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Nebo jiný příklad. V minulosti se na našem trhu objevily malé destičky za pouhých 50 korun, které údajně měly
v okruhu několika metrů odrušit jakoukoli škodlivou geopatogenní zónu. Spotřebitel se však o jejich skutečné účinnosti sotva mohl přesvědčit, i když pak tvrdil, že ho přestala
bolet hlava, nebo se mu poblíž této destičky lépe spalo apod.
Přitom nešlo ani tak o účinky těchto odrušovacích
destiček, ale o efekty způsobené lidskou psychikou, která pozitivně reagovala už pouze na víru v účinnost těchto
předmětů (tzv. placebo efekt). Destičky prostě fungovaly
jako ochranný amulet a byly jen jistým druhem psychoterapie. Jinak byly k ničemu.
Nyní jiný příklad, tentokrát z alternativní medicíny,
kdy se na našem trhu objevily zázračné švédské kapky. Ale
vedle originálů se prodávaly i jejich nejrůznější napodobeniny, často domácky připravované falzifikáty. Švédské kapky
se tak staly výhodným obchodním artiklem pro podvodníky, kteří našli způsob, jak si na důvěřivých zákaznících pořádně namastit kapsy. Nutno ovšem přiznat, že tyto falešné
domácí výrobky nikomu neublížily. I když ani nepomohly…
To je jen několik málo příkladů, kdy lze dokumentovat,
jak snadno může být psychotroniky, stejně jako alternativní
medicíny, zneužito k podvodným účelům. Odpůrci psychotroniky by měli asi pravdu, kdyby tyto příklady použili jako
důkazy, že se v případě tohoto oboru jedná jen o pseudo-
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vědu. Zpravidla o psychotroniku ale vůbec nejde. Jedná se
spíše o zneužití pojmového slovníku psychotroniky k projevům šarlatánství a k pseudovědeckým, navenek odborně
znějícím výkladům.
V současné době lze psychotroniku považovat skutečně za interdisciplinární vědní obor, podobně jako některé
metody alternativní medicíny (akupunkturu, bylinkářství aj.), které se v zemích postkomunistické východní Evropy úspěšně začlenily bok po boku klasické medicíně. A pokud o tom někdo pochybuje, snad mu tato kniha pomůže
překonat předsudky, nebo povede alespoň k serióznějšímu
zamyšlení nad poznatky, k nimž psychotronika zatím dospěla. Bez ohledu na to, že některé z nich jsou stále poznamenány kontroverzemi.
Oficiální věda psychotroniku, toto nezbedné dítě fyziky, chemie, biologie, psychologie a dalších vědních oborů,
dosud odmítá přijmout do své náruče. Ale psychotronika
má za sebou již relativně dlouhý vývoj, doprovázený řadou
velice pozoruhodných poznatků, často získaných exaktními
metodami vědeckého bádání.
Pokud tyto výsledky chceme zpochybňovat, či je dokonce odmítat jako podvody s neprůkaznými závěry, je třeba se nejprve seznámit s tím, co tento domnělý podvod tvoří, a pokoušet se takříkajíc oddělovat zrno od plev. Platí to
v psychotronice stejně jako v alternativní medicíně, a nako-
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nec i ve vědě samotné. Bez neúspěchů a omylů, bez slepých
uliček by totiž ani věda nebyla tím, čím dnes je, protože ani
ona není neomylná a často si vypomáhá různými hypotézami a teoriemi, které lze věcně jen obtížně dokládat. Chcete
příklady?
Co třeba teorie Velkého třesku? Nebo teorie relativity,
podle které má ve vesmíru platit, že rychlost světla nelze
překročit? A co evoluční teorie, není její model snad neustále zpochybňován jinými alternativními názory? A pak
zde máme širokou škálu tzv. paranormálních jevů, k nimž
věda dosud zaujímá rezervovaná, nebo i odmítavá stanoviska, protože odporují našim zkušenostem a v řadě případů
i vědeckým poznatkům. Upřímně řečeno, je toho stále dost,
na co věda hledá dosud marně odpovědi. A kdoví, možná
právě psychotronika je jednou z cest, jak se některým takovým odpovědím alespoň o kousek přiblížit.
To byl také hlavní důvod, proč tato knížka vznikla. Pozornost jsem v ní ale zaměřil především na poznatky a experimenty, které se v uplynulých padesáti letech i dříve odehrály za tzv. železnou oponou v časech, kdy v zemích střední
a východní Evropy materialistický komunistický světonázor
nepřipouštěl žádné pochybnosti o tom, že psychotronika je
jen pseudovědou Západu. Přitom vládnoucí komunistické
režimy bez vědomí veřejnosti v mnoha směrech psychotronické výzkumy tajně podporovaly.
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