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„Channeling“

Komunikace s Bohy

Vyvolávání duchů

Spiritismus 

Médium

osoba zprostředkující spiritistickou 
informaci (Slovník cizích slov) 

Při seanci médium pracuje hlavně 
s duchy zemřelých

Médium vs channeler

Channeling jako forma předávání 
zprávy, která má být nezkreslená 
samotným channelerem a pochází 
z pravidla od entity z vyšších 
úrovní vědomí

Hranice je v praxi mnohem tenčí

Mojžíš s deseti 
přikázáními od 
Rembrandta (1659)



http://www.itp.edu/


Helfrich

Channeling zahrnuje široké spektrum 
fenoménu roztříštění osobnosti od 
přímého já, které je vědomé 
„druhotného“ kreativního zdroje, až po 
znaky automatického nahrazení 
druhým já s unikátními kognitivními, 
citovými, morálními a 
interpersonálními znaky a 
vzpomínkami. V této silné podobě pak 
primární já má malou, nebo žádnou 
paměť na události, které se staly 
(amnésie). (Helfrich, 2009, p.146)



Upozornění
Tohle doma 
nezkoušejte

Deska Ouja  používaná při spiritistických 
seancích



Jon Peniel 

„ Pravdou je,  že channeling je 
jen pěkné slůvko pro 
posedlost, a lidé by toto měli 
mít na mysli, jako možné 
riziko. V duchovním slova 
smyslu je posednutí stejné, 
jako být znásilněn.“  

„… lidé častokrát platí peníze 
za poslouchání lidí, kteří jsou 
posedlí, nebo se snaží být 
posednutí. „

„…pouze vaše vlastní vnitřní 
bytost má být povolena k 
posednutí vaší mysli a těla. A 
to znamená manifestace Boha. 
 … To má být integrováno a 
prožíváno, ne jenom 
vychannelováno v tranzu.“

(1998, The Lost Teachings of 
Atlantis, kapitola 14)

Mnich a duchovní učitel



Vymítání ďábla

„Případy 
skutečného 
posednutí 

ďáblem jsou 
velmi vzácné, 
sám jsem jich 
zažil za své 

působení jen 
několik. Ani 

počet 
pověřených 

exorcistů u nás 
není nijak velký, 

vlastně jich 
znám z celé 

republiky jenom 
pár.”

Otec Vojtěch (2008, 
Jak se vymítá ďábel v Česku

, xman.idnes.cz)

Ukázky filmových posterů The Exorcist 
(1973) a The Exorcism of Emily Rose 
(2005).

http://xman.idnes.cz/jak-se-vymita-dabel-v-cesku-dc8-/xman-styl.aspx?c=A080505_101328_xman-styl_fro


Scott Peck

“Myslím, že pro vás se stal ďábel 
realitou, svou silnou touhou uniknout 
bolesti jste ho vyvolal v život. A 
doufám, že máte také moc jeho 
existenci ukončit. Věřím, že to je 
pochod zvratný. Že se můžete vrátit do 
stavu, v němž jste byl, než jste 
smlouvu uzavřel. Věřím, že změníte-li 
způsob myšlení, budete ochoten 
nést kříž, smlouva pozbude 
platnosti, ďábel se bude muset 
poohlédnout po jiné dušičce, která 
ho vyvolá v život”. 

Scott Peck, Lidé lži

http://klubslunicko.cz/slunce/peck.htm


2. Channeling jako 
historický fenomén

Mohamed a aspekt náboženství

Spiritismus (Kardec)

Doyle vs Houdini

Edgar Cayce



Korán, Mohamed a 
channeling

Mohamed byl 
přímo inspirován 
channelingem s 
andělem 
Gabrielem

„Mohamed byl 
znám, kromě 
jiného, možností 
mít zjevení, slyšet 
hlasy a opakovaně 
vstoupit do 
hlubokého tranzu a 
přímo mluvit buď s 
ovlivněním, nebo 
jako zjevná 
transpersonální 
přítomnost.“ (Klimo, 
str. 112)

Mohamed a zjevení Gabriela (1307)



Spiritismus

Víra v duchy, duše zemřelých a 
možnost komunikace s nimi

Jeden z prvních ucelených 
myslitelů Allan Kardec (1804 - 
1869)

„Strictly speaking, Spiritualism is 
the opposite of Materialism; 
every one is a Spiritualist who 
believes that there is in him 
something more than matter, 
but it does not follow that he 
believes in the existence of 
spirits, or in their communication 
with the visible world.“

„Duchovní spiritualismus“

„… fundamental principle of the 
spiritist theory, or Spiritism, is 
the relation of the material world 
with spirits, or the beings of the 
invisible world.“ 

(Kardec, Spirit’s Book,1857)

http://www.spiritwritings.com/kardecspiritsintro.html


Sir Arthur Conan Doyle a 
Houdini

"This ability", Doyle stated publicly, "to 
unbolt locked doors is undoubtedly due 
to Houdini’s mediumistic powers and 
not to any normal operation of the 
lock. The effort necessary to shoot a 
bolt from within a lock is drawn from 
Houdini the medium, but it must not 
be thought that this is the only means 
by which he can escape from his 
prison. For at times, his body can be... 
dematerialized and withdrawn." 

(Troy Taylor, A HAUNTED FRIENDSHIP 
- Houdini & Sir Arthur Conan Doyle, 

2003)

http://www.prairieghosts.com/doyle_houdini.html
http://www.prairieghosts.com/doyle_houdini.html
http://www.prairieghosts.com/doyle_houdini.html


Edgar Cayce (1877 – 
1945)

“Americký Nostradamus“

Přesná diagnóza (léčitelské 
schopnosti)

Edgar Cayce, bez pár výjimek, 
tvrdil, že nevyvolává mrtvé 
nebo odtělesněné bytosti, ale 
nazýval svůj zdroj “super 
vědomá mysl” (super 
consciousness mind). 
(Schwartz, 2010) 



3. Channeling jako moderní 
fenomén

Jane Roberts

Carla Rueckert

J.Z. Knight



Jane Roberts

Sethovy promluvy

Její kniha o vysoce 
intelektuální 
„energetické 
esenci personality“ 
známé jako Seth 
byly přelomem, 
protože byly 
vydány 
respektovaným 
nakladatelstvím 
Prentice-Hall.

Channeler, spisovatelka, 1929 - 1984

Zjev Setha zachycený kolegou Jane 
Roberts v roce 1969. The Seth 
Material, 1971.



Carla Lisbeth 
Rueckert McCarty

„Ra Material“ – pět 
knih, později 
nazvané The Law of 
One

Ra – social memory 
complex

Channeler, herečka, metafyzička (nar. 1943)

1. Carla a Jim před meditací
2. Pokládání otázek. D. Elkinsem
3. Session 2, 20.1.1981, Law Of One 

Book 1, 1984.





Dimenze – Seth a Ra – skoro 
stejné

1. (Vědomění) Země nebo přímo 
fyzické tělo nebo elementy.

2. (Růst) Růst a vývoj bez uvědomění 
sebe sama, „zvířecí“ vědomí.

3. (Volba) Uvědomělé já, úroveň 
strastí, volba k službě sobě nebo 
ostatním.

4. (Láska) Úroveň lásky. Bez 
vyhledávání moudrosti nebo jejího 
rozvoje.

5. (Světlo) Světlo a moudrost, ale 
nesjednoceno s láskou.

 6. (Jednota) Rovnováha mezi 
moudrostí a láskou. Zákon jednoho. 
Soucitná moudrost.

7. (Brána) Posvátná povaha všech 
věcí je realizována a otevřena brána k 
návratu do Jednoty. Ra: žádná paměť, 
žádná identita, žádná minulost nebo 
budoucnost, ale existence ve všem.



Judy Zebra Knight

Ramtha
Žil před 35 
000 lety na 
zmizelém 
kontinentu 
Lemuria, 
válečník 
proti 
Atlanťanům

“Během 
života 
adresoval 
otázky lidské 
existence a 
smyslu 
života a 
skrze 
pozorování, 
reflexi a 
rozjímání se 
stal 
osvíceným a 
přemohl  
fyzický svět 
a smrt.“ 
(Introduction
, 
www.ramtha.com
)

Judith Darlene Hampton 
(16.3.1946)

Ramtha’s School Of 
Enlightment 

Založena 1987 Yelm, 
Washington

Zdá se jako kult (David 
McCarthy – bývalý student)

http://www.ramtha.com/


Ian Wickramasekera, Ph.D. a Dr. 
Stanley Krippner

Změny při channelingu Ramthy 
Aktivita mozku ve vlnách delta a  
mozeček, který řídí tělo.

40 bpm -> 180 bpm

Dr. Gail Harley

Změna zabarvení očí (z modré na 
ocelově šedou) 

Tmavší tón pleti

Krippner: “When we were testing JZ, 
Ian was quite astonished because 
the needles on his polygraph that were 
graphing all of the psychophysiological 
responses literally jumped from one 
part of the page to the other part 
of the page when Ramtha entered 
the picture. And he had never seen 
such a dramatic change. We were very 
surprised because of the dramatic shift 
when Ramtha entered the picture. … 
She's not faking it.”

(1997, 1998)



4. Taxonomie a roviny 
channelingu

Funkční a nefunkční porucha osobnosti 
a patologické stavy

„I would say currently those who are 
looking seriously at channeling from 
the psychological and physiological 
community would side with the 
dissociation model -- that a part of the 
channel splits off and functions 
autonomously, unbeknownst to the 
consciousness of that channel -- 
whether it is happening in …“ klimo 
rozhovor

Psychiatr Ralph B. Allison: „I have 
come to believe in the possibility of 
spirit possession.“ 

Possession syndrome



Taxonomie channelingu - 
obecná

Podle vůle

Spontánní 

Záměrná 

Podle sféry „manifestace“

Duševní (vedení, růst)

Fyzické (komunikace, malování, hudba)

Podle síly projevu osobnosti

Entitní (silné rozštěpení osobnosti, 
druhotné přímé já)

Otevřené (mírné rozštěpení, posílená 
kreativita)

Klimo, Channeling research: A Progress report with 
recommmendations, str. 894-904), Proceedings of the International 
Conference on Paranormal Research, 1988.



Taxonomie channelingu – 
typy

Vědomé

Telepatie

Clairaudience

Clairvoyance

Clairsentience

Nevědomé

Těžký tranz

Posedlost

Spánek a sny

Symbolický jazyk

Řešení problémů během spánku

Sny a „vnuknutí“ cizích myšlenek

Automism 

Varianta vědomého, ale zahrnuje 
kinestetické vyjádření skrze automatické 
psaní, desku Ouija, nebo pohyb kyvadla

Klimo, Channeling research: A Progress report with 
recommmendations, str. 894-904) ,Proceedings of the International 
Conference on Paranormal Research, 1988.



John Curtis Gowan

Rozšíření 
Sullivanova 
systému 
(Trance, Art 
and 
Creativity, 
1975) na 
zkušenosti:

Prototaxic 
Ztráta ega, bez 
vzpomínek

Parataxic
Sebeuvědoměnní, 
ale význam není 
jednoduše 
kontrolován egem, 
nebo se nedá 
jednoduše sdílet 
(umění)

Syntaxic
Vědomé, 
kontrolován egem 
a rozumění 
probíhá skrze 
běžné vyjadřovací 
prostředky 

Prototaxic

Schizofrenie

Tranz

Hypnóza

Stavy navozené drogou

Automatické psaní

Zážitek  nadpřirozené, duchovní roviny 

Parataxic

Archetypy

Sny

Rituály a mýty

Umění

Syntaxic

Vědomá, manipulativní kreativita

Meditace

Transpersonální stav (“Peak experience”)

Psycholog, 21.5.1912 – 2.12.1986



Channelingový proces předávání 
informací

Shannon-Weaver a I.M. Kogan

Zdroj: E. C. Shannon, 
A Mathematical Theory of 
Communication, The Bell System 
Technical Journal, Vol. 27, pp. 379-423, 
1948.

I.M.Kogan, The Information Theory 
Aspect of Telepathy, Symposium “A 
New Look at Extrasensory Perception”, 
1969.

http://www.comminit.com/redirect.cgi?m=b4b1b73d56734cfaded319f3deeeb6bf
http://www.comminit.com/redirect.cgi?m=b4b1b73d56734cfaded319f3deeeb6bf


Přenos channelingového 
materiálu

Kvalita zdroje

Přesvědčení a naučené systémy víry

Úmysly zdroje

Kvalita kanálu

Fyzické a psychické omezení cizí 
„mysli“ a cizího „těla“

Kvalita channelera 

Přesvědčení a naučené systémy víry

Úmysly channelera

Šum 

Ego

Prostředí – okolní vlivy, el. Mag. Pole, …

Ostatní entity



Zdroj přenosu

Higher Self

Duchové zemřelých lidí

Minulé životy

Vyspělé lidské bytosti

Povznesení lidé, vyspělí duchovní 
učitelé

Kolektivní vědomí

Skupinová vědomí

Akašické, kolektivní nevědomí

Nelidé

Elementály

Zvířata a rostliny

„Mimozemšťané“

Duchovní bytosti, andělé, démoni, …

Bůh, božstva



Higher Self

Superconscious 
(mind)

Emerson: Oversoul 
(19.st.)

F.W.H. Myers: 
subliminal self

William James: 
higher part

Brunton: overself

Nietche: Overman

Aurobindo: 
Overmind

Huxley, Jung, …: 
The „Self“

Křesťanská mystika: 
Duch svatý, New 
Age: Kristovo 
vědomí

(1994, Karen Husing “Defining the Higher 
Self: A Theoretical Model and Techniques”)



Plótínos (205-270)
 Řecký filosof, novoplatónismus

“V nás všech je vyšší muž… muž 
více nebeského postavení, skoro 
bůh, množící Boha. Když se duše 

znovu zabuduje, nepřijde k 
něčemu cizímu, ale k sobě 

samému.” Plótínos
(citováno v John Randolph Price, The Superbeings, 1981, str. 7)



Ralph B. Allison

„Všichni k tomu máme přístup. … 
Můžeme to dělat soukromně, v 
tichosti. Já to dokážu dělat když sedím 
v autě, když jsem na zasedání soudu, 
nebo když jsem s pacientem v 
ordinaci.”

(Citováno podle Klimo, 1991 – Rozhovor s autorem 6.2.1987)

Psychiatr, zabývá se roztříštěnými 
osobnostmi



Vesmírná mysl a kolektivní 
nevědomí

[There’s] a movement of attention from conscious states to depth states in 
which an enormous amount of information is stored… I’m willing to say that 
the psyche is much larger than we think it is and is engaged at many 
levels with an ecology of consciousness that is broader than its own local 
base.” (Citováno Klimo, 1991 rozhovor s Jean Houston, 3.11.1986)

Carl Jung – kolektivní nevědomí, obsahem jsou součástí různých archetypů, 
nebo „rasových“  myšlenek, které se nejčastěji opakují v lidských 
přesvědčeních a chování.

Profesorka Valerie Hunt: “The source of everything is the mind-field … 
memory of past lives is carried in the mind-field … the most powerfull force in 
the world today is the mind. The mind is a field that can contact anything… 
The major thoughts that have ever been thought are in the field. We tap into 
a thought form and it is avaible to us, and that mind of ours can just 
plain go get anything it wants.” (Mind Field, 1984)



Mimozemšťané – SETI a 
kruhy v obilíBinární zpráva, 1679 (23*73), 

frekvence 2380 Mhz.

Signál byl zaměřen na hvězdokupu 
M13, která se nachází asi 25 000 
světelných let od nás a skládá se asi 
z 300 000 hvězd.

Radioskop Arecibo, 16.11. 1974

Prvky potřebné pro život na zemi 
(vodík, uhlík, dusík, kyslík a fosfor)

Molekula DNA

Obrázek člověka, počet lidí v r. 1974 
(4,29 mld.), prům. výška člověka 
(176,4 cm)

Sluneční soustava s devíti planetami

Radioteleskop Arecibo, s prům. talíře 
zapsaným v jednotkách vlnové délky 
(306,18 m)



Binárně…

Klepnutím lze upravit styly předlohy textu.
Druhá úroveň

● Třetí úroveň
● Čtvrtá úroveň

● Pátá úroveň





Chilbolton, 2001 (Velká 
Británie)

Křemík

100cm

21,3 mld.



Jak dochází k přenosu

Plný tranz (nevědomý)

Spánkový a snový channeling

Channeling při vědomí

Lehký tranz

Hypnóza, sebehypnóza, regresní 
terapie

Kreativní a intuitivní schopnosti 

Seberealizace (Maslow, Carl Rogers) – 
žít svůj plný potenciál



5. Vysvětlení a validace

Penrosův trojúhelník



Problém validace

Konsensuální validace

Subjektivní validace

„If it looks like a duck and it walks like 
a duck, the response is that i t must be 
a duck.“

Hranice mezi sebou a nesebou

Co jsem já a co nejsem já?

MIT profesor Marvin Minsky: „One part 
of me wants this, another part wants 
that. I must get control of myself… If 
there is no single, central, ruling self 
inside the mind, what makes us feel so 
sure that one exists?“ 68 , The Society 
of Mind

„If history continues as it has, one 
hundred years from now many of our 
currently unimpeachable explanations 
may be seen as outdated and limited, 
perhaps even mythological.“ (Klimo, 
1991, str. 239)



Karl H. Pribram, 1919

“Nepleťe porozumění, vysvětlování, 
popisování a spekulování.”

“…. Zůstaňte u popisů, protože to je 
jediná pravda, která nemůže být 
zpochybněna. “

 „Podívej, toto je něco co je zažíváno a 
popisováno a nyní potřebuje 
vysvětlení. Ještě tomu nerozumíme, 
ale je to něco na co se pro porozumění 
musíme ptát.“ (Klimo, 1991)



Stanley Krippner, 
Ph.D., 1932

“I think that for me channeling is an 
interesting topic because it really calls 
into question the concept that 
Westerners have of self and the dogma 
by which they approach that concept 
not realizing that other cultures have 
a quite different view of the self. 
And I think that whatever the final 
verdict is on the process of channeling, 
we will have learned something in 
terms of the capacities of the 
human psyche.“ 

(Klimo, 1998)



Alfred Russel 
Wallace (1823-

1913)
“ There must be an unseen world of spirit, which causes 
changes to take place in the world of matter; and 
evolution on this planet must be directed and 
aided from outside by superior and invisible 
intelligences, to which man, as a spiritual being, was 
susceptible. Moreover these intelligences very 
probably exist in a gradated series above us.” 

(Klimo, 1998)



Prof. Earl Robert 
Babbie, 1938

„During my study of trance 
channeling – people who allow spirits 
to occupy their bodies and speak 
through them – I found I could 
participate fully in channeling sessions 
without becoming alienated from 
convention social science. Rather 
than „believing“ in the reality of 
channeling I found it possible to 
suspend beliefs in that realm: 
neither believing it to be genuine 
(like most of the other participants) 
nor disbelieving it (like most 
scientists). Put differently, I was open 
to either possibility. Notice how this 
differs from our normal need to 
“know” whether such things are 
legimate or not. “ 

(The Basics of social research – Explonatory studies, 2010, Str. 
320)



Prof. Earl Robert 
Babbie, 1938

Jak studovat něco, co je v rozporu 
s mnoha základy konvenční vědy?

„The easiest answer is to say that they 
[the channels] are “nuts”, and we 
know how to study “nuts”. We can 
study pathologies and delusions. Or, as 
an alternative, we can go over the hill 
and say science is all phony in some 
way – all linear and superficial, too 
positivistic… What I propose for myself 
is this: to find a way of looking at the 
subject that lets me maintain my 
scientific integrity and also to 
respect the integrity of what I’m 
studying. To approach it with an 
open mind that is supposed to 
characterize science, but doesn’t 
always… I’m clear that if I can really 
study channeling the way I’m 
supposed to, I’ll come out with a more 
robust understanding of science in 
general.” (Klimo, 1998, str. 238)



Stanislav Grof

Dva důležité pohledy

Spouštěcí mechanismus 

Nevědomí a vědomí

Přístup jedince k obsahu



Vysvětlení – 
nástřel možností: 
Russell Chandler

   1. The entities are real and are 
telling the truth about themselves.

   2. The entities are demonic and lie 
about their real nature.

   3. The entities don't exist, and the 
channelers resort to fakery and/or 
acting to simulate their reality.

   4. The entities' messages come from 
the intuitive, subconscious mind of 
the channeler.

   5. The entities are the products of 
hallucinations and/or their messages 
are induced under a hypnotic state.

   6. The entities are not objectively 
real but are a part of the "Higher 
Self" or what psychoanalyst Carl Jung 
called the "Collective Unconscious.“

(1993) p 80 Undestanding New Age (
http://www.ccel.us/newage.toc.html)

http://www.ccel.us/newage.toc.html


Vysvětlení

Psychologická 
vysvětlení

Mozek a sny

Holografický 
vesmír

Psychologie 
transcendence

Kvantové 
teorie



Psychologická vysvětlení I.

Freudovský pohled
● Obsah nemůže být vysvětlen jako potlačená 

část psychiky v psychoanalytickém pohledu

Jung a kolektivní nevědomí
● „The pyche is not an invisible unity but a 

divisible and more or less divided whole“
● „the ego-complex forms the center 

characteristic of our psyche. But it is onlz one 
among several complexes. 21

● 1902 The Psychology and Pathology of a So-
Called Occult Phenomenon: „spirits, therefore, 
viewed from psychological angle, are 
unconscious autonomous complexes which 
appear as projections because they have no 
direct contact with the ego. 22

● „Its contents are not personal but collective; 
that is, they do not belong to one individual 
alone but to a whole group of individuals, and 
generally to a whole nation, or even the whole 
of mankind. These contents are not acquired 
during the individuals’lifetime but are 
products of innate forms and instincts … the 
primordial images which have always been 
the basis of man’s thinking – the whole 
treasure-house of mythological motifs.” 23

Progoff’s Dynatypes
● “specific potentialities for life expression that 

are present in the seed of the personality.”
● “a vehicle of something much larger than the 

individual whose name it bears.” 30



Psychologická vysvětlení II.

Hypnóza a tranz
● Hypnotická sugesce
● Pierre Janet: „In this process, a system of 

ideas, emotions, and behaviors could split off 
from the personality and exist with a certain 
degree of autonomy in the unconscious. This 
dissociated material could be brought into 
consciousness through the use of hypnosis [or 
self hypnosis] 36



Joseph Barber

 "Perhaps they are pretending.Maybe 
trance channeling is a form of self-
hypnosis. ... Anyone can learn to do it 
if you make up your mind to do it. … A 
person's wishes and beliefs and 
expectations play a big part.“ 

(Klimo, 1991,  Joseph Barber, interview with author, Fullerton, 
Calif., 9 March 1988)

Expert na hypnózu, psychiatr



Psychologická vysvětlení III.

Normální nebo abnormální?

Psychiatr Stanislav Grof v Beyond the 
Brain: Birth, Death and Transcendence 
in Psychotherapy: „lékařský model 
nemoci byl oslaben  ohromujícími 
důkazy z historie a antropologie, 
indikující relativitu a zatíženost 
kulturou pro kritérium pro mentální 
zdraví a normálnost.“ 

Dvě kritéria mentální disfunkce:
● Bolestivý symptom (nepohodlí)
● Poškození funkčnosti (nezpůsobilost).

Nezpůsobilost channelera během 
tranzu?



PARApsychologická 
vysvětlení

ESP

Anomální kognice nebo receptivní psi

Telepathy

Claivozance, precognition

Efektivní psi (mysl nad hmotou)

Teleportace

Materializace

Léčení (operace)

Out of body

“Survival phenomena“ (Theta 
preferuje  Stanley Krippner)

Channeling/mediumship

Posedlost

Duchové a strašení, řádění duchů

Reinkrarnace

Důkazy o posmrtném životě

Klimo: „Mnoho z historicky 
významných příspěvků k našemu 
myšlení, věde, kulturnímu umění by 
byla v nějaké míře shledána poruchou, 
i když by byla mezi nejlepšími příklady 
lidství a přitom mnoho znich žilo 
adaptivně, funkční život.” (Klimo, 
1998, str. 267)



Rozdvojené osobnosti, prof. 
Ray Hyman

   “95 percent of psychics are not 
conscious frauds. Some are split 
personalities. Everyone has the 
potential. People have enough 
information to act out hundreds of 
personalities with details. Creative 
artists and writers have learned to tap 
this. Most of us haven't.“

(Klimo, 1998, Quoted in Beth Ann Krier, "Crystal Craze and Rock 
Mania," Los Angeles Times, 5 December 1987, pt. 5, 1.)



Mozek a sny jako vodítko?

“Channeling may be the way the meaning-
making portion of the brain receives signals 

originating from elsewhere within the 
system, like dreaming, or from outside the 
system, like the channeling literature claims. 

Perhaps conscious channeling is like lucid 
dreaming in which the dreamer is conscious 

during the altered state.” (Klimo, 1998, p. 309)



Holografický 
vesmír

Vesmír jako 
hologram

Každá část 
hologramu 
obsahuje 
informaci o 
celku

Alain Aspect, 
1982

Subatomické 
částice jako 
elektrony 
mohou mezi 
sebou 
nepřetržitě 
komunikovat, 
nezáleží na 
vzdálenosti, 
která je 
odděluje.

Bohm

Objektivní 
realita 
neexistuje

Pribram

Mozek sám je 
hologram

Proto si 
můžeme 
zapamatovat až 
5 Encyklopedií 
Britannica

Zucarelli – 
Holofonický 
zvuk



Michael Talbot

To my great surprise--and slight 
annoyance--I found that Seth 
eloquently and lucidly articulated a 
view of reality that I had arrived at 
only after great effort and an extensive 
study of both paranormal phenomena 
and quantum physics. (1988, Beyond 
the Quantum)

Americký amatérský 
astronom a fyzik, 1953 - 1992



Rupert Sheldrake – morphic 
fields

http://www.sheldrake.org/homepage.html

http://www.sheldrake.org/homepage.html


Kritika od Sagana

1. Proč nedávají ověřitelné 
informace?

2.  Channeleři si vymýšlejí hlasy a 
obsah channelingů je banální a 
slaboduché

3. Je to celé jen splněným přáním

4. Sestry Foxovy to hrály

Vyhnul se argumentům ohledně existence posmrtného života
Sir Oliver Lodge, Dr. Fred Alan Wolf

Všechny média a fyzikové jsou podvrh a přicházejí s banálními 
informacemi?
Ad hominem – nevyvrací skutečné procesy channelingu



Co měl Sagan udělat?

Voice-machine analysis

EEG před a během tranzu

Prof. Ch. H. Hapgood – médium Elwood 
Babbitt – EEG a další proměnné se 
velmi lišily

Další fyziologické proměnné

Porovnání výrazů, různé použití jazyka, 
empirické

Prozkoumat a dát do korelace obsah od 
různých médií (např. John Sloan, 
Maurice Barbanell, Edgar Cayce), kteří 
se nezabývali triviálními informacemi



5. Témata channelingů a 
výzvy

Existuje duchovní svět?

Existuje vůbec fenomén 
paranormálních jevů?

Všechno je vědomí?



Metodologické oblasti 



Sophia project

Background and Rationale

Numerous individuals in various 
cultures throughout history have 
reported an ability to communicate 
with non-human entities, deceased 
people, and other-worldly beings. Over 
the past few years, an increase in the 
reporting of these types of experiences 
has been seen in popular American 
culture including books, websites, and 
television shows. The rational scientific 
investigation of this topic is necessary 
to either validate the experiences 
or elucidate the psychological 
mechanisms behind these 
phenomena. This study is intended to 
investigate this controversial topic in a 
thorough and objective manner.

Purpose and Objectives

The purpose of this study is to 
investigate the experiences of people 
who claim to channel or communicate 
with Deceased People, Spirit Guides, 
Angels, Other-Worldly Entities / 
Extraterrestrials, and / or a Universal 
Intelligence / God. The ultimate 
objective is to investigate if these 
communications can be validated 
under controlled conditions.

http://lach.web.arizona.edu/sophia_project


ANOMALOUS INFORMATION RECEPTION BY RESEARCH MEDIUMS DEMONSTRATED USING A NOVEL TRIPLE-BLIND PROTOCOL

Conclusions: The results suggest that 
certain mediums can anomalously 
receive accurate information about 
deceased individuals. The study design 
effectively eliminates conventional 
mechanisms as well as telepathy as 
explanations for the information 
reception, but the results cannot 
distinguish among alternative 
paranormal hypotheses, such as 
survival of consciousness (the 
continued existence, separate from the 
body, of an individual’s consciousness 
or personality after physical death) 
and super-psi (or super-ESP; retrieval 
of information via a psychic channel or 
quantum field).

Julie Beischel, PhD, Gary E. Schwartz, PhD

http://veritas.arizona.edu/papers/Beischel%20EXPLORE%202007%20vol%203.pdf


Prof. Gertrude 
Schmeidler  psychologie, 

parapsychologie (1912-2009)

„The data convinced me. Repeatedly, 
average ESP scores of subjects 
who rejected any possibility of 
ESP success (whom I called goats) 
were lower than average ESP 
scores of all other subjects (whom 
I called sheep). This was 
inexplicable by the physical laws 
we knew; it implied unexplored 
processes in the universe, an 
exciting new field for research. 
From then on, naturally, my primary 
research interest was parapsychology.“
 

„The only way I've ever been able to 
understand it is to think that the goats 
occasionally used ESP, but on an 
unconscious level, to know what the 
next card was and then their 
unconscious, acting in the service of 
their conscious belief system, 
influenced them to call anything but 
the correct one.  The goats used a 
"miracle" to support their belief 
that there were no such things as 
miracles….“ (Tart, 2009)

http://blog.paradigm-sys.com/archives/103
file:///media/3419-B885/Pioneering Parapsychologist Gertrude Schmeidler Has Died


6. Témata channelingů

Obecné intuitivní pocity milující 
přítomnosti a podpory

Osobní informace a vedení

Podrobné popisy posmrtného života

Informace o minulosti a budoucnosti

Umělecký materiál (např. literatura, 
malby, hudba a skládání)

Léčení a lékařský materiál (např. E. 
Cayce)

Vědecké nebo technické informace 
(např. Ramanujan)



Informace z 
channelingových materiálů

Smrt je nereálná.

Všechno je Jedním v synergii Boha.

Všichni jsme Božské osoby, ale zvolili 
jsme si existenci jako fyzičtí lidé.

V tomto životě nejsou žádné oběti, jen 
příležitosti.

Můžeme ovládat realitu skrze sílu 
mysli.

(1993) p 80 Undestanding New Age (
http://www.ccel.us/newage.toc.html)

http://www.ccel.us/newage.toc.html


Rostliny a polygraf 
– Cleve Backster

Rostliny 
reagují na 

jogurtu

Kniha Primary 
Perception – 
Biocommunication with 
Plants, Living Foods, 
and Human Cells, 2003





Svíčka ve tmě…

Generátory 
náhodných čísel

Robot se svíčkou se 
náhodně pohybuje v 
místnosti s 15 
mladými kuřátkami v 
rohu místnosti.

71% případů, 
statisticky významné 
při p<0,01 

Peoc’h, René Psychokinetic Action of Young Chicks on the Path of An Illuminated Source, 1995, Journal of Scientific Exploration,  Vol . 9, No. 2, pp. 223
-229

http://www.scientificexploration.org/journal/jse_09_2_peoch.pdf
http://www.scientificexploration.org/journal/jse_09_2_peoch.pdf
http://www.scientificexploration.org/journal/jse_09_2_peoch.pdf


Shrnutí

Když už dochází k samotnému přenosu 
informací, děje se tak zdánlivě bez 
větší námahy, okamžitě a 
spontánně.

Samotná informace, nebo podle 
Hastingse vůbec samotná dovednost 
něco vytvořit, roste nad schopnosti 
média, které by mohl dosáhnout v 
normálním vědomém stavu.

Častokrát jsou to přímo „geniální“, 
nebo „nadpřirozené schopnosti“

Výsledek má pak často duchovní 
hodnotu, která nespadá pod žádné z 
náboženství a navrhuje reciproční 
propojení všeho života.

Vyvolávači nejsou psychotičtí, 
abnormální, nebo dysfunkční, 
aspoň ne více než běžná část 
populace.

 (Hastings, 1991; Schwartz, 2010) 



Myšlenky na závěr

Ti kdo channelují si to jen myslí, ve 
skutečnosti třeba zaměstnávají svou 
kreativitu.

Ti kdo zase si myslí, že nechannelují, 
ve skutečnosti mohou channelovat.

Mysl a hmota jsou daleko více 
propojeny než jak si myslel Descartes

Věda jen jedním z více nástrojů 
poznání

Všechno je vědomí?



Penny Torres-Rubin - Mafu

"What if I am an actress? Those things 
used to terrify me… because I was 
afraid that there was some part, a 
subconscious part of me, creating 
this. My answer to that is that if this is 
coming from me, then I think that I am 
absolutely incredible! And I'll take all 
the credit that they want to give me!"



Děkuji za pozornost

Příspěvek bude písemně vydán formou 
konferenčního paperu na www.pifik.com i s 

umístěnou prezentací a seznamem použitých 
zdrojů. Vojtěch Schlesinger, 2011.

http://www.pifik.com/

