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Proč oficiální věda (prozatím) neuznává esoteriku 

 
Pro současnou vědu nemůže existovat to, co podle ní ani nesmí... 

 
     Kdyby předpoklady, tvrzení a důkazy vědců, fyziků i současné vědy byly správné, tak jak 

jich naprostá většina tvrdí, nemělo by k existenci a výskytům parapsychologických a 

mimosmyslových (ESP) jevů a projevů vůbec docházet. Přitom tyto jevy a projevy byly již v 

minulosti mnohokrát testováním ověřeny a vědecky potvrzeny, jsou prokazatelně nedílnou 

součástí našich životů a naší existence, jsou tedy přirozeností člověka.  

 

     Věda už sice prokázala, že čas je plastický, prostor je zakřivený a duch vlastní energii, ale 

hlavní problém, proč věda neuznává esoteriku a zejména parapsychologii (například různé 

skutečné a nevysvětlitelné záhadné schopnosti, jevy a úkazy) je nemožnost cosi takového 

kdykoli opakovat v laboratoři se stoprocentní spolehlivostí a také že to nejde měřit. Současná 

úroveň a stupeň vědeckého poznání to neumožňuje, vědci to zatím neumí.  

 

     Tyto jevy a děje nelze 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 lidské chápání. Podstatné však je, že pro nás tyto "zázračné" 

postupy, procesy a děje v praxi za určitých podmínek fungují a některé už tisíce let přinášejí 

prokazatelné a konkrétní výsledky.  

 

 

 

 
 

 

 

Rozlišení mezi minulostí, přítomností a budoucností je nutno 

chápat jako iluzi (Albert Einstein) 
 

 

     Vesmír není prostorem a časem ohraničen. Budoucnost nějakým způsobem existuje už teď 

a může vrhat svůj stín do minulosti. Lidé, věci i události zanechávají své stopy v čase a 

prostoru.  

 

     Člověk má bezpochyby k dispozici síly k ovládnutí času a prostoru, nebo jich může 

využívat. Je už vědecky prokázáno, že i obyčejní lidé jsou schopni zprávy ze zítřka či odjinud 

přijímat, a to i na jakoukoliv vzdálenost, taktéž mohou zaměřovat svůj pohled do budoucnosti 

nebo minulosti. Jednoduchými cvičeními je možné mobilizovat nadlidské síly.  
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Hlavní oblasti esoteriky: 
 

 

Parapsychologie a ESP 

Telepatie, telegnoza, telestezie, imaginace, transformace, telekineze, teleportace, 

levitace, bilokace, dematerializace, materializace, psychická léčba, karma, osud, 

inkarnace, reinkarnace a astrální cestování. 

Parapsychologie (jinak také psychotronika, metapsychologie, ESP) je obor 

nadsmyslových jevů, zabývající se výjimečnými psychickými schopnostmi (například 

přenosem informací, manipulace s hmotou, léčbou, migrací duše apod.), které nejsou v 

současné době zatím vědecky vysvětlitelné a prokazatelné. ESP znamená v doslovném 

překladu extra-sensory perception - mimosmyslové vnímání. 

 
 

 
 

 

 

Jasnovidectví a věštění 

Jasnozřivost - prekognice, astropsychologie, chiromantie, astrologie, numerologie, 

psychometrie, horoskop, výklad karet Tarot, křišťálová koule, siderické kyvadlo, výklad 

snů, kávová sedlina a jiné zdroje informací. 

Věštění je způsob jak poznat nejen svou minulost, skrytou současnost nebo budoucnost a 

svou karmu či minulé životy, ale umožňuje také získávat informace i o průběhu nebo 

výsledku nějakých aktivit, dějů nebo procesů a mít tak možnost včas do nich zasáhnout. 
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Léčitelství a terapie 

Biotronika, bioenergetické působení na dálku, odblokování, revitalizace, 

regenerace, hubnutí a redukce váhy, omlazování, pozitivní energie, aura, čakry, 

geopatogenní zóny, znovunapojení, celostní medicína, homeopatie, placebo, přírodní 

látky, tvůrčí představivost, léčení duchovní cestou, Kosmická energie a její využití v 

praktickém životě. 

Práce s energiemi a jejich vliv na pozitivní změny organizmu, zejména na jeho čištění, 

detoxikaci a dobíjení jeho částí i celku pozitivní vitální energií a vhodnou výživou. Možnost 

dosažení vyšší úrovně celkové harmonizace a odstranění některých problémů a potíží, jejich 

příčin nebo i jako prevence. 

 

 

 
 

 

Okultismus a magie 

           Spiritismus, psychomantie, magie, bílá magie, černá magie,kletba, voo-doo, 

zaklínání, odstranění, exorcismus, vymítání, démon, šaman, senzibil, médium, esoterik, 

paranormální jevy a aktivity, záhady a mystéria, řešení. 

Vyvolávání duchů, spiritistické seance, setkání a komunikace se zemřelými a jinými 

subjekty a osobami, magie, kletba, prokletí a odstraňování kletby, voo-doo, zaklínání, 

zaříkávání, vyhánění zlých duchů, vyhánění ďábla z těla, mystéria, řešení nevysvětlitelných 

aktivit, jevů a záhad. 
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