
Pyrokineze 
 

 

   Jak napovídá i to, že „Pyr“ znamená latinsky oheň – pyrokineze je schopnost manipulace 

s ohněm. Od základních úkonů jako zapálení a uhašení, až po úkony vedlejší jako teplota, tvar 

plamene,… 

To, že je to povšechní schopnost snad už opakovat nemusím. Jako všechny podobné je 

součástí „Pokladu Nibelungů“ který máme všichni hluboko v sobě.  

 

V tomto článku bych se však chtěl zaměřit ne pouze na pyrokinezi, ale i na jiné termické 

působení jehož následkem je vrůst teploty cílového objektu. 

V tomto ohledu je asi nejznámější vědecky testovanou osobou Nina Kulaginová, která 

dokázala na vzdálenost asi jednoho metru působit termicky na ostatní osoby, kterým se poté 

na kůži objevily puchýřky a zarudnutí způsobené popálením. 

 

Také bych ještě chtěl upozornit, že pyrokineze je jednou ze schopností, která se může tát 

(vymkne-li se z rukou) nebezpečnou. Je to schopnost do značné míry závislá na emocích a při 

nějakém emočním vypětí, případně při stresu by mohlo dojít k „nehodě“. 

 

Teorií pyrokineze je více a budete-li chtít, určitě si je někde seženete. Já nyní přejdu 

k praktické části.  

 

Nejprve se opět budu držet nejznámějších cvičení.  

Budete potřebovat krabičku sirek, nebo svíčku (Je těžké se rozhodnout, protože při držení 

sirky se můžete spálit a navíc nehoří moc dlouho. To sice u svíčka nedělá, ale hořící vosk se 

pravděpodobně bude hůře zhášet.) 

Taky tedy… ujištěni, že Vás nikdo a nic nebude rušit zaujměte sobě příjemnou polohu (dbejte 

však na bezpečnostní opatření při práci s ohněm) -  nejlépe ve vzpřímené poloze u psacího 

stolu. Chvíli relaxujte a snažte se oprostit se od věcí všedního dne. 

Když jste uvolněni, zapalte svíčku a nebo vezměte do ruky sirku. Připravte se škrtněte. 

Nyní, když oheň hoří se s ním snažte spojit. Vytvořit spojení (jakýsi datový kabel) mezi Vámi 

a plamenem. Snažte se sním spojit a když si myslíte, že je spojení dostatečné – vydejte 

myšlenkový příkaz, aby plamínek zhasl. Prostě na to ze všech sil myslete. Může to 

vizualizovat. Představujte si, jak plamínek vyhasíná až nakonec zhasne úplně.  

Pokud cvičíte sirkou, nechci Vám kazit radost, ale je možné, že sirka prostě zhasla sama od 

sebe. Pokud cvičíte se svíčkou a tohle se Vám povede, je to s největší pravděpodobností Váš 

pyrokinetický úspěch.  

Po nějaké době cvičení můžete pozvolna zkoušet něco obtížnějšího – oheň zapálit. 

Zprvu se spokojte s tím, že se Vám podaří mírně rozžhnout uhlíky na právě zhaslé sirce, ale 

budete-li trpěliví… 

  

Samozřejmě i toto cvičení se dá prokládat večerními cvičeníčky.  

Představte si, že jste v zemi ohně. Půda pod vašima nohama je rozpraskaná žárem a veškerá 

zbylá vegetace je sžírána věčným ohněm. Ze země šlehají vysoko do horkého a suchého 

vzduchu plameny. Na obzoru jsou pouze sopky, žhavé pláne, pouště… 

Uprostřed toho všeho stojíte Vy. Jako zázrakem na Vás nedoléhá žár plamenů a zpustošené 

země. Přímo před Vámi hoří oheň. Přistupte tedy blíže k němu a navažte s ním spojení. Jde to 

lehce. Jakmile na to pomyslíte jste s ním propojeni a můžete ho ovládat. Dělat s ním, co si 



zamanete. Na cokoliv pomyslíte, plamen hned reaguje. Můžete ho uhasit a nebo ho změnit 

v obrovský oheň. Můžete ho na jednom místě uhasit a na jiném opět zažehnout… 

 

Tohle cvičení pracuje na podobném principu jako cvičení u Chronokineze. 

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

 


