
Telekineze 
 

   Telekineze je vedle telepatie asi nejznámější z takzvaných „PSIonických“ schopností. 

Jako všechny „podobné“ schopnosti ji mohou ovládat všichni. I tato schopnost je součástí 

„Pokladu Nibelungů“, který byl podle pověsti před dávnými časy ztracen.  

Je to schopnost pomocí vůle ovlivňovat objekty na fyzické úrovni. Nejde pouze o pohybování 

s objektem (jak se někde uvádí), ale také o jeho deformaci. 

Teorií telekineze je mnoho, ale ve skutečnosti nikdo neví jak to vlastně funguje. Pokud tedy 

máte nějakou svoji vlastní teorii a pokud Vám pomáhá – mějte si ji. 

 

Je zde ještě pár věcí, která chci říct. 

Telekineze je schopnost, která musí mít solidní základ aby se dále rozvíjela. Tím základem 

myslím hlavně řízení toku energie a její směřování na jedno místo. 

Další věc je, (a to se stává naprosté většině lidí, kteří telekinezi trénují) že při delším a 

usilovném tréninku se stane, že Vás začne bolet hlava a nebo se Vám udělá nevolno. Je to 

pravděpodobně způsobeno (dosti) náhlým odchodem většího množství energie.  

 

Tak tedy…jdeme na to.  

Základním cvičebním nástrojem je takzvaný „psi-wheel“. Pokud ho ještě nemáte, určitě si ho 

hned vyrobte podle návodu. 

Budete na to potřebovat alobal, nebo papír ; jehlu ; něco co poslouží jako základna. Může to 

být odřezek korkového špuntu, modelína, školní guma, cokoliv.  

1) Vezměte si alobal a vystřihněte z něj čtverec o straně asi 10cm. 

2) Čtverec přehněte po úhlopříčkách, aby vznikl tvar jakési pyramidy.  

3) Jehlu zapíchněte ouškem do modelíny, gumy, nebo toho co jste zvolili za podstavec. 

4) Alobalovou pyramidu položte v špičku jehly tak, aby byla vyvážená. 

 

 
 

 

Teď máte vyrobený psi-wheel a můžete se pustit do cvičení s ním. 

 

Ujistěte se, že Vás nebude rušit nikdo a nic z Vašeho okolí a  posaďte se s psi-wheelem 

k psacímu stolu (nejlepší je židel s opěradlem, kvůli páteři).  

Uvolněte se a chvíli relaxujte. Snažte se ze své mysli vypudit všechny dotěrné myšlenky.  

Jste-li uvolnění, položte psi-wheel před sebe na stůl. Dívejte se na něj, ale zcela pasivně. 

Nesnažte se nic přikazovat ani jemu, ani sobě. Nesnažte se používat na něj nějaký druh síly. 

Nemyslete na to, aby se začal točit. Nevizualizujte si, že se točí. Prostě nic. Zcela pasivně se 

na něj dívejte. Prohlížejte si ho a zkoumejte. 



Tohle je velice důležité protože při tomto cvičení se s psi-wheelem spojíte. Navážete s ním 

„kontakt“ (na energetické úrovni). Vytvoří se jakýsi „most“, „tunel“, nebo „datový kabel“ 

mezi Vámi a Vaším psi-wheelem. 

Už při provádění tohoto cvičení se psi-wheel může začít chvět a nebo dokonce točit. Pokud se 

ale nestane nic, nevadí. Nic se neděje. 

Po nějaké době, kdy budete provádět tohle cvičení se psi-wheel jistě pohne a pokud ne, jetště 

to nic nemusí znamenat. 

Pokud se již psi-wheel párkrát pohnu, nebo s ním dokážete točit, můžete zkusit zapojit 

vizualizaci, nebo vhodně zvolené myšlenky. Nemá cenu na wheel v duchu křičet „Toč se! Toč 

se! Toč se!“, opravdu ne. Mnohem účinnější bude, když budete například myslet na proudění 

energie jedním směrem a nebo budete myslet na to, že už se psi-wheel točí. Pomyslete na to, 

že se wheel točí a nechte tu myšlenku samovolně odejít. Tím jí dáte možnost realizovat se. 

Pokud se ani po nějaké době psi-wheel buďto ani nepohnul a nebo jen velice málo a to jen 

jednou za dlouhou dobu, je na čase zapřemýšlet na tím, jestli něco neděláte špatně. 

Nejčastější chyby jsou asi ty, že se lidé bojí, nebo nevěří, že to půjde. Jedna z nejdůležitějších 

věcí je víra. Bez víry to nejde a nikdy nepůjde. „Víra předchází zázrak“ – tohle moudré 

pořekadlo přesně vystihuje to co jsem myslel. Pokud nebudete věřit, že to půjde ; pokud 

nebudete věřit, že vy to dokážete… nepůjde to. Další věcí je strach. Nebojte se toho. Není no 

nic nečistého a (snad) ani nebezpečného.  Také důležitou radou je abyste to nebrali přespříliš 

vážně. Berte to jako hru. Pokud tomu budete přikládat velký význam a budete po tom slepě 

toužit, vytvoříte si v sobě blok „ a co když…“.  

 

Jako u všech ostatních cvičení se i u trénování telekineze vyplatí meditovat. Není to 

samozřejmě nezbytné, ale doporučuji (vlastně - meditovat doporučuji pořád). 

 

Zároveň se dá i cvičení telekineze prokládat večerními cvičeními, které v tomto případě 

nechám na Vás. V případě telekineze jsou možnosti mnohem větší, než u Chronokineze, nebo 

Pyrokineze.  

 

Nakonec malé osobní… telekineze je jedinou ze zde popisovaných schopností, kterou (zatím) 

alespoň trochu ovládám. Mě osobně trvalo asi dva dny, než se spi-wheel poprvé pohnul.  

 

Vám tedy přeji Mnoho úspěchů s telekinezí a nezapomeňte… nejdůležitější je víra. 

 

 

 


