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JASNOSŁYSZENIE
Jasnosłyszenie obejmuje następujące zdolności:
 słyszenie istot astralnych – np. duchów,
 telepatię, czyli słyszenie ludzkich myśli.

TELEPATIA - badania parapsychologiczne
Pierwsze badania naukowe telepatii i innych zjawisk paranormalnych
przeprowadziło
Towarzystwo Badań Parapsychologicznych (Society for Psychical Research),
założone w
Londynie w roku 1882.
W tym samym roku E. W. Myers, członek tego Towarzystwa, stworzył określenie
„telepatia mentalna”.
Do Towarzystwa Badań Parapsychologicznych należeli:
• lord Rayleigh (laureat Nagrody Nobla),
• sir William Crookes (wynalazca używanej do dziś w elektronice lampy
Crookesa),
• Charles Richet (laureat Nagrody Nobla),
• amerykański psycholog William James,
• premier Arthur Balfour.
Ponadto Towarzystwo to oficjalnie popierali:
• Mark Twain,
• Arthur Conan Doyle,
• Alfred Tennyson,
• Lewis Carroll,
• Carl Jung.
Jeden z badaczy związanych z Towarzystwem, dr Joseph Banks Rhine, rozpoczął w
1927 roku pierwsze systematyczne i dokładne badania zjawisk parapsychicznych w
Stanach Zjednoczonych, zakładając Instytut Rhine'a (obecnie jest to Rhine Research
Center
- Centrum Badawcze Rhine'a) na Uniwersytecie Duke'a w Karolinie Północnej.
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To właśnie Rhine w jednej ze swoich książek wprowadził termin „postrzeganie
pozazmysłowe”, w skrócie ESP (extrasensory perception). Ponadto Laboratorium
Rhine'a określiło standardy badań zjawisk paranormalnych, a jeden z jego
pracowników, dr Karl Zener, opracował zestaw kart z pięcioma symbolami, obecnie
znany jako karty Zenera. Są one wykorzystywane do trenowania i badania telepatii.
Znaczna większość wyników badań Rhine’a wykazywała, że nie wykryto absolutnie
żadnych dowodów na istnienie telepatii. Jednak wyniki niewielkiej liczby
eksperymentów wykazywały słabe, lecz wyraźne korelacje danych, których nie można
było wyjaśnić jako przypadkowe.

Badanie myśli za pomocą urządzeń
Istnieje obecnie możliwość badania myśli za pomocą badań takich, jak MRI (rezonans
magnetyczny) i emisyjna tomografia pozytronowa (PET). Za pomocą tych badań można
jednak obecnie rozpoznać co najwyżej najprostsze rodzaje myśli.
Obecnie istnieją specjalne urządzenia dla osób sparaliżowanych, które uruchamiają się
tylko dzięki ich sile woli – sile myśli.

Sporządzanie mapy mózgu
Naukowcy obecnie pracują nad mapą neuronową mózgu. Celem tego projektu jest
lokalizacja każdego neuronu i jego połączeń między innymi neuronami. Dzięki realizacji
tego projektu w przyszłości naukowcy będą w stanie określić, do jakiego rodzaju
pobudzeń neuronowych dochodzi w przypadku danej myśli, co z kolei umożliwi
stworzenie „słownika myśli”, a to następnie pomoże stworzyć urządzenia, które pomogą
nam porozumiewać się za pomocą myśli bez typowej, naturalnej telepatii.
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