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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ЕНІОАНАТОМІЇ 
ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ В УНІВЕРСИТЕТАХ 

 
Вперше описаний тематичний план вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл 

в університетах, який може бути адаптований до специфіки будь-якого вищого освітнього 
закладу. 

Ключові слова: навчальний план, еніоанатомія, інформаційно-енергетичні матерії, 
тонкоматеріальні тіла, чакри, система інформаційно-енергетичних каналів, 
еніоанатомічні технології.  

Впервые описан тематический план изучения эниоанатомии тонкоматериальных 
тел в университетах, который может быть адаптирован к специфике любого высшего 
учебного заведения. 

Ключевые слова: учебный план, эниоанатомия, информационно-энергетические 
материи, тонкоматериальные тела, чакры, система информационно-энергетических 
каналов, эниоанатомические технологии. 

For the first time, a th ematic plan for studying the enioanatomy of subtle bodies in 
universities is de scribed. This plan can be adapted to the specifics of any higher education 
institution. 

Key words: syllabus, enioanatomy, information and energy matter, subtle bodies, chakras, 
system of information and energy channels, enioanatomical technologies. 

 
Актуальність. Незважаючи на те, що наприкінці ХХ і початку ХХІ століття описана 

еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини, розпрацьована і надрукована еніоанатомічна 
термінологія, розроблені еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології тренування, 
розвитку і вдосконалення людини, її тонкоматеріальних тіл, інтелекту, духовності та ПСІ-
феноменальних здібностей, ця дисципліна ще не отримала державної підтримки і не включена 
в навчальні програми університетів. До сьогодні відсутня інформація про будь-які навчальні 
тематичні плани з викладання та вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл. Це одна з 
причин, чому ще й досі еніоанатомія не визнана навчальною і науковою дисципліною. 
Враховуючи важливість включення еніоанатомії в навчальні програми вищих освітніх закладів, 
нами розроблений тематичний план лекцій, практичних і семінарських занять з еніоанатомії 
тонкоматеріальних тіл людини.  

 
Тематичний план вивчення еніоанатомії складається з тематичного плану лекцій, 

практичних і семінарських занять. Лекції, практичні та семінарські заняття мають подібну 
схему проведення: назва, кількість годин, навчальна мета заняття, професійно-орієнтована мета 
заняття, навчальні питання, короткий зміст заняття, контрольні запитання, теми реферативних 
повідомлень, напрямки дискусій і література. 

Вивчення навчальної програми з еніоанатомії дозволяє людині створити інформаційно-
енергетичну основу розвитку своїх властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, 
психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей. Питання вказують, яка 
специфіка еніоанатомії тонкоматеріальних тіл, її значення та конкретизують еніоанатомічний 
зміст навчальної програми.  

На окремих лекціях увага повинна бути спрямована більшою мірою тільки на ті 
запитання і еніоанатомічні теми, які студент не може самостійно вивчити та усвідомити всі 
еніоанатомічні взаємозалежності. Тематичний план вивчення еніоанатомії і запитання до 
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окремих тем є складені так, що можуть бути використані будь яким закладом вищої освіти або 
духовною школою, різними курсами та семінарами, орієнтованими на пізнання виховання, 
навчання, розвиток і вдосконалення людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, 
особливо лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції і рекондиції. Наведені в 
навчальній програмі еніоанатомічні теми і запитання можуть бути змінені та адаптовані до будь-
якої іншої специфічної навчальної програми відповідно до вимог університетів і розвитку 
тонкоматеріальних тіл людини. 

Ознайомлення з тематичним планом, навчальними запитаннями до кожної лекції, 
кожного практичного і семінарського занять уможливлює усвідомити зміст і обсяг еніоанатомії 
тонкоматеріальних тіл та її значення для еніомолекулярної біології, еніоцитології, еніогістології, 
еніофізіології, еніомедицини, еніопсихології, еніопедагогіки, а також для еніоанатомічних, 
еніопсіанатомічних, еніопсихічних, ПСІ-феноменальних, еніофізіологічних, еніопедагогічних, 
еніомедичних, еніоголографічних і еніотерапевтичних технологій. Знання еніоанатомії дають 
можливість здійснювати експертне оцінювання відомих технологій, методів та засобів 
виховання, навчання, тренування, розвитку, лікування й соціалізації людини, коректувати 
індивідуальні технології, методи та засоби фізичного, психічного, духовного, ПСІ-
феноменального, професійного і соціального вдосконалення. 
 

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

№      Назва теми лекції Кількість 
навчальних 

годин 

1. Еніоанатомія - нова наука про людину 2 

2. Інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини 4 

3. Неприродні  інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини 2 

4. Життєві інформаційно-енергетичні біоплазми та субстанції тонкоматеріальних тіл  
людини 

2 

5. Переміщення, розподіл, перерозподіл, циркуляція та взаємообміни інформаційно-
енергетичних матерій у системі каналів тонкоматеріальних тіл людини 

2 

6. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини 6 

7. Еніоанатомія чакр 6 

8. Еніоанатомія основних чакр 2 

9. Еніоанатомія життєво важливих чакр 2 

10. Еніоанатомія функціонально забезпечувальних чакр 4 

11. Еніоанатомія системи інформаційно-енергетичних каналів тонкоматеріальних тіл 
людини 

6 

12. Еніоанатомія меридіанів та їх системи каналів 4 

13. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як інформаційно-енергетична основа еніомедицини 
та еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції 

4 

14. Біоплазматичне інформаційно-енергетичне поле (біополе) людини 2 

15. Еніопсіанатомічна технологія розвитку  тонкоматеріальних тіл людини 2 

16. Еніопсіанатомічна технологія розвитку каналової системи тонкоматеріальних тіл 
людини 

4 

17. Еніопсіанатомічна технологія розвитку чакрової системи тонкоматеріальних тіл людини 4 

всього  58 
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Тема лекції № 1 
  Еніоанатомія - нова наука про людину 

 
Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів з еніоанатомією тонкоматеріальних тіл людини - 
новою фундаментальною пропедевтичною та інтердисциплінарною наукою 
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, рефлексотера-
певтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про еніоанатомію 
тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальний план лекції: 
 1. Зміст, об'єкт, мета, методи, місце еніоанатомії серед еніологічних та еніомедичних 

дисциплін і значення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини 
 2. Історія еніоанатомії 
 3. Що відкрила, пропонує і дає людству еніоанатомія 
 4. Еніоанатомія сьогоднішнього рівня пізнання 
 
Література: 24, 25, 36, 37, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 

 
Тема лекції № 2 

Інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини 
 
Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів з інформаційно-енергетичними матеріями, які 
приймають участь у побудові тонкоматеріальних тіл людини 
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, рефлексо-
терапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про інформаційно-
енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальний план лекції: 
1. Інформаційно-енергетичні матерії та їх компоненти 
2. Класифікація інформаційно-енергетичних матерій 
3. Участь інформаційно-енергетичних матерій у побудові тонкоматеріальних тіл та їх 

голографічних інтеграцій 
4. Співвідношення інформаційно-енергетичних матерій у тонкоматеріальних тілах 
 
Література: 1, 24, 25, 34, 52, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 69.  

 
 

Тема лекції № 3 
Неприродні  інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини 

 
Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів з неприродними інформаційно-енергетичними 
матеріями тонкоматеріальних тіл людини 
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, рефлексотера-
певтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про неприродні 
інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальний план лекції: 
1. Неприродні  інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини 
2. Утворення неприродних інформаційно-енергетичних матерій 
3. Значення неприродних інформаційно-енергетичних матерій 
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4. Інформаційно-енергетичні взаємообміни між неприродними інформаційно-енергетичними 
матеріями і тонкоматеріальними тілами людини 

 
Література: 1, 6, 24, 25, 34, 52, 66, 67, 69.  
 

Тема лекції № 4 
Життєві інформаційно-енергетичні біоплазми та субстанції 

тонкоматеріальних тіл  людини 
Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів із життєвими інформаційно-енергетичними 
біоплазмами і субстанціями 
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, рефлексотера-
певтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про життєві 
інформаційно-енергетичні біоплазми і субстанції 

 
Навчальний план лекції: 

1. Життєві інформаційно-енергетичні біоплазми і субстанції, їх утворення, розміщення, 
функції та значення 

2. Індивідуально-універсальна життєва інформаційно-енергетична біоплазма 
3. Індивідуально-специфічна і специфічна життєві інформаційно-енергетичні біоплазми 
4. Класифікація специфічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм 
5. Індивідуально-високоспецифічна і високоспецифічна життєві інформаційно-енергетичні 

біоплазми 
6. Класифікація  високоспецифічних  життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм 
7. Індивідуальна  життєва інформаційно-енергетична субстанція 
 
Література: 1, 24, 25, 34, 52, 66, 67, 69.  

 
Тема лекції № 5 

Переміщення, розподіл, перерозподіл, циркуляція та взаємообміни інформаційно-
енергетичних матерій у системі каналів тонкоматеріальних тіл людини 

Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів із переміщенням, розподілом, перерозподілом, 
циркуляцією та взаємообмінами інформаційно-енергетичних матерій у системі каналів 
тонкоматеріальних тіл 
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, рефлексотера-
певтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про переміщення, 
розподіл, перерозподіл, циркуляцію та взаємообміни інформаційно-енергетичних матерій у 
системі каналів тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальний план лекції: 
1. Переміщення, розподіл, перерозподіл, циркуляція та взаємообміни інформаційно-

енергетичних матерій у системі каналів тонкоматеріальних тіл людини 
2. Внутрішньоканалові, внутрішньосистемні, міжканалові, міжсистемні та каналово-

системні переміщення, розподіл, перерозподіл, циркуляція та взаємообміни 
інформаційно-енергетичних матерій 

3. Концентрація та дифузне напруження інформаційно-енергетичних матерій 
4. Особливості інформаційно-енергетичних матерій, розміщених у каналах, системах каналів 

і автономних системах мікроканалів 
 
Література: 1, 24, 25, 34, 57, 66, 67, 69.  
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Тема лекції № 6 
Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини 

Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів з еніоанатомією тонкоматеріальних тіл людини 
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, рефлексотера-
певтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про  еніоанатомію 
тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальний план лекції: 
1. Тонкоматеріальні тіла людини та їх утворення 
2. Класифікація тонкоматеріальних тіл 
3. Первинні та вторинні тіла людини 
4. Фактори, які обумовлюють кількість тонкоматеріальних тіл 
5. Структура  тонкоматеріальних тіл 
6. Структура внутрішніх і зовнішніх частин тонкоматеріальних тіл 
7. Еніоанатомічна специфіка зовнішніх і  внутрішніх частин тонкоматеріальних тіл 
8. Оболонки тонкоматеріальних тіл 
9. Щільність тонкоматеріальних тіл 
10. Інтеграція тонкоматеріальних тіл 
11. Тонкоматеріальні тіла як рівні свідомості людини 
12. Функціонування тонкоматеріальних тіл 
13. Специфічні, ідентичні та ідентично-специфічні функції тонкоматеріальних тіл 
14. Інформаційно-енергетичні взаємообміни тонкоматеріальних тіл 
15. Cпіввідношення інформаційно-енергетичних матерій у тонкоматеріальних тілах    
16. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як основа еніомедицини, еніотехнологій, 

еніометодів і еніозасобів лікування, регенерації, реабілітації та рекондиції людини 
 
Література: 1, 24, 25, , 45, 50, 52, 66, 67, 69. 

 
Тема лекції № 7 

Еніоанатомія чакр 
 
Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів з еніоанатомією чакр 
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, рефлексотера-
певтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про  еніоанатомію чакр 
 

Навчальний план лекції: 
1. Чакра, її будова, форма, структура, архітектоніка, функціональні частоти, функції та значення 
2. Класифікація чакр 
3. Чакровий конус, його частини, форма, структура, функціональні частоти, функції та 

значення 
4. Локалізація чакрових конусів 
5. Класифікація чакрових конусів 
6. Чакрова пелюстка, її будова, форма, структура, функціональна активність і пасивність, 

функції та значення 
7. Еніоанатомічна універсальність чакри 
8. Функціональна активність чакрового конуса 
9. Структурно-функціональні стани чакрового конуса 
10. Функціональні стани чакрового конуса 
11. Відкритість і закритість основи чакрового конуса 
12. Режими функціонування чакрових конусів 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 95 (161). 2020 
 
 
 

10 

13. Співвідношення динамічних режимів чакрових конусів 
14. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія чакрових конусів 
15. Структурно-функціональна архітектоніка чакри 
16. Структурно-функціональна цілісність чакр 
17. Інформаційно-енергетичні рівні чакри 
18. Інформаційно-енергетична чутливість чакр 
19. Структурно-функціональні взаємовідносини чакри і тонкоматеріальних тіл 
20. Чакрова система 
 
Література: 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 42, 43, 53, 55, 66, 67, 69.  

 
Тема лекції № 8 

Еніоанатомія основних чакр 
Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів з еніоанатомією основних чакр 
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, рефлексоте-
рапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про еніоанатомію 
основних чакр 
 

Навчальний план лекції: 
1. Еніоанатомічні фактори, що визначають приналежність чакри до основних чакр 
2. Основні чакри, їх кількість і до яких чакр вони відносяться 
3. Інтеграція основних чакр 
4. Інформаційно-енергетичні взаємообміни основних чакр 
5. Співвідношення інформаційно-енергетичних матерій у конусах основних чакр 
6. Інформаційно-енергетичні забезпечення, що здійснюють основні чакри 
7. Взаємозалежність розвиненості основних чакр, людини та її тіл, властивостей, 

особливостей, здібностей, функцій і функціональних можливостей 
8. Що невідомо про основні чакри 
 
Література: 1, 5, 11, 24, 26, 33, 35, 40, 53, 55, 66, 67, 69.  

 
Тема лекції № 9 

Еніоанатомія життєво важливих чакр 
Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів з еніоанатомією життєво важливих чакр 
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про 
еніоанатомію життєво важливих чакр 
 

Навчальний план лекції: 
1. Життєво важливі чакри 
2. Взаємозалежність структурно-функціонального розвитку життєво важливих чакр і органів 

фізичного тіла 
3. Особливості функціональної активності життєво важливих чакр 
4. Координація функціонування життєво важливих чакр 
5. Інтеграція життєво важливих чакр 
6. Міжчакрова функціональна взаємозалежність 
7. Специфічність життєво важливих чакр 
8. Що невідомо про життєво важливі чакри 
 
Література: 1, 17, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 38, 53, 55, 66, 67, 69.  
 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 95 (161). 2020 
 
 
 

11 

Тема лекції № 10 
Еніоанатомія функціонально забезпечувальних чакр 

Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів з еніоанатомією функціонально забезпе-
чувальних чакр 
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, рефлексоте-
рапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про еніоанатомію 
функціонально забезпечувальних чакр 
 

Навчальний план лекції: 
1. Функціонально забезпечувальні та малі чакри 
2. Структурна та функціональна автономія функціонально забезпечувальних чакр 
3. З'єднання функціонально забезпечувальних чакр 
4. Функціональна активність функціонально забезпечувальних чакр 
5. Функціональні взаємозалежності функціонально забезпечувальних чакр 
6. Автономність функціонування функціонально забезпечувальних чакр 
7. Інтегральне функціонування функціонально забезпечувальних чакр 
8. Координація функціонування функціонально забезпечувальних чакр 
9. Синхронізація функціонування функціонально забезпечувальних чакр 
10. Специфічність функціонування функціонально забезпечувальних чакр 
11. Гіпотрофія і гіпертрофія функціонально забезпечувальних чакр 
12. Що невідомо про функціонально забезпечувальні чакри 
 
Література: 1, 4, 24, 26, 44, 53, 54, 55, 66, 67, 69.  
 

 
 

Тема лекції № 11 
Еніоанатомія системи інформаційно-енергетичних каналів 

тонкоматеріальних тіл людини 
Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів з еніоанатомією системи інформаційно-
енергетичних каналів тонкоматеріальних тіл людини 
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, рефлексотера-
певтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про еніоанатомію 
системи інформаційно-енергетичних каналів тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальний план лекції: 
1. Система інформаційно-енергетичних каналів тонкоматеріальних тіл, її основа, автономні 

частини, субсистеми, субультрасистеми та кінцева структура 
2. Інформаційно-енергетичні мікроканали 
3. Класифікація мікроканалів 
4. Функціональні інформаційно-енергетичні процеси, які відбуваються у мікроканалах 
5. Канали тонкоматеріальних тіл 
6. Сітки субультраканалів 
7. Сіткові внутрішні та зовнішні мікроканали 
8. Інформаційно-енергетичний зміст сіток субультраканалів 
 
Література: 1, 22, 24, 41, 51, 56, 66, 67, 69.  
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Тема лекції № 12 
Еніоанатомія меридіанів та їх системи каналів 

Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів з еніоанатомією меридіанів та їх системами 
каналів у тонкоматеріальних тілах 
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про 
еніоанатомію меридіанів та їх системи каналів у тонкоматеріальних тілах людини 
 

Навчальний план лекції: 
1. Еніоанатомія, структура, основа, додаткові та власні структури  меридіана 
2. Подібність і відмінність основи та додаткової структури меридіана 
3. Міжмікроканалові з'єднання меридіана 
4. Місця утворення і закінчення меридіана 
5. Внутрішньомеридіанова сітка субультраканалів 
6. Вихідні та вхідні меридіанові мікроканали 
7. Біологічно активні точки 
8. Подібність і відмінність парних меридіанів 
9. Основні функції меридіана 
 
Література: 1, 22, 24, 46, 47, 48, 49, 51, 56, 66, 67, 69.  
 

Тема лекції № 13 
Еніоанатомія  тонкоматеріальних тіл як інформаційно-енергетична основа еніомедицини 

та еніотерапевтичних технологій лікування, 
реабілітації, регенерації та рекондиції   

Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів з еніоанатомією тонкоматеріальних тіл, яка 
являється інформаційно-енергетичною основою еніомедицини та  еніотерапевтичних 
технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції   
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, рефлексотера-
певтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про еніоанатомію 
тонкоматеріальних тіл як інформаційно-енергетичну основу еніомедицини та  
еніотерапевтичних технологій лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції 
 

Навчальний план лекції: 
1. Еніоанатомія  тонкоматеріальних тіл як основа еніомедицини 
2. Еніотерапія інформаційно-енергетичними матеріями за посередництвом 

тонкоматеріальних тіл   
3. Еніоанатомічна невідповідність нормі тонкоматеріальних тіл як першопричина хвороб 
4. Інформаційно-енергетичні аплікації тонкоматеріальних тіл 
5. Реакції тонкоматеріальних тіл на голографічні інформаційно-енергетичні аплікації та 

імплантації 
6. Розвиток тонкоматеріальних тіл та еніопсіфеноменальне лікування   
 
Література: 24, 25, 27, 69 
 

Тема лекції № 14 
Біоплазматичне інформаційно-енергетичне поле (біополе) людини 

Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів з біоплазматичним інформаційно-енергетичним 
полем (біополем) людини 
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, рефлексотера-
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певтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про біоплазматичне 
інформаційно-енергетичне поле (біополе) людини 
 

Навчальний план лекції: 
1. Актуальність біополя людини 
2. Складові біополя людини 
3. Інформаційно-енергетичні поля, частиною яких є біополе 
4. Біополе по відношенню до фізичного тіла і тонкоматеріальних тіл людини 
5. Інформаційно-енергетичні поля, які являються частиною біополя людини 
 
Література: 1, 2, 3, 24, 25, 52, 69.  
 

Тема лекції № 15 
Еніопсіанатомічна технологія розвитку тонкоматеріальних тіл людини 

Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів з еніопсіанатомічною технологією розвитку  
тонкоматеріальних тіл людини 
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про 
еніопсіанатомічну технологію розвитку тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальний план лекції: 
1. Алгоритм розвитку тонкоматеріальних тіл 
2. Стадії розвитку тонкоматеріальних тіл 
3. Зміст, технології, методи і засоби початкової, базової стадії розвитку тонкоматеріальних 

тіл 
4. Зміст, технології, методи і засоби розвивальної стадії розвитку тонкоматеріальних тіл   
5. Зміст, технології, методи і засоби вдосконалювальної стадії розвитку тонкоматеріальних 

тіл 
6. Зміст, технології, методи і засоби високоспецифічної вдосконалювальної стадії розвитку 

тонкоматеріальних тіл 
7. Зміст, технології, методи і засоби універсальної стадії розвитку тонкоматеріальних тіл 
 
Література: 24, 25, 28, 57, 69.  
 

Тема лекції № 16 
Еніопсіанатомічна технологія розвитку каналової системи 

тонкоматеріальних тіл людини 
Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів з еніопсіанатомічною технологією розвитку 
каналової системи тонкоматеріальних тіл людини 
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, рефлексо-
терапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про 
еніопсіанатомічну технологію розвитку каналової системи тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальний план лекції: 
1. Умови розвитку каналової системи тонкоматеріальних тіл 
2. Послідовність розвитку каналів і автономних каналових систем 
3. Стадії розвитку каналової системи тонкоматеріальних тіл 
4. Зміст, технології, методи і засоби базової стадії розвитку каналової системи 
5. Зміст, технології, методи і засоби розвивальної стадії розвитку каналової системи 
6. Зміст, технології, методи і засоби вдосконалювальної стадії розвитку каналової системи 
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7. Зміст, технології, методи і засоби високоспецифічної вдосконалювальної стадії розвитку 
каналової системи 

8. Зміст, технології, методи і засоби універсальної стадії розвитку каналової системи 
 
Література: 24, 25, 28. 
 

Тема лекції № 17 
Еніопсіанатомічна технологія розвитку чакрової системи 

тонкоматеріальних тіл людини 
Навчальна мета лекції: ознайомити слухачів з еніопсіанатомічною технологією розвитку 
чакрової системи тонкоматеріальних тіл людини 
Професійно-орієнтована мета лекції: інформування лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про 
еніопсіанатомічну технологію розвитку чакрової системи тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальний план лекції: 
1. Умови, періоди та початок розвитку чакр 
2. Алгоритм технології активного розвитку чакр 
3. Алгоритм активного розвитку чакри 
4. Стадії розвитку чакри 
5. Зміст, технології, методи і засоби стадії утворення умов для розвитку чакри 
6. Зміст, технології, методи і засоби стадії налаштування еніопсихіки 
7. Зміст, технології, методи і засоби стадії встановлення інформаційно-енергетичного 

контакту з чакрою 
8. Зміст, технології, методи і засоби стадії еніопсіанатомічного тренування чакри 
9. Зміст, технології, методи і засоби завершальної стадії розвитку чакри 
10. Розвиток чакрових конусів 
11. Семирічні інтервали розвитку основних чакр 
12. Еніоанатомічні помилки у розвитку чакр 
 
Література: 24, 25, 26, 39. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ЕНІОАНАТОМІЇ 
ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ В УНІВЕРСИТЕТАХ 

 
Вперше описаний тематичний план вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл 

в університетах, який може бути адаптований до специфіки будь-якого вищого освітнього 
закладу. 

Ключові слова: навчальний план, еніоанатомія, інформаційно-енергетичні матерії, 
тонкоматеріальні тіла, чакри, система інформаційно-енергетичних каналів, 
еніоанатомічні технології.  

 
Впервые описан тематический план изучения эниоанатомии тонкоматериальных 

тел в университетах, который может быть адаптирован к специфике любого высшего 
учебного заведения. 

Ключевые слова: учебный план, эниоанатомия, информационно-энергетические 
материи, тонкоматериальные тела, чакры, система информационно-энергетических 
каналов, эниоанатомические технологии. 

 
For the first time, a th ematic plan for studying the enioanatomy of subtle bodies in 

universities is de scribed. This plan can be adapted to the specifics of any higher education 
institution. 

Key words: syllabus, enioanatomy, information and energy matter, subtle bodies, chakras, 
system of information and energy channels, enioanatomical technologies. 

 
Актуальність. Незважаючи на те, що наприкінці ХХ і початку ХХІ століття 

описана еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини, розпрацьована і надрукована 
еніоанатомічна термінологія, розроблені еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології 
тренування, розвитку і вдосконалення людини, її тонкоматеріальних тіл, інтелекту, 
духовності та ПСІ-феноменальних здібностей, ця дисципліна ще не отримала державної 
підтримки і не включена в навчальні програми університетів. До сьогодні відсутня 
інформація про будь-які навчальні тематичні плани з викладання та вивчення 
еніоанатомії тонкоматеріальних тіл. Це одна з причин, чому ще й досі еніоанатомія не 
визнана навчальною і науковою дисципліною. Враховуючи важливість включення 
еніоанатомії в навчальні програми вищих освітніх закладів, нами розроблений тематичний 
план лекцій, практичних і семінарських занять з еніоанатомії тонкоматеріальних тіл 
людини.  

 
Тематичний план практичних занять з еніоанатомії складається з назви практичного 

заняття, кількості годин, навчальної і професійно орієнтованої мети, навчальних та контрольних 
запитань і літератури.  

Вивчення навчальної програми з еніоанатомії тонкоматеріальних тіл дозволяє людині 
створити інформаційно-енергетичну основу розвитку своїх властивостей, особливостей, 
здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей. 
Питання вказують, яка специфіка еніоанатомії тонкоматеріальних тіл, її значення та 
конкретизують еніоанатомічний зміст навчальної програми.  

На окремих практичних заняттях увага повинна бути спрямована більшою мірою тільки 
на ті запитання і еніоанатомічні теми, які студент не може вивчити та усвідомити всі 
взаємозалежності еніоанатомічних тем. Тематичний план вивчення еніоанатомії і запитання до 
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окремих тем є складені так, що дають можливість студенту самостійно вивчати еніоанатомію 
під керівництвом викладачів. Наведені в навчальній програми еніоанатомічні теми і запитання 
практичних занять можуть бути змінені та адаптовані до професійної підготовки студентів у 
будь-якому університеті. 

Ознайомлення з тематичним планом, навчальними і контрольними запитаннями до 
кожного практичного заняття уможливлює студентам усвідомити зміст і обсяг еніоанатомії 
тонкоматеріальних тіл, її значення і ті еніоанатомічні знання, якими студенти повинні оволодіти 
для застосування у майбутній професійній діяльності. Отримані знання еніоанатомії дають 
можливість молодим спеціалістам: 

♦ оцінювати відомі технології, методи та засоби виховання, навчання, тренування, 
розвитку, лікування й соціалізації людини  

♦ коректувати індивідуальні технології, методи та засоби фізичного, психічного, 
духовного, ПСІ-феноменального, професійного і соціального вдосконалення  

♦ створювати нові еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніоголографічні, еніопсихічні, ПСІ-
феноменальні, еніотерапевтичні технології, методи і засоби виховання, навчання, 
тренування, розвитку та вдосконалення людини, її тіл, властивостей, особливостей, 
здібностей, фізіологічних, інтелектуальних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних 
можливостей 

♦ забезпечувати еніоанатомічне, еніопсіанатомічне, еніоголографічне, еніомолекулярне, 
еніоцитологічне, еніогістологічне, еніомедичне лікування, регенерацію, реабілітацію, 
реконвалесценцію та рекондицію 

♦ адекватно застосовувати еніотерапевтичні технології еніолікування будь-яких хвороб 
♦ створювати комплекси інтегральних медичних технологій з еніотерапевтичними 

технологіями індивідуального еніолікування 
♦ поєднувати процес лікування, виховання і навчання тощо. 
♦  

 
 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№      Назва теми практичного заняття Кількість 

навчальних 
годин 

1 2 3 

1. Еніоанатомічна характеристика інформаційно-енергетичних матерій та їх компонентів. 
Класифікація інформаційно-енергетичних матерій   

2 

2. Монохроматичні, біхроматичні і поліхроматичні інформаційно-енергетичні матерії та їх 
участь у побудові тонкоматеріальних тіл людини 

2 

3. Полі-монокомпонентні, полі-бікомпонентні та полі-полікомпонентні інформаційно-
енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини 

2 

4. Бі-монокомпонентні, бі-бікомпонентні та бі-полікомпонентні  інформаційно-енергетичні 
матерії тонкоматеріальних тіл людини 

2 

5. Моно-монокомпонентні, моно-бікомпонентні та моно-полікомпонентна інформаційно-
енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини 

2 

6. Еніоанатомія червоного тонкоматеріального тіла людини 2 

7. Еніоанатомія світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла людини. Ідентичне 
світлосяюче-червоно-червоне тонкоматеріальне тіло 

2 

8. Еніоанатомія оранжевого тонкоматеріального тіла людини. Оранжеві компонентні та 
ідентичні тонкоматеріальні тіла 

2 
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 Продовження ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

9. Еніоанатомія світлосяюче-оранжевого  тонкоматеріального тіла людини. Світлосяюче-
оранжеві компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 

2 

10. Еніоанатомія жовтого тонкоматеріального тіла людини. Жовті ідентичні тонкоматеріальні 
тіла 

2 

11. Еніоанатомія зеленого тонкоматеріального 
тіла людини. Зелені компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 

2 

12. Еніоанатомія світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла людини. Світлосяюче-зелені 
компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 

2 

13. Еніоанатомія блакитного тонкоматеріального тіла людини. Блакитні ідентичні 
тонкоматеріальні тіла 

2 

14. Еніоанатомія бірюзового тонкоматеріального 
тіла людини. Бірюзові компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла   

2 

15. Еніоанатомія синього тонкоматеріального тіла людини. Сині ідентичні тонкоматеріальні 
тіла 

2 

16. Еніоанатомія бузкового тонкоматеріального тіла людини. Бузкові компонентні та 
ідентичні тонкоматеріальні тіла 

2 

17. Еніоанатомія фіолетового тонкоматеріального тіла людини. Фіолетові компонентні та 
ідентичні тонкоматеріальні тіла 

2 

18. Еніоанатомія рожевого тонкоматеріального тіла людини. Рожеві компонентні та ідентичні 
тонкоматеріальні тіла 

2 

19. Еніоанатомія білого тонкоматеріального тіла людини. Білі компонентні та ідентичні 
тонкоматеріальні тіла 

2 

20. Еніоанатомія золотого тонкоматеріального тіла людини. Золоті компонентні та ідентичні 
тонкоматеріальні тіла 

2 

21. Ідентичні функції тонкоматеріальних тіл людини 4 

22. Специфічні та ідентично-специфічні функції тонкоматеріальних тіл людини 2 

23. Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток 
тонкоматеріальних тіл людини 

4 

всього  50 

 
Тема практичного заняття № 1 

Еніоанатомічна характеристика інформаційно-енергетичних матерій 
та їх компонентів. Класифікація інформаційно-енергетичних матерій   

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про інформаційно-
енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
еніоанатомічному розумінню і правильній ментальній уяві інформаційно-енергетичних матерій 

Навчальні питання: 
1. Інформаційно-енергетична матерія 
2. Компоненти інформаційно-енергетичних матерій 
3. Еніоанатомічна характеристика інформаційно-енергетичних матерій 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою інформаційно-енергетична матерія? 
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2. Як утворюється інформаційно-енергетична матерія? 
3. Які компоненти інформаційно-енергетичних матерій? 
4. Які основні характеристики інформаційно-енергетичної матерії? 
5. Які існують інформаційно-енергетичні матерії? 
6. Які складові компоненти бікомпонентних і полікомпонентних інформаційно-енергетичних 

матерій? 
7. Чим різняться інформаційно-енергетичні матерії? 
8. Яка різниця між інформаційно-енергетичною та енергоінформаційною матеріями? 
9. За якими ознаками необхідно характеризувати інформаційно-енергетичні матерії? 
 
Література: 1, 8, 9, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 
 
 

Тема практичного заняття № 2 
Монохроматичні, біхроматичні та поліхроматичні інформаційно-енергетичні матерії та їх 

участь у побудові тонкоматеріальних тіл 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про монохроматичні, 
біхроматичні та поліхроматичні інформаційно-енергетичні матерії та їх участь у побудові 
тонкоматеріальних тіл 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
еніоанатомічному розумінню і уявленню монохроматичних, біхроматичних і поліхроматичних 
інформаційно-енергетичних матерій та їх участі у побудові тонкоматеріальних тіл 
 

Навчальні питання: 
1. Утворення монохроматичних, біхроматичних і поліхроматичних інформаційно-

енергетичних матерій 
2. Монохроматичні інформаційно-енергетичні матерії, їх участь у побудові тонкомате-

ріальних тіл і голографічних інтеграцій тіл 
3. Біхроматичні інформаційно-енергетичні матерії, їх участь у побудові тонкоматеріальних 

тіл і голографічних інтеграцій тіл 
4. Поліхроматичні інформаційно-енергетичні матерії, їх участь у побудові тонкомате-

ріальних тіл і голографічних інтеграцій тіл 
5. Розміщення і формоструктуризація інформаційно-енергетичних матерій 
6. Взаємообміни інформаційно-енергетичних матерій 

 
Контрольні запитання: 

1. Як утворюються монохроматичні, біхроматичні та поліхроматичні інформаційно-
енергетичні матерії? 

2. Які тонкоматеріальні тіла та голографічні інтеграції будують монохроматичні 
інформаційно-енергетичні матерії? 

3. Які тонкоматеріальні тіла та голографічні інтеграції будують біхроматичні 
інформаційно-енергетичні матерії? 

4. Які тонкоматеріальні тіла та голографічні інтеграції будують поліхроматичні 
інформаційно-енергетичні матерії? 

5. Чим відрізняється побудова тонкоматеріальних тіл і голографічних інтеграцій тіл, яка 
здійснюється монохроматичними, біхроматичними або поліхроматичними 
інформаційно-енергетичними матеріями? 

6. У яких тонкоматеріальних тілах формуються і структуруються червоні інформаційно-
енергетичні матерії? 
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7. У яких тонкоматеріальних тілах формуються і структуруються оранжеві інформаційно-
енергетичні матерії? 

8. У яких тонкоматеріальних тілах формується і структурується жовта інформаційно-
енергетична матерія? 

9. У яких тонкоматеріальних тілах формуються і структуруються зелені інформаційно-
енергетичні матерії? 

10. У яких тонкоматеріальних тілах формується і структурується блакитна інформаційно-
енергетична матерія? 

11. У яких тонкоматеріальних тілах формується і структурується бірюзова інформаційно-
енергетична матерія? 

12. У яких тонкоматеріальних тілах формується і структурується синя інформаційно-
енергетична матерія? 

13. У яких тонкоматеріальних тілах формується і структурується бузкова інформаційно-
енергетична матерія? 

14. У яких тонкоматеріальних тілах формується і структурується фіолетова інформаційно-
енергетична матерія? 

15. В яких тонкоматеріальних тілах формується і структурується рожева інформаційно-
енергетична матерія? 

16. У яких тонкоматеріальних тілах формується і структурується біла інформаційно-
енергетична матерія? 

17. У яких тонкоматеріальних тілах формується і структурується золота інформаційно-
енергетична матерія? 

18. У яких діапазонах електромагнітного спектра відбувається інформаційно-енергетичний 
взаємообмін між інформаційно-енергетичними матеріями? 

19. Яке значення для людини та її тіл мають інформаційно-енергетичні взаємообміни 
інформаційно-енергетичних матерій? 

20. Що обумовлює характер взаємообмінів інформаційно-енергетичних матерій? 
21. Якими є наслідки припинення інформаційно-енергетичних взаємообмінів? 
 
Література: 8, 9, 25,26. 
 

Тема практичного заняття № 3 
Полі-монокомпонентні, полі-бікомпонентні та полі-полікомпонентні інформаційно-

енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про полі-
монокомпонентні, полі-бікомпонентні та полі-полікомпонентні інформаційно-енергетичні 
матерії тонкоматеріальних тіл людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному розумінню і правильній ментальній уяві полі-монокомпонентних, полі-
бікомпонентних і полі-полікомпонентних інформаційно-енергетичних матерій 
тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальні питання: 
1. Що являють собою і як утворюються полі-полікомпонентні, полі-бікомпонентні та полі-

монокомпонентні інформаційно-енергетичні матерії 
2. Полі-полікомпоненті інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл 
3. Полі-бікомпоненті інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл 
4. Полі-монокомпоненті інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл 
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Контрольні запитання: 
1. Що являють собою полі-полікомпонентні, полі-бікомпонентні та полі-монокомпонентні 

інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини? 
2. Як утворюються полі-полікомпонентні, полі-бікомпонентні та полі-монокомпонентні  

інформаційно-енергетичні матерії? 
3. Які існують полі-полікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії? 
4. Яка послідовність утворення золотих, білих і бузкових полі-полікомпонентних 

інформаційно-енергетичних матерій? 
5. Що являють собою золоті, білі та бузкові полі-полікомпонентні інформаційно-

енергетичні матерії? 
6. Які існують полі-бікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії? 
7. Яка послідовність утворення золотих, білих, бузкових і бірюзових полі-

полікомпонентних інформаційно-енергетичних матерій? 
8. Що являють собою золоті, білі, бузкові та бірюзові полі-бікомпонентні інформаційно-

енергетичні матерії? 
9. Які існують полі-монокомпонентні інформаційно-енергетичні матерії? 
10. Яка послідовність утворення золотих, білих, бузкових і бірюзових полі-

монокомпонентних інформаційно-енергетичних матерій? 
11. Що являють собою золоті, білі, бузкові та бірюзові полі-монокомпонентні інформаційно-

енергетичні матерії? 
 
Література: 8, 9, 25. 

 
Тема практичного заняття № 4 

Бі-монокомпонентні, бі-бікомпонентні та бі-полікомпонентні  інформаційно-енергетичні 
матерії тонкоматеріальних тіл людини 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про бі-
монокомпонентні, бі-бікомпонентні та бі-полікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії 
тонкоматеріальних тіл людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному розумінню і правильній ментальній уяві бі-монокомпонентних, бі-бікомпонентних і 
бі-полікомпонентних  інформаційно-енергетичних матерій тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальні питання: 
 1. Що являють собою і як утворюються бі-бікомпонентні, бі-полікомпонентні та бі-

монокомпонентні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл 
 2. Бі-бікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл 
 3. Бі-полікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл 
 4. Бі-монокомпонентні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл 
 

Контрольні запитання: 
1. Що являють собою бі-монокомпонентні, бі-бікомпонентні та бі-полікомпонентні 

інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини? 
2. Як утворюються бі-монокомпонентні, бі-бікомпонентні та бі-полікомпонентні  

інформаційно-енергетичні матерії? 
3. Які існують бі-монокомпонентні інформаційно-енергетичні матерії? 
4. Яка послідовність утворення рожевих, фіолетових, світлосяюче-зелених, зелених, 

світлосяюче-оранжевих та оранжевих бі-монокомпонентних інформаційно-енергетичних 
матерій? 
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5. Що являють собою рожеві, фіолетові, світлосяюче-зелені, зелені, світлосяюче-оранжеві 
та оранжеві бі-монокомпонентні інформаційно-енергетичні матерії? 

6. Які існують бі-бікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії? 
7. Яка послідовність утворення рожевих, фіолетових, світлосяюче-зелених, зелених і 

світлосяюче-оранжевих бі-бікомпонентних інформаційно-енергетичних матерій? 
8. Що являють собою рожеві, фіолетові, світлосяюче-зелені, зелені та світлосяюче-

оранжеві бі-бікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії? 
9. Які існують бі-полікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії? 
10. Яка послідовність утворення рожевих і фіолетових бі-полікомпонентних інформаційно-

енергетичних матерій? 
11. Що являють собою рожеві та фіолетові бі-полікомпонентні інформаційно-енергетичні 

матерії? 
 
Література: 8, 9, 25. 
 
 

Тема практичного заняття № 5 
Моно-монокомпонентні, моно-бікомпонентні та моно-полікомпонентна 

інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про моно-
монокомпонентні, моно-бікомпонентні та моно-полікомпонентну інформаційно-енергетичні 
матерії тонкоматеріальних тіл людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному розумінню і правильній ментальній уяві моно-монокомпонентних, моно-
бікомпонентних та моно-полікомпонентної  інформаційно-енергетичних матерій 
тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальні питання: 
1. Що являють собою і як утворюються моно-полікомпонентні, моно-монокомпонентні та 

моно-бікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл 
2. Моно-полікомпонентна інформаційно-енергетична матерія тонкоматеріальних тіл 
3. Моно-монокомпонентні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл 
4. Моно-бікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл 
 

Контрольні запитання: 
1. Що являють собою моно-полікомпонентна, моно-монокомпонентні та моно-

бікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини? 
2. Як утворюються моно-полікомпонентні, моно-монокомпонентні та моно-бікомпонентні 

інформаційно-енергетичні матерії? 
3. Які існують моно-полікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії? 
4. Яка послідовність утворення синьої моно-полікомпонентної інформаційно-енергетичної 

матерії? 
5. Що являє собою синя моно-полікомпонентна інформаційно-енергетична матерія? 
6. Які існують моно-монокомпонентні інформаційно-енергетичні матерії? 
7. Яка послідовність утворення синіх, блакитних, жовтих і світлосяюче-червоних моно-

монокомпонентних інформаційно-енергетичних матерій? 
8. Що являють собою сині, блакитні, жовті, світлосяюче-червоні моно-монокомпонентні 

інформаційно-енергетичні матерії? 
9. Які існують моно-бікомпонентні інформаційно-енергетичні матерії? 
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10. Яка послідовність утворення синіх, блакитних і жовтих моно-бікомпонентних 
інформаційно-енергетичних матерій? 

11. Що являють собою сині, блакитні та жовті моно-бікомпонентні інформаційно-
енергетичні матерії? 

 
Література: 8, 9, 25. 
 

Тема практичного заняття № 6 
Еніоанатомія червоного тонкоматеріального тіла людини 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про червоне 
тонкоматеріальне тіло людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню червоного тонкоматеріального тіла людини 
 

Навчальні питання: 
 1. Еніоанатомічна характеристика червоного тонкоматеріального тіла 
 2. Внутрішня частина червоного тонкоматеріального тіла 
 3. Внутрішня червона оболонка червоного тонкоматеріального тіла 
 4. Зовнішня частина червоного тонкоматеріального тіла 
 5. Зовнішня червона оболонка червоного тонкоматеріального тіла 
 6. Червоні оболонки 
 7. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія червоного тонкоматеріального тіла 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою червоне тонкоматеріальне тіло людини? 
2. Які основні еніоанатомічні характеристики червоного тонкоматеріального тіла? 
3. Які частини має червоне тонкоматеріальне тіло? 
4. Які структури має внутрішня частина червоного тонкоматеріального тіла? 
5. Внутрішня оболонка червоного тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
6. Які структури має зовнішня частина червоного тонкоматеріального тіла? 
7. Зовнішня оболонка червоного тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
8. Які існують червоні оболонки 
9. Еніоанатомічна норма червоного тонкоматеріального тіла 
10. Гіпотрофія червоного тонкоматеріального тіла 
11. Гіпертрофія червоного тонкоматеріального тіла 
12. Основою якої голографічної інтеграції тіл є червоне тонкоматеріальне тіло? 
13. В яких голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл приймає участь  червоне 

тонкоматеріальне тіло? 
 
Література: 1, 8, 9, 10, 19,22, 23, 25, 26, 27. 
 

Тема практичного заняття № 7 
Еніоанатомія світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла людини. 

Ідентичне світлосяюче-червоно-червоне тонкоматеріальне тіло   
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про світлосяюче-
червоне та ідентичне світлосяюче-червоно-червоне тонкоматеріальні тіла людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
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всебічному еніоанатомічному розумінню світлосяюче-червоного та ідентичного світлосяюче-
червоно-червоного тонкоматеріальних тіл людини 

Навчальні питання: 
1. Еніоанатомічна характеристика світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла 
2. Внутрішня частина світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла 
3. Внутрішня світлосяюче-червона оболонка світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла 
4. Зовнішня частина світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла 
5. Зовнішня світлосяюче-червона оболонка світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла 
6. Світлосяюче-червоні оболонки 
7. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія світлосяюче-червоного 

тонкоматеріального тіла 
8. Ідентичне світлосяюче-червоно-червоне тонкоматеріальне тіло 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою світлосяюче-червоне тонкоматеріальне тіло людини? 
2. Які основні еніоанатомічні характеристики світлосяюче-червоного тонкоматеріального 

тіла? 
3. Які частини має світлосяюче-червоне тонкоматеріальне тіло? 
4. Які структури має внутрішня частина світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла? 
5. Внутрішня оболонка світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла: утворення, 

топографія, форма, архітектоніка, шари 
6. Які структури має зовнішня частина світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла? 
7. Зовнішня оболонка світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла: утворення, 

топографія, форма, архітектоніка, шари 
8. Які існують світлосяюче-червоні оболонки? 
9. Еніоанатомічна норма світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла 
10. Гіпотрофія світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла 
11. Гіпертрофія світлосяюче-червоного тонкоматеріального тіла 
12. Основою якої голографічної інтеграції тіл є світлосяюче-червоне тонкоматеріальне тіло? 
13. У яких голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл приймає участь  світлосяюче-

червоне тонкоматеріальне тіло? 
14. Яке ідентичне тонкоматеріальне тіло та як саме утворює світлосяюче-червоне 

тонкоматеріальне тіло? 
 
Література: 1, 6, 8, 9, 18, 22, 23, 25, 26, 27. 
 

Тема практичного заняття № 8 
Еніоанатомія оранжевого тонкоматеріального тіла людини. Оранжеві компонентні та 

ідентичні тонкоматеріальні тіла 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про оранжеве 
тонкоматеріальне тіло, оранжеві компонентні та ідентичні  тонкоматеріальні тіла людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню оранжевого тонкоматеріального тіла, оранжевих 
компонентних та ідентичних тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальні питання: 
1. Еніоанатомічна характеристика оранжевого тонкоматеріального тіла 
2. Внутрішня частина оранжевого тонкоматеріального тіла 
3. Внутрішня оранжева оболонка оранжевого тонкоматеріального тіла 
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4. Зовнішня частина оранжевого тонкоматеріального тіла 
5. Зовнішня оранжева оболонка оранжевого тонкоматеріального тіла 
6. Оранжеві оболонки 
7. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія оранжевого тонкоматеріального тіла 
8. Оранжеві компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою оранжеве тонкоматеріальне тіло людини? 
2. Які основні еніоанатомічні характеристики оранжевого тонкоматеріального тіла? 
3. Які частини має оранжеве тонкоматеріальне тіло? 
4. Які структури має внутрішня частина оранжевого тонкоматеріального тіла? 
5. Внутрішня оболонка оранжевого тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
6. Які структури має зовнішня частина оранжевого тонкоматеріального тіла? 
7. Зовнішня оболонка оранжевого тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
8. Які існують оранжеві оболонки? 
9. Еніоанатомічна норма оранжевого тонкоматеріального тіла 
10. Гіпотрофія оранжевого тонкоматеріального тіла 
11. Гіпертрофія оранжевого тонкоматеріального тіла 
12. Основою якої голографічної інтеграції тіл є оранжеве тонкоматеріальне тіло? 
13. В яких голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл приймає участь  оранжеве 

тонкоматеріальне тіло? 
14. Які компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла та як саме утворює оранжеве 

тонкоматеріальне тіло? 
 
Література: 1, 4, 8, 9, 16, 22, 23, 25, 26, 27. 
 

Тема практичного заняття № 9 
Еніоанатомія світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла людини. Світлосяюче-

оранжеві компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла. 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про світлосяюче-
оранжеве тонкоматеріальне тіло, світлосяюче-оранжеві компонентні та ідентичні 
тонкоматеріальні тіла людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла, 
світлосяюче-оранжевих компонентних та ідентичних тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальні питання: 
1. Еніоанатомічна характеристика світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла 
2. Внутрішня частина світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла 
3. Внутрішня світлосяюче-оранжева оболонка світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального 

тіла 
4. Зовнішня частина світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла 
5. Зовнішня світлосяюче-оранжева оболонка світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального 

тіла 
6. Світлосяюче-оранжеві оболонки 
7. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія світлосяюче-оранжевого 

тонкоматеріального тіла 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 95 (161). 2020 
 
 
 

28 

8. Світлосяюче-оранжеві компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 
 

Контрольні запитання: 
1. Що являє собою світлосяюче-оранжеве тонкоматеріальне тіло людини? 
2. Які основні еніоанатомічні характеристики світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального 

тіла? 
3. Які частини має світлосяюче-оранжеве тонкоматеріальне тіло? 
4. Які структури має внутрішня частина світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла? 
5. Внутрішня оболонка світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла: утворення, 

топографія, форма, архітектоніка, шари 
6. Які структури має зовнішня частина світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла? 
7. Зовнішня оболонка світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла:  утворення, 

топографія, форма, архітектоніка, шари 
8. Які існують світлосяюче-оранжеві оболонки? 
9. Еніоанатомічна норма світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла 
10. Гіпотрофія світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла 
11. Гіпертрофія світлосяюче-оранжевого тонкоматеріального тіла 
12. Основою якої голографічної інтеграції тіл є світлосяюче-оранжеве тонкоматеріальне 

тіло? 
13. В яких голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл приймає участь  світлосяюче-

оранжеве тонкоматеріальне тіло? 
14. Які компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла та як саме утворює світлосяюче-

оранжеве тонкоматеріальне тіло? 
 
Література: 1, 7, 8, 9, 17, 22, 23, 25, 26, 27. 
 
 

Тема практичного заняття № 10 
Еніоанатомія жовтого тонкоматеріального тіла людини. 

Жовті ідентичні тонкоматеріальні тіла. 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про жовте 
тонкоматеріальне тіло та жовті ідентичні тонкоматеріальні тіла людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню жовтого тонкоматеріального тіла та жовтих ідентичних 
тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальні питання: 
1. Еніоанатомічна характеристика жовтого тонкоматеріального тіла 
2. Внутрішня частина жовтого тонкоматеріального тіла 
3. Внутрішня жовта оболонка жовтого тонкоматеріального тіла 
4. Зовнішня частина жовтого тонкоматеріального тіла 
5. Зовнішня жовта оболонка жовтого тонкоматеріального тіла 
6. Жовті оболонки 
7. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія жовтого тонкоматеріального тіла 
8. Жовті ідентичні тонкоматеріальні тіла 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою жовте тонкоматеріальне тіло людини? 
2. Які основні еніоанатомічні характеристики жовтого тонкоматеріального тіла? 
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3. Які частини має жовте тонкоматеріальне тіло? 
4. Які структури має внутрішня частина жовтого тонкоматеріального тіла? 
5. Внутрішня оболонка жовтого тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
6. Які структури має зовнішня частина жовтого тонкоматеріального тіла? 
7. Зовнішня оболонка жовтого тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
8. Які існують жовті оболонки? 
9. Еніоанатомічна норма жовтого тонкоматеріального тіла 
10. Гіпотрофія жовтого тонкоматеріального тіла 
11. Гіпертрофія жовтого тонкоматеріального тіла 
12. Основою якої голографічної інтеграції тіл є жовте тонкоматеріальне тіло? 
13. В яких голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл приймає участь  жовте 

тонкоматеріальне тіло? 
14. Які ідентичні тонкоматеріальні тіла та як саме утворює жовте тонкоматеріальне тіло? 
 
Література: 1, 2, 8, 9, 14, 20, 22, 23, 25, 26, 27. 
 
 

Тема практичного заняття № 11 
Еніоанатомія зеленого тонкоматеріального тіла людини. Зелені компонентні та ідентичні 

тонкоматеріальні тіла. 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про зелене 
тонкоматеріальне тіло, зелені компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню зеленого тонкоматеріального тіла, зелених 
компонентних та ідентичних тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальні питання: 
1. Еніоанатомічна характеристика зеленого тонкоматеріального тіла 
2. Внутрішня частина зеленого тонкоматеріального тіла 
3. Внутрішня зелена оболонка зеленого тонкоматеріального тіла 
4. Зовнішня частина зеленого тонкоматеріального тіла 
5. Зовнішня зелена оболонка зеленого тонкоматеріального тіла 
6. Зелені оболонки 
7. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія зеленого тонкоматеріального тіла 
8. Зелені компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою зелене тонкоматеріальне тіло людини? 
2. Які основні еніоанатомічні характеристики зеленого тонкоматеріального тіла? 
3. Які частини має зелене тонкоматеріальне тіло? 
4. Які структури має внутрішня частина зеленого тонкоматеріального тіла? 
5. Внутрішня оболонка зеленого тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
6. Які структури має зовнішня частина зеленого тонкоматеріального тіла? 
7. Зовнішня оболонка зеленого тонкоматеріального тіла:  утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
8. Які існують зелені оболонки? 
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9. Еніоанатомічна норма зеленого тонкоматеріального тіла 
10. Гіпотрофія зеленого тонкоматеріального тіла 
11. Гіпертрофія зеленого тонкоматеріального тіла 
12. Основою якої голографічної інтеграції тіл є зелене тонкоматеріальне тіло? 
13. В яких голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл приймає участь  зелене 

тонкоматеріальне тіло? 
14. Які компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла та як саме утворює зелене 

тонкоматеріальне тіло? 
 
Література: 1, 3, 8, 9, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 27. 
 
 

Тема практичного заняття № 12 
Еніоанатомія світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла людини. Світлосяюче-зелені 

компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про світлосяюче-
зелене тонкоматеріальне тіло, світлосяюче-зелені компонентні та ідентичні тонкоматеріальні 
тіла людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла, 
світлосяюче-зелених компонентних та ідентичних тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальні питання: 
1. Еніоанатомічна характеристика світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла 
2. Внутрішня частина світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла 
3. Внутрішня світлосяюче-зелена оболонка світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла 
4. Зовнішня частина світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла 
5. Зовнішня світлосяюче-зелена оболонка світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла 
6. Світлосяюче-зелені оболонки 
7. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія світлосяюче-зеленого тонкоматеріального 

тіла 
8. Світлосяюче-зелені компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою світлосяюче-зелене тонкоматеріальне тіло людини? 
2. Які основні еніоанатомічні характеристики світлосяюче-зеленого тонкоматеріального 

тіла? 
3. Які частини має світлосяюче-зелене тонкоматеріальне тіло? 
4. Які структури має внутрішня частина світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла? 
5. Внутрішня оболонка світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла: утворення, 

топографія, форма, архітектоніка, шари 
6. Які структури має зовнішня частина світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла? 
7. Зовнішня оболонка світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла:  утворення, 

топографія, форма, архітектоніка, шари 
8. Які існують світлосяюче-зелені оболонки? 
9. Еніоанатомічна норма світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла 
10. Гіпотрофія світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла 
11. Гіпертрофія світлосяюче-зеленого тонкоматеріального тіла 
12. Основою якої голографічної інтеграції тіл є світлосяюче-зелене тонкоматеріальне тіло? 
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13. В яких голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл приймає участь  світлосяюче-
зелене тонкоматеріальне тіло? 

14. Які компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла і як саме утворює світлосяюче-
зелене тонкоматеріальне тіло? 

 
Література: 1, 5, 8, 9, 22, 23, 25, 26, 27. 
 

Тема практичного заняття № 13 
Еніоанатомія блакитного тонкоматеріального тіла людини. 

Блакитні ідентичні тонкоматеріальні тіла 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про блакитне 
тонкоматеріальне тіло і блакитні ідентичні тонкоматеріальні тіла людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню блакитного тонкоматеріального тіла і блакитних 
ідентичних тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальні питання: 
1. Еніоанатомічна характеристика блакитного тонкоматеріального тіла 
2. Внутрішня частина блакитного тонкоматеріального тіла 
3. Внутрішня блакитна оболонка блакитного тонкоматеріального тіла 
4. Зовнішня частина блакитного тонкоматеріального тіла 
5. Зовнішня блакитна оболонка блакитного тонкоматеріального тіла 
6. Блакитні оболонки 
7. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія блакитного тонкоматеріального тіла 
8. Блакитні ідентичні тонкоматеріальні тіла 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою блакитне тонкоматеріальне тіло людини? 
2. Які основні еніоанатомічні характеристики блакитного тонкоматеріального тіла? 
3. Які частини має блакитне тонкоматеріальне тіло? 
4. Які структури має внутрішня частина блакитного тонкоматеріального тіла? 
5. Внутрішня оболонка блакитного тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
6. Які структури має зовнішня частина блакитного тонкоматеріального тіла? 
7. Зовнішня оболонка блакитного тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
8. Які існують блакитні оболонки? 
9. Еніоанатомічна норма блакитного тонкоматеріального тіла 
10. Гіпотрофія блакитного тонкоматеріального тіла 
11. Гіпертрофія блакитного тонкоматеріального тіла 
12. Основою якої голографічної інтеграції тіл є блакитне тонкоматеріальне тіло? 
13. В яких голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл приймає участь  блакитне 

тонкоматеріальне тіло? 
14. Які ідентичні тонкоматеріальні тіла та як саме утворює блакитне тонкоматеріальне тіло? 
 
Література: 1, 8, 9, 22, 23, 25, 26, 27. 
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Тема практичного заняття № 14 
Еніоанатомія бірюзового тонкоматеріального тіла людини. Бірюзові компонентні та 

ідентичні тонкоматеріальні тіла 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про бірюзове 
тонкоматеріальне тіло, бірюзові компонентні та ідентичні  тонкоматеріальні тіла людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню бірюзового тонкоматеріального тіла, бірюзових 
компонентних та ідентичних тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальні питання: 
1. Еніоанатомічна характеристика бірюзового тонкоматеріального тіла 
2. Внутрішня частина бірюзового тонкоматеріального тіла 
3. Внутрішня бірюзова оболонка бірюзового тонкоматеріального тіла 
4. Зовнішня частина бірюзового тонкоматеріального тіла 
5. Зовнішня бірюзова оболонка бірюзового тонкоматеріального тіла 
6. Бірюзові оболонки 
7. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія бірюзового тонкоматеріального тіла 
8. Бірюзові компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою бірюзове тонкоматеріальне тіло людини? 
2. Які основні еніоанатомічні характеристики бірюзового тонкоматеріального тіла? 
3. Які частини має бірюзове тонкоматеріальне тіло? 
4. Які структури має внутрішня частина бірюзового тонкоматеріального тіла? 
5. Внутрішня оболонка бірюзового тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
6. Які структури має зовнішня частина бірюзового тонкоматеріального тіла? 
7. Зовнішня оболонка бірюзового тонкоматеріального тіла:  утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
8. Які існують бірюзові оболонки? 
9. Еніоанатомічна норма бірюзового тонкоматеріального тіла 
10. Гіпотрофія бірюзового тонкоматеріального тіла 
11. Гіпертрофія бірюзового тонкоматеріального тіла 
12. Основою якої голографічної інтеграції тіл є бірюзове тонкоматеріальне тіло? 
13. В яких голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл приймає участь  бірюзове 

тонкоматеріальне тіло? 
14. Які компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла та як саме утворює бірюзове 

тонкоматеріальне тіло? 
 
Література: 1, 8, 9, 22, 23, 25, 26, 27. 
 
 

Тема практичного заняття № 15 
Еніоанатомія синього тонкоматеріального тіла людини. 

Сині ідентичні тонкоматеріальні тіла 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про синє 
тонкоматеріальне тіло та сині ідентичні тонкоматеріальні тіла людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
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всебічному еніоанатомічному розумінню синього тонкоматеріального тіла та синіх ідентичних 
тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальні питання: 
1. Еніоанатомічна характеристика синього тонкоматеріального тіла 
2. Внутрішня частина синього тонкоматеріального тіла 
3. Внутрішня синя оболонка синього тонкоматеріального тіла 
4. Зовнішня частина синього тонкоматеріального тіла 
5. Зовнішня синя оболонка синього тонкоматеріального тіла 
6. Сині оболонки 
7. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія синього тонкоматеріального тіла 
8. Сині ідентичні тонкоматеріальні тіла 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою синє тонкоматеріальне тіло людини? 
2. Які основні еніоанатомічні характеристики синього тонкоматеріального тіла? 
3. Які частини має синє тонкоматеріальне тіло? 
4. Які структури має внутрішня частина синього тонкоматеріального тіла? 
5. Внутрішня оболонка синього тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
6. Які структури має зовнішня частина синього тонкоматеріального тіла? 
7. Зовнішня оболонка синього тонкоматеріального тіла:  утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
8. Які існують сині оболонки? 
9. Еніоанатомічна норма синього тонкоматеріального тіла 
10. Гіпотрофія синього тонкоматеріального тіла 
11. Гіпертрофія синього тонкоматеріального тіла 
12. Основою якої голографічної інтеграції тіл є синє тонкоматеріальне тіло? 
13. В яких голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл приймає участь  синє 

тонкоматеріальне тіло? 
14. Які ідентичні тонкоматеріальні тіла та як саме утворює синє тонкоматеріальне тіло? 
 
Література: 1, 8, 9, 22, 23, 25, 26, 27. 
 

Тема практичного заняття № 16 
Еніоанатомія бузкового тонкоматеріального тіла людини. Бузкові компонентні та 

ідентичні тонкоматеріальні тіла 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про бузкове 
тонкоматеріальне тіло, бузкові компонентні та ідентичні  тонкоматеріальні тіла людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню бузкового тонкоматеріального тіла, бузкових 
компонентних та ідентичних тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальні питання: 
1. Еніоанатомічна характеристика бузкового тонкоматеріального тіла 
2. Внутрішня частина бузкового тонкоматеріального тіла 
3. Внутрішня бузкова оболонка бузкового тонкоматеріального тіла 
4. Зовнішня частина бузкового тонкоматеріального тіла 
5. Зовнішня бузкова оболонка бузкового тонкоматеріального тіла 
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6. Бузкові оболонки 
7. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія бузкового тонкоматеріального тіла 
8. Бузкові компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою бузкове тонкоматеріальне тіло людини? 
2. Які основні еніоанатомічні характеристики бузкового тонкоматеріального тіла? 
3. Які частини має бузкове тонкоматеріальне тіло? 
4. Які структури має внутрішня частина бузкового тонкоматеріального тіла? 
5. Внутрішня оболонка бузкового тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
6. Які структури має зовнішня частина бузкового тонкоматеріального тіла? 
7. Зовнішня оболонка бузкового тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
8. Які існують бузкові оболонки? 
9. Еніоанатомічна норма бузкового тонкоматеріального тіла 
10. Гіпотрофія бузкового тонкоматеріального тіла 
11. Гіпертрофія бузкового тонкоматеріального тіла 
12. Основою якої голографічної інтеграції тіл є бузкове тонкоматеріальне тіло? 
13. В яких голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл приймає участь  бузкове 

тонкоматеріальне тіло? 
14. Які компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла та як саме утворює бузкове 

тонкоматеріальне тіло? 
 
Література: 1, 8, 9, 22, 23, 25, 26, 27. 
 

Тема практичного заняття № 17 
Еніоанатомія фіолетового тонкоматеріального тіла людини. Фіолетові компонентні та 

ідентичні тонкоматеріальні тіла 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про фіолетове тонкоматеріальне тіло, фіолетові 
компонентні та ідентичні  тонкоматеріальні тіла людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню фіолетового тонкоматеріального тіла, фіолетових 
компонентних та ідентичних тонкоматеріальних тіл людини 

 
Навчальні питання: 

1. Еніоанатомічна характеристика фіолетового тонкоматеріального тіла 
2. Внутрішня частина фіолетового тонкоматеріального тіла 
3. Внутрішня фіолетова оболонка фіолетового тонкоматеріального тіла 
4. Зовнішня частина фіолетового тонкоматеріального тіла 
5. Зовнішня фіолетова оболонка фіолетового тонкоматеріального тіла 
6. Фіолетові оболонки 
7. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія фіолетового тонкоматеріального тіла 
8. Фіолетові компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла. 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою фіолетове тонкоматеріальне тіло людини? 
2. Які основні еніоанатомічні характеристики фіолетового тонкоматеріального тіла? 
3. Які частини має фіолетове тонкоматеріальне тіло? 
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4. Які структури має внутрішня частина фіолетового тонкоматеріального тіла? 
5. Внутрішня оболонка фіолетового тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, 

форма, архітектоніка, шари 
6. Які структури має зовнішня частина фіолетового тонкоматеріального тіла? 
7. Зовнішня оболонка фіолетового тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
8. Які існують фіолетові оболонки? 
9. Еніоанатомічна норма фіолетового тонкоматеріального тіла 
10. Гіпотрофія фіолетового тонкоматеріального тіла 
11. Гіпертрофія фіолетового тонкоматеріального тіла 
12. Основою якої голографічної інтеграції тіл є фіолетове тонкоматеріальне тіло? 
13. В яких голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл приймає участь  фіолетове 

тонкоматеріальне тіло? 
14. Які компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла та як саме утворює фіолетове 

тонкоматеріальне тіло? 
 
Література: 1, 8, 9, 22, 23, 25, 26, 27. 
 

Тема практичного заняття № 18 
Еніоанатомія рожевого тонкоматеріального тіла людини. Рожеві компонентні та ідентичні 

тонкоматеріальні тіла 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про рожеве 
тонкоматеріальне тіло, рожеві компонентні та ідентичні  тонкоматеріальні тіла людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню рожевого тонкоматеріального тіла, рожевих 
компонентних та ідентичних тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальні питання: 
1. Еніоанатомічна характеристика рожевого тонкоматеріального тіла 
2. Внутрішня частина рожевого тонкоматеріального тіла 
3. Внутрішня рожева оболонка рожевого тонкоматеріального тіла 
4. Зовнішня частина рожевого тонкоматеріального тіла 
5. Зовнішня рожева оболонка рожевого тонкоматеріального тіла 
6. Рожеві оболонки 
7. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія рожевого тонкоматеріального тіла 
8. Рожеві компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою рожеве тонкоматеріальне тіло людини? 
2. Які основні еніоанатомічні характеристики рожевого тонкоматеріального тіла? 
3. Які частини має рожеве тонкоматеріальне тіло? 
4. Які структури має внутрішня частина рожевого тонкоматеріального тіла? 
5. Внутрішня оболонка рожевого тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
6. Які структури має зовнішня частина рожевого тонкоматеріального тіла? 
7. Зовнішня оболонка рожевого тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
8. Які існують рожеві оболонки? 
9. Еніоанатомічна норма рожевого тонкоматеріального тіла 
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10. Гіпотрофія рожевого тонкоматеріального тіла 
11. Гіпертрофія рожевого тонкоматеріального тіла 
12. Основою якої голографічної інтеграції тіл є рожеве тонкоматеріальне тіло? 
13. В яких голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл приймає участь  рожеве 

тонкоматеріальне тіло? 
14. Які компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла і як саме утворює рожеве 

тонкоматеріальне тіло? 
 
Література: 1, 8, 9, 22, 23, 25, 26, 27. 
 

Тема практичного заняття № 19 
Еніоанатомія білого тонкоматеріального тіла людини. 
Білі компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про біле 
тонкоматеріальне тіло, білі компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню білого тонкоматеріального тіла, білих компонентних 
та ідентичних тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальні питання: 
1. Еніоанатомічна характеристика білого тонкоматеріального тіла 
2. Внутрішня частина білого тонкоматеріального тіла 
3. Внутрішня біла оболонка білого тонкоматеріального тіла 
4. Зовнішня частина білого тонкоматеріального тіла 
5. Зовнішня біла оболонка білого тонкоматеріального тіла 
6. Білі оболонки 
7. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія білого тонкоматеріального тіла 
8. Білі компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою біле тонкоматеріальне тіло людини? 
2. Які основні еніоанатомічні характеристики білого тонкоматеріального ? 
3. Які частини має біле тонкоматеріальне тіло? 
4. Які структури має внутрішня частина білого тонкоматеріального тіла? 
5. Внутрішня оболонка білого тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
6. Які структури має зовнішня частина білого тонкоматеріального тіла? 
7. Зовнішня оболонка білого тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
8. Які існують білі оболонки? 
9. Еніоанатомічна норма білого тонкоматеріального тіла 
10. Гіпотрофія білого тонкоматеріального тіла 
11. Гіпертрофія білого тонкоматеріального тіла 
12. Основою якої голографічної інтеграції тіл є біле тонкоматеріальне тіло? 
13. У яких голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл приймає участь  біле 

тонкоматеріальне тіло? 
14. Які компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла і як саме утворює біле 

тонкоматеріальне тіло? 
 
Література: 1, 8, 9, 22, 23, 25, 26, 27. 
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Тема практичного заняття № 20 
Еніоанатомія золотого тонкоматеріального тіла людини. 
Золоті компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про золоте 
тонкоматеріальне тіло, золоті компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню золотого тонкоматеріального тіла, золотих 
компонентних та ідентичних тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальні питання: 
 1. Еніоанатомічна характеристика золотого тонкоматеріального тіла 
 2. Внутрішня частина золотого тонкоматеріального тіла 
 3. Внутрішня золота оболонка золотого тонкоматеріального тіла 
 4. Зовнішня частина золотого тонкоматеріального тіла 
 5. Зовнішня золота оболонка золотого тонкоматеріального тіла 
 6. Золоті оболонки 
 7. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія золотого тонкоматеріального тіла 
 8. Золоті компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою золоте тонкоматеріальне тіло людини? 
2. Які основні еніоанатомічні характеристики золотого тонкоматеріального тіла? 
3. Які частини має золоте тонкоматеріальне тіло? 
4. Які структури має внутрішня частина золотого тонкоматеріального тіла? 
5. Внутрішня оболонка золотого тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
6. Які структури має зовнішня частина золотого тонкоматеріального тіла? 
7. Зовнішня оболонка золотого тонкоматеріального тіла: утворення, топографія, форма, 

архітектоніка, шари 
8. Які існують золоті оболонки? 
9. Еніоанатомічна норма золотого тонкоматеріального тіла 
10. Гіпотрофія золотого тонкоматеріального тіла 
11. Гіпертрофія золотого тонкоматеріального тіла 
12. Основою якої голографічної інтеграції тіл є золоте тонкоматеріальне тіло? 
13. У яких голографічних інтеграціях тонкоматеріальних тіл приймає участь  золоте 

тонкоматеріальне тіло? 
14. Які компонентні та ідентичні тонкоматеріальні тіла і як саме утворює золоте 

тонкоматеріальне тіло? 
 
Література: 1, 8, 9, 22, 23, 25, 26, 27. 
 
 

Тема практичного заняття № 21 
Ідентичні функції тонкоматеріальних тіл людини 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про ідентичні функції 
тонкоматеріальних тіл людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню ідентичних функцій тонкоматеріальних тіл людини 
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Навчальні питання: 
 1. Функції тонкоматеріальних тіл 
 2. Ідентичні функції тонкоматеріальних тіл людини 
 3. Еніоанатомічна характеристика найважливіших ідентичних функцій 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являють собою ідентичні функції тонкоматеріальних тіл? 
2. Які Ви знаєте ідентичні функції тонкоматеріальних тіл? 
3. Яка відмінність ідентичних функцій різних тонкоматеріальних тіл? 
4. Еніоанатомічна характеристика функції інформаційно-енергетичного взаємообміну 

тонкоматеріальних тіл 
5. Еніоанатомічна характеристика функції інформаційно-енергетичної ідентичності 

тонкоматеріальних тіл 
6. Еніоанатомічна характеристика функції поєднання тонкоматеріальних тіл 
7. Еніоанатомічна характеристика інтегральної функції тонкоматеріальних тіл 
8. Еніоанатомічна характеристика функції інформаційно-енергетичного імунітету 

тонкоматеріальних тіл 
9. Еніоанатомічна характеристика функції ідентифікації 
10. Еніоанатомічна характеристика функцій кодування та декодування 
11. Еніоанатомічна характеристика функції віддзеркалення 
12. Еніоанатомічна характеристика функції дуалізму 
13. Еніоанатомічна характеристика функції інтеракції 
14. Еніоанатомічна характеристика функції причинно-наслідкової закономірності (кармічної 

функції) 
15. Еніоанатомічна характеристика генетичної функції тонкоматеріальних тіл 
16. Еніоанатомічна характеристика морфогенетичної функції тонкоматеріальних тіл 
17. Еніоанатомічна характеристика метаболічної функції тонкоматеріальних тіл 
18. Еніоанатомічна характеристика кінетичної функції тонкоматеріальних тіл 
19. Еніоанатомічна характеристика модуляційної функції тонкоматеріальних тіл 
20. Еніоанатомічна характеристика генераційної функції тонкоматеріальних тіл 
21. Еніоанатомічна характеристика синтезувальної функції тонкоматеріальних тіл 
22. Еніоанатомічна характеристика синергетичної функції тонкоматеріальних тіл 
23. Еніоанатомічна характеристика інформаційної функції тонкоматеріальних тіл 
24. Еніоанатомічна характеристика функції утворення універсальної, специфічних і 

високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм 
25. Еніоанатомічна характеристика функції утворення індивідуального біоплазматичного 

інформаційно-енергетичного поля людини 
26. Еніоанатомічна характеристика функції наповнення інформаційно-енергетичних полів 

зовнішнього середовища новим інформаційно-енергетичним змістом 
 
Література: 1, 8, 9, 12, 22, 23, 25, 26, 27. 
 

Тема практичного заняття № 22 
Специфічні та ідентично-специфічні функції тонкоматеріальних тіл людини 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про специфічні та 
ідентично-специфічні функції тонкоматеріальних тіл людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню специфічних та ідентично-специфічних функцій 
тонкоматеріальних тіл людини 
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Навчальні питання: 
 1. Специфічні функції тонкоматеріальних тіл 
 2. Ідентично-специфічні функції тонкоматеріальних тіл людини 
 3. Спрямованість специфічних функцій тимчасових тонкоматеріальних тіл 
 4. Спрямованість специфічних функцій вічних тонкоматеріальних тіл 
 5. Трансформація ідентичних і специфічних функцій тонкоматеріальних тіл в ідентично-

специфічні   
 

Контрольні запитання: 
1. Що являють собою специфічні функції тонкоматеріальних тіл? 
2. Що являють собою ідентично-специфічні функції тонкоматеріальних тіл? 
3. Які умови сприяють трансформації ідентичних і специфічних функцій в ідентично-

специфічні функції тонкоматеріальних тіл? 
4. Які умови сприяють трансформації специфічних функцій в універсальні та інтегральні? 
5. Яка відмінність між ідентичними, специфічними та ідентично-специфічними, 

універсальними та інтегральними функціями тонкоматеріальних тіл? 
6. Яка спрямованість специфічних функцій тимчасових тонкоматеріальних тіл? 
7. Яка спрямованість специфічних функцій вічних тонкоматеріальних тіл? 
 
Література: 1, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27. 
 
 

Тема практичного заняття № 23 
Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток 

тонкоматеріальних тіл людини 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніопсіанатомічну 
технологію виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток тонкоматеріальних тіл 
людини 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному розумінню еніопсіанатомічної технології виконання вправ, спрямованих на 
тренування і розвиток тонкоматеріальних тіл людини 
 

Навчальні питання: 
1. Стадії виконання еніопсіанатомічних вправ, спрямованих на тренування і розвиток 

тонкоматеріальних тіл 
2. Перша стадія: утворення умов 
3. Друга стадія: налаштування еніопсихіки 
4. Третя стадія: встановлення інформаційно-енергетичного контакту з тонкоматеріальними 

тілами 
5. Четверта стадія: виконання еніопсіанатомічних вправ 
6. П'ята стадія: завершення вправ 
7. Послідовність розвитку тонкоматеріальних тіл 
8. Значення розвитку тонкоматеріальних тіл 

 
Контрольні запитання: 

1. Стадії виконання еніопсіанатомічних вправ, спрямованих на тренування і розвиток 
тонкоматеріальних тіл 
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2. Назва і зміст 1-ої стадії виконання еніопсіанатомічних вправ для розвитку тонкомате-
ріальних тіл 

3. Назва і зміст 2-ої стадії виконання еніопсіанатомічних вправ для розвитку тонкомате-
ріальних тіл 

4. Назва і зміст 3-ої стадії виконання еніопсіанатомічних вправ для розвитку тонкомате-
ріальних тіл 

5. Назва і зміст 4-ої стадії виконання еніопсіанатомічних вправ для розвитку тонкомате-
ріальних тіл 

6. Назва і зміст 5-ої стадії виконання еніопсіанатомічних вправ для розвитку тонкомате-
ріальних тіл 

7. Яке значення має розвиток тонкоматеріальних тіл? 
 
Література: 8, 9, 11, 27. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
З ЕНІОАНАТОМІЇ ЧАКР В УНІВЕРСИТЕТАХ 

 
Вперше описаний тематичний план вивчення еніоанатомії чакр в університетах, 

який може бути адаптований до специфіки будь-якого вищого освітнього закладу. 
Ключові слова: навчальний план, еніоанатомія чакр, основні чакри, життєво 

важливі чакри, функціонально забезпечувальні чакри, конуси чакр, пелюстки конусів чакр, 
еніоанатомічні технології.  

 
Впервые описан тематический план изучения эниоанатомии чакр в университетах, 

который может быть адаптирован к специфике любого высшего учебного заведения. 
Ключевые слова: учебный план, эниоанатомия чакр, основные чакры, жизненно 

важные чакры, функционально обеспечительные чакры, конусы чакр, лепестки конусов 
чакр, эниоанатомические технологии. 

 
For the first time, a thematic plan for studying the enioanatomy of chakras in universities is 

described. This plan can be adapted to the specifics of any higher education institution. 
Key words: syllabus, chakras’ enioanatomy, main chakras, vital chakras, functionally 

supporting chakras, chakra cones, chakra cone petals, enioanatomical technologies. 
 
Актуальність. Незважаючи на те, що наприкінці ХХ і початку ХХІ століття 

описана еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини, розпрацьована і надрукована 
еніоанатомічна термінологія, розроблені еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології 
тренування, розвитку і вдосконалення людини, її тонкоматеріальних тіл, інтелекту, 
духовності та ПСІ-феноменальних здібностей, ця дисципліна ще не отримала державної 
підтримки і не включена в навчальні програми університетів. До сьогодні відсутня 
інформація про будь-які навчальні тематичні плани з викладання та вивчення 
еніоанатомії тонкоматеріальних тіл. Це одна з причин, чому ще й досі еніоанатомія не 
визнана навчальною і науковою дисципліною. Враховуючи важливість включення 
еніоанатомії в навчальні програми вищих освітніх закладів, нами розроблений тематичний 
план лекцій, практичних і семінарських занять з еніоанатомії тонкоматеріальних тіл 
людини.  

 
Тематичний план практичних занять з еніоанатомії складається з назви практичного 

заняття, кількості годин, навчальної і професійно орієнтованої мети, навчальних та контрольних 
запитань і літератури.  

Вивчення навчальної програми з еніоанатомії чакр дозволяє людині створити 
інформаційно-енергетичну основу розвитку своїх властивостей, особливостей, здібностей, 
фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей. Питання 
вказують, яка специфіка еніоанатомії чакр, її значення та конкретизують еніоанатомічний зміст 
навчальної програми.  

На окремих практичних заняттях увага повинна бути спрямована більшою мірою тільки 
на ті запитання і еніоанатомічні теми по чакрах, які студент не може вивчити та усвідомити всі 
взаємозалежності еніоанатомічних чакрових тем. Тематичний план вивчення еніоанатомії чакр і 
запитання до окремих тем є складені так, що дають можливість студенту самостійно вивчати 
еніоанатомію чакр під керівництвом викладачів. Наведені в навчальній програми еніоанатомічні 
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чакрові теми і запитання практичних занять можуть бути змінені та адаптовані до професійної 
підготовки студентів у будь-якому університеті. 

Ознайомлення з тематичним планом, навчальними і контрольними запитаннями до 
кожного практичного заняття уможливлює студентам усвідомити зміст і обсяг еніоанатомії чакр, 
її значення і ті еніоанатомічні знання, якими студенти повинні оволодіти для застосування у 
майбутній професійній діяльності. Отримані знання еніоанатомії чакр дають можливість 
молодим спеціалістам: 

♦ оцінювати з позиції еніоанатомії чакр відомі технології, методи та засоби виховання, 
навчання, тренування, розвитку, лікування й соціалізації людини  

♦ коректувати індивідуальні чакрові еніотехнології, методи та засоби фізичного, 
психічного, духовного, ПСІ-феноменального, професійного і соціального вдосконалення  

♦ створювати нові чакрові еніотехнології, методи і засоби виховання, навчання, 
тренування, розвитку та вдосконалення людини, її тіл, властивостей, особливостей, 
здібностей, фізіологічних, інтелектуальних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних 
можливостей 

♦ забезпечувати чакровими еніотехнологіями еніолікування, регенерацію, реабілітацію, 
реконвалесценцію та рекондицію 

♦ адекватно застосовувати чакрові еніотерапевтичні технології еніолікування будь-яких 
хвороб 

♦ створювати комплекси інтегральних медичних технологій з чакровими еніотехнологіями 
індивідуального еніолікування 

♦ поєднувати процес лікування, виховання і навчання тощо. 
 

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№      Назва теми практичного заняття Кількість 
навчальн
их годин 

1 2 3 

1. Еніоанатомія чакр 4 

2. Функціонально забезпечувальні чакри 4 

3. Життєво важливі чакри 6 

4. Еніоанатомія муладхари 2 

5. Еніоанатомія свадхістхани 2 

6. Еніоанатомія маніпури 2 

7. Еніоанатомія анахати 2 

8. Еніоанатомія вішудхи 2 

9. Еніоанатомія аджни 2 

10. Еніоанатомія медулярної чакри 2 

11. Еніоанатомія чакри Землі (антисвіту) 2 

12. Еніоанатомія серцевої чакри 2 
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 Продовження ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

13. Еніоанатомія камешвара-камешварі 2 

14. Еніоанатомія сахасрари 2 

15. Еніоанатомія магатми 2 

16. Пренатальний розвиток чакр 2 

17. Постнатальний розвиток чакр 2 

18. Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток чакр   4 

19. Чакрова еніотерапія 2 

всього  48 

 
 

Тема практичного заняття № 1 
Еніоанатомія чакр 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніоанатомію чакр 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів та студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню чакр 
 

Навчальні питання: 
1. Чакра та її структура 
2. Основа, тіло, вершина, оболонки, мікроканали, сітка субультраканалів  і порожнини чакри 
3. Чакровий конус 
4. Локалізація чакрових конусів 
5. Пелюстка чакрового конуса 
6. Структурно-функціональна архітектоніка чакри 
7. Структурно-функціональна єдність чакри 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою чакра? 
2. Яку структуру має чакра? 
3. Які існують чакри? 
4. Які частини має чакра? 
5. Що являє собою конус чакри? 
6. Які частини має конус чакри? 
7. Які існують чакрові конуси? 
8. Як локалізуються чакрові конуси? 
9. Що являє собою пелюстка чакрового конуса? 
10. Які існують пелюстки чакрових конусів? 
11. Яка структурно-функціональна архітектоніка чакри? 
12. Структурно-функціональна єдність чакри 
 
Література: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 36, 48, 49, 50, 51. 
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Тема практичного заняття № 2 
Функціонально забезпечувальні чакри 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про функціонально 
забезпечувальні чакри 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню функціонально забезпечувальних чакр 
 

Навчальні питання:   
 1. Еніоанатомічна характеристика функціонально забезпечувальних чакр 
 2. Еніоанатомічна характеристика малих чакр 
 3. Автономія функціонально забезпечувальних чакр 
 4. Автономне та інтегральне функціонування функціонально забезпечувальних чакр 
 5. Функціональна активність і пасивність функціонально забезпечувальних чакр 
 6. Функціональна взаємозалежність чакр 
 7. Еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія функціонально забезпечувальних чакр 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являють собою функціонально забезпечувальні та малі чакри? 
2. Класифікація малих чакр 
3. Які малі чакри можна віднести до специфічних, універсальних і специфічно-

універсальних? 
4. З якими структурами з'єднуються функціонально забезпечувальні та малі чакри? 
5. Чим обумовлена структурна і функціональна автономія функціонально забезпечувальних 

чакр? 
6. Чим обумовлена специфічність функціонально забезпечувальних чакр? 
7. Що визначає функціональну активність і пасивність функціонально забезпечувальних чакр? 
8. Яке функціонування властиве функціонально забезпечувальним чакрам? 
9. За яких умов виникає автономне та інтегральне функціонування функціонально 

забезпечувальних чакр? 
10. Що являє собою просте інтегральне, складне інтегральне та інтегральне функціонування 

функціонально забезпечувальних чакр? 
11. Що являє собою автономне функціонування функціонально забезпечувальних чакр і які 

причини його виникнення? 
12. Що являє собою функціональна взаємозалежність функціонально забезпечувальних 

чакр? 
13. Чим супроводжуються еніоанатомічна норма, гіпотрофія і гіпертрофія функціонально 

забезпечувальних чакр? 
14. Що являє собою пряма, непряма, проста і складна схема міжчакрової функціональної 

взаємозалежності функціонально забезпечувальних чакр? 
 
Література: 1, 14, 15, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51. 
 

Тема практичного заняття № 3 
Життєво важливі чакри 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про  життєво важливі 
чакри 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню життєво важливих чакр 
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Навчальні питання:   
1. Еніоанатомічна характеристика життєво важливих чакр 
2. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакри лалати 
3. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення лобної чакри 
4. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення очних чакр 
5. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення вушних чакр 
6. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення носових чакр 
7. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакри щитоподібної залози 
8. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакр молочних залоз 
9. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакри манас 
10. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакри сур'ї 
11. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакри печінки 
12. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакри шлунка 
13. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакри селезінки 
14. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення пупкової чакри 
15. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення генітальних чакр 
16. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакри клітора 
17. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакри пеніса 
18. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення кульшових чакр 
19. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення підколінних чакр 
20. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакр п'ят 
21. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення підошовних  чакр 
22. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення пальцевих чакр стоп 
23. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакр великих пальців стоп 
24. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакр других пальців стоп 
25. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакр третіх пальців стоп 
26. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакр четвертих пальців стоп 
27. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакр п'ятих пальців стоп 
28. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення плечових чакр 
29. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення ліктьових чакр 
30. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення долонних чакр 
31. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення пальцевих чакр кистей 
32. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакр великих пальців кистей 
33. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакр вказівних пальців кистей 
34. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакр середніх пальців кистей 
35. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакр підмізинних пальців 

кистей 
36. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакр мізинців 
37. Топографія, з'єднання, функції, специфічність і значення чакр зіркових каналів 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являють собою життєво важливі чакри? 
2. Еніоанатомічна характеристика життєво важливих чакр 
3. З'єднання життєво важливих чакр 
4. Функції життєво важливих чакр 
5. Специфічність життєво важливих чакр 
6. Значення життєво важливих чакр 
7. Чим відрізняються життєво важливі чакри? 
8. До яких структур спрямовані мікроканали життєво важливих чакр? 
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9. Які структури інформаційно-енергетично забезпечують життєво важливі чакри? 
10. Перерахуйте життєво важливі чакри і аргументуйте, чому вони є життєво важливими 
11. Як розподіляються інформаційно-енергетичні матерії, поглинаємі життєво важливими 

чакрами? 
12. Чим обумовлена функціональна активність життєво важливих чакр? 
13. Від чого залежать еніоанатомічні особливості життєво важливих чакр?' 
14. Які інформаційно-енергетичні матерії поглинають життєво важливі чакри? 
15. За яких умов виникає функціональна активність життєво важливих чакр? 
16. З якими структурами життєво важливі чакри синхронізують своє функціонування? 
17. За яких умов виникає функціональна пасивність життєво важливих чакр? 
18. В яких випадках життєво важливі чакри функціонують у режимі виділення 

інформаційно-енергетичних матерій у зовнішнє середовище? 
19. В яких випадках життєво важливі чакри функціонують у режимі поглинання 

інформаційно-енергетичних матерій з інформаційно-енергетичних полів зовнішнього 
середовища? 

20. Які умови уможливлюють автономне функціонування життєво важливих чакр? 
21. За яких умов життєво важливі чакри функціонують інтегрально та з якими чакрами 

можуть з'єднуватися? 
22. Що відбувається з органами при еніоанатомічній нормі, гіпотрофії та гіпертрофії 

життєво важливих чакр? 
 
Література: 8, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 36, 48, 49, 50, 51. 
 

Тема практичного заняття № 4 
Еніоанатомія чакри муладхари 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про чакру муладхару 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню чакри муладхари 
 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомічна характеристика чакри муладхари 
2. Еніоанатомічна норма чакри муладхари 
3. Гіпотрофія чакри муладхари 
4. Гіпертрофія чакри муладхари 
5. Особливості чакри муладхари 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою чакра муладхара? 
2. Які найважливіші еніоанатомічні характеристики муладхари? 
3. Які структурні відмінності має муладхара? 
4. В якому чакровому конусі розміщується кундаліні шакті? Що являє собою кундаліні 

шакті? 
5. Скільки пелюсток має муладхара? 
6. Яка інтегральна мантра муладхари та які мантри її пелюсток? 
7. У побудові яких каналів приймає участь муладхара? 
8. Який сушумновий сегмент утворює муладхара? 
9. З якими каналами і мікроканалами з'єднуються муладхарові мікроканали? 
10. Яку систему, які субсистеми та субультрасистеми утворюють муладхарові мікроканали? 
11. Охарактеризуйте еніоанатомічну норму, гіпотрофію та гіпертрофію муладхари 
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12. Які хвороби можна лікувати за посередництвом муладхари? 
13. Які особливості властиві муладхарі? 
 
Література: 14, 15, 36, 45, 48, 49, 50, 51. 
 

Тема практичного заняття № 5 
Еніоанатомія чакри свадхістхани 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про чакру свадхістхану 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню чакри свадхістхани 
 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомічна характеристика чакри свадхістхани 
2. Еніоанатомічна норма чакри свадхістхани 
3. Гіпотрофія чакри свадхістхани 
4. Гіпертрофія чакри свадхістхани 
5. Особливості чакри свадхістхани 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою чакра свадхістхана? 
2. Які найважливіші еніоанатомічні характеристики свадхістхани? 
3. Скільки пелюсток має конус свадхістхани? Скільки пелюсток має свадхістхана? 
4. Яка інтегральна мантра свадхістхани та які мантри її пелюсток? 
5. У побудові яких каналів приймає участь свадхістхана? 
6. Який сушумновий сегмент утворює свадхістхана і які сегменти він огортає? 
7. З якими каналами і мікроканалами з'єднуються свадхістханові мікроканали? 
8. Яку систему, які субсистеми та субультрасистеми утворюють свадхістханові 

мікроканали? 
9. Охарактеризуйте еніоанатомічну норму, гіпотрофію та гіпертрофію свадхістхани 
10. Які хвороби можна лікувати за посередництвом свадхістхани? 
11. Як інформаційно-енергетичний зміст свадхістхани обумовлює характер орієнтації та 

комунікації у міжлюдських відносинах? 
12. Які особливості властиві свадхістхані? 
 
Література: 14, 15, 36, 47, 48, 49, 50, 51. 
 

Тема практичного заняття № 6 
Еніоанатомія чакри маніпури 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про чакру маніпуру 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню чакри маніпури 

 
Навчальні питання:   

1. Еніоанатомічна характеристика чакри маніпури 
2. Еніоанатомічна норма чакри маніпури 
3. Гіпотрофія чакри маніпури 
4. Гіпертрофія чакри маніпури 
5. Особливості чакри маніпури 
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Контрольні запитання: 
1. Що являє собою чакра маніпура? 
2. Які найважливіші еніоанатомічні характеристики маніпури? 
3. Яка структурна відмінність маніпури? 
4. Скільки пелюсток має маніпуровий конус? Скільки пелюсток має маніпура? 
5. Яка інтегральна мантра маніпури і які мантри її пелюсток? 
6. Що являє собою материнський інформаційно-енергетичний канал і до кого він 

спрямований? 
7. У побудові яких каналів приймає участь маніпура? 
8. Який сушумновий сегмент утворює маніпура і які сегменти він огортає? 
9. З якими каналами і мікроканалами з'єднуються маніпурові мікроканали? 
10. Яку систему, які субсистеми і субультрасистеми утворюють маніпурові мікроканали? 
11. Охарактеризуйте еніоанатомічну норму, гіпотрофію і гіпертрофію маніпури 
12. Який характер орієнтації та комунікації у людських відносинах обумовлює 

інформаційно-енергетичний зміст маніпури? 
13. Які хвороби можна лікувати за посередництвом маніпури? 
14. Які особливості властиві маніпурі? 
 
Література: 14, 15, 36, 44, 48, 49, 50, 51. 
 
 

Тема практичного заняття № 7 
Еніоанатомія чакри анахати 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про  чакру анахату 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню чакри анахати 
 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомічна характеристика чакри анахати 
2. Еніоанатомічна норма чакри анахати 
3. Гіпотрофія чакри анахати 
4. Гіпертрофія чакри анахати 
5. Особливості чакри анахати 

Контрольні запитання: 
1. Що являє собою чакра анахата? 
2. Які найважливіші еніоанатомічні характеристики анахати? 
3. Скільки пелюсток  має анахатовий конус? Скільки пелюсток має анахата? 
4. Яка інтегральна мантра анахати та які мантри її пелюсток? 
5. У побудові яких каналів приймає участь анахата? 
6. Який сушумновий сегмент утворює анахата і які сегменти він огортає? 
7. З якими каналами і мікроканалами з'єднуються анахатові мікроканали? 
8. Яку систему, які субсистеми та субультрасистеми утворюють анахатові мікроканали? 
9. Охарактеризуйте еніоанатомічну норму, гіпотрофію та гіпертрофію анахати 
10. Як інформаційно-енергетичний зміст анахати впливає на інтелектуальний, ментальний, 

емоційний та інтуїтивний розвиток людини? 
11. Які хвороби можна лікувати за посередництвом анахати? 
12. Які особливості властиві анахаті? 
 
Література: 14, 15, 25, 36, 39, 48, 49, 50, 51. 
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Тема практичного заняття № 8 
Еніоанатомія чакри вішудхи 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про  чакру вішудху 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню чакри вішудхи 
 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомічна характеристика чакри вішудхи 
2. Еніоанатомічна норма чакри вішудхи 
3. Гіпотрофія чакри вішудхи 
4. Гіпертрофія чакри вішудхи 
5. Особливості чакри вішудхи 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою чакра вішудха? 
2. Які найважливіші еніоанатомічні характеристики вішудхи? 
3. Скільки пелюсток має вішудховий конус? Скільки пелюсток має вішудха? 
4. Яка інтегральна мантра вішудхи та які мантри її пелюсток? 
5. У побудові яких каналів приймає участь вішудха? 
6. Який сушумновий сегмент утворює вішудха і які сегменти він огортає? 
7. З якими каналами і мікроканалами з'єднуються вішудхові мікроканали? 
8. Яку систему, які субсистеми і субультрасистеми утворюють вішудхові мікроканали? 
9. Охарактеризуйте еніоанатомічну норму, гіпотрофію та гіпертрофію вішудхи 
10. Як інформаційно-енергетичний зміст вішудхи впливає на інтуїтивний, інтелектуальний, 

ментальний та емоційний розвиток людини? 
11. Які хвороби можна лікувати за посередництвом вішудхи? 
12. Які особливості властиві вішудсі? 
 
Література: 14, 15, 26, 36, 41, 48, 49, 50, 51. 
 

Тема практичного заняття № 9 
Еніоанатомія чакри аджни 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про чакру аджну 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню чакри аджни 
 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомічна характеристика чакри аджни 
2. Еніоанатомічна норма чакри аджни 
3. Гіпотрофія чакри аджни 
4. Гіпертрофія чакри аджни 
5. Особливості чакри аджни 

Контрольні запитання: 
1. Що являє собою чакра аджна? 
2. Які найважливіші еніоанатомічні характеристики аджни? 
3. Скільки пелюсток має аджновий конус? Скільки пелюсток має аджна? 
4. Яка інтегральна мантра аджни? 
5. У побудові яких каналів приймає участь аджна? 
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6. Який сушумновий сегмент утворює аджна і які сегменти він огортає? 
7. З якими каналами і мікроканалами з'єднуються аджнові мікроканали? 
8. Яку систему, які субсистеми та субультрасистеми утворюють аджнові мікроканали? 
9. Охарактеризуйте еніоанатомічну норму, гіпотрофію та гіпертрофію аджни 
10. Які хвороби можна лікувати за посередництвом аджни? 
11. Які особливості властиві аджні? 
 
Література: 14, 15, 24, 36, 38, 48, 49, 50, 51. 
 

Тема практичного заняття № 10 
Еніоанатомія медулярної чакри 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про медулярну чакру 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню медулярної чакри 
 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомічна характеристика медулярної чакри 
2. Еніоанатомічна норма медулярної чакри 
3. Гіпотрофія медулярної чакри 
4. Гіпертрофія медулярної чакри 
5. Особливості медулярної чакри 

Контрольні запитання: 
1. Що являє собою медулярна чакра? 
2. Які найважливіші еніоанатомічні характеристики медулярної чакри? 
3. Скільки пелюсток має медулярний конус? Скільки пелюсток має медулярна чакра? 
4. Яка інтегральна мантра медулярної чакри? 
5. У побудові яких каналів приймає участь медулярна чакра? 
6. Який сушумновий сегмент утворює медулярна чакра і які сегменти він огортає? 
7. З якими каналами і мікроканалами з'єднуються медулярні мікроканали? 
8. Яку систему, які субсистеми і субультрасистеми утворюють медулярні мікроканали? 
9. Охарактеризуйте еніоанатомічну норму, гіпотрофію та гіпертрофію медулярної чакри 
10. Які хвороби можна лікувати за посередництвом медулярної чакри? 
11. Які особливості властиві медулярній чакрі? 
 
Література: 14, 15, 22, 36, 48, 49, 50, 51. 
 

Тема практичного заняття № 11 
Еніоанатомія  чакри Землі (антисвіту) 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про чакру Землі 
(антисвіту) 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню чакри Землі (антисвіту) 
 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомічна характеристика чакри Землі 
2. Еніоанатомічна норма чакри Землі 
3. Гіпотрофія чакри Землі 
4. Гіпертрофія чакри Землі 
5. Особливості чакри Землі 
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Контрольні запитання: 
1. Що являє собою чакра Землі? 
2. Які найважливіші еніоанатомічні характеристики чакри Землі? 
3. Скільки пелюсток має конус чакри Землі? Скільки пелюсток має чакра Землі? 
4. Яка інтегральна мантра чакри Землі? 
5. У побудові яких каналів приймає участь чакра Землі? 
6. Який сушумновий сегмент утворює чакра Землі та які сегменти він огортає? 
7. Яку систему, які субсистеми і субультрасистеми утворюють мікроканали чакри Землі? 
8. Охарактеризуйте еніоанатомічну норму, гіпотрофію та гіпертрофію чакри Землі 
9. Які умови допомагають чакрі антисвіту стати чакрою Землі та чакрою духовності Землі? 
10. Які хвороби можна лікувати за посередництвом чакри Землі? 
11. Які особливості властиві чакрі Землі? 
 
Література: 14, 15, 36, 40, 48, 49, 50, 51. 
 

Тема практичного заняття № 12 
Еніоанатомія  серцевої чакри 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про серцеву чакру 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню серцевої чакри 
 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомічна характеристика серцевої чакри 
2. Еніоанатомічна норма серцевої чакри 
3. Гіпотрофія серцевої чакри 
4. Гіпертрофія серцевої чакри 
5. Особливості серцевої чакри 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою серцева чакра? 
2. Які найважливіші еніоанатомічні характеристики серцевої чакри? 
3. Скільки пелюсток має конус серцевої чакри? Скільки пелюсток має серцева чакра? 
4. Яка інтегральна мантра серцевої чакри? 
5. У побудові яких каналів приймає участь серцева чакра? 
6. Який сушумновий сегмент утворює серцева чакра і які сегменти він огортає? 
7. Яку систему, які субсистеми і субультрасистеми утворюють мікроканали серцевої чакри? 
8. Охарактеризуйте еніоанатомічну норму, гіпотрофію та гіпертрофію серцевої чакри 
9. Які хвороби можна лікувати за посередництвом серцевої чакри? 
10. Які особливості властиві серцевій чакрі? 
 
Література: 14, 15, 23, 32, 36, 48, 49, 50, 51. 
 

Тема практичного заняття № 13 
Еніоанатомія чакри камешвара-камешварі 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про чакру камешвара-
камешварі 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню чакри камешвара-камешварі 
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Навчальні питання:   
1. Еніоанатомічна характеристика чакри камешвара-камешварі 
2. Еніоанатомічна норма чакри камешвара-камешварі 
3. Гіпотрофія чакри камешвара-камешварі 
4. Гіпертрофія чакри камешвара-камешварі 
5. Особливості чакри камешвара-камешварі 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою чакра камешвара-камешварі? 
2. Які найважливіші еніоанатомічні характеристики камешвара-камешварі? 
3. Скільки пелюсток має конус чакри камешвара-камешварі? Скільки пелюсток має 

камешвара-камешварі? 
4. Яка інтегральна мантра камешвара-камешварі? 
5. У побудові яких каналів приймає участь камешвара-камешварі? 
6. Який сушумновий сегмент утворює камешвара-камешварі та які сегменти він огортає? 
7. Яку систему, які субсистеми і субультрасистеми утворюють камешвара-камешварові 

мікроканали? 
8. Охарактеризуйте еніоанатомічну норму, гіпотрофію та гіпертрофію камешвара-

камешварі 
9. Які хвороби можна лікувати за посередництвом камешвара-камешварі? 
10. Які особливості властиві камешвара-камешварі? 
 
Література: 14, 15, 27, 36, 42, 48, 49, 50, 51. 
 
 

Тема практичного заняття № 14 
Еніоанатомія  чакри сахасрари 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про чакру сахасрару 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню чакри сахасрари 
 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомічна характеристика чакри сахасрари 
2. Еніоанатомічна норма чакри сахасрари 
3. Гіпотрофія чакри сахасрари 
4. Гіпертрофія чакри сахасрари 
5. Особливості чакри сахасрари 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою чакра сахасрара? 
2. Які найважливіші еніоанатомічні характеристики сахасрари? 
3. Скільки пелюсток має конус сахасрари? Скільки пелюсток має сахасрара? 
4. Яка інтегральна мантра сахасрари? 
5. У побудові яких каналів приймає участь сахасрара? 
6. Яку структурну особливість має вершина сахасрари? 
7. Який сушумновий сегмент утворює сахасрара і які сегменти він огортає? 
8. Яку систему, які субсистеми і субультрасистеми утворюють сахасрарові мікроканали? 
9. Охарактеризуйте еніоанатомічну норму, гіпотрофію та гіпертрофію  сахасрари 
10. Які хвороби можна лікувати за посередництвом сахасрари? 
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11. Які особливості властиві сахасрарі? 
 
Література: 14, 15, 28, 36, 46, 48, 49, 50, 51. 
 

Тема практичного заняття № 15 
Еніоанатомія  чакри магатми 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про чакру магатму 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню чакри магатми 

 
Навчальні питання:   

1. Еніоанатомічна характеристика чакри магатми 
2. Еніоанатомічна норма чакри магатми 
3. Гіпотрофія чакри магатми 
4. Гіпертрофія чакри магатми 
5. Особливості чакри магатми 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою чакра магатма? 
2. Які найважливіші еніоанатомічні характеристики магатми? 
3. Скільки пелюсток має магатмовий конус? Скільки пелюсток має магатма? 
4. Яка інтегральна мантра чакри магатми? 
5. У побудові яких каналів приймає участь магатма? 
6. Який сушумновий сегмент утворює магатма і які сегменти він огортає? 
7. Яку систему, які субсистеми і субультрасистеми утворюють магатмові мікроканали? 
8. Охарактеризуйте еніоанатомічну норму, гіпотрофію та гіпертрофію магатми 
9. Які хвороби можна лікувати за посередництвом магатми? 
10. Які особливості властиві магатмі? 
 
Література: 14, 15, 29, 36, 43, 48, 49, 50, 51. 
 

Тема практичного заняття № 16 
Пренатальний розвиток чакр 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про пренатальний 
розвиток чакр 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню пренатального розвитку чакр 
 

Навчальні питання:   
1. Ембріональна стадія розвитку чакр 
2. Фетальна стадія розвитку чакр 

 
Контрольні запитання: 

1. З якого моменту і за яких умов розпочинається розвиток чакр ембріона? 
2. Які чакри інформаційно-енергетично забезпечують ембріональний розвиток людини? 
3. Які чакри інформаційно-енергетично забезпечують фетальний розвиток людини? 
4. Які чакри інтенсивніше розвиваються і функціонують на початку, у процесі та 

наприкінці пренатального життя людини? 
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5. За посередництвом якої чакри і коли новому людському життю передається первинний 
інформаційно-енергетичний імпульс життя, духовної та людської ідентичності? 

6. Яка чакра розпочинає інформаційно-енергетичне забезпечення ділення заплідненої 
яйцеклітини та переміщення морули до матки? Які чакри їй допомагають? 

7. На якому тижні ембріонального розвитку починає формуватися сушумно-чакрова 
структура тонкоматеріальних тіл? 

8. На якому тижні ембріонального розвитку починає формуватися материнський 
інформаційно-енергетичний канал? 

9. Які чакри ембріона найінтенсивніше розвиваються і функціонують у перші 8 тижнів? 
10. Яку форму чакри мають в ембріональному періоді? 
11. Як розвиваються чакри від 9 до 40 тижня фетального розвитку плода людини? 
12. Які чакри плода найінтенсивніше розвиваються і функціонують на 38-40 тижнях 

фетального періоду і чому? 
13. Яка чакра своїм інформаційно-енергетичним впливом повністю підготовлює плід до 

постнатального життя? 
14. Яку форму чакри мають наприкінці пренатального розвитку плода? 
 
Література: 14, 15, 31, 36, 48, 50, 51. 
 

Тема практичного заняття № 17 
Постнатальний розвиток чакр 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про постнатальний 
розвиток чакр 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню постнатального розвитку чакр 
 

Навчальні питання:   
1. Початковий і ранній постнатальний розвиток чакр 
2. Розвиток чакр у період активного навчання від 6 до 21-25 років життя людини 
3. Розвиток чакр від 21-25 до 60-63 років постнатального життя людини 
4. Розвиток чакр після 63 років постнатального життя людини 
5. Семирічні інтервали розвитку основних чакр 

 
Контрольні запитання: 

1. Які особливості початкового і раннього постнатального розвитку чакр? 
2. Яка чакра і чому домінантно функціонує у перші години та дні постнатального життя? З 

якими інформаційно-енергетичними полями вона забезпечує інформаційно-енергетичну 
єдність і активні інформаційно-енергетичні взаємообміни? 

3. Які чакри та чакрові конуси інтенсивно розвиваються і функціонують у перші роки 
постнатального життя людини? 

4. Які інформаційно-енергетичні матерії компенсують природну недостатність чакр? Яке 
походження цих інформаційно-енергетичних матерій? 

5. Коли саме та чому в постнатальному періоді усі чакри прискорюють свій розвиток і 
активно функціонують? 

6. Яка послідовність семирічних інтервалів розвитку основних чакр? 
7. Як можуть змінюватися семирічні інтервали розвитку основних чакр? 
8. Як розвиваються чакри від 6 до 25 років життя людини? 
9. Як розвиваються чакри від 21-25 до 60-63 років життя людини? 
10. Як розвиваються чакри після 63 років життя людини? 
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11. Яка чакра розпочинає новий еволюційний розвиток чакр у постнатальному житті 
людини? 

12. Яка відмінність нової еволюційної стадії розвитку основних чакр у постнатальному 
періоді розвитку людини? 

 
Література: 14, 15, 31, 36, 48, 50, 51. 
 
 

Тема практичного заняття № 18 
Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, 

спрямованих на тренування і розвиток чакр 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніопсіанатомічну 
технологію виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток чакр 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню еніопсіанатомічної технології виконання вправ, 
спрямованих на тренування і розвиток чакр 
 

Навчальні питання: 
1. Перша стадія: утворення умов 
2. Друга стадія: налаштування еніопсихіки 
3. Третя стадія: встановлення інформаційно-енергетичного контакту з чакрами 
4. Четверта стадія: виконання еніопсіанатомічних вправ із чакрами 
5. П'ята стадія: завершення вправ 

 
Контрольні запитання: 

1. Які еніопсіанатомічні технологічні стадії розвитку чакр? 
2. Який зміст стадії утворення умов для розвитку чакр? 
3. Який зміст стадії налаштування еніопсихіки на виконання еніопсіанатомічних вправ, 

спрямованих на розвиток чакр? 
4. Який зміст стадії інформаційно-енергетичного контакту з чакрою? 
5. Який зміст стадії виконання еніопсіанатомічних вправ із чакрами? 
6. Який зміст завершальної стадії еніопсіанатомічного виконання вправ із чакрами? 
7. Чим обумовлений зміст 3-ої і 4-ої стадій еніопсіанатомічного виконання вправ, 

спрямованих на розвиток чакр? 
8. Чому по закінченню еніопсіанатомічного виконання вправ, спрямованих на розвиток чакр, 

важлива кольорова пранаяма? 
9. Послідовність розвитку чакр. 
 
Література:  14, 15, 17, 51.  
 
 

Тема практичного заняття № 19 
 Чакрова еніотерапія 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про чакрову 
еніотерапію 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
застосовувати чакрову еніотерапію 
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Навчальні питання:   
1. Чакрова еніотерапія 
2. Деформації, гіпотрофія, гіпертрофія, блокади та інформаційно-енергетичне забруднення 

чакр як причини хвороб 
3. Режими функціонування конусів чакри при чакровій еніотерапії 
4. Лікування за посередництвом відповідних чакр 

 
   Контрольні запитання: 

1. Що являє собою чакрова еніотерапія? 
2. Які структурно-функціональні порушення чакр є причиною хвороб? 
3. Які чакри використовують при чакровій еніотерапії? 
4. Які режими функціонування чакрових конусів необхідно встановити при загальному 

захворюванні організму? 
5. Які режими функціонування чакрових конусів необхідно встановити при хворобах, 

спричинених концентрацією великої кількості біопатогенних інформаційно-
енергетичних матерій? 

6. Які режими функціонування чакрових конусів необхідно встановити при хворобах, 
спричинених інформаційно-енергетичним виснаженням відповідного органа, відповідної 
системи, частини тіла або тіла у цілому? 

7. Які режими функціонування чакрових конусів необхідно встановити при хворобах, 
спричинених інформаційно-енергетичним забрудненням відповідного органа, 
відповідної системи або відповідного тіла? 

8. Які режими функціонування чакрових конусів необхідно встановити при хворобах, 
спричинених інформаційно-енергетичними блокадами? 

9. Які режими функціонування конусів необхідно встановити при хворобах, спричинених 
переохолодженням організму? 

10. Які режими функціонування чакрових конусів необхідно встановити при хворобах, 
спричинених гіперемією організму? 

11. Які режими функціонування конусів необхідно встановити при хворобах, спричинених 
інфекційними факторами? 

12. Які режими функціонування чакрових конусів необхідно встановити при хворобах, 
спричинених поліетіологічними факторами злоякісних пухлин? 

13. Які режими функціонування чакрових конусів необхідно встановити при хворобах, 
спричинених гіпертензією? 

14. Які режими функціонування чакрових конусів необхідно встановити при хворобах, 
спричинених гіпотензією? 

15. Які режими функціонування чакрових конусів необхідно встановити при хворобах, 
спричинених нервовим і психічним збудженням?   

16. Які режими функціонування чакрових конусів необхідно встановити при хворобах, 
спричинених гальмуванням та пригніченим станом психіки? 

17. Які фактори обумовлюють вибір відповідних чакр і чакрових конусів для проведення 
чакрової еніотерапії? 

 
Література: 14, 15, 16. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
З ЕНІОАНАТОМІЇ СИСТЕМИ КАНАЛІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ 

 
Вперше описаний тематичний план вивчення еніоанатомії системи каналів в 

університетах, який може бути адаптований до специфіки будь-якого вищого освітнього 
закладу. 

Ключові слова: навчальний план, еніоанатомія системи каналів, сушумна, меруданда, 
іда, пінгала, правий і лівий зіркові канали, меридіани, мікроканали, біологічно активні 
точки, еніоанатомічні технології.  

 
Впервые описан тематический план изучения эниоанатомии системы каналов в 

университетах, который может быть адаптирован к специфике любого высшего учебного 
заведения. 

Ключевые слова: учебный план, эниоанатомия системы каналов, сушумна, 
меруданда, ида, пингала, правый и левый звездные каналы, меридианы, микроканалы, 
биологически активные точки, эниоанатомические технологии. 

 
For the first time, a thematic plan for studying the enioanatomy of channals’ system in 

universities is de scribed. This plan can be adapted to the specifics of any higher education 
institution. 

Key words: syllabus, anioanatomy of channels’ system, sushumna, merudanda, ida, pingala, 
right and left star channels, meridians, microchannels, biologically active points, enioanatomical 
technologies. 

 
Актуальність. Незважаючи на те, що наприкінці ХХ і початку ХХІ століття 

описана еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини, розпрацьована і надрукована 
еніоанатомічна термінологія, розроблені еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології 
тренування, розвитку і вдосконалення людини, її тонкоматеріальних тіл, інтелекту, 
духовності та ПСІ-феноменальних здібностей, ця дисципліна ще не отримала державної 
підтримки і не включена в навчальні програми університетів. До сьогодні відсутня 
інформація про будь-які навчальні тематичні плани з викладання та вивчення 
еніоанатомії тонкоматеріальних тіл. Це одна з причин, чому ще й досі еніоанатомія не 
визнана навчальною і науковою дисципліною. Враховуючи важливість включення 
еніоанатомії в навчальні програми вищих освітніх закладів, нами розроблений тематичний 
план лекцій, практичних і семінарських занять з еніоанатомії тонкоматеріальних тіл 
людини.  

 
Тематичний план практичних занять з еніоанатомії складається з назви практичного 

заняття, кількості годин, навчальної і професійно орієнтованої мети, навчальних та контрольних 
запитань і літератури.  

Вивчення навчальної програми з еніоанатомії системи каналів дозволяє людині створити 
інформаційно-енергетичну основу розвитку своїх властивостей, особливостей, здібностей, 
фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей. Питання 
вказують, яка специфіка еніоанатомії системи каналів, її значення та конкретизують 
еніоанатомічний зміст навчальної програми.  

На окремих практичних заняттях увага повинна бути спрямована більшою мірою тільки 
на ті запитання і еніоанатомічні теми по системі каналів, які студент не може вивчити та 
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усвідомити всі взаємозалежності еніоанатомічних тем з системи каналів. Тематичний план 
вивчення еніоанатомії системи каналів і запитання до окремих тем є складені так, що дають 
можливість студенту самостійно вивчати еніоанатомію системи каналів під керівництвом 
викладачів. Наведені в навчальній програми еніоанатомічні теми з системи каналів і запитання 
практичних занять можуть бути змінені та адаптовані до професійної підготовки студентів у 
будь-якому університеті. 

Ознайомлення з тематичним планом, навчальними і контрольними запитаннями до 
кожного практичного заняття уможливлює студентам усвідомити зміст і обсяг еніоанатомії 
системи каналів, її значення і ті еніоанатомічні знання, якими студенти повинні оволодіти для 
застосування у майбутній професійній діяльності. Отримані знання еніоанатомії системи 
каналів дають можливість молодим спеціалістам: 

♦ оцінювати з позиції еніоанатомії системи каналів відомі технології, методи та засоби 
виховання, навчання, тренування, розвитку, лікування й соціалізації людини  

♦ коректувати з позиції еніоанатомії системи каналів індивідуальні еніотехнології, методи 
та засоби фізичного, психічного, духовного, ПСІ-феноменального, професійного і 
соціального вдосконалення  

♦ створювати з позиції еніоанатомії системи каналів нові еніотехнології, методи і засоби 
виховання, навчання, тренування, розвитку та вдосконалення людини, її тіл, 
властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, інтелектуальних, духовних, ПСІ-
феноменальних і соціальних можливостей  

♦ забезпечувати використання еніоанатомії системи каналів в еніотехнологіях 
еніолікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції та рекондиції 

♦ адекватно застосовувати еніоанатомію системи каналів в еніотерапевтичних технологіях 
еніолікування будь-яких хвороб 

♦ з врахуванням еніоанатомії системи каналів створювати комплекси інтегральних 
медичних технологій з еніотехнологіями індивідуального еніолікування 

♦ поєднувати процес лікування, виховання і навчання тощо. 
 

 
 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№      Назва теми практичного заняття Кількість 

навчальних 
годин 

1 2 3 

1. Еніоанатомія каналів, мікроканалів та їх класифікація 2 

2. Сушумна та її система каналів 2 

3. Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток 
сушумни 

2 

4. Меруданда та її система каналів 2 

5. Іда та її система каналів 2 

6. Пінгала та її система каналів 2 

7. Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток 
меруданди, іди, пінгали 

2 

8. Анастомозні вузли з'єднання 2 
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 Продовження ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

9. Правий зірковий канал і його система каналів 2 

10. Лівий зірковий канал і його система каналів 2 

11. Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток 
зіркових каналів 

2 

12. Еніоанатомія меридіанів легень, товстої кишки, шлунка та селезінки-підшлункової залози 2 

13. Еніоанатомія меридіанів серця, тонкої кишки, сечового міхура та нирок 2 

14. Еніоанатомія меридіанів перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура та печінки 2 

15. Еніоанатомія заднього та переднього серединних меридіанів 2 

16. Еніоанатомія біологічно активних точок 2 

17. Меридіанова система каналів і автономна меридіанова система каналів 2 

18. Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток 
меридіанів 

2 

19. Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток 
біологічно активних точок   

2 

20. Реакції тонкоматеріальних тіл на вплив інформаційно-енергетичних матерій відповідних 
діапазонів електромагнітного спектра 

2 

21. Еніотерапевтичне значення тонкоматеріальних тіл людини 2 

22. Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток 
оболонок тонкоматеріальних тіл людини 

2 

всього  44 

 
Тема практичного заняття № 1 

Еніоанатомія каналів, мікроканалів та їх класифікація    
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніоанатомію 
каналів, мікроканалів та їх класифікацію 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
еніоанатомічному розумінню каналів, мікроканалів та їх класифікації 
 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомія мікроканалів та каналів тонкоматеріальних тіл людини 
2. Сітки субультраканалів 
3. Класифікація мікроканалів 
4. Міжмікроканалові та міжканалові з'єднання 

    
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою мікроканал? Які його структура, частини, функції? 
2. Як утворюються ультраканали і субультраканали? 
3. Які мікроканали розрізняють за структурами, що їх утворюють? 
4. Які мікроканали розрізняють за топографією? 
5. Які мікроканали розрізняють за розміщенням по відношенню до структури? 
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6. Які мікроканали розрізняють за спрямуванням? 
7. Які мікроканали розрізняють за складом? 
8. Які мікроканали розрізняють за з'єднаннями? 
9. Як мікроканали розрізняють за величиною? 
10. Які мікроканали розрізняють за довжиною? 
11. Які мікроканали розрізняють за будовою? 
12. Які мікроканали розрізняють за кольором? 
13. Які мікроканали розрізняють за компонентністю інформаційно-енергетичних матерій, 

що їх будують? 
14. Які мікроканали розрізняють за кольоровим складом інформаційно-енергетичних 

матерій, що їх будують? 
15. Які мікроканали розрізняють за діапазонами електромагнітного спектра? 
16. Які мікроканали розрізняють за частотою функціонування? 
17. Які частини мають канали? 
18. Що являє собою сітка субультраканалів? 
19. Які є сітки субультраканалів? 
20. За якими ознаками можна класифікувати мікроканали? 
21. Які є мікроканалові з'єднання? 
22. Які є міжканалові з'єднання? 
23. Що являють собою міжмікроканалові анастомозні з'єднання? 
24. Що являють собою міжмікроканалові синаптичні з'єднання? 
 
Література: 1, 28, 29, 33, 36, 38, 39, 40, 41. 
 
 

Тема практичного заняття № 2 
Сушумна та її система каналів    

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніоанатомію 
сушумни та її системи каналів. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексоте-
рапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів еніоанатомічному 
розумінню сушумни та її системи каналів. 
 
Навчальні питання:   
1. Еніоанатомія сушумни 
2. Основа сушумни: чакрово-сушумнові сегменти, сушумнові тріади та шари 
3. Класифікація сушумнових тріад 
4. Додаткова структура сушумни 
5. Власна структура сушумни 
6. Інформаційно-енергетичні біоплазми сушумни 
7. Сушумнова система інформаційно-енергетичних каналів 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою сушумна? Як вона утворюється? 
2. Яку структуру має сушумна? 
3. Що являє собою основа сушумни? 
4. Які структури утворюють основу сушумни? 
5. Як утворюється чакрово-сушумновий сегмент? 
6. Які чакрово-сушумнові сегменти має основа сушумни? 
7. Що являє собою сушумнова тріада? 
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8. Як утворюється тріада сушумни? Скільки тріад має основа сушумни? 
9. Які є шари і скільки шарів має основа сушумни? 
10. За якими ознаками класифікують сушумнові тріади? 
11. Що являє собою додаткова структура сушумни? 
12. Які структури утворюють додаткову структуру сушумни? 
13. Що являє собою власна структура сушумни? 
14. Які структурні утворення власної структури сушумни відносяться до 

внутрішньосушумнових? 
15. Які структурні утворення власної структури сушумни відносяться до 

зовнішньосушумнових? 
16. В яких структурах сушумни утворюються індивідуально-універсальна, специфічні та 

високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми? 
17. Як утворюється внутрішньосушумнова сітка субультраканалів? 
18. Що являє собою сушумнова інформаційно-енергетична система каналів? 
19. Які частини має сушумнова інформаційно-енергетична система каналів? 
 
Література: 1, 12, 13, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 41.  
 
 

Тема практичного заняття № 3 
 Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, 
спрямованих на тренування і розвиток  сушумни 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніопсіанатомічну 
технологію виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток сушумни. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексоте-
рапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів всебічному 
еніоанатомічному розумінню еніопсіанатомічної технології виконання вправ, спрямованих на 
тренування і розвиток сушумни. 
 

Навчальні питання:   
1. Стадії розвитку сушумни 
2. Перша стадія: утворення умов 
3. Друга стадія: налаштування еніопсихіки 
4. Третя стадія: встановлення інформаційно-енергетичного контакту із сушумною 
5. Четверта стадія: виконання еніопсіанатомічних вправ із сушумною 
6. П'ята стадія: завершення вправ 

 
Контрольні запитання: 

1. Які еніопсіанатомічні технологічні стадії розвитку сушумни? 
2. Зміст стадії утворення умов для розвитку сушумни 
3. Зміст стадії налаштування еніопсихіки на виконання еніопсіанатомічних вправ, 

спрямованих на розвиток сушумни 
4. Зміст стадії інформаційно-енергетичного контакту з сушумною 
5. Зміст стадії виконання еніопсіанатомічних вправ із сушумною 
6. Зміст завершальної стадії еніопсіанатомічного виконання вправ з сушумною 
7. Чим обумовлений зміст 3-ої та 4-ої стадій еніопсіанатомічного виконання вправ, 

спрямованих на розвиток сушумни? 
8. Чому після закінчення еніопсіанатомічного виконання вправ, спрямованих на розвиток 

сушумни, важлива кольорова пранаяма? 
 
Література: 28, 29, 32, 38.  
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Тема практичного заняття № 4 
Меруданда та її система каналів 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про    еніоанатомію 
меруданди та її системи каналів. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню меруданди та її системи каналів. 
 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомія меруданди 
2. Основа меруданди: мерудандові тріади та шари 
3. Класифікація мерудандових, ідових і пінгалових тріад 
4. Додаткова структура меруданди 
5. Власна структура меруданди 
6. Інформаційно-енергетичні біоплазми меруданди 
7. Мерудандова система інформаційно-енергетичних каналів 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою меруданда і як вона утворюється? 
2. Яку структуру має меруданда? 
3. Що являє собою основа меруданди? 
4. Які структури утворюють основу меруданди? 
5. Що являє собою тріада основи меруданди? 
6. Як утворюється тріада меруданди? Скільки тріад має основа меруданди? 
7. Скільки шарів має основа меруданди? 
8. Що являє собою додаткова структура меруданди? 
9. Які структури утворюють додаткову структуру меруданди? 
10. Як утворюються тріади? Скільки тріад має додаткова структура меруданди? 
11. Які структури утворюють систематизовані шари додаткової структури меруданди? 
12. Які є систематизовані шари і скільки їх у додаткової структури меруданди? 
13. Що являє собою власна структура меруданди? 
14. Які структурні утворення власної структури меруданди відносяться до 

внутрішньомерудандових? 
15. Які структурні утворення власної структури меруданди відносяться до 

зовнішньомерудандових? 
16. У яких структурах меруданди утворюються індивідуально-універсальна, специфічні та 

високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми? 
17. Як утворюється внутрішньомерудандова сітка субультраканалів? 
18. Що являє собою мерудандова інформаційно-енергетична система каналів? 
19. Які частини має мерудандова інформаційно-енергетична система каналів? 
 
Література: 1, 8, 9, 28, 29, 36, 38, 39, 41. 
 

Тема практичного заняття № 5 
Іда та її система каналів 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніоанатомію іди 
та її системи каналів. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексоте-
рапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів всебічному 
еніоанатомічному розумінню іди та її системи каналів. 
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Навчальні питання:   
1. Еніоанатомія іди 
2. Основа іди: ідові тріади та шари 
3. Класифікація ідових тріад 
4. Додаткова структура іди 
5. Власна структура іди 
6. Інформаційно-енергетичні біоплазми іди 
7. Ідова система інформаційно-енергетичних каналів 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою іда і як вона утворюється? 
2. Яку структуру має іда? 
3. Що являє собою основа іди? 
4. Які структури утворюють основу іди? 
5. Що являє собою тріада основи іди? 
6. Як утворюється тріада іди? Скільки тріад має основа іди? 
7. Скільки шарів має основа іди? 
8. Що являє собою додаткова структура іди? 
9. Які структури утворюють додаткову структуру іди? 
10. Як утворюються тріади? Скільки тріад має додаткова структура іди? 
11. Які структури утворюють систематизовані шари додаткової структури іди? 
12. Які існують систематизовані шари і скільки їх у додаткової структури іди? 
13. Що являє собою власна структура іди? 
14. Які структурні утворення власної структури іди відносяться до внутрішньоідових? 
15. Які структурні утворення власної структури іди відносяться до зовнішньоідових? 
16. В яких структурах іди утворюються індивідуально-універсальна, специфічні та 

високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми? 
17. Як утворюється внутрішньоідова сітка субультраканалів? 
18. Яка топографія іди? 
19. Що являє собою ідова інформаційно-енергетична система каналів? 
20. Які частини має ідова інформаційно-енергетична система каналів? 
 
Література: 1, 8, 9, 28, 29, 36, 38, 39, 41. 
 
 

Тема практичного заняття № 6 
Пінгала та її система каналів 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніоанатомію 
пінгали та її системи каналів. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню пінгали та її системи каналів. 
 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомія пінгали 
2. Основа пінгали: пінгалові тріади та шари 
3. Класифікація пінгалових тріад 
4. Додаткова структура пінгали 
5. Власна структура пінгали 
6. Інформаційно-енергетичні біоплазми пінгали 
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7. Пінгалова система інформаційно-енергетичних каналів 
8. Мерудандо-ідо-пінгалова система каналів 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою пінгала і як вона утворюється? 
2. Яку структуру має пінгала? 
3. Що являє собою основа пінгали? 
4. Які структури утворюють основу пінгали? 
5. Що являє собою тріада основи пінгали? 
6. Як утворюється тріада пінгали? Скільки тріад має основа пінгали? 
7. Скільки шарів має основа пінгали? 
8. Що являє собою додаткова структура пінгали? 
9. Які структури утворюють додаткову структуру пінгали? 
10. Як утворюються тріади? Скільки тріад має додаткова структура пінгали? 
11. Які структури утворюють систематизовані шари додаткової структури пінгали? 
12. Які існують систематизовані шари і скільки їх у додаткової структури пінгали? 
13. Що являє собою власна структура пінгали? 
14. Які структурні утворення власної структури пінгали відносяться до 

внутрішньопінгалових? 
15. Які структурні утворення власної структури пінгали відносяться до 

зовнішньопінгалових? 
16. В яких структурах пінгали утворюються індивідуально-універсальна, специфічні та 

високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми? 
17. Як утворюється внутрішньопінгалова сітка субультраканалів? 
18. Яка топографія пінгали? 
19. Що являє собою ідова інформаційно-енергетична система каналів? 
20. Які частини має пінгалова інформаційно-енергетична система каналів? 
21. Що являє собою мерудандо-ідо-пінгалова інформаційно-енергетична система каналів? 
22. Які частини має  мерудандо-ідо-пінгалова  інформаційно-енергетична система каналів? 
 
Література: 1, 8, 9, 28, 29, 36, 38, 39, 41. 
 
 

Тема практичного заняття № 7 
 Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, 

спрямованих на тренування і розвиток меруданди, іди, пінгали 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніопсіанатомічну технологію виконання вправ, 
спрямованих на тренування і розвиток меруданди, іди, пінгали. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню еніопсіанатомічної технології виконання вправ, 
спрямованих на тренування і розвиток меруданди, іди, пінгали. 
 

Навчальні питання:   
1. Стадії розвитку меруданди, іди, пінгали 
2. Перша стадія: утворення умов 
3. Друга стадія: налаштування еніопсихіки 
4. Третя стадія: встановлення інформаційно-енергетичного контакту з мерудандою, ідою та 

пінгалою 
5. Четверта стадія: виконання еніопсіанатомічних вправ з мерудандою, ідою та пінгалою 
6. П'ята стадія: завершення вправ 
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Контрольні запитання: 
1. Які еніопсіанатомічні технологічні стадії розвитку меруданди, іди, пінгали? 
2. Зміст стадії утворення умов для розвитку меруданди, іди та пінгали 
3. Зміст стадії налаштування еніопсихіки на виконання еніопсіанатомічних вправ, 

спрямованих на розвиток меруданди, іди та пінгали 
4. Зміст стадії інформаційно-енергетичного контакту з мерудандою, ідою та пінгалою 
5. Зміст стадії виконання еніопсіанатомічних вправ з мерудандою, ідою та пінгалою 
6. Зміст завершальної стадії еніопсіанатомічного виконання вправ з мерудандою, ідою та 

пінгалою 
7. Чим обумовлений зміст 3 і 4 стадій еніопсіанатомічного виконання вправ, спрямованих на 

розвиток меруданди, іди і пінгали? 
8. Чому після закінчення еніопсіанатомічного виконання вправ, спрямованих на розвиток 

меруданди, іди та пінгали, важлива кольорова пранаяма? 
 
Література: 29, 30, 32. 
 

Тема практичного заняття № 8 
Анастомозні вузли з'єднання 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про    еніоанатомію 
анастомозних вузлів з'єднання. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню анастомозних вузлів з'єднання. 
 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомія анастомозних вузлів з'єднання 
2. Муладхаровий анастомозний вузол з'єднання 
3. Свадхістхановий анастомозний вузол з'єднання 
4. Маніпуровий анастомозний вузол з'єднання 
5. Анахатовий анастомозний вузол з'єднання 
6. Вішудховий анастомозний вузол з'єднання 
7. Аджно-медулярний анастомозний вузол з'єднання 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являють собою анастомозні вузли з'єднання? 
2. Яка топографія анастомозних вузлів з'єднання? 
3. Які канали і як саме з'єднуються в анастомозному вузлі? 
4. Чому анастомозні вузли є інтегральним, концентрованим і багаторівневим з'єднанням 

тонкоматеріальних тіл? 
5. Муладхаровий анастомозний вузол з'єднання. Утворення, топографія, з'єднання, 

значення. 
6. Свадхістхановий анастомозний вузол з'єднання. Утворення, топографія, з'єднання, 

значення. 
7. Маніпуровий анастомозний вузол з'єднання. Утворення, топографія, з'єднання, значення 
8. Анахатовий анастомозний вузол з'єднання. Утворення, топографія, з'єднання, значення. 
9. Вішудховий анастомозний вузол з'єднання. Утворення, топографія, з'єднання, значення. 
10. Аджно-медулярний  анастомозний вузол з'єднання. Утворення, топографія, з'єднання, 

значення. 
11. Які вузли відносяться до середніх, верхнього і нижнього? 
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12. Яке значення анастомозних вузлів в утворенні інтегральної інформаційно-енергетичної 
системи каналів? 

 
Література: 1, 28, 29, 36, 38, 39, 41. 
 

Тема практичного заняття № 9 
 Правий зірковий канал і його система каналів 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніоанатомію 
правого зіркового каналу і його системи каналів. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексо-
терапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів всебічному 
еніоанатомічному розумінню правого зіркового каналу і його системи каналів. 
 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомія правого зіркового каналу 
2. Основа правого зіркового каналу: семишарові каналові структури, чотиришарові каналові 

структури, тріади та шари 
3. Додаткова структура правого зіркового каналу 
4. Власна структура правого зіркового каналу 
5. Інформаційно-енергетичні біоплазми правого зіркового каналу 
6. Правозіркова система інформаційно-енергетичних каналів 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою правий зірковий канал і як він утворюється? 
2. Яку структуру має правий зірковий канал? 
3. Які структури утворюють правий зірковий канал? 
4. Що являє собою основа правого зіркового каналу? 
5. Що являє собою семишарова каналова структура основи правого зіркового каналу?   
6. Які семишарові каналові структури має основа правого зіркового каналу? Скільки цих 

структур? 
7. Яка послідовність розміщення  семишарових каналових структур основи правого 

зіркового каналу? 
8. Що являє собою чотиришарова каналова структура основи правого зіркового каналу?   
9. Топографія і значення чотиришарових каналових структур основи правого зіркового 

каналу 
10. Що являє собою тріада основи правого зіркового каналу?   
11. Як утворюється тріада правого зіркового каналу? Скільки тріад має основа правого 

зіркового каналу?   
12. Які є шари та скільки шарів основи правого зіркового каналу?   
13. Що являє собою додаткова структура правого зіркового каналу?   
14. Які структури утворюють додаткову структуру правого зіркового каналу?   
15. Як утворюється тріада правого зіркового каналу? Скільки тріад має додаткова структура 

правого зіркового каналу?   
16. Які структури утворюють систематизовані шари додаткової структури правого зіркового 

каналу? 
17. Які є систематизовані шари і скільки систематизованих шарів додаткової структури 

правого зіркового каналу? 
18. Що являє собою власна структура правого зіркового каналу?   
19. Які структурні утворення власної структури правого зіркового каналу відносяться до 

внутрішньоправозіркових?   
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20. Які структурні утворення власної структури правого зіркового каналу відносяться до 
зовнішньоправозіркових? 

21. В яких структурах  правого зіркового каналу утворюються індивідуальна універсально-
специфічна, специфічні та високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні 
біоплазми? 

22. Як утворюється внутрішньоправозіркова сітка субультраканалів? 
23. Що являє собою правозіркова інформаційно-енергетична система каналів? 
24. Які частини має правозіркова інформаційно-енергетична система каналів? 
 
Література: 1, 4, 5, 10, 11, 28, 29, 36, 38, 39, 41.  
 

Тема практичного заняття № 10 
 Лівий зірковий канал і його система каналів 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніоанатомію 
лівого зіркового каналу і його системи каналів. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексо-
терапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів всебічному 
еніоанатомічному розумінню лівого зіркового каналу і його системи каналів. 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомія лівого зіркового каналу 
2. Основа лівого зіркового каналу: семишарові каналові структури, тріади та шари 
3. Додаткова структура лівого зіркового каналу 
4. Власна структура лівого зіркового каналу 
5. Інформаційно-енергетичні біоплазми лівого зіркового каналу 
6. Лівозіркова система інформаційно-енергетичних каналів 
7. Зіркова система інформаційно-енергетичних каналів 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою лівий зірковий канал і як він утворюється? 
2. Яку структуру має лівий зірковий канал? 
3. Які структури утворюють лівий зірковий канал? 
4. Що являє собою основа лівого зіркового каналу? 
5. Що являє собою семишарова каналова структура основи лівого зіркового каналу?   
6. Які семишарові каналові структури має основа лівого зіркового каналу? Скільки цих 

структур? 
7. Яка послідовність розміщення  семишарових каналових структур основи лівого 

зіркового каналу? 
8. Що являє собою тріада основи лівого зіркового каналу?   
9. Як утворюється тріада лівого зіркового каналу? Скільки тріад має основа лівого 

зіркового каналу? 
10. Які шари та скільки шарів має основа лівого зіркового каналу?   
11. Що являє собою додаткова структура лівого зіркового каналу?   
12. Які структури утворюють додаткову структуру лівого зіркового каналу?   
13. Як утворюється тріада лівого зіркового каналу? Скільки тріад має додаткова структура 

лівого зіркового каналу? 
14. Які структури утворюють систематизовані шари додаткової структури лівого зіркового 

каналу? 
15. Які систематизовані шари і скільки систематизованих шарів має додаткова структура 

лівого зіркового каналу? 
16. Що являє собою власна структура лівого зіркового каналу?   
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17. Які структурні утворення власної структури лівого зіркового каналу відносяться до 
внутрішньолівозіркових? 

18. Які структурні утворення власної структури лівого зіркового каналу відносяться до 
зовнішньолівозіркових? 

19. В яких структурах лівого зіркового каналу утворюються індивідуальна універсально-
специфічна, специфічні та високоспецифічні життєві інформаційно-енергетичні 
біоплазми? 

20. Як утворюється внутрішньолівозіркова сітка субультраканалів? 
21. Що являє собою лівозіркова інформаційно-енергетична система каналів? 
22. Які частини має лівозіркова інформаційно-енергетична система каналів? 
23. Що являє собою зіркова система? 
24. Що являє собою зіркова інформаційно-енергетична система каналів? 
25. Які частини має зіркова інформаційно-енергетична система каналів? 
 
Література: 1, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 36, 38, 39, 41.  
 

Тема практичного заняття № 11 
Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, спрямованих 

на тренування і розвиток зіркових каналів 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніопсіанатомічну 
технологію виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток зіркових каналів. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексоте-
рапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів всебічному 
еніоанатомічному розумінню еніопсіанатомічної технології виконання вправ, спрямованих на 
тренування і розвиток зіркових каналів. 
 

Навчальні питання:   
1. Стадії розвитку зіркових каналів 
2. Перша стадія: утворення умов 
3. Друга стадія: налаштування еніопсихіки 
4. Третя стадія: встановлення інформаційно-енергетичного контакту з зірковими каналами 
5. Четверта стадія: виконання еніопсіанатомічних вправ з зірковими каналами 
6. П'ята стадія: завершення вправ 

 
Контрольні запитання: 

1. Скільки стадій має еніопсіанатомічне виконання вправ, спрямованих на тренування і 
розвиток зіркових каналів? 

2. Зміст стадії утворення умов для розвитку зіркових каналів 
3. Зміст стадії налаштування еніопсихіки на виконання еніопсіанатомічних вправ, 

спрямованих на розвиток зіркових каналів 
4. Зміст стадії інформаційно-енергетичного контакту із зірковими каналами 
5. Зміст стадії виконання еніопсіанатомічних вправ із зірковими каналами 
6. Зміст завершальної стадії еніопсіанатомічного виконання вправ із зірковими каналами 
7. Чим обумовлений зміст 3-ї та 4-ї стадій еніопсіанатомічного виконання вправ, 

спрямованих на розвиток зіркових каналів? 
8. Чому після закінчення виконання вправ, спрямованих на розвиток зіркових каналів, 

важлива кольорова пранаяма? 
 
Література: 28, 29, 32. 
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Тема практичного заняття № 12 
Еніоанатомія меридіанів легень, товстої кишки, 

шлунка та селезінки-підшлункової залози 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніоанатомію 
меридіанів легень, товстої кишки, шлунка та селезінки-підшлункової залози. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
еніоанатомічному розумінню меридіанів легень, товстої кишки, шлунка та селезінки-
підшлункової залози. 

 
Навчальні питання:   

1. Меридіан легень: основа, додаткова та власна структури, симетрична пара, біологічно 
активні точки і автономна система мікроканалів меридіанів легень 

2. Меридіан товстої кишки: основа, додаткова та власна структури, симетрична пара, 
біологічно активні точки і автономна система мікроканалів меридіанів товстої кишки 

3. Меридіан шлунка: основа, додаткова та власна структури, симетрична пара, біологічно 
активні точки і автономна система мікроканалів меридіанів шлунка 

4. Меридіан селезінки-підшлункової залози: основа, додаткова та власна структури, 
симетрична пара, біологічно активні точки і автономна система мікроканалів меридіанів 
селезінки-підшлункової залози 

5. Симетричні пари меридіанів 
 

Контрольні запитання: 
1. Що являє собою меридіан легень і як він утворюється? 
2. Що являє собою основа меридіана легень? 
3. Що являє собою додаткова структура меридіана легень? 
4. Що являє собою власна структура меридіана легень? 
5. Як утворюється симетрична пара меридіанів легень? 
6. Яке значення мають біологічно активні точки меридіана легень? 
7. Що являє собою автономна система мікроканалів меридіанів легень? 
8. Що являє собою меридіан товстої кишки і як він утворюється? 
9. Що являє собою основа меридіана товстої кишки? 
10. Що являє собою додаткова структура меридіана товстої кишки? 
11. Що являє собою власна структура меридіана товстої кишки? 
12. Як утворюється симетрична пара меридіанів товстої кишки? 
13. Яке значення мають біологічно активні точки меридіана товстої кишки? 
14. Що являє собою автономна система мікроканалів меридіанів товстої кишки? 
15. Що являє собою меридіан шлунка і як він утворюється? 
16. Що являє собою основа меридіана шлунка? 
17. Що являє собою додаткова структура меридіана шлунка? 
18. Що являє собою власна структура меридіана шлунка? 
19. Як утворюється симетрична пара меридіанів шлунка? 
20. Яке значення мають біологічно активні точки меридіана шлунка? 
21. Що являє собою автономна система мікроканалів меридіанів шлунка? 
22. Що являє собою меридіан селезінки-підшлункової залози і як він утворюється? 
23. Що являє собою основа меридіана селезінки-підшлункової залози? 
24. Що являє собою додаткова структура меридіана селезінки-підшлункової залози? 
25. Що являє собою власна структура меридіана селезінки-підшлункової залози? 
26. Як утворюється симетрична пара меридіанів селезінки-підшлункової залози? 
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27. Яке значення мають біологічно активні точки меридіана селезінки-підшлункової залози? 
28. Що являє собою автономна система мікроканалів меридіанів селезінки-підшлункової 

залози? 
29. Що являє собою симетрична пара меридіанів, скільки симетричних пар і чим вони 

відрізняються? 
 
Література: 1, 16, 20, 23, 26, 28, 29, 36, 38, 39, 41.  
 

Тема практичного заняття № 13 
Еніоанатомія меридіанів серця, тонкої кишки, сечового міхура та нирок    

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніоанатомію 
меридіанів серця, тонкої кишки, сечового міхура та нирок. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
еніоанатомічному розумінню меридіанів серця, тонкої кишки, сечового міхура та нирок. 

Навчальні питання:   
1. Меридіан серця: основа, додаткова та власна структури, симетрична пара, біологічно 

активні точки і автономна система мікроканалів меридіанів серця 
2. Меридіан тонкої кишки: основа, додаткова та власна структури, симетрична пара, 

біологічно активні точки і автономна система мікроканалів меридіанів тонкої кишки 
3. Меридіан сечового міхура: основа, додаткова та власна структури, симетрична пара, 

біологічно активні точки і автономна система мікроканалів меридіанів сечового міхура 
4. Меридіан нирок: основа, додаткова та власна структури, симетрична пара, біологічно 

активні точки і автономна система мікроканалів меридіанів нирок 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою меридіан серця і як він утворюється? 
2. Що являє собою основа меридіана серця? 
3. Що являє собою додаткова структура меридіана серця? 
4. Що являє собою власна структура меридіана серця? 
5. Як утворюється симетрична пара меридіанів серця? 
6. Яке значення мають біологічно активні точки меридіана серця? 
7. Що являє собою автономна система мікроканалів меридіанів серця? 
8. Що являє собою меридіан тонкої кишки і як він утворюється? 
9. Що являє собою основа меридіана тонкої кишки? 
10. Що являє собою додаткова структура меридіана тонкої кишки? 
11. Що являє собою власна структура меридіана тонкої кишки? 
12. Як утворюється симетрична пара меридіанів тонкої кишки? 
13. Яке значення мають біологічно активні точки меридіана тонкої кишки? 
14. Що являє собою автономна система мікроканалів меридіанів тонкої кишки? 
15. Що являє собою меридіан сечового міхура і як він утворюється? 
16. Що являє собою основа меридіана сечового міхура? 
17. Що являє собою додаткова структура меридіана сечового міхура? 
18. Що являє собою власна структура меридіана сечового міхура? 
19. Як утворюється симетрична пара меридіанів сечового міхура? 
20. Яке значення мають біологічно активні точки меридіана сечового міхура? 
21. Що являє собою автономна система мікроканалів меридіанів сечового міхура? 
22. Що являє собою меридіан нирок і як він утворюється? 
23. Що являє собою основа меридіана нирок? 
24. Що являє собою додаткова структура меридіана нирок? 
25. Що являє собою власна структура меридіана нирок? 
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26. Як утворюється симетрична пара меридіанів нирок? 
27. Яке значення мають біологічно активні точки меридіана нирок? 
28. Що являє собою автономна система мікроканалів меридіанів нирок? 
 
Література: 1, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 36, 38, 39, 41. 
 

Тема практичного заняття № 14 
 Еніоанатомія меридіанів перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура та печінки    

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніоанатомію 
меридіанів перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура та печінки.   
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
еніоанатомічному розумінню меридіанів  перикарда, трьох обігрівачів, жовчного міхура та 
печінки.   

 
Навчальні питання:   

1. Меридіан перикарда: основа, додаткова та власна структури,  симетрична пара, біологічно 
активні точки і автономна система мікроканалів меридіанів  перикарда 

2. Меридіан трьох обігрівачів: основа, додаткова та власна структури, симетрична пара, 
біологічно активні точки і автономна система мікроканалів меридіанів трьох обігрівачів 

3. Меридіан жовчного міхура: основа, додаткова та власна структури, симетрична пара, 
біологічно активні точки і автономна система мікроканалів меридіанів жовчного міхура 

4. Меридіан печінки: основа, додаткова та власна структури, симетрична пара, біологічно 
активні точки і автономна система мікроканалів меридіанів печінки 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою меридіан перикарда і як він утворюється? 
2. Що являє собою основа меридіана перикарда? 
3. Що являє собою додаткова структура меридіана перикарда? 
4. Що являє собою власна структура меридіана перикарда? 
5. Як утворюється симетрична пара меридіанів перикарда? 
6. Яке значення мають біологічно активні точки меридіана перикарда? 
7. Що являє собою автономна система мікроканалів меридіанів перикарда? 
8. Що являє собою меридіан трьох обігрівачів і як він утворюється? 
9. Що являє собою основа меридіана трьох обігрівачів? 
10. Що являє собою додаткова структура меридіана трьох обігрівачів? 
11. Що являє собою власна структура меридіана трьох обігрівачів? 
12. Як утворюється симетрична пара меридіанів трьох обігрівачів? 
13. Яке значення мають біологічно активні точки меридіана трьох обігрівачів? 
14. Що являє собою автономна система мікроканалів меридіанів трьох обігрівачів? 
15. Що являє собою меридіан жовчного міхура і як він утворюється? 
16. Що являє собою основа меридіана жовчного міхура? 
17. Що являє собою додаткова структура меридіана жовчного міхура? 
18. Що являє собою власна структура меридіана жовчного міхура? 
19. Як утворюється симетрична пара меридіанів жовчного міхура? 
20. Яке значення мають біологічно активні точки меридіана жовчного міхура? 
21. Що являє собою автономна система мікроканалів меридіанів жовчного міхура? 
22. Що являє собою меридіан печінки і як він утворюється? 
23. Що являє собою основа меридіана печінки? 
24. Що являє собою додаткова структура меридіана печінки? 
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25. Що являє собою власна структура меридіана печінки? 
26. Як утворюється симетрична пара меридіанів печінки? 
27. Яке значення мають біологічно активні точки меридіана печінки? 
28. Що являє собою автономна система мікроканалів меридіанів печінки? 
 
Література: 1, 15, 18, 19, 25, 28, 29, 36, 38, 39, 41. 
 

Тема практичного заняття № 15 
Еніоанатомія заднього та переднього серединних меридіанів    

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніоанатомію 
заднього та переднього серединних меридіанів. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
еніоанатомічному розумінню заднього та переднього серединних меридіанів. 
 

Навчальні питання:   
1. Задній серединний меридіан: основа, додаткова та власна структури, біологічно активні 

точки і автономна система мікроканалів 
2. Система мікроканалів заднього серединного меридіана 
3. Передній серединний меридіан: основа, додаткова та власна структури, біологічно активні 

точки і автономна система мікроканалів 
4. Система мікроканалів переднього серединного меридіана 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою задній серединний меридіан і як він утворюється? 
2. Що являє собою основа заднього серединного меридіана? 
3. Що являє собою додаткова структура заднього серединного меридіана? 
4. Що являє собою власна структура заднього серединного меридіана? 
5. Яке значення мають біологічно активні точки заднього серединного меридіана? 
6. Що являє собою система мікроканалів заднього серединного меридіана? 
7. Що являє собою передній серединний меридіан і як він утворюється? 
8. Що являє собою основа переднього серединного меридіана? 
9. Що являє собою додаткова структура переднього серединного меридіана? 
10. Що являє собою власна структура переднього серединного меридіана? 
11. Яке значення мають біологічно активні точки переднього серединного меридіана? 
12. Що являє собою система мікроканалів переднього серединного меридіана? 
 
Література: 1, 14, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 41. 
 

Тема практичного заняття № 16 
Еніоанатомія біологічно активних точок    

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніоанатомію 
біологічно активних точок. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
еніоанатомічному розумінню біологічно активних точок. 
 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомія біологічно активних точок, їх утворення, форма, структура, функції 
2. Мікроканали, ультраканали і субультраканали біологічно активної точки 
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3. Мембрана, мікромембрани, ультрамембрани і субультрамембрани біологічно активної 
точки 

4. Особливості біологічно активних точок 
5. Класифікація біологічно активних точок 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою меридіанова біологічна активна точка і як вона утворюється? 
2. Яку структуру, форму і функції має біологічно активна точка? 
3. Які мікроканали, ультраканали і субультраканали має біологічно активна точка? 
4. Яку структуру має мембрана біологічно активної точки? 
5. Як утворюються мембрана, мікромембрани, ультрамембрани і субультрамембрани 

біологічно активної точки? 
6. Які особливості біологічно активної точки? 
7. Які є біологічно активні точки? 
 
Література: 1, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 41. 
 

Тема практичного заняття № 17 
Меридіанова система і автономна меридіанова система каналів    

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про меридіанову 
систему та автономну меридіанову систему каналів. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
еніоанатомічному розумінню меридіанової системи та автономної меридіанової системи 
каналів. 
 

Навчальні питання:   
1. Еніоанатомія меридіанової системи 
2. Меридіанова система інформаційно-енергетичних каналів 
3. Меридіанова субсистема інформаційно-енергетичних каналів 
4. Меридіанова субультрасистема інформаційно-енергетичних каналів 
5. Меридіанова автономна система інформаційно-енергетичних каналів 
6. Меридіанова система кольорових каналів 
7. Меридіанова система каналів тонкоматеріального тіла 

 
Контрольні запитання: 

1. Що являє собою меридіанова система і як вона утворюється? 
2. Які каналові структури являються складовими меридіанової системи? 
3. Що являє собою меридіанова інформаційно-енергетична система каналів і як вона 

утворюється? 
4. Які каналові структури являються складовими меридіанової інформаційно-енергетичної 

системи каналів? 
5. Що являє собою меридіанова субсистема інформаційно-енергетичних  каналів і як вона 

утворюється? 
6. Які каналові структури являються складовими меридіанової субсистеми інформаційно-

енергетичних каналів? 
7. Що являє собою меридіанова субультрасистема інформаційно-енергетичних  каналів і як 

вона утворюється? 
8. Які каналові структури являються складовими меридіанової субультрасистеми 

інформаційно-енергетичних каналів? 
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9. Що являє собою меридіанова автономна система інформаційно-енергетичних каналів і 
як вона утворюється? 

10. Які каналові структури являються складовими меридіанової автономної системи 
інформаційно-енергетичних каналів? 

11. Які частини має меридіанова автономна система інформаційно-енергетичних  каналів? 
12. Що являє собою меридіанова система кольорових каналів і як вона утворюється? 
13. Які каналові структури має меридіанова система кольорових каналів? 
14. Які частини має меридіанова система кольорових каналів? 
15. Що являє собою меридіанова система каналів тонкоматеріального тіла і як вона 

утворюється? 
16. Які каналові структури має меридіанова система каналів тонкоматеріального тіла? 
17. Які частини має меридіанова система каналів тонкоматеріального тіла? 
18. Які існують меридіанові системи каналів тонкоматеріальних тіл? 
 
Література: 28, 29, 39, 40, 41. 
 

Тема практичного заняття № 18 
Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, спрямованих 

на тренування і розвиток меридіанів 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніопсіанатомічну 
технологію виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток меридіанів. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню еніопсіанатомічної технології виконання вправ, 
спрямованих на тренування і розвиток меридіанів. 
 

Навчальні питання:   
1. Стадії розвитку меридіанів 
2. Перша стадія: утворення умов 
3. Друга стадія: налаштування еніопсихіки 
4. Третя стадія: встановлення інформаційно-енергетичного контакту з меридіанами 
5. Четверта стадія: виконання еніопсіанатомічних вправ із меридіанами 
6. П'ята стадія: завершення вправ 

 
Контрольні запитання: 

1. Які стадії має еніопсіанатомічне виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток 
меридіанів, та яка їх послідовність? 

2. Зміст стадії утворення умов для тренування і розвитку меридіанів 
3. Зміст стадії налаштування еніопсихіки на виконання еніопсіанатомічних вправ, 

спрямованих на тренування і розвиток меридіанів 
4. Зміст стадії інформаційно-енергетичного контакту з меридіанами 
5. Зміст стадії виконання еніопсіанатомічних вправ з меридіанами 
6. Зміст завершальної стадії еніопсіанатомічного виконання вправ з меридіанами 
7. Чим обумовлений зміст 3-ої і 4-ої стадій виконання вправ, спрямованих на тренування і 

розвиток меридіанів? 
8. Чому після закінчення еніопсіанатомічного виконання вправ, спрямованих на тренування і 

розвиток меридіанів, важлива кольорова пранаяма? 
 

Література: 28, 29, 32, 38.  
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Тема практичного заняття № 19 
Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, спрямованих на 

тренування і розвиток біологічно активних точок   
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніопсіанатомічну 
технологію виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток біологічно активних точок.   
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню еніопсіанатомічної технології виконання вправ, 
спрямованих на тренування і розвиток біологічно активних точок.   
 

Навчальні питання:   
1. Стадії розвитку біологічно активних точок   
2. Перша стадія: утворення умов 
3. Друга стадія: налаштування еніопсихіки 
4. Третя стадія: встановлення інформаційно-енергетичного контакту з біологічно активними 

точками 
5. Четверта стадія: виконання еніопсіанатомічних вправ з біологічно активною точкою 
6. П'ята стадія: завершення вправ 

 
Контрольні запитання: 

1. Які стадії має еніопсіанатомічне виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток 
біологічно активної точки, та яка їх послідовність? 

2. Зміст стадії утворення умов для тренування і розвитку біологічно активної точки 
3. Зміст стадії налаштування еніопсихіки на виконання еніопсіанатомічних вправ, 

спрямованих на тренування і розвиток біологічно активної точки 
4. Зміст стадії інформаційно-енергетичного контакту з біологічно активною точкою 
5. Зміст стадії виконання еніопсіанатомічних вправ з біологічно активною точкою 
6. Зміст завершальної стадії еніопсіанатомічного виконання вправ з біологічно активною 

точкою 
7. Чим обумовлений зміст 3 і 4 стадій виконання вправ, спрямованих на тренування і 

розвиток біологічно активної точки? 
8. Яка послідовність розвитку компонентних структур біологічно активної точки? 
9. Чому після закінчення еніопсіанатомічного виконання вправ, спрямованих на розвиток 

біологічно активної точки, важлива кольорова пранаяма? 
 

Література: 28, 29, 32, 38.  
 

Тема практичного заняття № 20 
Еніопсіанатомічна технологія виконання вправ, спрямованих 

 на тренування і розвиток оболонок тонкоматеріальних тіл 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніопсіанатомічну 
технологію виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток оболонок 
тонкоматеріальних тіл. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню еніопсіанатомічної технології виконання вправ, 
спрямованих на тренування і розвиток оболонок тонкоматеріальних тіл. 
 

Навчальні питання:   
1. Стадії розвитку оболонок тонкоматеріальних тіл 
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2. Перша стадія: утворення умов 
3. Друга стадія: налаштування еніопсихіки 
4. Третя стадія: встановлення інформаційно-енергетичного контакту з оболонками 

тонкоматеріальних тіл 
5. Четверта стадія: виконання еніопсіанатомічних вправ з оболонками тонкоматеріальних тіл 
6. П'ята стадія: завершення вправ 

 
Контрольні запитання: 

1. Які стадії має еніопсіанатомічне виконання вправ, спрямованих на тренування і розвиток 
оболонок, та яка їх послідовність? 

2. Зміст стадії утворення умов для розвитку оболонок 
3. Зміст стадії налаштування еніопсихіки на виконання еніопсіанатомічних вправ, 

спрямованих на тренування і розвиток оболонок 
4. Зміст стадії інформаційно-енергетичного контакту з оболонками 
5. Зміст стадії виконання еніопсіанатомічних вправ з оболонками 
6. Зміст завершальної стадії еніопсіанатомічного виконання вправ з оболонками 
7. Чим обумовлений зміст 3-ої та 4-ої стадій виконання вправ, спрямованих на тренування і 

розвиток оболонок? 
8. Чому після закінчення еніопсіанатомічного виконання вправ, спрямованих на тренування і 

розвиток оболонок, важлива кольорова пранаяма? 
 

Література: 28, 29, 32. 
 
 

Тема практичного заняття № 21 
Реакції тонкоматеріальних тіл на вплив інформаційно-енергетичних матерій відповідних 

діапазонів електромагнітного спектра 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про реакції 
тонкоматеріальних тіл на вплив інформаційно-енергетичних матерій відповідних діапазонів 
електромагнітного спектра. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню реакцій тонкоматеріальних тіл на вплив інформаційно-
енергетичних матерій відповідних діапазонів електромагнітного спектра. 
 

Навчальні питання:   
1. Реакції тонкоматеріальних тіл на аплікації червоними інформаційно-енергетичними 

матеріями 
2. Реакції тонкоматеріальних тіл на аплікації оранжевими інформаційно-енергетичними 

матеріями 
3. Реакції тонкоматеріальних тіл на аплікації жовтими інформаційно-енергетичними 

матеріями 
4. Реакції тонкоматеріальних тіл на аплікації зеленими інформаційно-енергетичними 

матеріями 
5. Реакції тонкоматеріальних тіл на аплікації блакитними інформаційно-енергетичними 

матеріями 
6. Реакції тонкоматеріальних тіл на аплікації бірюзовими інформаційно-енергетичними 

матеріями 
7. Реакції тонкоматеріальних тіл на аплікації синіми інформаційно-енергетичними 

матеріями 
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8. Реакції тонкоматеріальних тіл на аплікації бузковими інформаційно-енергетичними 
матеріями 

9. Реакції тонкоматеріальних тіл на аплікації фіолетовими інформаційно-енергетичними 
матеріями 

10. Реакції тонкоматеріальних тіл на аплікації рожевими інформаційно-енергетичними 
матеріями 

11. Реакції тонкоматеріальних тіл на аплікації білими інформаційно-енергетичними 
матеріями 

12. Реакції тонкоматеріальних тіл на аплікації золотими інформаційно-енергетичними 
матеріями 

Контрольні запитання: 
1. Які тонкоматеріальні тіла і чому реагують на аплікації червоними інформаційно-

енергетичними матеріями? 
2. Які тонко матеріальні тіла і чому реагують на аплікації оранжевими інформаційно-

енергетичними матеріями? 
3. Які тонкоматеріальні тіла і чому реагують на аплікації жовтими інформаційно-

енергетичними матеріями? 
4. Які тонкоматеріальні тіла і чому реагують на аплікації зеленими інформаційно-

енергетичними матеріями? 
5. Які тонкоматеріальні тіла і чому реагують на аплікації блакитними інформаційно-

енергетичними матеріями? 
6. Які тонкоматеріальні тіла і чому реагують на аплікації бірюзовими інформаційно-

енергетичними матеріями? 
7. Які тонкоматеріальні тіла і чому реагують на аплікації синіми інформаційно-

енергетичними матеріями? 
8. Які тонкоматеріальні тіла і чому реагують на аплікації бузковими інформаційно-

енергетичними матеріями? 
9. Які тонкоматеріальні тіла і чому реагують на аплікації фіолетовими інформаційно-

енергетичними матеріями? 
10. Які тонкоматеріальні тіла і чому реагують на аплікації рожевими інформаційно-

енергетичними матеріями? 
11. Які тонкоматеріальні тіла і чому реагують на аплікації білими інформаційно-

енергетичними матеріями? 
12. Які тонкоматеріальні тіла і чому реагують на аплікації золотими інформаційно-

енергетичними матеріями? 
 
Література: 1, 2, 3, 29, 30, 31, 37, 40, 41. 
 

Тема практичного заняття № 22 
 Еніотерапевтичне значення тонкоматеріальних тіл людини 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніотерапевтичне 
значення тонкоматеріальних тіл людини. 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів 
всебічному еніоанатомічному розумінню еніотерапевтичного значення тонкоматеріальних тіл 
людини. 

Навчальні питання:   
1. Еніотерапевтичне значення червоного тіла при аплікації червоними інформаційно-

енергетичними матеріями 
2. Еніотерапевтичне значення світлосяюче-червоного тіла при аплікації світлосяюче-
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червоними інформаційно-енергетичними матеріями 
3. Еніотерапевтичне значення оранжевого тіла при аплікації оранжевими інформаційно-

енергетичними матеріями 
4. Еніотерапевтичне значення світлосяюче-оранжевого тіла при аплікації світлосяюче-

оранжевими інформаційно-енергетичними матеріями 
5. Еніотерапевтичне значення жовтого тіла при аплікації жовтими інформаційно-

енергетичними матеріями 
6. Еніотерапевтичне значення зеленого тіла при аплікації зеленими інформаційно-

енергетичними матеріями 
7. Еніотерапевтичне значення світлосяюче-зеленого тіла при аплікації світлосяюче-

зеленими інформаційно-енергетичними матеріями 
8. Еніотерапевтичне значення блакитного тіла при аплікації блакитними інформаційно-

енергетичними матеріями 
9. Еніотерапевтичне значення бірюзового тіла при аплікації бірюзовими інформаційно-

енергетичними матеріями 
10. Еніотерапевтичне значення синього тіла при  аплікації синіми інформаційно-

енергетичними матеріями 
11. Еніотерапевтичне значення бузкового тіла при аплікації бузковими інформаційно-

енергетичними матеріями 
12. Еніотерапевтичне значення фіолетового тіла при аплікації фіолетовими інформаційно-

енергетичними матеріями 
13. Еніотерапевтичне значення рожевого тіла при аплікації рожевими інформаційно-

енергетичними матеріями 
14. Еніотерапевтичне значення білого тіла при аплікації білими інформаційно-

енергетичними матеріями 
15. Еніотерапевтичне значення золотого тіла при аплікації золотими інформаційно-

енергетичними матеріями 
 

Контрольні запитання: 
1. При яких хворобах застосовуються еніотерапевтичні аплікації червоними інформаційно-

енергетичними матеріями? 
2. На які тонкоматеріальні тіла спрямовується еніотерапія червоними інформаційно-

енергетичними матеріями? 
3. При яких хворобах застосовуються еніотерапевтичні аплікації світлосяюче-червоними 

інформаційно-енергетичними матеріями? 
4. На які тіла спрямовується еніотерапія світлосяюче-червоними інформаційно-

енергетичними матеріями? 
5. При яких хворобах застосовуються еніотерапевтичні аплікації оранжевими 

інформаційно-енергетичними матеріями? 
6. На які тонкоматеріальні тіла спрямовується еніотерапія оранжевими інформаційно-

енергетичними матеріями? 
7. При яких хворобах застосовуються еніотерапевтичні аплікації світлосяюче-оранжевими 

інформаційно-енергетичними матеріями? 
8. На які тіла спрямовується еніотерапія світлосяюче-оранжевими інформаційно-

енергетичними матеріями? 
9. При яких хворобах застосовуються еніотерапевтичні аплікації жовтими інформаційно-

енергетичними матеріями? 
10. На які тонкоматеріальні тіла спрямовується еніотерапія жовтими інформаційно-

енергетичними матеріями? 
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11. При яких хворобах застосовуються еніотерапевтичні аплікації зеленими інформаційно-
енергетичними матеріями? 

12. На які тонкоматеріальні тіла спрямовується еніотерапія зеленими інформаційно-
енергетичними матеріями? 

13. При яких хворобах застосовуються еніотерапевтичні аплікації світлосяюче-зеленими 
інформаційно-енергетичними матеріями? 

14. На які тонкоматеріальні тіла спрямовується еніотерапія світлосяюче-зеленими 
інформаційно-енергетичними матеріями? 

15. При яких хворобах застосовуються еніотерапевтичні аплікації блакитними 
інформаційно-енергетичними матеріями? 

16. На які тонкоматеріальні тіла спрямовується еніотерапія блакитними інформаційно-
енергетичними матеріями? 

17. При яких хворобах застосовуються еніотерапевтичні аплікації бірюзовими 
інформаційно-енергетичними матеріями? 

18. На які тонкоматеріальні тіла спрямовується еніотерапія бірюзовими інформаційно-
енергетичними матеріями? 

19. При яких хворобах застосовуються еніотерапевтичні аплікації синіми інформаційно-
енергетичними матеріями? 

20. На які тонкоматеріальні тіла спрямовується еніотерапія синіми інформаційно-
енергетичними матеріями? 

21. При яких хворобах застосовуються еніотерапевтичні аплікації бузковими інформаційно-
енергетичними матеріями? 

22. На які тонкоматеріальні тіла спрямовується еніотерапія бузковими інформаційно-
енергетичними матеріями? 

23. При яких хворобах застосовуються еніотерапевтичні аплікації фіолетовими 
інформаційно-енергетичними матеріями? 

24. На які тонкоматеріальні тіла спрямовується еніотерапія фіолетовими інформаційно-
енергетичними матеріями? 

25. При яких хворобах застосовуються еніотерапевтичні аплікації рожевими інформаційно-
енергетичними матеріями? 

26. На які тонкоматеріальні тіла спрямовується еніотерапія рожевими інформаційно-
енергетичними матеріями? 

27. При яких хворобах застосовуються еніотерапевтичні аплікації білими інформаційно-
енергетичними матеріями? 

28. На які тонкоматеріальні тіла спрямовується еніотерапія білими інформаційно-
енергетичними матеріями? 

29. При яких хворобах застосовуються еніотерапевтичні аплікації золотими інформаційно-
енергетичними матеріями? 

30. На які тонкоматеріальні тіла спрямовується еніотерапія золотими інформаційно-
енергетичними матеріями? 

 
Література:  29, 30, 31, 40, 41. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ЕНІОАНАТОМІЇ 
ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ В УНІВЕРСИТЕТАХ 

 
Вперше описаний тематичний план вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл 

в університетах, який може бути адаптований до специфіки будь-якого вищого освітнього 
закладу. 

Ключові слова: навчальний план, еніоанатомія, інформаційно-енергетичні матерії, 
тонкоматеріальні тіла, оболонки, чакри, система інформаційно-енергетичних каналів, 
еніоанатомічні технології.  

 
Впервые описан тематический план изучения эниоанатомии тонкоматериальных 

тел в университетах, который может быть адаптирован к специфике любого высшего 
учебного заведения. 

Ключевые слова: учебный план, эниоанатомия, информационно-энергетические 
материи, тонкоматериальные тела, оболочки, чакры, система информационно-
энергетических каналов, эниоанатомические технологии. 

 
For the first time, a th ematic plan for studying the enioanatomy of subtle bodies in 

universities is described. This plan can be adapted to the specifics of any higher education 
institution. 

Key words: syllabus, enioanatomy, information and energy matter, subtle bodies, covers, 
chakras, system of information and energy channels, enioanatomical technologies. 

 
Актуальність. Незважаючи на те, що наприкінці ХХ і початку ХХІ століття 

описана еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини, розпрацьована і надрукована 
еніоанатомічна термінологія, розроблені еніоанатомічні та еніопсіанатомічні технології 
тренування, розвитку і вдосконалення людини, її тонкоматеріальних тіл, інтелекту, 
духовності та ПСІ-феноменальних здібностей, ця дисципліна ще не отримала державної 
підтримки і не включена в навчальні програми університетів. До сьогодні відсутня 
інформація про будь-які навчальні тематичні плани з викладання та вивчення 
еніоанатомії тонкоматеріальних тіл. Це одна з причин, чому ще й досі еніоанатомія не 
визнана навчальною і науковою дисципліною. Враховуючи важливість включення 
еніоанатомії в навчальні програми вищих освітніх закладів, нами розроблений тематичний 
план лекцій, практичних і семінарських занять з еніоанатомії тонкоматеріальних тіл 
людини.  

 
Семінарські заняття мають таку схему проведення: назва, кількість годин, навчальна мета 

заняття, професійно-орієнтована мета заняття, тема реферативних повідомлень, короткий зміст 
заняття, напрямки дискусій і література. 

Вивчення навчальної програми з еніоанатомії дозволяє людині створити інформаційно-
енергетичну основу розвитку своїх властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, 
психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей. Напрямки дискусій 
вказують, яка специфіка еніоанатомії тонкоматеріальних тіл, її значення, конкретизують 
майбутні еніоанатомічні дослідження, визначають використання еніоанатомії в педагогічній, 
психологічній та медичній практиці та напрямки створення нових еніоанатомічних, 
еніопсіанатомічних, еніоголографічних, еніомолекулярних, еніоцитологічних, 
еніогістологічних, еніотерапевтичних технологій.  
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На окремих семінарських заняттях увага повинна бути спрямована більшою мірою 
тільки на ті дискусійні еніоанатомічні теми, які студент не може самостійно засвоїти. 
Тематичний план семінарських занять з еніоанатомії і теми дискусій є складені так, що можуть 
бути використані будь яким закладом вищої освіти або духовною школою, різними курсами та 
семінарами, орієнтованими на пізнання виховання, навчання, розвиток і вдосконалення людини, 
її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, особливо лікування, регенерації, реабілітації, 
реконвалесценції і рекондиції.  
 

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№      Назва теми практичного заняття Кількість 
навчальних 

годин 

1. Інформаційно-енергетичні матерії 2 

2. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини 2 

3. Тонкоматеріальні тіла людини як основа еніомедицини та еніотерапевтичних технологій, 
методів і засобів 

2 

4. Що невідомо про основні чакри. Функції чакр 2 

5. Чакрова система каналів, її автономні системи, субсистеми і субультрасистеми 2 

6. Чакрова еніотерапія 2 

7. Каналова система тонкоматеріальних тіл людини, її автономні системи, субсистеми та 
субультрасистеми 

2 

8. Сушумнова система каналів, її системи,  ультрасистеми та субультрасистеми 2 

9. Мерудандо-ідо-пінгалова система каналів, її автономні системи, ультрасистеми та 
субультрасистеми 

2 

10. Зіркова система каналів, її автономні системи,  ультрасистеми та субультрасистеми 2 

11. Меридіанова система каналів, її автономні системи,  ультрасистеми та субультрасистеми 2 

12. Оболонкова система каналів, її автономні системи,  ультрасистеми та субультрасистеми 2 

всього  24 

 
Тема семінарського заняття № 1 
Інформаційно-енергетичні матерії 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про інформаційно-
енергетичні матерії 
Професійно-орієнтована мета заняття: уточнити, розширити, закріпити і покращити 
еніоанатомічні знання інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, 
реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про інформаційно-енергетичні матерії 
 

Теми реферативних повідомлень:   
1. Еніоанатомічна характеристика інформаційно-енергетичних матерій тонкоматеріальних 

тіл людини 
2. Компоненти інформаційно-енергетичних матерій 
3. Інформаційний зміст інформаційно-енергетичних матерій тонкоматеріальних тіл людини 
4. Природні та неприродні інформаційно-енергетичні матерії тонкоматеріальних тіл людини 
5. Участь інформаційно-енергетичних матерій у побудові тонкоматеріальних тіл та їх 

голографічних інтеграцій 
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6. Класифікація інформаційно-енергетичних матерій 
7. Що невідомо про інформаційно-енергетичні матері 

 
Напрямки дискусії: 

1. Значення інформаційно-енергетичних матерій для тонкоматеріальних тіл 
2. Співвідношення компонентів інформаційно-енергетичних матерій 
3. Поєднання інформаційно-енергетичних матерій тонкоматеріальних тіл людини 
4. Поєднання людського, земного, космічного і духовного, минулого, теперішнього і 

майбутнього, матеріального і духовного в інформаційно-енергетичних матеріях 
тонкоматеріальних тіл 

5. Взаємозалежність інформаційного змісту інформаційно-енергетичних матерій в 
залежності від стану здоров'я, наявності хвороб, характеру мислення, емоційних 
переживань, духовного спрямування свідомості, інформаційно-енергетичного та 
екологічного характеру зовнішнього середовища та інших факторів 

6. Терапевтичне значення  інформаційно-енергетичних матерій 
7. Значення природних і неприродних інформаційно-енергетичних матерій для розвитку 

тонкоматеріальних тіл, стану здоров'я, характеру розвитку, соціальних і біотичних 
проявів людини 

8. Інформаційно-енергетичні матерії як основа побудови тонкоматеріальних тіл та їх 
голографічних інтеграцій 

9. За якими ознаками класифікують інформаційно-енергетичні матерії 
10. На основі яких еніоанатомічних ознак можуть виникати нові класифікації інформаційно-

енергетичних матерій 
11. Невідоме про інформаційно-енергетичні матерії як напрямки майбутніх наукових 

досліджень і можливості отримання нової еніоанатомічної інформації 
 
Література: 1, 2, 3, 4, 14, 15, 18, 29, 31, 36, 38, 39, 41. 
 

Тема семінарського заняття № 2 
Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про еніоанатомію 
тонкоматеріальних тіл людини як навчальний, пропедевтичний, науковий та 
інтердисциплінарний предмет 
Професійно-орієнтована мета заняття: уточнити, розширити, закріпити і покращити 
еніоанатомічні знання інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, 
реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про еніоанатомію тонкоматеріальних тіл 
людини 

Теми реферативних повідомлень:   
1. Історичні корені еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини 
2. Новітні наукові дослідження, що відносяться до еніоанатомії тонкоматеріальних тіл 

людини 
3. Еніоанатомія: місце серед інших предметів, значення і перспективи 
4. Знання, які дає еніоанатомія 
5. Нові знання і можливості, які дає еніоанатомія 

 
Напрямки дискусії: 

1. Історія еніоанатомії як об'єктивний доказ існування тонкоматеріальних тіл людини 
2. Новітні наукові дослідження як можливість розширеного пізнання первинної 

тонкоматеріальної суті людини 
3. Значення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл для людини і медицини 
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4. Перспективи еніоанатомії 
5. Нові еніоанатомічні знання та їх значення для еніомедицини, еніотерапевтичних 

технологій лікування, виховання і навчання 
 
Література: 1, 19, 20, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41. 
 

Тема семінарського заняття № 3 
Тонкоматеріальні тіла як основа еніомедицини та 

еніотерапевтичних технологій, методів і засобів 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про тонкоматеріальні 
тіла людини як основу еніомедицини та еніотерапевтичних технологій, методів і засобів 
Професійно-орієнтована мета заняття: уточнити, розширити, закріпити і покращити 
еніоанатомічні знання інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, 
реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про тонкоматеріальні тіла людини як 
основу еніомедицини та еніотерапевтичних технологій, методів і засобів 
 

Теми реферативних повідомлень:   
1. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як основа еніомедицини, інформаційної медицини та 

ПСІ-феноменальної медицини 
2. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл як основа еніотерапевтичних, еніопсітерапевтичних 

та еніопсіанатомічних технологій, методів і засобів лікування, реабілітації, регенерації та 
рекондиції 

3. Інформаційний зміст тонкоматеріальних тіл як об'єкт діагностики майбутніх хвороб 
4. Еніотерапія, еніопсітерапія та еніопсіанатомічна терапія за посередництвом 

тонкоматеріальних тіл 
5. Розвиток тонкоматеріальних тіл як універсальна технологія поєднання лікування, 

виховання і навчання 
 

Напрямки дискусії: 
1. Аргументація еніоанатомічної основи еніомедицини, інформаційної та ПСІ-

феноменальної  медицини 
2. Місце еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини в еніотерапевтичних, 

еніопсітерапевтичних, еніоанатомічних і еніопсіанатомічних технологіях, методах і 
засобах лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції 

3. Діагностика інформаційного змісту тонкоматеріальних тіл 
4. Еніотерапевтичне, еніопсітерапевтичне, еніоанатомічне та еніопсіанатомічне лікування 

різних хвороб за посередництвом тонкоматеріальних тіл 
5. Процес розвитку тонкоматеріальних тіл людини як спосіб поєднання лікування, виховання 

і навчання людини 
6. Які еніотехнології дозволяють поєднати лікування, виховання і навчання людини? 
7. Як еніотехнології впливають на універсальний розвиток тонкоматеріальних тіл? 
8. Якими еніотехнологіями можливо досягнути універсального розвитку тонкоматеріальних 

тіл? 
 
Література: 14, 15, 17, 31, 41. 
 

Тема семінарського заняття № 4 
Що невідомо про основні чакри. Функції чакр 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів уявлення про те, що невідомо про основні 
чакри, та про їх функції 
Професійно-орієнтована мета заняття: уточнити, розширити, закріпити і покращити 
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еніоанатомічні знання інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, 
реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про те, що невідомо про основні чакри, а 
також про те, які функції властиві чакрам 
  

Теми реферативних повідомлень:   
1. Що невідомо про чакру муладхару 
2. Що невідомо про чакру свадхістхану 
3. Що невідомо про чакру маніпуру 
4. Що невідомо про чакру анахату 
5. Що невідомо про чакру вішудху 
6. Що невідомо про чакру аджну 
7. Що невідомо про медулярну чакру 
8. Що невідомо про серцеву чакру 
9. Що невідомо про чакру Землі 
10. Що невідомо про чакру камешвара-камешварі 
11. Що невідомо про чакру сахасрару 
12. Що невідомо про чакру магатму 
13. Функцій чакр 

 
Напрямки дискусії: 

1. Що невідомо про чакру муладхару і які напрямки досліджень її еніоанатомії? 
2. Що невідомо про чакру свадхістхану і які напрямки досліджень її еніоанатомії? 
3. Що невідомо про чакру маніпуру і які напрямки досліджень її еніоанатомії? 
4. Що невідомо про чакру анахату і які напрямки досліджень її еніоанатомії? 
5. Що невідомо про чакру вішудху і які напрямки досліджень її еніоанатомії? 
6. Що невідомо про чакру аджну і які напрямки досліджень її еніоанатомії? 
7. Що невідомо про медулярну чакру і які напрямки досліджень її еніоанатомії? 
8. Що невідомо про серцеву чакру і які напрямки досліджень її еніоанатомії? 
9. Що невідомо про чакру Землі та які напрямки досліджень її еніоанатомії? 
10. Що невідомо про чакру камешвара-камешварі і які напрямки досліджень її еніоанатомії? 
11. Що невідомо про чакру сахасрару і які напрямки досліджень її еніоанатомії? 
12. Що невідомо про чакру магатму і які напрямки досліджень її еніоанатомії? 
13. Функції чакр 
 
Література: 14, 16. 
 

Тема семінарського заняття № 5 
Чакрова система каналів, її автономні системи, субсистеми і субультрасистеми 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про чакрову систему 
каналів, її автономні системи, субсистеми і субультрасистеми 
Професійно-орієнтована мета заняття: уточнити, розширити, закріпити і покращити 
еніоанатомічні знання інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, 
реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про чакрову систему каналів, її автономні 
системи, субсистеми та субультрасистеми 
 

Теми реферативних повідомлень:   
1. Еніоанатомія та утворення чакрової системи каналів 
2. Автономні системи чакрової системи каналів 
3. Субсистеми чакрової системи каналів 
4. Субультрасистеми чакрової системи каналів 
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5. Інформаційно-енергетичні біоплазми чакрової системи каналів 
6. Функції та значення чакрової системи каналів 

 
Напрямки дискусії: 

1. Особливості еніоанатомії чакрової системи каналів 
2. Автономні системи чакрової системи каналів 
3. Подібність, відмінність, особливості, функції та значення автономних систем чакрової 

системи каналів 
4. Утворення, рівні функціонування і значення субсистем чакрової системи каналів 
5. Утворення, рівні функціонування і значення субультрасистем чакрової системи каналів 
6. Еніоанатомічна відмінність між чакровою системою каналів, автономними чакровими 

системами каналів, субсистемами і субультрасистемами 
7. Універсальність, специфічність і висока специфічність життєвих інформаційно-

енергетичних біоплазм чакрової системи каналів 
8. Функції та значення чакрової системи каналів 
 
Література: 13, 14, 16, 39, 41. 
 

Тема семінарського заняття № 6 
Чакрова еніотерапія 

Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів сучасне уявлення про чакрову еніотерапію 
Професійно-орієнтована мета заняття: навчити інтернів, лікарів, еніотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів вибирати 
необхідні чакри, встановлювати необхідну послідовність функціональної активізації та режимів 
функціонування вибраних чакр для проведення чакрової еніотерапії 
 

Теми реферативних повідомлень:   
1. Загальна еніопсіанатомічна структурно-функціональна нормалізація і активізація чакр при 

чакровій еніотерапії 
2. Вибір необхідних чакр для чакрової еніотерапії відповідних хвороб 
3. Послідовність активізації режимів функціонування вибраних чакр при чакровій 

еніотерапії відповідної хвороби 
4. Домінантне функціонування окремих конусів чакр при чакровій еніотерапії відповідної 

хвороби 
5. Телепатично-голографічні аплікації чакр пацієнта 
6. Рівні чакрової еніотерапії 

 
Напрямки дискусії: 

1. Варіанти технологій загальної структурно-функціональної нормалізації та функціональної 
активізації чакр при чакровій еніотерапії 

2. Аргументація вибору необхідних для чакрової еніотерапії чакр при відповідних хворобах 
3. Обумовленість послідовності функціональної активізації та режимів функціонування чакр 

при чакровій еніотерапії відповідної хвороби 
4. Значення домінантного функціонування окремих конусів чакри при чакровій еніотерапії 

відповідної хвороби 
5. Особливості телепатично-голографічних інформаційно-енергетичних аплікацій чакр 

пацієнта 
6. Варіанти телепатично-голографічних інформаційно-енергетичних аплікацій чакр пацієнта 
7. Класифікація телепатично-голографічних аплікацій чакр та імплантацій голограм до чакр 
 
Література: 14, 16, 17. 
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Тема семінарського заняття № 7 
Каналова система тонкоматеріальних тіл людини, її автономні системи, 

субсистеми та субультрасистеми 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про каналову систему 
тонкоматеріальних тіл людини, її автономні системи, субсистеми та субультрасистеми 
Професійно-орієнтована мета заняття: уточнити, розширити, закріпити і покращити 
еніоанатомічні знання інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, 
реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про каналову систему тонкоматеріальних 
тіл людини, її автономні системи, субсистеми та субультрасистеми 
 

Теми реферативних повідомлень:   
1. Еніоанатомія та утворення каналової системи 
2. Автономні системи каналової системи тонкоматеріальних тіл 
3. Субсистеми автономних систем каналів 
4. Субультрасистеми автономних систем каналів 
5. Інформаційно-енергетичні біоплазми каналової системи тонкоматеріальних тіл 
6. Функції та значення каналової системи тонкоматеріальних тіл 

 
Напрямки дискусії: 

1. Еніоанатомія каналової системи та її особливості 
2. Автономні системи каналової системи, їх специфіка і значення 
3. Утворення, рівні функціонування та значення субсистем автономних систем каналів 

тонкоматеріальних тіл 
4. Утворення, рівні функціонування та значення субультрасистем автономних систем каналів 

тонкоматеріальних тіл 
5. Еніоанатомічна відмінність між каналовою системою, автономними системами, 

субсистемами і субультрасистемами 
6. Специфічність життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм автономних систем 

каналової системи 
7. Подібність, відмінність, особливості, значення і функції автономних систем каналової 

системи 
 
Література: 1, 13, 14, 22, 28, 30, 38, 39, 41. 

 
Тема семінарського заняття № 8 

Сушумнова система каналів, її автономні системи, субсистеми та субультрасистеми   
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про сушумнову 
систему каналів, її автономні системи, субсистеми та субультрасистеми 
Професійно-орієнтована мета заняття: уточнити, розширити, закріпити і покращити 
еніоанатомічні знання інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, 
реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про сушумнову систему каналів, її 
автономні системи, субсистеми та субультрасистеми 
 

Теми реферативних повідомлень:   
1. Еніоанатомія та утворення сушумнової системи каналів 
2. Автономні системи сушумнової системи каналів 
3. Субсистеми сушумнової системи каналів 
4. Субультрасистеми сушумнової системи каналів 
5. Інформаційно-енергетичні біоплазми сушумнової системи каналів 
6. Функції та значення сушумнової системи каналів 
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Напрямки дискусії: 
1. Еніоанатомія сушумнової системи каналів та її особливості 
2. Автономні системи сушумнової системи каналів, їх специфіка і значення 
3. Утворення, рівні функціонування і значення субсистем сушумнової системи каналів 
4. Утворення, рівні функціонування і значення субультрасистем сушумнової системи 

каналів 
5. Еніоанатомічні відмінності між сушумновою системою каналів, автономними 

сушумновими системами, субсистемами та субультрасистемами 
6. Життєві інформаційно-енергетичні біоплазми, які утворюються в сушумновій системі 

каналів 
7. Універсальність, специфічність і висока специфічність життєвих інформаційно-

енергетичних біоплазм сушумнової системи каналів 
8. Подібності, відмінності, особливості, значення і функції автономних систем сушумнової 

системи каналів 
9. Функції та значення сушумнової системи каналів 
10. Значення еніоанатомічного стану сушумнової системи каналів для людини та її 

тонкоматеріальних тіл 
 
Література: 1, 11, 12, 13, 14, 28, 30, 38, 39, 41. 
 
 

Тема семінарського заняття № 9 
Мерудандо-ідо-пінгалова система каналів, її автономні системи, 

субсистеми і субультрасистеми 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про мерудандо-ідо-
пінгалову систему каналів, її автономні системи, субсистеми та субультрасистеми 
Професійно-орієнтована мета заняття: уточнити, розширити, закріпити і покращити 
еніоанатомічні знання інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів,  
реабілітологів,  психологів, еніопсихологів і студентів про мерудандо-ідо-пінгалову систему 
каналів, її автономні системи, субсистеми та субультрасистеми 
 

Теми реферативних повідомлень:   
1. Еніоанатомія та утворення мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів 
2. Автономні системи мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів 
3. Субсистеми мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів 
4. Субультрасистеми мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів 
5. Інформаційно-енергетичні біоплазми мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів 
6. Функції та значення мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів 

 
Напрямки дискусії: 

1. Еніоанатомія мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів та її особливості 
2. Автономні системи мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів, їх специфіка і значення 
3. Утворення, функціонування і значення субсистем мерудандо-ідо-пінгалової системи 

каналів 
4. Утворення, функціонування і значення субультрасистем мерудандо-ідо-пінгалової 

системи каналів 
5. Еніоанатомічні відмінності між мерудандо-ідо-пінгаловою системою каналів, 

автономними мерудандо-ідо-пінгаловими системами каналів, субсистемами і 
субультрасистемами 

6. Відмінність в інформаційно-енергетичних матеріях універсальної, індивідуально-
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універсальної, специфічних і високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних 
біоплазм мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів 

7. Життєві інформаційно-енергетичні біоплазми, які утворюються у мерудандо-ідо-
пінгаловій системі каналів 

8. Універсальність, специфічність і висока специфічність життєвих інформаційно-
енергетичних біоплазм мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів 

9. Подібності, відмінності, особливості, значення і функції автономних систем мерудандо-
ідо-пінгалової системи каналів 

10. Функції та значення мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів 
11. Значення еніоанатомічного стану мерудандо-ідо-пінгалової системи каналів для людини 

та її тонкоматеріальних тіл 
 
Література: 1, 7, 8, 13, 14, 28, 30, 38, 39, 41. 
 

  
Тема семінарського заняття № 10 

Зіркова система каналів, її автономні системи, субсистеми і субультрасистеми 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про зіркову систему 
каналів, її автономні системи, субсистеми та субультрасистеми 
Професійно-орієнтована мета заняття: уточнити, розширити, закріпити і покращити 
еніоанатомічні знання інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, 
реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про зіркову систему каналів, її автономні 
системи, субсистеми та субультрасистеми 
 

Теми реферативних повідомлень:   
1. Еніоанатомія та утворення зіркової системи каналів 
2. Автономні системи зіркової системи каналів 
3. Субсистеми зіркової системи каналів 
4. Субультрасистеми зіркової системи каналів 
5. Інформаційно-енергетичні біоплазми зіркової системи каналів 
6. Функції та значення зіркової системи каналів 

 
Напрямки дискусії: 

1. Еніоанатомія зіркової системи каналів та її особливості 
2. Автономні системи зіркової системи каналів, їх специфіка і значення 
3. Утворення, функціонування і значення субсистем зіркової системи каналів 
4. Утворення, функціонування і значення субультрасистем зіркової системи каналів 
5. Еніоанатомічні відмінності між зірковою системою каналів, автономними зірковими 

системами каналів, субсистемами і субультрасистемами 
6. Відмінність в інформаційно-енергетичних матеріях універсальної, індивідуально-

універсальної, специфічних і високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних 
біоплазм зіркової системи каналів 

7. Життєві інформаційно-енергетичні біоплазми, які утворюються у зірковій системі 
каналів 

8. Універсальність, специфічність і висока специфічність життєвих інформаційно-
енергетичних біоплазм зіркової системи каналів 

9. Подібності, відмінності, особливості, значення і функції автономних систем зіркової 
системи каналів 

10. Функції та значення зіркової системи каналів 
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11. Значення еніоанатомічного стану зіркової системи каналів для людини та її тонкомате-
ріальних тіл 

 
Література: 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 28, 30, 38, 39, 41. 

  
Тема семінарського заняття № 11 

Меридіанова система каналів, її автономні системи, субсистеми і субультрасистеми 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про меридіанову 
систему каналів, її автономні системи, субсистеми та субультрасистеми 
Професійно-орієнтована мета заняття: уточнити, розширити, закріпити і покращити 
еніоанатомічні знання інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, 
реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про меридіанову систему каналів, її 
автономні системи, субсистеми та субультрасистеми 
 

Теми реферативних повідомлень:   
1. Еніоанатомія та утворення меридіанової системи каналів 
2. Автономні системи меридіанової системи каналів 
3. Субсистеми меридіанової системи каналів 
4. Субультрасистеми меридіанової системи каналів 
5. Інформаційно-енергетичні біоплазми меридіанової системи каналів 
6. Функції та значення меридіанової системи каналів 

 
Напрямки дискусії: 

1. Еніоанатомія меридіанової системи каналів та її особливості 
2. Автономні системи меридіанової системи каналів, їх специфіка і значення 
3. Утворення, функціонування і значення субсистем меридіанової системи каналів 
4. Утворення, функціонування і значення субультрасистем меридіанової системи каналів 
5. Еніоанатомічні відмінності між меридіановою системою каналів, автономними 

меридіановими системами каналів, субсистемами і субультрасистемами 
6. Відмінність в інформаційно-енергетичних матеріях універсальної, індивідуально-

універсальної, специфічних і високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних 
біоплазм меридіанової системи каналів 

7. Життєві інформаційно-енергетичні біоплазми, які утворюються у меридіановій системі 
каналів 

8. Універсальність, специфічність і висока специфічність життєвих інформаційно-
енергетичних біоплазм меридіанової системи каналів 

9. Подібності, відмінності, особливості, значення і функції автономних систем 
меридіанової системи каналів 

10. Функції та значення меридіанової системи каналів 
11. Значення еніоанатомічного стану меридіанової системи каналів для людини та її 

тонкоматеріальних тіл 
 
Література: 1, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 41. 

  
Тема семінарського заняття № 12 

Оболонкова система каналів, її автономні системи, субсистеми і субультрасистеми 
Навчальна мета заняття: сформувати у слухачів еніоанатомічні знання про оболонкову 
систему каналів, її автономні системи, субсистеми та субультрасистеми 
Професійно-орієнтована мета заняття: уточнити, розширити, закріпити і покращити 
еніоанатомічні знання інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, валеологів, 
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реабілітологів, психологів, еніопсихологів і студентів про оболонкову систему каналів, її 
автономні системи, субсистеми та субультрасистеми 
 

Теми реферативних повідомлень:   
1. Еніоанатомія та утворення оболонкової системи каналів 
2. Автономні системи оболонкової системи каналів 
3. Субсистеми оболонкової системи каналів 
4. Субультрасистеми оболонкової системи каналів 
5. Інформаційно-енергетичні біоплазми оболонкової системи каналів 
6. Функції та значення оболонкової системи каналів 

 
Напрямки дискусії: 

1. Еніоанатомія оболонкової системи каналів та її особливості 
2. Автономні системи оболонкової системи каналів, їх специфіка і значення 
3. Утворення, функціонування і значення субсистем оболонкової системи каналів 
4. Утворення, функціонування і значення субультрасистем оболонкової системи каналів 
5. Еніоанатомічні відмінності між оболонковою системою каналів, автономними 

оболонковими системами каналів, субсистемами і субультрасистемами 
6. Відмінність в інформаційно-енергетичних матеріях універсальної, індивідуально-

універсальної, специфічних і високоспецифічних життєвих інформаційно-енергетичних 
біоплазм оболонкової системи каналів 

7. Життєві інформаційно-енергетичні біоплазми, які утворюються в оболонковій системі 
каналів 

8. Універсальність, специфічність і висока специфічність життєвих інформаційно-
енергетичних біоплазм оболонкової системи каналів 

9. Подібності, відмінності, особливості, значення і функції автономних систем оболонкової 
системи каналів 

10. Функції та значення оболонкової системи каналів 
11. Значення еніоанатомічного стану оболонкової системи каналів для людини та її 

тонкоматеріальних тіл 
  
Література: 13, 14, 15, 21, 22, 29, 38, 39, 41. 
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ВИМОГИ 
до робіт, що подаються до збірника наукових статей 

“Феномен людини. Здоровий спосіб життя” 
Загальні вимоги 
1. До друку приймаються завершені неопубліковані статті за основними напрямками 

клінічної, профілактичної медицини, гігієни, феноменології людини, огляди літератури, 
рецензії, короткі повідомлення тощо. 

2. Мова статей: українська, російська (для авторів з РФ), польська, чеська, словацька, 
англійська, французька, німецька. 

3. Наукові статті повинні відповідати вимогам (Бюлетень ВАК України, 2003. – №1. – С.2). 
 Постановка проблеми. 
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
 Мета статті. 
 Виклад матеріалу з висновками. 

Вимоги до оформлення статті 
1. Обсяг статті до 10 сторінок включно з літературою, таблицями, рисунками та 

анотаціями. 
2. Порядок оформлення першої сторінки статті: великими літерами друкується ініціали та 

прізвище автора (авторів); заголовок статті, нижче – анотація (до 600 знаків) 
українською, російською, англійською мовою та ключові слова (до п’яти).  

Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів 
1. Статті подаються в електронному варіанті (Word  97-2003) та у друкованому вигляді. 
2. Формат А4.  
3. Таблиці подаються безпосередньо в тексті після абзаців, де на них вміщено посилання. 

Кожна таблиця повинна мати заголовок, який пишеться в окремому рядку над таблицею. 
Над заголовком в окремому рядку справа пишеться слово “Таблиця” та її порядковий 
номер (арабською цифрою). Примітки та виноски до таблиць подаються під ними. 

4. Ілюстровані матеріали (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки тощо) 
позначаються як “Рис.” Подаються в тексті після посилання на них та нумеруються за 
порядком згадування у статті. Статті можуть містити хімічні та математичні формули. 
Розмір кегля тексту на ілюстраціях не більше 10 пт. 

5. Список використаної літератури за алфавітом. Спочатку кирилицею, а потім латиницею 
в оригіналі (Бюлетень ВАК України. – 2008. – №3. – С. 9-13). Скорочення слів та 
словосполучень наводяться за стандартами “Скорочення слів та словосполучень на 
іноземних європейських мовах у бібліографічному описі друкованих творів” (ГОСТ 
7.11-79 та 7.12-77), а також за ДСТУ 3582-97 “Скорочення слів в українській мові в 
бібліографічному описі”.  

6. Відомості про автора (-ів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий 
ступінь і звання, посада, місце праці, повна поштова адреса, телефон (код країни, код 
міста), e-mail.  
Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, 

географічних назв, власних імен. 
Роботи, які не відповідають цим вимогам, редакція не приймає. Оригінали, не прийняті 

до опублікування, авторам не повертаються. Редакція залишає за собою право на їх наукове і 
літературне редагування. Гонорар авторам не виплачується. Публікація матеріалів у збірнику 
платна. 

Матеріали до редакції також можуть надходити пересиланням на e-mail адресу:  
dovrita@gmail.com  
або безпосередньо Ю.М. Панишку +38(032)-275-56-45 
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