно-енергетичних полів Землі, природи, біосфери, Космосу, антисвіту, Божої Матері, Ісуса 
Христа, Духа Святого і Бога. Внутрішньоканалова сітка субультраканалів правого зіркового каналу є 
єдиною каналовою структурою ТМТ, до якої безпосередньо стікаються від антисвіту інформації, 
антимікрочастки, антиатоми, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми. В 
субультраканалах сітки утворюється індивідуально-універсальна життєва інформаційно-енергетична 
біоплазма, яка вміщує антимікрочастки і антиатоми. Індивідуально-універсальна життєва 
інформаційно-енергетична біоплазма транспортується вихідними зовнішньоправозірковими 
мікроканалами до сушумни, меруданди, іди, пінгали, лівого зіркового каналу, до меридіанів, до 
зовнішньоструктурної сітки і внутрішньоструктурних сіток субультраканалів усіх структур всіх тіл 
людини.

Власні зовнішньоканалові структури інтегрують правий зірковий канал з усіма 
структурами всіх ТМТ, з інформаційно-енергетичною системою каналів, інтегрують всі тіла людини 
в цілісну багаторівневу біотично-фізичну енергоінформаційну космічно-земну голограму. Через 
власні зовнішньоканалові структури правого зіркового каналу відбувається інформаційно- 
енергетичний взаємообмін з усіма структурами всіх тіл, інформаційно-енергетичне постачання всіх 
тіл, інформаційно-енергетичний перерозподіл між усіма структурами всіх тіл та інформаційно- 
енергетичні циркуляції між правим зірковим каналом та усіма структурами всіх тіл людини.

Власні каналові структурні утворення правого зіркового каналу з’єднують усі структури 
правого зіркового каналу в структурну цілісність, забезпечують транспортування і перехід 
інформацій, мікрочасток, антимікрочасток, енергій, світла, інформаційно-енергетичних субстанцій і 
біоплазм з одного діапазону електромагнітного спектра на інший, з одних каналових структур — на 
інші, збалансовують співвідношення різних діапазонів електромагнітного спектра, інформаційно- 
енергетичних полів і ТМТ. Дозволяють каналовим структурам правого зіркового каналу 
функціонувати у взаємозв’язку з інтегральною системою каналів, функціонувати автономно, 
функціонувати при будь-яких структурно-функціональних взаємозв’язках, функціональних станах 
окремих каналових структур правого зіркового каналу і ТМТ. Лише власні каналові структурні 
утворення дають правому зірковому каналу можливість структурно і функціонально проявлятись 
інтегрально-універсальним каналом, цілеспрямовано транспортувати функціонально необхідні 
інформації, мікрочастки, антимікрочастки, антиатоми, енергії, світло, інформаційно-енергетичні 
субстанції і біоплазми до всіх структур усіх ТМТ і відводити від внутрішніх тонкоматеріальних 
структур використані, негативні, біопатогенні та невластиві для тіл інформації, мікрочастки, 
антимікрочастки, антиатоми, енергії, світло, інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми до 
правого зіркового каналу, який виводить їх у зовнішнє середовище.

Основа, додаткові і власні каналові структури правого зіркового каналу відрізняються 
між собою структурами, що їх утворюють, місцем розташування, композиціями,
структуризацією, типами, кількістю, кольорами, діапазонами електромагнітного спектра 
функціонування мікроканалів, об’ємом, їх внутрішніми каналовими утвореннями і 
функціональним значенням.

Правий зірковий канал, вихідні зовнішні правозіркові мікроканали,
зовнішньоструктурна сітка субультраканалів, внутрішньоструктурні сітки субультраканалів, 
вхідні зовнішні правозіркові мікроканали та їх з’єднання утворюють автономну правозіркову 
систему інформаційно-енергетичних каналів.
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і іравизірьива сисісма каналів своїми вихідними і вхідними мікроканалами з єднується з усіма 
структурами всіх ТМТ, з чакровими, оболонковими, сушумновими, мерудандовими, ідовими, 
пінгаловими, лівозірковими і меридіановими мікроканалами. Міжмікроканаловими з’єднаннями 
утворюються змішані підсистеми каналів. У правозірковій системі каналів виділяють правий 
зірковий канал, правозірково-чакрову, правозірково-оболонкову, правозірково-сушумнову, 
правозірково-мерудандову, правозірково-ідову, правозірково-пінгалову, правозірково-лівозіркову і 
правозірково-меридіанові підсистеми каналів.

Правозіркова система каналів і її змішані підсистеми каналів розширюють функціональні 
можливості правого зіркового каналу при інформаційно-енергетичному взаємообміні, забезпеченні і 
перерозподілі інформаційно-енергетичних матерій між правим зірковим каналом і всіма структурами 
всіх тіл людини, підвищують надійність і стабільність функціонування правого зіркового каналу, 
інтегральної системи інформаційно-енергетичних каналів, усіх структур всіх тіл і в цілому тіл та 
людини.

Правий зірковий канал, правозіркова система інформаційно-енергетичних каналів і її 
підсистеми каналів є інтегральні, багаторівневі, самодостатні, автоматично саморегульовані 
автономні мікроканалові утворення, які поєднують автономне і взаємне функціонування з 
усіма системами каналів у всіх діапазонах електромагнітного спектра тіл людини.

Правозіркова система каналів забезпечує інформаційно-енергетичний взаємообмін між 
інформаційно-енергетичними полями Землі, природи, біосфери, ноосфери, Космосу, антисвіту, Божої 
Матері, Ісуса Христа, Духа Святого і Бога з ТМТ; забезпечує структурне з’єднання, взаємозв’язок та 
інформаційно-енергетичний взаємообмін між усіма структурно-функціональними рівнями всіх тіл 
людини, одночасно проводить інформації, мікрочастки, антимікрочастки, енергії, світло, 
інформаційно-енергетичні субстанції і біоплазми різних діапазонів електромагнітного спектра до 
будь-якої структури будь-якого ТМТ; при будь-яких структурно-функціональних порушеннях у 
системі каналів відповідного діапазону електромагнітного спектра автоматично встановлюються 
компенсаторні шляхи інформаційно-енергетичного забезпечення тіл людини. Правозіркова система 
каналів не може проводити інформації, мікрочастки, антимікрочастки, антиатоми, інформаційно- 
енергетичні субстанції і біоплазми від інформаційно-енергетичних полів антисвіту до білого і 
золотого ТМТ.
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Ю.В. ВІНТЮК
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

У статті розглянуто проблему поширення насильства в загальноосвітніх навчальних 
закладах, здійснено огляд наявних можливостей для її вирішення засобами соціальної роботи. 
Запропоновано створити систему запобігання насильству. Наведено відомості про її основні 
елементи і особливості їхнього функціонування, що сприятиме вирішенню завдання формування 
здоров ’я як окремої особи, підлітків і молоді передусім, так і суспільства загалом.

В статье рассмотрена проблема распространения насилия в общеобразовательных 
учебных заведениях, осуществлен обзор имеющихся возможностей для ее решения средствами 
социальной работы. Предложено создать систему предотвращения насилия. Приведены 
сведения о ее основных элементах и особенностях их функционирования, что будет 
способствовать решению задания формирования здоровья как отдельной личности, подростков 
и молодежи, прежде всего, так и общества в целом.
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