
ursy tlumoãení zvífiat, jaké pofiádá
tfieba ·védka Carola Lindová nebo
její nûmecká kolegynû Karin Mül-

lerová, jsou na dlouhé mûsíce pfiedem
obsazené. Knihy, které mají otevírat cestu
ke komunikaci beze slov, zaÏívají boom.
Co je pravdy na neviditelném kanálu, kte-
r˘ má koneãnû umoÏnit, aby lidé a zvífia-
ta hovofiili stejnou fieãí? 
Karin Müllerová, která samu sebe vÏdy
pokládala za ãlovûka fiídícího se pfiede-
v‰ím hlavou, definuje telepatii jako ko-
munikaci mezi du‰evními systémy dvou
Ïiv˘ch tvorÛ bez pouÏití ostatních pûti
smyslov˘ch orgánÛ. Pfiesto je tato autor-
ka mnoha knih pro dûti Ïijící v blízkosti
Hannoveru skálopevnû pfiesvûdãena, Ïe
‰est˘ smysl existuje. 
Je zvyklá na to, Ïe existují lidé, ktefií na
pfiesvûdãení o existenci telepatie reagují
kroucením hlavou. Ale je jí to jedno. ¤íká:

Já pfiece nechci nikoho pfiesvûdãovat,
k ãemu by to bylo? KdyÏ nûkdo získá
vlastní zku‰enost, je to mnohem cennûj-
‰í, neÏ kdybych mu vyprávûla o sebeúÏas-
nûj‰ích vûcech. âlovûk se toho musí sám
dotknout, aby nûco pocítil. Jinak zkrátka
a dobfie nemá ‰anci poznat, jaké to je. To
vûdí uÏ docela malé dûti. KaÏdého lze
posunout jen z toho místa, kde stojí -
pokud on nebo ona vÛbec chtûjí b˘t
posunuti. To platí o komunikaci se zvífia-
ty stejnû jako o v‰em ostatním. V̆ sledky
mluví samy za sebe. 

Rizika a vedlej‰í úãinky
To, co Karin Müllerová rozumí pod poj-
mem v˘sledky, je jasnû definováno.
Telepatie má pomáhat zaÏívat krásné
souÏití se zvífiaty plné porozumûní. Toho
se dosáhne - podle odborníkÛ na tlumo-
ãení zvífiecí fieãi - tím, Ïe ãlovûk nasadí

v‰echny smysly a fiídí podle nich své
konání. Jak pfiesnû to funguje, se snaÏí
Karin Müllerová pfiiblíÏit v‰em zájem-
cÛm na sv˘ch semináfiích. Varuje ov‰em
také pfied riziky a vedlej‰ími úãinky, kte-
ré s sebou mÛÏe pfiinést cesta za vlastní-
mi telepatick˘mi schopnostmi: prostfied-
nictvím komunikace se zvífiaty se
stáváme senzitivnûj‰ími ve v‰ech oblas-
tech Ïivota. Nejprve se dostaví - moÏná
je‰tû ãistû intuitivnû - porozumûní na
citové rovinû. Krok za krokem, zatímco
dále cviãíme a uãíme se, se stále více ote-
vírá na‰e „tfietí oko". Pak uÏ nezachycu-
jeme jen pocity, obrazy, slova, chutû
nebo vÛnû, ale stále více v‰echno najed-
nou. A ve stále vût‰í mífie. 

První zku‰enosti s telepatií
Pfies ve‰keré své pfiesvûdãení Karin Mül-
lerová neztratila schopnost nahlíÏet na
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Beze slov
Telepatie. To je pojem, pfii jehoÏ vyslovení se skeptici najeÏí, zatímco v ménû
racionálních lidech spolehlivû vzbudí zájem. Neoãekávejte, Ïe se nám v následujících
fiádcích podafií zodpovûdût, jestli je telepatie jen v˘stfielkem odu‰evnûl˘ch senzitivÛ
s „drátem nataÏen˘m do vesmíru", nebo nedocenûná lidská schopnost. Jasné je
jedno: Ïe téma telepatie budí emoce a na popularitû získává také u majitelÛ zvífiat.
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vûci s odstupem: Jsem - v neposlední fiadû
i díky praxi redaktorky - velmi skeptick˘
ãlovûk, kter˘ je zvykl˘ fiídit se hlavou. Ale
také jsem se brzy nauãila netvrdit
o vûcech, Ïe neexistují nebo Ïe se jedná
o humbuk, jen proto, Ïe je nedokáÏu
vysvûtlit. V na‰í rodinû se traduje nûkolik
nanejv˘‰ pozoruhodn˘ch historek spada-
jících do oblasti telepatického nebo jiné-
ho takzvaného mimosmyslového vnímá-
ní. (Toto slovo nemám ráda, protoÏe se
pfiirozenû jedná o smyslové záÏitky, jen
ne v rámci nám bûÏnû znám˘ch pûti
smyslÛ). 
Utkvûl mi také jeden mÛj vlastní mal˘
záÏitek z doby, kdy jsem byla teenagerem,
moÏná proto, Ïe to byl jeden z prvních,
kter˘ se net˘kal mû osobnû. Jako prakti-
kantka v jedné veterinární praxi jsem tfii
minuty pfied koncem ordinaãní doby
zaãala s dezinfekcí prázdn˘ch místností

a k údivu veterinární lékafiky jsem zaãala
znovu pfiipravovat ordinaci, protoÏe jsem
náhle vûdûla, Ïe se záhy dostaví nutn˘
pfiípad. O minutu pozdûji zazvonil tele-
fon a oznámil: Vezeme k vám andulku,
které hrozí, Ïe vykrvácí. 

Funguje to u v‰ech 
domácích zvífiat
Telepatie se dá ov‰em aplikovat u v‰ech
domácích zvífiat - je úplnû jedno, zda se
jedná o ptáky, konû, koãky nebo zrovna
psy. Je to v˘hodné nejen pro v˘mûnu
banálních informací, ale mÛÏe to také
pomoci pfii zji‰Èování pfiíãiny nemocí.
Pravidelnû spolupracuji s rÛzn˘mi veteri-
nárními lékafii, ktefií mû o to poÏádají,
kdyÏ narazí na rezistenci vÛãi léãbû nebo
si nedokáÏou vysvûtlit prÛbûh nûjaké
nemoci, symptomy nebo blokády. Na
m˘ch semináfiích se stále ãastûji objevují
nejen kováfii, fyzioterapeuti nebo léãitelé,
ale také veterinární lékafii, uji‰Èuje Karin
Müllerová. Komunikace se zvífiaty v‰ak
pr˘ nemá b˘t zpÛsobem léãby a také
nikdy nenahradí normální o‰etfiení. Velmi
ãasto majitelÛm naléhavû radím, aby své
zvífie nechali odbornû vy‰etfiit. Spolu-
práce a v˘mûna zku‰eností jsou nesmírnû
dÛleÏité, fiíká tato tlumoãnice z fieãi zví-
fiat. Ale kdyÏ se mÛÏete zvífiete pfiímo
zeptat, kde ho to bolí a co mu pfiiná‰í úle-
vu, zkrátka to pomáhá. 

KdyÏ zvífiata pomlouvají
Není to jen tak, Ïe by zvífiata sdûlovala své
tlumoãnici, co potfiebují. ZároveÀ jsou
také otevfiená zprávám od lidí. Psi o nás
tedy dost moÏná vûdí víc, neÏ si jsme
ochotni pfiipustit. âistû teoreticky by
mohli tyto své znalosti jednodu‰e pfiedá-
vat dal‰ím tlumoãníkÛm, schopn˘m jim
porozumût. Zkusme se na chvíli vcítit do
na‰eho protûj‰ku. âasto pociÈujeme jako
nepfiíjemné, zaráÏející nebo dokonce neo-
malené, kdyÏ jiní vûdí více neÏ my. Urãitû
kaÏd˘ z nás v ãasech své ‰kolní docházky

zaÏil situaci, kdy ho pfiepadl vzdor, hanba
nebo vztek, protoÏe uãitel fiekl nûkomu
jinému nûco, co si mûl nechat jen pro
sebe. Cítili jsme se vydáni napospas. Jak
trapné! To nedûlá dobfie nikomu. Právû to
platí také o komunikaci se zvífiaty. âlovû-
ka lze posunout jen odtamtud, kde stojí.
Nevnucujte se. KaÏd˘ a v‰echno má svÛj
ãas. A pokud jste pfiipraveni nauãit se
nûco nového, pak na sebe ani vá‰ uãitel
nenechá dlouho ãekat. Vûfite tomu. I tako-
vé Ïivotní moudrosti se nauãíte komuni-
kací se zvífiaty.

Ménû otupovat
Mladá maminka a milovnice koní je pfie-
svûdãena o tom, Ïe telepatie mezi ãlovû-
kem a domácím zvífietem úãinnû ãelí v‰e-
obecné otupûlosti: komunikace se zvífiaty
otevírá ná‰ ‰est˘ smysl (nebo sedm˘,
pokud mezi smysly poãítáme i smysl pro
rovnováhu) a pfiiná‰í celou fiadÛ dÛsled-
kÛ. âlovûk se stává citlivûj‰ím a citlivûj-
‰ím. To pr˘ má mimo jiné dalekosáhlé
dÛsledky pro Ïivot se zvífiaty. 
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Komunikují zvífiata za pomoci
telepatick˘ch prostfiedkÛ
i vzájemnû mezi sebou?

Na zaãátku nûkdy mÛÏe b˘t 
uÏiteãné profesionální uvedení 
do problematiky, abyste pocítili 
první telepatické úspûchy

KdyÏ chybí ‰est˘ smysl, mÛÏe 
mezi lidmi a zvífiaty zjevnû 
docházet k velk˘m problémÛm 

Carolina Lindová
(vpravo) a Karin
Müllerová chtûjí
pomáhat pfii
zlep‰ování
komunikace 
mezi ãlovûkem
a zvífietem

Telepatie mezi ãlovûkem a psem
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Praktická cviãení
Semináfie Karin MÛullerové a také její
knihy zprostfiedkují praktická cviãení,
která mají lidem pomoci mobilizovat
jejich telepatické schopnosti. DÛleÏitou
roli zde hrají vzduch a voda. Základním
pfiedpokladem úspûchu se zdají b˘t
správné d˘chání a dostateãné pití, proto-
Ïe komunikace se zvífiaty údajnû souvisí
se záchvûvy, pfiípadnû rezonancemi. 

Jsme jako rezonanãní tûlesa. Abychom
zÛstali vodiví, abychom zv˘‰ili na‰i rezo-
nanci a dosáhli lep‰ích v˘sledkÛ pfii
komunikaci, musíme hodnû pít, je pfie-
svûdãena Karin Müllerová. KdyÏ tato tlu-
moãnice zvífiat mluví o pití, nemá ov‰em
na mysli ãerstvû natoãené pivo, ale ãistou
vodu. Mûly by jí b˘t alespoÀ dva litry den-
nû. Alkohol je podle ní ‰kodliv˘, protoÏe
redukuje rezonanci, chvûní a energii. 

D˘chání
Dal‰ím dÛleÏit˘m bodem je správné
d˘chání. Uvolnûné nadechování a vyde-
chování je povaÏováno za dobré zaãá-
teãnické cviãení pro komunikaci se zví-
fiaty. Také takzvané d˘chání hara stojí
na programu telepatie. Pfii nádechu
poãítáme do tfií, pfii v˘dechu do pûti.
Zhluboka se nadechnûte, aÏ daleko do
bfiicha, pfii v˘dechu nechte dech jen tak
protékat, vysvûtluje Karin Müllerová.
Z v˘dechem by mûl ãlovûk nechat z tûla
odplynout v‰echny nepodstatné my‰-
lenky a negativní dojmy.
âlovûk by mûl d˘chat ve svém vlastním
hara, malém centru energie. Hara se
podle Karin Müllerové nachází na dva
palce ‰ífiky pod a nad pupkem.
Pfiedstavte si tam záfiivû zlatoÏlut˘ rotu-
jící kotouã. Jak rychle se otáãí? V jakém
smûru? Zkuste ucítit, jak tam z va‰eho
tûla pospíchají malé kuliãky pfiebyteãné
energie. Budete svou harou vtahováni
jako magnetem. Z kotouãe se stane kou-
le, zmûní svou barvu, zezlátne, otáãí se
pomalu, uklidÀuje se. 
A nezapomeÀte d˘chat!, pfiipomíná
autorka, která d˘chání hara pokládá za

dobrou prÛpravu pro zahájení komuni-
kace se zvífiaty. Na podporu mÛÏete polo-
Ïit obû ruce na haracentrum a za pomoci
své pfiedstavivosti se pokusit poslat slu-
neãní svûtlo pfies ruce do tohoto centra. 

Carola Lindová
Kdy byla Karin poprvé na profesionální
rovinû konfrontována s tématem telepa-
tie? Má to souvislost se ‰védskou tlu-
moãnicí zvífiat Carolou Lindovou.
Poznali jsme se v roce 2000. Studovala
jsem ‰véd‰tinu na hospodáfiské akade-
mii v Kielu a v jiÏním ·védsku jsem si
hledala místo pro nûkolikamûsíãní stáÏ
v cizinû. Na Internetu jsem narazila na
Carolu Lindovou. To, co jsem si tam o ní
a o její práci pfieãetla, bylo pro mû tak
fascinující a zároveÀ nepochopitelné, Ïe
jsem chtûla pfiijít celé vûci na kloub,
vypráví Karin Müllerová. 
V následujících mûsících doprovázela
Carolu Lindovou pfii její práci zvífiecí tlu-
moãnice a fyzioterapeutky koní, dûlala
rozhovory s úãastníky kursu a sama se

zúãastnila nesãetn˘ch semináfiÛ. Dlouho
jsem v tom hledala nûjak˘ háãek, ale
dodne‰ka jsem nic nena‰la, pfiiznává.
Naopak: odhalila jsem svÛj vlastní ‰est˘
smysl a nacviãila si schopnost komuniko-
vat se zvífiat. Tolik Karin Müllerová. 
Dnes sama pofiádá kursy v celé nûmecky
mluvící oblasti i za jejími hranicemi.
Pfiirozenû k ní Carola Lindová zajíÏdí na
náv‰tûvu a také jako pfiedná‰ející do
Equibalance Centrum Eichenhof ve
Wettmaru u Hannoveru, kter˘ vede.

Gabriela Metzová
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Telepatie mezi ãlovûkem a psem

Stále vût‰í mnoÏství majitelÛ zvífiat
doufá, Ïe se jim podafií zintenzivnit
vztah k jejich zvífiatÛm za pomoci
telepatick˘ch schopností

Karin Müllerová si uÏ udûlala 
jméno i jako autorka knih pro dûti

K telepatii
patfií také
uvolnûné
d˘chání
a koncentrace 

SP 07/05 06-08 Telepatie  21.6.2005 6:55  Stránka 8


