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      « На  сучасному  етапі    соціального  розвитку   суспільства 

широкого розповсюдження набули парапсихологія, психотроніка, 

інформаційна і квантова медицина, рефлексотерапія, хромотерапія, 

біоенергетична, ментальна, духовна терапія та інші подібні методи 

нетрадиційної медицини і цілительства. Проте педагогічні, теоло-

гічні  і  різнохарактерні  релігійні   методології,  методи і   засоби 

виховання навчання, розвитку, вдосконалення і прояву псі-феноме-

нальних, душевних, духовних і божественних властивостей людини 

стримуються   відсутністю систематизованих знань про  функціо-

нальну  анатомію тонкоматеріальних  тіл  людини. А відтак вини-

кають  неперспективні методології, методи і неадекватні засоби 

виховання, навчання, розвитку,вдосконалення, лікування, релак-

сації, реабілітації, регенерації і рекондиції людини. Все це викликає 

нагальну потребу у вивченні функціональної анатомії тонкомате-

ріальних тіл.  

     Надзвичайно актуальними залишаються об’єктивні відомості 

про анатомію тонкоматеральних тіл, їх впровадження в теорію, 

методологію і практику розвитку та вдосконалення людини, про-

яву її особливостей і властивостей. Вже зараз потрібні підручники, 

монографії, наукові  праці з анатомії  тонкоматеріальних тіл, що 

дало б можливість включити її в навчальні плани університетів, 

інститутів, шкіл усіх рівнів».  Васильчук А.Л. 

 

    Васильчук Анатолій Леонідович – кандидат педагогічних наук, 

лікар  еніопсихології,  магістр психотроніки та біомагнітології, 

народний зцілитель України, майстер спорту України, автор 14-и 

монографій, 8-и винаходів та 168-и наукових робіт. Народився у 

1949 році, до 1992-го року працював  у Львівському інституті 

фізкультури на  кафедрі анатомії. Останнім часом живе і працює в 

Чехії. Є давнім другом бібліотеки , брав участь у конференції 

«Медична книга. Лікар. Здоров’я нації», яку ми провели у 2008 році 

. Три монографії , представлені у даному покажчику, в  листопаді 

цього року Анатолій Леонідович презентував і передав у фонд 

нашої бібліотеки під час зустрічі з читачами.       

                          Лозинська С.С. – директор КЗ ЛОР «ЛОНМБ»  

 



                        Департамент охорони здоров'я 

              Львівської обласної державної адміністрації 

                           КЗ Львівської обласної ради 

         "Львівська обласна наукова медична бібліотека" 

                   Відділ наукової медичної інформації 

                    Монографії  Анатолія Васильчука : 

Рекомендований анотований покажчик літератури                    

м. Львів                                                                          2015 р. 

     

     1. Васильчук А. Біолокація тонкоматеріальних тіл людини / 

Наук.ред.Ю.Панишко; Зах.центр енергоінформаційних наук.-

Кн.6.- Львів: Сполом,2007.-600 с. 

     У монографії подані 475 біолокаційних діаграм, 99 програм біо-

локаційних досліджень анатомії тонкоматеріальних тіл людини і 

малий словник еніоанатомії. Біолокаційні діаграми місять великий 

обсяг анатомічної інформації тонкоматеріальних тіл. Програми 

біолокаційних досліджень написані у формі запитань для прове-

дення різнобічних біолокаційних досліджень анатомії тонкомате-

ріальних тіл людини. Призначена для вивчення і дослідження 

будови, форми, структури, топографії, функцій і значення тонко 

матеріальних тіл у життєвовизначальних аспектах людського буття, 

також вона є засобом дослідження і отримання нової еніоанатоміч-

ної інформації про тонкоматеріальні тіла. 

      Основне і найважливіше значення монографії в тому, що вона 

покликана бути настільною книгою для дослідника, лікаря, ціли-

теля, еніопсихолога, еніопедагога, вихователя, тренера-педагога, 

теолога, духовного учителя, студентів і людей, які вивчають різно-

характерні інформаційні, енергоінформаційні, біоенергетичні, 

еніопсихологічні, духовні та інші подібні технології, методи і 

засоби виховання, навчання, тренування , розвитку, регенерації, 

реабілітації, рекондиції та лікування людей, а також психодуховні 

практики релаксації, концентрації, імагінації, візуалізації та 

медитації. 
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     2. Васильчук А. Біолокація фізичного поля людини / 

Наук.ред.Ю.Панишко; Зах.центр енергоінформаційних наук.-

Кн.7.-Львів: Сполом,2007.-352 с. 

    У монографії подано 515 біолокаційних діаграм із 6756 інфор-

маційними термінологічними значеннями та 5 програм біолокацій- 

них досліджень, які дозволяють проводити цілеспрямований конт-

роль, прогноз, діагностику та наукові дослідження анатомічних 

структур фізичного тіла, функцій, функціональних систем , хвороб 

та їх причин, наслідків порушення вегетативної рівноваги організ-

му, гормонів, вітамінів, шляхів переміщення біохімічних речовин в 

організмі, біологічних ритмів, погодинної активності меридіанів, 

методів лікування, лікарських рослин  і гомеопатичних ліків з 

отриманням нової інформації, яка може  бути використана для 

оцінки стану організму , корекції, індивідуалізації і створення 

якісно нових технологій, методів і засобів виховання, навчання, 

тренування, адаптації, розвитку, вдосконалення, лікування, 

регенерації, реабілітації та рекондиції людини. Книга призначена 

для щоденної праці лікаря, цілителя, анатома, антрополога, 

фізіолога, психолога, еніопсихолога, педагога, вихователя, тренера 

та інших спеціалістів, які фахово володіють біолокацією. 

      

     3. Васильчук А.Л. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл: 

Навчально-методичний посібник/ Наук.ред.Ю.М.Панишко ; 

Зах.центр енергоінформаційних наук.-Кн.16.-Львів:Сполом, 

2015.-752 с. 

     Еніоанатомічна інформація про тонкоматеріальні тіла є новою і 

вперше викладена у формі навчально-методичного посібника. 

Надано характеристику еніоанатомії як нової науки про людину. 

Описані інформаційно- енергетичні матерії, будова, форма, струк-

тура, топографія, архітектоніка, функції і значення тонкоматеріа-

льних тіл, наведені еніопсіанатомічні технології розвитку тонко –  
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матеріальних тіл та їх структур, висвітлено еніотерапевтичне 

значення тонко матеріальних тіл і описана чакрова еніотерапія. 

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл представлена як інформаційно-

енергетична основа еніомедицини і еніотерапевтичних технологій 

лікування, реабілітації, регенерації та рекондиції. Матеріал викла-

дений відповідно до навчальної програми « Еніоанатомія тонко - 

матеріальних тіл людини». І охоплює всі її розділи. Посібник при-

значений для інтернів, лікарів, еніотерапевтів, рефлексотерапевтів, 

валеологів, реабілітологів, психологів, еніопсихологів, педагогів, 

вихователів, тренерів, студентів і тих, хто займається вивченням 

еніоанатомії і розвитком своїх тонкоматеріальних тіл. 

 

     4. Васильчук А. Функціональна анатомія інформаційно-

енергетичних каналів тонкоматеріальних тіл людини / 

Ред.Черняк А.-Львів: Каменяр,2003.-Кн.3.- 369 с. 

       Шифр 615.857 /В-19 

     У монографії описано топографію, будову, форму, структуру, 

з’єднання і функції сушумни, меруанди, іди, пінгали, лівого і 

правого зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок і 

чакрових   анастомозних вузлів.  Класифіковано інформаційно- 

енергетичні канали, мікроканали, системи каналів і сітки субуль-

траканалів. Показано структурно-функціональну автономність 

сушумнової, мерудандової,  ідової, пінгалової, лівозіркової, право- 

зіркової , мерідіанової, чакрової і оболонкової систем мікроканалів, 

їх інтегральність і цілісність при інформаційно-енергетичному 

взаємообміні, перерозподілі та забезпеченні життєдіяльності і 

функцій клітин, тканин, органів, систем організму, фізичного і 

тонко матеріальних тіл. 

    Для лікарів, біологів, психологів, психотроніків, парапсихологів, 

цілителів, педагогів, теологів, студентів медичних, біологічних, 

педагогічних і теологічних факультетів, і тих, хто цікавиться 

проблемами виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, 

лікування, релаксації, реабілітації, регенерації і рекондиції людини. 
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     5. Васильчук А. Функціональна анатомія тонко 

матеріальних тіл людини / Ред.Черняк А.-Львів: Каменяр, 

2003.- 420 с. 

        Шифр 615.857 /В-19 

     У книзі висвітлюється еволюція поглядів на будову, структуру і 

функції тонкоматеріальних тіл людини, подаються структурно-

функціональні характеристики тонкоматеріальних тіл, їх специфіч-

ні та ідентичні функції , інформаційно-енергетичні обумовлення 

розвитку і проявів людини кольоровими діапазонами електромаг-

нітного спектра, показано вплив тонкоматеріальних тіл та соці-

ально-біологічні прояви людини. 

     Для лікарів, біологів, психологів, психотроніків, парапсихологів, 

зцілителів, педагогів, теологів, студентів і всіх тих, хто цікавиться 

проблемами виховання, навчання, розвитку і вдосконалення, 

лікування, релаксації, реабілітації, регенерації і рекондиції людини. 

 

     6. Васильчук А. Функціональна анатомія чакр / Ред.Черняк 

А.-Львів: Каменяр, 2003.- 208 с. 

        Шифр 615.857 /В-19 

     Книга містить загальну структурно-функціональну характери-

стику чакр, структурно-функціональні характеристики основних, 

життєво важливих і функціонально забезпечувальних чакр, в ній 

показано з’єднання чакр, вплив їх на розвиток, вдосконалення та 

прояв соціально-біологічногих, психічних, інтелектуальних, мен-

тальних, емоціональних, моральних, етичних, псі-феноменоло-

гічних, душевних, духовних та божественних властивостей люди-

ни. 

     Для лікарів, біологів, психологів, психотроніків, парапсихологів, 

зцілителів, педагогів, теологів, студентів і всіх тих, хто цікавиться 

проблемами виховання, навчання, розвитку і вдосконалення, 

лікування, релаксації, реабілітації, регенерації і ре кондиції 

людини. 
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