
Telepatie 
 

   Slovo telepatie je Řeckého původu – tele = vzdálenost, vzdálený ; pathia = cítění. 

Telepatie je tedy schopnost vést informační tok k jiné bytosti bez použití gestikulace, verbální 

i neverbální komunikace, smyslových orgánů, atp.  

Při telepatickém spojení nehraje roli ani vzdálenost mezi jednotlivými objekty ani prostředí, 

v němž se nacházejí. Dvojice, mezi níž je telepatické spojení se nazývá induktor (předávající) 

a receptor (přijímající) ; někdy také jako donor (předávající) a akceptor (přijímající). 

Telepatie je schopnost, kterou mají všichni lidé hluboko v sobě, ale vlivem evoluce a změnou 

životního stylu lidí, měnících se nároků a zdokonalováním techniky byla odsunuta hluboko na 

nás samých a její využití u většiny lidí je naprosto zanedbatelné. 

Telepatií se nemyslí pouze přenos myšlenek s konkrétním významem, ale také přenos pocitů 

atd. I přes to, že se telepatii „oficiální věda“ snaží objasnit už více než sto let, při žádném 

oficiálním pokusu nebylo dosaženo 100% úspěšnosti a proto není telepatie obecně uznávána. 

Základní uznávanou pomůckou při cvičení telepatie jsou „Zenerovy karty“. Je to soubor pěti 

geometrických symbolů – hvězda, kruh, čtverec, kříž, vlnovky 

 

Karty byly vytvořeny roku 1920 dr. Karlem Zenerem aj.B.Rhinem (někdy se jim proto říká 

Rhine-Zenerovy karty). Od té doby se používají v parapsychologii. Balíček obsahuje 25 karet 

– 5 karet od každého z pěti symbolů.  

Zenerovy karty existují také v elektronické podobě a tento program si můžete stáhnout zde. 

 

Na telepatii existuje mnoho různých cvičení a s trochou kreativity si můžete vymyslet své 

vlastní. Zde uvedu ta nejpoužívanější. Budete k nim potřebovat někoho druhého a k tomu 

jednomu i  Zenerovy karty. 

 

První cvičení :  

Osoba, s níž jste se domluvili se nacházíte pokud možno v jiné místnosti. Vy i druhá osoba 

sedíte a jste uvolněni. Nyní, se jak nejvíce můžete soustřeďte na duhou osobu a vystele k ní 

příkaz, aby provedla nějaký jednoduchý úkon. Může to nýt cokoliv, ale raději nepoužívejte 

nic složitějšího. Bohatě postačí příkaz k postavení se, nebo udělání dvou kroků kupředu… 

Obměna tohoto cvičení je, že druhá osoba sedí u psacího stolu před sebou má tužku a čistý 

papír. Vy se soustředíte na nějaký jednoduchý symbol (můžete použít symboly Zenerových 

karet) a druhá osoba se snaží tento symbol nakreslit na papír.  

 

Druhé cvičení :  

Tomuto cvičení bude zapotřebí Zenerových karet a také druhé osoby. Vy i osoba s níž jste se 

na experimentu dohodla se nacházíte pokud možno v jiných místnostech. Před sebou máte 

balíček Zenerových karet, které promícháte. Nyní sejměte svrchní kartu a soustřeďte, se co 

možná nevíce na symbol, který je na ní. Soustřeďte se na symbol a také na to, že tento 

odesíláte druhé osobě, která si poznamená symbol, který ji vyvstal na mysli. 

I u tohoto cvičení je vhodné po nějaké době vystřídat role donora a akceptora.  

 

Poznámky ke cvičením : 

Je vhodné si zapisovat průběh obou těchto cvičení. Zejména výsledky, ale i pocity atd. 

U obou cvičení je vhodné si prostřídat role. 

Necvičte moc dlouho. Po nějaké době Vás to přestane bavit a výsledky se budou ztrácet. Také 

se dostaví únava, popřípadě ospalost. 



Neberte to moc vážně. Chápu, že je to vzrušující a že chcete telepatii ovládat, ale přílišná 

touha se někdy stává překážkou. 

Jak jsem už řekl… cvičení telepatie by se dalo vymyslet mnoho, takže to nechám na Vás. 

Zároveň na internetu se dá něco najít. 

Krom telekineze je telepatie jedinou ze zde popisovaných schopností, které ovládám. Je to 

ovšem trochu složitější. Neovládám telepatické spojení s jiným člověkem, ale s různými  

jinými bytostmi. Dále se o tom nechce rozšiřovat. 

 

Přeji Vám tedy mnoho úspěchů s telepatií a nezapomeňte… nejdůležitější je víra. 

 

 

 

 

 


