
 

 

Jak si porozumět beze slov?  
Jak vnímat beze smyslů?  
Jak něco změnit zevnitř?  
Jak někým pohnout na dálku?  
 

ANTÉNY RUCE 

Když Vilém Flusser ve své knize Do universa technických obrazů říká, že dnes, kdy se svět rozložil 

do abstrahovaných bodů, nezacházíme s věcmi přímým uchopováním, ale ovládáme je 

stiskáváním tlačítek a klávesnic, popisuje vlastně novou manuální ekonomii, a tedy i nový vztah 

ke světu, který se rozmáhá s rozmachem digitálních technologií.1 Ruce představují model 

jednoduchých nástrojů. Podobou i funkcí těchto nástrojů se ruce prodlužují. Co když se ale 

rukám podobají přístroje, ať už morfologicky anebo funkcionálně? Anténa RUKA, v jejímž názvu 

se zkracují jména jejích vynálezců Františka Kahudy a Aleše Rumlera, může připomenout ruku 

nejen svým pojmenováním. Jak říkají její tvůrci: „Všechny psychoenergetické experimenty 

dokazují, že hlava a ruce – dlaně člověka jsou těmi místy lidského těla, z nichž emitované záření 

je nejintenzivnější […].“2 Za určitých okolností se „ruka se vztyčenými prsty chová jako anténa“.3 

Zvláštní vztah biologického a technického je pro tzv. „psychoenergetiku“ či „psychotroniku“ 

příznačný. Podobně jako Flusserova tlačítka si psychotronické techniky a aparáty vynucují jiný 

způsob zacházení s věcmi. Materialistický přístup k na první pohled nemateriálním jevům 

otevírá nevídané možnosti komunikace a manipulace. Sny o telepatii, telekinezi i telegnózi čili 

jasnovidectví se svým způsobem uskutečňují v dnes dostupných technických aparátech. 

Z pohledu psychotroniků však současný stav neznamená naplnění jejich záměrů, ale spíš 

obnovenou výzvu k němu. 

 

METODA, DISKURS, INSTITUCE 

Psychotronika se snaží prosadit jako nová věda, kterémuž statusu má vyhovět z hlediska 

metodického, diskurzivního i institucionálního. Mezi její nejhorlivější propagátory v ČSSR patří 

František Kahuda a Zdeněk Rejdák. Místní parapsychologická tradice se přizpůsobuje novým 

poměrům, četné podněty vstřebává ze SSSR. Samotný pojem psychotroniky ohlašuje záměr o 

„vědečtější“ přístup ke zkoumaným fenoménům. Zatímco dříve se obdobným jevům věnovali 

většinou zvídaví jedinci či zájmové skupiny, nově dochází k profesionalizaci v rámci oficiálních 

institucí. Od konce 60. do začátku 90. let působí v ČSSR celá řada psychotronických institucí, 

mezi něž patří Koordinační skupina pro výzkum otázek psychotroniky, Psychoenergetická 

laboratoř při ČVUT a později při VŠCHT v Praze (jejímž vedoucím byl Kahuda), Výzkumné 

pracoviště pro psychotroniku a juvenologii při téže instituci (jejímž vedoucím byl Rejdák), Sekce 

pro výzkum psychotroniky při Komitétu aplikované kybernetiky ČVTS, Pracovisko 

experimentalnej psychotroniky pri Výskumnom ústave živočišnej výroby, Komise psychotroniky 

                                                           

1 Vilém Flusser, Do universa technických obrazů, Praha: OSVU, 2001, s. 27 a dál.  
2 Aleš Rumler, „Přenos energie fundamentálního záření vláknovým vedením“ in František Kahuda, 
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Gerontologickej spoločnosti Slovenskej lékarskej spoločnosti, Komise Slovenskej rady 

československej vedecko-technickej spoločnosti pre psychotroniku a další. Od roku 1973 také 

probíhají konference Mezinárodní společnosti pro psychotroniku. První ročník se uskutečnil 

v Praze 18. až 22. června 1973. 

Pojem psychotronika prosazuje v československém prostředí Zdeněk Rejdák, když se vymezuje 

proti termínu parapsychologie.4 Psychotronika podle Rejdáka zahrnuje telepatii, telekinezi a 

telegnózi. Odvolává se přitom na svého francouzského kolegu Fernanda Clerca, který říká: 

„Mámě již elektroniku, kybernetiku, stereotroniku – a co nám ještě zbývá? Můžeme navrhnout 

název psychotronika pro úkazy použití energie vybavené při procesu myšlení a energie 

vybavené impulsem lidské vůle“. Podle Clerca má „každý z nás schopnost určitého i když 

neobyčejně slabého působení na dálku. Nebude trvat dlouho a dokážeme soustředěním naší 

vůle, bezpečně chráněné před vnějšími vlivy, spustit relátka a servomotorky.“ František Kahuda 

rozlišuje mezi západní psychotronikou, která chce zkoumané jevy vysvětlit „známými 

energetickými formami“, a československou a sovětskou psychoenergetikou, která předpokládá 

svébytnou psychickou či mentální energii.5 Navrženého rozlišení se však Kahuda nedržel 

důsledně a v pozdějších letech se sám příležitostně uchyloval k pojmu psychotronika. Tvrzení o 

zvláštní povaze východního pojetí mentální energie oproti tomu západnímu je poněkud 

zavádějící: sovětský badatel N. I. Kobozev sice razil teorii o částicích zvláštní bioenergie, 

takzvaných psychonech, obecně se ale Sověti soustředili na fyzikálně vysvětlitelné aspekty 

psychotronických fenoménů (jako elektrostatika a elektromagnetismus6) a zkoumali souvislost 

mezi parapsychologickými jevy a známými typy záření.7 Kahuda souzní s leninskou teorií 

odrazu, která pojímá psychiku „jakožto obraz (zobrazení) objektivní reality“, jako „nejvyšší 

produkt zvláštním způsobem organizované hmoty“, který je „výsledkem přeměny energie 

vnějšího podnětu na fakt vědomí“.8 Navíc Kahuda s odkazem na V. M. Bechtěreva a P. P. Lazareva 

předpokládá, že „interakce, k nimž dochází při procesu myšlení v lidské nervové soustavě, mají 

svůj energetický projev také vně mozku člověka“,9 jak to dokládají případy telekineze či 

telepatie. Teorie o mentionech má doplnit řadu známých vědeckých poznatků: popisuje „třetí 

signální soustava“ (po dvou určených I. P. Pavlovem), „pátý typ interakce“ (přičemž fyzika zná 

čtyři: jadernou, elektromagnetickou, slabou jadernou a gravitační) a konečně „šestý smysl“ 

(který Kahuda nazýval „temp“). Kahudovo přesvědčení o materiální mentionové povaze 

                                                           

4 Karel Drbal a Zdeněk Rejdák, Perspektivy telepatie, Praha: Melantrich, 1970, s. 27–31. 
5 František Kahuda, Fundamentální záření hmot: Projekt ideového řešení výzkumného úkolu VŠCHT Praha F – 
2290 – 922 na léta 1984–1985, 1984, s. 6 
6 Controlled Offensive Behavior, s. 57. https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP96-
00792R000500730002-1.pdf. 
7 Wladimir Velminski, Homo Sovieticus: Brain Waves, Mind Control, and Telepathic Destiny, Cambridge, 
Massachusetts – London: The MIT Press, 2017. 
8 František Kahuda, Mentiony a fyzikální projevy myšlení (Materialistický mechanismus hmotných dějů v CNS): 
Výzkumná zpráva o ukončení etapy výzkumu dílčího úkoli VII-3-8/2c „Sociální zrání dětí a mládeže“, Praha 1974, 
s. 16. 
9 Tamtéž, s. 19. 
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mentální energie zůstává i mezi psychotroniky předmětem sporů, jak se ukazuje zvláště 

v diskuzi o povaze telepatického přenosu.10 

Rejdák popisuje psychotroniku jako mezioborovou disciplínu a klade ji do souvislosti s řadou 

vědních oborů, z nichž každý vypovídá o jistých aspektech psychotronických jevů: fyzika, 

sdělovací technika, matematika, kybernetika, psychologie, psychiatrie, medicína, 

neurofyziologie, fyziologie, antropologie, geologie, kosmobiologie, sociologie, filozofie, bionika.11 

„Mezní“ povaha zkoumaných jevů si vynucuje jistou mezioborovost, protože podobně jako 

Rejdák zdůrazňuje interdisciplinární rozměr svého výzkumu i Kahuda. Rámuje ho marxistickou 

představou o „jedné vědě“, která zahrne fyziku, psychologii a psychofyziologii, biologii i 

sociologii.12 V návaznosti na sovětského kolegu P. K. Anochina je přesvědčen, že výzkum mozku 

musí propojit neurofyziologické a behavioristické poznatky. Za obzvlášť vhodný považuje 

„systémový přístup“.13 

 

VTR A LTR 

Psychoenergetika podle svých zastánců podstatně zasáhne do probíhající vědeckotechnické 

revoluce. Kahuda předvídá, „že první polovina XXI. století bude věkem nové, dosud neznámé, ale 

existující mentální energie. Její ovládání jako nejvyšší hodnoty člověka vůbec mělo by se dít 

takovým aktivním zasahováním do cílevědomého utváření jeho psychických procesů, aby byl 

racionálněji než dosud formován k prospěchu celé příští společnosti.“14 Vědecké poznání a 

racionální uplatnění této mentální energie potom podle Kahudy zajistí, „aby nejenom technický a 

hospodářský rozvoj, ale i mezilidské vztahy byly povýšeny v socialisticky vyspělé společnosti na 

nejvyšší dosažitelnou úroveň. Vědeckotechnická revoluce se totiž týká také člověka a snad 

především člověka, týká se všech pracujících, kteří ji uskutečňují.“15 Odlišný názor zastává o 

generaci starší Břetislav Kafka, sochař a hypnotizér z Červeného Kostelce, který ve své knize 

Člověk zítřka (vydané v roce 1947) píše, že: „Vědy technické odvádějí člověka od člověka. 

Utvrzují ho v představě, že pokrok je v tom, oč dokonalejší máme stroje a ne v tom, jsme-li dnes 

lepší, než jsme byli včera.“16 Oproti tomu je „úkolem lidstva“ podle Kafky „hmotné a duchovní 

blaho. Průmyslová civilisace tento cíl oddaluje. Moderní civilisace obětovala rozum hmotě. 

Člověk si zvykl na svůj život tisícerým opakováním téhož pohybu každého dne, zpracováváním 

jedné součástky.“17 Zdeněk Rejdák, který jako mnozí jiní za Kafkou dojížděl, později hovoří o 

nutnosti „vědecko-lidské revoluce“,18 která by doplnila a vyvážila probíhající vědeckotechnickou 

revoluci, nechceme-li „v dalším století zaplavit svět mechanickými i lidskými roboty, a tak 

                                                           

10 Rejdák a Drbal, Perspektivy telepatie, zejména s. 50–124. Viz též Zdeněk Rejdák (ed.), Telepatie a 
jasnovidnost, Praha: Svoboda, 1970. 
11 Drbal a Rejdák, Perspektivy telepatie, s. 27–28.  
12 Kahuda, Mentiony a fyzikální projevy myšlení, s. 3–4. 
13 Tamtéž, s. 10–15. 
14 Tamtéž, s. 228. 
15 Tamtéž, s. 227–228.  
16 Kafka, Člověk zítřka: Kultura rozumu a vůle, Červený Kostelec: vlastním nákladem, 1947

4
, s. 13. 

17 Tamtéž, s. 23–30. 
18 Drbal a Rejdák, Perspektivy telepatie, s. 9. 



 

 

umocnit odcizení a společenský rozklad“.19 V Rejdákově modelu se tak člověk a lidstvo staví do 

opozice vůči odlidšťující technice, s níž jsou přitom komplementární. Kahudův 

psychoenergetický dialektický materialismus a Rejdákův psychotronický socialistický 

humanismus se v hrubých obrysech podobají. 

  

PSYCHOTRONIKA, INFORMATIKA A KYBERNETIKA 

Nejobecněji řečeno se psychotronika zabývá určitými neobvyklými nebo nevysvětlitelnými typy 

přesnosu informace. Podle Valdemara Grešíka, posledního ředitele Psychoenergetické 

laboratoře, která byla zrušena v roce 1991, psychotronika „[v]ychází z předpokladu, že člověk je 

schopen získávat a také předávat informace jinými, doposud neznámými způsoby či cestami. […] 

Diagnostikování, hledání různých předmětů i léčení je do velké míry spíše předáváním nějakých 

informací – samozřejmě v energetické podobě.“20 Kahuda v této souvislosti mluví o „mentální 

informatice“, která „spočívá v dekódování informací zakódovaných ve hmotách. Jde o takové 

využití mentální energie vyzařované senzibilem jako subjektem informačního procesu, kdy tato 

energie plní obdobnou úlohu jako elektromagnetická energie vysílaná anténou v kvantech na 

krátkých vlnových délkách (radiových mikrovlnách) k cílovému předmětu, od něhož se vlna 

odrazí a je při přerušovaném vysílání přijímána zpravidla obrazovou elektronkou, jíž předá 

informaci o pozorovaném předmětu […]. Kvanta mentální energie plní při tomto procesu funkci 

psychického radaru, při němž jsou vysílané shluky mentální energie kvalitativně zaměřeny 

k objektu tohoto procesu, tj. obsahují požadovanou informaci při cestě k cíli formou pokynu a 

dotazu, při návratu ke zdroji (mozku) formou zpětnovazební odpovědi. Při detekování cíle nejde 

tedy při psychickém odrazu o pouhý fyzikální odraz, ale současně o zjištění kvalitativních znaků 

detekovaného objektu.“21 Mentiony navíc podle Kahudy na rozdíl od známých částic proniknou 

jakoukoli překážkou, což je činí obzvlášť vhodnými k „působení na dálku“. Na nápadnou 

paralelnost telepatie a radiokomunikace ostatně již před Kahudou upozornili Upton Sinclair 

v knize Mental Radio z roku 1930, anebo B. B. Kažinskij ve spise Biologická radiokomunikace 

z roku 1962. Za pozornost stojí jak snaha objasnit fyzikální povahu parapsychologických jevů, 

tak opakující se rozpoznávání podobnosti mezi těmito jevy a technickými aparáty.  

Kahuda předjímá, že„[v]yužití nejrůznějších přístrojů pro bezkontaktní komunikaci člověka 

psychofyzikální metodou […] s hmotou živou i neživou bude jistě jednou velice významné“.22 

Poslání mentionů podle Kahudy spočívá v přenosu „kvalitativně zaměřené informace v rámci 

nejrůznějších druhů neverbální mentionové komunikace“,23 a to včetně komunikace se zvířaty a 

rostlinami. Mentální energie se podle Kahudova názoru uplatní „především v oblasti sdělování, 

                                                           

19 Zdeněk Rejdák, „Psychotronics: The State of Art“, Impact of Science on Society, XXIV, 4, Prosinec 1974, s. 
288–289.  
20 Šimon Krbec a Jiří Kuchař, „Léčitelství je umění: Rozhovor s Valdemarem Grešíkem“, Regenerace, 2, 2003, s. 
14. 
21 František Kahuda, Fundamentální záření hmot. Závěrečná výzkumná zpráva k výzkumnému úkolu ČVUT-R-
004 „Mentální energie a její využití v praxi“, Praha: 1980, s. 12–13. 
22 Tatméž, s. 54 
23 Tamtéž, s. 57. 



 

 

ovládání, řízení, ovlivňování různých dějů“.24 Tento výrok nápadně připomíná definici 

kybernetiky Norberta Wienera jakožto vědy o řízení a sdělování v živých organismech a strojích. 

Vedle dobové fascinace kybernetikou (od konce 50. let rozvíjené i ve východním bloku) je to 

tedy určitá strukturální podobnost, která psychotroniky přitahuje. Pokud se ruce v očích 

psychotroniků podobají anténám, druhá klíčová část lidského těla, tedy hlava a konkrétně 

mozek, se pochopitelně pojí s výpočetní technikou. Toto srovnání se v jejich textech objevuje 

opakovaně. Kahuda dospívá z názoru, že „člověk není [na rozdíl od počítače] jen ‚produkt‘ 

sociálního prostředí, pasivní objekt zvnitřněných (interiorizovaných) vlivů vnějšího okolí, ale 

sám svým autoregulačním systémem vnější podněty vnitřně utváří, přeměňuje, myšlenkami a 

prací je zvnějšňuje (exteriorizuje), tím sám aktivně působí na svět a vystupuje jako aktivní 

bytost.“25 Rejdák na I. mezinárodní psychotronické konferenci přednesl příspěvek nazvaný 

„Psychotronika odhaluje nové možnosti pro kybernetiku“,26 v němž dospívá k závěru, že 

psychotronika může „pomoci kybernetice řešit jeden z nejsložitějších úkolů – pomoci naučit 

stroje tvořit“.27 

Souvislosti psychotroniky a kybernetiky lze ostatně detekovat na více úrovních, jak dokládají 

americké badatelky Lynn Schroeder a Sheila Ostrander, které popsaly stav československé 

psychotroniky na konci 60. let v publikaci Psychic Discoveries behind the Iron Curtain, vypráví o 

českém experimentu, jehož vykonavatelé se rozhodli „pojímat telepatii jako komunikační kanál 

s mírou šumu tak vysokou, že se v něm utopí takřka celá zpráva. Informační teorie zná 

prostředky, jak překonat problém šumu, jako výpočty, které mimo jiné udávají, kolik opakování 

jednoho bitu informace je třeba pro náležitý příjem. Tyto výpočty Češi uplatnili, když požádali 

dvě osoby, aby se pokusili telepaticky poslat zprávy v binárním kódu tam a zpátky, zatímco 

počítač nalezl nezbytný vzorec podle informační teorie.“28 Telepatie se v daném pokusu údajně 

ukázala spolehlivější než polní vysílačka. 

 

PYRAMIDY A GENERÁTORY 

Přestože psychotronici ohlašují pro blízkou budoucnost nesmírné dopady svých zkoumání, 

praktická aplikace jejich výzkumu se pokud známo omezuje na poměrně okrajové případy. Jeden 

z výrazných zástupců tuzemské psychotroniky radioinženýr Karel Drbal získal v roce 1959 

patent na „Způsob udržování holicích nožíků a břitev ostrými“ pomocí drobných pyramidek 

např. z lepenky nebo umělé hmoty. Pro dosažení požadovaného účinku je třeba orientovat 

pyramidky určitého tvaru s ohledem na magnetické pole Země. Drbalově opakované žádosti o 

udělení patentu bylo údajně vyhověno až potom, co sám skeptický ředitel patentního úřadu jeho 

vynález na vlastní kůži ověřil.  

                                                           

24 Tatméž, 1980, s. 43. 
25 Tamtéž, s. 31. 
26 Zdeněk Rejdák, I. konference o výzkumu psychotroniky: Sborník referátů, Praha: Dům techniky ČVTS, 1973, II. 
díl, s. 226–229. 
27 Tamtéž, s. 229. Na Rejdákův příspěvek odmítavě odpověděl Tomáš Radil-Weiss, Odhaluje psychotronika nové 
možnosti pro kybernetiku?, Kybernetika, X, 4, s. 368–369. 
28 Shelia Ostrander a Lynn Schroeder, Psychic Discoveries behind the Iron Curtain, Englewood Cliffs : Prentice-
Hall, 1970, s. 316. 



 

 

Dosavadní výsledky blednou před těmi očekávanými a často obávanými. Zřejmě největší 

pozornost vzbuzuje možnost využití mentální energie pro vojenské účely.29 Psychotronika se 

pro studenou válku jeví jako velmi strategická zbraň. Jak se píše ve zprávě CIA, psychotronické 

zbraně by znamenaly „závažné ohrožení nepřátelských vojenských, diplomatických a 

bezpečnostních funkcí. Vysílaná energie by byla tichá a elektronicky těžko detekovatelná 

(přestože Sověti tvrdí, že vyvinuli účinné senzory biologické energie) a jediným potřebným 

zdrojem energie by byl lidský operátor.“30 S ohledem na omezenost dostupných informací berou 

američtí agenti východoevropský psychotronický výzkum velmi vážně. 

Značnému zájmu se v tomto ohledu ve zprávách CIA, stejně jako v hledáčku StB, těší tak zvané 

psychotronické generátory, které zhotovuje Robert Pavlita ve své domácí dílně v Lázních 

Bělohrad už od 40. let. Jedná se o převážně kovové předměty různých velikostí a tvarů, které lze 

za určitých podmínek nabíjet biologickou energií. Účinnost generátoru závisí na formě a 

materiálech. Pavlita chápe svoje generátory jako jakési akumulátory bioenergie, kterou lze díky 

této technické extenzi účinněji ovládat a usměrňovat. Pomocí generátorů dokáže například 

vědecky nevysvětlitelným způsobem magnetizovat dřevo. Jako možné využití navrhuje Pavlita, 

povoláním textilní technik, čištění vody, k jejímuž silnému znečištění dochází mimo jiné právě 

během výroby textilu. Pavlita a jeho dcera Jana demonstrovali generátory i na I. mezinárodní 

psychotronické konferenci v roce 1973 v Praze v rámci příspěvku „Indukční působení lidského 

organismu na hmotu“. 

 

PROUTKY A UHLÍ 

V roce 1991 publikovali fyzikové Luděk Pekárek a Milan Rojko článek, kde se mimo jiné píše: 

„Propagace proutkařů v televizi, v rozhlase, v denním tisku i v zábavných a populárních 

časopisech u nás vedla v posledních několika letech dokonce k tomu, že národní výbory vydávají 

k činnosti proutkařům oficiální povolení. V poslední době se vyznačováním geopatogenních zón 

na pozemcích i v bytech zabývají nejen jednotlivci, ale i družstva a soukromé podniky. Za první 

republiky nezařadila tehdejší živnostenská komora proutkaření ani do seznamu uznaných 

řemesel.“31 Od přelomu 70. a 80. let provádí Psychoenergetická laboratoř výzkum možného 

uplatnění proutkařů v uhelných pánvích, v jehož rámci se uskutečnily úkoly jako „Výzkum 

netradičních metod vyhledávání anomálií v porubní frontě a předpolí lomů a netradičních forem 

péče o člověka v SHR“ (pro SHD Most) anebo „Výzkum ochrany člověka ve velmi obtížných 

důlních podmínkách s užitím mentální energie“ (pro VVUÚ v Ostravě-Radvanicích). Tyto 

projekty údajně patří k nejúspěšnějším projektům PEL. Podle jednoho z Kahudových „návrhů na 

realizaci psychoenergetického výzkumu v 8. pětiletce“ má dokonce vzniknout „vědeckovýrobní 

telestézické sdružení Ostrava Most se společnou vědeckou radou a se specializovanými 

pracovišti ve Vědeckovýzkumném uhelném ústavu v Ostravě–Radvanicích (VVUÚ) a ve 

                                                           

29 Martin Ebon, Psychic Warfare: Threat or Illusion?, New York : McGraw-Hill, 1983. Ernst Meckelburg, PSI-
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Výzkumném ústavu hnědého uhlí v Mostě (VÚHU)“.32 Postoj psychotroniků k proutkaření přesto 

zdaleka není jednoznačný a záleží na tom kterém uplatnění, jak dokládá Zdeněk Rejdák, který na 

diskuzi v Klubu školství ROH o fyzice a modernizovaných pověrách, pořádané 16. 2. 1989 

Pražskou pobočkou Jednoty československých matematiků a fyziků označil určování 

„patogenních zón v bytech a v panelových domech za ‚absolutně neseriózní a nesmyslné‘ a soudí, 

že taková činnost nemá být povolována a proti jejímu povolování že je třeba vystoupit“.33 

 

AUTOGRAFIE A ELEKTROGRAFIE 

Mezi techniky nasazované v psychotronickém bádání patří i fotografie. Pozornost vzbuzují různé 

formy autografie a elektrografie, díky nimž se zviditelňují jinak neviditelné formy záření. 

V tuzemském prostředí ostatně existují jisté předpoklady pro takový zájem, jak dosvědčují 

odkazy na průkopníka autografie Bartoloměje Navrátila, který objevil „Nový druh elektrických 

obrazců“ (publikovaný v Časopise pro pěstování matematiky a fyziky v roce 1889).34 Zvláštní 

místo zaujímá známá kirlianová fotografie, jíž se věnovala řada přednášejících už na I. 

mezinárodní konferenci psychotroniky v Praze v roce 1973, včetně samotných manželů 

Kirlianových. Podle Kahudy je k výkladu Kirlianova efektu, byť mnohokrát experimentálně 

dokázáného, třeba „materialistická mentionová teorie fundamentálního hmotného záření“.35 

Kahudův materialismus přitom neztrácí ze zřetele společenský rozměr, neboť intenzita a 

zabarvení fotografií lidských orgánů záleží na psychickém stavu člověka a proměňuje se „zvláště 

podle funkce, kterou člověk v přírodě a ve společnosti plní“.36 

Jedna z výzkumných skupin PEL se pokouší zachytit záhadné záření vycházející z Pavlitových 

biogenerátorů na fotocitlivý materiál a experimentálně prokázat existenci mentionů. Tyto 

pokusy se inspirují výzkumem vedeným psychiatrem Jule Eisenbud v 60. letech v Coloradské 

psychiatrické nemocnici v Denveru. Eisenbud spolupracoval se senzibilem jménem Ted Serios, 

který měl pomocí svých psychických sil vytvářet „myšlenkografie“ (thoughtography) na 

polaroidní film. 37 Milan Smrž popisuje ve výzkumné zprávě k úkolu „Fyzikálně chemická 

detekce mentální energie“ prováděnému v PEL v roce 1980 sérii experimentů, v nichž se snažil 

zachytiti mentální energii na fotocitlivém papíře. Na některých fotomateriálech se potom 

objevily podivné skvrny, mezi nimi zvláště „charakteristické dvojtečky“.38 Přestože zpráva 

sepsaná Milanem Smržem upozorňuje na řadu neprůkazných pokusů a nepodává jednoznačný 

závěr o původu záhadných obrazců, Kahuda shrnuje experiment v temné komoře slovy: „Aby 

nebylo pochyb, že jde o interakci aury, existující v prostoru kolem hlavy senzibila, s filmovou 
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emulzí a že nejde o přímý kontakt emulze s povrchem hlavy, byl filmový pás vložen v temné 

komoře do ‚korunky‘ zhotovené z tuhého /kladívkového/ papíru a uložen v ní emulzí na vnější 

stranu obvodu korunky, takže fundamentální primární mentionové záření nejprve prošlo silnou 

papírovou překážkou, ionizovalo vzduch v mezerách před filmovou emulzí a vzniklým 

sekundárním fotonovým zářením spojitě exponovalo filmovou emulzi. Tento děj probíhal 

současně v prostoru kolem hlavy emitora. Různé barvy v jednotlivých místech filmového pásu 

svědčí o různých činnostech a funkcích příslušných tkání lidského mozku v expoziční době za 

daného psychického a zdravotního stavu emitora. Také této vlastnosti lidské aury by bylo možno 

v praxi využít k rozlišení různých druhů a aktivit mozkové činnosti, obdobně jako při AG a EG 

[…].“39 

 

V.M. 
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