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Čtvrtá kapitola

Přenos myšlenek
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Shrnutí

Přenos myšlenek, ač probíhá neustále a všu- 
de kolem nás, je z velké části nevědomý a neří-
zený.

Přenos myšlenek probíhá dvěma způsoby. 
Buď z mozku do mozku v jemné, éterické rovi-
ně fyzické skutečnosti, nebo z mysli do mysli 
prostřednictvím mentální atmosféry, jež nás 
obklopuje.

Mentální atmosféra, kterou jsme vytvořili 
všichni společně, je zdrojem veřejných názorů, 
národních myšlenkových vzorců a předsudků.

Přestože na nás působí tolik vnějších vli-
vů, je v silách každého z nás dohlížet na to, jaké 
myšlenky k nám přicházejí a jak na ně budeme 
reagovat.

V současnosti jsou si téměř všichni vědomi 
možnosti přenosu myšlenek či telepatie, pomo-
cí níž můžeme na dálku komunikovat s přáteli, 
aniž bychom použili fyzické prostředky, jako je 
telefon, pošta či e-mail. Experimenty, jež prová-
děl od roku 1930 doktor J. B. Rhine  , psycholog, 
který působil na Dukeově univerzitě, přinesly 
v oblasti mimosmyslového vnímání a telepatie 
pozitivní výsledky za hranicí náhody. Jeho po-
kusy jsou nejznámější, ale po nich následovaly 
další s ještě přesvědčivějšími výsledky. Někteří 
lidé se domnívají, že mohou přenášet myšlenky 
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s vynaložením velice malého úsilí a jsou velice 
překvapeni, když zjistí, že to není tak snadné. 
Než získáme schopnost poslat myšlenku něko-
mu jinému, musí být naše myšlení jasné a pev-
né.

Slabé, váhavé myšlenky vyvolají pouze 
záchvěvy vibrací v myšlenkové atmosféře, jež 
trvale ustávají a zase se na chvíli slabě roz-
proudí. Vznikají z nich pouze nejasné myšlen-
kové tvary s nízkou energií. Chceme-li zaslat 
myšlenku nějakým konkrétním směrem, musí 
být jasně formulována a vyslána s velmi silným 
impulzem. Musí být dostatečně silná na to, aby 
poté, co dorazí k cíli, začala sama sebe repro-
dukovat.

Existují dvě metody přenosu myšlenek  – 
jednak přenos fyzický, jednak psychický. Fyzic-
ký přenos probíhá v mozku i v mysli, psychický 
přenos pouze v mysli. Při první metodě vyvolá 
aktivní myšlenka vibrace mentálního těla, ty 
rozpohybují částice astrálního těla a následně 
éterické hmoty. Odsud se vzruchy přesunou  
k pevným molekulám fyzického mozku a smě-
rem ven k jemné éterické hmotě fyzického svě-
ta, která je přenáší až k mozku dalšího člověka, 
kde opět rozpohybují pevné i éterické částice. 
Mozek, který přijme vibrace, je dále předá emoč-
nímu a mentálnímu tělu, kde vyvolají odpověď 
ve vědomí příjemce. Každá přenášená myšlen-
ka musí urazit takovouto dalekou cestu.
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Není však nutné, aby myšlenky cestovaly 
obloukem z mysli do mozku odesílatele a z něj 
pak do mozku příjemce a zas do jeho mysli. Vě-
domí může vyslat vibrace, jež vytváří ve svém 
mentálním těle, přímo k mentálnímu tělu jiné-
ho vědomí. Vyhne se tak mezistupni popsané-
mu výše. Takto funguje druhá, přímější metoda 
přenosu myšlenek.
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Přenos z mozku do mozku

Podívejme se na to, co se děje v prvním pří-
padě. V mozku je malá žláza, šišinka mozková, 
která vylučuje hormon melatonin. Ten ovlivňuje 
zbarvení pokožky a naše biologické hodiny, cyk-
lus bdění a spánku. Francouzský filozof René 
Descartes se domníval, že v šišince sídlí duše, 
Helena Petrovna Blavatská ji spojovala se spiri-
tuálním vědomím. Zdá se, že u většiny lidí je ši-
šinka velmi primitivní orgán, ale existuje před-
poklad, že není zakrnělá, ale neustále se vyvíjí. 
V budoucnosti snad bude rozvinutá u všech lidí 
jakožto orgánové centrum přenosu myšlenek, 
stejně jako je oko orgán zrakový a ucho orgán 
sluchový. Tento názor je však v současnosti 
menšinový.

Když se pozorně zaměříme na nějakou 
myšlenku a delší dobu se na ni soustředíme, 
můžeme zaznamenat jakýsi chvějivý pocit kde-
si uvnitř našeho mozku. Toto chvění se patrně 
odehrává v šišince, obzvlášť v éterické hmotě, 
která jí proniká a vyvolává jemné proudění, jež 
je původcem tohoto pocitu. Když je naše myš-
lenka dostatečně silná na to, aby vyvolala toto 
proudění, je to signál pro nás, že jsme myšlenku 
správně formulovali a nabili tak, že je schopná 
prostoupit jemnou éterickou hmotou.
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Proudění postupuje éterickou hmotou 
mezi dvěma mozky a vyvolává vibrace v éte-
rické hmotě šišinky druhého mozku. Vzruchové 
vlny jsou pak přeneseny k emočnímu a men-
tálnímu tělu příjemce a dosahují tak k jeho 
vědomí. Pokud však šišinka příjemce nedoká-
že vibrace reprodukovat, k přenosu myšlenky 
nedojde. Výsledek je stejný, jako když dopadne 
zrakový vjem na slepé oko.

Nemáme k dispozici žádný vědecký dů-
kaz, který by podporoval tento výklad přeno-
su myšlenek z mozku do mozku. Musíme se na 
něj dívat jako na teorii, která vysvětluje jeden  
z možných mechanizmů myšlenkového přenosu 
a je částečně experimentálně podpořena.
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Přenos z mysli do mysli

U druhého způsobu myšlenkového přeno-
su vytvoří ten, kdo myšlenku vysílá, myšlenko-
vou formu na mentální úrovni a posílá ji přímo 
k mysli dalšího člověka, aniž by myšlenka pu-
tovala přes jejich mozky. Abychom docílili této 
schopnosti, musíme se nacházet na mnohem 
vyšší myšlenkové úrovni, než jakou vyžaduje fy-
zický přenos myšlenek. Vysílající osoba si musí 
uvědomovat sama sebe v mentální rovině.

Přesto tyto schopnosti všichni máme, i když  
je většinou používáme nepřímo a nevědomky. 
Veškeré naše myšlenky vyvolávají vibrace v na-
šem mentálním těle, které skrze prostředí, jež je 
obklopuje, prostupují k dalším myslím. Nemá-
me důvod omezit výraz přenos myšlenek pouze 
na vědomý a cílený přesun myšlenky od jedné 
osoby k druhé. Výsledkem nevědomého přenosu 
může být třeba situace, kdy několik lidí napadne 
ve stejnou chvíli totéž. Všichni navzájem se tě-
mito myšlenkovými vlnami, které vysíláme bez 
jasného záměru, neustále ovlivňujeme. Takto se 
do velké míry tvoří i to, čemu říkáme veřejné mí-
nění. Nevědomky roztroušené myšlenky bývají 
nedostatečně rozvinuté a uspořádané, ale mají 
široký dopad.
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Veřejné mínění 
a národní předsudky

Většina lidí přemýšlí nějakým způsobem 
ne proto, že by vše důkladně zvážili a došli  
k samostatnému závěru, ale proto, že ostat-
ní lidé smýšlejí stejně. Nechávají se strhnout 
masovým názorem. Když do myšlenkové at-
mosféry vstoupí silná myšlenka velkého mys-
litele, zachytí ji jen vnímavá mysl těch, kdo na 
ni dokážou zareagovat. S jejich pomocí šíří dál 
své vibrace a sílí, až zasáhne mysl těch, kdo by 
na ni v její původní podobě, neposílené vlivem 
spolurezonujících vibrací mnoha myslí, nebyli 
schopni odpovědět. S přičiněním ostatních na-
bývají myšlenkové vlny na síle a ovlivňují stá-
le větší množství lidí. Jednou vytvořený názor 
veřejnosti s sebou pak strhne mysl většiny lidí, 
neboť se do ní neustále dobývá a vyvolává v ní 
odvetné vibrace.

Některé národní myšlenkové vzorce jsou 
velmi specifické. Pramení ze staletí neustálého 
opakování podobných myšlenek, jež vycházejí  
z historie, z útrap a zvyků daného národa. Hlu-
boce podmiňují a zbarvují každou mysl, která 
se do něj narodí. Vše, co takový národ přijme 
z vnějšku, pozmění svou vlastní škálou vibrací. 
Tak jako naše mentální těla pozměňují myšlen-
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ky, které k nám dolehnou z vnějšího světa, po-
změňuje vnější podněty i národní myšlení a na-
hlíží na ně přes vlastní myšlenkovou strukturu. 
Výsledkem je mysl silně přizpůsobená národním 
zvyklostem.

Lidé v různých zemích světa se dívají na 
stejná fakta různě. Přidávají své vlastní před-
poklady a obviňují se navzájem z toho, že fakta 
překrucují a vynášejí nespravedlivé soudy. Po-
kud by všichni uznali, že jsou silně podmíněni 
svým národním prostředím, mohli bychom mno-
hem snadněji řešit mezinárodní rozpory, vyhnu-
li bychom se válkám a dokázali bychom rych-
leji ukončit ty, které se již vedou. Kdyby každý 
národ uznal zkreslenost svých vlastních názorů  
a místo toho, aby obviňoval ostatní, že jsou jiní, 
se snažil protikladné pohledy usmířit, byli by-
chom mnohem blíž míru a vyhnuli bychom se 
neustálým potyčkám.



Když se mění veřejné mínění, změna  
proběhne rychlostí myšlenky.

– Thomas Jefferson
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