Co je v oblasti esoteriky a parapsychologie možné a prokázané
Možnosti a schopnosti v oblasti telepatie, jasnovidectví a prekognice,
psychokinetiky, prostorového uvolňování – bilokace, hypnózy, autohypnózy a jiných
oblastí zde uvedené jsou nejen možné, ale i dlouhá léta prokázané.
Nejedná se zde zdánlivě o nějaké náhodné zázraky nebo kouzla a čáry, ale jsou to
záměrně chtěné, opakovaně a cíleně vyvolané výsledky lidské vůle a vědomého chtění
s využitím tvořivých sil podvědomí. Využívá se přirozených nebo záměrně navozených
stavů od plného vědomí po hluboký trans nebo za přítomnosti obou stavů různé
intenzity současně.

Prokázané možnosti a schopnosti citlivých osob a médií:
• Jasnovidné médium poznává, co se děje na místech vzdálených, čte zavřené listy i nahodilé
místa zavřených knih i v jemu neznámých jazycích. Poznává svou nemoc, příčiny a udává
prostředky proti ní (podobně soudí i o chorobách jiných lidí, i na dálku). Předpovídá budoucí
věci, poznává věci skryté, neznámé, vidí postavy duchů jiných neviditelných atd.
Jasnovidnost (šestý smysl člověka) je možné vypěstovat jako jinou mediální schopnost.
• Medijní a somnabulární osobnosti ve tmě vidí vyzařovat z různých předmětů jemnou svítící
páru nebo plameny, vidí do dálky, jasnozří, píšou noty a hrají podle nich nejtěžší skladby,
přestože se na nástroj nikdy hrát neučili. Existuje i písmo nemluvňat.
• Přímá sdělení - je možné získat rozumné odpovědi v řeči médiu neznámé. Zjevují se
budoucí nebo vzdálené věci, které médium nemohlo předem znát. Je možné docílit i jiných
jevů, převyšujících inteligenci média nebo jevů proti jeho vůli.
• Médium v transu může snadno vlivem hypnózy, sugesce, autohypnózy a autosugesce dělat
cokoliv. Toto se mu daří někdy a jindy ne, přestože si to přeje a podmínky jsou stejné jako
jindy. Médium může mít i svého ochranného ducha, který může zprostředkovávat spojení s
ostatními duchy. Médium může nevědomě klamat (když si přejeme něco, co ve skutečnosti
neexistuje a musí být silami duše vytvořeno) a může i mluvit pravdu (pokud je naše přání
konkrétní a možné).
• Médium nemusí upadat do transu, je si plně vědomo toho, co dělá (mluví, zpívá, a píše i v
různých jazycích s přirozenou lehkostí a plynulostí) a co se kolem něj děje. V hlubokém
transu sice pozbývá duše vědomého Já, avšak síly, vlohy a schopnosti zůstávají nedotčeny.
Medijní síly a schopnosti podvědomého Já jsou dosud neobjasněné.
• Zhmotnění a materializace - tvorba teleplazmatických fenoménů (fantómy mluvících osob i
zvířat, ruka nosící věci a provádějící různé úkony). Telekineze, vznášení - levitace, přenášení
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se do vzdálených míst (teleportace), přínosy předmětů, psychometrie, teleplastické pokusy za
úplného světla (hlavy, obličeje), stigmata, vázání uzlů bez doteku apod.

Prokázané možnosti a schopnosti v oblasti telepatie:
• Úspěšnost pokusů je vysoce pravděpodobná - 65 - 90% (například jeden telepat vše správně
určil na 80%). Je potvrzeno, že lze navázat spojení se zemřelým a zároveň s ním telepaticky
rozmlouvat. Je možné intenzívní žádostí nebo živou představou přenést ducha k
nepřítomnému, daleko vzdálenému předmětu nebo dokázat číst myšlenky druhé osoby skrz
stěnu.
• Telepat vydal telepaticky na dálku příkaz, který byl přesně vykonán. Příjemce telepaticky
odpovídal přesně na zadané otázky, které mu byly v myšlenkách položeny. Pouhou
myšlenkou přivolal do hospody subjekty v určeném pořadí a s určenými předměty.

Prokázané možnosti a schopnosti v oblasti jasnovidectví a prekognice:
• S přirozenou schopností lze za určitých okolností vyciťovat myšlenky jiných lidí, poznávat
skryté činy, děje a taje a dozvídat se o vzdálených událostech, kdy pokusná osoba zjišťuje
například složité scény a děje z denního života, pátrání po zločincích, předpovědi do
budoucnosti.
• Jsou prokázané i předpovědi do budoucnosti - např. vysílatel přesně popíše vzhled a
charakteristiku osoby, která na určené židli v sále bude sedět.
• Je prokázáno nalézání ztracených předmětů, nalézání mrtvých na bojišti, odhalování zločinů,
pátrání po zločincích. Je možné poznávat skryté činy, děje a taje, například čtení obsahu
dopisu v uzavřené obálce, vidění a popisování věci ve skříňkách apod.
• Je možné v okruhu 4 km rychle nalézt (vypátrat) schované osoby (v transu je možné vidět
kohokoli svým jasnozřivým duševním zrakem) ukryté venku, v budovách i pod zemí.
Nalezení přitom tvrdili, že se na ně nálezci nedívali přímýma očima, nýbrž je vnímali z boku
nebo zády nebo pohledem ruky.
• Jasnovidec předem určoval data válečných změn, subjekty v obou světových válkách
určovaly pobyt vojínů, dobu jejich návratu, padl-li či je živ. Vycítil také, kde je ukrytý
ukradený šperk, vyciťoval výstražný myšlenkový signál, ví co kdo a kde má v tašce a co je na
tom napsáno apod.
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• Lze číst myšlenkové obrazy pasívních osob, vyciťovat myšlenky jiných lidí, zjišťovat složité
scény a děje z denního života (např. X se podvědomě za pomoci fluidu oduší prostorově
uvolňoval, čímž snadno předem získával na dálku plány a informace).
• Oblast protonace - jasně, jakoby vnitřním zrakem cestoval neznámou krajinou, asi deset
minut, a přitom vnímal veškeré detaily. Za tři roky se v ní reálně ocitnul a nic se nezměnilo osoby byly přesně tytéž a takové, jaké viděl, konaly přesně stejné pohyby a posunky. To co
viděl skutečné jakoby v duchu, viděl za tři léta nato ve skutečnosti.

Prokázané možnosti a schopnosti v oblasti psychokinetiky:
• Kinetika - duch má moc nad hmotnými prvky, roztroušenými v prostoru. Pouhou vůlí je
může okamžitě sloučit (materializace) a dát jim formu skutečných předmětů a pohyb. Lidský
duch může sdružováním elementárních hmotných částic svou tělesnou formu různě měnit, dát
ji jiný tvar, zdvojit, vznášet, působit na jinou hmotu apod.
• Je možné vznášet a pohybovat s předměty bez lidského doteku. Je možné uskutečnit pohyb a
přenos předmětů často velice vzdálených (X často nechal zmizet vázu těžkou 4 kg a na jiném
místě ji vytvořil). Stůl byl přiveden do pohybu bez doteku rukou, předměty vzdálené od médií
se pohybovaly a vznášely ve vzduchu. Jediná osoba (i dítě) může s předmětem vážícím i sto
kilogramů lehce manipulovat. Jiný zvedl těžký stůl a nechal jej přenést na jiné, předem určené
místo. Uspaný zapůsobil na větší obraz na stěně v sále divadla, takže se sám snesl a volně se
položil na stůl.
• I lidské bytosti se mohou vznášet v prostoru nad zemí. U levitujících osob v transu může být
velikost, váha nebo poloha různá. Toho jsou schopny jedině medijní, somnabulární osobnosti.
• Komunikace klepáním (je možné komunikovat s duchy, např. klepáním ve stanoveném
počtu úderů. Klepání se ozývalo ve vzduchu nebo v některých předmětech. Položil ruce na
stoleček, brzy se ozvalo klepání. Počal hláskovat abecedu a bylo mu nadiktováno jméno.
• Komunikace psaním - Je možné získat přímá písemná sdělení neznámých, vzdálených nebo
budoucích věcí. Například tužka v ruce média vedená duchem píše rychle odpovědi na
kladené otázky, a to i v cizí řeči. Automatické psaní - je možné získat přímá písemná sdělení
neznámých, vzdálených nebo budoucích věcí.
• Používají se různé pomůcky, třeba psychograf je papír s abecedou, např. v kruhu a
pohybující se ukazovátko (nebo siderické kyvadlo) se zastavuje a ukazuje písmena. Někdy je
ukazovátko pevné a otáčí se kruh. Planšetka s pisátkem - ruka položená na ní píše na papír
pod ní. Pisátko může psát i samo, např. připevněné k noze stolu nad papírem.
• Přímé písmo duchové - na čistém, dříve nepopsaném papíře se objeví neznámou rukou
napsaný text zespodu, i přes dubovou desku 2cm tlustou. Je vyloučeno psaní rukou média 3

objeví se něco napsaného bez doteku rukou - toto je možné provádět s každým spolehlivým
médiem nebo jen se sebou. Tužka se sama vztyčí do píšící pozice a píše.
• Pronikání pevných těles dle výkladu spiritistů spočívá v okamžitém odloučení a rychlém
spojení atomů. Oddělením atomů může hmotný předmět zmizet před naším zrakem a opět se
zjevit, spojí-li se atomy v celek. Při jevech tohoto druhu bylo vždycky pociťováno značné
oteplení dematerializovaného předmětu, dokonce při tom byly pozorovány i světelné změny.
Zastavením (zmírněním) molekulárních pohybů zajistíme nehmatatelnost a propustnost,
neboť rozptýlené body by nebránily jiným bodům vniknout do velikých prostorů mezi nimi.

Prokázané možnosti prostorového uvolnění – bilokace:
• Bilokace je mechanické rozdvojení, materializace dvojího těla v prostoru. Záměrně
nechtěný, bezděčný případ, kdy X tvrdě večer usnul a náhle se probudil a zjistil, že se
prostorově uvolnil a že se nachází ve středu místnosti asi metr od stropu. Současně viděl své
hrubé (fyzické) tělo ležící na posteli a druhé, fluidové (ektoplazmatické), mající podobný tvar,
ale živější a jasnější, v prostoru nad ním (neuvědomoval si přitom, že vidí, respektive vnímá
všechno ve světle, i když byla noc).
Uvědomil si tento stav, viděl na hodinkách kolik je hodin, chtěl tento stav využít. Na náměstí
uviděl kostel, vzniklo v něm přání vidět jeho interiér a v této vteřině se vznášel v kostele,
nebál se, bylo mu lehko (fluidové tělo nepřechází z jednoho místa na druhé, nýbrž je ihned
tam, kde si to přejeme). Chtěl zpět a hned byl zpět a poté i všude tam, kde si přál být. Měl
spokojený a blažený pocit svobody a štěstí.
Návrat do těla rozkazem: Zpět do těla. Opakovaně, poté pocit bolesti v těle, přítomnost v těle,
pocit tíhy, bolesti, nespokojenosti, 3 hodiny zvládání nehybnosti. Řešení problémů a návratem
- při prostorovém uvolnění těla jsou obě těla spojena fluidovou stříbro-bělavou páskou, a když
se toto spojení přeruší, následuje odchod hrubého těla od těla fluidového. Za určitých
okolností se vědomé i podvědomé Já sjednocuje a vytváří jednotu obou Já v jednom těle.

Prokázané možnosti využití hypnózy a autohypnózy:
• Hypnóza je také i prostředkem manipulace (např. nařízení někomu a někde vykonání
čehokoliv a kdykoliv, zisk informací).
• S pomocí hypnózy je možné rozpomenout si na cokoliv. Protože jde o proces, tak může být
potřeba více hypnotizací.
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• Některé semi-hypnotické fenomény lze obdržet též působením kovů a magnetu. Je také
prokazatelně možné vybít (nabít) zdroj energie na vzdálenost.
• V hypnóze lze zodpovědět na otázky, kdy se člověk nemůže rozhodnout, např. mezi 2
partnery. Lze to speciálními postupy komunikace s podvědomím, kdy tělesná inteligence
podvědomí vybere správnou volbu. Pro ideomotorickou signalizaci a komunikaci s
podvědomím lze použít třeba siderické kyvadlo.

• Autohypnóza i hypnóza je mocný sugestivní prostředek k navození té správné příznivé
nálady, sebedůvěry a přesvědčení v dosažení úspěchu každé akce.
• Autohypnózou je možné sugestivní posílení vlastních schopností a změny nastavení
základních vzorců myšlení, chování a jednání v podvědomí.
• Pomocí autohypnózy lze obejít oslabující myšlenkové pochody, odstranit bloky a nahradit je
novými cestami, které přinášejí změny a nové možnosti.
• Například za léčebným účelem můžeme do podvědomí vštípit hojivé představy, sebedůvěru,
vzpružení, odstranit představy, deprese, utrpení, strach apod.

• Podvědomí vytvořilo tělo a proto je schopno jej i vyléčit. Hypnózou i autohypnózou je
možné ovlivnit funkci řady orgánů.
• Podvědomí může ovlivnit imunitní systém a další oblasti. Úspěšnost léčby nejen nádorových
onemocnění závisí na včasnosti zapojení hypnoterapie. Ta může velmi podpořit imunitní
systém, ale musí se přijít včas.
• Zhubnout pomocí hypnózy a autohypnózy je jediný možný trvalý způsob. Bez správného
nastavení podvědomí je totiž trvalý efekt vyloučen. Standardní počet hypnoterapeutických
setkání je 8.
• V oblasti hypnoterapie je známo několik studií, které úspěšně vedly k zvětšení ňader až o
1,5 velikosti. U 28 % žen došlo k zvětšení na jimi stanovenou velikost, u 85 % došlo k
významnému zvětšení.

Jiné prokázané možnosti, schopnosti, akce a jevy:
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• Je dokázáno, že je možné být i ve více místnostech najednou, i v místech vzdálených
(současná přítomnost na šestnácti divadelních představeních v různých městech a současné
sledování všech her současně způsobovala zvýšený duševní prožitek).
• Je možné vznášet a pohybovat s předměty bez lidského doteku. Mnoho osob někdy není
schopno i lehký předmět uvést do pohybu a naopak jediná osoba (i dítě) může s předmětem
vážícím i sto kilogramů lehce manipulovat (změna působení gravitace).
• I lidské bytosti se mohou vznášet v prostoru nad zemí. U levitujících osob v transu může být
velikost, váha nebo poloha různá. Toho jsou schopny jedině medijní, somnabulární osobnosti.
• Během transu lze číst v duších žijících i zemřelých osob, číst všechny zprávy z předmětů
nebo je dostávat od jiných duchů přímo (nedají se dlouho prosit, vědí o všem, přesvědčují s
velkou přesností až do nejjemnějších podrobností).
• Malé dítě odpovídá tužkou na otázky ze života zběhlých dospělých - podvědomí dítěte to
nemůže být, neboť je ještě nepopsaným listem, neumí psát a mimoto zůstává dále v
normálním stavu.
• Malé dítě píše noty a hraje podle nich nejtěžší skladby, přestože se na nástroj nikdy neučilo.
• Ve tmě vidí vyzařovat z různých předmětů jemnou svítící páru, plameny, vidí do dálky,
jasnozří.
• Zjevují se budoucí nebo vzdálené věci, které médium nemohlo předem znát.
• Je možné uskutečnit přenos předmětů často velice vzdálených.
• Lze číst myšlenkové obrazy pasívních osob.
• Je možné získat rozumné odpovědi v řeči médiu neznámé.
• X spolehlivě řeší rekonstrukce na prototypech aut jako zlepšováky.
• Řídil se zavázanýma očima auto, i když řídit nedovedl.
• Vyhrál se zavázanýma očima partii šachu se silným šachistou, ačkoliv hrál poprvé a neznal
všechna pravidla hry.
• Bylo hráno za denního světla na zavřený a uzamčený klavír.
• Měla vzít krabičku zápalek ze stolu pokrytého mnoha předměty, která nebyla pod nimi vidět
a sáhla pro ni najisto.
• Jiný zvedl bez doteku těžký stůl a nechal jej přenést na jiné, předem určené místo.
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• Stůl byl neviditelnýma rukama rozbit.
• Jiný často nechal zmizet vázu těžkou 4 kg a na jiném místě ji vytvořil.
• Uspaný zapůsobil na větší obraz na stěně v sále divadla, takže se sám snesl a volně se
položil na stůl.
• Uspaný vytvořil viditelnou materializaci ducha v živé podobě podle přání během 6 minut
tak, že s ní bylo možné hovořit (podobu ducha vytvořilo podvědomé Já subjektu).
• Uspaný chtěl odejít, otevřel zamčené dveře pouhým dotekem a odešel. Při pokusu o zadržení
se vznesl do výše asi 100 metrů a plul, na rozkaz klesl k zemi. Při pokusu o odnesení vytvořil
takovou přitažlivou sílu, že ani 7 osob s ním nehnulo.
• Jiný byl v transu žádán, aby šel 5 km mílovými kroky; ten šel dlouhými plujícími kroky,
jako když se vznáší a 5 km těmito kroky ušel za 18 minut (rychlostí cca 20 km/hod).
• Pan X přikázal v myšlenkách panu Y, aby přišel (ten se po několika minutách ze společnosti
dam, ve které se nacházel, omluvil, že je sláb, zavřel oči a přišel).
• atd ...

Tyto jevy a děje není zapotřebí umět vysvětlovat a dokazovat vědecky, neboť se
odehrávají za hranicí lidského poznání, které je limitováno jeho možnostmi a při omezené
úrovni znalostí současné vědy je tedy zcela mimo jeho chápání. Podstatné však je, že tyto, pro
nás "zázračné" postupy, procesy a děje v praxi za určitých podmínek fungují.

Otakar Jalůvka

otakar@jaluvka.com
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http://www.jaluvka.com/esoterika-psychotronika-biotronika-lecitelstvi-energie.htm
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