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А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

ОСОБЛИВОСТІ ЧЕРВОНОГО ТОНКОМАТЕРІАЛЬНОГО ТІЛА ЛЮДИНИ 

Вперше у світі пояснюються особливості червоного тонкоматеріального тіла 
людини. 

Ключові слова: еніоанатомічна норма; гіпотрофія; гіпофункція; гіпертрофія; 
гіперфункція; специфічні функції. 

Впервьіе в мире обьясняются особенности красного тонкоматериального тела 
человека. 

Ключевьіе слова: зниоанатомическая норма; гипотрофия; гипофугкция; 
гипертрофия; гиперфункция; специфические функции. 
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Морфофункціональна норма, гіпотрофія, гіпофункція, гіпертрофія і гіперфункція 
зовнішньої частини червоного тонкоматеріального тіла впливають на розвиток людини, її тіл, 
властивостей, особливостей, здібностей, функціональних можливостей, стан здоров'я, характер 
фізіологічних, психічних, інтелектуальних, ментальних, емоціональних, моральних, етичних, 
естетичних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних, божественних, антидуховних, 
антидушевних, анти- божественних та відповідних соціальних проявів. 

Еніоанатомічна норма червоного тонкоматеріального тіла 
Структурно-функціональна норма червоного тонкоматеріального тіла це такий 

еніоанатомічний стан, при якому його зовнішня оболонка знаходиться між внутрішньою 
оболонкою внутрішньої частини червоного тонкоматеріального тіла і зовнішньою оболонкою 
зовнішньої частини світлосяючого червоного тонкоматеріального тіла з оптимальним 
функціонуванням при відповідних навантаженнях. 

Червоне тонкоматеріальне тіло розвинуте до структурно-функціональної норми 
(Мал.1 ) допомагає формувати сильне фізичне тіло, людину з цілеспрямованим гармонійним 
характером, якому властивий добрий стан здоров'я, ініціатива, динамічність, активність, 
самостійність, сміливість, незалежність, рішучість, непохитність, витривалість, 
дисциплінованість, широкі адаптаційні можливості до будь-яких соціальних чи кліматичних 
умов. Червоне тонкоматеріальне тіло захищає людину від інфрачервоного випромінювання та 
забезпечує необхідні інформаційно-енергетичні умови для започаткування розвитку в людині 
властивостей Божої Матері, Ісуса Христа, Духа Святого, Бога, духовного, душевного, 
божественного розвитку та розвитку яснобачення і психокінетичних здібностей. 

Під впливом червоного тонкоматеріального тіла у людини виникає почуття соціального 
обов'язку, бажання розвивати свою особистість, формувати в собі психічні властивості вождя, 
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вміння соціальної комунікації різного характеру і активної участі в соціальних процесах 
спрямованих на досягнення високого соціального положення. Сприйняття, почуття, уяви, 
думки, емоції, воля, пам'ять, увага, свідомість та діяльність спрямовуються на досягнення 
успіху, влади, матеріального добробуту, авторитету, щастя та ін. Людина набуває психічного 
стану надійності, довіри, захищеності і безпеки. Емоціонально проявляється сильними 
емоціями і глибокими почуттями, які за своїм характером можуть бути протилежними. З одного 
боку любов до людей, а з іншого ненависть, гнів, агресія, насилля, страх та ін. Практично це 
проявляється творенням або нищенням, здоров'ям чи хворобою, гармонією або хаосом, життям 
або смертю і т.п. Прогресивний еволюційний фізичний, фізіологічний, соціальний, психічний, 
інтелектуальний , ментальний, емоціональний, моральний, етичний, естетичний, ПСІ-
феноменальний, духовний, душевний, божественний та інформаційно-енергетичний розвиток 
людини можливий тільки на основі збалансованого, гармонійно, всебічно і універсально 
розвиненого червоного тонкоматеріального тіла, його інтеграції і структурно-функціональної 
збалансованості з фізичним тілом, світло -сяючим червоним, оранжевим, світлосяючим 
оранжевим, бузковим, фіолетовим, рожевим, білим і золотим тонкоматеріальними тілами. 
Єдність матеріального, інформаційно-енергетичного і Духовного Буття у фізичному тілі 
людини починається червоним тонкоматеріальним тілом. 

Частотно-амплітудно-хвильові діапазони червоного тонкоматеріального тіла 
інтерференціюються і синхронізуються з інформаційно-енергетичними матеріями земного 
життя, інкарнацією, життєздатністю, життєдіяльністю і фізичним здоров'ям. Червоне тіло 
інформаційно-енергетично забезпечує анатомо-морфофункціональний розвиток сполучних 
тканин, скелету, м'язової, серцево-судинної та видільної систем, клітин крові, селезінки, 
статевих залоз, дає початок розвитку усіх тканин фізичного тіла, шкіри, допомагає 
максимальному прояву сили м'язів та забезпечує фізичне тіло енергіями для збереження життя 
у життєво небезпечних ситуаціях. Всі властивості, особливості, здібності та функціональні 
можливості людини, обумовлені червоним тонкоматеріальним тілом можуть бути поглиблені, 
розширені і вдосконалені червоним компонентом світлосяючого червоного, оранжевого, 
світлосяючого оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого 
тонкоматеріального тіла. 

Через червоне тіло проникають усі тонкоматеріальні тіла і тому разом з усіма 
тонкоматеріальними тілами воно приймає участь в утворенні всіх ідентичних 
тонкоматеріальних тіл і є для них базовим. Якщо тіло досягне всебічного, гармонійного та 
універсального розвитку, то здатне функціонувати в діапазонах електромагнітного спектра 
будь-якого тонкоматеріального тіла, що уможливлює йому структурно і функціонально 
перебувати у голографічному взаємозв'язку з усіма тонкоматеріальними тілами, інформаційно-
енергетично з ними взаємно доповнюватися, бути в інформаційно-енергетичному 
взаємообміні з усіма інформаційними рівнями Буття, обумовлювати одні й ті ж причини і 
наслідки онтогенетичного розвитку людини, морфогенетичні процеси фізичного тіла, 
анатомічні, морфологічні, фізіологічні, біомеханічні, електромагнітні властивості фізичного 
тіла та інформаційно-енергетичні властивості тонкоматеріальних тіл, соціальні, біотичні, 
психічні, інтелектуальні, ментальні, емоціональні, моральні, етичні, естетичні, ПСІ-
феноменальні, духовні, душевні та окремі божественні прояви людини у фізичному світі Землі, 
Духовному Бутті в усіх необхідних людині інформаційно-енергетичних рівнях людського 
життя та використовувати інформаційно-енергетичні матерії усіх інформаційно-енергетичних 
полів зовнішнього середовища. Це дає можливість червоному тілу впливати на розвиток, 
вдосконалення і прояв усіх властивостей, особливостей, здібностей і функціональних 
можливостей людини, навіть за умов коли її ж розвиток обумовлений інформаційно-
енергетичними основами інших тонкоматеріальних тіл. 

Червоне тонкоматеріальне тіло на рівні фізичного Буття людини символізує життя, 
фізичний розвиток, життєздатність, життєдіяльність, духовність, мужність, рішучість, 
енергійність, силу, волю, оптимізм, перемогу, любов, радість, сексуальні почуття, дружність, 
загальну стимуляцію, зближення з реальністю, матеріалізм, фізичне тепло, комфорт, характер 
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холерика, смерть, антидуховність, роздратованість, злість, ненависть, гнів, ревнощі, крик, 
страх, егоїзм, домінантність, тоталітаризм, диктаторство, агресія і т.д. 
У процесі виховання, навчання, регенерації, реабілітації, рекондиції і лікування людини, при 
розвитку, вдосконаленні і проявленні її властивостей, особливостей, здібностей, 
функціональних, ПСІ-феноменальних, соціальних і духовних можливостей червоними 
інформаційно-енергетичними матеріями посередництвом і з допомогою червоного 
тонкоматеріального тіла реагує не лише червоне тонкоматеріальне тіло, але й світлосяюче 
червоне, оранжеве, світлосяюче оранжеве, бузкове, фіолетове, рожеве, біле і золоте 
тонкоматеріальні тіла і червона голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл. Це унікальна 
можливість виявлення причин хвороб, життєвих криз, соціальної неперспективності та 
розробки нових технологій виховання, навчання, розвитку вдосконалення, регенерації, 
реабілітації, рекондиції і лікування людини. Червоними інформаційно-енергетичними 
матеріями можна свідомо і цілеспрямовано впливати на людину не тільки через червоне 
тонкоматеріальне тіло, але й через окремо взяте світлосяюче червоне, оранжеве, світлосяюче 
оранжеве, бузкове, фіолетове, рожеве, біле і золоте тонкоматеріальне тіло, а також інтегрально 
через червону голографічну інтеграцію тонкоматеріальних тіл з акцентом на будь-яке 
тонкоматеріальне тіло голографічної інтеграції в різній послідовності, синхронно, асинхронно, 
ритмічно, аритмічно, з однаковою чи різною інтенсивністю і силою, короткочасно, довгочасно, 
з різною кількістю тіл, з різноманітними комбінаціями цих тіл та цілої червоної голографічної 
інтеграції тонкоматеріальних тіл. Наслідком цього є різний ефект еніоанатомічних, 
еніопедагогічних, еніофізіологічних, еніопсихічних. еніобіологічних, еніотерапевтичних, 
еніомедичних та інших еніотехнологій, методів і засобів. 

Мал. 1 Червоне тонкоматеріальне тіло 
1 - червоне тіло; 2 - зовнішня частина червоного тіла; 3 - внутрішня частина червоного тіла; 4 -

внутрішня оболонка червоного тіла; 5 - зовнішня оболонка червоного тіла 

II 
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Мал. 2 Гіпотрофія зовнішньої частини червоного і світлосяючого червоного тонкоматеріальних 
тіл 

1 - червоне тонкоматеріальне тіло; 2 - светлосяюче червоне тонкоматеріальне тіло 

Мал. З Гіпертрофія зовнішньої частини червоного і світлосяючого червоного тонкоматеріальних 
тіл 

1 - червоне тонкоматеріальне тіло; 2 - светлосяюче червоне тонкоматеріальне тіло 
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Всі вище наведені соціальні та біотичні прояви людини, які обумовлені червоним 
тонкоматеріальним тілом можливо розвивати і формувати спеціальними технологіями і 
методами впливу червоними інформаційно-енергетичними матеріями посередництвом 
тонкоматеріальних тіл, які мають можливість функціонувати в червоних діапазонах 
електромагнітного спектра. Тільки за умови розвинутого червоного тонкоматеріального тіла 
та його збалансованого структурно-функціонального співвідношення з усіма тілами людини, 
можливо у повній мірі використати інформаційно-енергетичний потенціал червоних діапазонів 
електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища для 
виховання, навчання, розвитку, регенерації, реабілітації, рекондиції, лікування та прогресивний 
еволюційний розвиток людини. 

Гіпотрофія та гіпофункція зовнішньої частини червоного тонкоматеріального тіла 

Гіпотрофія зовнішньої частини червоного тонкоматеріального тіла це такий 
еніоанатомічний стан, при якому зовнішня частина червоного тонкоматеріального тіла 
зменшується до розмірів внутрішньої частини тонкоматеріального тіла з довготривалою 
функціональною пасивністю. 

Гіпотрофія та гіпофункція зовнішньої частини червоного тонкоматеріального тіла 
(Мал. 2) проявляється деінтеграцією та послабленням структурно-функціональної єдності 
фізичного тіла з червоним тілом та червоною голографічною інтеграцією тонкоматеріальних 
тіл, послаблюється червона голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл, зменшується об'єм 
інформаційно-енергетичного взаємообміну у червоних діапазонах електромагнітного спектра, 
послаблюється проявлення усіх властивостей, особливостей, здібностей і функціональних 
можливостей обумовлених червоним тонкоматеріальним тілом і червоними інформаційно-
енергетичними матеріями. Виникає дефіцит інформацій, мікрочасток, світла, енергії, 
інформаційно-енергетичних субстанцій та інформаційно-енергетичних біоплазм червоних 
діапазонів електромагнітного спектра в індивідуально-універсальній життєвій інформаційно-
енергетичній біоплазмі, специфічній та у високоспецифічних червоних життєвих інформаційно-
енергетичних біоплазмах і цим блокується вдосконалення та універсальний розвиток 
червоного тонкоматеріального тіла, червоної, світлосяючої червоної, оранжевої, світлосяючої 
оранжевої, бузкової, фіолетової, рожевої, білої і золотої голографічної інтеграції 
тонкоматеріальних тіл. На фізичному рівні у людини гіпотрофія та гіпофункція зовнішньої 
частини червоного тонкоматеріального тіла проявляється зменшенням інформаційно-
енергетичної присутності Бога, Духа Святого, Ісуса Христа і Божої Матері у фізичному тілі, 
червоному тілі та у червоній голографічній інтеграції, сповільненим розвитком фізичного тіла, 
слабким фізичним тілом, низькими характеристиками фізичних показників, функціональною 
слабкістю, слабою життєздатністю і життєдіяльністю, функціональною дисгармонією між 
фізичним і червоним тонкоматеріальним тілом, соціальною пасивністю, відсутністю мотивації 
і бажання соціально-біотичного саморозвитку у відповідності до загальноприйнятих норм 
життя, нездатності реалізувати соціально-біотичні, психічні, інтелектуальні, ментальні, 
емоціональні, моральні, етичні, екстрасенсорні, ПСІ-феноменальні, духовні, душевні, 
божественні та інформаційно-енергетичні можливості, схильності до соматичних, психічних, 
психосоматичних, інфекційних, онкологічних та інших хвороб. У деяких людей настільки 
послаблена воля до життя, що у них виникає бажання померти. 

Гіпертрофія та гіперфункція зовнішньої частини червоного тонкоматеріального тіла 

Гіпертрофія зовнішньої частини червоного тонкоматеріального тіла це такий еніо-
анатомічними стан, при якому зовнішня частина червоного тонкоматеріального тіла збільшена 
до розмірів зовнішньої частини світлосяючого червоного, оранжевого, світлосяючого 
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оранжевого аж золотого тонкоматеріального тіла з довготривалим функціональним 
перевантаженням. 

Гіпертрофія та гіперфункція зовнішньої частини червоного тонкоматеріального тіла 
(Мал.З) посилює і прискорює формування структурно-функціональної єдності червоного тіла, 
червоної голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл з фізичним тілом, переповнює 
червоною інформаційно-енергетичною матерією червону, світлосяюче червону, оранжеву, 
світлосяючу оранжеву, бузкову, фіолетову, рожеву, білу і золоту голографічні інтеграції 
тонкоматеріальних тіл, що може призвести до їх інформаційно-енергетичного 
самозаблокування, порушення природних шляхів циркуляції інформаційно-енергетичних 
матерій, підвищення концентрації інформаційно-енергетичних матерій аж до стану 
самодеструкції. Збільшується об'єм інформаційно-енергетичного взаємообміну у червоних 
діапазонах електромагнітного спектра, посилюється проявлення усіх властивостей, 
особливостей, здібностей та функціональних можливостей, обумовлених червоним 
тонкоматеріальним тілом і червоними інформаційно-енергетичними матеріями. Таким чином, 
виникає надлишок інформації, мікрочасток, світла, енергії, інформаційно-енергетичних 
субстанцій та інформаційно-енергетичних біоплазм червоних діапазонів електромагнітного 
спектра в індивідуально-універсальній життєвій інформаційно-енергетичній біоплазмі, 
специфічних та у високоспецифічних червоних життєвих інформаційно-енергетичних 
біоплазмах. Спочатку прискорюється вдосконалення та універсальний розвиток червоного 
тонкоматеріального тіла, червоної, світлосяючої червоної, оранжевої, світлосяючої оранжевої, 
бузкової фіолетової, рожевої, білої і золотої голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл, а 
потім сповільнюється з ризиком виникнення самодеструкції. Гіпертрофія та гіперфункція 
зовнішньої частини червоного тонкоматеріального тіла значно прискорює розвиток людини і 
формування і ній властивостей соціального вождя. Посилює фізичне тіло, зміцнює здоров'я, 
спричиняє нерівномірний розвиток і прояв фізичних, фізіологічних, соціальних, психічних, 
інтелектуальних, ментальних, емоціональних, моральних, етичних, естетичних, духовних, 
душевних, божественних та інформаційно-енергетичних властивостей людини. Переважно 
орієнтує людину на пізнання фізичних, математичних, біологічних, хімічних, соціальних та 
інших законів і закономірностей розвитку людини, Землі і Всесвіту, ніж на пізнання духовних 
законів розвитку людини, Землі і Всесвіту. При гіпертрофії та довготривалій 
гіперфункціональній активності зовнішньої частини червоного тонкоматеріального тіла 
великого значення набуває орієнтація свідомості людини. Якщо людина орієнтована підчинити 
свою свідомість Божій Свідомості і Божому Плану свого розвитку, то гіпертрофія та 
гіперфункція зовнішньої частини червоного тонкоматеріального тіла поступово зникає і 
набуває структурно-функціональної норми, а розвиток всіх властивостей людини, особливо 
духовних, душевних та божественних врівноважується. Зникає небезпека антидуховного 
розвитку, нормалізується прогресивний еволюційний розвиток людини, виникають 
інформаційно-енергетичні умови для її гармонійного розвитку в єдності матеріального і 
духовного. Орієнтування свідомості на власні можливості призводить до розвитку егоїстичних 
і домінуючих властивостей, поступового переорієнтування людини від духовності, душевності, 
божественності, любові, сердечності, чуйності, радості і доброти до антидуховності, 
антидушевності, антибожественності, ненависті, гніву, смутку, зла, помсти і агресивності. При 
цьому, людина свої добре розвинуті соціально-біотичні властивості, фізичні цінності, посилену 
життєдіяльність і життєздатність, домінуючі та негативні інтелектуально-ментальні і 
психоемоціональні прояви використовує прагматично і дієво для досягнення матеріального 
благополуччя, влади, керівної посади, прагне досягнути ведучої ролі за будь-яких умов, її 
досягнення набувають авторитарно-диктаторського характеру. 

Перевага інформаційно-енергетичних матерій темних червоних відтінків у червоному 
тонкоматеріальному тілі означає пригнічення позитивних емоцій, утворення інформаційно-
енергетичної основи гніву і патології тих органів фізичного тіла, в області яких знаходяться ці 
матерії. Інформаційно-енергетичні матерії чистих червоних відтінків означають здорові органи, 
сильний характер, вміння керувати людьми (властивості вождя), надійність, емоційність, 
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прискіпливість і неможливість проявлення гніву. Наявність композицій червоно-рожевих 
інформаційно-енергетичних матерій у червоному тілі проявляється почуттям любові, 
відданості, розширеною свідомістю, яснобаченням, психокінетичними здібностями та 
поглинанням космічної прани. Червоно-пурпурові інформаційно-енергетичні матерії сприяють 
стимуляцї і посиленню кровообігу. 

Специфічні функції червоного тонкоматеріального тіла 

Пояснення та інтерпретація специфічних функцій червоного тонкоматеріального тіла: 
1. Морфогенетична функція червоного тіла проявляється як утворюючий і формуючий 

процес анатомічних і морфологічних макроструктур, в більшій мірі фізичного тіла та систем 
організму, в меншій мірі органів, тканин, клітин та органел. Червоне тонкоматеріальне тіло 
в онтогенезі людини забезпечує реалізацію відповідного рівня природного голографічного 
причинно-наслідкового росту, розвитку, диференціювання структур і функціонування 
систем організму та фізичного тіла людини. Ріст, розвиток і формування анатомії, 
морфології і фізіології людини забезпечується, контролюється і реалізуються первинною 
голографічною матрицею тонкоматеріальних тіл та генетичною кінетичною програмою 
керованою нервовою системою. Морфогенетичну функцію необхідно сприймати і 
одночасно пояснювати як специфічну та ідентичну. 

2. В онтогенезі людини інформаціями, енергіями та специфічними червоними життєвими 
інформаційно-енергетичними біоплазмами утримуються, оновлюються і захищаються 
індивідуальні еніоанатомічні та антомо-морфофункціональні норми будови, форми, 
структури та фізіології систем організму і фізичного тіла від розпаду, знищення, 
патологічно-деструктивних змін і мутацій під час хвороб чи травм, від впливу патогенних і 
негативних факторів. 

3. Метаболічна функція проявляється безпосереднім впливом інформацій, мікрочасток, 
світла, енергії, інформаційно-енергетичних субстанцій і специфічних червоних життєвих 
інформаційно-енергетичних біоплазм червоного тонкоматеріального тіла на характер 
метаболізму, обмін речовин, та інформаційно-енергетичний обмін у системах організму та 
фізичного тіла в цілому. Ця функція проявляється і метаболізмом, в більшій мірі, червоних, 
ніж світлосяючих червоних інформаційно-енергетичних матерій необхідних для 
забезпечення функціонування червоного, світлосяючого червоного, оранжевого, 
світлосяючого оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого 
тонкоматеріальних тіл та червоної голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл. 
Метаболічну функцію необхідно одночасно сприймати і пояснювати як специфічну та 
ідентичну. 

4. Кінетична функція проявляється первинним голографічним інформаційно-енергетичним 
формуванням функції в структурах червоного тонкоматеріального тіла з наступним 
передаванням голографічно сформованих функцій до систем організму, фізичного тіла і 
людини для її практичної реалізації. Початок відповідної функціональної діяльності систем 
організму і фізичного тіла з будь-яким проявом спочатку відбувається у структурах 
червоного тонкоматеріального тіла і червоній голографічній інтеграції тонкоматеріальних 
тіл, а потом в системах організму і фізичному тілі. Кінетичну функцію потрібно сприймати і 
одночасно пояснювати як специфічну та ідентичну. 

5. Коректувальна функція проявляється адекватним інформаційним, енергетичним, 
інформаційно-енергетичним забезпеченням сили, інтенсивності, тривалості, поступовості 
виникнення або одночасного виникнення, збалансованого співвідношення активності і 
пасивності функцій систем організму, фізичного тіла і людини, а також їх переорієнтації та 
адаптації до мінливих умов зовнішнього середовища, життєздатності, життєдіяльності, 
росту систем організму, фізичного тіла і розвитку людини. Коректувальну функцію 
потрібно одночасно сприймати і пояснювати як специфічну та ідентичну. 
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6. У процесі онтогенетичного розвитку людини у червоному діапазоні електромагнітного 
спектра зберігається і утримується індивідуальна генетична та інформаційно-енергетична 
ідентичність анатомії, морфології та фізіології фізичного тіла і тонкоматеріальних тіл 
людини. 

7. Інформаційно, енергетично та інформаційно-енергетично обумовлюється інформаційно-
енергетична ідентичність, індивідуальність, імунітет і гомеостаз у червоному діапазоні 
електромагнітного спектра. Приймає участь в обумовлені біотичного імунітету людини. 

8. У червоному діапазоні електромагнітного спектра захищає від інформаційного, 
енергетичного та інформаційно-енергетичного знищення еніоанатомічної норми 
тонкоматеріальних тіл, анатомії, морфології та фізіології функцій систем організму і 
фізичного тіла. 

9. Захищає людину та її тіла від негативного впливу інфрачервоного випромінювання. 
10. Захищає фізичне тіло, організм, системи організму і червоне тонкоматеріальне тіло від 

проникання негативних інформацій та неідентичних, неприродних, нехарактерних і 
біопатогенних для них інформаційно-енергетичних матерій червоних діапазонів 
електромагнітного спектра, мікрочасток та мікроорганізмів. 

11. У червоному діапазоні електромагнітного спектра інформаційно-енергетично очищає 
червоне тонкоматеріальне тіло від негативних інформацій, біопатогенних, неприродних, 
невластивих, нехарактерних і нетипових інформаційно-енергетичних матерій червоного 
діапазону електромагнітного спектра і допомогає очищувати організм від шкідливих 
мікрочасток та мікроорганізмів. 

12. Трансформує, модулює, синтезує і транспортує інформації, мікрочастки, світло, енергії, 
? інформаційно-енергетичні субстанції та інформаційно-енергетичні біоплазми червоних 

діапазонів електромагнітного спектра і випромінює їх у зовнішнє середовище. 
13. Декодує і кодує інформації, мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-енергетичні 

субстанції та інформаційно-енергетичні біоплазми червоного діапазону електромагнітного 
спектра інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища для морфогенетичних та 
функціональних потреб систем організму, фізичного тіла і червоної голографічної інтеграції 
тонкоматеріальних тіл. 

14. Перерозподіляє інформації, мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-енергетичні 
субстанції та інформаційно-енергетичні біоплазми червоного діапазону електромагнітного 
спектра між системами організму, між фізичним тілом і тонкоматеріальними тілами та між 
тонкоматеріальними тілами червоної голографічної інтеграції. 

15. Забезпечує інформаційно-енергетичний взаємообмін у червоному діапазоні 
електромагнітного спектра у більшій мірі між системами організму, фізичним тілом і 
тонкоматеріальними тілами, між тілами червоної голографічної інтеграції 
тонкоматеріальних тіл і тонкоматеріальних тіл з ідентичними для людини інформаційно-
енергетичними полями людей, тварин, природи, Землі, біосфери, ноосфери, Всесвіту і 
Духовного Буття та в меншій мірі між тканинами і органами фізичного тіла. 

16. Передає та забезпечує для фізичного тіла, червоного, світлосяючого червоного, 
оранжевого, світлосяючого оранжевого, бузкового, фіолетового, рожевого, білого і золотого 
тонкоматеріальних тіл необхідну кількість морфогенетичних інформацій, мікрочасток, 
світла, енергії, інформаційно-енергетичних субстанцій та інформаційно-енергетичних 
біоплазм червоних діапазонів електромагнітного спектра. 

17. Забезпечує у червоних діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-енергетичний 
перехід між низькочастотним і високочастотним інформаційно-енергетичним рівнями 
Буття, між фізичним тілом, червоним, світлосяючим червоним, оранжевим, світлосяючим 
оранжевим, бузковим, фіолетовим, рожевим, білим і золотим тонкоматеріальним тілом, між 
тонкоматеріальними тілами та інформаційно-енергетичними полями зовнішнього 
середовища. 

18. Обумовлює інформаційно, енергетично та інформаційно-енергетично автоматичні і 
автономні функції фізичного тіла. 

(БІБЛЇСТтРІпГ 17 І львівського V' / • 
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19. Уможливлює симбіоз червоного тонкоматеріального тіла з фізичним тілом у червоних 
діапазонах електромагнітного спектра. Без цього симбіозу неможливе проявлення 
біотичного життя людини в умовах Землі. 

20. Являється основою для створення червоної голографічної інтеграції тонкоматеріальних тіл 
і приймає участь в утворенні світлосяючої червоної, оранжевої, світлосяючої оранжевої, 
бузкової, фіолетової, рожевої, білої і золотої голографічної інтеграції тонкоматеріальних 
тіл. Без червоного тонкоматеріального тіла неможлива червона голографічна 
інтеграція тонкоматеріальних тіл. 

21. Творить специфічну червону життєву інформаційно-енергетичну біоплазму, високо 
специфічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми і приймає участь в .утворенні 
індивідуально-універсальної життєвої інформаційно-енергетичної біоплазми. 

22. У червоних діапазонах електромагнітного спектра безперервно випромінює до зовнішнього 
середовища інформації, мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-енергетичні субстанції та 
інформаційно-енергетичні біоплазми людини, і таким чином приймає участь в утворенні її 
життєвого інформаційно-енергетичного середовища і нового інформаційно-енергетичного 
змісту інформаційно-енергетичних полів зовнішнього середовища, особливо 
індивідуального психічного поля, родинного психічного поля, психічного поля соціальної 
групи, універсального психічного поля Землі, універсального психічного поля Всесвіту, 
духовних полів людства і єдиного інформаційно-енергетичного поля Всесвіту. 

23. У червоних діапазонах електромагнітного спектра приймає участь в утворенні 
індивідуального інформаційно-енергетичного біоплазматичного поля людини. 

24. Створює інформаційно-енергетичну основу доброго здоров'я, земної любові, радості, 
сексуальних почуттів, соціальної активності, соціального успіху, перемоги, досягнення 
матеріального добробуту, яснобачення, психокінезу та ПСІ-феноменального цілительства. 

25. Приймає, декодує, кодує і зберігає у червоному діапазоні електромагнітного спектра 
інформації, мікрочастки, світло, енергії, інформаційно-енергетичні субстанції та 
інформаційно-енергетичні біоплазми необхідні для розвитку фізичного тіла, червоного, 
світлосяючого червоного, оранжевого, світлосяючого оранжевого, бузкового, фіолетового, 
рожевого, білого і золотого тонкоматеріальних тіл, для виживання і пристосування до 
земних умов, соціальної адаптації і активної біотичної та професіональної діяльності. 

26. У червоному діапазоні електромагнітного спектра червоне тіло своєю внутрішньою 
частиною формує і віддзеркалює усі ультра-, мікро-, макроанатомічні та 
морфофункціональні структури фізичного тіла. Фізичне тіло у червоному тілі представлено 
один раз у внутрішній частині первинної червоної голографічної матриці. 

Продовження у випуску ЗО (96) 
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