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Mechanismus biolokace p ůsobí za pomoci virgule nebo jiných pom ůcek za
jedné obecné podmínky.

Nejprve ji vysv ětlíme. Podstata je ve schopnosti operátora "odcizit" ,
"zapomenout" svoji ruku, (nebo dokonce celé t ělo) a odpojit své mentální řízení. Tato
schopnost n ěkdy bývá vrozená, ale m ůže být také snadno rozvinuta metodami
psychické autoregulace. Je jedním ze základních prvk ů lajajógy (laja znamená
rozplynutí, zmizení). Jaký mechanismus p řivádí virguli nebo jiný p ředmět do pohybu?

První mechanismus tvo ří reakce bioenergetických struktur operátora na vn ější
pole r ůzné povahy. Nap ř. při pohybu operátora po povrchu Zem ě (nebo nad ním)
přetíná hranice zón, polí, ur čených mineralogickou nebo jinou strukturou zemské
kůry. Nejz řetelněji se to projevuje na tzv. "místech síly". P ři protínání hranic takových
míst pozorujeme klesání, stoupání, odklon p ředmětu, který operátor drží v ruce, nebo
změnu rychlosti otá čení virgule. Povaha samotného p ředmětu použitého jako
indikátor nemá pochopiteln ě zásadní význam. M ůže to být d řevěný prut nebo jakýkoli
jiný lehký p ředmět podobného tvaru; jestliže se používá bioloka ční virgule, nezáleží
na tom, z čeho je vyrobena. Tímto zp ůsobem je možno nalézt nerostná ložiska, dutiny
pod zemí i ve st ěnách, podzemní roury atd. Stejným zp ůsobem se provádí zkoumání
energeticky nabitých p ředmětů, které jsou výsledkem lidské činnosti, a rovn ěž
lidských t ěl, protože ta také vytvá řejí bioenergetická pole.

Druhý mechanismus biolokace je založen na p ůsobení vn ějšího v ědomí na
ruku operátora. Tento jev je analogický metod ě autografie, tzv. automatické psaní (viz
např. 22) a některým jiným parapsychologickým jev ům. Takovým zp ůsobem je možné
při zkoumání energeticky stejnorodých p ředmětů dostávat odpov ědi typu "ano" nebo
"ne", kvantitativ ě hodnotit jevy (podle úhlu odklonu nebo rychlosti o táčení virgule),
nacházet p ředměty (v terénu nebo podle mapy, schematu) atp.

Důležité je upozornit, že jestliže první mechanismus zabezp ečuje objektivitu
pozorování, pak u druhého tomu tak být nemusí. Proto že při praxi se oba
mechanismy mohou slu čovat p ři téže činnosti, je t řeba vždy kriticky hodnotit
výsledky, zejména mají-li etický význam.

Používání bioloka čních pom ůcek jako je virgule, kyvadlo, vrbový proutek atp.
není vůbec zapot řebí. Nejlepším a nejcitliv ějším bioloka čním prost ředkem je
zjemněné a správn ě krystalizované lidské v ědomí. Dospívají k tomu n ěkte ří lidé, kte ří
zpočátku používali nástroje, a tak rozvinuli citlivost sv ého vědomí. Jednodušeji a
rychleji lze získat takové schopnosti metodami rádžajó gy a buddhijógy.
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