Proč, jak a kde úspěšně studovat esoteriku,
parapsychologii nebo psychotroniku
Parapsychologie a psychotronika svým obsahem a zaměřením spadají do
oblasti zvané přírodní vědy. Nejbližším oborem, který lze oficiálně studovat na
vysokých školách nebo i samostudiem je psychologie, která se zabývá duševními
vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy. Parapsychologie a její
praktiky se pohybují v oblasti mimosmyslového vnímání ESP (ESP = extra-sensory
perception).
Parapsychologie (jinak také psychotronika, metapsychologie, ESP) je obor
nadsmyslových jevů, zabývající se výjimečnými psychickými schopnostmi (například
přenosem informací, manipulací se subjekty i hmotou, léčbou, migrací duše apod.), které
nejsou v současné době zatím vědecky vysvětlitelné a vědecky prokazatelné, ačkoliv již
mnoho let existují a jsou naprosto zřejmé. Můžeme zde zahrnout například i hypnózu a
sugesce, práce s energiemi, některé mimosmyslové projevy jasnovidectví a věštění (ne
astrologii, numerologii, karty apod.), cestování mimo čas a prostor, terapii i některé seriózní
formy esoteriky, například okultismus, magii, různé zázraky, záhady apod.

Současná věda sice parapsychologii neuznává, neboť ji (prozatím) sama neumí
vysvětlit, avšak nemůže ji a ani její projevy a existenci vyvrátit. S tím úzce souvisí i fakt, že
přes mnohé nesporné a věrohodně doložené parapsychologické nebo metafyzické projevy tyto
nelze vždy a kdykoli přesně a spolehlivě opakovat. Jde o oblast jevů mimo naše smysly a
racionální chápání, odehrávající se z našeho pohledu jakoby v jiných dimenzích a mimo náš
pozemský čas a prostor.
Obory parapsychologii a psychotroniku (stejně tak jako i ostatní seriózní esoterické
obory a oblasti) tedy nelze studovat oficiálně a přímo, jako jediné a hlavní zaměření. Je to
možné pouze samostudiem špatně dostupné odborné literatury (na rozdíl od nadbytku
populárních komerčně zaměřených a nepostradatelných brožurek, většinou špatných překladů
zahraničních bestsellerů s přitažlivými a lákavými názvy), avšak například v antikvariátech
lze občas narazit na hotové poklady, přičemž rok jejich vydání není zas až tak podstatný (z
českých autorů a v češtině jsou to například Břetislav Kafka, Milan Rýzl, Jan Hnilica a další).
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Výše zmíněné populární brožurky jsou jen jakýmsi základním mezistupněm a úvodem
k pochopení literatury odborné a k orientaci v této oblasti, což vám po čase napomůže v
rozlišení, výběru a pochopení relevantních a užitečných informací z literatury odborněji
zaměřené, obsahující například teoretické výklady, fenomény, tabulky, výsledky výzkumu i
praktické zkušenosti. Rovněž některé články v současných odborných periodikách i některé
pořady v různých médiích už i připouštějí existenci různých "zázraků" a snaží se o jejich
publicitu a seriózní vědecké vysvětlení. Časem sami získáte přehled, možnost srovnání a tím i
schopnost rozlišit kvalitu těchto zdrojů.

Samostudium je vždy dlouhodobé, mnoholeté a prakticky nikdy nekončící, je nikým
druhým neřízené a proto vždy vede k jedinečnému, pouze vlastním zájmem a pílí vedenému
vývoji, vlastnímu směru a šíři záběru, mnohdy vede i k vlastnímu dlouholetému výzkumu a
ústí taktéž i k možnostem praktického uplatnění takto získaných znalostí a dovedností, a
samozřejmě, že v pouze v pozitivním smyslu.
Možnosti uplatnění mohou být podle potřeby k pomoci sobě nebo druhým, například k
vyřešení různých problémů, k léčení a terapii, k jasnovidectví a věštění, ke změně stavu nebo
průběhu nějaké akce, k získání informací, k ovlivnění nebo manipulaci nebo k realizaci
nejrůznějších „zázraků“ apod.

Parapsychologie i psychotronika jsou obory z oblasti duševní a tudíž zvládnutí jejich
studia vyžaduje i jisté vrozené psychické schopnosti, například zvýšenou emotivní citlivost,
intuici, vnímavost, kreativitu, vytrvalost, cílevědomost a houževnatost, nutný je i hluboký
zájem i schopnosti hledání a nacházení nových souvislostí.
Nutná je rovněž i psychickou síla, vytrvalost, sebekontrola, silná vůle, chtění,
přesvědčení o úspěchu a psychická odolnost, které jsou nezbytné pro udržení a zachování
vlastní psychiky v určitých mezích a taktéž i k zachování nadhledu, soudnosti a zdravého
rozumu i těla (praktikování je fyzicky i psychicky vyčerpávající a nic se nemá přehánět).
Vrozené schopnosti lze vhodnými cvičeními dále rozvíjet a prohlubovat.
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Mimosmyslové vnímání je mnohdy v rozporu s pozemským materiálním chápáním
světa, s jeho realitou, zákony a principy. Je psychicky i časově náročné vyrovnat se vnitřně se
novým poznáním, že vše je úplně jinak, než nás dlouhá léta učili ve škole a čemu jsme
doposud věřili. To platí zejména pro materiálně založené jedince, neboť duchovně smýšlející
a věřící jsou k různým "zázrakům" a "zázračným" projevům připravenější.
Studium parapsychologie odhaluje a otevírá nové možnosti a schopnosti. V této
souvislosti je tak naprosto nezbytné vlastní osobní pozitivní zaměření a charakterová a
morální vyzrálost ve smyslu odolnosti ke zneužití nabytých informací, znalostí a praktických
dovedností. Možnosti zneužití parapsychologie mohou být například k ovládání a manipulaci
s jinými subjekty (lidé, dav), materiály, objekty, stavy, zdravím, situacemi, postupy nebo
procesy v určitém, zejména negativním směru a zájmu.

Pokud váš zájem o studium v této oblast stále trvá nebo již máte v této oblasti nějaké
znalosti, dovednosti a zkušenosti a taktéž máte i potřebné vlastnosti a předpoklady, tak
můžete začít či pokračovat sami, a to kdykoli, pokud na to máte dostatek volného času.
Předpokládejte však, že toto poznání skutečnosti a pravdy hodně změní vaši osobnost i
vaše vnímání a chápání světa a pozemských hodnot, zejména vztah k životu, k ostatním
lidem, k okolí, k majetku, ke společenskému dění, prostě ke všemu a že se tím změní i celý
váš další život. Podle vlastních zkušeností a díky pozitivnímu přístupu bohudík k lepšímu.
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