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JASNOWIDZENIE
Jasnowidzenie w potocznym rozumieniu tego słowa jest widzeniem przyszłości.
Tymczasem widzenie przyszłości fachowo jest nazywane prekognicją.
Jasnowidzenie to widzenie istot ze świata astralnego – duchów, myślokształtów i
elementali, a ponadto widzenie aur oraz miejsc, które są daleko (w tym przypadku
zjawisko to bywa niekiedy nazywane teleobserwacją) .
Jasnowidzenie jest możliwe dzięki silnemu rozwojowi czakr ocznych.
Umiejętność jasnowidzenia przynosi ci m.in. możliwość widzenia aur, elementali,
myslokształtów, egregorów i duchów.
PREKOGNICJA, CZYLI WIDZENIE PRZYSZŁOŚCI
Dlaczego prekognicja jest możliwa?
Jest to związane z naturą czasu. Według praw fizyki, czas i przestrzeń są ze sobą ściśle
powiązane, jak awers i rewers tej samej monety. Dlatego jedno nie może mijać czy
pojawiać się bez drugiego. Jak przypuszczam, nigdy nie byłeś świadkiem tego, że
przestrzeń przed tobą zniknęła, lub nagle się pojawiła. A więc tak samo musi być z
czasem ze względu na to, że czas i przestrzeń są ze sobą trwale połączone – czas nie
może mijać, choć nasz mózg czyni taką iluzję, ani się pojawiać.
Co to wszystko oznacza? Jak to powiedział jeden fizyk: „Przeszłość nie minęła, a
przyszłość już istnieje”. Przeszłość, to, co umownie nazywamy teraźniejszością i
przyszłość istnieją jednocześnie. Nasze umysły jednak obejmują swoją świadomością
jedynie kawałek rzeczywistości, który umownie nazywamy teraźniejszością.
Skoro więc przyszłość i przeszłość istnieją w tym samym czasie, co teraźniejszość, to
znaczy, że w rzeczywistości…są teraźniejszością. A to z kolei znaczy, że można je
zobaczyć. Mogą istnieć osoby lub okoliczności, w których możemy dojrzeć przyszłość
lub przeszłość.
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Aby to jeszcze lepiej zrozumieć, wyobraź sobie, że czas jest drogą. To, co mijasz, co
masz za sobą, nazywasz przeszłością. To, co masz przed sobą, nazywasz przyszłością.
Punkt, w którym jesteś w danej chwili, to teraźniejszość. Niezależnie od tego, w jakim
punkcie drogi czasu jesteś, to, że coś minąłeś, nie oznacza, że to znika. Podobnie to, że
jeszcze nie dotarłeś do jakiegoś punktu tej drogi nie oznacza, że ona dopiero się pojawi.
Ona jest cały ten czas. Podobnie jest właśnie z czasem.
Należy jednak przyznać, że prekognicja według fizyków łamie zasadę przyczynowości i
jest niezgodna z fizyką Newtona.
RETROGNICJA, CZYLI WIDZENIE PRZESZŁOŚCI
Retrognicja oznacza widzenie przeszłości. Dlaczego takie widzenie jest możliwe?
Powody wyjaśniane były przy tłumaczeniu zjawiska prekognicji.
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