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Ieškant psi

Parapsichologijos istorijos apžvalga
Holger Lahayne
Parapsichologijos sąvoka teisiškai niekaip neapsaugota. Kiekvienas gali apsiskelbti šios šakos atstovu ir paleisti Ƴ pasaulƳ avantiǌristiškiausius teiginius. Todơl nestebina, kad Lietuvos parapsichologǐ tribǌnoje, žurnale „Žmogus“, rašoma apie visokiausius nepaaiškinamus, ezoterinius ir paslaptingus dalykus, – visus okultinius ir ezoterinius reiškinius tapo madinga vadinti „parapsichologija“. Deja, „Žmoguje“ ir kitose „New Age“ pakraipos publikacijose veltui ieškosime „tikrosios parapsichologijos“ – straipsniǐ, bent jau šiek tiek moksliškai ir kritiškai nagrinơjanþiǐ paranormalius
reiškinius. Lietuvos parapsichologai tikrai nesivaiko moksliškumo, nors „Žmogus“ išdidžiai skelbiasi esąs „tikras“ parapsichologijos žurnalas. Ʋ moksliškumą pretenduoja ir Parapsichologijos
„akademijos“ pavadinimas, taþiau ten dơstomos vien okultinơs teorijos, o švieþiamosios veiklos –
nơ ženklo.
Taigi parapsichogija parapsichologijai nelygu. O kas šioje srityje laikoma rimtu mokslu? Kokiǐ pažiǌrǐ laikơsi ir laikosi Ƴvairǌs mokslininkai? Ar šiandien turime visapusiškai pagrƳstǐ psi
Ƴrodymǐ? Trumpa pastarojo šimtmeþio parapsichologijos tyrinơjimǐ apžvalga ir bandys bent iš dalies atsakyti Ƴ šiuos klausimus.
Rimtai tyrinơti paranormalius reiškinius (jie trumpai apžvelgti žodynơlyje) pradơta praơjusio
amžiaus pabaigoje. 1889 m. berlynietis Maxas Dessoir pirmą kartą pavartojo „parapsichologijos“
terminą. Suprantama, kad tuo žodžiu pavadinti reiškiniai egzistavo jau anksþiau, netgi visose civilizacijose ir stulbinanþiai panašiomis formomis (Hansas Benderis tai pavadino „okultizmo vienodumu“).
Moksliškai pažvelgti Ƴ šiuos reiškinius bandyta jau XVIII amžiaus pabaigoje, pirmasis tai daryti mơgino vokieþiǐ gydytojas Franzas Antonas Mesmeris (1734 –1815). Jis sukǌrơ „animalinio
magnetizmo“ teoriją. Pasak jos, visame kosmose pulsuoja prietaisais neišmatuojamos Ƴ magnetines panašios srovơs. Jos teka ir per žmones. Jei jos „užtvenkiamos“, sutrinka harmonija ir žmogus
suserga. Padơti þia gali „magnetinis gydymas“, stabilizuojantis organizmą ir atkuriantis pusiausvyrą. Per magnetinio gydymo seansus atliekami judesiai ir kǌno glostymas kai kuriems pacientams sukelia mieguistą bǌseną („magnetinƳ miegą“), kurio metu pastebimi paranormalǌs reiškiniai (pvz., aiškiaregystơ).
Pats Mesmeris nelaikơ savĊs okultistu ir manơ, kad jo teorija tarnauja švietimui. Jis nepripažino tikơjimo demonais ir dvasiomis. Visus gydymo metu Ƴvykusius „stebuklus“ jis aiškino tik fiziologija. Telepatiją ir aiškiaregystĊ Mesmeris laikơ „vidiniǐ žmogaus pojǌþiǐ“ suvokimu – šie
pojǌþiai „išsijungus“ išoriniams fiksuoja menkiausius „kosminius srautǐ“ pokyþius (magnetines
sroves).
Mesmerizmas buvo labai populiarus pirmojoje praơjusio amžiaus pusơje, ypaþ tarp gydytojǐ,
romantizmo literatǐ ir filosofǐ. Mesmerio teorijomis domơjosi ir Arthuras Schopenhaueris. Šiandien mesmerizmas laikomas visapusiškai atsilikusiu, kadangi nơra jokiǐ Mesmerio magnetizmo
Ƴrodymǐ, o visus reiškinius puikiausiai paaiškina hipnozơ ir psichoterapijos poveikis.
Mesmerizmas davơ nemažai impulsǐ šiuolaikiniam spiritizmui ir pamažơle peraugo Ƴ jƳ. Žinoma, labai senas ir tikơjimas, kuriuo pagrƳstas spiritizmas, – kad žmogus gyvena ir po mirties ir
kad Ƴmanoma užmegzti ryšƳ su mirusiaisiais. Taþiau šiuolaikinis spiritizmas išsiskiria specialiais
seansais ir vơliǐ klausinơjimu. Šis ritualas atsirado 1848 metais. Niujorko valstijos fermerio Johno
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Foxo namuose ơmơ dơtis keisti dalykai. Jo dukterys girdơdavo bilsnojant, o taip belsti turơjo protingos bǌtybơs. Beldimu jos atsakinơdavo Ƴ klausimus, tai buvo ryšys su dvasiomis.1
Po šiǐ Ƴvykiǐ spiritizmas ơmơ sparþiai plisti Šiaurơs Amerikoje. Pagrindinis judơjimo teoretikas buvo Andrewsas Jacksonas Davisas, irgi „regơtojas“. Aišku, kad spiritizmo traukos galia reiškơsi ir tuo, jog žmonơs tikơjo pagaliau suradĊ apþiuopiamus sielos nemirtingumo Ƴrodymus ir
esant nuolatinƳ ryšƳ tarp gyvǐjǐ ir mirusiǐ.
Tik po keleto metǐ spiritizmo reiškinius ơmơ tyrinơti pirmieji mokslininkai. 1870–1874 m.
Anglijoje fizikas ir chemikas Williamas Crooke’as tyrinơjo škotǐ mediumą D. D. Home’ą, kiek
vơliau Vokietijoje Friedrichas Zöllneris eksperimentavo su amerikieþiǐ mediumu Henry Slade’u.
1874 metais buvo Ƴkurtas žurnalas „Psychische Studien“, tapĊs pirmuoju parapsichologǐ organu.
Tiesa, pirmǐjǐ eksperimentǐ sąlygos nebuvo pakankamos, todơl rezultatai nesulaukơ kolegǐ
mokslininkǐ pritarimo. Juos smarkiai sukritikavo ir vokieþiǐ psichologijos patriarchas Wilhelmas
Wundtas: tyrinơtus reiškinius jis pavadino paprasþiausiais triukais, o visą spiritizmą – grơsme pasaulio moralei.
Spiritizmo suklestơjimo laikotarpiu, prieš 120 metǐ, jau buvo išsikristalizavĊ keletas tokiǐ
reiškiniǐ, kurie iki šiǐ dienǐ laikomi parapsichologijos objektu, aiškinimǐ.
• Pirmiausiai paminơtina „skeptiškoji“ interpretacija: visus reiškinius galima paaiškinti gamtinơmis arba mokslinơmis priežastimis. Tai arba fantazijos, saviapgaulơs, mediumo apgavysþiǐ vaisius arba liudininkǐ haliucinacijos, pojǌþiǐ ar atminties sutrikimai.
• „Animistinơ“ (lot. anima – siela) interpretacija: nors reiškiniǐ šiuo metu paaiškinti dar negalima, taþiau jǐ nesukelia dvasios ar kokios kitos ano pasaulio bǌtybơs. Kur kas labiau tikơtina, kad
juos ateityje paaiškins psichologija, fiziologija ar fizika – kaip vidiniǐ sielos jơgǐ sukeltus (šio požiǌrio dauguma parapsichologǐ laikosi iki šiǐ dienǐ; grynieji „skeptikai“ savĊs parapsichologais
nelaiko).
• „Spiritistinơ“ interpretacija: reiškinius reikia suprasti taip, kaip jie vyksta: tai mirusiǐjǐ vơliǐ apsireiškimas.
• „Demoniškoji“ interpretacija: reiškiniai egzistuoja, o juos sukelia Šơtonas ar demonai.
1882 metǐ vasarą pagaliau buvo Ƴkurta mokslinơ draugija, turơjusi Ƴnešti šviesos Ƴ tamsǐ paranormaliǐ reiškiniǐ pasaulƳ. Britǐ „Society for Physical Research“ ženklina ir parapsichologijos tyrimǐ
siauresniąja prasme pradžią. Draugijos prezidentas Henry Sidgwickas davơ toną jau atidarymo
kalba: svarbiausia aiškintis faktus nesilaikant išankstinơs nuomonơs, faktą reikia grƳsti faktu, eksperimentą – eksperimentu. Draugijoje buvo Ƴvairiǐ interpretacijǐ šalininkǐ, taþiau pirmaisiais metais taryboje vyravo spiritistai. Taþiau praktiniu tyrimo darbu užsiơmơ nespiritistai, kurie, pasitraukus spiritistams, ir dominavo draugijoje.
Draugija sudarơ šešiǐ punktǐ darbo programą, kuri apơmơ visus tuo metu paranormaliais laikytus reiškinius. Tikơtasi tiksliais moksliniais stebơjimais išsiaiškinti, kuriuos reiškinius reikơtǐ
laikyti „tikrais“, o kuriuos – „netikrais“. Per stebơtinai trumpą laiką šešios darbo grupơs pateikơ
išsamias ataskaitas, taþiau susilaikơ nuo nuosprendžio apie tikrumą ir netikrumą. Iki amžiaus pabaigos draugija dirbo labai aktyviai (7000 puslapiǐ publikacijǐ!), tyrinơjo kai kuriuos garsius mediumus, o 1886 m. pateikơ pirmąjƳ parapsichologijos vadovơlƳ – „Phantasms of the Living“, nustaþiusƳ savaiminiǐ paranormaliǐ reiškiniǐ rinkimo ir aprašymo normas.
Kitose šalyse, pavyzdžiui, Prancǌzijoje ir JAV, irgi buvo Ƴkurtos panašios organizacijos. Anglijoje draugija vis plơtơsi, tarp jos nariǐ buvo ir tokiǐ Ƴžymybiǐ kaip Henris Bergsonas, Arthuras
Balfouras, Hansas Drieschas, madam Curie ir Williamas Jamesas. Pastarasis, garsus amerikieþiǐ
filosofas ir psichologas, 1897 m. taip atsiliepơ apie kritiškumo kriterijus draugijoje: „Jei manĊs
1

Išsamiau apie spiritizmą žr. PRIZMƠ 96/1 // Okultizmas – žaidimas su tamsa.
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paklaustǐ, kokiame žurnale veši blaivus protas ir nepakantumas klaidinimui, aš iškart pasakyþiau
– ‘Proceedings of the Society for Psychical Research’“2.
Pirmieji parapsichologai buvo vertinami už griežtus tyrimǐ ir Ƴrodymǐ kriterijus, taþiau negalơjo pateikti vienodǐ išvadǐ – rezultatai atspindơjo nariǐ ƳvairovĊ, nes draugija vis dơlto buvo
margas, be to, dar ir mơgơjiškas sambǌris. Taþiau tai suprantama, nes ši mokslo sritis buvo tik ką
atsiradusi: nebuvo iš ko mokytis, o vienodus metodus pirmiausia reikơjo sukurti. Pagaliau nebuvo
galima dirbti universitetuose ar kitose mokslo Ƴstaigose – parapsichologine veikla mokslininkai
užsiiminơjo greta savo pagrindinio – fiziko ar psichologo – darbo, tai buvo savotiškas draugijos
nariǐ hobis. Taigi draugijos nariǐ darbai vis dơlto nebuvo plaþiai, kaip tikơtasi, pripažinti.
Ʋ aukštǐjǐ mokyklǐ laboratorijas parapsichologija pateko ketvirtajame šio amžiaus dešimtmetyje. Greta savaiminiǐ reiškiniǐ ir mediumo savybiǐ turinþiǐjǐ („sensityviǐjǐ“) tyrinơjimo pradơti
ir eksperimentai laboratorijose. Tai skyrơsi nuo praơjusio amžiaus pabaigos „fizikinio mediumizmo“, tyrinơjusio, kaip mediumai spiritizmo seansuose sukelia fizikinius pokyþius savo aplinkoje, – šie eksperimentai buvo atliekami rǌpestingai kontroliuojant (spiritizmo seansuose tai
dažniausiai buvo neƳmanoma – jau vien dơl užtemdytos patalpos). Bandomieji asmenys paprastai
bǌdavo parenkami atsitiktinai.
Parapsichologijos kaip universiteto disciplinos pradininkas buvo amerikietis Josephas B. Rhine’as. Žmonos Louisos padedamas jis ketvirtojo dešimtmeþio pradžioje viename Daramo (Šiaurơs
Karolina) universitete pradơjo moksliniǐ tyrimǐ programą. Rhine’as išgarsơjo kortomis ir kauliukais. Jis sukǌrơ „maišymo mašiną“ kontroliuojamiems psichokinezơs bandymams: iš besisukanþiǐ
vieliniǐ talpǐ iškritĊ kauliukai riedơdavo nuožulnia plokštuma, jiems kelią užtverdavo kliǌtys.
Bandomieji asmenys, kuriems nebuvo leidžiama liesti nei kauliukǐ, nei mašinos, turơjo stengtis
taip paveikti kauliukǐ kritimą, kad iškristǐ kuo daugiau akiǐ. Kitais tuo paþiu metu vykdytais eksperimentais Rhine’as bandơ „sugauti“ telepatiją: bandomieji asmenys turơjo atspơti, kokią kortą
visiškai atsitiktinai ištraukơ prieš juos sơdintis asmuo. Per keletą metǐ atlikĊs tǌkstanþius tokiǐ
bandymǐ, Rhine’as gavo kiekybinius rezultatus, smarkiai pranokstanþius tuos, kuriǐ buvo galima
tikơtis pagal statistikos prognozĊ.
Rhine’as buvo visiškai ƳsitikinĊs savo tyrimǐ rezultatǐ teisingumu. 1943 metais jis rašơ: „Kad
ir kas bǌtǐ psichokinezơ, kad ir kaip ji veiktǐ, jos poveikis materijai statistiškai išmatuojamas“ (citata iš Lucadou knygos, p. 59). Už šiǐ žodžiǐ slypi ne tiek nenuginþijamas mokslinis rezultatas,
kiek asmeninis Rhine’o tikơjimas, kad psi (šis pavadinimas pasirodơ 1942 m.) yra tikra jơga
(„mind has a real force“), – požiǌris, kurio mǌsǐ dienomis jau beveik niekas nebesilaiko. Kritikams pirmiausiai užkliuvo statistikos klaidos, kai kada netgi stambios, ir netikslumai. Deja, kitiems mokslininkams atliekant tokius pat eksperimentus, nepavyko pasiekti tokiǐ pat rezultatǐ.
Taigi nepavyko Ƴvykdyti mokslinơs pasikartojamumo sąlygos. Gali bǌti, kad Rhine’as tiesiog nepateikơ neigiamǐ rezultatǐ, taþiau jis tikrai nenuơjo taip toli, kaip jo kolega britas S. G. Soalas:
pastarojo sensacingi rezultatai tyrinơjant mediumo Shekeltono nejutiminƳ suvokimą ilgą laiką buvo laikomi Ƴrodymu, kad toks suvokimas egzistuoja. Taþiau paaiškơjo, kad Soalas manipuliuodavo
eksperimentais.
Rhine’o rezultatai nesulaukơ pripažinimo, kadangi jis neatsižvelgơ ir negalơjo atsižvelgti Ƴ kai
kurias problemas ir aspektus: tai jau minơta pasikartojamumo problema; daugelis, pavyzdžiui C.
G. Jungas, tai laikơ apskritai bergždžiu dalyku, nes psi per glaudžiai susijusi su gyvenimiškomis
situacijomis, kad ją bǌtǐ galima atkurti laboratorijoje. Nors buvo laikoma savaime suprantama,
kad triukǐ ir atviros manipuliacijos eksperimentuose negali bǌti, taþiau ką dar reikơjo „atriboti“
laboratorijoje? Elektromagnetizmą? Taigi buvo dar viena – kitǐ interpretacijǐ atmetimo – problema. Kitas reikšmingas problemǐ kompleksas – trǌkstamos periferinơs sąlygos. Kokie psichiniai ir
2

Op. cit.: Lucadou W. v. Psyche und Chaos – Theorien der Parapsychologie. – Frankfurt, 1995. – S. 36.
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socialiniai veiksniai daro Ƴtaką psi? Galiausiai – koherentiška, vienoda aprašymǐ kalba; ir paskutinơ Gordijaus mazgo dalis – fenomenologinơ konsistencija; iki šiol neišsiaiškinta, kuriuos reiškinius reikia priskirti psi.
Po Antrojo pasaulinio karo šiokƳ tokƳ sujudimą parapsichologijoje sukơlơ vokieþiǐ kilmơs
amerikieþio Helmuto Schmidto darbai. Kaip atsitiktinumo generatoriǐ jis naudojo ne kauliukus, o
radioaktyvǐ skilimą. Jis buvo laikomas „tikrai“ atsitiktiniu. Mokslininkas sukonstravo garsiąją
„Schmidto mašiną“: bandomieji asmenys turơjo paveikti radioaktyviojo izotopo stroncio-90 skilimą.
Ir Schmidtui nepavyko pažaboti psi. Taþiau jis padarơ atradimą: bandomǐjǐ asmenǐ nusiteikimas savo „rezultatǐ“ per eksperimentą atžvilgiu daro didelĊ Ƴtaką, ją galima Ƴrodyti faktais. Šis
efektas buvo pavadintas „Sheep–Goat“: savo psi galiomis tikinþios „avys“ pasiekdavo kitokiǐ
(teigiamǐ) rezultatǐ negu netikintys „ožiai“. Tai dar kartą patvirtino, kad parapsichologijoje fizika
labai glaudžiai susipynusi su psichologija.
Aštuntojo dešimtmeþio pradžioje, kai parapsichologija buvo atsidǌrusi savotiškoje aklavietơje,
ơmơ reikštis izraelitas Uris Gelleris. Atrodơ, kad jis pagaliau pateikơ ilgai lauktus nejutiminio (ekstrasensorinio) suvokimo ir psichokinezơs Ƴrodymus. Gelleris tapo dešimtmeþio sensacija, nes jo
sugebơjimai atrodơ iš tiesǐ unikalǌs: fiksuojant kameroms jis vien minþiǐ jơga sulenkdavo šaukštus, skaitơ mintis, matơ, kas yra užklijuotuose vokuose ir uždarytose dơžơse. Žiniasklaida nešiojo
GellerƳ ant rankǐ. Garsiame britǐ moksliniame žurnale „Nature“ netgi pasirodơ Targo ir Puthoffo
tyrimǐ publikacija, kurioje Gellerio galios pavadintos tikromis. Taip staigiai atsidǌrĊs dơmesio
centre Gelleris vơl dingo – jƳ demaskavo kaip apgaviką ir fokusininką (Jamesas Randis „The Truth
about Uri Geller“, 1982).
Žiniasklaidos beveik nepastebơtas liko kitas parapsichologijai svarbus Ƴvykis: 1974 m. Ženevoje susitikĊ garsiausi mokslininkai diskutavo apie kvantinĊ fiziką ir parapsichologiją. Kvantinơs
fizikos aktualumu jau niekas neabejojo, kadangi, pasak „naujosios“ elementariǐjǐ daleliǐ fizikos,
pastebima paradoksaliǐ reiškiniǐ, stulbinanþiai panašiǐ Ƴ telepatiją. Konferencija padarơ išvadą:
kvantinơje fizikoje, kaip ir parapsichologijoje lemiama reikšmơ tenka eksperimentatoriui arba stebơtojui. Jau sukurti psi aiškinimo modeliai buvo apibendrintai pavadinti „Observational Theories“
(stebơjimo teorijomis). Didelis naujǐjǐ modeliǐ privalumas tas, kad jie tik nedaug „iškreipơ“ paprastąją fiziką. Taþiau, vơlgi panašiai kaip kvantinơje fizikoje, visos tos teorijos tapo akivaizdžiai
neƳrodomos, sunkiai suprantamos ir paradoksalios: Ƴ psi jau žiǌrima ne kaip Ƴ jơgos poveikƳ (Rhine’o požiǌris), – tai laikoma „nelokalia koreliacija tarp fizikiniǐ kvantinơs fizikos proceso kintamǐjǐ ir psichologiniǐ kintamǐjǐ, kuriuos apibǌdina proceso stebơtojas“ (Lucadou). Viskas aišku?
Freiburgo, Prinstono ir Edinburgo universitetǐ mokslininkai šiandien neabejoja „aiškiu psi
efektu“, taþiau pikþiausia, kad jis nepalieka jokiǐ „pơdsakǐ“ ir juo tikrai negalima pasinaudoti
kaip stebuklinga galia. Dabar jau neabejojama ir šio reiškinio „lakumu“: psi negalima nuolat išgauti ir surinkti, taþiau labai dažnai jis neprognozuojamai išnyksta. Žinoma, skeptikai tuoj pat pasinaudoja tokia proga: „Niekas nesikeiþia: pasakojama, kad Alpơs – tai šokoladinis pudingas, kuris pavirsta akmeniu vos tik kas nors, norơdamas pavalgyti arba parduoti, bando jo prisikasti“.3
Per daugiau kaip šimtą parapsichologijos istorijos metǐ žlugo daug vilþiǐ: visapusiškai pripažinto fizikinio psi egzistavimo Ƴrodymo vis dar nơra (kiti „New Age“ šalininkǐ teiginiai paprasþiausiai neatitinka tikrovơs), matyt, jǐ ir nebus; psi negalima sukelti ir valdyti kada ir kaip panorơjus (priešingu atveju psi galiǐ turintys žmonơs jau seniai bǌtǐ nusiaubĊ visus kazino), nekalbant
jau apie tai, kad tokius gabumus galima ištreniruoti. Garsiausias vokieþiǐ parapsichologas Walteris von Lucadou blaiviai pripažƳsta: „Mes, aišku, dar per šviesmeþius nutolĊ nuo tikrojo supratimo

3

Op. cit.: Harder B. Die übersinnlichen Phänomene im Test. – Augsburg, 1996. – S. 88.
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apie tokius mums rǌpimus reiškinius kaip vaidenimasis ir fizikinis mediumas…“ (Lucadou, p.
214).
Taigi skeptikai vis dơlto triumfuoja? Amerikieþiǐ fokusininkas Jamesas Randis, demaskavĊs
GellerƳ, ekstrasensus ir kitokius šarlatanus, vis dar pasiruošĊs sumokơti didelĊ pinigǐ sumą tam,
kuris parodys jam tikrą fizikos Ƴrodytą paranormalǐ reiškinƳ. Tikra tiesa, kad daugiau kaip 90% tariamai nepaaiškinamǐ reiškiniǐ vis dơlto paaiškinami – iliuzijomis (apie tai ir mǌsǐ paskaita „Alternatyvioji medicina, ezoterika, paramokslai – vien saviapgaulơ ir prietarai?“), apgaule ir, žinoma, neišmatuojamomis žmogaus sielos gelmơmis. Suprantama, dar kai kas lieka, þia jau su skeptikais nepasiginþysi – ir jie turi savo nepajudinamą pasaulio modelƳ, kuris dažniausiai yra ateistinis
ir humanistinis, o neretai supaprastintai materialistinis.
Tai ar turi žmogus transcendentiniǐ galiǐ? Galimas daiktas. Taþiau šiuolaikinơ, rimta parapsichologija nenori tarti paskutinio lemiamo žodžio. Tobulai ir neginþijamai viską paaiškinti moka
tik visažiniai ezoterikai. Kai kurie faktai patvirtina silpną psi efektą, bet jis, deja, vargiai panaudojamas. Tie, kas žada „didžiulƳ žingsnƳ Ƴ priekƳ“, „keletą ar keliolika kartǐ padidơjusią energiją“ ir
„iki begalybơs sustiprơjusią pasąmonơs galią“, yra ne kas kita kaip šarlatanai.
O kas liko iš spiritistinơs ir demoniškosios interpretacijǐ? Spiritizmo pažiǌrǐ šiandien praktiškai jau niekas nesilaiko, nes vadinamosios vơlơs Ƴtartinai dažnai „kalba“ neƳdomius ir banalius dalykus – beveik visas tokias apraiškas galima paaiškinti apgaule, triukais arba psichologiškai. Bet
tik beveik visus: mirtis dar nơra pabaiga, „dalis“ žmogaus iš tikrǐjǐ gyvena toliau, todơl iš esmơs
dvasiǐ apsireiškimas Ƴmanomas. Pagaliau ir griežtus Biblijos draudimus bendrauti su mirusiaisiais
galima paaiškinti tuo, kad toks ryšys Ƴmanomas. Taþiau Biblija patvirtina, kad mirusieji „ilsisi“,
„guli“ ir „miega“ (Dan 12,2; 1 Tes 4,14; Ez 32; Sam 28,15), taigi jie nesiblaško erdvơje ir laike
laukdami, kad kas nors imtǐ jǐ klausinơti. Šiaip ar taip, vơliǐ priskyrimas konkreþioms vietoms
prieštarauja Biblijai, tai jau pagoniška tradicija.
Demoniškoji interpretacija populiari tarp krikšþioniǐ, ji puikiausiai gali remtis daugybe bibliniǐ pasakojimǐ. Taþiau dažniausiai pernelyg greitai Ƴvardijama tiesioginơ velnio Ƴtaka. Be abejonơs, kai kuriais atvejais jos esama, pavyzdžiui, kai susiduriame su apsơstumu, taþiau þia reikơtǐ
viską nuosekliai išnagrinơti ir jokiu bǌdu neskubơti daryti išvadǐ. Sunkumǐ sukelia ir tai, kad demoniškumo praktiškai nepaneigsi, jo galima bet kada nusitverti. Visǐ parapsichologijos reiškiniǐ
kilmơ tikrai nơra velniška. Greiþiausiai velnias jau pasiekơ savo, jei parapsichologijos sritis visiškai atiduota ezoterikams, šarlatanams ir racionalistams skepti
Sąvokos
Astralinis kǌnas
Dvasinis kǌnas, priešingai materialiajam, – nemirtingas, jƳ gali pamatyti mediumas arba užfiksuoti
Kirliano fotografija.
Ateities numatymas
Racionaliai nepaaiškinamas sugebơjimas išpranašauti bǌsimus Ƴvykius ir jǐ detales. Nuo antikos
laikǐ toks žinojimas buvo siejamas su dieviškuoju Ƴkvơpimu, iš þia ir kitas ateities numatymo pavadinimas – divinacija (lot. „divinatio“ – numatymas). Pagal formą skiriama orakulo pranašystơs,
kai pranašas bǌna ypatingos bǌsenos – transo, interpretavimo, pavyzdžiui, astrologija, bǌrimas Taro kortomis, aiškiaregystơ bei proskopija. Iš pastarǐjǐ dviejǐ tikimasi ir racionalaus Ƴvykiǐ paaiškinimo.
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Aura
Žmogaus kǌną gaubiantis spalvotas švytơjimas, matomas tik mediumo jautrumą turintiems žmonơms.
Automatizmas
Rašymas, piešimas, grojimas paþiam to nesuvokiant – veiksmai atliekami „savaime“, jie automatiški ir nekontroliuojami. Tik atsiradus psichiatrijai automatizmas daug tyrinơtas, per jƳ norơta išsiaiškinti mentalinius sutrikimus. Spiritizme automatiškiems veiksmams tenka svarbus vaidmuo, jie
dažniausiai aiškinami kaip kontakto su anapusinơmis bǌtybơmis užmezgimas. Šiuolaikiniuose parapsichologijos tyrinơjimuose automatizmui skiriamas labai menkas dơmesys.
Bilokacija
Kai kuriǐ žmoniǐ sugebơjimas tuo paþiu metu bǌti dviejose vietose – gyvi žmonơs pasirodo tarsi
vaiduokliai. Kai kurios okultinơs teorijos teigia, kad tuomet astralinis žmogaus kǌnas atsiskiria
nuo fizinio.
ýakra
Pagal indǐ mokymą, tai žmogaus kǌne esantis energetinis centras, kuriame dvasinơ energija paverþiama fizine. Induizmas skiria 88 tǌkst. þakrǐ, taþiau iš jǐ reikšmingos maždaug tik 30. Šešios
pagrindinơs þakros yra kǌne, septintoji – maždaug keturiǐ pirštǐ aukštyje virš galvos.
ýanelingas
Spiritistinơ technika (ypaþ paplitusi JAV), padedanti susisiekti su aukštesnio intelekto bǌtybơmis.
Dematerializavimasis
Daiktǐ išnykimas ir pasirodymas be aiškios išorinơs priežasties. Kai kas prie dematerializavimosi
priskiria ir žmoniǐ pavirtimą nematomais arba išnykimą ir atsiradimą visiškai kitoje vietoje. Daugelis (tarp jǐ ir Arthuras Conan Doyle) teigia, kad antgamtišką gebơjimą dematerializuotis turơjo
triukininkas Houdini (1874–1926).
Kabala
Pažodžiui „tradicija“. Slaptas žydǐ mokymas. Didžioji jo dalis atsirado viduramžiǐ Ispanijoje, kabalą kǌrơ daug autoriǐ (taip pat ir nežinomǐ). Mistinơs ir gnostinơs kabalos idơjos turơjo didelĊ
Ƴtaką kai kuriems Renesanso mąstytojams (Mirandolai, Reuchlinui); daugelƳ kertiniǐ pažiǌrǐ perơmơ ir šiuolaikiniai okultistai.
Levitacija
Vaiduokliškas daiktǐ ir žmoniǐ pakilimas Ƴ viršǐ. Pasiekus ypatingas sąmonơs bǌsenas (per meditaciją) išnyksta traukos dơsnis.
Nejutiminis (ekstrasensorinis) suvokimas
Parapsichologijos šaka. Gebơjimas priimti informaciją nedalyvaujant jutimo organams, iš þia ir
sąvoka „psi kognicija“. Skiriamos trys nejutiminio suvokimo rǌšys: telepatija (kai vienas asmuo
perduoda kitam savo mintis arba jausmus kažkokiu nežinomu komunikacijos bǌdu), aiškiaregystơ
(nepaaiškinamas ir nepagrindžiamas „objektyviǐ“ reiškiniǐ suvokimas) ir proskopija (bǌsimǐ Ƴvykiǐ, apie kuriuos racionaliai žinoti neƳmanoma, numatymas).
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Nekǌniškoji patirtis
Apie patirtƳ „už kǌno ribǐ“ kalbama tuomet, kai atrodo, kad žmogus tarsi stebi savo kǌną iš šalies.
Paranormalu
Taip apibǌdinami visi reiškiniai, kurie šiuolaikinio mokslo požiǌriu atrodo neƳmanomi.
Parapsichologija
Taip 1889 m. Berlyno psichologas ir filosofas Maxas Dessoir laikinai pavadino mokslą apie reiškinius, kurie neatitinka „normalios psichikos eigos“. Dessoir domino neƳprasti reiškiniai – minþiǐ
perdavimas, išsipildantys sapnai, vaiduokliai ir pan. To paties tikslo – sistemingai, be išankstiniǐ
nuostatǐ tirti „okultinius“ reiškinius – siekơ ir praơjusio šimtmeþio pradžioje Didžiojoje Britanijoje bei Amerikoje Ƴkurtos draugijos – „Societies for Physical Research“. Pati parapsichologijos sąvoka, kaip ir Ƴ telepatiją panašiems fenomenams apibǌdinti anglǐ kalboje vartojamas žodis „psychic“ (psichinis) rodo, kad nepaaiškinamiems reiškiniams buvo ieškoma ir tebeieškoma paaiškinimo ne antgamtinơje srityje, o sielos viduje.
Parapsichologijos objektas dalijamas Ƴ dvi dalis: nejutiminƳ suvokimą (angl. „extrasensory
perception“, ESP) ir psichokinezĊ.
Poltergeistas
Ši sąvoka kilusi iš vokiško veiksmažodžio „poltern“ (bildơti, dundơti, trinksơti) ir daiktavardžio
„Geist“ (dvasia) ir reiškia nematomus tokiǐ reiškiniǐ kaip triukšmas, beldimas, daiktǐ sudužimas
sukơlơjus. Visa tai reikơtǐ skirti nuo vaidenimosi. Vaiduokliai matomi kaip „haliucinacija“, o poltergeistai palieka fizinius pơdsakus. Daugelis parapsichologǐ aiškina tai kaip neƳsisąmonintą spontanišką psichokinezĊ.
Psi
23-ioji graikǐ abơcơlơs raidơ. Ja apibendrintai vadinamos visos neatrastos žmogaus psichikos galios, leidžianþios jam be jusliǐ ir kǌno tarpininkavimo užmegzti ryšƳ su aplinka ir daryti jai Ƴtaką.
Psichokinezơ
Parapsichologijos sritis. Gebơjimas judinti daiktą arba pakeisti jo formą vien dvasios galiomis, neprisidedant fiziniam kǌnui.
Virguliavimas (radioestezija)
Sugebơjimas atrasti vandenƳ, mineralus ir kitas giliai glǌdinþias medžiagas nesinaudojant fizikinơmis ar technikos priemonơmis. Dažniausiai tam naudojama virgulơ (medžio ar metalo virbas),
kurios kryptelơjimai rodo paslaptingą „spinduliavimą“ (lot. „radius“ – spindulys). Radioestezija –
viena jauniausiǐ okultiniǐ technikǐ, viduramžiǐ pabaigoje pradơta praktikuoti Vokietijoje ir Vengrijoje. Anais laikais taip dažniausiai buvo ieškoma rǌdǐ, o šiandien – požeminio vandens.
Vertơ Kristina Sprindžiǌnaitơ
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