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( můj komentář je dole do příspěvků v diskusi )
Blíží se rehabilitace mentionů?
O jednom z prvních zaznamenaných případů existence mentionů jsem se dozvěděl jako
studentík v hodinách psychologie profesora Svobody. V tehdejší době, tedy brzy po skončení
II. světové války, se pojem mentiony ještě nepoužíval, ale jednalo se o totéž, říkalo se tomu
mentální energie.

Profesor
RNDr. PaedDr. František Kahuda, DrSc. (Kredit: MŠMT)
Profesor Doc. RNDr.
Pavel Brož,
Ph.D

Kdo je (vlastně) víc titulovanej ?
Profesor psychologie vzpomínal, jak se ještě před válkou zúčastnil nějakého sletu
psychiatrů v Ženevě. Sešly se tam více než dvě stovky uznávaných odborníků z celé
Evropy, většinou šéfové psychiatrických léčeben. No a v poslední závěrečný den
onoho symposia se dohodli experimentálně potvrdit sílu mentální energie. Občas i
dnes se tak děje, že nová teorie, ( higgs bozon ), či nové pozorování ( a jeho
vyhodnocení , viz rudý posuv ) je potvrzeno nikoliv silou argumentů, ale počtem hlasů
zvednutých rukou v sále. A odsouhlasená teorie je na světě. Shodli se na tom, že se
všichni pečlivě soustředí a zaměří svoji pozornost na jdoucí hodiny na stěně sálu a
silou svých myšlenek jejich chod zastaví. Už to, že 200 lidí se k tomu nechalo zlákat,
je zarážející, a ještě podivnější, pokud se hodiny opravdu zastavily. Po několika
minutách se skutečně ručičky hodin přestaly pohybovat. Tento úspěšný pokus je
popsán v závěrečné zprávě onoho vědeckého zasedání. Nejsem si jistý, zdali by i

dnes zastavili časomíru třeba v počítači, ale když se jim to před málem sto lety
podařilo s časomírou ještě s hodinovým strojkem, tak proč ne? ?? 
My studentíci jsme chtěli napodobit jejich experiment, ovšemže jinou formou. Např.
hladit „tokamak“ ,aby se v něm spustila ta jaderná fůze…ha-ha Když ony psychiatrické
kapacity dokázaly zastavit chod ozubených koleček uvnitř hodin, tož my jsme se
dohodli, že silou myšlenek zastavíme po silnici jedoucí auto. Pozdě odpoledne jsme
si sedli na vyvýšeninu u silnice a čekali, kdy pojede první osobák. Tehdy jezdilo velice
málo aut a náklaďáky jezdily většinou na dřevoplyn, což bylo docela výhodné, když
auto přestávalo jet, tož řidič zastavil někde u lesa, nasbíral suché větve, přiložil a
mohl jet dál. Konečně jsme uviděli přijíždět osobní auto, všichni jsme se přímo
pekelně soustředili, ale k našemu zklamání, nic se nestalo, auto jelo dál. Rozčarováni
prvním neúspěchem jsme se pokoušeli zastavit další auta, ale ani jedno se nám
zastavit nezdařilo. Začalo se stmívat, museli jsme domů a hledali jsme důvody
neúspěchu. Vysvětlovali jsme si to tím, že jsme se málo koncentrovali a navíc nás
bylo málo. Těch psychiatrů byly nejméně dvě stovky a nás pouze pět.
S panem profesorem byly hodiny psychologie velice zajímavé, nejvíce mi v paměti
zůstaly přednášky o hypnóze a o síle slova Ivana Petroviče Pavlova. Tak třeba
jednou nám přikázal vstát a předpažit a přitom neustále mluvil, asi tak po minutě
pronesl: „A teď nikdo z vás nedokáže připažit.“ Já jsem klidně připažil, říkal jsem si
v duchu, mne neoblbneš, ale fakticky tři čtvrtiny posluchačů nedokázaly dát ruce
k tělu. Pan profesor nám pak vysvětlil, že toto není hypnóza, že je to pouhá síla slova
a názorně ukázal, které části mozku jsou aktivovány a které utlumeny.

Schrödingerova elektromagnetická kočka z koherentních mikrovlnných fotonů.
Kvantová kočka se vyskytuje ve dvou krabicích současně. Podobně tomu je i s
předpovězenými mentiony. Kredit: Michael S. Helfenbein / Yale University.
Mnozí cestovatelé se často zmiňují o lidech, kteří zabíjeli kozly silou mysli, což viděli
na vlastní oči. Dobře popsány jsou také pokusy s jednovaječnými dvojčaty. Pokud je
jedno zamilované, tak i to druhé, byť by žilo třeba v Austrálii, pociťuje zamilovanost,
ač k tomu nemá důvod, neboť v okolí se nic vhodného k zamilování nevyskytuje.
Stejné je to je u nich se smutkem. Tyto zvláštnosti duševních stavů se dají vysvětlit
přenosem něčeho, čemu se kdysi říkalo mentiony, než se pojem zprofanoval.
Podobné korelující psychostavy se v poslední době zjišťují také u pokusných zvířat,
například u myší.

Možná je škoda, že pojem mentiony se nyní nahrazuje pojmy jako psychická energie,
duchovní energie, kosmická energie apod. Pojem mention vytvořil profesor RNDr.
PaedDr. František Kahuda, DrSc. (1911-1987). Byl ministrem školství v letech 1954
až 1963 a v československém školství zanechal nesmazatelnou stopu. Po ukončení
ministrování i díky svému postavení v tehdejším Československu, si mohl dovolit
zkoumat mentiony a potažmo i psychony ve velmi dobře zařízené laboratoři Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze. S týmem spolupracovníků se zabýval
psychosenzorikou a psychokinetikou a hledali jednotku superinfragravitační síly, která
by pozorované mimosmyslové kontakty zprostředkovávala. Po více než 30 letech se
ukazuje, že by klíčovou částicí, která by propojila kvantovou teorii s obecnou
relativitou, mohlo být právě něco jako mention. „se ukazuje“ …“se ukazuje“ a to komu
? shromáždění pěstitelů jógy ? Ať už tomu budeme říkat jakkoliv, vyřešilo by nám to
jak problém temné hmoty, tak temné energie.
Profesor si už tehdy byl jistý, že jde o skutečně Božskou částici a v jeho pojetí se
prakticky od dnes tak nepolapitelného Higgsova bosonu, nelišila. Intensita mentionu
se už tehdy jevila stálou na libovolnou vzdálenost a žádná překážka nebyla dost
hmotná, aby mention zastavila.
Podobně jako slavné Schrödingerovy kočky, se i mentiony mohou vyskytovat a také
nevyskytovat na více místech zároveň. Pomocí mentionů se možná dají vysvětlit
některé duševní procesy. Dnes už víme, že v kvantovém světě existuje něco, čemu
fyzikové říkají superpozice. Na úrovni poznatků tehdejší doby se taková schopnost
částice mohla jevit, jako že mention „může zahnout“. V praxi se může projevit
charakteristickým únikem myšlenky nechtěným směrem. Naštěstí v Kahudových
výzkumech pokračuje nezisková vědecká organizace Česká psychoenergetická
společnost. Jejich časopis „Psychoenergetika“ se intenzivně věnuje problematice
neverbální komunikace zprostředkované mentiony a dokládá její transformovatelnost
na svalový pohyb rukou.

I když svého času oponenti hanlivě překřtili mention na demention, pokrok v
psychotronice se jim zadržet nepodařilo. Díla, která vlastně předběhla dnešní
polemiku mezi relativitou a kvantovou mechanikou, by se mohla dočkat odborné
rehabilitace. Mentiony by si to zasloužily.
Kahuda, F.: Fundamentální záření hmot. Závěrečná výzkumná zpráva. Praha 1980;
Kahuda, F.: Mentální energie a její využití v praxi. Soubor studií a statí. Praha 1980;
Kahuda, F. a kol.: Ovlivňování růstu živých organizmů mentální energií. Průběžné
výzkumné zprávy. Praha 1982; Kahuda, F.: Superinfragravitační sjednocení sil a
fundamentální záření hmot. Závěrečná výzkumná zpráva. Praha 1985.

Místo závěru mi dovolte citovat výrok profesora Kahudy: „Mentiony existují, protože
dosud nikdo neprokázal opak“. Až teď nám dochází, jak prozřetelný a nadčasový
tenhle výrok byl.

Poznámka redakce
Pokud se Vám tento článek zdál poněkud divný, měli jste pravdu. Jeho platnost
skončila dnem jeho vydání.

Autor: Jan Kadubec
Datum: 01.04.2017
………………………………………………………………………………………………

Nyní výběr z diskuse :
Re: 1.apríl :-)
Štefan Ürge,2017-04-01 11:45:57
aj keď musím potvrdiť, že Prof. RNDr. PaedDr. František Kahuda, CSc. je skutočne
existujúca osoba (podľa wiki)a je zakladateľom psychotronickej spoločnosti, článok
patrí sem kôli dnešnému dátumu. Výrok: „Mentiony existují, protože dosud nikdo
neprokázal opak“ to dokazuje. :-)

……………………………………………………………………………………………….

výborný aprílový článek
Pavel Brož,2017-04-01 12:37:09
Jinak profesor Kahuda byl opravdu velice plodný, traduje se o něm spousta historek.
Jednou mu prý napsala nějaká stará paní z Moravy, že prý jí sama od sebe
vyskákala vajíčka z plata. Prof. Kahuda nelenil, a během týdne sepsal asi
dvousetstránkovou teorii tzv. superinfragravitace, která měla umět vysvětlovat nejen
spontánní vyskakování vajíček z plata, ale i spoustu dalších psychotronických jevů.

Nějakým pochybovačům to ale přece jen nedalo, a chtěli se o onom záhadném
vyskakování vajíček z plata dozvědět více na místě, a proto se za onou paní rozjeli.
Na místě zjistili, že stará paní je hluchá jako poleno, hned za jejím baráčkem jí zřídili
improvizovaný nájezd na budovanou dálnici, a projíždějící tatrovky způsobovaly
nejen spontánní vyskakování vajec z plata, ale spoustu podobných a pro tu paní
nevysvětlitelných psychokinetických jevů. Každopádně ale teorie už byla na světě.
Prof. Kahuda byl prominentním chráněncem tehdejšího ministra školství, a jako
takový byl nekritizovatelná persona, ( takové jsou i dnes ) proto se proti propagaci
jeho teorií nešlo z akademických kruhů žádným způsobem vymezovat. Zatímco
mnozí skuteční vědci a vynálezci, např. prof. Otto Wichterle, byli totalitním systémem
utlačováni, a své vynálezy kolikrát museli vyrábět s pomocí domácího kutilství (viz
výroba čoček prof. Wichterleho viz zde
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Merkur_based_apparatus_for_centrifugal_ca
sting_of_contact_lenses_by_wichterle.jpg ), tak prof. Kahuda si na vybavení rozhodně
nemohl stěžovat. Jiná otázka je, co na něm uměl měřit, co se mě doneslo, tak
měříval třeba elektrický odpor provázku.
Každopádně si ale myslím, že dnešní den je ideální pro připomenutí
polozapomenutého génia prof. Kahudy a jeho legendárních mentionů :-)
………………………………………………………………………………………………

Re: Faktem ovšem zůstává...
Pavel Brož,2017-04-01 14:01:03
I ve velice dobře kontrolovaných experimentech - a mezi takové psychotronické
experimenty opravdu nepatří - lze získat i tak neuvěřitelné výsledky, jako je třeba
nadsvětelná rychlost neutrin nebo studená jaderná fúze v ponořených elektrodách
během elektrolýzy vody. Proto je tak důležité to, jestli jsou naměřené efekty nezávisle
reprodukovatelné. Souhlas , no a byl ten výsledek s tou fůzí nezávisle prokazatelně
prokázán ? viz Higgsův boson, který na to také čeká V tomto směru všechny
psychotronické i parapsychologické experimenty vždycky naprosto spolehlivě

pohořely. A ačkoliv obě tehdejší velmoci, SSSR i USA, po dlouhá léta pro sichr
udržovaly vojenský výzkum těchto jevů, na obou stranách byl nakonec pro absenci
reálných výsledků zrušen. Takže v dnešní době je to tak, že např. ovlivňování
veřejného mínění v jiných zemích, různé krádeže dat či digitální sabotáže jsou
prováděny klasickými prostředky s využitím digitální infrastruktury, nikoliv školenými
týmy soustředících se psychotroniků.

………………………………………………………………………………………………

Re: Re: jenom pár úvah
Pavel Brož,2017-04-03 12:43:42
(omlouvám se za nechtěné odklepnutí předchozího prázdného příspěvku)
Už jsem zmínil, ani na vteřinu neuvažuji o tom, že bych názor zastánců psychotroniky
změnil. Ale byla doba, kdy ses vehementně snažil ( až zuřivě ) o to poslat lidové
myslitele do psychiatrické léčebny a to právě pomocí své snahy změnit názor těchto
lidových myslitelů na tvůj „neoddiskutovatelně nadvědecký názor“. Jenže ses popálil.
Je to zcela bezcílná diskuze. Což víš až poté…Lidský život je příliš krátký na to, než
aby ho člověk trávil zbytečnými diskuzemi Tady máš, Broži, určitě pravdu… s
psychotroniky, parapsychology, astrology, numerology, kabalisty, ufology,
konspirology, a lidovými mysliteli z Vídně, co vymýšlí fantasmagorie jako je HDV atd.
atd.. To nemyslím nijak zle, pouze fakticky.

…………………………………………………………………………………………………

jenom pár úvah
Pavel Brož, 2017-04-02 12:46:10

Předesílám před „dialogem s Brožem“, že i já, se

distancuji od šarlatánů typu psychotronik, ufolog či astrolog, apod. ; nikdy se s
takovými nebavím a nevěnují jim žádnou pozornost a nikdy jsem ani na vteřinu
nekoketoval s myšlenkou, že by na jejich vizích bylo smítko pravdy a fyzikální reality.

Viz důkazem jsou tisíce stran mé HDV a úvah, není tam ani jedno slovo z těchto
okultních věd. Takže níže má použitá ironie není tím, že bych se zastával
kritizovaných šarlatánů, je za jiným cílem.
Je mi jasné, že nezměním přesvědčení zastánců jenže měnit přesvědčení jiných
musíš, mistře neomylně dokonalý, korektně a pomocí lepších-silnějších důkazů a
protiargumentů než mají oni, nikoliv urážením a posměšnými výkřiky o
„fantasmagoriích lidových myslitelů“ psychotroniky, stejně tak jako nemám šanci
změnit názor jenže měnit přesvědčení jiných musíš, mistře neomylně dokonalý,
korektně a pomocí lepších-silnějších důkazů a protiargumentů než mají oni, nikoliv
urážením a posměšnými výkřiky o „fantasmagoriích lidových myslitelů“ zastánců
astrologie, numerologie, vykladačů tarotu, ufologů, atd. atd.. jenže měnit přesvědčení
jiných musíš, mistře neomylně dokonalý, korektně a pomocí lepších-silnějších
důkazů a protiargumentů než mají oni, nikoliv urážením a posměšnými výkřiky o
„fantasmagoriích lidových myslitelů“ To nemyslím nijak zle nebo hanlivě, chápu,…až
když si dostal „na držku“, tak už to nemyslíš zle a hanlivě…, že ?
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/i/i_269.doc Ale není to dávno, co si to
zle myslel (!) když si posílal lidové myslitele do PL a ponižoval si je, aniž by si použil
solidní silné vědecké protiargumenty proti HDV…už to nemyslíš zle, já vím…ani
Mengele to nemyslel tak zle …taky… http://www.hypothesis-ofuniverse.com/docs/i/i_270.doc prostě to jenom předesílám, mám v tomto směru
dostatečně bohatou zkušenost na to, abych si snad namlouval, že těmto lidem jejich
přesvědčení vymluvím. Výborně ! To je dostatečný nepřímý i přímý důkaz o tom jak
si dostal pořádně „na frak“. http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/i/i_271.doc
A kouzlo té „nakládačky“ je v tom slovíčku „vymluvím“: Ano, tys jen vymlouval
poťapům s vizí HDV, jen kecama a používáním si jim „vymlouval“, aby nevěřili ve své
přesvědčení, namísto abys jim vědecky dokazoval, že nemají pravdu.
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/n/n_732.doc ; http://www.hypothesis-ofuniverse.com/docs/n/n_733.doc ; http://www.hypothesis-ofuniverse.com/docs/j/j_135.doc Pouze přidávám pár úvah pro ty, kteří takovými
přesvědčenými zastánci nejsou, možná jim to pomůže při skládání mozaiky ohledně
tohoto tématu.

Lidstvo pozoruje a studuje psychické jevy už od doby vzniku prvních ( a nyní přijde
obvyklý Brožův rozsáhlý dějepis o tom jak šarlatáni a o tom jak…bla-bla )
organizovanějších skupin, rozhodně tedy mnohem déle, než jak dlouho studuje vědu.
I velice primitivní kmeny měly své šamany či aspoň léčitele, kteří i za pomoci různých
psychiku ovlivňujících rituálů provozovali své řemeslo. Mnohem později se toto
privilegium studia a rozvíjení mentálních cviků a praktik, ať už ve formě meditací či
jiných, institucionalizovalo jako součást všech možných náboženství.
Nabízí se otázka, kde tedy vidíme nějaké prakticky využitelné výsledky fungující na
ovládnutí mentální energie, když se tyto věci pozorovaly a zkoumaly po dlouhé tisíce
let napříč celou planetou a všemi na ní žijícími kulturami? Je tomu s podivem, takové
praktické výsledky nikde moc nevidíme. Letadlo není nadnášeno psychickou energií,
ale vztlakem vzduchu. Bla-bla… Auto nejede v důsledku sugesce, ale protože se v
jeho motoru spaluje benzín či nafta. Bla-bla… Když si doma večer rozsvítíme,
potřebujeme k tomu elektrický proud a nikoliv astrální energii. Bla-bla… Kde tedy ty
všechny výdobytky po tolika tisíciletích zkoumání psychiky jsou, Bla-bla… když na
vynalezení všech výše zmíněných stačilo pár století vědeckého výzkumu? Bla-bla…,
čtenář toto nevěděl. Až nyní to ví od Brože…; nebýt Brože, tak by zdejší nevzdělanci
se to nikdy nedozvěděli. Proto (!) považoval Brož za nutnou povinnost jim to sdělit…,
což dělá pokaždé, když vstoupí do libovolné diskuse na OSLU : přidá ( nevzdělaným
blbcům ) pasáže dějepisu…. Je to více stránek a tím pádem více vědy a tím pádem
více citací a tím pádem rychlejší postup za tituly…, chápete ?
A aby toho nebylo málo, nejen lidský druh je tak natvrdlý ohledně zužitkování
mentálních jevů. Je zarážející, že i příroda, jindy tak neuvěřitelně vynalézavá,
nedokázala tyto jevy využít ani za milióny let existence současných druhů. Bla-bla…
Lev neloví pomocí hypnózy, ale spoléhá na svou rychlost, sílu, moment překvapení a
spolupráci ve smečce. Jeho potenciální oběť, např. zebra, mu nevzdoruje tím, že by
celé stádo skupinově s pomocí sugesce paralyzovalo lví smečku, ale spoléhá opět
na svou rychlost, dobrý zrak a sluch a kooperaci ve stádu při hlídání okolí. Bla-bla…
Ovšem, samozřejmě si můžeme představovat, že celý střet mezi lvem a zebrou
probíhá hlavně na mentální úrovni, a že to trapné honění se je jen jakýsi dohodnutý
rituál na oslavu duality života a smrti. Bla-bla… Anebo že predátoři se svými oběťmi

uzavřeli jakýsi gentlemen’s agreement o nepoužívání neférových mentálních praktik
při lovu. Bla-bla…Brožův příspěvek do otázky „mentionů“ je famózní, že ? Tak se to
dělá, vážení čtenáři-blbci, když se bavíte s blbci, musíte jim to vysvětlit plnohodnotně
( no, dyť jak jinak, sou to jen blbci, že ?…Broži ? )
Setkal jsem se i s názorem, že psychotronické a parapsychologické jevy samozřejmě
existují, ale že moudří tohoto světa, kteří tyto jevy údajně ovládají, nemají zájem na
jejich zneužití k jakékoliv praktickému využití. Nu, proč ne, v tom případě je ale jasné,
že ani pan profesor Kahuda s veškerým jeho měřením navlhčených provázků a
šilháním na Crookesovy mlýnky nemohl nic zmoci proti těmto elitním strážcům
mentálních tajemství. Bla-bla… Dost možná že vždycky, když prof. Kahuda vyslal
své mentiony, oni vyslali své protimentiony, které dobrou věc Kahudových mentionů
dokonale zhatily ... Bla-bla…
Tož, nemáte to lehké, vyznavači psychoenergií a podobných směrů. Je docela
slušná šance, že nauka, která ani po tisících letech výzkumu nepřinesla žádné
výsledky, O.K. si svá tajemství ještě dalších pár tisíciletí ponechá. (!) ( …a to na
svobodě, důstojně, nikoliv v psychiatrických léčebnách, kam patří jen autor HDV ) To
my ostatní si tady zatím budeme muset vystačit s obyčejnou vědou. Jistě. Ovšem
někdy i s neobyčejnými „titulovanými nadvědci“, jako je Brož, Petrásek, Hála a
podobní. Neumožní nám to sice roztáčet silou soustředění Crookesovy mlýnky,
natož pak sugescí zastavit auto, ale i bez toho holt budeme muset nějak přežít. ( Bez
HDV nikoliv ). Věda přináší v posledních letech ( s využitím internetu a právě díky
internetu ) každoročně stovky polovědeckých vizí, nápadů až pošetilých, a fantazií (
presentuj je i OSEL, cca 50 ks ročně po celém světě ), až se lidový myslitel diví kde
se to v těch vědcích bere…a žádný není ponižován, a naháněn do PL.
………………………………………………………………………………………………
JN, kom 04.04.2017

