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SZKOŁA PARAPSYCHOLOGII, 
PSYCHOTRONIKI, EZOTERYKI  

I ROZWOJU DUCHOWEGO –  
KURS PARAPSYCHOLOGII – podsumowanie lekcji 

„Poznaj parapsychologię” 
 

Parapsychologia to dziedzina, która zajmuje się badaniem anomalnych zjawisk mentalnych, 
czyli tak zwanych zjawisk paranormalnych, a w szczególności jasnowidzenia, psychokinezy, 
prekognicji i telepatii. 
 
Psychotronika - interdyscyplinarna dyscyplina badawcza, której celem jest badanie zjawisk 
paranormalnych pod względem naukowym. 
 
Biotronika – zajmuje się oddziaływaniem zjawisk paranormalnych oraz różnych 
promieniowań na człowieka i jego otoczenie. Metodą badawczą jest głównie radiestezja. 
 
Psionika to określenie dla wszystkich zjawisk paranormalnych. 
 
Spirytyzm to rodzaj filozofii, która opiera się na wierze, że w człowieku jest rodzaj 
specjalnego, świadomego czynnika. Ten myślący czynnik właśnie, który w religiach bywa 
nazywany duszą, ma się oddzielać po śmierci od ciała i może inkarnować się w kolejne.  
 
Według teorii spirytualizmu, cały wszechświat ma naturę duchową. Świat materialny zaś jest 
przejawem aktywności siły duchowej Wszechświata, którą można nazywać bogiem, 
absolutem, wyższą inteligencją czy inaczej. 

Wg spirytualizmu możliwy jest kontakt z duchami za pomocą osoby, która jest medium. 
Spirytualiści uważają, że takie duchy mogą być pomocnikami czy przewodnikami osób 
żyjących.  
Ezoteryka, czy też ezoteryzm, ma reprezentować wiedzę, która w teorii ma być dostępna 
jedynie dla osób wybranych. 
Ezoterycy zajmują się szeroko pojętym rozwojem duchowym i nauką o nim. 
 
Okultyzm zakłada istnienie w człowieku i naturze pewnych tajemnych sił. Siły te są 
przedmiotem zainteresowania okultystów.  
 
Mistycyzm oznacza łączność człowieka z rzeczywistością duchową. Jest to doświadczenie 
bezpośrednie, a więc niezależne od wszelkich rytuałów, choć może mieć charakter religijny. 
Może bowiem oznaczać łączność z Bogiem danej religii lub Jednią oraz jej poszukiwanie. 
 
Zjawiska paranormalne są to rzadkie fenomeny, których przyczyny nie są obecnie znane 
współczesnej nauce. 
 
Postrzeganie pozazmysłowe (ESP, z ang. ExtraSensory Perception) to umiejętność 
zdobywania informacji inaczej, niż za pomocą znanych obecnie zmysłów, czyli np. wzroku, 
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słuchu, węchu, smaku, dotyku czy priopercepcji. Czasem uważa się, że istnieje tak zwany   
„szósty zmysł”. 
 
Zdolności paranormalne są to zdolności w zakresie wywoływania zjawisk paranormalnych. 
Telepatia to zdolność związana z jasnosłyszeniem ludzkich myśli. Telepata odbierać ludzkie 
myśli. 
 
Jasnowidzenie jest to umiejętność widzenia energii takich, jak aura, dusze czy myślokształty. 
Ponadto jasnowidz potrafi również widzieć odległe miejsca. Jasnowidzenie w potocznym 
słowa tego znaczeniu oznacza widzenie przyszłości.  
 
Prekognicja jest to widzenie przyszłości. Retrognicją nazywamy zdolność do widzenia 
zdarzeń przeszłych.  
 
Jasnosłyszenie w ogólnym tego słowa znaczeniu jest zdolnością do telepatii oraz słyszenia 
istot astralnych. 
 
Prorocze sny są to sny, które pozwalają widzieć przyszłość. Można by tę zdolność zaliczyć 
do rodzaju jasnowidzenia czy też bardziej do prekognicji. 
 
Mediumizm i channeling to w dużej mierze podobne do siebie zjawiska. Medium udostępnia 
czasowo swoje ciało duchowi, który chce coś przekazać najbliższym. Osoba stosująca 
channeling zaś raczej udostępnia swój umysł. 
 
Psychokineza polega na umiejętności poruszania przedmiotami bez ich dotykania – siłą woli. 
Wśród zdolności psychokinetycznych jest też zdolność do pirokinezy, czyli wywoływania 
pożarów siłą woli. 
 
Bilokacja jest to umiejętność, która polega na możliwości bycia w dwóch miejscach 
jednocześnie. 
 
Transmutacja jest to możliwość polegająca na przemianie jednego obiektu w drugi. 
 
Teleportacja jest to umiejętność polegająca na możliwości zmiany miejsca obiektu z 
pominięciem jego drogi w przestrzeni. Obiekt znika z jednego miejsca i pojawia się w innym. 
 
Lewitacja to zdolność do pokonania grawitacji, unoszenia się w powietrzu. Jest 
prawdopodobnie związana z umiejętnościami psychokinetycznymi. 
 
Duchy czy też dusze są to energetyczne esencje człowieka.  
 
Poltergeist, czyli zjawisko ducha stukającego prawdopodobnie nie są wbrew powszechnym 
przekonaniom wywoływane złośliwymi duchami (a przynajmniej nie zawsze). Zwykle 
źródłem tego fenomenu jest człowiek, który posiada nieuświadomione zdolności 
psychokinetyczne.   
Poltergeist nie tylko polega na wywoływaniu dźwięków. Może również powodować 
pojawianie się „znikąd” wody, ognia oraz za zjawiska typowe dla psychokinezy. 
 
Świadome sny to sny, w którym człowiek uświadamia sobie, że śni i ma możliwość 
wpływania na przebieg snu, wymyśla go i kieruje nim, jak reżyser filmem. 
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Psychometria to zdolność do odczuwania i przeżywania emocji i zdarzeń związanych z 
danym miejscem lub rzeczą. 
 
Dermooptyka to zdolność do „widzenia” skórą. 
 
Materializacja polega na pojawieniu się obiektu jakby „znikąd”. O ile to nie jest stworzenie 
się czegoś z niczego, to możliwe, że w jej przypadku mamy do czynienia z tak zwanym 
aportem, czyli przeniesieniem rzeczy z jednego miejsca do drugiego (teleportacja). 
 
Dematerializacja to zjawisko odwrotne do materializacji. Przedmiot znika – możliwe, że 
pojawia się po prostu w innym miejscu. 
 

 
Podsumowanie jednej z lekcji z kursu parapsychologii i ze szkoły parapsychologii, 
psychotroniki, ezoteryki i rozwoju duchowego. Zapisz się na kurs lub do rocznej szkoły. 
 
 
 
Marta Pyrchała-Zarzycka 
kursy@astrosalus.pl      506320330 
 
STRONY INTERNETOWE 
www.astrosalus.pl 
www.astrosalus.com 
http://kosmetyka-fitness.pl 
www.magia-zycia.com.pl 
www.sukces-biznes.pl 
www.edukacja-domowa.pl 
 
BLOGI 
http://astrosalus.pl/medycyna-naturalna/ 
http://astrosalus.pl/reiki/ 
http://kosmetyka-fitness.pl/ona/ 
http://sukces-biznes.pl/sukces/ 
http://magia-zycia.com.pl/duchowosc/ 
 
 


