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Leserfrage 
Was muss eigentlich unter dem Begriff ‹Übersinnliches› verstanden werden, was 
ist das genau und wie funktioniert es genau? Man hört immer so viel über dieses 
Übersinnliche, besonders dass man dadurch Geister sehen und Tote reden hören 
oder von Sterbenden gerufen werden könne usw., was muss man davon halten? 
Selbst ist mir noch nie etwas Derartiges zugestossen, doch haben mir Bekannte 
gesagt, dass es bei ihnen schon der Fall gewesen sei. Können Sie mir darüber 
etwas Genaueres sagen?                            

R. Strässler, Schweiz 

Antwort 
Die Beantwortung dieser Frage fällt ziemlich weitumfassend aus, denn das Ganze 
kann nicht einfach mit wenigen Worten klargelegt werden. Also will ich Ihr 
Interesse mit einem Lehrbriefteil der Geisteslehre befriedigen, durch die 
folgendes klargelegt wird: 
 

Übersinnliches resp. Feinstoffsinnliches resp. 
Fluidalkräfte 

 
Der Begriff Übersinnliches ist ein falsches Wort, das dafür verwendet wird, um 
etwas Wahrnehmbares zu beschreiben, das für den Menschen ausserhalb des 
normalen, materiellen resp. des Grobstoffsinnlichen liegt und damit ausserhalb 
des materiellen Wahrnehmungsvermögens, sondern also im Bereich des 
Feinstofflichen. Das Feinstoffliche, das Fluidale als Übersinnliches zu bezeichnen, 
ist grundfalsch, denn wahrheitlich gibt es für den Menschen nichts, das 
ausserhalb der Wahrnehmung seiner Sinne liegen würde, sondern nur etwas, 
das ausserhalb der Grobstoffsinnlichkeit in den Bereich des Feinstoffsinnlichen 
gehört. Insbesondere ist dabei die Rede in bezug auf die Wirkung der 
feinststofflichen Gedankenschwingungen, die in ihrer Form der Feinstofflichkeit 
als Fluidalenergien und Fluidalkräfte bezeichnet werden und die, erzeugt durch 
die Gedanken und Gefühle, auch ausserhalb des Gehirns verschiedenste 
Wirkungen zeitigen, die auch von anderen Menschen wahrgenommen werden 

Čtenářská otázka 
Jak je vlastně třeba chápat pojem »nadsmyslno«, co to přesně je a jak to 
přesně funguje? Člověk toho o tomto nadsmyslnu stále tolik slýchá, zvláště 
v tom smyslu, že je díky němu možné vidět duchy, slyšet hovořit mrtvé 
anebo že člověka mohou volat umírající atd. Co je třeba si o tom myslet? 
Mně samotnému se nikdy nic takového nepřihodilo, ale známí mi říkali, že 
se jim takové věci již děly. Můžete mi o tom povědět něco bližšího? 

R. Strässler, Švýcarsko 

 
Odpověď 

Abych mohl zodpovědět tento dotaz, musím věc pojmout poněkud 
zevrubněji, neboť to celé nelze jednoduše vyložit několika málo slovy. Chtěl 
bych tedy Váš zájem uspokojit pomocí části Učebního dopisu Nauky 
Tvořivé energie, v níž se vysvětluje následující: 
 

Nadsmyslno, resp. jemnohmotná 
smyslovost, resp. fluidové síly 

 
Pojem nadsmyslnost je chybné slovo, které se používá k popisu něčeho 
vnímatelného, co se nalézá mimo normální, materiální, resp. 
hrubohmotnou smyslovost, a co tím pádem přesahuje schopnosti 
materiální vnímavosti – co se tedy nachází ve sféře jemné hmoty. 
Označovat oblast jemné hmoty a oblast fluidovou za nadsmyslnou je 
od základu chybné, neboť ve skutečnosti neexistuje pro člověka nic, co by 
přesahovalo vnímavost jeho smyslů, neboť se jedná pouze o faktory, jaké 
přesahují hrubohmotnou smyslovost, a jaké náležejí do sféry smyslovosti 
jemnohmotné. Zejména v tomto ohledu hovoříme o působnosti 
nejjemnohmotnějších myšlenkových kmitů, které se podle jejich 
jemnohmotné podoby označují jako fluidové energie a fluidové síly a které 
jsou generovány myšlenkami a pocity, a způsobují i mimo oblast mozku 
nejrůznější účinky, jež mohou být vnímány i jinými lidmi. Tyto fluidové 



 

 

Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 38, srpen 2007 

2 

 

können. Diese fluidalen Energien und deren Kräfte sind nicht nur die Energien in 
bezug auf die Telepathie, Levitation und Teleportation, sondern auch die der 
Hellsichtigkeit und Fernwahrnehmung, wobei für jeden einzelnen Faktor 
menschlich-individuell verschiedene Erscheinungsformen gegeben sind. Beim 
Gedankenlesen und der effectiven Telepathie und allen sonstig 
neurophysiologischen Faktoren spielen, wie bei der Meditation, die Alphawellen 
eine grosse Rolle, denn diese fliessen im Gedankenstrom synchron durch beide 
Hirnhälften, wobei sie auch beim Verarbeiten von Bildern und bildlichen 
Vorstellungen aktiv sind, wie das auch unter Hypnose und in Trance der Fall ist, 
wenn das Gehirn in den sogenannten Alphamodus schaltet.  
Gedanken und Gefühle spielen sich nicht nur im Gehirn ab, sondern sie wirken 
auch ausserhalb desselben und können in Form von Telepathie drei 
Lichtsekunden (rund 900 000 Kilometer) ‹gesendet› und von einem geeigneten 
anderen Gehirn aufgenommen und verstanden werden. Und weil aus den 
Gedanken auch Gefühle entstehen, können aus diesem Grunde Menschen auch 
fühlen, wenn sie plötzlich jemanden, den sie lieben, verlieren oder verloren 
haben, wie sie aber auch auf gleiche Weise plötzlich wissen, dass sie von einem 
weit entfernten oder in der Nähe lebenden Menschen gebraucht werden. Auch 
ein ‹bohrender› Blick im Rücken, das unerklärliche Zerbrechen eines Glases oder 
das grundlose Herunterfallen eines Gegenstandes gehören dazu. Der Grund 
dafür sind in der Regel die starken Gedankenströme und die daraus 
entstehenden feinstofflich-elektromagnetischen lichtschnellen Schwingungen 
resp. Fluidalenergien eines bestimmten Menschen, der seine starken Gedanken 
in einem Augenblick auf eine bestimmte Person (oder Personen) richtet, die 
diese Schwingungen dann wahrnimmt und erkennt, was damit übermittelt wird. 
So werden von einem Menschen durch starke Gedankenströme fluidale Energien 
frei, die von bestimmten verbundenen Menschen wahrgenommen und als 
Ahnung erfasst oder richtig gedeutet werden. Und dazu ist jeder Mensch fähig, 
und zwar durch die richtige Funktion der Zirbeldrüse (die am oberen Abschnitt 
des Zwischenhirns liegende Drüse; Epiphyse), die im Zentrum des Gehirns 
visuelle Reize usw. wahrnimmt, wobei jedoch immer vorausgesetzt sein muss, 
dass der Mensch die Fähigkeit dieses Faktors nicht hat verkümmern lassen. 

energie a jejich síly nezahrnují pouze energie telepatické, levitační 
a teleportační, nýbrž i energie jasnovidné a vnímající vzdálené jevy, 
přičemž každý jednotlivý faktor vykazuje různé jevové formy vyplývající 
z lidské individuality. Při čtení myšlenek, faktické telepatii a všech ostatních 
neurofyziologických faktorech – jakož i při meditaci – hrají velkou roli alfa 
vlny, neboť ty protékají v myšlenkovém proudu synchronně oběma 
hemisférami, přičemž jsou aktivní i při zpracovávání obrazů a obrazových 
představ, jakož i ve stavu hypnózy a transu, když se mozek přepne 
do takzvaného módu alfa. 
Myšlenky a pocity se neodehrávají pouze v mozku, ale působí i mimo něj 
a mohou být formou telepatie »vysílány« do vzdálenosti tří světelných 
vteřin (asi 900 000 kilometrů), přičemž je může přijímat a chápat jiný, 
vhodný mozek. A jelikož z myšlenek vznikají i pocity, mohou lidé také cítit, 
když náhle ztrácejí nebo ztratili někoho, koho milují, stejně jako z téhož 
důvodu mohou náhle vědět, že je potřebuje nějaký člověk, který žije velmi 
daleko od nich, anebo i v jejich blízkosti. K těmto jevům patří také 
»pichlavý« pohled do zad, nevysvětlitelné prasknutí sklenice nebo 
bezdůvodné spadnutí nějakého předmětu. Příčinou těchto úkazů jsou 
zpravidla silné myšlenkové proudy a z nich vznikající jemnohmotně-
elektromagnetické – a rychlostí světla se pohybující – kmity, resp. fluidové 
energie nějakého konkrétního člověka, který se svými silnými myšlenkami 
v daném okamžiku soustředí na nějakou určitou osobu (nebo osoby), která 
tyto kmity pak vnímá a rozeznává, co je jimi sdělováno. Člověk tedy silnými 
myšlenkovými proudy uvolňuje fluidové energie, které jistí, s ním spojení, 
lidé vnímají, registrují je jako tušení nebo si je správně vykládají. A toho je 
schopen každý člověk, a sice pomocí správně fungující mozkové šišinky 
(která se nalézá v horním úseku mezimozku a nazývá se též epifýzou), jež 
v centru mozku vnímá vizuální vzruchy atd., což však vždy nutně 
předpokládá, že člověk schopnost tohoto faktoru nenechal zakrnět. 
Faktem je, že šišinka dokáže detekovat, resp. jako senzor vyciťovat 
a zjišťovat jemnohmotná elektromagnetická pole ve zcela odlišném 
frekvenčním pásmu, a tímto způsobem tedy přijímat informace. Týmž 
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Tatsache ist, dass die Zirbeldrüse in einem völlig anderen Frequenzbereich 
feinstoffliche elektromagnetische Felder zu detektieren resp. wie ein Sensor 
aufzuspüren und festzustellen und damit Informationen zu empfangen vermag. 
Gleichermassen funktioniert das in bezug auf den ‹bohrenden› Blick im Rücken 
oder Nacken, wenn infolge der Gedankenschwingungen der 
Beobachtungsperson durch die Zirbeldrüse die Tatsache des auf den Rücken 
oder den Nacken gerichteten Blickes erkannt wird und diese Information ins 
Bewusstsein gelangt.  
Die Fluidalschwingungen der Gedankenwelt haben nichts mit Übersinnlichem zu 
tun, denn Übersinnliches gibt es nicht. Die fluidalen Schwingungen der 
Gedanken beruhen auf einem Faktor, der als ‹Feinstoffsinnliches› bezeichnet 
wird, nicht jedoch als übersinnlich, weil Übersinnliches nicht existiert, und zwar 
darum, weil das Feinstoffsinnliche mit dem siebten Sinn resp. mit der 
Empfindung wahrgenommen werden kann, folglich es also weit über dem liegt, 
was grobstoffsinnlich wahrgenommen werden kann. Leider geht der Mensch von 
nur fünf Sinnen aus (Hören, Sehen, Tasten, Schmecken, Riechen), obwohl deren 
sieben existieren, wobei die beiden weiteren das Empfinden und das Gefühl sind, 
wobei letzteres im Zusammenhang mit dem Instinkt steht und grundlegend mit 
der Gedankenwelt verbunden ist.  
Die Fluidalschwingungen der Gedankenwelt sind gekoppelt mit den fluidalen 
Schwingungen der Gefühlswelt, und in dieser Form gehen die Gedanken und 
Gefühle dauernd ‹auf Reisen›, und zwar als Faktor der Feinstoffsinnlichkeit. Noch 
ist zwar die heutige irdische Technik in den ersten Jahren des Dritten 
Jahrtausends nicht in der Lage, diese Feinstoffschwingungen resp. diese 
fluidmässigen Schwingungen apparaturell und somit grobstofflich 
nachzuweisen, doch dass der Nachweis eines Tages doch gelingen wird, ist nur 
eine Frage der technischen Entwicklung und der Zeit. Dann wird auch erkannt, 
dass die Feinstoffsinnlichkeit auf der Form von Feinstoffschwingungen resp. auf 
Fluidalschwingungen basiert, wie aber auch, dass diese fluidalen Energien und 
deren Kräfte der grundlegende Faktor der Telepathie, der Levitation und der 
Hellsichtigkeit sowie der Teleportation usw. sind. Und Tatsache ist: Das 
Feinstoffsinnliche – eben vom Menschen in Unkenntnis irrtümlich als 

způsobem funguje i onen »pichlavý« pohled od zad nebo do týlu, když 
člověk na základě myšlenkových kmitů pozorující osoby rozpozná 
skutečnost tohoto pohledu pomocí své šišinky a když mu tato informace 
pronikne do vědomí. 
 
 
 
Fluidové kmity myšlenkového světa nemají nic společného 
s nadsmyslnem, neboť nadsmyslnost neexistuje. Fluidové kmity myšlenek 
se zakládají na faktoru, jenž se označuje jako »jemnohmotná smyslovost«, 
nikoli však jako nadsmyslnost, neboť ta neexistuje, a sice proto, že 
jemnohmotnou smyslovost může člověk vnímat sedmým smyslem, resp. 
jemnocítěním (die Empfindung), a tudíž se tato smyslovost nalézá vysoko 
nad tím, co může člověk vnímat hrubohmotnými smysly. Člověk žel vychází 
pouze z pěti smyslů (sluchu, zraku, hmatu, chuti a čichu), ačkoliv existuje 
smyslů sedm, přičemž ty dva další se nazývají Tvořivé jemnocítění (die 
Empfindung) a cítění (das Gefühl); cítění (das Gefühl) pak souvisí 
s instinktem a je v zásadě spojeno s myšlenkovým světem. 
Fluidové kmity myšlenkového světa jsou sdruženy s fluidovými kmity světa 
pocitového, přičemž v této podobě se myšlenky a pocity ustavičně vydávají 
»na cesty«, a sice coby faktor jemnohmotné smyslovosti. Dnešní pozemská 
technologie sice v prvních letech třetího tisíciletí ještě není schopna doložit 
tyto jemnohmotné, resp. fluidové kmity pomocí přístrojů, a tedy na úrovni 
hrubé hmoty, avšak je pouze otázkou technického vývoje a času, než se 
tento důkaz jednoho dne vydaří. Poté bude také rozeznáno, že se tato 
jemnohmotná smyslovost zakládá na formě jemnohmotných, resp. 
fluidových kmitů, a bude též rozpoznáno, že tyto fluidové energie a jejich 
síly představují základní faktor telepatie, levitace, jasnovidnosti 
a teleportace atd. A faktem je: Jemnohmotná smyslovost – kterou člověk 
právě z neznalosti mylně označuje jako nadsmyslno – je skutečně plodem 
lidského mozku, resp. jeho myšlenek a z nich plynoucích pocitů. Jedná se 
tedy o zcela normální, nikoliv »nadpřirozenou«, energii a sílu, přičemž to 
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Übersinnliches bezeichnet – ist tatsächlich ein Produkt des menschlichen 
Gehirns resp. dessen Gedanken und den daraus resultierenden Gefühlen. Es 
handelt sich dabei also um eine ganze normale, jedoch nicht ‹übernatürliche› 
Energie und Kraft, wobei das Ganze auch nicht unheimlich und nicht unwirklich, 
sondern absolut geheuer und real ist. Und wenn Gedanken und die daraus 
resultierenden Gefühle ‹auf Reisen› gehen als Feinstoffenergie, die 
empfindungsmässig auch in irgendeiner Form von anderen Menschen 
wahrgenommen werden kann, dann handelt es sich dabei um eine Form der 
Telepathie. Dabei muss aber klar sein, dass einzig und allein die Feinstoffenergie 
der Gedanken- und Gefühlswelt, jedoch nicht das Bewusstsein ‹auf Reisen› geht, 
und zwar erfolgt die ‹Reise› ausserhalb des Körpers in Form eines 
‹Bewusstseinfühlers› resp. in Form eines ‹Bewusstseinssensors›, das darum, weil 
die Gedanken und Gefühle die entsprechenden fluidalen Schwingungen 
aufbauen und aussenden, wobei das Bewusstsein die Energie dazu liefert, jedoch 
selbst nicht den Körper verlässt. So ist es gegeben, dass es immer die Gedanken 
und deren Gefühle sind, die als Telepathieform aus dem Gehirn ausstrahlen und 
‹auf Reisen› gehen. So können also sensitive Menschen ‹spüren› resp. durch den 
siebten Sinn empfinden, wenn sie durch andere beobachtet werden, wie sie aber 
auch wahrnehmen können, wenn ein Mensch in Not ist oder stirbt, wenn dieser 
seine Gedanken und Gefühle an die sensitive Person aussendet, die dann den 
‹Ruf› usw. feinstoffsinnlich resp. empfindungsmässig wahrnimmt. So tritt es sehr 
oft in Erscheinung, dass, wenn ein Mensch in Not kommt oder an der Schwelle 
des Todes steht, seine Gedanken und Gefühle dann ‹auf Reisen› gehen, 
irgendwohin zu einem Menschen, der ihm viel bedeutet hat. Gedanken und 
Gefühle durchbrechen alle Grenzen von Raum und Zeit und dringen in die 
Gehirne jener ein, welche ‹angesprochen› werden und die empfindungsmässig 
das ‹Rufen› wahrnehmen. Das Ganze ist dabei eine Form der Telepathie resp. 
des Gedankenlesens auf weite Distanzen, die im primären Zustand bis zu 900 000 
Kilometer erreicht, die jedoch durch die sogenannte sekundäre resp. höhere 
Telepathie sowie durch die Geisttelepathie sehr weit überbrückt werden kann 
und praktisch eine unendliche Reichweite hat. 

celé není hrozivé ani neskutečné, nýbrž absolutně jisté a reálné. A pokud 
se myšlenky a z nich pramenící city vydávají »na cesty« formou 
jemnohmotné energie, kterou mohou jiní lidé nějakým způsobem 
jemocitně (empfindungsmässig) vnímat, pak se jedná o formu telepatie. 
Přitom musí být ale jasné, že se »na cesty« vydává jen a pouze 
jemnohmotná energie myšlenkového a pocitového světa, avšak nikoli 
vědomí: Tato »cesta« mimo vlastní tělo probíhá formou »vědomního cítění 
(čidla)«, resp. formou »vědomního senzoru«, a to proto, že myšlenky 
a pocity budují a vysílají patřičné fluidové kmity, k čemuž vědomí dodává 
energii, aniž by samo opouštělo tělo. Je tedy dáno, že formou telepatie 
vyzařují z mozku a vydávají se »na cesty« stále jen myšlenky a z nich 
plynoucí pocity. Sensitivní lidé mohou tedy »cítit«, resp. Tvořivě jemnocítit 
(empfinden) svým sedmým smyslem, že je někdo druhý pozoruje, stejně 
jako mohou vnímat, že je nějaký člověk v nouzi nebo umírá, když k nim 
tento člověk vyšle své myšlenky a pocity, načež sensitivní lidé toto »volání« 
atd. na úrovní jemnohmotné smyslovosti, resp. jemnocitně 1 
(empfindungsmässig) vnímají. Z toho důvodu se velmi často děje, že 
člověk, který se ocitá v nouzi nebo stojí na prahu smrti, vysílá své myšlenky 
a pocity »na cesty«, směrem k nějakému člověku, který pro něj hodně 
znamenal. Myšlenky a pocity prolamují všechny hranice času a prostoru 
a pronikají do mozků těch, kteří jsou »oslovováni« a kteří na úrovni 
Tvořivých jemnocitů (empfindungsmässig) toto »volání« vnímají. To celé je 
přitom formou telepatie, resp. čtení myšlenek na velké vzdálenosti, které 
v primárním stavu činí 900 000 kilometrů, avšak pomocí takzvané 
sekundární, resp. vyšší telepatie a telepatie Tvořivé energie lze 
přemosťovat mnohem větší vzdálenosti, a to prakticky s nekonečným 
dosahem. 
 
 
 

 
1 Empfindung překládáme jako Tvořivý jemnocit, nebo jen jako jemnocit; pozn. překl. 
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Die Feinstoffsinnlichkeit birgt noch andere Energien als die Telepathie usw. in 
sich, denn auch das Aussenden der Bewusstseinsenergie durch die Gedanken 
und Gefühle gehört dazu, wobei dann von einer ‹Bewusstseinsreise› gesprochen 
wird. Dabei wird jedoch nicht das Bewusstsein ausgesandt, sondern die 
Möglichkeit der Hellsichtigkeit der Bewusstseinsenergie im Zusammenhang mit 
den Gedanken und Gefühlen. In diesem Zustand der Hellsichtigkeit vermag der 
Mensch durch seine aus der Bewusstseinsenergie erzeugten Energien und Kräfte 
seine Gedanken und Gefühle derart zu steuern, dass er in die Zukunft oder 
Vergangenheit zu blicken vermag, oder dass er scheinbar über dem Boden 
schwebend und sich fortbewegend alles sieht und erkennt, was sich unter ihm 
abspielt und ergibt. Solches ist z.B. bekannt von Menschen, die im Bett lagen und 
sich plötzlich scheinbar schwebend über dieses erhoben und sich unter sich 
selbst im Bett liegen sahen – oder auf einem Operationstisch. Gleichermassen 
kann es aber sein, dass in solchen bewusstseinsmässigen Schwebezuständen 
andere Menschen und deren Schicksal gesehen wird oder Geschehen 
beobachtet werden, die sich unten am Boden usw. abspielen. So können Abläufe, 
die in solchen Momenten erlebt werden, Jota für Jota genau wiedergegeben 
werden.  
Grundlegend ist die Zirbeldrüse der springende Faktor, der durch die Gedanken 
und Gefühle das Reich und die Zentrale des Feinstoffsinnlichen bildet. Auf dieses 
Reich resp. Zentrum hatten die frühen und auch noch spätere Vorfahren des 
Menschen einen intensiveren Zugriff, und sie vermochten gar das 
Feinstoffsinnliche resp. die fluidalen Gedanken- und Gefühlsschwingungen zu 
einem gewissen Teil noch bewusst zu steuern und diese Bewusstseinsenergien 
mit deren Kräften zu nutzen. Durch die laufende Veränderung des Menschen in 
bezug auf seinen Körper und Organismus sowie seine gedanklich-gefühlsmässige 
Ausrichtung auf das rein Materielle, hat sich die Zirbeldrüse und ihre 
feinstoffsinnliche Fähigkeit zurückgebildet, folglich zur heutigen Zeit nur noch 
mehr oder weniger sensitiv veranlagte Menschen in der Lage sind, die 
feinstoffsinnliche Wirksamkeit der Zirbeldrüse zu nutzen. Ursprünglich wies 
dieses Organ wenig mehr als drei Zentimeter Durchmesser auf, wogegen durch 
die Schrumpfung heute durchschnittlich nur noch eine Grösse von drei 

Jemnohmotná smyslovost v sobě skrývá i jiné energie, nejen ty telepatické 
atd., neboť zahrnuje i vysílání vědomní energie pomocí myšlenek a pocitů, 
načež se hovoří o »cestě vědomí«. Při tom však není vysíláno vědomí, 
nýbrž eventuálně jasnovidná vědomní energie v souvislosti s myšlenkami 
a pocity. V tomto jasnovidném stavu může člověk pomocí svých energií a sil 
– generovaných energií vědomí – řídit své myšlenky a pocity tak, že dokáže 
hledět do budoucnosti nebo minulosti, anebo že se zdánlivě vznáší nad 
zemí a může při svém pohybu vidět a rozeznávat vše, co se pod ním 
odehrává a odvíjí. Takovéto jevy jsou známé např. od lidí, kteří leželi 
v posteli, náhle se zdánlivě vznášeli nad ní a pozorovali pod sebou sebe 
samé, jak leželi v posteli – nebo na operačním stole. Může se však také dít 
to, že člověk v takovýchto stavech vznášejícího se vědomí vidí jiné lidi 
a jejich osud, anebo pozoruje události, které se odehrávají dole na zemi 
atd. Člověk tak může pochody, jaké v těchto momentech zažívá, špetku 
po špetce přesně reprodukovat. 
 
 
 
V zásadě je mozková šišinka klíčovým faktorem, který vlivem myšlenek 
a pocitů tvoří říši a ústředí jemnohmotné smyslovosti. K této říši, resp. 
k tomuto ústředí měli dávní a ještě i pozdější předci lidí intenzivnější 
přístup, a dokázali dokonce tuto jemnohmotnou smyslovost, resp. fluidové 
myšlenkové a pocitové kmity, do jisté míry i vědomě řídit, a tudíž byli 
schopni využívat tyto vědomní energie a z nich plynoucí síly. Jelikož se lidé 
po stránce svého těla a organismu průběžně měnili a jelikož své myšlenky 
a pocity zaměřovali na čistě materiální aspekty, tak jejich mozková šišinka 
a jemnohmotná schopnost zakrňovala, a tudíž jsou v dnešní době už jen 
více či méně sensitivní lidé schopni využívat jemnohmotně smyslovou 
působnost mozkové šišinky. Původně měl tento orgán velikost o málo větší 
než tři centimetry v průměru, avšak dnes je scvrknut na průměrnou 
velikost pouhých tří milimetrů. Důvodem je fakt, že lidé svůj niterní svět 
stále více a více podrobovali racionálnímu rozumu a že sensitivní 
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Millimetern gegeben ist. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass der Mensch 
seine Innenwelt mehr und mehr dem rationalen Verstand unterworfen und das 
Sensitive des Feinstoffsinnlichen der Zirbeldrüse vernachlässigt hat, wodurch das 
Ganze verkümmert ist.  
Die Zirbeldrüse ist das Organ der empfindungsmässigen Wahrnehmung resp. der 
siebte Sinn des Menschen, der jedoch nicht mehr von vielen genutzt werden 
kann, weil unbewusst eine Schranke dagegen aufgebaut wird, wodurch das 
sogenannte Dritte Auge, wie die Zirbeldrüse auch genannt wird, in der Funktion 
unterdrückt und abgewürgt wird. Aus diesem Grunde können nicht alle, sondern 
nur wenige Menschen deren Funktion und Wirksamkeit nutzen. Und für diese 
Blockade ist der Mensch selbst schuld, denn würde er sich bemühen, dann 
vermöchte er trotz seiner Zirbeldrüsedegeneration dieses Organ in gewissem 
Rahmen wieder zur Funktion zu bringen. Natürlich ist der Weg dazu lang und 
mühevoll, denn es muss durch stete meditative Übung gelernt werden, genug 
Energie durch den Hirnbereich der Zirbeldrüse und durch diese selbst fliessen zu 
lassen, denn nur dadurch ist es möglich, dass die den Menschen umgebenden 
feinstoffsinnlichen elektromagnetischen Felder bewusst wahrgenommen 
werden. Anstatt dass dies jedoch getan wird, blockiert der Mensch diese fluidale 
Energie und lenkt sie ab, ehe sie ihn auch nur treffen kann. Das aber ist ein 
gehöriger Mangel in bezug auf die Wahrnehmung der Realität, denn zu dieser 
gehört nicht nur das Grobmaterielle, dessen Energien, Kräfte und Schwingungen, 
sondern auch das Feinstoffliche, das Fluidale an Energien, Kräften und 
Schwingungen, die aus den Bereichen der Gedanken und Gefühle sowie der 
Psyche als fluidale elektromagnetische Felder entstehen, wie sich das bei 
sämtlichen Lebensformen ergibt, und zwar auch bei jenen, welche nur 
Instinktimpulse und Instinktgefühle sowie eine Instinktpsyche erzeugen. Durch 
die Blockade und Ablenkung der ihn umgebenden feinstofflichen resp. fluidalen 
elektromagnetischen Energiefelder nimmt der Mensch die effective Realität nur 
sehr begrenzt wahr, und das ist der Fall beim Gros der gesamten Menschheit. 
Wahrheitlich sind es nur wenige und sehr vereinzelte Menschen, die ihrem 
Energiefluss zur und in die Zirbeldrüse freien Lauf lassen und so seherisch oder 
hörend Dinge wahrnehmen können, die ausschliesslich in den Bereich des 

jemnohmotnou smyslovost mozkové šišinky zanedbávali, následkem 
čehož celý tento orgán zakrněl. 
 
 
Mozková šišinka je orgánem jemnocitného (empfindungsmässig) vnímání, 
resp. sedmým smyslem člověka, avšak mnozí lidé jej už nejsou schopni 
využívat, jelikož si k němu nevědomě zatarasili přístup, následkem čehož 
své takzvané třetí oko, jak se šišinka také nazývá, utiskují a potlačují jeho 
funkci. Z tohoto důvodu nemohou funkci a působnost tohoto orgánů 
využívat všichni, ale jen nemnozí lidé. A na této blokací nese vinu sám 
člověk, neboť kdyby se snažil, tak by mohl tento orgán v jistém rámci – 
i navzdory jeho degeneraci – uvést opět do funkce. Cesta k tomuto cíli je 
samozřejmě dlouhá a namáhavá, neboť člověk se musí pomocí 
ustavičného meditačního nácviku naučit nechat protékat mozkovou oblastí 
šišinky i touto šišinkou samotnou dostatek energie, neboť jen tak je 
schopen vědomě vnímat jemnohmotně smyslová elektromagnetická pole, 
která jej obklopují. Místo aby tak člověk činil, blokuje tuto fluidovou energii 
a odchyluje ji stranou, dříve než se jej může byť jen dotknout. To ovšem 
představuje notný nedostatek po stránce vnímání reality, neboť k té 
nepatří jen hrubá hmota, její energie, síly a kmity, nýbrž i hmota jemná, 
fluidové energie, síly a kmity, jež vznikají z oblastí myšlenek, pocitů 
a psychiky coby fluidová elektromagnetická pole, která se odvíjejí 
u veškerých životních forem, a to i u těch, které vytvářejí pouze instinktivní 
impulzy, instinktivní pocity a instinktivní psychiku. Vinou toho, že člověk 
blokuje a odklání jemnohmotná, resp. fluidová elektromagnetická pole 
energie, která jej obklopují, vnímá faktickou realitu jen velmi omezeně, 
a tak je tomu u většiny celého lidstva. Vpravdě existují pouze nemnozí 
a velmi ojedinělí lidé, kteří dávají svému energetickému toku k mozkové 
šišince a do ní volný průchod, a jsou tedy schopni věštecky vnímat nebo 
slyšet věci, které spadají výlučně do sféry jemnohmotné smyslovosti. Právě 
tito lidé jsou schopni – pokud k tomu dospějí pomocí dostatečného 
meditačního nácviku – jemnocitně vnímat i superjemnohmotnou 
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Feinstoffsinnlichen gehören. Und diese Menschen sind es auch, denen es bei 
genügender meditativer Übung möglich ist, auch das Superfeinstoffsinnliche 
empfindungsmässig wahrzunehmen, das in den Bereich des Geistigen belangt 
und also weit über alle Bewusstseinsenergien und Bewusstseinskräfte hinaus. 
Diesbezüglich ist jedoch zu sagen, dass die Form des Superfeinstoffsinnlichen 
beim Erdenmenschen hinsichtlich seiner noch ungenügend entwickelten 
Bewusstseinsevolution nicht möglich ist, was noch lange so bleiben wird. 
Nichtsdestoweniger jedoch ist jeder vernunfts- und verstandesträchtige 
Erdenmensch bei entsprechender meditativer Bemühung fähig, das 
Feinstoffsinnliche in sich zu wecken, zu entwickeln und nutzbar zu machen. 
In bezug auf das Feinstoffsinnliche ist Tatsache, dass nicht nur sehende 
Menschen, sondern auch Blinde einem Tag-und-Nacht-Rhythmus eingeordnet 
sind (wie auch alle blinden Tiere und alles Getier), dem auch alle 
Körperfunktionen und sogar die Pupillen angepasst sind. Also geht daraus auch 
hervor, dass Blinde – und besonders diese – Wahrnehmungen des 
Feinstoffsinnlichen machen und also empfindungsmässig besonders aktiv sind. 
Natürlich nehmen sie auch das Grobstoffsinnliche wahr, doch sind ihre 
Empfindungsfähigkeiten ausgeprägter als bei den Sehenden, und zwar darum, 
weil sie sich ihre Energien auf das ‹innere Auge› resp. auf die Zirbeldrüse 
ausrichten. Ausserdem ist auch bei Blinden die Netzhaut von speziellen 
Nervenzellen durchzogen, durch die Signale an die Zirbeldrüse abgegeben 
werden. Dadurch wird die Produktion des Hormons Melatonin angeregt, das die 
‹innere Uhr› steuert und so den Lebensrhythmus des Körpers bestimmt.  
Das menschliche Gehirn verfügt nebst der Zirbeldrüse auch noch über andere 
bemerkenswerte wichtige Faktoren, wie z.B. das ‹Frühwarnsystem›, das sich 
nahe beim vorderen Stirnhirnlappen befindet, in der Hirnregion ‹Anterior 
Cingulaze Cortex›, kurz ACC genannt. Diese Hirnregion ist es, die dann aktiv wird, 
wenn z.B. eine schwierige Entscheidung zu treffen ist, wie unter anderem, wenn 
zwischen zwei sich einander widersprechenden Alternativen entschieden 
werden muss. ACC warnt den Menschen aber auch vor drohenden oder 
auftretenden Gefahren, die nur empfindungsmässig wahrgenommen werden 
und folglich nicht als direkter Warnfaktor ins Bewusstsein dringen. Ein weiterer 

smyslovost, která spadá do oblasti Tvořivé energie, a která tedy dalece 
přesahuje všechny vědomní energie a síly. V tomto ohledu je však nutno 
zmínit, že pozemšťané této formy superjemnohmotné smyslovosti ještě 
nejsou schopni, jelikož ještě nedospěli na dostatečně vysokou úroveň 
vědomního vývoje a evoluce, což tak ještě dlouho zůstane. Nicméně se 
může každý pozemšťan obdařený rozumem a zdravým úsudkem pomocí 
patřičných meditačních snah uschopnit k tomu, aby v sobě jemnohmotnou 
smyslovost probudil, vyvíjel a zužitkovával. 
 
 
Ohledně jemnohmotné smyslovosti je faktem, že jsou nejen vidoucí lidé, 
ale i slepci (jakož i všichni slepí živočichové, ať vyšší, nebo nižší) začleněni 
do denního a nočního rytmu, jemuž jsou přizpůsobeny i všechny tělesné 
funkce, a dokonce i zornice. Z toho tedy také plyne, že slepci – a zvláště oni 
– vnímají jemnohmotnou smyslovost, a jsou tudíž po stránce Tvořivých 
jemnocitů zvláště aktivní. Samozřejmě že vnímají i hrubohmotnou 
smyslovost, avšak jejich jemnocitné schopnosti jsou výraznější než u lidí 
vidoucích, a to proto, že své energie usměrňují na »vnitřní oko«, resp. 
na mozkovou šišinku. Mimoto je také sítnice slepců protkána speciálními 
nervovými buňkami, které vysílají signály do mozkové šišinky. Tímto 
způsobem je podněcována produkce hormonu melatoninu, který řídí 
»vnitřní hodiny«, čímž určuje životní rytmus těla. 
 
Lidský mozek disponuje kromě šišinky také dalšími pozoruhodnými, 
důležitými faktory, jako např. »systémem včasného varování«, který se 
nalézá poblíž předního čelního mozkového laloku, v mozkovém regionu 
»anteriorního cingulárního kortexu«, zvaného krátce ACC. Tento mozkový 
region se aktivuje tehdy, když musí člověk např. učinit obtížné rozhodnutí, 
mimo jiné, když se musí rozhodnout mezi dvěma alternativami, které si 
vzájemně odporují. ACC ale člověka varuje i před hrozícími nebo 
objevujícími se nebezpečími, která jsou vnímána pouze jemnocitně, 
a která tudíž nepronikají do vědomí jako přímý varovný faktor. Dalším 
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Faktor ist der in bezug auf die empfindungsmässige Wahrnehmung von 
Geräuschen, die nicht als grobstoffsinnliche Wirkung in Erscheinung treten und 
vom Menschen also auch nicht grobstoffsinnlich wahrgenommen werden 
können, sondern als Infraschall, wie diese z.B. von grossen Tieren oder von 
Erdbeben usw. ausgehen. Infraschall ist tatsächlich auch der Ursprung für 
manchen unerklärlichen ‹Spuk›, der z.B. dadurch entsteht, indem der Wind 
durch Löcher, Gesteinsritzen, durch Kamine oder Spalten usw. pfeift und extrem 
tiefe Töne erzeugt, die das Gehör des Menschen nicht wahrnehmen kann, deren 
Schwingungen jedoch auf den Körper des Menschen und natürlich auch auf die 
Zirbeldrüse wirken und bestimmte Wirkungen feinstoffsinnlicher Form auslösen, 
die empfindungsmässig wahrgenommen werden.  
Der strahlende Abdruck der Persönlichkeit ist der Faktor Ausstrahlung, die auch 
als Aura bezeichnet wird, und diese ist es, die empfindungsmässig von anderen 
Menschen wahrgenommen werden kann, wenn diese sensitiv genug sind resp. 
wenn sie die Energien und Kräfte der Zirbeldrüse und damit die Empfindungen 
in bewusster Weise nutzen können. Tatsache ist, dass jeder Mensch von einem 
feinstoffsinnlichen resp. fluidalen elektromagnetischen Feld umgeben ist, das die 
Persönlichkeitsinformationen enthält, weshalb der Abdruck resp. die 
Ausstrahlung der Persönlichkeit auch Informationsfeld genannt wird (das Ganze 
hat aber nichts mit den esoterischen Unsinnigkeiten zu tun, wie auch nicht mit 
den angeblichen und betrügerischen Medien, die sich fälschlich aus Imagesucht 
und Profithascherei rühmen, Auren sehen zu können). Und dieses fluidale 
elektromagnetische Feld wirkt auch auf den Mitmenschen und kann von diesem 
bei genügender Sensitivität wahrgenommen und definiert werden. Dieses 
Fluidalfeld der Persönlichkeit des Menschen vermag also den Mitmenschen zu 
treffen und diesen zu beeinflussen. Eine solche Beeinflussung geschieht aber 
auch durch die Gedanken und Gefühle, wenn diese auf einen anderen Menschen 
– oder ein Tier – konzentriert werden, denn durch diese Konzentration entsteht 
durch die feinstofflichen Schwingungen der Gedanken und Gefühle ein 
verstärktes Fluidalfeld, das sich als Wirkungsfeld erweitert und verstärkt, 
wodurch der ‹angepeilte› Mitmensch die ‹Botschaft› empfangen und definieren 
kann. Tatsache ist, dass die Persönlichkeit und der ganze Körper des Menschen 

činitelem je jemnocitné vnímání zvuků, které se neobjevují formou 
hrubohmotně smyslového účinku, a které tedy člověk ani nemůže vnímat 
hrubohmotnými smysly, ale jako infrazvuk, který například vydávají velká 
zvířata anebo je generován při zemětřeseních atd. Infrazvuk je vskutku také 
příčinou četného nevysvětlitelného »strašení/lomozu«, které/který vzniká 
např. tím, že vítr fouká skrze díry, štěrbiny v kameni, komíny nebo spáry, 
čímž vytváří extrémně hluboké tóny, jež lidské ucho není schopno vnímat, 
jejichž kmity však působí na lidské tělo a přirozeně také na mozkovou 
šišinku, a vyvolávají určité účinky v podobě jemnohmotné smyslovosti, 
které může člověk jemnocitně vnímat. 
 
Zářivý otisk osobnosti ztělesňuje faktor vyzařování, které se označuje také 
jako aura, a právě tu mohou jemnocitně vnímat jiní lidé, jsou-li dostatečně 
sensitivní, resp. jsou-li schopni vědomě využívat energie a síly mozkové 
šišinky, a tím i Tvořivé jemnocity. Faktem je, že je každý člověk obklopen 
jemnohmotně smyslovým, resp. fluidovým elektromagnetickým polem, 
jež obsahuje informace o jeho osobnosti, a proto se otisk, resp. vyzařování 
osobnosti nazývá také informačním polem (to celé ale nemá nic 
společného s esoterickými nesmysly, jakož ani s údajnými a podvodnými 
médii, která se falešně, z touhy po renomé a kvůli honbě za ziskem honosí 
tím, že umějí vidět aury). A toto fluidové elektromagnetické pole působí 
i na spolubližní, kteří jej mohou – jsou-li dostatečně sensitivní – vnímat 
a definovat. Toto fluidové pole lidské osobnosti může tedy zasahovat 
spolubližního a ovlivňovat jej. Takovéto ovlivňování probíhá ale i vlivem 
myšlenek a pocitů, pokud se jimi člověk soustředí na bližního, nebo zvíře, 
neboť vlivem této koncentrace vzniká na úrovni jemnohmotných kmitů 
myšlenek a pocitů zesílené fluidové pole, které se svojí působností 
rozšiřuje a zesiluje, následkem čehož může »zaměřovaný« bližní toto 
»poselství« přijmout a definovat. Faktem je, že osobnost a celé tělo 
člověka bez přestání vysílá jemnohmotně-elektromagnetické kmity, resp. 
signály, které vnímají jiní lidé, avšak zpravidla žel jen nevědomě, jelikož 
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ununterbrochen feinstofflich-elektromagnetische Schwingungen resp. Signale 
aussendet, die von anderen Menschen wahrgenommen werden, leider in der 
Regel jedoch nur unbewussterweise, weil sich der Mensch infolge der 
Hinwendung seiner inneren Welt zum reinen rationalen Verstand seiner 
Verkümmerung der Zirbeldrüse zugewandt hat.  
Eine weitere Tatsache ist die, dass jeder lebende und tote Körper resp. jedes 
organische Material eine eigene und zellvielfältige Lichtquelle hat, die ihr 
feinstoffsinnliches resp. fluidales Licht zusammen mit den Fluidalenergien 
ausstrahlt, denn jede lebende Zelle strahlt in winziger Menge Lichtquanten resp. 
Biophotonen im UV-Bereich ab. Diese Ausstrahlungen, Abstrahlungen resp. 
Auren können von jedem Menschen empfindungsmässig wahrgenommen und 
bei einer gewissen Sensitivität gar gesehen werden. Leider wird jedoch in der 
Regel von Esoterikbefangenen und durch betrügerische ‹Hellsichtige› usw. damit 
Schindluder getrieben, wenn sie behaupten, dass sie die menschlichen Auren 
usw. sehen könnten, denn wahrheitlich ist das nur Menschen möglich, deren 
Zirbeldrüse in grossem Umfang funktioniert. Menschen mit solchen Fähigkeiten 
sind jedoch selten, folglich leicht zu erkennen ist, dass das Gros der ‹Fähigen› auf 
lügnerischen, betrügerischen und schwindlerischen oder einfach 
scharlatanischen und profitgierigen Wegen läuft, sein Unwesen treibt und die 
Mitmenschen in die Irre führt. 
In der heutigen Zeit entstehen Hellsichtigkeit und Gedankenlesen vielfach durch 
prägnante Ereignisse resp. traumatische Erlebnisse und Ereignisse, durch die der 
Mensch sich wieder seiner inneren Welt zuwendet, wie z.B. wenn er durch eine 
schwere Krankheit getroffen wird, durch den Verlust eines geliebten Menschen, 
durch eine körperliche Behinderung, durch eine Katastrophe, ein schreckliches 
Erlebnis oder durch ein schweres Unglück usw. Leider lebt der Mensch von heute 
mehr gedankenlos in den Tag hinein, anstatt dass er sich dem effectiven eigenen 
inneren und äusseren Leben zuwendet, wodurch er auch seine 
Zirbeldrüsetätigkeit und Zirbeldrüsefähigkeit in bezug auf die 
empfindungsmässigen resp. feinstoffsinnlichen Wahrnehmungen anregen und 
diese nutzen könnte, wie z.B. hinsichtlich der Hellsichtigkeit und des 
Gedankenlesens oder gar der eigentlichen Telepathie resp. der bewussten, 

člověk svůj vnitřní svět obrátil k čistě racionálnímu rozumu, kvůli čemuž 
zakrněla jeho šišinka.  
 
 
 
Dalším faktem je to, že každé žijící i mrtvé tělo, resp. každý organický 
materiál disponuje vlastním a buněčně různorodým světelným zdrojem, 
který své jemnohmotně smyslové, resp. fluidové světlo vyzařuje spolu 
s fluidovými energiemi, neboť každá žijící buňka vyzařuje v nepatrném 
množství světelná kvanta, resp. biofotony v ultrafialovém spektru. Tato 
vyzařování, odzařování, resp. aury může jemnocitně vnímat každý člověk, 
a dokonce je při jisté sensitivitě i vidět. Esoterikou zaujaté osoby 
a podvodní »jasnovidci« atd. však tuto věc žel zpravidla hanebně 
zneužívají, když tvrdí, že dokážou vidět lidské aury atd., neboť vpravdě jsou 
toho schopni pouze lidé, jejichž šišinka funguje ve velkém rozsahu. Lidé 
s takovýmito schopnostmi jsou však vzácní, a tudíž lze snadno rozpoznat, 
že se většina osob s těmito »schopnostmi« pohybuje na cestách lží, 
podvodů, švindlů nebo jednoduše šarlatánství a touhy po zisku, takže 
provozuje nekalou činnost a uvádí své spolubližní v omyl. 
 
V dnešní době vzniká v lidech schopnost jasnovidectví a čtení myšlenek 
často vlivem pregnantních událostí, resp. traumatických zážitků a příhod, 
v jejichž důsledku se lidé opět přiklánějí ke svému vnitřnímu světu, jako 
když jsou např. zasaženi těžkou nemocí, když utrpí ztrátu milovaného 
člověka, když začnou trpět tělesným postižením, prožijí nějakou katastrofu, 
mají příšerný zážitek nebo je zasáhne závažné neštěstí atd. Člověk dnešní 
doby žije žel spíše bezmyšlenkovitě pro všední den, místo aby se obrátil 
k faktickému vlastnímu životu, vnitřnímu i vnějšímu, díky čemuž by mohl 
podněcovat i činnost a schopnost své šišinky po stránce jemnocitných, 
resp. jemnohmotně smyslových vjemů a mohl by tuto schopnost využívat, 
jako např. po stránce jasnozřivosti, čtení myšlenek, nebo dokonce vlastní 
telepatie, resp. vědomého, chtěného a řízeného přenosu a vědomého 
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gewollten und gesteuerten Gedankenübertragung und des bewussten 
Gedankenempfangs. Dazu gehört auch das empfindungsmässige Wahrnehmen 
von Freude, Hass, Liebe, Krankheit, Ehrlichkeit, Unehrlichkeit, Trauer und Lüge 
usw., doch im vorgenannten Sinn der prägnanten Ereignisse beruht das immer 
auf einem Schaden der Persönlichkeit. Normalerweise ist das aber nicht der Fall, 
denn all die Fähigkeiten der Hellsichtigkeit, des Gedankenlesens, der 
Hellhörigkeit, der eigentlichen Telepathie sowie der Teleportation, der Levitation 
und der Telekinese usw. können vom Menschen, und zwar von jedem vernunfts- 
und verstandesträchtigen Menschen, ohne prägnante Ereignisse durch 
zweckdienliche und dauernde Meditationsübungen erarbeitet werden. Also 
können sowohl das einfache Gedankenlesen als auch die eigentliche Telepathie 
und alle anderen bewusstseinsenergiemässigen resp. gedanken-
gefühlsmässigen und zirbeldrüsenbedingten Formen für den Menschen bewusst 
greifbar gemacht werden. Das aber bedingt eine kontrollierte Psychohygiene 
und eine Unermüdlichkeit bezüglich der notwendigen meditativen 
Bemühungen.  
Auch in bezug auf die Nahtod-Erfahrung spielt die Feinstoffsinnlichkeit eine sehr 
wichtige Rolle, denn dadurch, dass die reine rationale Vernunft durch den 
Sterbevorgang ausgeschaltet und dem siebten Sinn, der Empfindungsfähigkeit, 
der ihr gebührende Platz eingeräumt wird, erweitert sich hinsichtlich des 
Feinstoffsinnlichen die Wahrnehmungsfähigkeit, die üblicherweise im aktuellen 
Leben durch den Zustand der rationalen Vernunft unterdrückt wird. Dadurch 
öffnet sich dem Menschen eine Grenze zu einem Fenster zu jener 
feinstoffsinnlichen Welt, die sehr weit über all das hinausgeht, was mit den 
reinen Grobstoffsinnen wahrgenommen werden kann, mit den Augen, dem 
Tasten, Riechen, Hören und Schmecken. Durch diese erhöhte 
Wahrnehmungsfähigkeit durch den Empfindungssinn in bezug auf das 
Feinstoffsinnliche, tritt als Nahtod-Erfahrung z.B. eine Hellsichtigkeit in der 
Weise auf, dass der sterbende Mensch sich aus einer höheren Warte (über dem 
eigenen Körper oder durch Räume schwebend) aus betrachten und auch sehen 
kann, was um ihn herum geschieht, was gesprochen wird und welche 
Gegenstände Menschen bei sich tragen oder im Sterberaum oder in 

přijímání myšlenek. K tomu náleží také jemnocitné vnímání radosti, 
nenávisti, lásky, nemoci, poctivosti, neupřímnosti, smutku a lži atd., avšak 
ve výše zmíněném smyslu pregnantních událostí toto vždy vychází z nějaké 
újmy osobnosti. Za normálních okolností tomu ale tak není, neboť všechny 
schopnosti jasnozřivosti, čtení myšlenek, jasnoslyšení, vlastní telepatie, 
teleportace, levitace a telekineze atd. si může člověk – a sice každý 
rozumem a zdravým úsudkem obdařený člověk – vypracovat bez 
pregnantních událostí pomocí účelných a setrvalých meditačních cvičení. 
Člověk si tedy může vědomě zpřístupnit jak prosté čtení myšlenek, tak 
i onu vlastní telepatii a všechny ostatní, z mozkové šišinky plynoucí formy 
vědomní energie, resp. myšlenek a pocitů. To ovšem předpokládá 
kontrolovanou psychohygienu a neúnavnost po stránce nezbytných 
meditačních nácviků.  
 
 
 
Jemnohmotná smyslovost hraje velmi důležitou roli i při zkušenosti 
s blízkou smrtí, neboť pochod umírání vyřazuje čistě racionální rozum 
a uvolňuje náležitý prostor sedmému smyslu, tedy jemnocitné schopnosti, 
následkem čehož si člověk po stránce jemnohmotné smyslovosti rozšiřuje 
schopnost vnímání, kterou ve svém aktuálním životě obvykle potlačoval 
stavem racionálního rozumu. Tím se člověku otevírá hranice k oknu 
do jemnohmotně smyslového světa, který velmi dalece přesahuje vše, co 
může vnímat čistě hrubohmotnými smysly, očima, hmatem, čichem, 
sluchem a chutí. Vlivem této zvýšené vnímavosti způsobené jemnocitným 
smyslem, jenž se zaměřuje na jemnohmotnou smyslovost, se člověku 
zkušenost blízké smrti jeví např. jako jasnozřivost, při níž se umírající člověk 
může pozorovat z vyššího stanoviště (kdy se vznáší nad vlastním tělem 
nebo po místnostech) a je schopen i vidět, co se kolem něho děje, o čem 
lidé hovoří a jaké předměty u sebe mají nebo jaké předměty se nalézají 
v místnosti umírání nebo v sousedních místnostech atd. Zkušenost blízké 
smrti je také klíčem ke čtení myšlenek, při němž člověk na jemnohmotně 
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angrenzenden Räumen usw. vorhanden sind. Die Nahtod-Erfahrung ist auch ein 
Schlüssel zum Gedankenlesen, wobei auf feinstoffsinnlicher Basis die Gedanken 
umstehender oder weit entfernter Personen wahrgenommen werden. 
Insbesondere geschieht das im Tiefresp. Tiefstagoniezustand, der einer 
Beschaffenheit geringster Hirntätigkeit entspricht. Dieser Status ist der des 
Eintritts des Todes, und in diesem öffnet das Gehirn dem Menschen seine 
verborgenen und im aktuellen Leben unterdrückten Fähigkeiten. 
Jedes Gehirn, also sowohl des Menschen als auch der Tiere und allen Getiers, 
kann verglichen werden mit technischen Sende- und Empfangsgeräten, denn 
jedes organische Gehirn ist ein Sender und Empfänger für feinstoffsinnliche 
Energien und deren Kräfte sowie Wirkungen. Diese feinstoffsinnlichen 
elektromagnetischen Schwingungen mit ihren Energien und deren Kräften sind 
– nebst denen von Tieren und vom Getier – milliardenfach von Menschen 
vorhanden und schwingen durch jeden Raum und durch den Äther. Richtet der 
Mensch seine Wahrnehmung bewusst auf diese fluidalen Schwingungen aus, 
dann kann er sehr viele Informationen empfangen, doch wendet er seine 
Wahrnehmung davon ab, dann kann er nicht mehr wahrnehmen, was im Raum 
des siebten Sinnes resp. des Empfindungsvermögens an Informationen 
unbemerkt an ihm vorbeiflitzt, obwohl diese rundum in unendlicher Zahl 
dauernd vorhanden sind. Es sind unzählbare Informationen menschlicher 
Gehirne (auch tierischer und getierischer), die laufend rundum ihre Wirkung tun, 
was jedoch vom Menschen in seiner zirbeldrüsemässigen Verkümmerung nicht 
wahrgenommen wird, weil er vom rein rationalen Verstand beherrscht wird und 
das Feinstoffsinnliche verdrängt. Tatsächlich ist im gesamten Universum alles auf 
Informationen schöpferischer Natur aufgebaut, folglich nichts dem sogenannten 
und nichtexistierenden Zufall und auch keinem Chaos ausgeliefert, sondern alles 
informationsmässig aufgebaut ist, und zwar auch jede Materie. Wahrheitlich hat 
also alles seine durch Informationen bestimmte Ordnung, die sich durch das 
Gesetz der Kausalität resp. der Ursache und Wirkung manifestiert. 
Gleichermassen tun das auch die Gedanken und Gefühle des Menschen (usw.), 
die sich wie Atome frei in Raum und Zeit bewegen. Aus diesem Grund ist es auch 
gegeben, dass wenn das Gehirn gewisse Teile seiner Wahrnehmungsfähigkeit in 

smyslové bázi vnímá myšlenky kolem stojících nebo velmi vzdálených 
osob. Zejména se tak děje ve stavu hluboké, resp. nejhlubší agonie, který 
představuje stadium nejminimálnější mozkové aktivity. Při tomto stavu 
nastává smrt a v něm mozek člověka otevírá své skryté a v aktuálním životě 
potlačované schopnosti. 
 
 
Každý mozek, a tedy jak mozek člověka, tak i všech vyšších a nižších zvířat, 
lze přirovnat k technickým vysílačům a přijímačům, neboť každý organický 
mozek vysílá a přijímá jemnohmotně smyslové energie a jejich síly 
a účinky. Tyto jemnohmotně smyslové elektromagnetické kmity lidí – 
a také vyšších i nižších zvířat – existují se svými energiemi a silami 
v miliardových počtech a vibrují každým prostorem a éterem. Pokud člověk 
vědomě zaměří své vnímání na tyto fluidové kmity, tak může přijímat velmi 
mnoho informací, avšak když od nich své vnímání odchýlí, tak již nedokáže 
vnímat, jaké informace kolem něj v prostoru sedmého smyslu, resp. 
jemnocitných schopností, nepozorovaně sviští, třebaže jsou všude kolem 
neustále přítomny v nekonečném počtu. Existují nesčíslné informace 
lidských mozků (i mozků vyšších či nižších zvířat), které ustavičně všude 
kolem působí, avšak člověk je nevnímá, jelikož má zakrnělou šišinku 
a jelikož je ovládán ryze racionálním rozumem a vytěsňuje jemnohmotnou 
smyslovost. Skutečně je vše v celém Kosmu vystavěno na informacích 
Tvořivé povahy, a tudíž není nic vydáno napospas takzvané a neexistující 
náhodě a chaosu, jelikož je vše vybudováno na informacích, a sice i každá 
hmota. Vpravdě má tedy vše svůj – informacemi stanovený – řád, který se 
manifestuje zákonem kauzality, resp. příčiny a následku. Na témže principu 
fungují také myšlenky a pocity člověka (a tak dále), které se jako atomy 
volně pohybují v čase a prostoru. Z tohoto důvodu je také dáno následující: 
Když mozek vypojí jisté části své vnímavosti hrubohmotné smyslovosti, 
jako např. po šoku, nehodě, strašných událostech, při umírání či nemoci 
atd., tak se mu otvírá možnost, aby nadále vnímal informace 
v jemnohmotně smyslové oblasti, které pak pronikají i do vědomí a které 
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bezug auf das Grobstoffsinnliche abschaltet, wie z.B. durch Schock, infolge 
Krankheit, Sterben, Unfall oder schrecklicher Geschehen usw., dann öffnet sich 
die Möglichkeit, dass das Gehirn nunmehr Informationen im feinstoffsinnlichen 
Bereich wahrnimmt, die dann auch ins Bewusstsein dringen und die sonst durch 
das Grobstoffsinnliche überlagert sind. Es ist nicht so, dass zuerst der Faktor 
‹Bewusstseinsensor› resp. ‹Bewusstseinfühler› das Gehirn verlassen muss, um 
feinstoffsinnlich aktiv zu werden, denn erst durch das Ausschalten des rationalen 
Verstandes und das Oberhandgewinnen des Feinstoffsinnlichen wird das 
Bewusstsein aktiv und kann seinen Fühler resp. Sensor aussenden, der 
ausserhalb des Körpers feinstoffsinnliche Wahrnehmungen zu machen vermag. 
Dieser Fühler resp. Sensor des Bewusstseins wird seit alters her als silberner 
Faden beschrieben, der vom Bewusstsein ausgeht.  
Es müssen ganz bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, um das menschliche 
Gehirn wie einen Sender und Empfänger wirken zu lassen. Natürlich ist die 
materielle Welt unbestreitbar grobstofflich existent und real, doch für das 
Bewusstsein des Menschen stellt sie trotzdem irgendwie eine eigens erschaffene 
Illusion dar. Betrachtet daher ein Mensch eine bestimmte Farbe oder hört er 
einen bestimmten Ton usw., was er gemäss seinen Sinnen als etwas speziell für 
ihn Definiertes wahrnimmt resp. erachtet, dann kann die gleiche Farbe und der 
gleiche Ton usw. von einem anderen Menschen, von einem Tier oder Getier völlig 
anders wahrgenommen und definiert werden. Was, krass gesagt, für den einen 
harmonisch wirkt, übt auf den anderen eine abstossende Wirkung aus. 
Gesamthaft gesehen, gilt das auch für jedes einzelne Atom und alle Formen, die 
als subatomare Formen noch bis weit unter der obersten Atomebene existieren. 
Tatsächlich ist nämlich das Atom nicht die kleinste Einheit fester Materie, obwohl 
es aus 99,9999 Prozent Vakuum besteht und der Atomkern selbst im Sinn der 
Physik nichts mehr ist als ein reines Nichts. Wäre es möglich, sämtliche 
Atomkerne unserer Welt zu einer festen Materie ohne Vakuum zu komprimieren, 
dann wäre die Erde nicht mehr grösser als eine Murmel von etwa der Grösse 
eines Sperlingeies. Wie dabei die Physik beweist, ändert sich der Zustand des 
Atoms ständig, weil dieses keine beständige Substanz aufweist, denn die 
Elektronen und Protonen sind in dauerndem Wandel begriffen, folglich sie 

jsou jinak překryty hrubohmotnou smyslovostí. Není tomu tak, že nejprve 
musí mozek opustit faktor »vědomního senzoru«, resp. »vědomního cítění 
(čidla)«, aby se mozek aktivoval pro jemnohmotnou smyslovost, neboť 
teprve poté, co je vyřazen racionální rozum a co získá nadvládu 
jemnohmotná smyslovost, začíná být vědomí aktivní a může vyslat své 
cítění/čidlo, resp. senzor, který je schopen mimo tělo vnímat 
jemnohmotnou smyslovost. Toto cítění/čidlo, resp. senzor vědomí se 
od nepaměti popisuje jako stříbrná nit, která vychází z vědomí. 
 
 
 
 
Musejí být splněny zcela určité předpoklady k tomu, aby mohl člověk svůj 
mozek nechat působit jako vysílač a přijímač. Materiální svět samozřejmě 
na úrovni hrubé hmoty nepopiratelně existuje a je reálný, avšak pro 
vědomí člověka představuje i přesto jaksi vlastnoručně vytvořenou iluzi. 
Pokud tedy člověk pozoruje nějakou určitou barvu nebo slyší nějaký určitý 
tón atd., což vnímá, resp. hodnotí podle svých smyslů jako něco 
speciálního, co si sám definuje, tak jiný člověk – nebo vyšší či nižší zvíře – 
může tutéž barvu a tentýž tón atd. vnímat a definovat zcela odlišně. Když 
uvedeme extrémní příklad: To, co na jednoho působí harmonicky, působí 
na druhého odpudivě. Z celkového pohledu totéž platí pro každý jednotlivý 
atom a všechny formy, které na subatomární úrovni existují ještě velmi 
hluboko pod nejvyšší rovinou atomu.  
Atom totiž skutečně nepředstavuje nejmenší jednotku pevné hmoty, 
třebaže z 99,9999 procenta sestává z vakua a samotné jádro atomu 
nepředstavuje ve fyzikálním smyslu nic více než čistou nicotu. Kdyby bylo 
možné veškerá atomová jádra našeho světa zkomprimovat do podoby 
pevné hmoty bez vakua, tak by Země nebyla větší než kulička o přibližné 
velikosti vrabčího vajíčka. Fyzika dokazuje, že se stav atomu ustavičně 
mění, jelikož nevykazuje stálou substanci, neboť elektrony a protony se 
trvale proměňují, a tudíž jsou jednou částicemi a následně opět vlnami. To 
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einmal Teilchen und dann wieder Welle sind. Das aber entspricht keiner festen 
Materie, sondern nur Informationen, Energien und Kraft. Das ist auch der Grund 
dafür, dass z.B. Quanten gleichzeitig an verschiedenen Orten sein können, auch 
wenn das als unmöglich erscheint. Und Tatsache ist (siehe ‹Existentes Leben im 
Universum›, erschienen 1978, Seite 189 ff: «Jedes Leben weiss um das Leben des 
Nächsten», Billy, Wassermannzeit- Verlag, FIGU), dass die unsichtbaren 
Grundelemente des Universums und alles Leben um die Existenz aller anderen 
weiss und dass diese jenseits von Raum- und Zeitgrenzen untereinander 
Informationen austauschen. In diesem Sinn steht in ‹Existentes Leben im 
Universum› folgendes: «Der Mensch weiss um die Existenz des Lebens des 
Nächsten. Er weiss um das Leben des Mitmenschen und der gesamten Masse 
der Menschheit. Also aber weiss er auch um das Leben aller Fauna und Flora und 
also um das Leben der Schöpfung, des Universalbewusstseins selbst. Er weiss 
aber auch um das Leben der Planeten und der Gestirne, der Galaxien und des 
gesamten Universums sowie um das Leben des Feinstofflichen und 
Grobstofflichen. Dies ist auch dann so, wenn die Begriffsvermögen der 
verschiedenen Menschen sehr weit auseinandergehen und das Verstehen aller 
Dinge äusserst differiert ist. Nichtsdestoweniger jedoch besteht ein Einklang der 
Menschen im Anerkennen der Existenz des Lebens und aller Dinge überhaupt. 
Wie der Mensch nun jedoch um die Existenz allen Lebens und aller Dinge weiss, 
so ist dies auch jeglicher anderen Lebensform gegeben, und also auch einer 
jeglichen Zelle einer existierenden Lebensform. Dies ist jedoch nicht das Ende 
des Wissens der Materie um die andere Materie, denn das nämliche Wissen um 
die Existenz und das Leben der anderen Materie und allen Lebens überhaupt ist 
auch vorhanden in jedem kleinsten Elektron und Neutron, in jedem Molekül und 
in jedem Atom und also in jedem Quark, ganz egal, ob es noch grobstofflich oder 
bereits feinstofflich und sehr weit unter der Quarkebene existent ist.  
Wie die Schöpfung selbst als Universum und Universalbewusstsein um die 
Existenz des Lebens aller Dinge, Lebensformen, Elemente, Atome und Moleküle 
und sonstigen Formen des Lebens in grobstofflicher und feinstofflicher Form 
weiss und sich der Verbundenheit mit allem bewusst ist, so existiert dieses 
Wissen auch in jeglichem Ding, in jeder Lebensform, in jedem Element, in jedem 

ovšem neodpovídá pevné hmotě, nýbrž jen informacím, energiím a síle. 
Z toho důvodu se mohou např. kvanta současně objevovat na různých 
místech, i když se to jeví být nemožné. A faktem je (viz kniha »Existující 
život ve Vesmíru«, vydaná roku 1978, strana 189 a další: »Každý život ví 
o životě ostatním.« Billy, nakladatelství Věku Vodnáře, FIGU), že 
neviditelné základní prvky Kosmu a veškerý život vědí o existenci všech 
ostatních a že si mezi sebou za hranicemi času a prostoru vyměňují 
informace. V tomto smyslu se v knize »Existující život ve Vesmíru« píše 
následující: »Člověk ví o existenci života svého bližního. Ví o životě 
spolubližních a celého zástupu lidstva. Ví tedy také o životě veškerého 
zvířectva a rostlinstva, a tudíž o životě Tvoření, samotného Univerzálního 
vědomí. Ví ale také o životě planet a hvězd, galaxií a celého Kosmu, jakož 
i o životě jemnohmotném a hrubohmotném. Tak je tomu i tehdy, když se 
chápavost různých lidí velmi rozbíhá a když rozumějí všem věcem krajně 
odlišně. Přesto však existuje souznění lidí v uznávání existence života 
a všech věcí vůbec. 
 
 
 
Jako ví člověk o existenci všeho života a všech věcí, tak o ní ví i jakákoliv 
jiná forma života, a tedy také každá jednotlivá buňka existující životní 
formy. Toto však neznamená konec vědění hmoty o jiné hmotě, neboť 
totéž vědění o existenci a životě ostatní hmoty a všeho života vůbec je 
přítomno i v každém nejmenším elektronu a neutronu, v každé molekule, 
v každém atomu, a tedy v každém kvarku, nezávisle na tom, zda jde o faktor 
ještě hrubohmotný, nebo již jemnohmotný a existující velmi hluboko pod 
úrovní kvarků. 
Jako ví samo Tvoření v podobě Universa a Universálního vědomí o existenci 
života všech věcí, životních forem, prvků, atomů, molekul a ostatních 
forem života v hrubohmotné i jemnohmotné podobě a jako si uvědomuje 
sounáležitost se vším, tak existuje toto vědění i v každé jednotlivé věci, 
v každé životní formě, v každém prvku, v každém tvoru z hmyzí říše, viru 
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Insekt, Virus und Bazillus, in jedem Atom und in jedem Molekül und in allem, was 
noch viel kleiner ist, sowohl im materiellen als auch im feinstofflichen Bereich.» 
usw. usf.  
Auch die Gedanken und Gefühle des Menschen bestehen aus Energie und darin 
enthaltenen Kräften, die durch elektromagnetische Schwingungen als Produkt 
des Bewusstseins ausstrahlen. Die Schwingungsenergien und deren Kräfte 
bestehen aus winzigen feinstoffsinnlichen resp. fluidalen Informationseinheiten, 
die einzeln und gesamthaft eine Einheit bilden und die – wie der elektrische 
Strom durch Leitungen – in unsichtbarer Form durch das Gehirn und durch den 
Körper fliessen, um letztlich diesen zu verlassen und in die Umwelt und in den 
Äther zu gelangen, von wo sie dann von Sensitiven resp. von Menschen 
aufgenommen werden, die über die Fähigkeit der feinstoffsinnlichen 
Wahrnehmung verfügen. Stirbt nun ein Mensch, dann verliert er im 
Agoniezustand die Verbindung zum rationalen Verstand, wodurch das 
Feinstoffsinnliche die Macht gewinnt und elektromagnetisch-energetische 
Entladungen produziert, die aus feinstoffsinnlichen Gedanken und Gefühlen 
resultieren, die explosionsartig ausstrahlen und von anderen Menschen selbst 
auf grosse Distanz wahrgenommen werden können. In der Regel sind es dabei 
Menschen, die mit der sterbenden Person in enger mentaler Verbindung stehen. 
Die betreffenden Personen empfangen die Informationseinheiten des 
sterbenden Menschen durch fluidale resp. feinstoffsinnliche elektromagnetische 
Schwingungen, die stark feinstofflich energiegeladen sind und als Kraft die 
Informationen in sich bergen. Natürlich spielt dabei die Wellenfrequenz der 
feinstoffsinnlichen Schwingungen eine massgebende Rolle, wodurch also nicht 
jeder Mensch die gleiche Wellenfrequenz empfangen kann und nicht jeder seine 
Feinstoffsinne in gleichem Mass auf nahe oder weit entfernte Impulse und 
Informationen einstellen kann, die auf ihn gerichtet sind. Also muss durch die 
mentale Verbindung eine gewisse Gleichheit der Wellenfrequenz gegeben sein, 
dass Botschaften von Sterbenden oder sonst von Mitmenschen empfangen 
werden können, seien es nun Geräusche, Gedanken und Gefühle oder visionäre 
Bilder usw. Wäre dem nicht so, dann würden alle Menschen weltweit gleichzeitig 
und einheitlich die gleichen Impulse und Informationen in unendlicher Zahl aller 

a bacilu, v každém atomu, v každé molekule a ve všem, co je ještě mnohem 
menší, jak v materiální, tak v jemnohmotné sféře.« atd., atp. 
 
Také myšlenky a pocity člověka sestávají z energie a sil v ní obsažených, 
které jsou na úrovni elektromagnetických kmitů vyzařovány jako produkt 
vědomí. Kmitové energie a jejich síly sestávají z nepatrných jemnohmotně 
smyslových, resp. fluidových informačních jednotek, které jednotlivě i jako 
celek vytvářejí jednotu a které – jako proud v elektrickém vedení – 
v neviditelné podobě protékají mozkem a tělem, aby jej nakonec opustily 
a dospěly do okolního světa a do éteru, odkud je pak přijímají sensitivní 
lidé, resp. osoby, které disponují schopností vnímat jemnohmotnou 
smyslovost. Pokud člověk umírá, tak ve stavu agonie ztrácí spojení 
s racionálním rozumem, následkem čehož získává moc jemnohmotná 
smyslovost, jež generuje elektromagneticky-energetické výboje, které 
vyplývají z jemnohmotně smyslových myšlenek a pocitů, jež jsou výbušně 
vyzařovány a druzí lidé jsou schopni je vnímat dokonce i na velkou 
vzdálenost. Zpravidla se jedná o lidi, kteří jsou s umírající osobou v úzkém 
mentálním spojení. Dotyční lidé přijímají informační jednotky umírající 
osoby na úrovni fluidových, resp. jemnohmotně smyslových 
elektromagnetických kmitů, jež jsou silně nabity jemnohmotnou energií 
a jež představují sílu, která v sobě skrývá informace. Samozřejmě při tom 
hraje rozhodující roli vlnová frekvence jemnohmotně smyslových kmitů, 
takže ne každý člověk může přijímat tutéž vlnovou frekvenci a ne každý je 
schopen své jemnohmotné smysly v téže míře zaměřovat na blízké nebo 
velmi vzdálené impulsy a informace, jež jsou na něj soustředěny. Na poli 
mentálního spojení musí tedy existovat jistá shoda vlnových frekvencí, aby 
mohl člověk přijímat poselství od umírajících nebo od jiných spolubližních, 
ať už v podobě zvuků, myšlenek, pocitů nebo vizionářských obrazů atd. 
Kdyby tomu tak nebylo, tak by všichni lidé po celém světě současně 
a jednotně zachytávali tytéž impulsy a informace v nekonečném počtu 
všech jemnohmotně smyslových vyzařování celého lidstva. To by nejenom 
vedlo k chaosu, ale celé lidstvo by se pomátlo na rozumu a zešílelo by, 



 

 

Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 38, srpen 2007 

15 

 

feinstoffsinnlichen Austrahlungen der ganzen Menschheit auffangen. Das aber 
würde nicht nur zum Chaos führen, sondern die ganze Menschheit würde irre 
und verrückt, weil der gesamte Schwall aller Impulse und Informationen nicht zu 
verkraften wäre. Gleichermassen würde es sein, wenn die gesamte Menschheit 
umfänglich des Gedankenlesens oder gar der reinen Telepathie fähig wäre und 
keine differenzierten Wellenfrequenzen bestünden, durch die bei einem 
bestimmten Menschen die Gedanken gelesen werden können, oder dass mit 
einem bestimmten Menschen telepathische Kommunikation gepflegt werden 
kann. Also stellt das einfache Gedankenlesen ebensowenig eine einfache Sache 
dar, wie auch nicht die eigentliche Telepathie, und zwar ganz gleich, ob letztere 
in der einfachen Primärtelepathie ruht, die nur 900 000 Kilometer weit reicht, 
oder ob es sich um die höhere, sekundäre oder gar um die Geisttelepathie 
handelt, durch die grenzenlose Weiten überbrückt werden können. Einheitlich 
stellen alle diese Formen für den sie beherrschenden Menschen oft eine sehr 
grosse Herausforderung dar, und zwar sowohl für das Gehirn und das 
Bewusstsein als auch für den ganzen Körper. Für Menschen, denen die 
Fähigkeiten des auch nur einfachen Gedankenlesens, der Hellhörigkeit oder der 
Hellsichtigkeit und des Visionssehens, das auch Hellsehen genannt wird, durch 
extreme Erlebnisse und sonstige Ereignisse eigen werden, laufen oft grosse 
Gefahr für ihren Verstand und die Gesundheit des Bewusstseins. Das aber beruht 
darin, dass daraus sehr oft Angstzustände aller Art und Schattierungen 
entstehen, die nicht mehr bewältigt werden können und folglich zu psychischen 
sowie zu bewusstseinsmässigen Schäden führen, die bis zur Schizophrenie 
reichen. Und von Wahnvorstellungen sind sehr viele betroffen, die durch 
prägnante Ereignisse zu Fähigkeiten der Feinstoffsinnlichkeit gelangen, und zwar 
darum, weil sie durch die plötzlich auftretenden feinstoffsinnlichen Fertigkeiten 
überfordert sind und nicht damit umgehen können, wie das gegenteilig der Fall 
ist, wenn die Fähigkeiten bewusst erlernt werden, was am einfachsten über 
ständige meditative Übungen bewirkt werden kann. Durch prägnante Ereignisse 
enstehen ungewollt auftretende Begabungen feinstoffsinnlicher Art und bringen 
also oft eine grosse Tragik mit sich, denn die fremden Gedanken und Gefühle, 
wie aber auch die fremden Empfindungen – die nichts mit Gefühlen zu tun 

neboť celý ten nával všech impulsů a informací by nedokázalo unést. Tatáž 
situace by nastala tehdy, kdyby bylo celé lidstvo obsáhle schopno číst 
myšlenky, nebo dokonce provozovat čistou telepatii, aniž by existovaly 
diferencované vlnové frekvence, díky nimž lze u nějakého konkrétního 
člověka číst myšlenky nebo díky nimž lze s nějakým konkrétním člověkem 
provozovat telepatickou komunikaci. Prosté čtení myšlenek tedy 
nepředstavuje jednoduchou záležitost, stejně jako ani vlastní telepatie, 
a to nezávisle na tom, zda se jedná o prostou primární telepatii, která sahá 
do vzdálenosti 900 000 kilometrů, nebo o telepatii vyšší, sekundární, 
ba dokonce o telepatii Tvořivé energie, díky níž lze přemosťovat 
neomezené vzdálenosti. Všechny tyto formy jednotně představují pro 
člověka, který je ovládá, často velmi velkou výzvu, a sice jak pro jeho mozek 
a vědomí, tak pro celé jeho tělo. Lidé, kteří si osvojí schopnosti třeba jen 
jednoduchého čtení myšlenek, jasnoslyšení nebo jasnovidectví 
a vizionářství, jež se nazývá též jasnozřivostí, vlivem extrémních zážitků 
a jiných událostí, jsou často vystaveni velkému riziku pro vlastní rozum 
a vědomní zdraví. Tak je tomu proto, že tímto způsobem velmi často 
vznikají stavy strachu všech druhů a odstínů, které člověk již není schopen 
zvládat, a tudíž si přivozuje psychickou i vědomní újmu, jež sahá až 
ke schizofrenii. A bludnými představami jsou zasaženi velmi četní lidé, kteří 
dospěli ke svým schopnostem na poli jemnohmotné smyslovosti vlivem 
pregnantních událostí, neboť tito lidé jsou svými náhle se objevujícími 
jemnohmotně smyslovými dovednostmi přetíženi a neumějí s nimi 
zacházet, na rozdíl od lidí, kteří si tyto schopnosti vědomě osvojí, čehož lze 
nejjednodušeji dosáhnout pomocí ustavičných meditačních nácviků. 
Vlivem pregnantních událostí vznikají nechtěně se objevující nadání 
jemnohmotně smyslového druhu, která s sebou tedy často přinášejí velkou 
tragiku, neboť cizí myšlenky a pocity, jakož ale i cizí jemnocity (die 
Empfindungen) – které nemají nic společného s pocity, jak se lidé žel mylně 
obecně domnívají – jiných lidí přinášejí dotčeným osobám, které dokážou 
vše na úrovni jemnohmotné smyslovosti vnímat, zpravidla těžké vědomní, 
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haben, wie leider irrtümlich allgemein angenommen wird – anderer Menschen, 
bringen für die Betroffenen, die alles feinstoffsinnlich wahrnehmen können, in 
der Regel schwere bewusstseinsmässige sowie psychische und körperliche 
Belastungen, denen sie nicht gewachsen sind und durch die im wahrsten Sinne 
des Wortes ihr Leben zur Hölle entbrennt oder dieses gar zerstört wird. 
In bezug auf prägnante Ereignisse kann nicht nur eine Wahrnehmungsfähigkeit 
der Feinstoffsinnlichkeit auftreten, denn nicht selten tritt es auch in Erscheinung, 
dass durch prägnante Ereignisse, wie schwerer Unfall, schwere Krankheit oder 
Schockerlebnisse usw., statt Feinstoffsinnlichkeit schizophrene Formen 
auftreten, die oft in religiös-sektiererischen Zuständen fundieren. Tritt ein 
solcher Zustand auf, dann sind die daraus resultierenden Wahnvorstellungen in 
der Regel darauf ausgerichtet, dass die Betroffenen imaginäre Stimmen hören, 
Wahnvisionen haben und wahnfühlbar werden und dem Wahnglauben des 
Erhaltens von angeblichen Botschaften von Gott, Jesus, Engeln, Heiligen, 
Ausserirdischen, Geistern, Toten oder Dämonen verfallen.  
Die Feinstoffsinnlichkeit kann für den Laien lebensgefährlich sein oder den 
Verstand gefährden, weshalb auch beim bewussten Erlernen derselben Vorsicht 
geboten ist und nicht etwas erzwungen werden darf, das durch das Bewusstsein 
sowie durch Verstand und Vernunft nicht verkraftet wird. Und tatsächlich kann 
das Ganze bei unsachgemässer Erarbeitung und Anwendung – oder durch ein 
prägnantes Ereignis – auch dazu führen, dass der Mensch durch seine 
erarbeitete Fähigkeit zu einer speziell ausgeprägten Genialität auf irgendeinem 
Gebiet gelangt und zum ‹Fachidioten› wird. Solche Menschen sind dann in der 
Regel im täglichen Leben nicht mehr lebensfähig, weil sie sich nicht mehr in das 
soziale Gefüge einordnen können und sich in diesem endlos verlieren. Sie 
werden durch die auf sie extrem wirkende Begabung vom alltäglichen Leben 
überfordert und vermögen es nicht mehr zu meistern.  
Durch entsprechende Meditationsübungen kann bewusst auch die Fähigkeit 
höchster Empathie resp. die feinstoffsinnliche Fähigkeit des Sich-Einempfindens 
und des Sich-Einfühlens in die Einstellung und in die Gefühlswelt sowie in die 
Empfindungen anderer Menschen erlernt werden. Alles ist nur eine Frage der 
Entwicklung der Feinstoffsinnlichkeit und deren Anwendung und Nutzung. Bei 

psychické i tělesné zátěže, jimž nedokážou čelit a jejichž vlivem se jejich 
život v pravém slova smyslu stává peklem, anebo je dokonce zničen. 
 
 
 
Po pregnantních událostech se u člověka nemusí objevovat jen vnímavost 
jemnohmotné smyslovosti, neboť nezřídka se také stává, že vlivem 
pregnantních událostí – jako je těžká nehoda, závažná choroba nebo 
šokové zážitky atd. – vyvstávají u člověka místo jemnohmotné smyslovosti 
formy schizofrenie, které se často zakládají na nábožensko-sektářských 
stavech. Pokud se u člověka objeví takovýto stav, tak jsou z něj vyplývající 
bludné představy zpravidla zaměřeny na to, že dotčený člověk slyší 
imaginární hlasy, má bludné vize, pociťuje bludy a bludně věří, že přijímá 
údajná poselství od Boha, Ježíše, andělů, svatých, mimozemšťanů, duchů, 
mrtvých nebo démonů. 
Jemnohmotná smyslovost může být pro laika nebezpečná životu nebo 
může ohrožovat jeho rozum, a proto by měl člověk i tehdy, když si ji 
vědomě osvojuje, zachovávat obezřetnost a nesmí vynucovat nic, co svým 
vědomím, rozumem a zdravým úsudkem nedokáže unést. A skutečně může 
celá tato věc, pokud si ji člověk neznale a nepřiměřeně vypracovává a takto 
ji aplikuje – nebo když prožije pregnantní událost – vést i k tomu, že vlivem 
své vypracované schopnosti dospěje na nějakém poli k nějaké speciálně 
výrazné genialitě a že se stane »fachidiotem«. Takovíto lidé pak 
v každodenním životě zpravidla již nejsou životaschopní, jelikož se již 
nedokážou začlenit do sociální struktury a nekonečně se v ní ztrácejí. 
Vlivem jejich nadání, které na ně extrémně působí, jsou přetíženi 
každodenním životem a již nejsou schopni jej zvládat. 
Pomocí náležitých meditačních cvičení si může člověk vědomě osvojovat 
také schopnost nejvyšší empatie, resp. jemnohmotně smyslovou 
schopnost vciťování (das Einempfinden) a vcítění do postojů, pocitového 
světa a jemnocitů jiných lidí. Vše je pouze otázkou vývoje jemnohmotné 
smyslovosti a její aplikace a využívání. V případě empatie hrají velmi 
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der Empathie spielen die über das ganze Gehirn vernetzten Neuronen – von den 
Neurologen auch Spiegelneuronen genannt – eine sehr wichtige Rolle, denn sie 
sind die massgebenden Faktoren.  
Die feinstoffsinnlichen Schwingungen sowie deren Energien und Kräfte, die vom 
menschlichen Gehirn ausgestrahlt werden, beeinflussen die Gehirne anderer 
Menschen, wobei das über Tausende von Kilometern Distanz erfolgen kann. Bei 
der reinen Telepathie kann das bis zu 900 000 Kilometer sein, wie bereits erklärt 
wurde. Diese Beeinflussung erfolgt aber nicht nur dann, wenn Gedanken und 
Gefühle – wie z.B. beim Sterben, bei Krankheit, Unglück oder schrecklichen 
Geschehen usw. – in starkem Masse auf eine bestimmte Person abgestrahlt 
werden, sondern es erfolgt eine dauernde Abstrahlung auf die gesamte 
Menschheit, von der unter Umständen welche profitieren können, wenn sie 
sensitiv genug sind und die richtige Wellenfrequenz empfangen können. Im Sinn 
des Profitierens kann es so z.B. sein, dass ein Mensch eine Erfindung macht oder 
etwas Bestimmtes sagt oder schreibt usw., das dann irgendwo auf der Welt von 
einem anderen Menschen feinstoffsinnlich aufgefangen wird – was jedoch auch 
durch das kollektive Unterbewusstsein möglich ist –, wonach dieser dann 
dieselbe Erfindung macht oder dasselbe sagt oder schreibt usw. Das Ganze in 
diesem Sinn zustande kommend, beruht auf einer Synchronisation, weshalb 
diesbezüglich von einer sinnvollen Übereinstimmung zwischen Ahnung und 
Erlebnis gesprochen wird, was auch als synchronistisches Ereignis bezeichnet 
wird. Tatsächlich schlummern aber noch viele andere Möglichkeiten und 
Neigungen im Menschen, die er sich nutzbar machen kann, wenn er sich nur 
bewusst und meditativ darum bemüht. Manche dieser Optionen ruft der 
Mensch bewusst oder unbewusst ab, während andere jedoch brachliegen und 
nicht genutzt werden. Beim einen Menschen treten diese Möglichkeiten und 
Neigungen sehr stark in Erscheinung, während sie beim anderen unterdrückt 
werden oder für ihn einfach nicht wahrnehmbar sind. Das gilt auch für die 
Möglichkeit und Neigung, für das Feinstoffsinnliche empfänglich zu sein.  
Erst wenn das Grobstoffsinnliche abgeschaltet wird und damit jene bestimmten 
Hirnareale einfach für eine gewisse Spanne ausser Funktion gesetzt werden, die 
für die grobstoffsinnliche Wahrnehmung zuständig sind, kann auf die Bereiche 

podstatnou roli síťově propojené neurony, které se rozprostírají po celém 
mozku (neurologové je nazývají též zrcadlovými neurony), neboť ty 
představují směrodatné faktory. 
Jemnohmotně smyslové kmity a jejich energie a síly, které jsou vyzařovány 
z lidského mozku, ovlivňují mozky jiných lidí, což může probíhat na 
vzdálenosti tisíců kilometrů. V případě čisté telepatie lze dosáhnout, jak 
bylo již vysvětleno, vzdálenosti až 900 000 kilometrů. Toto ovlivňování ale 
neprobíhá pouze tehdy, když člověk své myšlenky a pocity odesílá silnou 
měrou směrem k určité osobě – jako kupř. tehdy, když umírá, je nemocný, 
čelí neštěstí nebo strašným událostem atd. –, neboť probíhá trvalé 
vyzařování na celé lidstvo, z nějž mohou některé osoby eventuálně 
profitovat, jsou-li dostatečně sensitivní a umějí-li přijímat tu správnou 
vlnovou frekvenci. Toto profitování může např. vypadat tak, že nějaký 
člověk učiní objev nebo řekne či napíše něco určitého atd., co pak někde 
na světě na úrovni jemnohmotné smyslovosti zachytí nějaký jiný člověk – 
což může probíhat i přes kolektivní podvědomí –, který následně učiní týž 
objev nebo řekne a napíše totéž atd. To vše, co nastává v tomto smyslu, se 
zakládá na synchronizaci, a proto v tomto ohledu hovoříme o smysluplné 
shodě mezi tušením a zážitkem, což se označuje i jako synchronistická 
událost. Vskutku však v člověku dřímají ještě mnohé jiné možnosti a sklony, 
jichž může pro sebe využívat, pokud se o to jen bude vědomě snažit 
pomocí meditace. Mnohé z těchto možností člověk vyvolává vědomě nebo 
nevědomě, zatímco jiné v něm leží ladem a nejsou využívány. U jednoho 
člověka se tyto možnosti a sklony objevují velmi silně, zatímco u jiného jsou 
potlačovány anebo je jednoduše není schopen vnímat. Totéž platí i pro 
možnost a sklon k tomu přijímat, resp. vnímat jemnohmotnou smyslovost. 
 
 
 
Teprve tehdy, když člověk vypojí hrubohmotnou smyslovost, čímž 
jednoduše po určitou dobu vyřadí z funkce určité mozkové areály, jež 
odpovídají za hrubohmotně smyslové vnímání, dokáže uchopit oblasti 
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des Feinstoffsinnlichen gegriffen werden, um diese bewusst zu nutzen. Klar muss 
dabei aber auch sein, dass spezielle Partien des Gehirns alle grob- und 
feinstoffsinnlichen Sinneseindrücke speichern, während in bezug auf das 
Kleinhirn, das unter anderem auch die Motorik des Körpers steuert, eine Art 
Zensur zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein durchführt, was 
bedeutet, dass das Kleinhirn nur bestimmte und zensurierte Informationen aus 
dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein durchlässt, wodurch eine Überforderung 
desselben sowie des Gehirns allgemein verhindert wird. Dadurch wird einerseits 
das willkürliche Handeln des Menschen eingeschränkt, weil der Zensor des 
Kleinhirns dies verhindert, wenn es Informationen aus dem Unterbewusstsein 
aufarbeitet und ans Bewusstsein weiterleitet. Andererseits wird dadurch der 
Prozess gewährleistet, dass der Mensch durch seine Intuition Nutzen ziehen und 
also intuitiv handeln kann. 
Tritt die Feinstoffsinnlichkeit durch prägnante Ereignisse in Erscheinung, dann 
geschieht das auf einem nicht normal zu nennenden Vorgang und Weg, denn es 
erfolgt eine neuronale Schaltung, die ‹künstlich› herbeigeführt wird, z.B. durch 
einen schweren Unfall oder durch schwere Krankheit oder Schockwirkung usw.  
 
Bezüglich des einfachen Gedankenlesens ist zu verstehen, dass dieses noch 
nichts mit der reinen primären oder sekundären resp. höheren Telepathie oder 
gar mit der Geisttelepathie zu tun hat, wobei letztere nur bei einer hohen 
Bewusstseinsevolution möglich ist. Selbst das einfache Gedankenlesen ist durch 
die Verkümmerung der Wahrnehmungsfähigkeit in bezug auf die 
Feinstoffsinnlichkeit für den Menschen der Erde keine Selbstverständlichkeit 
mehr, sondern nur noch eine Ausnahme von der Regel, folglich nur wenige in 
einfacher und primärer Form die Gedanken anderer lesen resp. wahrnehmen 
können. Die mit den Gedanken verbundenen Gefühle werden dabei beim 
einfachen Gedankenlesen völlig ausser acht gelassen resp. überhaupt nicht 
wahrgenommen, denn um auch diese wahrnehmen zu können, bedarf es auch 
der Fähigkeit der feinstoffsinnlichen Empathie. Tatsache ist aber, dass, wenn die 
Fähigkeit des einfachen Gedankenlesens zustande gekommen ist, der Mensch 
auf ihn gerichtete gedankliche Informationen über grosse Entfernungen hinweg 

jemnohmotné smyslovosti, aby je vědomě využíval. Přitom musí být ale 
také jasné, že speciální partie mozku ukládají všechny hrubohmotné 
i jemnohmotné smyslové dojmy, zatímco mozeček, jenž mimo jiné řídí 
motoriku těla, provádí jistý druh cenzury mezi vědomím a podvědomím, 
což značí, že mozeček pouští do vědomí jen určité a cenzurované 
informace z podvědomí, čímž brání tomu, aby se vědomí a mozek obecně 
přetížily. Na jednu stranu se tím omezuje svévolné jednání člověka, jelikož 
cenzor v podobě mozečku takovému jednání zabraňuje, když zpracovává 
informace z podvědomí a předává je dále do vědomí. Na stranu druhou je 
tím zajištěn proces, při němž je člověk schopen profitovat ze své intuice, 
a může tedy intuitivně jednat. 
 
 
Pokud se u člověka objeví jemnohmotná smyslovost vlivem pregnantních 
událostí, pak se tak neděje na základě pochodu a na cestě, které by šlo 
označit za normální, neboť následuje neuronální spojení, jež je přivozeno 
»uměle«, například vlivem těžké nehody nebo vlivem závažné choroby 
nebo šokového účinku atd. 
Ohledně jednoduchého čtení myšlenek je nutno chápat, že toto nemá nic 
společného s čistou primární ani sekundární, resp. vyšší telepatíí, nebo 
dokonce s telepatií Tvořivé energie, přičemž tato posledně jmenovaná 
telepatie je možná jen za předpokladu vysokého stupně vědomní evoluce. 
Ani prosté čtení myšlenek nepředstavuje již pro pozemského člověka 
žádnou samozřejmost, neboť jeho schopnost vnímat jemnohmotnou 
smyslovost zakrněla, a tudíž tyto schopnosti tvoří výjimky z pravidla a jen 
nemnozí lidé dokážou jednoduchým a primárním způsobem číst, resp. 
vnímat myšlenky druhých. Při jednoduchém čtení myšlenek se přitom 
vůbec neberou v potaz, resp. nejsou vůbec vnímány pocity spojené 
s danými myšlenkami, neboť aby mohl člověk vnímat i tyto pocity, 
potřeboval by mít i schopnost jemnohmotně smyslové empatie. Faktem 
ale je, že když se člověk dopracoval ke schopnosti prostého čtení myšlenek, 
tak dokáže zachycovat, resp. vnímat na velké vzdálenosti na něj mířené 
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auffangen resp. wahrnehmen kann. Da aber nicht alle Menschen der 
feinstoffsinnlichen Wahrnehmung fähig sind, spüren nicht alle, wenn z.B. ein 
Mensch stirbt, in Gefahr ist oder sich selbst in Gefahr begibt. Tatsächlich aber 
liegt es in der Natur des menschlichen Gehirns, Gedanken auszusenden und 
Gedanken zu empfangen, und so also die Fähigkeit des Gedankenlesens zu 
haben, wenn sie entwickelt wird. Gleichermassen gilt das für die primäre und die 
reine sekundäre Telepathie. Dass nun aber nicht alle Menschen gleichsam die 
Fähigkeit des Gedankenlesens haben – die Telepathieformen sind dabei 
ausgeschlossen, denn für diese reine Fähigkeit ist der Mensch der Erde noch 
nicht fähig –, liegt daran, weil durch den ausgeprägten rationalen Verstand das 
Gehirn gegen diese Fähigkeit arbeitet. In dieser rationalen Verstandeshaltung ist 
aber auch ein Selbstschutz eingebaut, wie bereits in anderer Form erklärt wurde. 
Wäre dieser Selbstschutz nicht gegeben, der das unkontrollierte Eindringen von 
fremden Empfindungen, Gedanken- und Gefühlsschwingungen verhindert und 
der bei genügender Beherrschung des feinstoffsinnlichen Bereiches und damit 
auch des Gedankenlesens nach Bedarf gesteuert und geöffnet werden kann, 
dann wäre das Gehirn ununterbrochen einer ungeheuren Flut von fremden 
empfindungs-, gedanken- und gefühlsmässigen Reizen ausgesetzt, die nicht 
verkraftet werden könnten und zwangsläufig zum Wahnsinn führen würden. Um 
das jedoch zu verhindern, weil sich der Mensch der Erde eben dem reinen 
rationalen Verstand zugewandt hat, hat das Gehirn in Laufe der Evolution 
gelernt, alles zu organisieren und zu selektieren. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, 
dass das Ganze des Ganzen das Bewusstsein ist, das nach einem strukturierten 
System und gemäss einer bestimmten Rangordnung arbeitet. Das Bewusstsein 
und dessen Evolutionsstand ist also der Hauptfaktor des Gesamten, und dieses 
würde in all seinen Funktionen gestört, wenn es sich bewusst in bezug auf seine 
Funktion, Fähigkeiten und Möglichkeiten dem vermeintlich Unlogischen 
zuwenden und sich permanenten Reizen resp. fluidalen, feinstoffsinnlichen 
Schwingungen fremder Empfindungen, Gedanken und Gefühle aussetzen würde. 
Dadurch würden sowohl das Bewusstsein selbst als auch all seine Formen, 
Strukturen und die ganze Rangordnung geschwächt. Dass das aber nicht 
geschehen kann, hat das Gehirn im Laufe der Evolution ein Schutzsystem 

myšlenkové informace. Jelikož však nejsou všichni lidé schopni vnímat 
jemnohmotnou smyslovost, tak nepociťují všichni, že např. nějaký člověk 
umírá, ocitl se v nebezpečí anebo se sám nebezpečí vystavuje. Vskutku 
však odpovídá povaze lidského mozku vysílat a přijímat myšlenky, a mít 
tedy schopnost číst myšlenky, pokud si člověk tuto schopnost vyvine. Totéž 
platí i pro primární a čistou sekundární telepatii. Důvod, proč ne všichni 
lidé mají schopnost číst myšlenky – telepatické formy jsou přitom 
vyloučeny, neboť této čisté dovednosti nejsou lidé na Zemi ještě schopni 
–, spočívá v tom, že jejich mozek vlivem výrazného racionálního rozumu 
pracuje proti této schopnosti. V tomto racionálním rozumovém postoji je 
však také zabudována sebeochrana, jak bylo již vysvětleno v jiném ohledu. 
Pokud by tato sebeochrana – která zabraňuje nekontrolovanému pronikání 
cizích jemnocitů, myšlenkových a pocitových kmitů a kterou může člověk, 
pokud dostatečně ovládá jemnohmotně smyslovou oblast, a tím i čtení 
myšlenek, podle potřeby řídit a otevírat – nebyla dána, tak by byl mozek 
bez přestání vystavován obrovské záplavě cizích jemnocitových, 
myšlenkových a pocitových vzruchů, které by nedokázal unést a které by 
zákonitě vedly k šílenství. Aby tomu však bylo zabráněno – jelikož se 
pozemský člověk právě obrátil k ryze racionálnímu rozumu –, naučil se 
mozek v průběhu evoluce vše organizovat a selektovat. V zásadě je k tomu 
nutno uvést, že celkový faktor celku je vědomí, které pracuje podle 
strukturovaného systému a na základě určitého hierarchického 
uspořádání. Vědomí a jeho evoluční úroveň představuje tedy hlavní faktor 
celku a toto vědomí by bylo ve všech svých funkcích narušováno, kdyby se 
vědomě z hlediska svého fungování, svých schopností a možností obrátilo 
k údajně nelogickým faktorům a vystavovalo se permanentním vzruchům, 
resp. fluidovým, jemnohmotně smyslovým kmitům cizích jemnocitů, 
myšlenek a pocitů. Tím by bylo oslabováno jak samo vědomí, tak i všechny 
jeho formy, struktury a celé jeho hierarchické uspořádání. Aby se to 
nemohlo stát, vyvinul mozek v průběhu evoluce ochranný systém, díky 
němuž je chráněn před nekontrolovatelnými vnějšími vzruchy, resp. 
jemnohmotně smyslovými vlivy. Pokud by tento ochranný systém nebyl 
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entwickelt, durch das das Gehirn von unkontrollierbaren äussern Reizen resp. 
feinstoffsinnlichen Einflüssen geschützt wird. Wäre dieses Schutzsystem nicht 
gegeben, dann würde der Mensch in einen endlosen Abgrund widersprüchlicher 
Informationen stürzen und, wie gesagt, dem Wahnsinn verfallen.  
 
Letztlich kommt noch das Träumen ins Spiel, das Einlass in das Feinstoffsinnliche 
gewährt, wenn irgendwelche Informationen aus diesem Bereich ins Bewusstsein 
gelangen. Dadurch öffnet der Traum dem Menschen eine Welt, die er in seinem 
rationalen Verstand nicht wahrnehmen kann, wenn er sich nicht die Fähigkeit 
erschafft, in die Gefilde seiner Feinstoffsinnlichkeit einzudringen und sich deren 
Fähigkeiten bewusst und kontrolliert nutzbar zu machen. Durch die Welt des 
Träumens werden alle physikalischen sowie räumlich-zeitlichen Gesetze ausser 
Kraft gesetzt, wodurch Dinge wahrgenommen und verstanden werden können, 
die der Wahrnehmung des rein rationalen Verstandes zumindest im 
Wachzustand verborgen bleiben. Und Tatsache ist, je gefestigter die Identität 
eines Menschen ist, desto stabiler wird sein Psychezustand, folglich er sich von 
anderen Psychezuständen abgrenzt und diesbezüglich praktisch unangreifbar 
wird. Genau das ist aber eine Bedingung, wenn ganz bewusst die Fähigkeiten des 
Feinstoffsinnlichen erarbeitet werden sollen, denn eine psychische Belastung 
hätte verheerende Folgen. Also bedingen die bewusst erarbeiteten Fähigkeiten 
des Feinstoffsinnlichen eine gesunde und starke Psyche, was genau bei jenen 
Menschen nicht gegeben ist, die durch prägnante Ereignisse zur Wahrnehmung 
des Feinstoffsinnlichen gelangen, denn durch ihre verunglückt erworbenen 
Fähigkeiten des Feinstoffsinnlichen werden sie in der Regel gedanklich-
gefühlsmässig und damit auch psychisch labil, weil sie das Ganze nicht zu 
verkraften vermögen. Das aber führt dazu, dass die feinstoffsinnlichen 
Fähigkeiten, wie Gedankenlesen und Empathie, stärker werden und letztlich 
überhandnehmen können, wodurch oft schizophrene Auswirkungen und 
Aussonderungen aus dem gesellschaftlichen Gefüge entstehen. Und zu sagen ist 
noch, dass natürlich nicht alle prägnanten Ereignisse dazu führen, dass die 
Betroffenen der Wahrnehmung feinstoffsinnlicher Fähigkeiten trächtig werden, 
denn nicht das traumatische Erlebnis oder Ereignis selbst bildet den eigentlichen 

přítomen, tak by se člověk zřítil do bezedné propasti protichůdných 
informací a propadl by šílenství, jak bylo již řečeno. 
 
 
 
Nakonec vstupuje do hry ještě snění, které zaručuje vstup 
do jemnohmotné smyslovosti, když nějaké informace z této oblasti 
dospívají do vědomí. Tak otevírá sen člověku svět, jejž ve svém racionálním 
rozumu není schopen vnímat, pokud si nevytvoří schopnost pronikat 
do krajů své jemnohmotné smyslovosti a vědomě a kontrolovaně využívat 
jejich schopností. Vlivem snového světa jsou vyřazovány z funkce všechny 
fyzikální a časoprostorové zákony, díky čemuž může člověk vnímat a chápat 
věci, které zůstávají před ryze racionálními rozumovými vjemy skryty, 
alespoň v bdělém stavu. A faktem je, že čím pevnější je identita člověka, 
tím stabilnější je jeho psychický stav, a tudíž je člověk schopen se izolovat 
od jiných psychických stavů a stává se v tomto ohledu prakticky 
nenapadnutelným. Přesně to je však podmínkou, pokud si má člověk 
vědomě vypracovat schopnosti jemnohmotné smyslovosti, neboť 
psychické zatížení by mělo katastrofální důsledky. Vědomé vypracování 
schopností v oblasti jemnohmotné smyslovosti tedy předpokládá zdravou 
a silnou psychiku, kterou nedisponují právě ti lidé, kteří dospějí ke vnímání 
jemnohmotné smyslovosti vlivem pregnantních událostí, neboť vlivem 
těchto svých schopností, k nimž dospěli kvůli svému neštěstí, se stávají 
po stránce myšlenek a pocitů, a tím i po stránce psychiky, zpravidla 
labilními, jelikož to celé nedokážou unést. To ale vede k tomu, že jejich 
schopnosti jemnohmotné smyslovosti, jako čtení myšlenek a empatie, 
mohou zesilovat a nakonec překročit únosnou míru, kvůli čemuž často trpí 
schizofrenními dopady a vyčleňují se ze struktury společnosti. A ještě je 
dlužno říci, že přirozeně ne všechny pregnantní události vedou k tomu, že 
dotčení lidé začnou vnímat jemnohmotně smyslové schopnosti, neboť 
onen vlastní faktor těchto schopností nepředstavuje samotný traumatický 
zážitek nebo traumatická událost, nýbrž v zásadě psychický stav, který je 
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Faktor dafür, sondern grundlegend der Zustand der Psyche, der durch das 
Bewusstsein via die Gedanken- und Gefühlswelt geformt wird. Je stabiler der 
Psychezustand geformt ist, desto weniger besteht die Gefahr, dass eine 
schadhafte Fähigkeit der feinstoffsinnlichen Wahrnehmung erfolgen kann, und 
zwar ganz gleich, welcher Art ein traumatisches Erlebnis oder Ereignis auch 
immer sein mag. Also ist es beim bewussten und willentlichen Erlernen der 
Wahrnehmung des Feinstoffsinnlichen und der Nutzung desselben unabdingbar 
notwendig, dass sowohl die gesamte Bewusstseinswelt als auch die Welt der 
Gedanken und Gefühle sowie der Psyche in einwandfreiem Zustand sind, 
ansonsten Gefahren in bezug auf Verwirrung usw. heraufbeschworen werden, 
die nicht übersehen und nicht verhütet werden können. 

Billy 
 

formován vědomím prostřednictvím myšlenkového a pocitového světa. 
Čím stabilněji je zformován psychický stav, tím menší existuje riziko, 
že člověk nabude škodlivé schopnosti jemnohmotně smyslového vnímání, 
a to nezávisle na tom, jakého druhu je jeho traumatický zážitek nebo 
traumatická událost. Když se tedy člověk vědomě a záměrně učí vnímat 
jemnohmotnou smyslovost a když si přeje ji využívat, tak je 
bezpodmínečně nutné, aby celý jeho vědomní svět, jakož i svět jeho 
myšlenek, pocitů a psychiky byl v bezvadném stavu, jinak vznikají 
nebezpečná rizika, že se pomátne atd., přičemž tato rizika nelze přehlížet, 
ani jim pak zabránit. 
 

Billy 
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