Astrální cestování
exteriorizace - astrální projekce
S úspěchem používané metody pro astrální exteriorizaci (opuštění fyzického těla) jsou dvě:
•

probuzení se ve snu

•

provázková metoda (viz dále)

Pro zvýšení úspěšnosti obou metod se doporučuje
•

spát hlavou na sever

•

jíst lehká jídla (bezmasá)

•

žádný alkohol a tvrdé drogy (pervitin, kokain, heroin,..)

•

pití speciálních čajových směsí

Zde je popis provázkové metody:

Astrální projekce (c) Copyright 2.7.1994 Robert Bruce
Přeložil M.Štěpánek
Tato verze byla zcela přepracována a opravena, zpracoval jsem všechny otázky a komentáře došlé od prvního vydání. Jako projektor a mystik jsem se pokusil využít svých zkušeností za účelem vyřešení některých základních problémů, které lidé s projekcí mají. Stala se z
toho interaktivní práce díky konstruktivní zpětné vazbě a experimentování, které se v Internetu
probudilo. Určité aspekty astrální dimenze a procesu projekce jsou velice složité. Mnohé je nepochopeno, což může být velice zavádějící. Tento soubor článků se do této věci pokouší vrhnout trochu světla a, jak doufám, vysvětlit, oč se zde jedná. Teorie a závěry uvedené v tomto
pojednání pocházejí převážně z mé vlastní zkušenosti s projekcí. Cílem tohoto pojednání je vyvinout větší porozumění a nové, jednodušší a efektivnější techniky projekce. Myšlenky, teorie a
techniky, o nichž zde pojednávám, jsou neustále ve vývoji a jsou předmětem pro další úpravy a
změny, jakmile se vynoří nové objevy a nová porozumění.
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ČÁST 1 : OBECNÁ POJEDNÁNÍ
Co je to astrální dimenze?
Astrální dimenze je nejbližší dimenze k dimenzi fyzické. Překrývá a prostupuje svět jako obrovská síť vědomí, zachycuje a zachovává všechny myšlenky. Její obsah je vytvářen kolektivním vědomím celosvětové mysli.Obsahuje myšlenky, vzpomínky, fantazie a sny každé žijící bytosti na světě. Uvnitř ní způsobuje pravidlo přitažlivosti mezi podobným, že se tento oceán mysli rozkládá do
vrstev a jezírek. Tato jezírka myšlenek se obyčejně nazývají astrálními rovinami, astrálními světy, astrálními podrovinami nebo astrálními říšemi. Astrální dimenze je tvořena astrální látkou, která je výstižně popsána jako hmota mysli. Je neobyčejně citlivá na myšlenku a může se zformovat do jakéhokoliv tvaru nebo formy. Tyto výtvory mohou být natolik dokonalé, že jsou nerozeznatelné od
skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak to vysvětlit, je načrtnout srovnání mezi astrální látkou a neexponovaným fotografickým filmem. Jestliže tento film vystavíme světlu zaostřenému čočkou fotoaparátu, je na něj okamžitě zapsán perfektní obraz reality pomocí chemické reakce vyvolané světlem.
Jestliže je astrální látka vystavena myšlence zaostřené čočkou mysli, okamžitě se mimo astrální hmotu mysli zformuje dokonalý odraz reality reakcí astrální látky na myšlenku. Složitost a stálost jakéhokoliv výtvoru v astrální dimenzi závisí především na síle mysli, jež ho vytvořila.
Sny
Podvědomá mysl vytváří sny naladěním se na astrální dimenzi během spánku. Přitom může
vytvořit jakýkoliv scénář, který si přeje. To je způsob jakým podvědomá mysl řeší problémy a komunikuje s vědomím. Vytváří řady scénářů ze složitých myšlenkových forem a promítá je do hmoty
mysli v astrální dimenzi, kde se ustali. Vědomí pak ve stavu snění tyto vytvořené scénáře prožívá.
Podobně jako promítačka (podvědomí) promítá na plátno (astrální dimenze).
Myšlenkové formy
Po určité době astrální dimenze asimiluje každý nový objekt v reálném světě. Jeho reprezentace v myšlenkové formě nejprve narůstá v nejnižší části astrální dimenze, blízko k dimenzi fyzické a s postupem času je čím dál, tím stálejší. Čím větší pozornost je mu věnována tím rychleji roste. Čím výše v astrální dimenzi, popř. čím dále od dimenze fyzické jsme, tím méně nalézáme myšlenkových forem fyzického světa. Fyzické věci potřebují mnoho času, aby "prosákly" a získaly tvar ve
vyšší astrální dimenzi. Už jste někdy zkoušeli projít kolem neznámého domu ve tmě? Pravda, narazíte
do všeho možného. Ale jakmile se s ním dobře seznámíte a ve vaší mysli vznikne mentální obraz okolí, najdete cestu lépe. Čím déle zůstanete v tom domě, tím jasnější mentální obraz bude. Podobným
způsobem jsou věci, jako myšlenkové formy, asimilovány a rostou v jiných dimenzích. Generování
myšlenkových forem v astrální dimenzi také funguje zpětně. Jestliže objekt existoval dlouhý čas, vytvořil v astrální dimenzi trvalý otisk myšlenkové formy. I když je poté objekt zničen nebo přemístěn,
jeho myšlenková forma trvá dál.
V astrální dimenzi tak například můžete ve svém domě najít nábytek, který máte promíchaný
s vaším vlastním. To je zapříčiněno trouchnivějícími myšlenkovými formami starých věcí patřících
předchozím nájemníkům apod., které zde přetrvávají roky poté, co originály zmizely. Staré myšlenkové formy nenásledují svůj fyzický protějšek, jestliže je přemístěn. Nové začínají vyrůstat kdekoliv
se protějšek nachází, zatímco staré pomalu trouchniví. Čím déle je věc na jednom místě, tím silnější
bude na tom místě myšlenková forma. Stejným způsobem to funguje u staveb, konstrukcí a geologických útvarů. Můžete se promítnout do parku a nalézt tam dům, most, potok, kopec apod., který
tam již není. Čím výše stoupáte v astrální dimenzi, tím starší jsou myšlenkové formy nebo jste hlouběji zpět v geologickém čase.
Tempo růstu myšlenkové formy závisí vekou mírou na pozornosti, která je věnována předloze. Tak bude mít např. známý obraz vystavovaný a vysoce ceněný milióny daleko silnější myšlenkovou formu než obyčejný obrázek, který visí v něčí ložnici a vidělo jej jen pár lidi. Množství myšlenkových forem také závisí na tom, jak blízko k fyzické dimenzi se nacházíte. Jestliže jste velmi
blízko, jako při projekci v reálném čase nebo při OOBE, naleznete jen velmi málo myšlenkových fo4

rem, pokud vůbec nějaké. Při OOBE v reálném čase nejste zcela v astrální dimenzi, ale existujete v
astrální formě ve vyrovnávací zóně mezi fyzickou a astrální dimenzí.
Astrální vidění
Fyzické tělo nám umožňuje vidět pouze záběr pod úhlem 220 stupňů, tzn. vidíme pouze před
sebe, nikoliv za sebe, nad sebe a pod sebe v jeden okamžik. S astrálním tělem můžeme vidět do všech
stran najednou. To je sférické vidění. Aby vidění během projekce odpovídalo celoživotnímu návyku
frontálního pohledu, nutí nás síla zvyku zaměřit svou pozornost pouze jedním směrem, kde máme pocit, že je přední část našeho pohledu. Výhledy vzad, nahoru, dolů, vpravo a vlevo zůstávají, nejsou
však mozkem zpracovávány současně. Sférické vidění je jako být jedno velké mnohaplošné oko, které dokáže vidět všemi směry a naráz!
Astrální tělo nemá žádné fyzické orgány, ani oči. Jste nehmotný bod vědomí plovoucí
prostorem. Nepůsobí na vás gravitace ani jiné fyzikální zákony. V tomto stavu neexistuje žádné nahoře nebo dole, vzadu nebo vepředu, nalevo či napravo. Je to jen síla zvyku, která se snaží zachovat původní perspektivy i během projekce. Jestliže jste zcela v astrální dimenzi, je důležité pochopit sférické
vidění. Především pak, projektujete-li se v reálném čase blízko fyzické dimenze. Sférické vidění často
způsobí dojem, že jste v zrcadlovém obraze nebo obrácené kopii reality. To znamená, že například
váš dům bude vypadat obrácený zezadu dopředu. To je způsobeno ztrátou původního přirozeného výhledu během projekce. V určitém bodě projekce ztratíte orientaci a získáte výhled odlišný od normálního, tj. převrátíte se seshora dolů nebo dovnitř bez vašeho vědomí. To převrátí váš přirozený
levo-pravý, nahoře-dole výhled a oklame vaše podvědomí, které si převrátí místo, ve kterém se nacházíte, a vědomí pracuje správně.
Protože v astrální dimenzi nemáte fyzické tělo, chcete-li se podívat za sebe, nemusíte se otáčet ani jinak pohybovat. Stačí změníte-li svůj výhled směrem dozadu. To je pak příčinou zrcadlového
efektu; výhled dozadu je svým způsobem jako pohled do zrcadla. Podobného efektu dosáhneme, lehneme-li si a díváme se nad svou hlavu nebo stoupneme-li si na hlavu a pokoušíme se strefit levé a
pravé strany věcí. Způsobí to menší zmatení vašich smyslů pro levou a pravou, tj. musíte vědomě
uvažovat o tom, co je nalevo a co napravo z vaší obrácené pozice. Toto lehké zmatení je všechno, co
je třeba k oklamání podvědomí, které vytváří něco lépe akceptovatelného. Váš mozek není schopen
přizpůsobit se převrácení a tak vám dodá novou perspektivu odpovídající tomu, co považuje za levou
a pravou stranu. V okamžiku, kdy tuto anomálii vědomě odhalíte, je již pozdě to zvrátit. Mozek nepřijme vědomou záměnu pravé a levé strany.
Rozumíte-li však sférickému vidění a během projekce dojde k převrácení, není to již žádný
problém. Vezmete to na vědomí a nebudete se obávat, že plýtváte svým časem v jakési zrcadlové dimenzi, tj. máte-li v astrální dimenzi něco v plánu, můžete v tom pokračovat. Vše, co musíte udělat, je
odhadnout své pravo-levé souřadnice podle budovy nebo něčeho podobného v okolí, a ignorovat zcela své smysly pro pravou a levou. Všechno, co v astrální dimenzi vidíte, je přímo vnímáno vaší myslí.
To je jednoduchý podnět pro vaše podvědomí - zamotat nebo převrátit během projekce všechny nebo
alespoň některé vědomé vjemy.
Pozn.: Toto převrácení výhledu se může přihodit během projekce v reálném čase mnohokrát.
Tvůrčí schopnost vizualizace
Podvědomí má nesrovnatelně větší schopnosti vizualizace než vědomí. Je to jako srovnávat
superpočítač s dětskou kalkulačkou. Tento rozdíl může během vědomé projekce v astrální dimenzi
nebo během průzračného snu, kde je vědomí uvědomělé, způsobit velký zmatek. Podvědomí vře pod
povrchem během každé projekce. Všechny ty tvůrčí schopnosti se náhle tlačí ven a využijí každé příležitosti. Tento rozdíl v tvůrčích schopnostech spolu se zvykem na frontální výhled je příčinou efektu
Alenky v Říši divů. Hned to vysvětlím...
Spojte si dohromady tyto skutečnosti:
Neuvěřitelné tvůrčí schopnosti podvědomí
Slabé tvůrčí schopnosti vědomé mysli
Citlivost astrální látky na myšlenku
Sférické vidění
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Převrácení levé a pravé strany
- a máte recept na totální zmatek.
Efekt Alenky v Říši divů
Projektujete své astrální tělo a rozhlížíte se po vašem pokoji. Vše vypadá normálně, když
najednou zjistíte, že dveře jsou ve špatné zdi! Zatímco jste se rozhlíželi, spatřili jste dveře zpětným
pohledem matoucím vaši přirozenou perspektivu. Mozek se nemůže přizpůsobit, neboť váš pohled
dopředu na nábytek, okno, obraz atp. je normální, avšak vyhlídka dozadu je převrácená. To povzbudí
podvědomí k vytvoření dveří tam, kde by podle něj měly být. Podíváte-li se na tyto dveře vypadají
skutečně, jakkoliv víte, že tam nepatří. Jakmile jednou byly vytvořeny, nelze to vzít zpět, protože by
to vaše vědomí nebylo schopno akceptovat - hmatatelné dveře nemívají ve zvyku mizet vám před očima. Když se otočíte k místu, kde mají dveře skutečně být, obyčejně je tam také najdete.
Nyní můžete mít dvoje nebo vícery dveře tam, kde mají být jedny. Projdete-li skutečnými
dveřmi, najdete snad zbytek domu tak, jak má být. Projdete-li však falešnými dveřmi, mysl ví, že je to
klam a nenechá je otevřít do normální části vašeho domu, která tam jasně nemůže být. Otevřete-li
tedy tyto dveře, spatříte něco jiného. Obyčejně to bývá pasáž nebo chodba, kterou v domě nemáte, ústící do jiných částí domu, které ve skutečnosti také neexistují. Projdete-li tedy těmito dveřmi, jste v
Říši divů, kde je cokoliv možné, ne však věrohodné. Takto vstupujete do astrální dimenze skrze nekontrolované tvoření, dveřmi, které neexistují, ale nyní jsou.
Jakmile jednou podvědomí začne tvořit tímto způsobem, další výtvory se začnou množit geometrickou řadou. Vědomé mysli nezbývá, než se přizpůsobit abnormální situaci, v níž se nachází. V určitém stupni tohoto maelstromu kreativity se podvědomí docela ztratí a začne se ladit na jiné části astrální dimenze. V tomto okamžiku jakékoliv zdání reality vyprchá a zcela se propadnete do astrální dimenze.
Existuje mnoho způsobů, kterými tento "Alenka" efekt během projekce vzniká, uvedený
příklad byl pouze jednou z více možností. Mnoho projektoru ztratilo někdy během projekce kontrolu.
Objekty se objevují, mizí a vůbec všechno začne být poněkud zvláštní. To je v podstatě způsobeno
spuštěním obrovských tvůrčích schopností podvědomí. Začne vytvářet a smazávat věci, vylaďovat se
na jiné oblasti astrální dimenze a všeobecně dělat projektorovi všechno těžší.
Abyste se vyhnuli popsanému problému: koncentrujte se na to, co během projekce děláte a nenechte
svou mysl nekontrolovaně bloudit. Problém převrácení stran můžete minimalizovat koncentrací na
váš přední výhled, tzn. zaměřením na jeden směr v jednom okamžiku. Otáčíte-li se, sledujte místnost
okolo a nenechte výhled přeskočit náhle z jednoho směru do druhého. Máte-li vážné plány, astrální
dimenze není vhodné místo pro relaxaci. Nicméně obrovskou schopnost vizualizace podvědomí můžete zužitkovat. Je to neobyčejně cenný nástroj, víte- li, jak jej použít. V třetí části této série naznačím, jakým způsobem tak učinit, pod hlavičkou: "Projekce do virtuální reality", kde se zmíním o tom,
jak si vytvořit vlastní astrální říši.
Rozplývající se ruce
Projektujete-li své astrální tělo blízko fyzické dimenze, nemáte tělo jako takové. Mysl to
však není schopna přijmout, a tak obstará tělo v myšlenkové formě tvořené éterickou látkou. Jestliže
pohlédnete na své tělo, řekněme třeba na ruce, zjistíte, že se začínají velmi rychle rozplývat. Začínají
blednout a řídnout a v několika sekundách se vaše prsty rozpustí jako kousek ledu pod plamenem pochodně. Zkrátí se na bledé pahýly a poté se začne rozplývat i zbytek vaší ruky a paže. Tento efekt
zřejmě nastává pouze tehdy, snažíte-li se úmyslně prohlížet některou část těla nebo něco vědomě vytvořit. Záměrné prohlížení astrálního těla tímto způsobem využívá vědomé mysli, která má jen slabé
tvůrčí schopnosti a nedokáže udržet složité tvary delší dobu, což způsobuje popisovaný efekt. Jestliže
během projekce zahlédnete mimochodem některou část svého těla, k efektu nedochází.
Objekty vytvořené v myšlenkových formách
Během projekce můžete vědomé mysli využívat k tvoření různých objektů. Trvání objektů v
myšlenkové formě závisí na síle vaší tvůrčí vizualizační schopnosti. Dále to záleží také na úsilí a čase,
které jste tvorbě věnovali. Stejný jev rozplývání se děje se vším, co je vědomě vytvořeno v astrální di6

menzi. Vytvoříte-li např. meč, objeví se ve vaší ruce během okamžiku potom, co si ho představíte, a
následně se rozplyne stejně jako se to stalo s rukou. Koncentrujete-li se na něj, můžete jej udržet,
avšak v momentě, kdy vaše koncentrace zakolísá, začne se rozplývat i výtvor. Podobně je to s vizualizací v reálném světě. Je to obtížné a musíte se dostatečně soustředit, abyste udrželi vizualizaci ve
svém vnitřním oku. Jakmile vaše koncentrace vyprchá, potká totéž i vizualizovanou představu.
Ukazuje se tím obrovský rozdíl mezi tvůrčími schopnostmi vědomé a podvědomé mysli. Abyste dali
vznik stálému objektu v myšlenkové formě, musíte přesvědčit podvědomí, aby jej pro vás vytvořilo.
Jak dochází k projekci?
Během spánku se energetické tělo (éterické tělo, vitální obal) začíná nabíjet. Toto může
energetické tělo normálně dělat pouze v expandovaném stavu během spánku. Jakmile expanduje, čakry do něj přivádí energii ve formě éterické látky. Během tohoto procesu obnovování energie se astrální tělo oddělí a naladí se na astrální dimenzi, kde může vytvářet a prožívat sny. Provádíte-li toto
oddělení vědomě nebo uvědomíte-li si sama sebe, poté co k němu dojde, můžete jej do určité míry řídit. Tím vznikne OOBE, astrální projekce nebo průzračný sen.
OOBE
OOBE (Out Of Body Experience = zážitek mimo tělo) je projekce v reálném čase, blízko
fyzického světa. Často nastává jako část zážitků blízkých smrti. Osobnost je vyhozena z vlastního
těla následkem nějakého těžkého traumatu, tzn. automobilové nehody, chirurgické operace, srdeční
zástavy, narození dítěte apod. Účastníci OOBE jsou si vědomi věcí, které se dějí v reálném světě a
v reálném čase, jako rozmluv a událostí probíhajících vedle nebo blízko jejich fyzického těla. V
mnoha případech pak po návratu do svého těla tyto rozmluvy a události přesně popisují.
Pozn.:OOBE se poněkud liší od astrální projekce nebo průzračného snění tím, že jsou objektivní a probíhají v reálném čase. To je způsobeno velkým množstvím éterické látky obsažené v
astrálním těle, které je drženo blízko fyzického světa.
Existují dvě hlavní příčiny OOBE v reálném čase:
1. Tělo je blízko smrti, nebo se tak domnívá, což zapříčiňuje odliv velkého množství éterické látky
do astrálního těla v rámci přípravy na smrt.
2. Osoba má aktivní čakry, které provádějí podobnou věc, tj. přelévají éterickou látku do astrálního
těla. Aktivní čakry může mít člověk od přírody nebo je lze vyvinout cvičením.
Pozn.:Jestliže čakry produkují dostatek éterické látky, můžete vědomě vyvolat OOBE v reálném čase.
Při OOBE je realita skutečná a čas normální (reálný).
Projektujete-li se do fyzického světa v reálném čase jako při OOBE, je to ve skutečnosti hraniční
prostor vyrovnávací zóny mezi fyzickou a astrální dimenzí. Jestliže astrální tělo obsahuje dostatek
éterické látky, může existovat pouze v nepatrné vzdálenosti od stádia reality. Projekce je tedy v reálném čase a tak blízko fyzické dimenze, že rozdíl téměř není znát.
Pozn.: Mnohokrát jsem to při projekci v reálném čase během dne vyzkoušel a prozkoumával
místní oblast, kde jsem hledal práce na silnici, nehody a jiné události, a poté si ověřoval
přesnost a pravdivost těchto zjištění. Ve fyzickém světě existují silné přirozené bariéry pro
OOBE v reálném čase. Jednou z nich je množství éterické látky produkované a dodávané astrálnímu tělu. Tím je omezena délka projekce podle stupně vyvinutosti a ovládnutí čaker.
Astrální projekce
Astrální tělo je projektováno do astrální dimenze, kde jsou věci zcela odlišné od reálného
světa. Čas je zdeformovaný a rozpínavý, tzn. hodina v astrální dimenzi může být jako pár minut v dimenzi fyzické, což záleží na tom, v jaké části astrální dimenze se nacházíte. Realita je pohyblivá a
proměnlivá.
Průzračný sen
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To je případ, kdy si člověk během snu zcela uvědomuje, že sní. Buď získá určitý druh vědomé kontroly nad během událostí nebo upravuje zážitek pro astrální projekci. Průzračné snění se
podobá astrální projekci více než OOBE, neboť jsou čas a realita zkreslené.
Astrální projekce nebo průzračný sen?
Mnozí projektoři ztratí vědomí před opuštěním svého těla. Vědomí se navrátí po skutečném
oddělení od fyzického těla a to se již obyčejně nacházíte v astrální dimenzi. Jestliže únik z vašeho těla
není vědomý, máte vlastně průzračný sen, ne astrální projekci. Všechny tři typy projekce jsou v úzkých vztazích - všechny znamenají oddělení astrálního a fyzického těla a prožívání reality mimo fyzickou schránku.

ČÁST 2: ZAČÍNÁME
Potom, co fyzické tělo usne, astrální tělo se promítá do fyzického světa. Jakmile energetické tělo expanduje, astrální tělo volně plyne a vznáší se nad fyzickým tělem, ale v rámci
ochranného pole expandovaného energetického těla. Uvnitř tohoto pole, známého jako rozsah působení šňůry, se astrální tělo drží blízko fyzického světa, neboť je v poli éterické látky. Při vědomé
astrální projekci se může zdát, že se projektujete přímo do astrální roviny. Vždy je tu však na začátku mezistádium, kdy existujete jako astrální forma blízko fyzické dimenze. Toto stadium projekce
můžete přehlédnout, jestliže v momentu projekce ztratíte vědomí. Prostor kolem těla v rozsahu působení šňůry je naplněn éterickou látkou a astrální tělo je v reálném čase zadržováno v tomto poli,
blízko fyzické dimenze.
Éterická látka
Éterická látka je substance skutečné životní síly vytvářená všemi živými tvory pouze tím,
že jsou naživu. Je to substance někde mezi fyzickou a astrální látkou, zčásti fyzická a zčásti astrální.
Éterická látka má určitou váhu. Je to velmi čistá substance mezi hmotou a energií a je podobná své
hrubější obdobě - ektoplasmě. Za účelem poznání tohoto jevu byl prováděn vědecký výzkum.
Umírající lidé v nemocnicích byli se svými postelemi umístěni na citlivé váhy krátce před úmrtím a
připojeni na monitory EEG a EKG. Ve všech případech byla v okamžiku smrti zaznamenána náhlá
ztráta hmotnosti kolem 8 gramů. To je způsobeno přelivem velkého množství éterické látky do astrálního těla v okamžiku fyzické smrti. To je podobné náhlému přesunu éterické látky do astrálního
těla během zážitku blízkých smrti, kdy se tělo domnívá, že umírá. Tento náhlý rozsáhlý přesun éte rické látky je počátkem procesu smrti. Podobným způsobem byla zkoumána také ektoplasma.
Zhmotňovací média byla umístěna na citlivé váhy a požádána, aby vytvářela ektoplasmu na jiných
citlivých vahách. Bylo zjištěno, že tato média ztratí právě takovou váhu, jaká přibude s ektoplasmou na druhé váze. Jestliže médium ektoplasmu zpětně absorbovalo, došlo k opačnému jevu.
Ektoplasma je vytvářena čakrami. Přeměňují část fyzikální hmoty z těla média na jinou substanci
ektoplasmu.
Interdimenzionální jev
Jakákoliv nefyzická nebo disinkarnovaná entita včetně astrálního těla musí v reálném čase
blízko fyzické dimenze obsahovat éterickou látku. Nefyzické entity se bez éterické látky stáhnou
zpět do dimenze, kde vznikly. Éterickou látku lze získat pouze z živých obyvatel fyzického světa.
Tok energie
Známá stříbrná šňůra dokáže více než pouze spoutat dvě těla. Je to skutečná pupeční šňůra
přenášející informace a energii mezi fyzickým a subtilním tělem. Někteří projektoři ji vidí, jiní ne.
Někdy vychází z pupku, jindy z čela. Oblast, odkud šňůra vychází, může záviset na aktivitě čaker.
Nejsilnější a nejaktivnější čakra může řídit tok energie do subtilního těla. Záleží též na víře projektora a tvůrčí síle podvědomí. Šňůra se obvykle objeví právě tam, kde čekáte, že se objeví.
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Jakmile astrální tělo vstoupí do astrální dimenze, musí být z čaker dobře zásobováno astrální energií, aby mohlo v této dimenzi interagovat. Jasná astrální paměť závisí velkou měrou na
přístupné energii. Protože je astrální dimenze přirozenou sférou astrálního těla, nevymizí odtud
kvůli nedostatku energie. Stejně jako v reálném světe - jestliže člověk několik dní nejedl a nespal,
nezmizí do jiné dimenze. Pouze zeslábne, bude netečný a nebude příliš reagovat na fyzický svět.
Astrální mysl musí mít dost energie pro jasné a živé vzpomínky. Tyto astrální vzpomínky
musí být dostatečně silné, aby vytvořily správný záznam ve fyzickém mozku tak, aby si je fyzická
mysl mohla po probuzení vybavit. Např.: Nebudete-li spát několik dní, budete unavení, apatičtí a
vaše interakce s realitou bude chabá a vágní. Shlédnete-li v tomto stavu nějaký film, budete si pa matovat jen málo. Později si možná budete vybavovat pouze útržky a všechny vzpomínky budou
rozmazané a nejasné. Budete-li se však dívat na film dobře odpočatí, svěží a plní energie, dopadne
to jinak. Budete dobře vnímat vše, co se děje, a bude to pro vás požitek. Vaše paměť pak bude jasná
jak krystal.
Analogicky vypadá výsledek astrálního výletu. Jestliže má astrální tělo nedostatek energie,
dojmy z výletu nejsou dost jasné. Jak jsem poznamenal dříve, vzpomínky musí být živé a silné, aby
se zapsaly do fyzického mozku a zážitek byl zapamatován.
Využití čaker
Plné vyvinutí čaker a jejich ovládnutí může trvat mnoho let, podle přirozených předpokladů.
To vám ovšem nebrání využívat je jednoduchým způsobem pro vylepšení vašich
OOBE a průzračných snů již v ranné fázi vývoje. Shromažďování energie a stimulování čaker je velice jednoduché. Tato shromážděná energie bude automaticky proudit do vašeho astrálního těla před a
během projekce. S učením, jak shromažďovat energii a řídit tok energie čakrami, se začne měnit povaha vašich snů, průzračných snů a OOBE. To vám svým způsobem dává druhý život plný bohatých
zážitků, z kterých se můžete těšit, učit a růst po duševní stránce.
Vyšší úrovně a jejich vyrovnávací zóny
Obecně uznávaná jména sedmi známých úrovní existence od nejnižší po nejvyšší jsou: Fyzická, Astrální, Mentální, Buddhická, Átmická, Anupadaka a Adi. Tyto vyšší roviny jsou svou strukturou podobné astrální dimenzi, ale na mnohem vyšší úrovni vědomí a jsou od ní zcela odděleny.
Mezi rozdílnými úrovněmi jsou přechodné oblasti neboli vyrovnávací zóny někdy nazývané nižšími
podrovinami. Dobrou analogií k rozdílným dimenzím a jejich vyrovnávacím zónám je zemská atmosféra: jestliže by vzduch pozemské atmosféry byl astrální dimenze, stratosféra by byla vyrovnávací
zóna a vesmírné vakuum by bylo mentální dimenzí. Zemskou atmosférou můžete lítat normálním
letadlem/astrálním tělem, velmi výkonné tryskové letadlo potřebujete, abyste se dostali do stratosféry,
ale abyste mohli cestovat vesmírem, musíte mít vesmírnou loď/mentální tělo. To je vysvětlení, proč
potřebujete rozdílná subtilní těla, abyste mohli cestovat do těchto rozdílných úrovní existence.
Astrální tělo může vstoupit do vyrovnávacích zón nebo podrovin dimenzí nad a pod astrální
dimenzí, obsahuje-li správný typ energie. Pro existenci ve vyrovnávací zóně mezi fyzickou a astrální
úrovní (v reálném čase) musí astrální tělo obsahovat éterickou energii. Pro existenci ve vyrovnávací
zóně mezi astrální a mentální úrovní musí obsahovat mentální energii.
Projekce do vyšších úrovní
Při dostatečné kontrole čaker můžeme vytvořit energii pro tyto vyšší úrovně. Produkce
jednoho specifického typu energie vynese vědomí na odpovídající úroveň a posílí patřičně subtilní
tělo. Toho se obvykle dosahuje meditací pro pozvedávání vědomí a pokročilou práci s energií v čakrách. Vědomí pak může prožít tuto úroveň existence. Jestliže je k dispozici dostatek energie a jsou
vyhovující podmínky, meditátor může projektovat specifické subtilní tělo přímo do jeho přirozené
úrovně.
V závislosti na schopnostech operátora je vyšší tělo posilněno a projektováno z některého z
nižších. Astrální tělo v sobě obsahuje všechna ostatní subtilní těla a může během projekce projektovat
mentální tělo do mentální dimenze atd. Díky tomu získáme někdy rozmanitou sbírku vzpomínek z
jedné projekce. Základním pravidlem je, že tělo, které obsahuje největší množství energie, bude mít
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nejsilnější vzpomínky. Tyto dominantní vzpomínky budou uchovány fyzickou myslí po jejím návratu
do bdělého stavu. Vědomé projektování do vyšších úrovní než je astrální, vyžaduje vysoký stupeň
dovednosti. Musíte být mistry jak v pozvedávání vědomí tak v ovládání čaker, ale dá se to zvládnout.
Já jsem se již projektoval do Astrální, Mentální, Buddhické a Atmické úrovně existence. Obyčejně se
věří, že člověku jsou přístupné pouze Astrální, Mentální a Buddhická úroveň, zatímco do vyšší Adi a
Anupadaka úrovně není možné se projektovat. Tyto dimenze byly pojmenovány a popsány, takže tam
někdo být musel - jinak by byly neznámé (ale třeba se o nich ví zprostředkovaně od jiných, vyšších
bytostí). Jestliže si uvědomíte pravou přirozenost mysli, pochopíte, že neexistují žádné hranice.
Mimochodem: Tyto dimenze nemají žádnou cedulku, která by říkala: Vítejte do Astrální dimenze nebo Mentální dimenze, dávejte si pozor, na co myslíte!?. Nyní tedy popíši vyšší úrovně. Použil jsem tato uznaná jména.
Astrální dimenze
Je to svět naruby, podobný tomu, který našla Alenka v Říši divů. Všechno vypadá skutečně,
ale je to proměnlivé a nestálé. Můžete tu nalézt všechno - od základních, hrubých úrovní plných sexuální energie až po nádherná a poklidná místa plná spirituální harmonie. Čas je zde zkreslený a
rozpínavý. Hodina v astrální dimenzi vypadá jako pár minut ve fyzickém světe. Ve srovnání s fyzickým světem má mnohem vyšší vibrace. Je to jako přehrávat videokazetu dvacetinásobkem normální rychlosti, ačkoliv to není zřejmé, jste-li uvnitř. Pohyb mezi jezírky astrálních snů je pro většinu
projektorů záležitostí typu hop nebo trop. Musíte nashromáždit rozsáhlé zkušenosti, abyste mohli
podnikat plánované astrální cesty do specifických realit. V této dimenzi je nekonečné množství realit,
rovin, říší a snových jezírek. Jak jsem již podotknul, přirozeně se vrství a shlukují do jezírek spřízněných myšlenek. Během spánku nebo při průzračném snu podvědomí vytváří jedno jezírko speciálně pro vás, vaše osobní divadlo snů. Jestliže si uvědomíte sami sebe během snu, dostanete jej pod
kontrolu. Kontrola je převzata od výkonného podvědomí. Bez účinku jeho mocné kontroly se vaše
osobní zakázková říše změní. Budete se nalaďovat na jiné souhlasné části astrální dimenze a realita, v
níž se nacházíte se začne mísit s jinými realitami a získávat odlišný vzhled. Při vědomé projekci do
astrální dimenze se můžete naladit na jakoukoliv její část a cestovat do odlišných realit, jiných
snových jezírek nebo do jejich směsí. Na to existují různé techniky, ale všechny vyžadují nějakým
způsobem dezorientovat podvědomí a přinutit jej, aby vás přeneslo do jiné astrální reality. Někteří
projektoři se dívají na své rozplývající ruce. Jiní se otáčejí a způsobují záměnu stran. Tyto metody
dezorientují mysl a dávají podnět podvědomí naladit se na jinou část astrální dimenze.
Je velice složité popsat, jak se dá pohybovat mezi úrovněmi, zřejmě se to musíte naučit tím,
že to uděláte - metodou pokusu a omylu. Musíte se naučit, jak využívat a řídit podvědomí a jak je přimět k určité činnosti.
Projekce do virtuální reality
Zde je jednoduchá a spolehlivá metoda pro vytvoření vlastní říše: Vezměte plakát s příjemnou scenérií, něco jasného a slunečného. Čím větší, tím lepší, ale standardní plakátová velikost by
měla stačit. Pověste jej na zeď místnosti, v níž se hodláte projektovat, popř. v jiné místnosti, která je
poblíž. Vezměte reflektor a nastavte jej tak, aby osvětloval plakát, stačit bude i obyčejná stolní lampa.
Umístěte osvětlení nad nebo pod plakát, tak aby se po něm světlo rozptýlilo a osvětlovalo jej trochu
jako promítací plátno.
Vstup do vaší osobní říše: Když se projektujete, jděte proti plakátu a na nic nemyslete. Nepřemýšlejte o tom, co děláte, jenom na něj zírejte a pohybujte se k němu. Jakmile se k němu tímto
způsobem přiblížíte, vaše podvědomí vytvoří astrální říši podle plakátu. Jen se pohybujte až k plakátu
a do něj. Je to jako vkročení do jiného světa. V tomto světě bude vše přesně jako na plakátu. Odhalí se
normální třídimenzionální svět, přesná kopie, nerozeznatelná od reality.
Upravení světa podle svých představ: Vystřihněte a nalepte malé obrázky věcí nebo lidí, které chcete potkat v tomto světě, když do něj vstoupíte. Nenalepujte na plakát celé obrázky. Vezměte
nůžky a vystřihněte podle obrysu věc nebo člověka. Snažte se najít obrázky, které jsou přibližně ve
stejném měřítku jako plakát. Vystřihnete-li malý obrázek někoho, ať už živého nebo mrtvého, vaše
podvědomí vytvoří myšlenkovou formu jeho(její) tělesné schránky a on(a) tam na vás bude čekat. To
může být vynikající způsob, jak komunikovat s lidmi, kteří již zemřeli.
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Spiritistická komunikace: (moje teorie) Podvědomí vytvoří myšlenkovou formu tělesné schránky nějakého člověka. Tato schránka může být oživena perfektní a podrobnou pamětí vašeho podvědomí.
Je-li však láska mezi projektorem a vytvořenou osobou, duch této zemřelé osoby bude přitahován na
scénu a využije možnosti komunikovat s projektorem pomocí oživování vytvořeného obrázku jeho
starého těla.
Akašcké záznamy
Akašické záznamy se nacházejí ve vyrovnávací zóně mezi astrálním a mentálním světem,
zčásti jsou astrální, zčásti mentální, a svým způsobem se rozpínají mezi všechny úrovně. Jsou to záznamy všech myšlenek a všech událostí, které se kdy přihodily, něco jako obrovská až nekonečná
mentálně-historická obrázková kniha. Akašické záznamy také obsahují pravděpodobnosti pramenící z
minulých událostí, činů a myšlenek. Je to jako pohled do budoucnosti.
Pokud se naladíte na Akašické záznamy, nejspíše narazíte na události, které doprovázelo největší
množství energie. Z toho důvodu nejsnáze spatříte války a pohromy. Energie obklopující tyto události
jim dává vyniknout nad všechno ostatní a jsou tedy snáze viditelné. Pohlédnete-li do budoucnosti, do
oblasti pravděpodobnosti, vstoupíte do matoucího maelstrému symbolismu smíšeného se současnými
událostmi.Tento symbolismus je způsoben systémem víry většiny náboženství. Milióny lidí na světě
věřily tisíce let v určitou formu proroctví, ať již to je biblická „Kniha odhalení“ nebo Nostradamova
proroctví. Tato starodávná proroctví jsou bohatě prodchnuta symbolismem. Ten pak ovlivňuje způsob, jakým lidé myslí a sní o budoucnosti.
V Akašických záznamech se projevuje jako symbolická reprezentace budoucnosti. Symbolismus je
velkou pomocí, která usnadňuje konzultaci s Akašickými záznamy.
Akašický symbolismus můžete využít jako index. Např. lze poměrně snadno pochopit, že
odkaz „Psí Války“ reprezentuje válku.“Děsivá Zubatá“ je univerzální symbol smrti a destrukce. Takže pokud vás zajímá tento druh budoucích událostí, naladíte se na symbolický index pro válku a pak
listujete oddílem minulých a budoucích válek. Kromě jasnovideckých schopností při hledání minulých a budoucích událostí velmi pomohou znalosti z historie, geografie, náboženského symbolismu,
ústředních osobností při světových událostech a znaky států. Například co se týče vize budoucnosti,
kterou uvádím dále: Kdybych byl věděl kdo byl známou osobou mluvící k davu a rozpoznal o jakou
zemi se jedná, mohl jsem přesně předpovědět budoucí události, místo abych jim porozuměl až poté,
co se staly.
Vstoupil jsem do stavu vědomí zvaného Akašické záznamy. Tam jsem byl zaplaven morem
symbolismu. Viděl jsem ve čtyřech rozměrech naráz. Má vědomá mysl to dost dobře nemohla přijmout. Viděl jsem války, hladomory, epidemie, pohromy, zemětřesení, erupce sopek, pády letadel,
vraždy atd. Bylo to příšerně zmatené a depresivní. Přesto jsem spatřil kousek symbolismu, kterému
jsem porozuměl a naladil jsem se na něj. Děsivá Zubatá držela Psí Války (jak byli popsány mnohými
proroky). Tito psi byli strašlivé bestie s rudýma očima a slintajícími chřtány. Držela je ta postava s
kápí, zlou lebkou místo tváře a srpem v ruce. Spatřil jsem jak pustila psi, což symbolizovalo nadcházející válku.
Vznášel jsem se nad tím vším naladěn na tuto scénu, cítil jsem paprsky slunce a pach města
pode mnou. Viděl jsem muže stojícího na vyvýšeném podiu pod dvěmi obrovskými meči. Vedl charismatickou řeč k mnoha tisícům lidí. Jeden z mečů se proměnil na široký křižácký meč. Ten muž byl
Saddam Hussajn, bylo to v Bagdádu u památníku neznámého vojáka. Viděl jsem to šest měsíců před
začátkem války v Perském zálivu. Nevěděl jsem kdo je Saddam Hussajn nebo kde se scéna odehrála,
dokud jsem to neviděl v televizi během války v zálivu. Pohled do Akašických záznamů je jako listování nekonečným mentálním fotoalbem. Jste bombardováni děsivou řadou obrazů a zvuků z minulosti, přítomnosti a pravděpodobné budoucnosti. Musíte si vybrat některý z těchto myšlenkových záznamů, naladit se na něj a vstoupit dovnitř. Pak budete záznam prožívat jako kdybyste tam skutečně
byli a sledovali to v okamžiku, kdy se to děje. Konzultaci s Akašickými záznamy můžete provádět
sami, pokud máte dostatečné schopnosti, obvykle se tak ale děje za asistence vyspělé bytosti z vyšší
úrovně existence. Vše pak probíhá ve formě jakési prohlídky s telepatickým průvodcem. Enormní
množství informací je pro vás filtrováno a vybraný záznam minulých událostí nebo pravděpodobné
budoucnosti je vám jasnozřivě předveden pomocí telepatického spojení s knihovníkem.
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Někteří lidé tvrdí, že po vstupu do Akašických záznamů tam nalezli něco jako knihovnu se
skutečnými knihami. Minulost, přítomnost i budoucnost byla zaznamenána ve formě textu v těchto
knihách. Někdo dokonce říká, že přečetl záznam, a poté do něj vstoupil a prožil jej na vlastní kůži.
Všechna tato tvrzení odpovídají charakteru Akašických záznamů. Toto byly prohlídky za
podpory knihovníka, kdy Akašické záznamy byly předváděny jako něco dobře známého, snadno použitelného a snadno pochopitelného.
Mentální dimenze
Velkolepá dimenze! Proměnlivé řeky zvuků ohraničené duhovými břehy pulzujícího světla.
Myšlenky se objevují jako kaleidoskopické vzory světla a zvuku. Procházíte se poli nápadů pod třpytivým krystalickým nebem inspirace. Vstoupíte-li do tohoto světa, nesnažte se jej rozumově pochopit,
jinak byste mohli zešílet, neboť to je nad lidské chápání. Pouze to vše přijměte tak, jak to je, pohybujte se s proudem a užívejte si!
Myslím, že tato dimenze je tím, čemu starodávní Vikingové říkali „Duhový Most“ do Asgardu. Skutečně to vypadá, jako byste stoupali po duze do nějakého nádherného světa, kde musí jistě
prodlévat Bohové. Zůstávej zde v krásném úžasu. Nechej dítě v sobě hrát si v této pohádkové zemi
divů. Vše vypadá skutečně a stále.
Čas je ještě zkreslenější než v astrální dimenzi a realita je kaleidoskopická.
Buddhická dimenze
Je to hřejivý abstraktní svět plný dokonalého míru a nekonečné lásky. Průzračně bílá dimenze. Není zde žádný jiný zrakový nebo sluchový vjem, než všeprostupující, oslnivá Bílá. V této dimenzi velmi rychle zanecháte vědomého myšlení a vzdáte se individuality. Jakmile sem jednou
vstoupíte, není možné delší dobu přemýšlet (neexistuje k tomu žádný důvod). Cítíte neodolatelné
přání směrující vás k tichému klidu. Je to jako být pohroužen ve hřejivé, zářivě Bílé bavlnce. V tomto
světě přestanete být individui a stanete se součástí jednoho celku. Stejně tak přestanete být mužem či
ženou. Je to tak trochu jako návrat do mateřského lůna. Jste obklopeni, pohlceni a přijati nekonečným
láskyplným teplem, porozuměním, odpuštěním a usmířením.
Čas tu ztrácí jakýkoliv význam. Vstoupíte-li jednou do tohoto světa, již nikdy jej nechcete
opustit, nemůžete jej opustit, dokud vás vaše fyzické tělo nezavolá a nepřitáhne zpět. To je léčivé a
odpočinkové místo pro duši.

Atmicka dimenze
Tato dimenze se jeví jako svět duchů. Zde duchové čekají na ty, koho na zemi milovali. Je to stastne
místo shromazdovani. Místo, kde se kona opetne setkani dusi.
Světlo v tomto světě je nejzarivejsi, nejjasnější stribro, jasnější než zablesk svareciho oblouku. Je tak
jasné, že se zda nemožné do něj pohlednout, ale pres to všechno je to nanejvys jemne světlo, mekke a
konejsive. Je to světlo bozi lasky. Lide zde vypadají jako ve fyzickém světě, ale co nejnadherneji.
Extaticky salaji plamenem nejjasnější lasky, stesti a radosti, jakou si jen lze predstavit. Atmosfera je
elektrizujici a vitalni, zaroven však hluboce spiritualni. V tomto světě cítíte přítomnost Boha jako
hmatatelné všeprostupující sily. Komunikace zde probiha pomocí telepatickych predstav na vysokem
stupni, podobna „jeden-na-jednoho“ jasnovidectvi, ale je více živá a realna. Rec a myšlenky ponechává zapomnění. Čas také zde naprosto stoji.
Skutecnost je skutečnější než normální skutecnost. Ve srovnani s tím je fyzický svět nejasny, unaveny
sen plny napul mrtvych lidi. Tuto dimenzi jsem navstivil pouze čtyřikrát ve svém zivote. Pokaždé z
nejhlubsi meditace pro pozvednutí vědomí se všemi čakrami siroce otevřenými a plne funkcnimi.
Projevovala se také extremni aktivita temenni čakry. Doprovazel to pocit jako by tisice prstu vibrovaly a masirovaly cely vrcholek mé hlavy nad linii vlasu. Při techto čtyřech příležitostech má energie ve mne vyletela do zdanlive nemožných vysin a s sebou si vzala meho ducha a vědomí. Při vyvrcholeni tohoto hluboce mystickeho zazitku jsem slysel zvuk jedne dlouhé, pomalu stoupajici, ciste
hudebni noty. Citil jsem tu notu v jadru své bytosti, ve svém srdci, volala mne a přitahovala k sobe.
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Zameril jsem se na tuto notu a sladil se s ní. Každým kouskem sily a energie jsem ovladal soustredeni
svého vědomí na notu a projekci na ni. Zbaven fyzického těla jsem se projektoval přímo do této dimenze. Jako bych prochazel skrze hustou clonu na jiné místo a do jiného světa. Po cely zazitek jsem
si dualne uvedomoval své fyzické tělo.
Rozhlizim se kolem sebe v údivu, světlo je tak stribrne a jasné, pronika hluboko do mé duse a cítím
jeho lecivy dotek. Naproti mne je muj davno mrtvy syn. Bylo mu osm let, když mne opustil a vypadal
presne tak, jako když jsem ho viděl naposledy. Zaril štěstím a jeho oči byly jasné a trpytive. Privinul
jsem ho k sobe a plakal štěstím z toho, že ho vidím. Podíval jsem se za něj a spatřil velký zastup lidi
cekajicich na mne. Byli to všichni pratele a pribuzni, které jsem znal a miloval a ztratil během svého
zivota. Byli tam také mnozí lide, které jsem neznal. Přesto všichni vypadali jako stari znami a já jsem
citil, že je všechny miluji. Tleskali, skakali nahoru a dolů a zdravili mne. Zazil jsem spoustu slz radosti a mnoho objimani a polibku. Když jsem pohledl za ně, viděl jsem, že jsme v prirodnim kamennem amfiteatru. Podlaha byla z hladkeho kamene a pár set metru dál stoupala do hrebene, který
se ohybal směrem k nám. Na vrcholku tohoto hrebene jsou Andělé. Vypadají presne tak, jak je nakreslil Michaelangelo. Byli neuvěřitelně nadherni, s velkými Bile operenymi kridly, kaderavymi Zlatymi vlasy a Alabastrovou kuzi. Zatroubili dlouze na trpytive zlate trubky a zaznela cista a vysoka
nota. Vysel jsem ze zastupu na volne prostranstvi. V bazni jsem pohledl na anděly a zamaval na ně.
Jak jsem to udělal, nota pocala slabnout a Andělé zacali spoustet své trubky. Stal jsem nezmerny
okamžik tise a rozhlížel se kolem sebe. Pak sezacalo všechno mihotat a já se snesl zpět do svého fyzického těla. Ronil jsem slzy. Nikdy jsem se odtud nechtel vrátit.
Smrt
Když po smrti definitivne opustite své tělo, domnívám se, že se stane toto: Prvnich pár dni se budete
projektovat v reálném čase blízko fyzického světa, dokud vám nedojde zasoba vaší éterické látky.
Poté zazijete druhou smrt a vstoupite do Astrální dimenze. Tam se očistíte od veskere touhy, neboť
budete moci mít cokoliv, co jste si kdy prali, a v nadbytku. To se uskutecni pomocí dokonalého využití mohutnych tvůrčích schopností vašeho podvědomí. Zde můžete nasytit jakoukoliv vaši potrebu či
touhu, dokud nezjistíte, že všechny touhy byly ve skutecnosti pouha iluze.
Nasledne se zbavíte vašeho Astrálního (zadostiveho) těla a vstoupite do Mentální dimenze. Tam uvidíte svůj prosly zivot, prozkoumáte a vyjádříte kazdou myšlenku, kterou jste kdy měli, a každý cin,
který jste kdy provedli. Vaše myšlenky, vzpomínky a zkusenosti budou pridany k Akašickym Zaznamum. Neboť ty jsou zaznamem zkusenosti cele existence lidstva ve fyzické dimenzi.
Poté, co odložíte své mentální tělo, vejdete do Buddhicke dimenze. Zde zůstanete mimo čas kvuli leceni, odpočinku, usmireni, odpusteni a porozumeni sobe samym. Pak se zbavíte vašeho Buddhickeho
těla a vstoupite do Atmicke dimenze. Tam budete v bozske přítomnosti cekat na ty, které milujete.
Jednoho dne potom postoupite do další úrovně existence, kde vám budou odhalena velka tajemstvi
zivota...

ČÁST 3: TRÉNINK PROJEKCE
Abyste vyvolali projekci Astrálního těla při plnem vědomí, musi být splneny čtyři zakladni pozadavky:
1. 100% uvolnění vašeho těla v bdělém stavu.
2. 100% koncentrace na to, co děláte.
3. Dostatek pristupne energie.
4. Natlak na oddělení astrálního těla.
Tyto čtyři věci dohromady vyvolaji OOBE.
Dále uvadim cvičení, která vás nauci uvolnit tělo, soustredit a očistit mysl, shromazdit energii, stimulovat čakry a vstoupit do stavu transu.
ZKLIDNĚNÍ MYSLI
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Relaxace
Musíte se naucit a zcela zvladnout cvičení pro uplnou relaxaci těla. Jestliže již nějaké takové znate,
může být upraveno pro naše potreby.
Tady je jedno velice jednoduché: Sednete si nebo lehnete a uvolnujte se. Začněte s chodidly - napnete
je a uvolnete. Pokracujte lytky, stehny, kyclemi, brichem, hrudi, pazemi, krkem a tvari dokud cele
vaše tělo není neprosto uvolnene. Zkoumejte je několik minut a ujistete se, že vaše svaly zůstávají
uvolnene. Pozn.:Hluboka fyzicka relaxace je klicem ke stavu transu, resp. hluboka relaxace vyvolava
stav transu. Jakmile jednou jste ve stavu transu, projekce astrálního těla je pomerne snadna.
Rozjimani
Když začnete s meditaci, budete suzovani myšlenkami vaší povrchni mysli, jež funguje jako obrovsky zaznamnik. Obsahuje zprávy, pripominky, nutkave myšlenky, problémy k vyreseni, nevyresene spory apod. Je věčně zamestnana, nikdy neodpočívá, myšlenky, myšlenky, myšlenky, jedna za
druhou, všechny vyzadujici vaši pozornost. Než se pokusíte očistit svou mysl pomocí dechoveho cvičení (viz dále), je moudre vypořádat se s těmito povrchnimy myšlenkami, a to tak, že o nich budeme
uvažovat. Pohodlne si sednete, provedte relaxacni cvičení a premyslejte, nic vic, pouze premyslejte.
Vyhledejte nejnalehavejsi myšlenku ve vaší mysli a pokuste se ji prozkoumat, vyřešit a porozumet ji.
Uvedomte si to slovo: premysleni. Rozjimani neznamená očištění mysli nebo vizualizaci. Vyzaduje
od vás premyslet, hluboce a bezvyhradne, o necem za ucelem lepšího porozumeni a pochopeni, jakým
způsobem se vás to tyka.
Uvědomělé dychani
Je to jednoducha forma meditace. Očistí vaši mysl a zameri vaše vědomí. Sednete si nebo lehnete, zavřete oči, provedte relaxacni cvičení a očistěte svou mysl. Dychejte zhluboka a pomalu a pozorujte,
jak váš dech vchazi a opousti vaše tělo. Pocitujte, jak proudi dovnitř a pocitujte, jak vychazi ven.
Celou svou pozornost zamerte na vaše plice a proces dychani. Tato jednoducha cinnost stačí k tomu,
aby zamestnala vaši povrchni mysl. Neustupne odmitnete obtezujici myšlenky drive, než mohou shromazdit sily a rozptylit vás. Kontrolované dychani zamestna vaši povrchni mysl a umožní vám premyslet na mnohem hlubsi úrovni.
Povrchni myšlenky
Zvuky jsou nesmírně rozptylujici, vyvolavaji povrchni myšlenky. Zatroubeni automobilu způsobí:
„Kdo je to“
Co se deje? Otevření dveří vyvola: „Kdo to prichazi nebo odchazi?“ Povrchni mysl je stale velice
zvedava, co se kolem vás odehrava. Chce vedet vše a informovat vás o každé malickosti, která ve
vašem okolí probehne. Bude vás nutit, abyste otevřeli oči, vstali a zjistili, co se deje. Nepodlehnete jejímu nalehani. Vyuzite techto znepokojujicich, pozornost vyzadujicich myšlenek pro trenovani. S
učením, jak je zrušit a ignorovat, poroste vaše schopnost koncentrace. Zastavte tyto suzujici drobne
myšlenky hned v zarodku, drive než stačí zakorenit a vyrůst v něco většího.
Například:
Z „Kdo je to? Co se deje?“ se stane: „Kdo je.......“
Z „Kdo to prichazi nebo odchazi?“ se stane: „Kdo to pr.......“
S opakovanim budou rozptylujici myšlenky kratší a kratší, dokud nezůstane:
„Kd....?......?.......“ a „K....?.............“
Az nakonec: ?........?.......?...............?.................?
Mnoho lidi tvrdi, že nedokáží očistit svou mysl, protože je prilis snadno rozptyli zvuky normálního
denniho ruchu, které je obklopuji. Nevyuzivejte hudbu nebo jiné zvuky, abyste je prehlusili, vyuzijte
jich k treninku. Je to jako cvičení s cinkami, cvicite-li s perickem, vaše síla tím nevzroste. Musíte to
zvladnout, jakkoliv tezke to je, chcete-li mít skutečně silnou mysl. Pomalu, ale jiste získáte schopnost
očistit svou mysl. Jakmile to jednou dokážete, získáte cenný mentální nástroj. Budete schopni koncentrovat 100% vaší pozornosti na jednu ulohu a naprosto vyloucit cokoliv jiného.
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Koncentrace
Musíte být schopni dokonalé koncentrace a soustredeni pozornosti na to, co děláte. Nedostatek koncentrace je jednoducha častá příčina neuspesne projekce. Má nepriznivy vliv na kazdou část projekce,
od relaxacniho cvičení az po stav transu a vlastní projekci. Otestujte si svou schopnost koncentrace:
Sednete si a uvolnete se. Zavřete oči a očistěte svou mysl od všech myšlenek. Dychejte pomalu a
zhluboka a počítejte každý dech na konci vydechu. Udrzujte ji uplne prázdnou, stranou od počítání,
tak dlouho, jak jen to vydrzite. Zjistete jak dlouho to dokážete. Budte k sobe poctivi a pokaždé, kdy se
prodere ven nejaka myšlenka, začněte počítat znovu od zacatku. Jste na tom dobře, vydrzite-li to déle
než deset vydechu. Deset vydechu, nicméně, není dost dlouho. Přesto si nedělejte starosti - da se to
nacvicit pomocí následujících cvičení.
Cvičení koncentrace 1
Zachovani obrazu: Uvolnete se, zklidnete svou mysl a divejte se na svicku nebo zarovku. Umístěte
světlo naproti sobe ve vzdálenosti několika kroku a minutu nebo dvě na něj uprene hledte. Zavřete oči
a soustredte se na pozustatek obrazu, který vznikne za zavřenými vicky. Snazte se tento obraz udrzet
co nejdéle. Pouzijte kontrolovaného dychani, aby vaše mysl zustala během této cinnosti cista. Snazte
se, aby byl obraz čím dál jasnější, místo aby se postupne vytracel.
Cvičení koncentrace 2
Upreny pohled do jednoho bodu: Vyberte si bod na zdi a uprene na něj zirejte. Nesoustredte se na nej,
pouze na něj klidne zirejte. Očistěte svou mysl od všech myšlenek a nasilim ji udrzujte prázdnou. Vší
silou se během této cinnosti soustredte na dychani. Cítíte-li, že vás napada nejaka myšlenka, utnete ji
a nedomyslejte ji do konce! Zůstaňte tak, jak dlouho jen vydrzite. Cvicte několikrát denne nebo jeste
vic, pokud můžete.
Cvičení koncentrace 3
Energicke dychani: Posadte se a uvolnete se. Zavřete oči a očistěte svou mysl. Provadejte kontrolované dychani a predstavujte si, že vzduch, který vdechujete, je enrgie jasně zbarvena vaší oblibenou barvou. Predstavujte si, že vzduch, jenz vydechujete, je kourove Sedy, plny toxickeho odpadu. Je to očisťovací cvičení. Stimuluje čakry k prijimani energie při nadechu a očistění od negativni
energie při vydechu. Pozn.: Při techto cvičeních koncentrace nebudte pokud mozno napjati, vše se
deje v mentální rovine. Ze zacatku budete mít pocit, že musíte mysl napnout k prasknuti, abyste
prestali premyslet, ale časem zjistíte, že opak je pravdou. Navyknete-li si na to, očisťování mysli je
velmi uvolnujici.
Stav transu
Když dosáhnete hlubokeho stupne relaxace a mentálního zklidnění, bude vám pripadat vaše tělo velmi, velmi tezke. Tato tiha je hlavnim priznakem toho, že v okamžiku kdy se dostavate do transu, prechazeji vaše mozkove vlny z frekvence Beta na Alfa rytmy. Stav transu je způsoben hlubokou fyzickou a mentální relaxaci. Není na tom nic divneho nebo nadpřirozeného. Jednoduse to znamená, že
zatímco vaše tělo upadlo do stavu spánku, vaše vedoma mysl je plne bdělá.
Jak dosahnout transu
Provadejte relaxacni cvičení a zklidnění mysli prostrednictvim kontrolovaného dychani. Predstavte si,
že ve tmě slezate po zebriku. Nevizualizujte zebrik, pouze si predstavte, jak se při tom cítíte. Při vydechu cítíte jak vašima imaginarnima rukama (viz dále) slezate jednu nebo dvě pricky zebriku. Při nadechu cítíte, jak zustavate na zebriku v klidu. Co potrebujete je efekt mentálního sestupu ve vaší
mysli. Úroveň vaší mozkove aktivity by se tak měla změnit z bdělých rytmu (Beta) na rytmy usinani
(Alfa) nebo rytmy hlubokeho spánku (Theta). V okamžiku, kdy úroveň mozkove aktivity dosáhne
Alfa rytmu, upadnete do transu. Pokracujte tak dlouho, dokud se to nepodari. Čas potrebny k dosahnuti transu je promenlivy v zavislosti na zkusenosti, kterou máte s hlubokou relaxaci a mentálním
zklidněním.
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Pozn.: Jakmile pocítíte tihu, prestante se cvičením mentálního sestupu.
Nemáte-li rádi zebrik, predstavte si, že jste ve vytahu, který klesa, když vydechujete, a stoji při nadechu. Nebo si predstavte, že jste pirko, které se snasi při vydechu a zustava ve stejne vysce při nadechu. Jak jsem již konstatoval, efekt mentálního sestupu potrebujete ke snizeni úrovně vaší mozkove
aktivity. Tento efekt ve spojeni s hlubokou relaxaci a mentálním zklidněním způsobí upadnutí do
stavu transu. Abyste dosahli pocitu klesani, můžete si vymyslet jakýkoliv scénář.
A takto vypadá stav transu: Všechno je tissi a cítíte se jako kdybyste byli v daleko větším prostoru. Po
těle máte velmi lehky pocit bzučení. Všechno se zda být jiné. Je to trochu jako kdyby vám nekdo ve
tmě polozil lepenkovou krabici pres vaši hlavu, cítíte zmenu atmosfery. Všechno se zda být neostre a
rozmazane. Když jste ve stavu transu, všechny ostre zvuky jsou jako fyzický uder na solar plexus.
Stav hlubokeho transu
Úroveň transu, jaké dosáhnete, závisí do velké míry na vašich schopnostech relaxace a koncentrace a
síle vule. Abyste dosahli hlubsiho transu, tj. Theta rytmy a níž, musíte se při mentálním sestupu podporovanem kontrolovaným dychanim koncentrovat daleko více a daleko déle. Prvni stupen transu, tj.
pocit tihy, je pro projekci dostatečné hluboky. Velmi nedoporucuji snazit se dostat do hlubsiho než
jen lehkého transu drive, než máte se stavem transu hojnost zkusenosti.
Jak poznam, že jsem ve stavu transu? Existují čtyři velmi napadne priznaky:
1. Neprijemny pocit chladu, který vás neroztrese, spojeny s rovnomernou ztrátou telesneho tepla.
2. Po mentální strance se budete citit velmi volne a všechno se bude zdat extremne pooommmaaaleee.
Myšlenkové procesy se zpomali, jako kdybyste dostali umrtvujici injekci.
3. Budete se citit odpojeni od svého těla - silny pocit vznášení se a vše se zda být hrozne daleko.
4. Úplná fyzicka paralyza (ochrnutí).
Pozn.: Tyto čtyři priznaky dohromady znamenají, že jste upadli do stavu hlubokeho transu. Nezaměňujte to se slabym pocitem vznášení, který občas nastane při lehkém transu, při uvolnění astrálního
těla. Nebo s menší ztrátou telesneho tepla v dusledku dlouhého sezeni bez pohybu a mírnou paralyzou
(tihou). Vjemy hlubokeho transu jsou zcela neprijemne a nezamenitelné.
Dostat se do stavu hlubokeho transu je velmi obtizne, neboť potrebujete vysoce vyvinout schopnosti
relaxace, koncentrace a transu, velkou silu vule a mnoho mentální energie. Nemůžete do něj upadnout
ciste nahodou.
Jestliže máte strach, že klesnete prilis hluboko, pamatujte:
Kdykoliv to můžete prerusit. Koncentrujte všechnu svou vuli na pohyb svych prstu. Jakmile dokážete
pohnout prstem, ohnete ruku, pohnete pazi, zatreste hlavou, zkrátka ozivte své tělo; vstante a chvili se
prochazejte sem a tam. Strach z upadnutí do hlubokeho transu by neměl být s těmito cvičeními
problém. V meditacnich skupinkach jsem viděl mnoho lidi, kteří upadli do lehkého transu a nebyli
schopni dostat se zpatky. Obvykle se našel nejaky dobrý člověk, který na ně mluvil nebo masiroval
jejich zapesti atp., aby je probudil zpět do reality. To je zbytečné a je to vysledek špatného treninku,
tj. žádná cvičení koncentrace nebo vule. Dotycny člověk se pouze domniva, že nemůže zpět, a tak se
ani prilis nesnazi. Je to také dobrý způsob, jak získat pozornost ve skupince.
Pozn.:Vaše mysl je neobyčejně vykonna a má nesmírné prostredky. Dokáže cokoliv bez omezeni, jeli vytrenovana, ovladnuta a dukladne motivovana.
Expanze energetickeho těla
V určitém bodě po upadnutí do transu pocítíte mírné ochrnutí. To je brzy doprovazeno prohlubujicimi
se vibracemi a bzučením. Můžete mít také pocit, že jste velci a nadmuti. Paralyza, vibrace a pocit
nafouknutí jsou symptomy expanze energetickeho těla a uvolnění těla astrálního. Je to součást normálního spankoveho procesu. Energeticke tělo expanduje a otevře se za ucelem shromazdeni a
uschovani energie. Během toho se astrální tělo uvolni a vznasi se mírně mimo fyzické tělo.
Nenucenost transu
Mnoho lidi lidi predcasne prerusi projekci proste proto, že nejsou zvykli na stav transu. Myslí si, že je
to pouze krátce otevřené okno do Astrální dimenze. To jednoduse není pravda. Zůstanete-li po vstupu
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do transu mentalne i fyzicky klidni, můžete jej udržovat cele hodiny. Během meditace jsem
pravidelně travil několik hodin ve stavu transu. Jestliže si po upadnutí do transu myslíte: ?Slava! Podarilo se to!...Jsem v transu! Honem něco podniknout...driv, než to skonci!?, je jiste, že se to prerusi!
Stav transu se ukonci prostym aktem nadmerneho rozruseni, tj. poruseni relaxace a mentálního klidu.
Jako dobrý napad se jeví travit čas ve stavu transu pouze kvuli navyknutí, jeste předtím, než se pokusíte o projekci. Pouze relaxujte, zůstaňte klidni, soutredte se na dychani a udrzujte se v transu. Neskonci to drive, než si budete sami prat. Zvyknete si na ten pocit. Když se už cítíte při této cinnosti
pohodlne, cvicte v transu shromazdovani energie a stimulaci čaker (viz dále).
Pozn.: Nemusíte být v transu, abyste se naucili pracovat s energii a čakrami, v transu to jde pouze
lepe.
Pozn.: Cvičení transu může být provadeno vleze, ale nejlepší je pohodlne kreslo s operadly. Vaše astrální tělo se ve stavu transu uvolni; zkousejte zdvihat své astrální paze a nohy. Používejte k tomu rukou, jak je vysvětleno v dalším oddilu. Soustredte se a pocitujte své vědomí v pazi a pomalu ji zdvihejte volne od těla. Když to provádíte, můžete citit lehké lechtani nebo omezenou zavrat uvnitř vaší
paze nebo nohy. Zdvihnete svou astrální pazi a podivejte se na ni zavřenýma očima, nehybejte však
svaly. V tomto stavu můžete být schopni vidět skrze zavřená ocni vicka, nemejte však strach, pokud
tomu tak není - schopnost se dostavi později. Zdvihani vašich astrálních pazi je dobrý cvik pro
projekci. Později budete využívat tyto astrální paze, k tomu, abyste vytahli astrální tělo ven z fyzického.
Hmatove predstavy
Hmatove predstavy jsou vjemy nebo pocity lokalizovaneho telesneho uvědomění. Vaše ruce jsou velmi uzce spojeny s vaším telesnym uvědoměním. Jsou schopny velice dobře pocitovat kazdou část
vašeho těla. Imaginarni ruce, popsané dále, jsou pouze rozsirenim tohoto uvědomění. Jestliže potrebujete citit uvědomění jakékoliv části vašeho těla, predstavujte si, že se vaše realne ruce snaží dotknout této oblasti. Poté vyuzijte uvědomění, které tímto způsobem v dane oblasti vznikne, k predstave, že se tam nachazeji vaše imaginarni ruce. Nechte oči zavřené a ruce drzte naproti svému obliceji ve vzdálenosti asi 30 cm. Soustredte se, pocitujte, kde jsou, a pokuste se je vidět skrze tmu za
vašimi zavřenými vicky. Prekrizte sva zapesti, pomalu jimi pohybujte kolem, otocte ruce, otevřete a
sevřete ruce v pest. Usilovne se divejte, soustredte se, jako byste se snazili dívat ve tmě, a svým
vnitřním okem spatříte nezretelny pohybujici se stin vašich rukou a pazi. Zavřete oči a dotknete se
ukazovackem pravé ruky spicky vašeho nosu. Zjistíte, že i se zavřenýma očima dokážete položit prst
presne na jakoukoliv část vašeho těla. Vyzkousejte si to, položte svou skutecnou ruku na ruzne části
vašeho těla. Víte stale presne, kde presne se vaše ruce nachazeji, cítíte a uvedomujete si, kde jsou. Pozorujete-li, co se odehrava ve vaší mysli, zjistíte, že si uvedomujete část svého těla, které se chcete
dotknout, od okamžiku, kdy se k tomu rozhodnete.
Prochazejte tímto způsobem cele své tělo a zvykejte si na pocity uvědomění, které takto v různých
jeho oblastech vznikají. Deje so toto: Část vaší mysli se přemístí a odhalí vám oblast, které se chcete
dotknout, aby usměrnila vaši ruku presne na toto místo. Vaše mysl přemístí na dane místo část svého
vědomí a chova se jako domovsky majak pro vaši ruku.
Schopnost přemístit tímto způsobem vaše vědomí do rozlicnych části těla je nezbytna pro praci s
energii a popisovanou metodu projekce. Pozn.: Nemusíte tyto ruce vizualizovat, tzn. vidět je nebo si
predstavovat, že je vidíte. vše probiha na zaklade hmatu, ne zraku. Musíte být pouze schopni predstavy, že je cítíte něco dělat, jako si zkoušíte některé jednoduché akce pouze v mysli.
Původně jsem tuto techniku vyvinul pro slepé lidi. Slepi lide, jsou-li slepi od narozeni, nejsou schopni
vizualizovat vůbec, zato však mají velice intenzivni pocit telesneho uvědomění. Většina lidi, kteří
vidi, má s jakýmkoliv druhem vizualizace také velké problémy a všechny techniky projekce zalezi silně prave na vizualizaci.
Pro tento pripad jsem vyvinul techniku projekce, která nezávisí na vizualizaci uzite k vytlaceni astrálního těla. Ukazalo se, že je o tolik jednodussi a uspesnejsi než jiné techniky zalozene na vizualizaci, že jsem je pro oblibu této jednoduché hmatove techniky vypustil.
Pozn.: Slepi lide nejsou slepi v astrální formě. Astrální tělo nemá žádné orgány jako takové, je to
pouze bod vědomí. Astrální tělo, které vidíte během projekce, existuje pouze diky tvůrčím
schopnostem podvědomí.
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ČÁST 4: ZÁKLADNÍ PRÁCE S ENERGIÍ
Hlavni čakry:
1. Velka: zakladni čakra (konec patere, mezi anem a genitaliemi)
2. Slezinová čakra (mírně pod pupkem)
3. Solar plexus čakra (několik centimetru nad pupkem)
4. Velka: srdecni čakra (stred hrudi)
5. Hrdelni čakra (koren krku, nad místem, kde vychazi z hrudi)
6. Celni čakra (presne ve stredu cela)
7. Velka: temenni čakra (cely vrchol hlavy nad hranici vlasu)
Krome temenni čakry, která je mnohem větší, jsou priblizne ve velikosti vaší dlane.
Co jsou to čakry?
Čakry jsou nefyzické orgány, které transformuji syrovou energii Kundalini na jemnejsi a
užitečnější formy energie jiného typu. Čakry samy o sobe neobsahuji energii. Syrova energie je
cerpana z planety vedlejsimi čakrami v nohach a chodidlech, které pak napaji hlavni system čaker.
Energie Kundalini je ve své podstatě cista myšlenková energie, která pronika a spojuje vesmír. Z
tohoto ziveho energetickeho pole můžeme hlouběji cerpat pomocí usmernene a tvořivé vule. Energie
Kundalini může být cerpana lidskym tělem a pomocí systemu čaker transformovana na jemnejsi a
užitečnější formu energie. Čakry jsou napojeny na centralni nervovou soustavu pres určité zlazy a
nervova ganglia. Uplny system čaker je neuvěřitelně složitý. V lidskem těle existují 3 velké, 4 hlavni
a pres 300 vedlejsich čaker. Několik nefyzických čaker je také situovano mimo lidske tělo. Podrobne
mapy systemu čaker a jejich spojujicich meridianu a drah jsou již tisice let využívány ve vychodnim
mysticismu a medicine (např. akupunkture). System čaker využívá bez vyjimky kazda psychotronicka
schopnost. ať už se jedna o jakoukoliv schopnost, metody jejího vyvijeni nebo používanou terminologii, vzdy se jedna o ten samy způsob - stimulaci čaker. Je nemožné projevit jakoukoliv psychotronickou schopnost bez předchozí stimulace čaker. Mnozí lide to budou popirat a tvrdit, že přestože
nikdy nepracovali s čakrami nebo energii, mají psychotronicke schopnosti. Souhlasim, že existuje
mnoho způsobů, jak se v této oblasti vyvijet, ale všechny, ať již přímo či nepřímo, stimuluji system
čaker. A nezapominejme na vrozene schopnosti. Mnozí lide se již narodi s aktivními čakrami a z toho
duvodu i s vrozenymi psychotronickymi schopnostmi. Media jsou lide, kteří vykazuji psychotronicke
schopnosti za pomoci nefyzické duchovni entity. Tato entita stimuluje přímo čakry media, spojuje se
s ním, dava mu psychotronicke schopnosti jasnovidectvi, channelingu, lecitelstvi, produkovani ektoplasmy atd., aby se tak skrze něj mohla projevovat. Odtud také získala své pojmenovani - media
nebo kanaly, neboť mají schopnost stat se pasivnim dopravnim prostredkem pro duchovni entity, které chteji ovlivnovat fyzický svět nebo s ním komunikovat.
Vy nepotrebujete duchovni entitu, abyste rozvinuli a vyuzili psychotronicke schopnosti. Naucite-li se
kontrolovat vlastní čakry a energii, můžete tyto věci provádět sami, aniz byste se zapletali s nejakymi
duchovnimi entitami s neodmyslitelným rizikem doprovazejicim tuto metodu.
Shromazdovani
Sednete si nebo lehnete, provedte relaxacni cvičení a očistěte svou mysl pomocí kontrolovaného
dychani. Soustredte své vědomí do chodidel. Použijte rukou k vytahnuti energie z chodidel, skrze
nohy, az do zakladni čakry. Predstavujte si, že uchopujete energii a tahnete ji skrz sebe. Presne jako
jste to dělali, když jste používali tyto ruce při kontrolovaném a barevnem dychani a vtahovali vzduch
a energii do plic.
Pozn.: Když to děláte, predstavujte si své ruce uvnitř nohou a uvnitř přední části vašeho trupu. Používejte kontrolované dychani jako pomocnika při shromazdovani energie. Cerpejte energii při nadechu
a ponechte ji uvnitř při vydechu. Dělejte to stale znova a znova, cerpejte energii do zakladni čakry minimalne několik minut. Zatímco to provádíte, můžete a nemusíte něco citit. I v pripade, že nic nepocitujete, nabirate tímto cvičením nejakou energii. Množství nacerpane energie se bude zvysovat s časem
a používáním čaker. Z chodidel, skrze nohy do zakladniho centra je prirozena cesta proudeni energie.
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Tato energie bude stimulovat vaše čakry a ty budou tuto zakladni energii transformovat na energii jiného typu. Tato transformovana energie bude pak plynout do vašich subtilnich tel a posilovat je. Po
určité době budete skutečně citit, jak se ve vás tato nergie dme a huci.
Stimulace čaker
Otevření čakry: K tomu vyuzijete vaše imaginarni ruce. Az to bude potřeba, predstavujte si, že trhate
otvor do bochniku chleba v místě čakry. Nemusíte nic vizualizovat, stačí, když se budete citit, jako
byste to dělali (stejne jako v reálném zivote, aniz byste se dívali na to, co děláte).
Čakry jsou nefyzicka centra, takze k jejich stimulaci potrebujete nefyzickou metodu. Toho dosáhnete
soustredenim vědomí do prostoru čakry a užitím mysli k manipulovani s ni. Ke stimulaci potrebujete
efekt mentálního otevření lokalizovaný v čakře a ten je zajisten tímto trhanim otvoru vašema imaginarnima rukama. Pomocí přemístění vašeho vědomí do místa čakry a vyvolani efektu mentálního
otevření přímo stimulujete čakru.
Pozn.: Před stimulaci čaker provadejte cvičení pro shromazdovani energie. Pouzijte kontrolované
dychani k podpore vašich rukou při vytahovani energie do každé čakry, tj. nacerpejte energii při nadechu a zadrzte ji při vydechu při všech následujících cvičení pro stimulaci čaker.
1. Zakladni čakra: Cerpejte energii do Zakladni čakry. Použijte ruce k jejímu otevření. Vtahnete
energii do Zakladni čakry. Zcela opakujte tento prvni krok sedmkrát.
2. Slezinová čakra: Vtahujte energii z chodidel skrze zakladni čakru az do Slezinové čakry.
3. Solar Plexus čakra: Vtahujte energii z chodidel skrze Zakladni a Slezinovou čakru az do Solar
Plexus čakry. Otevřete Solar Plexus čakru. Opakujte to třikrát, počínaje v chodidlech.
4. Srdecni čakra: Vtahujte energii z chodidel skrze Zakladni, Slezinovou a Solar Plexus čakru az do
Srdecni čakry. Otevřete Srdecni čakru. Opakujte to třikrát, počínaje chodidly.
5. Hrdelni čakra: Vtahujte energii z chodidel skrze Zakladni, Slezinovou, Solar Plexus a Srdecni čakru az do Hrdelni čakry. Otevřete Hrdelni čakru. Opakujte třikrát, počínaje chodidly.
6. Celni čakra: Vtahujte energii z chodidel skrze Zakladni, Slezinovou, Solar Plexus, Srdecni a Hrdelni čakru az do Celni čakry. Otevřete Celni čakru. Opakujte třikratší, počínaje chodidly.
7. Temenni čakra: Vtahujte energii az do Temenni čakry stejne jako v předchozích krocích. Tato čakra je mnohem větší než ostatni (cely vrchol hlavy nad úrovní vlasu). Predstavte si, že máte
mnohem větší, plossi bochnik chleba uvnitř vrcholu vaší hlavy a trhate do něj otvor pomocí svych
rukou nebo jako když roztrhavate svou kuzi na hlave (to je ale trochu nechutne - pozn. prekladatele). Cely proces opakujte dvakrát, počínaje chodidly.
Pozn.: Snazte se pokud mozno nenapinat jakékoliv svaly během cvičení. Během stimulace čaker můžete nicméně citit lehké vnitřní napeti, pocit, který nepochazi ze svalu. Jsou to zlazy a nervova ganglia napojena na čakry a stahujici se v odpoved na stimulaci. Toto vnitřní napeti je bezne.
Zakladni neboli Korenova čakra je velka čakra a nejdulezitejsi čakra, kterou je třeba aktivovat. Tato čakra je branou pro energii Kundalini. Dokud není dostatečně otevřená, energie nemůže
plynout ani do ostatnich čaker. Přinejmenším v rannych fazich rozvoje čaker venujete většinu času a
energie na stimulaci Zakladni čakry.
Pozn.: Když jsem před mnoha lety zacal shromazdovat energii a rozvijet své čakry, několik mesicu
jsem nic nepocitoval. Mnozí lide mi zase oznamovali, že měli silny vjem energie a čaker hned napoprve, kdy je uzili. Někteří lide mají od narozeni aktivnější čakry než ostatni. Nedostatecny vjem vám
však nebrani v jejich stimulaci a rozvoji, dokonce ani tehdy, když jako v mém pripade, napoprve necítíte vůbec nic. Když jsem zacal pracovat s energii, mé čakry nebyly vůbec aktivní a neměl jsem
žádné psychotronicke schopnosti.
Zastavte a zkontrolujte se
Během shromazdovani energie a stimulace čaker kontrolujte, zda nejsou vaše svaly napnute, a pokud
je to nutne, provedte znovu relaxaci. Vaše svaly budou mít automaticky tendenci reagovat na
mentální cinnost vtahovani energie. Pamatujte, že to vše je mentální, vaše tělo musi zustat klidne a relaxovane.
Vnímání čaker
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Pocity, které budete mít v čakrach, se mohou lišit podle stupne jejich aktivity, na níž má vliv váš fyzický stav, vrozene schopnosti a umeni koncentrace a relaxace. Může se menit od jemneho tepla,
lokalizovaneho tlaku nebo bublani, lokalizovane závrati, hučení, jemne pulsace az po silné chveni
nebo kombinaci všeho předchozího. čím silnější vibrace, tím aktivnější je čakra. Položíte-li ruku na
aktivní čakru, budete skutečně citit chveni.
Některé čakry mohou způsobovat v aktivním stavu další lokalizovane pocity:
Zakladni čakra: Zpocatku můžete citit velmi lehké zhnuti nebo paleni, či sevření, jako když jedete prilis dlouho na kole. Jakmile čakra pracuje správně, ucítíte jemne pulsovani nebo chveni na jejím místě.
Solar Plexus čakra: Někdy může způsobit pocit krakeho dechu, což vás může nutit k hyperventilaci.
Časem a používáním to prestane, spolu s tím jak se čakra bude stabilizovat.
Srdecni čakra: Srdecni čakra si zasluhuje specialni zminku kvuli silnym a někdy desivym pocitum,
jež může způsobovat. Je-li silně aktivizovana, může se zdat, že vaše srdce pracuje neuveritelnym
tempem. Je to silny pocit. Pokuste se jej ignorovat, pokud se vám to stane, neboť vám nijak neublizi.
Není to tlukot vašeho srdce, ale pracujici čakra. Vim, že se to snaze rekne, než udělá: ignorujte to, ale
s dalším cvičením a zvykem to zvladnete. Tento jev je nejvíce patrny v rannych fazich rozvoje. Myslím si, že vzniká nedostatkem energie plynouci z nizsich center. Svým způsobem je to jako prace
cerpadla, když nemá dostatek tekutiny k cerpani. Je-li plne funkcni, způsobuje srdecni čakra tyto pocity: Položte svou ruku na hrud s konecky prstu na srdci. Poklepavejte prsty na hrud současně se srdcem. Zrychlujte, dokud nebubnujete prsty tak rychle, jak jen to dokážete.
Pozn.: Váš skutečný tep se tímto pocitem nezrychli. Pokud byste se pripojili na monitor sledujici srdecni cinnost, zjistili byste, že váš tep se sotva změnil.
Hrdelni čakra: Chveni může způsobit velmi jemny pocit zaskrceni, kvuli velké citlivosti tohoto místa.
Někdy se zda, jako byste měli emocionalni bouli u korene krku.
Temenni čakra: Při plne aktivite se zda, jako by tisice hebkych, teplych prstu jemne masirovaly
vnitřek vrcholku vaší hlavy nad úrovní vlasu, a temenni čakra se rozsirovala dolů k prostredku cela,
aby zahrnula celni čakru, jež je její součásti. Tento pocit je duvodem, proc to Buddhiste nazývají
„Lotos s tisici okvetnich listku“.
Pozn.: Můžete citit silnější pocity v některých čakrach a slabé nebo žádné v jiných. Soustredte se na
tu nejnižší se slabymi pocity. To pomůže vyvazit tok energie v systemu čaker.
Jestliže se při projekci nenacházíte v rovnováze, neaktivní čakry mohou způsobit neuspech, tzn. můžete své tělo částečně uvolnit, zjistíte však, že je prilepeno k fyzickému telu v místě neaktivní čakry.
Stane-li se to, zamerte se před projekci na stimulovani neaktivní čakry.
Uzavirani čaker
Po jakékoliv praci s čakrami je velice důležité je uzavřít, dokud je nepotrebujete vyuzit, jako při
projekci. Toto uzavření je obzvlaste důležité, jestliže v nich cítíte silnou aktivitu. Necháte-li čakry během normálních dennich cinnosti otevřené, budete ztracet energii. To může způsobit unavu nebo
dokonce problémy se zdravim. Krome toho to může privabit pozornost nezadoucich astrálních entit.
Abyste je uzavřeli, jednoduse obratte proces, dokud neprestanete citit jakoukoliv aktivitu. Pocitujte,
jak vaše mentální ruce uzaviraji čakry a tlačí energii zpět dolů. čím jsou vaše čakry aktivnější, tím
více času budete potrebovat, abyste se je naucili zavřít. Jestliže po všem stale jeste cítíte nejakou aktivitu, pomůže vám s jejich uzaviranim také jidlo a fyzicka cvičení.
Psychotronicke schopnosti
Začnete-li pracovat s čakrami, můžete pozorovat, jak ve vás začínají růst psychotronicke schopnosti.
To je přirozený vedlejsi efekt stimulovani čaker. V dalších kapitolach o pokročilejší praci s energii
ukazi, jak vyvinout a využívat některé z techto schopností a jak podnitit Kundalini.
Cvičení
Nejaka kontrolovana dychani, relaxacni a koncetracni cvičení a cvičení mentálních rukou by měla být
v idealnim pripade cvicena denne. Můžete je cvicit kdekoliv a kdykoliv si na ně můžete ušetřit
chvilku času.
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Bude to dlouho trvat?
Mnoho lidi se mne pta: „Jak dlouho to trvá, než se da naucit projekci?“ Moje odpoved zni: „Protože
má každý jiné vrozene schopnosti, trvá to tak dlouho, jak to trvá.“ Dostal jsem dopisy od lidi, kteří
zkoušeli bez vysledku ruzne jiné metody několik let a byli uspesni hned napoprve, když vyzkoušeli
tuto techniku. Jini lide bez jakéhokoliv umeni relaxace a koncentrace musi cvicit několik mesicu, než
dojdou k uspechu. Další část se zabývá oddělením astrálního těla od fyzického. Exit.

ČÁST 5: ASTRÁLNÍI ŠŇŮRA
Klicovou součásti nové projekční techniky je neviditelna, imaginarni šňůra visící z vašeho stropu.
Tato šňůra bude vyuzita k vytvoření dynamickeho tlaku v jednom bodě vašeho astrálního těla za ucelem jeho oddělení od těla fyzického.
Šňůrová technika je podobna jinym pasivnějším a méně přímým metodam jako pronikavani ven a prijimani vibraci nebo vizualizace sebe sameho naproti sobe, ale bezprostrednejsi a z toho duvodu efektivnější. Rozumíte-li mechanismu projekce, je zrejme, že myšlenka prijimani vibraci je trochu nelogicka. Vibrace jsou nasledkem a ne příčinou projekce. Když je vyvinuty dostatecny tlak k uspesnemu
uvolnění astrálního těla, energeticke tělo expanduje a energie plyne skrze system čaker, aby byla
uskladnena v energetickem těle. Tento tok energie skrze stovky čaker a jejich spojovaci síť nebo meridiany způsobuje vibrace. To same se normálně deje během spánku, aniz byste to postrehli.
Pokracovani v tlaku
Pasivnější a méně přímé metody projekce vyvijeji nejaky tlak na oddělení astrálního těla, ale na velké
plose. Přemísťují vědomí mimo tělo, třebaže to cini otupele. Jakakoliv mentální cinnost, která
umisťuje vědomí mimo tělo, vyvine urcity tlak na astrální tělo. Šplhání ruku pres ruku po lane je silná
a přirozená cinnost, kterou si snadno predstavite. Šňůrová technika soustredi všechny vaše mentální
zdroje na jedinou, silnou a dynamickou cinnost, která vyviji vysoky stupen tlaku přímo v jedinem
bodě astrálního těla. Existují mnohe jiné, jemnejsi způsoby, které vyvijeji tlak na astrální tělo. Mnoho
meditacnich cvičení například vyviji pasivni tlak na astrální tělo. Můžete si predstavovat, že sjizdite
vytahem, padate, sestupujete po zebriku nebo se proste snasite dolů. Všechny techniky jsou vyvinuty
za ucelem omezeni mozkove aktivity. Jakýkoliv vědomě vyvolany pocit vnitřního klesani vytváří pasivni tlak na astrální tělo, který způsobí snizeni mozkove aktivity a vstup do stavu transu, kde je odhalena hlubsi úroveň mysli.
Provadeni vnitřního sestupu otupele přemísťuje vědomí mimo tělo a vytváří na velké plose pasivni
tlak na astrální tělo, avšak opacnym směrem než je třeba pro projekci, tj. obecně směrem dolů. To je,
jako kdybyste se snazili, aby vaše astrální tělo vypadlo z vašeho fyzického těla, tj. vaše vědomí se
snaží padat směrem dolů ven z fyzického těla.
Mnozí lide se snaží o projekci tím způsobem, že vyvijeji pasivni tlak na astrální tělo směrem vpred
tak,že se vizualizuji, jak vyplouvaji mimo sebe, a doufaji, že se jim to podari, že spusti projekční reflex. Jini zkouseji bezprostrednejsi metody jako vizualizaci sebe samotneho mimo vlastní tělo, což je
velmi, velmi obtizne. Uvedomte si, že 99% lidi není schopno vizualizovat temer nic, a dojde vám, že
akt mentální vizualizace sebe samotneho mimo své tělo a přemístění svého vědomí do této vizualizace je pro většinu lidi prakticky nemožný. Jinou oblibenou metodou je prijimani vibraci. Tanto metoda
je mírně efektivnější než většina ostatnich, neboť vyviji tlak v jednom místě, avšak stale je to pouze
nepřímá mentální cinnost a proto otupela. To všechno spolu s všeobecným nedostatkem informaci o
mechanismu projekce, tj. jak k ni dochazi, nese vinu za neobyčejně vysoke procento neuspechu potkavajicich lidi ucici se projekci. Udrzovani pasivniho tlaku na velké plose astrálního těla nakonec po
dostatečně dlouhé době bude aktivovat projekční reflex. Trvá to však velmi dlouho a je to mentalne
nesmírně vycerpavajici. Poslednim vyzkumem jsem vyvinul lepší, rychlejsi a dynamictejsi metodu
projekce, která je velice efektivni. Tuto techniku nazyvam jednoduse šňůra. Nespočívá to v tom, že
by užití imaginarni šňůry byl tak revolucni napad (to není), ale v porozumeni mechanismu projekce a
v aplikaci techto znalosti.
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Jestliže rozumíte tomu, jak nejaka věc funguje, můžete ji používat efektivněji, a tak získat lepší vysledky. Nová metoda šňůry odtranuje všeobecné rozptyleni mentálních zdroju a chronicke plýtvání
mentální energii zapricinene obyčejně zdlouhavymi postupy potrebnymi pro projekci. Šňůra zkracuje
čas potrebny k vyvolani projekce a optimalizuje využití dosazitelne energie. Jeden z nejdulezitejsich
pozadavku pro projekci je dostatecna motivace. Bez motivace nebudete mít dostatek mentální energie
k uspechu a bud usnete nebo zapomenete, co se při projekci stalo. Proto je důležité zkrátit čas na
pripravu tak, jak jen to je možné, aby to nebyl odrazujici a mentalne vycerpavajici ukol. Jedina věc,
které má začínající projektor nadbytek je nadseni. Nadseni je cista mentální energie. Šňůra spolu s porozumenim, jak to funguje, pripravuje podminky pro lepší využití techto energetickych zdroju a nesmírně zvysuje pravdepodobnost uspechu.
Získání pocitu šňůry
Pripevnete na strop nad vámi stuhu, šňůru nebo provaz. Nechte jej viset v dosahu pazi tak, abyste na
něj snadno dosahli a mohli se jej dotknout. Často na něj sahejte a dotykejte se jej, dokud ve své mysli
nezískáte jasnou predstavu, kde je. Tento provaz je pouze hmatovou pomocí. Diky schopnosti dosahnout a dotknout se provazu si zvyknete na prostorove souřadnice neviditelné, imaginarni šňůry.
Takto se utuzuje tato predstava ve vaší mysli a tím i v myšlenkové formě, což vám usnadnuje predstavu doteku a šplhání po šňůře pomocí vašich imaginarnich rukou.
Pozn.: Nemusíte šňůru skutečně vizualizovat nebo vidět, stačí, když budete tušit, kde se nachází. Tato
metoda vůbec nepoužívá vizualizaci. Dosahnuti a vytahovani se po této neviditelné, imaginarni šňůře
pomocí vašich imaginarnich rukou přemísťuje vaše telesne uvědomění vyvolané vědomím ven z těla
silnym přirozeným jednanim, které vyviji přímý tlak v jednom bodě astrálního těla.
Aktivní čakra
Dulezity bod v pripade, že je vaše Celni Čakra aktivnější než Srdecni Čakra, což se občas stava. Posunte pozici vaší imaginarni šňůry, tak aby vaše paze byly ve 45ř uhlu nad vaší hlavou. Pomahate-li si
vizualne stuzkou, přemístěte ji tak, aby místo nad vaší hrudi visela nad vaší hlavou. Změna polohy
šňůry přemístí bod tlaku, který vyvijite na vaše astrální tělo, do místa nejaktivnější čakry a docilite
tak lepších vysledku. V každém pripade umístěte šňůru do polohy, která je pro vás nejpřirozenější a
nejsnazsi k predstavovani. Je důležité, aby vám pozice šňůry pripadala přirozená. Experimentujte,
dokud nenajdete tu pravou polohu pro vás. Jste připraveni na projekci?
Všechna cvičení uvedena v předchozích textech jsou nezbytnym treninkem na projekci. Nejsou však
sama o sobe nutna všechna pro proces projekce. Jestliže během aktualni projekce provádíte všechna
ta relaxacni, mentalne zklidnujici, mentalne poklesova cvičení, otevirani čaker a shromazdovani energie můžete využívat zasob své mentální energie. To může způsobit mentální vycerpani a můžete se
pak citit bez energie a sily vule pro vzdy dulezity exit.
Všechna cvičení mají být provadena odděleně od projekce samotne. Jsou to cvičení pro trenink a rozvoj vyvinuta za ucelem zvýšení kontroly nad tělem i myslí a posileni proudeni energie skrze čakry. Je
to jako cvičení v posilovne, které je součástí fotbaloveho treninku. Tato cvičení nevyuzijete přímo při
hre fotbalu, pouze zvysuji vaši fyzicku a silu tak, aby jste jej dokazali hrát efektivněji.
Provadejte treninkova cvičení odděleně, dokud se nepokoušíte o pokročilou projekci v reálném čase.
Pak je nezbytne projít celym postupem a aktivovat všechny čakry, drive než začnete vlastní projekci.
Hlavnim smyslem při učení projekce je oddělit astrální tělo od fyzického při plnem vědomí. čím drive
se vám to podari, tím lepe. Jinak to všechno můžete nakonec vzdat, protože vám to bude pripadat prilis složité. Z toho duvodu silně doporucuji všem zacatecnikum, aby se soustredili na nejjednodussi a
nejefektivnější způsob vědomé projekce. Jakmile jednou máte nějaké zazitky z projekce za sebou,
můžete se pokusit o pokročilejší a tedy obtiznejsi typy projekce. Pomocí treninkovych cvičení jste se
naucili uvolnit své tělo, očistit mysl a koncentrovat se. Zacali jste vyvijet PTU (přemístitelné telesne
uvědomění) a ucit se, jak jej vyuzit, tj. s použitím vašich imaginarnich rukou vykonávat určité ukoly
jak uvnitř, tak vne vašeho těla. Také jste zacali probouzet a rozvijet své čakry, takze je vas tok energie
silnější a stravili jste, doufam, nejaky čas tím, abyste si zvykli na stav transu. Tyto dovednosti
pripravily vaše tělo i mysl na projekci.
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Kdy provádět cvičení
Přestože cvičení sama o sobe nejsou používána během projekční posloupnosti, musi být provadena
pravidelně za ucelem dosazeni schopností a hladiny energie nezbytnych pro vědomou projekci. Doporucuji cvicit relaxaci, koncentraci a mentální zklidnění denne. Používejte při techto cvičeních své
imaginarni ruce. Praci s energii a čakrami a ostatni cvičení musíte provádět minimalne jednou tydne,
aby měla nejaky ucinek. Chcete-li cvicit jeste více, dobrá, jen se prilis neunavte.
Vaše projekční posloupnost
Je složité navrhnout jednu, univerzalni projekční posloupnost vzhledem k tomu, že každý má jinou
úroveň dovednosti a vrozenych schopností. Z toho duvodu predkladam přizpůsobivější posloupnost a
doporucuji upravit si projekční metodu v zavislosti na vlastních potřebách a úrovni dovednosti. Pamatujte na staré prislovi „Co funguje, to funguje!“ Hrajte si se svou posloupnosti tak dlouho, dokud
nenajdete to pravé - nejjednodussi a nejefektivnější. Nejprve uvedu uplnou posloupnost pro pokročilou projekci v reálném čase.
Úplná posloupnost
1. Provedte beze zbytku relaxacni cvičení.
2. Pomocí kontrolovaného dychani očistěte svou mysl.
3.*Ponorte se do transu pomocí metody mentálního poklesu.
4.*Shromazdete energii a otevřete čakry.
5. Vytahnete se ven po imaginarni šňůře.
Pozn.: Kroky 3. a 4.* mohou být prehozeny, tj. praci s energii můžete provádět jak před, tak po vstupu do transu. Prace s energii a čakrami je v transu efektivnější, někteří lide však mají problémy se
vstupem do tohoto stavu. Provadeni prace s energii obvykle vstup do transu usnadni.
Pozn.: Jestliže máte i přesto problémy s upadnutím do transu, používejte při kroku 3.* metodu šplhání po šňůře místo cvičení mentálního poklesu, dokud se nedostanete do transu. Poté, drive než budete pokračovat s projekci, prestante splhat po šňůře a pracujte s energii.
Jak využívat šňůru
Jestliže máte dobré schopnosti koncentrace, je to samo o sobe ucelena projekční metoda. Zacatecnikum doporucuji soustredit se pouze na tuto metodu, dokud nezískají více zkusenosti. Touto
projekční metodou dosáhnete normální Astrální projekce. Délka této projekce v reálném čase závisí
na dosazenem rozvinutí čaker a proudeni energie.
1. Provedte beze zbytku relaxacni cvičení, dokud nejste naprosto uvolněni. To má trvat pouze pár minut, neprezente to.
2. Zdvihnete své imaginarni ruce a vytahujte se, ruku pres ruku, po silné, neviditelné, imaginarni
šňůře, která nad vámi visí. Pokuste predstavit si pocit silného a hrubeho lana ve vašich rukou. Nesnazte se vizualizovat tuto šňůru!
Chci, abyste si predstavili, že splhate po této šňůře v černočerné tmě, takze ji vůbec nemůžete vidět,
pouze víte, kde je, a můžete si predstavovat jak ji cítíte. Vizualizace plýtvá cennou mentální energii,
kterou je lepší vyuzit k vyvolani přímého tlaku na vaše astrální tělo. Při této cinnosti budete citit
lehkou zavrat, především v horni části vašeho trupu. To je způsobeno vyvinutím dynamickeho tlaku
na astrální tělo. Pocit zavrate pochazi z uvolnovani astrálního těla. Tento pocit bude tím intenzivnější,
čím více se budete po šňůře vytahovat.
Velmi dulezita poznamka 1: Tento pocit zavrate a jakýkoliv pocit tlaku atp. zapricineny vaší mentální
cinnosti vytahovani se po šňůře musíte peclive sledovat. Naucte se dělat presne tuto cinnost a vyvolat
tak zminenou zavrat. Budete muset cvicit své mentální šplhání, abyste ji vyvolali. Několik prvnich
pokusu této šňůrové metody se soustredte na nalezeni správné mentální cinnosti, která to způsobí.
Jakmile jednou zjistíte, jaka vaše cinnost to vyvolava, a dokážete ji svou vuli presne zopakovat, jste
na dobré ceste dostat se kamkoliv. Velmi dulezita poznamka: ignorujte všechny počitky, které vnímá23

te během projekce, jinak vás rozptyli, narusi vaši koncentraci a znici vaše sance na projekci. Soustredte se pouze na šplhání po vaší šňůře za naprosteho vyloučení cehokoliv jiného. Vlozte do této cinnosti
vše, nebudte však napjati, musi to být pouze v mentální rovine.
3. Vytrvejte ve šplhání, stale vzhuru, a pocítíte tihu. Tlak, který vyvijite na vaše astrální tělo, vás uvede do stavu transu. Když se to stane, nevšímejte si toho a soustredte se na to, co děláte.
4. Pokracujte ve šplhání a ucítíte, jak se vaše čakry oteviraji v reakci na tlak, neprestavejte.
5. Dále ucítíte počínající vibrace, budete mít pocit, že cele vaše tělo vibruje a budete se citit ochromeni. Soustredte se celou svou myslí na šplhání po provazu a neprestavejte.
6. Dále pocítíte, že jste opustili vaše tělo. Když se vytahnete z těla, budete mít pocit lehkého bzučení.
Opustite své tělo ve směru imaginarni šňůry a budete se nad ním vznášet. Jste volni!
Pozn.: Nenechte se vyrušit z koncentrace, když začnou vibrace. Jsou přirozeným nasledkem proudeni
energie skrze stovky hlavnich a vedlejsich čaker ve vašem těle. Jestliže zjistíte, že vás to rozptyluje,
vlozte více času a usili do cvičení koncentrace, dokud tento problém neprekonate.
Pozn.: Jestliže jste zcela nezvladli používání vašich imaginarnich rukou k relaxaci, shromazdovani
energie a praci s čakrami, může pro vás být obtizne používat je ke šplhání po šňůře. To neznamená,
že musíte být schopni kvuli projekci s použitím této metody otevřít uspesne své čakry; to není bezpodmínečně nutne, ale pomaha to. Tato metoda je velice bezprostredni. Vyrazne zkracuje čas potrebny k projekci! Jakmile se začnete vážně vytahovat po vaší šňůře, upadnete do transu, vaše čakry se
otevrou, zapocnou vibrace a vy se budete velice rychle projektovat!
Když to poprve vyzkoušíte, může vás rychlost této metody vystrašit. Zda se, že všechno probiha prilis
rychle. Zvyknete si však a ocenite množství mentální energie zbyle pro použití během projekce.
Jestliže jsou vaše schopnosti koncentrace dobré, dava vám tato metoda větší příležitost dostat se ven
než všechny ostatni, i když jste jeste neovladli zcela hlubokou relaxaci a stav transu. Co je jeste třeba
krome schopnosti koncentrace, je schopnost vykonávat silně mentální cinnosti bez jakékoliv souvislosti s cinnosti svalstva, tzn. musíte dokazat oddělit mentální a fyzické cinnosti.
Máte-li potize s jakoukoliv části šňůrové metody, analyzujte je, naleznete problematickou oblast a
pak se vratte zpět a soustredte se na souvisejici trenink, dokud problém neprekonate.
Variace šňůry
Pozn.:Jedna z dobrých variaci na prostou snurovou techniku, je nejprve provadeni uplne posloupnosti
cvičení a prace s energii a čakrami, odděleně od vlastní projekce. Provedte uplnou posloupnost, nezavirejte však čakry. Vstante a udělejte si prestavku, dělejte něco prijemneho, napite se atp. Pak se
obcerstveni vratte na svou postel/kreslo, pár minut relaxujte a začněte rovnou se šňůrou. tím zvysite
množství energie čaker pristupne během projekce.
Mechanismy fungování šňůry
Šňůra je v současnosti nejdynamictejsi metoda projekce a když se ji jednou naucite, nebudete mít nejspise potrebu znat nejakou jinou. Nyní bych rád vysvětlil blize mechanismy toho, co se deje, používáte-li šňůru:
c Očistění mysli: >Mentální akt šplhání po šňůře plne obsadi a očistí mysl.
c Aktivita mozkovych vln: >Očistění mysli a vyvinutí dynamickeho tlaku v jednom bodě astrálního
těla způsobí snizeni aktivity mozkovych vln.
c Hluboka relaxace: >Snizeni aktivity mozkovych vln uvadi tělo na hluboky stupen relaxace.
c Stav transu: >Vyvijeni dynamickeho tlaku na astrální tělo, zatímco fyzické tělo je hluboce relaxovane a aktivita mozkovych vln se nachází na nizke úrovni, uvadi mysl a tělo do stavu transu.
c Čakry: >Vyvijeni dynamickeho tlaku na astrální tělo, a to ve stavu transu, způsobuje expanzi energetickeho těla a otevření čaker.
c Vibrace: >Vyvijeni dynamickeho tlaku na astrální tělo, zatímco energeticke tělo je expandovane a
čakry jsou otevřené, způsobuje tok energie skrze asi 300 čaker v těle a pocit vibraci.
c Oddělení: >Vyvijeni dynamickeho tlaku na astrální tělo, zatímco energeticke tělo je expandovane, a
vibrace působí na oddělení astrálního těla od fyzického.
Pozn.: Jestliže během konečné faze projekční posloupnosti - exitu - vyvinete dostatecny tlak na astrální tělo, prevazite zcela projekční efekt. To způsobuje manualni oddělení fyzického a astrálního těla.
To znamená: Místo bezděčného vyklouznutí z vašeho těla pomocí projekčního reflexu na vrcholu
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projekce a konečného stanutí u nohou vaší postele atd., vystoupite z těla ve směru, kterým jste se vytahli po šňůře.
Jak dlouho to všechno bude trvat
Cely proces projekce můžete zvladnout za méně než patnact minut, já to dokáži pod pet minut.Rychlost této metody vám umožní použít všechnu dosazitelnou energii na jeden zatah. Jestliže se nedostanete ven v prvnich patnacti minutach, pochybuji, že se vám to na tento pokus vůbec podari. Jestliže
k tomu dojde, bud vstante, udělejte si prestavku a vratte se k tomu později nebo se prospete. Použití
šňůrové metody mne doslova ohromilo svou snadnosti a jednoduchosti hned napoprve, kdy jsem ji
vyzkoušel. Zkrátilo to muj obvykly projekční čas (20-30 minut od uplneho zacatku) na priblizne 5
minut pro normální astrální projekci. Když však provadim projekci v reálném čase, stale používám
uplnou posloupnost.
Má analyza mechanismu tohoto procesu pochazi z vlastních zkusenosti s používáním šňůrové metody
a pozorneho sledovani, co se odehrava v mém těle během separace.
Má prvni šňůrová projekce
Zde je zprava o mé prvni zkusenosti se šňůrou, když jsem ji vyvijel jako zivotaschopnou teorii:
Lehl jsem si do své postele a premyslel o své nové teorii. Vypracovaval jsem techniku projekce, kterou by mohli aplikovat slepi lide. Techniku, která by nevyzadovala zadnou optickou vizualizaci. Přišel jsem s napadem hmatovych predstav, kdy se k vytvoření tlaku na astrální tělo využívá hmatu, neboť tento smysl mají slepi lide silně vyvinuty. Lezel jsem tak a dumal o tom několik minut, pricemz
jsem se uvolnil a byl pripraveny k spánku. Tehdy jsem se rozhodl to vyzkouset, abych zjistil, jestli je
to prakticke.
Pozn.: Neprováděl jsem žádná relaxacni, zklidnujici ani energeticka cvičení. Chtel jsem pouze vidět,
dokáží-li pomocí této metody vyvinout tlak na své astrální tělo. Zdvihnul jsem své imaginarni ruce a
zacal splhat po šňůře, ruku pres ruku. Za okamžik jsem měl pocit závrati v oblasti bricha a horni části
trupu a matozny pocit uvnitř kosti jako lechtani v rukou a nohou. Zastavil jsem všechny myšlenky a
zameril svou vuli na šplhání. Citil jsem neobycejny tlak vyvijeny na mé astrální tělo a má astrální
hlava a horni část trupu se zacaly uvolňovat a snazily se sledovat šňůru ve směru tlaku, který jsem vytvarel.
Stale se vytahujici jsem citil, jak mé mozkove vlny poklesy na úroveň alfa rytmu a pocitil jsem silny
pocit tihy, jak jsem se propadnul do transu. Pokracoval jsem v tahani a stav transu se prohloubil, mé
tělo bylo nyní ochromeně. Stale jsem tahnul, čakry se otevřely a zacaly vibrace. Byl jsem ohromen prováděl jsem to teprve několik minut! Pokracoval jsem v tahani a mé astrální tělo brzy vyklouzlo z
fyzického. Bylo to uplne jiné než jakékoliv projekce, které jsem kdy prováděl. Zdálo se, že projekční
reflex neměl čas projevit se a projektovat mne mimo mé tělo. Doslova jsem se vytahnul ven sam.
Vznášel jsem se nad svým fyzickým tělem, stale si vedom sebe sama v posteli.
Prosel jsem zdi do obývacího pokoje, kde bylo více světla, neboť v mém pokoji byla pekna tma. Náhle jsem se ocitl v neznamem světě. „Kde to k certu jsem“ pomyslel jsem si. Vsude kolem mne bylo
kalne světlo a husta mlha. Naproti mne stala velka budova se staromodni doskovou strechou. Po jedne
strane byl starý zeleznicni plot vyrobeny z masivnich, hrube otesanych klad. Oprel jsem se o plot a
premyslel o tom všem. Podíval jsem se za dům a spatřil jsem odlesk vodni hladiny. Na druhe strane
domu bylo nějaké jezero. To mi nedavalo žádný smysl a začínal jsem se nudit, tak jsem se zkoušel
přemístit do jiné říše ve snovém jezírku.
Pohledl jsem na své ruce; to obyčejně funguje. Byly bile a blede a vypadaly neskutečné, brzy se zacaly rychle rozplývat jako led pod plamenem pochodne. Z mych prstu brzy zbyly pahyly a má ruka se
rozpustila a má paze ji pomalu nasledovala. Pokousel jsem se ji obnovit. Vyrostla zpět, jak jsem se
soustredil na vizualizovani toho, jak by měla vypadat, ale hned, jak jsem se prestal koncentrovat, zacala znovu mizet. Pak mně doslo, proc mi ta scenerie pripadala tak povedoma, byl jsem v obraze. Na
stene v mém pokoji visí velký obraz presne v místě, kde jsem se pokousel projít zdi. Je tam zobrazen
starý dům s doskovou strechou a hrube otesanym plotem. Za domem je jezero, prave nadchazi svitani
a slunce začíná osvětlovat okolí. Není pochyb, byl jsem ve svém obraze. Měl jsem toho právě dost,
bylo to prilis hloupe, než abych si mohl užívat radosti z projekce nebo vůbec cokoliv dělat. Zameril
jsem se na své fyzické tělo, které jsem stale citil. Soustredil jsem se na pohyb svych ust a oči a to mne
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brzy navrátilo do meho fyzického těla. Posadil jsem se a premyslel o tom, zatímco jsem zaznamenával vysledky svého pokusu.
Po opetovnem zklidnění jsem se znovu pokusil splhat po šňůře. Během pár minut jsem byl opet mimo
své tělo. „To je skvele, „ pomyslel jsem si! Vznášel jsem se nad svým tělem a rozhlížel se po
místnosti. Nekde v temnote na zdi byl obraz, do kterého jsem nahodou vstoupil. Sel jsem k nemu
znovu, abych zjistil, zda se to stane opet. Jak jsem se priblizoval, byl větší a větší a zdálo se, že jsem
se do něj zmenšil. Když jsem se dostal tesne k nemu, místo abych jim prosel, přemístil jsem se
dovnitř a byl jsem zase v tom kalnem světle, sychravem světě se starým domem a plotem. vše tam vypadalo jako skutečné, plot vypadal jako ze dreva a dokonce i vzduch měl jinou vuni, vuni venkova a
mocalu.
Opetovne jsem opustil obraz a vrátil se do svého těla, znovu jsem vše zapsal do svého zaznamniku.
Lezel jsem pak skoro celou noc a premyslel o tom, co se stalo, o nasledcich, co to všechno
znamená.... Takto jsem tedy objevil projekci do virtuální reality (VRP). Tato technika je v současnosti
pouze hrubou metodou k vytvoření vlastního zakazkoveho světa. V budoucnu plánuji některé další
experimenty v této oblasti, abych této metode vychytal některé mouchy.
Vzpomínky na to všechno
Jeden z největších problému jakékoliv vědomé OOBE je pamatovat si vše i po probuzeni. Tady je, co
můžete podniknout proti zapomnění. Hned, jak se vzbudite, sednete si na posteli a vybavujte si vzpomínky. Sedte a usilovne premyslejte. Každé rano si vyhradte na tuto cinnost pár minut klidu. Takto si
vytrenujete pamet na sny. Během této chvile si opakujte klicove fráze, dokud na něco nenarazíte.
Rikejte si věci jako: Podíval jsem se na své hodinky a... podíval jsem se na své ruce a... prochazel
jsem... mluvil jsem s... právě jsem se chystal... skoncil jsem s... letel jsem nad... měl jsem... byl jsem
uvnitř... byl jsem s...To jsou příklady frází, které vás mohou dovest k utrzkum snové pameti, na kterou můžete navazat. Vytvořte si jeste nějaké fráze, které vám budou vyhovovat. Může se zdat, že ve
vaší pameti není nic, nac byste si mohli vzpomenout, snazte se však a vlozte do toho skutečné usili.
Něco tam je, musíte to jen odhalit a vytahnout na světlo. Jakmile se zaměříte na nejaky utrzek pameti,
naleznete toho vic a vic. Budete prekvapeni, kolik vzpominek si tímto způsobem vybavíte. Je důležité
zapsat si je hned, jak si je vybavíte. I kdybyste to měli dělat několikrát za noc. Snové nebo astrální
vzpomínky se mohou zdat zive a nezapomenutelné, pokud je však nezaznamenáte, obyčejně během
několika málo sekund zmizí. Stačí, napisete-li několik klicovych slov, a mezery budete schopni vyplnit i později. S praxi se vaše pamet na astrální zazitky vyviji, az se obejdete i bez zapisu.
Uvíznutí?
Někteří lide mohou zjistit, že během projekce uvizli v některé části těla. Mohou se uvolnit z těla, ale
uviznou v oblasti hlavy nebo bricha. Pokud se to stane, vyvijeni prilis velkého tlaku při šplhání po
provaze může způsobit fyzickou bolest a nepohodli. To může mít dvě priciny: Pokud jste uvizli v oblasti bricha, může to mít nejakou souvislost se stravou - mohou to způsobovat tezka proteinová nebo
masita jidla pozita před projekci. Opatreni: Jezte lehka jidla, jezte hodne, ale dejte si rybu nebo bile
maso místo cerveneho masa a vyvarujte se tuku, oleju, orechu a syra. Pokud jste se zachytili v oblasti
hlavy nebo nekde jinde, je to znamka neaktivní čakry způsobené možná zablokovanim energie. Opatreni: Během cvičení energie se soustredte na otevření této postizene čakry. Jestliže se to stane během
vaší projekční posloupnosti, prestante se vším a otevřete tuto čakru, jste-li v transu, bude to tím snazsi. Když jste tomu venovali nejaky čas, zkuste znovu vytahovani po šňůře.

ČÁST 6: VÍCE O ŠŇŮŘE
Šňůra je velice efektivni technika projekce, přesto se ji však musíte ucit, aby byla skutečně efektivni.
Rád bych vypracoval několik kapitol o této technice, inspirovan dosavadni odezvou. c Při šňůrové
technice není třeba vůbec žádná vizualizace. vše jsou hmatove predstavy. To znamená, že se přitom
nemusíte vidět. Šplhání po šňůře, správná mentální cinnost je nacvicovat šplhání ve své mysli.
Toto mentální cvičení je šňůrová technika.
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c Musíte se mentalne namahat a „skripat zuby“, tj. musíte do toho vlozit maximální mentální usili,
jako kdybyste skutečně splhali po šňůře, ale aniz byste dovolili svalum, aby se na tom účastnili všechno probiha v mentální rovine. Vaše tělo nesmi nijak reagovat. Musíte se také citit velmi silni,
plni energie a odhodlani takto splhat třeba celou noc.
c Zjistíte, že některý způsob udrzovani pozornosti vaší mysli během šplhání bude vyvijet větší tlak na
vaše astrální tělo než jiny. Je velmi důležité, aby jste zaznamenali, který to je, a naucili se jej aplikovat. Takto seridite své mentální šplhání pro maximální efekt. Když se strefite do správného
mentálního zamereni na akci, potvrdi vám to pocit závrati/padani v místě, kde je Solar Plexus.
c K uspesnemu použití šňůry, je neobyčejně důležité pevne se k této cinnosti rozhodnout.Tato podminka je pro uspech velice dulezita. Potrebujete usili ve stylu „dokazat to nebo zemřít“. tím zaměříte
veskerou svou mentální energii na jedno jedine, jediny cíl - opustit své tělo.
c Mnoho lidi mi poslalo e-mailem své pribehy o uspesnem využití šňůry. Ve všech pripadech praktikovali šňůru po náhlém rozhodnutí vyzkouset to a sli - skutečně to provest! Tato podminka uspechu
predstavuje rozdíl mezi ostatnimi OOBE a zkusenostmi s různými úrovněmi šňůrou vyvolané relaxace, transu, paralyzy, aktivity čaker atd. Nemohu dostatečně zduraznit vyznam této podminky pro
uspech OOBE na zaklade šňůry.
c Při aplikaci šňůry, naprosto ignorujte všechny fyzické vjemy a jakékoliv zvuky. Jestliže jakýmkoliv
způsobem zareagujete na nejaky vnější podnět, ztratíte ohnisko vaší mentální energie a značně
zmenšíte své usili.
Všechna prace s energii/čakrami a ostatni cvičení v částech 3 a 4 jsou navrzena za ucelem stimulace
toku energie a zvýšení koncentrace, sily vule a mentální kontroly. Zvýšením toku energie během
projekce a lepší kontrolou vlastní mysli se délka trvání v reálném čase zvětší. Také exit je snadnejsi.
Můžete všechna tato cvičení zcela přeskočit a venovat se pouze učení šňůry. Každý má jinou úroveň
schopností, vrozenych dovednosti a toku energie.
Někteří lide musi kvuli OOBE hodne trenovat, jini ne. Někteří lide se radeji nauci šňůru jejím provadenim, než pripravnym treninkem. Jestliže je vaším cílem pouze vědomé OOBE jakéhokoliv druhu,
jednoduché užití šňůry, jak je popsano v následující kapitole, je to nejlepší pro vás.
Jednoduché užití šňůry
Někteří lide mají dojem, že je šňůra prilis komplikovana. Ten získali pravděpodobně diky detailnimu
vykladu jejich mechanismu, který jsem uvedl v části 5, tj. jak to funguje. Šňůra je ta nejjednodussi
technika projekce, jaka v současnosti existuje. vše, co musíte udělat pro použití šňůry v její nejjednodussi formě, jsou tyto dva kroky:
cJdete do postele nebo si sednete do kresla, relaxujte a uvolnete se, stejne jako byste to normálně dě lali, kdybyste sli spat.
cZačnete splhat po šňůře.
*To je vše potrebne pro jednoduché užití šňůry *
Protože tu nejsou vyzadovana žádná časově narocna cvičení nebo komplikovana relaxacni cvičení,
jednoduché užití šňůry má mnohe vyhody. Umoznuje vám soustredit veskere mentální zdroje na věc
samotnou. To je v mnoha pripadech vše, co je třeba k vašemu prvnimu vědomému OOBE. Jednoduché užití šňůry je méně složité, a tak budete mít chut zkouset projekci častěji, dokonce i když jste
unaveni - jedna z nejlepších chvil to zkusit - a nemůžete se zabývat něčím složitějším. Větší cetnost
pokusu projekce znamená větší praxi se šňůrou, a z toho duvodu bude technika zvladnuta drive.
Sekundární cíl - průzračné sny
Měl jsem mnoho zprav o zivych snech a zvýšené aktivite průzračných snů (lucid dream = L.D.) od
lidi, kteří prováděli cvičení energie/čaker. To se stava prilis často na to, aby to mohla být nahoda. Prace s energii/čakrami zvysuje úroveň energetickeho toku do energetickeho těla a zesiluje vědomí a pamet na sny a stav OOBE. Je to hanba, mrhat vší tou energii na nekontrolované sny, takze doporucuji
použít L.D. jako sekundární cíl. tím získáte OOBE zazitek drive, ve formě L.D., a tak neochabne váš
zajem, dokud nezvladnete vedomy exit.
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Průzračné snění
Abyste měli průzračné sny, musíte si naprogramovat spoušť, která vám umožní uvědomit si, že snite,
a tak nad vším získat kontrolu, tj. ucinit to pruzracnym. Nejlepší způsob, jakým toho dosahnout, je
zvyknout si na pravidelné kontroly reality ve vašem beznem zivote.
Kontrola reality
Kontrola reality se provadi tak, že prestanete s tím, co právě děláte a ověříte si stupen reality vaší
situace. To se da snadno udělat. Pokaždé, když provádíte kontrolu reality. Polozte si otazky: „Je tohle
normální situace nebo je na ni cosi zvláštního?“ a „Mohu letat?“ Pokuste se vznest do vzduchu.
Pokuste se zavřít oči. To je zrada, neboť v astrální formě nemůžete zavřít oči. Pozn.: Tyto kontroly se
musi stat zvykem, aby měly nejaky ucinek. Když zkontrolujete realitu během snu, prijdete na to, že
snite, a můžete nad snem prevzit kontrolu. Pak je důležité si potvrdit, že si budete vše pamatovat.
Opakujte si kolem dokola: „Tohle si budu pamatovat az se vzbudim.“
Spoušť průzračných snů
Klicem k uspechu kontrol reality je jejich dobrá spoušť. Mělo by to být něco, co normálně provádíte
mnohokrát denne. Může to být jakýkoliv druh navyklé cinnosti, ale zde je pár napadu:
>Čas: Pokaždé, když se podíváte na své hodinky, provedte kontrolu reality. Elektricke hodinky jsou
dobrou pomuckou. Nastavte pipnuti po hodine. Když pipnou, provedte kontrolu reality. * Nejlepší
jsou naramkove hodinky pipajici kazdou hodinu *
>Ruce: Pokaždé, když zaregistrujete své ruce, provedte kontrolu reality.
>Koureni: Jestliže kouříte, pokaždé, když si zapalite cigaretu, zkontrolujte realitu. Jste li zvykli kouřit, sáhnete po cigarete obyčejně i v prubehu snu.
Pozn.: Trvá to nejaky čas, než si na svou spoušť zvyknete, obvykle pár tydnu. Pomaha také dělat prohlaseni, než se uložíte k spánku, např. „Nezapomenu se dívat na své hodinky“
Když získáte vědomí během snu, L.D., pravděpodobně již budete ve verejnem snovém jezírku. Pokud
se chcete pokusit změnit to na projekci v reálném čase, zkuste si uvědomit své fyzické tělo. Dokážeteli jej vnímat, můžete být schopni vrátit se do časového umístění blízko nej. To je však obtizne a může
to způsobit uplny konec zazitku, tj. navrat do bdělého stavu. Doporucuji uzit si L.D. tak, jak jsou. Verejna snová jezírka jsou velmi pestra místa a zazijete obvykle spoustu zabavy. Uvidíte tam všechny
druhy tajemnych a nadhernych věcí a zazijete všechny druhy dobrodruzstvi.
Pozn.:Abyste vylepšili svou pamet na L.D., nezapominejte si kazdou chvili během L.D. pripominat,
že si to máte zapamatovat.
Změna vaší reality
Jestliže se vám nelibi snové jezírko, ve kterém zrovna jste nebo jste v OOBE v reálném čase a chcete
vstoupit do snového jezírka, zde je několik způsobů, jak toho dosahnout:
•
Podivejte se zblizka na své ruce a sledujte, jak se rozplyvaji. (To je zajimave už jen kvuli
samotnemu jevu rozplývajících se rukou.)
•
Otacejte se kolem dokola, dokud neztratíte orientaci.
•
Vizualizujte místo, kde byste chteli být. (Okamžikové cestování). To vás obyčejně přemístí do
snového jezírka pribuzneho zdroji vizualizovaneho cíle.
•
Vzletnete přímo vzhuru, tak rychle, jak jen můžete. Jestliže to selze ve změně vaší reality, získáte alespoň zazitek z vesmírného letu.
•
Lette rychle pryc, blízko povrchu, dokud nenajdete místo, jaké se vám libi. Rozmazani obrazu
při letu způsobí zmenu reality.
•
Vstupte do zrcadla, obrazu nebo malby. To je to same jako projekce do virtuální reality.
Tyto techniky působí dezorientačně na podvědomí a to vás pak přemístí do jiné reality.
Astrální forma v pohybu
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Mnoho lidi má při několika prvnich projekcich problémy s pohybem. I přemístění z jednoho konce
pokoje na druhy může být pro ně uspech. Tento nedostatek kontroly vzniká v dusledku nezvyklosti
astrální formy. Je to jako být ve stavu beztize. Musíte ucit pohybovat znovu od zacatku. Projektujeteli se v reálném čase, jste pouze bod vědomí obklopeny chatrnou éterickou schrankou. Pohyb je provozovan pomocí myšlenek, ne svalu.
Astrální hybná síla
V astrální formě existuje urcity typ hybne sily, jež způsobuje většinu problému. Diky ni pokracujete
chvili v pohybu i poté, co jste se rozhodli zastavit. To vás může prostrcit zdi, stropem atp. Tato
setrvacnost je způsobena myšlenkou, již jste pouzili k pohybu. Jestliže je na danou akci prilis silná
nebo prilis dlouho trvá, budete se pohybovat prilis rychle nebo prilis daleko. Jenom praxe vás nauci
vypořádat se s tímto problémem presne a elegantne.
Učení se astrálnímu pohybu je skutečně docela komicka cinnost. Vzpominam si, jak jsem se ve svém
mladi ucil pohybovat ve svém rodnem meste. Zacal jsem s pokusem ridit své pohyby po svém dome a
obyčejně po chvili skoncil na strese. Poté jsem bezel dolů ulici, snazil se získat rychlost a vznest se
jako letadlo. Za chvili mne to prestalo bavit, ale nikdy jsem nemohl docela prekonat vrcholky strech
sousednich domu. Často jsem bezděčně zabloudil do neznamych domu a tapal jako opilec. Donekonecna jsem se mimochodem omlouval všem těm neznamym lidem, když jsem vplouval a zase vyplouval z jejich domu.
Jak se pohybovat
Abyste se pohnuli v astrální formě, musíte to proste udělat. Nepremyslejte o tom, co děláte, jen to dělejte. Musíte se přimět k pohybu, menit směr a zastavit. To je nejlepší rada, jakou vám tu mohu dat.
Skutečně se to musíte naucit tím, že to děláte. Uzite si to. Když jste naucili zakladni pohyb, nezkousejte hned něco prilis náročného. Drzte se při zemi a naucte se nejprve pohybovat po okolí. Cvicte si
to při rozdílných rychlostech, dokud se to nenaucite ridit.
Učení se létání
Stejným způsobem, jakým jste se naucili zakladni pohyby, tj. s použitím mysli, se naucte letat.
Nejprve zjistíte, že na vás působí cosi velmi podobného gravitaci. Vyletite do vzduchu, jen abyste se
vzapeti pomalu snášeli zpět k zemi. Vytrváte-li, začnete se pohybovat v řadě krátkých letacich skoku.
To je způsobeno částečně zvykem a částčně zakladnim pohybovym problémem. Jakmile váš pohyb
způsobí ochabnutí mentální cinnosti, klesnete zpět k zemi. tím se zastavi vaše letova setrvacnost a
gravitacni zvyk vás stahne dolů. Můžete se pokouset, stejne jako jsem to dělal já, bezet dolů ulici, odlepit se od země a vzletnout. Pak pouzijte svou vuli k provadeni pohybu, stejne jako u zakladnich pohybu. Žádná gravitace na vás v astrální formě nepůsobí. Letat budete od okamžiku, kdy se o tom
přesvědčíte.
Rychlost
Tri rychlosti definovane S.Muldoonem a bezne uznavane jsou pouze zakladnim voditkem. Zde jsou:
1. Rychlost chuze.
2. Rychlost automobilu.
3. Okamžikové cestování.
Myslím, že tyto tri rychlosti nejsou již aktualni. Bývaly to jedine typy rychlosti zname většině lidi.
Dnes však nasi mysl pripravily filmy, počítačové hry a cestování letadlem na mnohem vyšší rychlosti.
S praxi a dobrou mentální kontrolou můžete menit svou rychlost podle svych umyslu od rychlosti
chuze az po nadzvukove rychlosti. Velkým problémem pro zacatecnika je však kontrola směru a
rychlosti. Má to hodne co do čnění s tím, jak je projekce stala a jaké máte zkusenosti s pusobenim své
vule na pohyb.
Okamžikové cestování
Je všeobecně uznavano, že dokážete-li vizualizovat cílové místo, můžete se tam projektovat během
okamžiku, rychlosti myšlenky.
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Zjistil jsem, že je to velmi nespolehlive Zjistil jsem, že vás tato okamžiková metoda prenese přímo na
subjektivni místo vytvořené vizualizaci vašeho cíle.
Může se zdat, že jste skutečně tam, kde jste chteli být, obvykle však najdete množství rozporu mezi
skutečným místem a tím, kde se nacházíte. Okamžikové cestování se velice podoba projekci do virtuální reality. S použitím vašich vizualizačních schopností při cestování ve skutecnosti vůbec necestujete. Vytvoříte jen subjektivni kopii vašeho cíle a vstoupite do ni.
Cestování na velké vzdálenosti
Podle mych zkusenosti je spolehlivejsi pro projekci na male az stredni vzdálenosti (az několik set mil)
sledovat povrch země. I tak je to obtizne, neboť je snadne podlehnout během cestování „Alenka“
efektu. Stačí, když jedinkrát uvolnite koncentraci, a sklouznete do snového jezírka. Při cestování v reálném čase musíte stale udržovat prisnou mentální kontrolu.
Skutečně však není prakticke sledovat povrch na delší vzdálenosti. Například mesto na opačném konci světa je vzdáleno 12000 mil. Museli byste cestovat asi 64-nasobkem rychlosti zvuku, abyste se tam
dostali za 15 minut. Při této rychlosti v atmosfere se vše rozmazne a vzhled zemskeho povrchu a mraku způsobí dezorientaci, a tím i presun do jiné reality. Všechny objektivni stranky projekce se ztratí.
Novackove se obyčejně udrzi v reálném čase pouze pár minut. Z toho duvodu je kazda cesta na
velkou vzdálenost omezena části projekce v reálném čase. K cestam na velké vzdálenosti musíte studovat geografii. Musíte být schopni rozeznat kontinenty, oceány, země, staty a mesta. Dále musíte
prostudovat mapu cílové oblasti a vyhledat nějaké orientacni body. Abyste se tam projektovali, poté
co si toto zapamatujete, musíte vystoupit na obeznou drahu a sestoupit nad svým cílem. Když se
priblizite k zemi, musíte upravit své priblizovani a zamířit k geologickým rysum a orientacnim bodům blízko vašeho cíle.
Kroužení kolem Země
Vstup na obeznou drahu je poněkud složitější než se zda. Dostat se tam nahoru je snadne, pohybujete
se proste přímo vzhuru, tezke však je zastavit se, když jste již dostatečně vysoko. Většina lidi vcetne
mne má tendenci vyletet pryc ze slunecni soustavy a někdy uplne opustit galaxii. Abyste se tomu vyhnuli, je nutna kontrola rychlosti během vzestupu.
Jednodussi způsob vstupu naobeznou drahu je projektovat se nejprve na mesic. To vám dava velký
viditelny cíl, na nejz se můžete promítnout během několika okamžiku. Jakmile tam jednou jste, je
jednoduché zamířit zpět k Zemi, vstoupit na obeznou drahu a krouzit, dokud nejste nad svým cílem.
Ve vesmíru, mimo atmosferu nejsou žádné problémy s rozmazanim způsobeným rychlosti.
Jak daleko az můžete jít?
Neexistují žádné hranice, co se tyce vzdálenosti, cíle nebo rychlosti. Můžete cestovat az do nejvzdalenejsich galaxii. Rychlost myšlenky je nekonecna. Je to jako zhrouceni prostoru a pohybovani
se bez pohybu. Jestliže něco vidíte, můžete se tam dostat.tak rychle jak tohle. Ve srovnani s tím je
rychlost světla hlemyzdi rychlosti.
Často odletam do hlubokeho vesmíru, kde jsou galaxie pouze malicke smouhy, daleko pryc, abych
premyslel a meditoval. To je snadne, ale horsi je dostat se zpět pro další vedomy vstup. Nemáte-li
dobré znalosti astronomie, které já nemám, je to problém. Nasledovani stribrne šňůry, pokud nejakou
vidíte, není zrovna prakticke při techto druzích rychlosti, ackoliv získáte alespoň zakladni směr, kterým se máte dat.
Abyste se navrátili z projekce na velké vzdálenosti, naladte se na své tělo a vnimejte jej. Poté zkuste
pohnout části vašeho fyzického těla, např. prstem. To vás navrátí do vašeho těla a ukonci projekci při
plnych vzpominkach na OOBE.
Vítr budoucnosti
Čas od času se při projekci setkate se zvláštním ukazem. Já tomu rikam „Vítr budoucnosti.“ Budete se
nekam projektovat, na mysli nejaky vlastní cíl, když náhle ucítíte neodolatelny tlak. Budete citit, jak s
vámi něco pohybuje proti vaší vuli, obyčejně dozadu. Chvili s tím můžete bojovat, ale bude to stale a
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vytrvale silnější, az vás to odfoukne pryc; pres vrcholky strech, nahoru do nebe a do budoucnosti.
Pak, po nějakém čase, klesnete dolů na jiném místě a v jiném čase. Často to bude nekde na Zemi. Budete tam opušťení a ponecháni, abyste se mohli prochazet zmateni. Můžete dokonce potkat lidi, které
neznate, zatím, a budou zmatení stejne jako vy.
Může to být skutečná scena z vašeho budouciho zivota, může to být symbolicka vize nebo smesice
obojiho. Můžete být neviditelnym divakem nebo můžete splynout se sebou samym v budoucnosti a
vidět chvili svýma budoucíma očima. Může to také být scena důležité budouci události. Může to být
pohroma, zivelna nebo jina, nebo nezvykleho či vzrusujiciho na světové scene. Tyto typy událostí
jsou obvykle obklopeny spoustou energie a to může být částčně příčina takové vize.
Jedina vysvětlení jaka muzu dat jsou:
c Zasah vašeho vyššího já: Z nějakého duvodu se rozhodne, že je právě čas ukazat vám něco z vaší
budoucnosti.
c Stretnuti s jasnovidnosti: Vaše Celni čakra se zaktivovala pro jasnovidectvi a naladila se na budouci
zalezitosti. Váš bod vědomí se chytil do této vize a projektoval se do ni.
c Kombinace obojiho - to je nejlogictejsi.
Symbolické vize
Existuje jina stranka tohoto větru, která je velmi podobna té předchozí, ale vize, již prožíváte je symbolicka nebo má některé symbolické aspekty spise, než že je skutecnou budouci událostí nebo scenou.
Pozn.: Rád bych vás varoval před symbolickymi aspekty vizi. Jestliže nerozumíte podstatě symbolismu, může to způsobit velké skody ve vašem zivote. Toto varovani plati všeobecně pro všechny
jasnovidecké vize, ať již prozite v astrální formě nebo ne.
Například: Vítr budoucnosti vás odnese na scenu, kde vidíte, že jste vyhrali spoustu penez. Sedite u
tabulky a srovnáváte váš tiket s vysledky. Vidíte, že vyhra je 18 miliónů dolaru. Sledujete vaše cisla
nebo tiket a zjistujete, že jste vyhrali. Cítíte vzruseni, vlnu adrenalinu, opajite se sny o bohatstvi a
vaše srdce se trese vzrusenim. Po této vizi začnete nakupovat spoustu tiketu. Také začnete dělat rozhodnutí, která váš zivot ovlivni ve stylu „Az dostanu ty prachy“. tím si ve svém zivote můžete způsobit nenapravitelnou skodu! Ztratíte svou podnikavost, iniciativu, vaše ambice, tj. prestanete se snazit.
Takto prijimate system viry v „Nakladni Kult“, viru, že dostanete všechno - se všemi negativnimi
strankami, které tento primitivni system má. Začnete pocitat čas vašeho zivota, místo abyste jej zplna
prožívali.
Co vám možná ze symbolismu předchozí vize nedošlo je:
Tolik penez je trochu nezvykle pro tah loterie. 18 miliónů dolaru je podivne množství penez a může
být vzácnou událostí. To je to, cemu rikam postovni znamka - razitko s datem od budouci události. To
znamená, že když vaše místní loterie bude mít vyhru udaneho množství, něco duleziteho se stane ve
vašem zivote nebo ve světě kolem vás. Pokud chapete, jak symbolismus funguje, budete schopni nasbirat během vize více informaci o nadchazejici události. Prostredi, symboly, spojistosti s vámi,
cinnosti a posloupnosti událostí v ni, to všechno jsou důležité aspekty jejího vyznamu.
Špatné pochopeni vize může znicit váš zivot. Pouze zkusenosti a inteligentni aplikace logiky vás nauci interpretovat symbolické vize. Dokud tyto zkusenosti nemáte, je nejlepší zachazet s jakýmkoliv
druhem vize velice opatrne.
Některé možné priciny symbolické vize jsou:
1. Dostali jste varovani nebo navod od vašeho vyššího já.
2. Prochazite zkouskou, v níž je budoucnost, osud, vyznam a smysl vašeho zivota. Postovni znamka
této vize může znacit dobrou i spatnou událost ve vašem zivote. Můžete skutečně vyhrát loterii.
Pokud jde o mě, určitě bych se ujistil, zda mam patřičný tiket, pro každý pripad, ale nebyl bych na
tom zavisly.
Příklad větru budoucnosti
Opustil jsem své tělo a pohyboval se po domove. Náhle mnou jakasi síla pohnula pres místnost. Snazil jsem se s tím bojovat, ale bylo to stale silnější, az mne to odneslo ven z domu a vzhuru k nocnimu
nebi. Po krátké chvili jsem se dostal zpět dolů, mimo svůj domov. Byl jsem tam ponechán uprostred
silnice. Naproti mne stala chladnicka. Jen tak tam lezela uprostred silnice s otevřenými dveřmi. Prohledl jsem si ji a zjistil, že nefunguje. Za ni byla masivni cervena zed z cihel, 12 metru vysoka a dva31

krát tak siroka. Na této silnici žádné skutečné zdi z cihel nebyly. Pak jsem si uvědomil, že vedle mne
stoji má žena. Otočil jsem se k ni a rekl ahoj. Ona rekla pouze velice chladne sbohem, pak se otočila a
odesla pryc. Rozpacite jsem sledoval její odchod. Udivilo mne, že místo aby sla do našeho domu, kracela od něj pryc az zmizela v dálce. Diky dostatecnym zkusenostem se symbolismem a podstatou vizi
jsem věděl, co to predpovida - konec meho manzelstvi. Nemohl jsem to pochopit, neboť jsme měli
teprve nedlouho předtím svatbu a byli jsme spolu velmi stastni.
K rozlusteni symbolické vize je potrebne ji analyzovat a rozdělit na části. Sest vyznamnych aspektu
této vize bylo:
• Postovni znamka... (razitko s datem události) lednicka, která nefungovala
• Spojitosti... (něco nebo nekdo ve vizi, kdo nebo co má nejakou spojitost se mnou).
1. má žena,
2. byl jsem mimo svůj domov,
3. byl jsem tam jako já
• Symbol... (zakladni podstata blizici se události) velka cihlova zed - symbolizuje barieru nebo konec něčeho. To byl jediny skutečný symbol ve vizi, zatímco ostatni části byly symbolické svou
prirozenosti nebo cinnosti.
• Symbolické cinnosti... (naznacuji vyznam vize) chladne sbohem mé ženy
• Symbolické modifikatory ...(pozmenuji symbol nebo v tomto pripade symbolickou cinnost ve vizi)
1. má žena se vzdálila ve směru pryc od domova,
2. kracela pryc, dokud nezmizela z dohledu
• Posloupnosti událostí
1. rozbita lednicka,
2. velka cihlova zed,
3. cinnosti mé ženy neboli: Když jsem uviděl rozbitou lednicku (postovni znamka), spatřil jsem
cihlovou zed (symbol) a má žena (spojitost) rekla sbohem a opustila mne (symbolicka cinnost) ve
směru pryc od našeho domova, dokud nezmizela (symbolické modifikatory).
Načasování a posloupnost vize je dulezita k odhaleni jejího vyznamu. Je důležité rozlozit vizi do
jejich 5 zakladnich části a zaznamenat ji do deniku, dokud je jeste ve vaší mysli cerstva.
Pozn.: Ke každé části vize může existovat více než jeden modifikator.
Ohlédnutí
Rok poté, co jsem měl uvedenou vizi, jsme se prestehovali do jiného mesta. V ten samy den jsme si
museli od pribuznych pujcit chladnicku. Naše se totiz rozbila a byla v opravne. Vypujcena lednicka
také nefungovala. Když byla naše opravena, druha lednicka lezela dva a pul roku na verande a cekala
na odvoz. Jasně jsem si vybavil vizi a věděl jsem, že tato lednicka je razitkem s datem nadchazejici
události. Také jsem věděl, o jakou událost pujde, ale skutečně jsem neviděl žádné jiné priznaky.
Jednoho dne však prisli a odvezli tu lednicku. O tyden později byl s mym manzelstvim konec. Náhle,
navzdy a bez duvodu, který by se dál alespoň trochu predvidat. Když se takto ohlednu do minulosti,
je dokonale jasné, co ta vize znamenala. Bylo to tak jednoduché, jak presne. Nejsymbolictejsi vize
jsou jednoduché. Davejte si pozor, abyste se z vize nesnazili vycist prilis mnoho, jinak zastinite skutecnou zpravu v ni obsazenou. Vzdy rozlozte vizi na její jednotlive části. Ptejte se u každé části: „Co
to znamená samo o sobe?“, „Co to dělá?“, „Co je nejjednodussi, nejzakladnejsi symbolicky vyznam
té věci?“ Napiste si odpovedi a pak pouzijte zdravy rozum a logiku. To vám umožní porozumeni
pravému vyznamu vize.
Zrcadla
Zrcadla jsou historicka magicka zarizeni používaná jako brany do jiných světů. Existuje také spousta
pover a starých pribehu vztahujicich se k těm, kdo odesli na věčnost. Když nekdo zemrel, všechna zrcadla v dome byla prikryta. Dělalo se to proto, aby neboztik nezjistil, že nemá obraz v zrcadle a nebyl
otresen. Jinym duvodem bylo predejit jeho polapeni v zrcadle.
Zamyslíte-li se nad mechanismy projekce, má to urcitou logiku. Smrt je v ranne fazi velice podobna
vykonne projekci v reálném čase. Největším rozdílem je absence ziveho těla, do kterého se je možné
vrátit. Duchove jsou normálně udrzovani blízko fyzické dimenze v reálném čase asi tyden po smrti.
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Trvá to, dokud nevyprchá zasoba éterické látky, která pouta ducha k jeho fyzickému telu. V této době
se duch obyčejně potuluje kolem pribuznych a tech, které miloval, rika sbohem a zvyka si na podminky nového způsobu existence. Tento rozluckovy proces ulehcuje psychologické trauma ze smrti a
pomaha duchovi pripravit se na další etapu existence. Toto se může přihodit se zrcadlem: Nový duch
může neuvazene vstoupit do zrcadla. Paklize se to stane, octne se v zrcadlovém světě stejným způsobem, jako projektor vstoupi do obrazu při projekci do virtuální reality. Jakmile je jednou v zrcadlovém světě, nevi obvykle, kde se nachází, a jak se odtud dostat, a může tam uviznout po celou dobu
jeho pobytu v reálném čase. To nebude prekazet v ceste dusi. Pouze to způsobí zmatek na pár dni, než
vstoupi do další etapy existence. tím mohou být jeho posledni dny pobliz fyzického světa velmi zmatene a zabrani to přirozenému rozluckovemu procesu. Domnívám se, že odtud pochazi staré povery. Z
toho duvodu si myslím, ve světle meho porozumeni projekci a procesu smrti, že zakryvani zrcadel po
umrti je velmi dobrý napad pro dobro zesnuleho. Nejlépe je ponechat to tak pro jistotu dva tydny.
Lepší „sbohem“
S nedavno odeslym duchem je možné během jeho pobytu v reálném čase, během jeho posmrtneho
putovani, komunikovat. To lze provádět prostrednictvim neobaleneho dopisu ponechaného duchovi
ke cteni. Může vás tez slyset, takze ucinne je i mluveni k nemu. Myslím si, že dobrou praxi by bylo
povesit na zed v neboztikove pokoji rozluckova psani od všech lidi, které zesnuly miloval. Ponechte
psani otevřená, se všemi stranami snadno viditelnymi, aby bylo cteni snadnejsi.
(c) ANS system, Brno
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