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Schopnost vciování  entalpie, která má personální i transpersonální rozmìr, je ve své
urèité èásti zaloena na jevu telepatie.

V pøedchozí èásti jsme rozebrali jev telegnóze. Pøitom nám nelo o opakování definicí a teorií rùzných autorù, ani o vymezení po staletí zauívaného pohledu. Vechny
tyto historické náhledy jsou toti zpravidla jen filosofickým pøístupem a nám jde pøedevím o vytvoøení koncepce, která umoní pøejít od filosofování k experimentu. Tento
poadavek vyaduje vytvoøení nového pohledu jak na jev telegnóze, tak i na ostatní
psychotronické jevy, vèetnì telepatie.
V obecné rovinì byly jevy telegnóze a telepatie rozebrány v díle /1/, kde jsou vymezeny v souladu z pojetím Z. Rejdáka pojmy biotelegnóze a biokomunikace. Naím úkolem je vak popsat je v souladu s novou koncepcí psychotroniky. Budeme vycházet
z alternativy informaèní pøíèinnosti jevù.

3.1 Podmínìnost
existence telepatie
Telepatie má velmi blízko k jevu telegnóze. Parapsychologie hovoøí o mimosmyslovém vnímání (MSV) = Extra Sensory Perception (ESP), které rozdìluje na formy
telepatie a telegnóze. Mezi tìmito jevy je jeden zásadní rozdíl  telepatie je vdy mezi
dvìma, popø. i více ivými organismy  subjekty. Kdeto u jevu telegnóze jde o jeden
ivý subjekt, který mapuje okolní realitu, popø. vlastní prostøedí, ve které mùou být
samozøejmì i jiné ivé subjekty.
Základní podmínìnost obou jevù je dána existencí dvou rovin vnímání a dvou dimenzí lidské psychiky (víz kapitola 2.1.2). Mechanismus jevù dále není plnì závislý na
energetických (fyzikálních) interakcích, ale na existenci reality informace ekvivalentní
energii a hmotì.
Provedeme-li urèitou analogii, tak principem telegnóze je pasivní pøíjem a výbìr poadované informace z èasoprostoru a informaceprostoru, mùeme hovoøit o jednostrannosti informaèního procesu.
Telepatie je naproti tomu proces dvoustranný, tzn., e dochází ke sdílení informaèního obsahu jednoho individuálního vìdomí subjektu s druhým  jedná se o formu telekomunikace. Pøi této biologické telekomunikaci oznaèované jako biokomunikace
jsou informaèní procesy individuálních vìdomí na dálku ve spojení a pøedávají si navzájem informace. Nejedná se o mapování informaèních obsahù individuálního vìdomí
jako je tomu u telegnóze. Jedná se o psychotronickou interakci dvou individuálních
vìdomí.
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3.1.1

Psychotronická interakce

Ve veobecném pojetí je psychotronická interakce vymezena jako interakce organismu ivé hmoty s jinou realitou, na které se podílí informaèní proces vìdomí. Zde
øeíme telepatii, tzn., e musíme provést adekvátní náhled i na psychotronickou interakci a místo, kde se vlastnì odehrává. Druhá rovina vnímání lidské psychiky, o ní jsme
se ji zmínili, je vnímáním, které vychází ze schopnosti percepce (vnímání) vázané
na konkrétní hmotný systém, energetickou strukturu anebo informaèní proces.
Lidská psychika je prùøezový systém, který se v kadé své úrovni vnitøní struktury
chová jinak, je v jiném vztahu a návaznosti na kategorie a formy objektivní reality
vèetnì existence informace. Nelze zde uplatnit pøedstavu, e lidská psychika je vázaná
pouze na centrální nervový systém jako jeho sídlo. Dá se øíci, e to je zúená (moná
i naivní) pøedstava souèasného stavu vìdy, který vychází z experimentální roviny lidských smyslù.
Psychotronika pøináí poadavek rozíøení náhledu na (lidskou) psychiku jako na
produkt informaèního procesu odehrávajícího se v celém organismu. Nejde tedy jen
o rovinu smyslových orgánù, které sice mají základní význam ve vzniku, existenci
a utváøení lidské psychiky, ale i rovinu biopercepce na bunìèné a nií úrovni.
Nervový systém je jen èástí tkání organismu, ale informaèní procesy se odehrávající
ve vech jeho èástech a jsou souèástí celkového informaèního procesu psychiky. Organismus je sloen pøedevím z bunìk ivé hmoty, ale tyto buòky jsou sloeny z konkrétních
forem elementù hmoty neivé, jako i fyzikálních polí a energií. Hovoøíme zde o tom,
e lidský organismus má organismovou strukturu, která se skládá z bunìèných struktur
a dále èasoprostorového uspoøádání hmoty a energie.
V psychotronice zpùsobuje informaèní proces psychiky psychotronické jevy, napø.
telepatie, o které zde hovoøíme, tak, e z úrovnì psychiky  makrosociální se pøenáíme
do úrovnì infrafyzikální, tj. do roviny, ve které se uskuteèòuje vlastní dálková interakce
a uplatòují se prostoroèasové závislosti.
Telepatie je dálková komunikace mezi lidmi, která je z vnìjího pohledu na lidskou
psychiku odehrává v rovinì makrosociální, ale z hlediska vlastní podstaty realizace
dálkového pøenosu informací je infrafyzikálním jevem.
Psychotronické jevy jsou charakteristické tím, e paradoxnì spojují rùzné úrovnì
reality, neboli úrovnì, které èlovìk umìle oddìlil a izolovanì popsal, aby lépe pochopil
fungování pøírody. Pøitom je celý problém postaven do roviny principu energie, zatímco v psychotronice hledáme cestu principu informace.

A

KAPITOLA 3: PSYCHOTRONICKÝ JEV TELEPATIE
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Psychotronická interakce jevu telepatie

Poznámka k obr. 18:
INTERAKCE  psychotronická interakce pøedstavuje spojení makrosociálních a infrafyzikálních faktorù informace v lidské psychice a její pøenos v prostoroèase, nebo mùeme také
hovoøit o transformaci informace v informaceprostoru.

Pojem energie existuje a je ve vìdì dobøe zaveden, ale pojem informace, tak jak
bychom ho potøebovali pro psychotronickou teorii není zaveden. Informace je pouze
obecným pojmem, který nabývá napø. v technické praxi zcela specifický obsah
v souvislosti se zpracováním elektronických a elektromagnetických signálù a analogových èi digitálních. Znaèná èást informací v technice a tzv. informaèních technologiích
je nakonec odvozena od tzv. bitu, který je ve stavu 0 nebo 1 (logické nuly, logické
jednièky). Bit je urèitou elementární jednotkou pro tvorbu technické informace.
Podívejme se na obr. 18, který znázoròuje informace rùzné úrovnì ve vztahu k èlovìku
jako biologickému a hmotnému systému nositeli individuálního vìdomí. Obrázek ve
zjednoduené formì vymezuje tøi úrovnì informace za úèelem ukázat, kde se nachází
informaèní úroveò související s psychotronikou.
Makrosociální úroveò informace pøedstavuje prostor, ve kterém se telepatie, popø.
jiné psychotronické jevy projevují. Souvisí s psychotronickými schopnostmi a vlastnostmi psychiky uskuteèòovat verbální a neverbální komunikaci. Telepatický vjem
je na základì této schopnosti pøedáván do prostøedí sociální roviny existence organismu, ve které se mùe následnì nìjak uplatnit. Z pohledu dvou dimenzí irího pojetí
lidské psychiky jde o jeho pøenesení z poznávací dimenze do existenèní.
Mikrobiologická úroveò informace je souèástí materiálního prostøedí a nositelem
informaèních procesù individuálního vìdomí èlovìka ve fyziologické rovinì. Souvisí
se stavbou organismu, která má biologickou strukturu, a nese biologické informace,
které mají chemické charakteristiky.
Infrafyzikální úroveò informace pøedstavuje prostor, ve kterém dochází k dálkovým
pøenosùm informací. Souvisí s interakcemi a pøenosovými vlastnostmi prostøedí ve vztahu
k sekundárním a primárním formám informace. Tzn. v prvním pøípadì s fyzikálními interakcemi, které nesou sekundární informace v èasoprostoru. Druhý pøípad uvauje vztah
pøes informaceprostor, který nese primární informace.
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