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Ciało astralne i mentalne Ziemi

W pow³oce cia³a eterycznego – wed³ug starych nauk tajemnych

– znajduje siê jeszcze subtelniejsze cia³o, cia³o astralne. Okreœle-

nie „astralny” wywodzi siê z jêzyka starogreckiego i oznacza tyle,

co „pochodz¹cy od gwiazd”. Cia³o astralne ze wzglêdu na swoj¹

subtelnoœæ przenika wszystkie subtelne i skupione formy. Jeœli

œwiat eteryczny nale¿y rozumieæ jako ogniwo ³¹cz¹ce ze œwiatem

materialnym, to œwiat astralny jako region kolorów, form, pra-

gnieñ i uczuæ. Jest to ów subtelny œwiat obrazów i prze¿yæ, który

odwiedzamy w naszych snach. Poza tym przekazuje œwiatu ete-

rycznemu emocjonaln¹ zdolnoœæ odczuwania.

Œwiat astralny ma wiele warstw z ró¿nymi, oddzielonymi od

siebie sferami. W nim znajduj¹ siê zarówno cia³a astralne ludzi

¿yj¹cych, jak równie¿ tych „nie¿yj¹cych”. Ci ostatni przechodz¹

tam proces dojrzewania i oczyszczania, który trwa bardzo ró¿nie.

Istniej¹ osobne sfery dla dusz grupowych drzew, roœlin i zwie-

rz¹t. W œwiecie astralnym przebywaj¹ tak¿e fantomy i o¿ywione

formy myœlowe. Oprócz tego w wielu miejscach snuj¹ siê i kot³uj¹

struktury tego wszystkiego, co siê odczuwa, pragnie i chce oraz

tego, co siê odczuwa³o, pragnê³o i chcia³o.

Cia³o astralne Ziemi zawiera tak¿e wszystko, co kiedykolwiek

zosta³o w wyobra¿eniach religijnych „nawarzone”: od wyobra¿eñ

budz¹cych grozê a¿ po nieba jasno oddzielone od piekie³ ró¿nych

religii i wspólnot wyznaniowych. To wszystko jest ca³kowicie real-

ne dla znajduj¹cego siê tam noœnika œwiadomoœci.

Wydarzenia w œwiecie astralnym maj¹ tak¿e codzienny wp³yw

na nasze ¿ycie uczuciowe. Ale z ezoterycznego punktu widzenia

region astralny tworzy tylko szczebel przejœciowy dla dusz na dro-

dze od albo do Boga, gdy¿ na tej drodze jest jeszcze wiêcej sfer,

które nale¿y prze¿yæ. Bóg istnieje ponad dualnymi œwiatami

w obszarze œwiat³a i mi³oœci.

Gdy boski zarodek matki – ojca opuszcza ten obszar, by rein-

karnowaæ, to jego pierwszym szczeblem jest œwiat anio³ów. Mona-

da (wed³ug teorii Leibniza: substancja niematerialna, niepodziel-
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na, obdarzona ruchem i mo¿liwoœciami poznawczymi. Za: S³ow-

nik Jêzyka Polskiego, PWN – przyp. t³um.) oddziela tutaj od siebie

kilka bo¿ych iskier (dzieci), aby wys³aæ je do œwiatów material-

nych w celu zbierania indywidualnych doœwiadczeñ. Monada

jest wiêc naszym ojcem i matk¹ w niebie lub „wy¿szym œwiado-

mym ja”.

W œwiecie mentalnym, obszarze substancji umys³owej i wyobraŸ-

ni, ma pocz¹tek indywidualizowanie bo¿ych iskier, które tworz¹

sferê duchow¹ otaczaj¹c¹ cz³owieka.

W œwiecie astralnym uczucia i emocje wchodz¹ w strukturê

duchow¹, która potem, ju¿ w œwiecie eterycznym, wspó³dzia³aj¹c

z p³odem w ³onie matki, przybiera postaæ rodz¹c¹ siê póŸniej

w œwiecie fizycznym. Dla duszy istotniejsza jest przy tym forma

cia³a ni¿ jego substancja. W drodze powrotnej, po ziemskiej œmierci,

dusza opuszcza cia³o materialne i jakiœ czas ¿yje dalej w œwiecie

eterycznym a¿ do momentu zu¿ycia jej si³ witalnych przejêtych

z cia³a materialnego.

Dusza dochodzi w koñcu na p³aszczyŸnie astralnej do nieba

lub piek³a w³asnego œwiata wyobraŸni, w którym musi przerobiæ

swoje wartoœci uczuciowe. Muzyk Mario Mantese przedstawia te

obszary w swojej ksi¹¿ce Vision des Todes (Wizja œmierci), która

wywiera g³êbokie wra¿enie. Po dokonanym zamachu na jego ¿y-

cie, cztery tygodnie przele¿a³ w œpi¹czce. W tym czasie prze¿y³

opisane przez siebie wizje.

W œwiecie mentalnym, który – zdaniem niektórych ezoteryków

– jest sfer¹ jeszcze subtelniejszego œwiata astralnego, gin¹ indywi-

dualne struktury myœlowe, pozostaj¹ jedynie duchowe struktury

cz³owieka. Nastêpnym szczeblem jest ponownie œwiat anio³ów.

Tutaj znowu jednoczy siê duchowa obecnoœæ cz³owieka z monad¹

i innym „rodzeñstwem”.

Monada albo przygotowuje teraz dla swoich „dzieci” dalsze in-

karnacje, albo wraca z ca³ym baga¿em doœwiadczeñ inkarnacji

z powrotem do Boga, do praŸród³a wszelkich bytów.

W ezoteryce œwiat astralny okreœla siê jako „lustrzany œwiat”

œwiata fizycznego, poniewa¿ wszystko pokazuje siê w nim z od-

wrotnej strony. P³aszczyzny lustra z kryszta³u, szk³a lub metalu
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uchodzi³y od dawna za bramy do œwiata astralnego. Pierwotnie

tak¹ bram¹ by³o lustro wody, przede wszystkim w studni. Poza

tym woda jest przecie¿ dobrym przewodnikiem dla fal promienio-

wania, które pochodz¹ z wnêtrza Ziemi. W bajce „Frau Holle” („Pani

Zima”) zosta³y jeszcze zachowane stare m¹droœci ludowe dotycz¹-

ce tych subtelnych rzeczy.

Wszystkie wczeœniejsze obrzêdy religijne ku czci matki Ziemi

odbywa³y siê w jaskiniach i grotach. Tam wibracje astralne s¹

szczególnie silne, przez co przejœcie ludzkiego cia³a astralnego do

astralnej sfery Ziemi by³o znacznie ³atwiejsze. Ezoterycy przypusz-

czaj¹, ¿e w œrodku góry lub na dnie g³êbokich jezior znajduj¹ siê

miejsca porad dla dojrza³ych dusz zmar³ych.

Poniewa¿ matka Ziemia jest nie tylko czuj¹cym, lecz równie¿

myœl¹cym bytem, posiada, jak ju¿ siê dowiedzieliœmy, tak¿e cia³o

mentalne. Znajduje siê ono wewn¹trz cia³a astralnego.

P³aszczyzna mentalna jest królestwem substancji myœlowej

i Ÿród³em mocy twórczych impulsów myœlowych, abstrakcyjnych

pomys³ów, symboli i wy¿szej wiedzy. Tutaj przebiegaj¹ tak¿e

wszystkie neutralne, nienaruszone przez emocje, logiczne procesy

myœlowe. Moim zdaniem tu rozstrzygany jest los wspó³¿ycia na

zaludnionej Ziemi, który w nordyckiej mitologii realizowany jest

przez córki matki Ziemi, trzy Norny: Urd, Skuld i Werdandi. To

ich postaæ przybra³a dawna wiedza o cyklach wszystkich zjawisk

¿ycia. A ten podzielony na trzy czêœci cykl, który przebiega jajowa-

to i nosi ju¿ w sobie nowy pocz¹tek, sk³ada siê ze stawania siê,

bycia i przemijania. Dlatego symbolem ewolucji nie jest statyczny

okr¹g, lecz spirala, która swoimi niekoñcz¹cymi siê skrêtami wci¹¿

d¹¿y do nowych szczebli rozwoju.

Magnetyczny krzyż ziemski i jego czakry

Obie magnetyczne osie Ziemi tworz¹ równoramienny krzy¿ z czte-

rema wirami lub czakrami. Okreœlenie „czakra” lub „czakram” po-

chodzi z sanskrytu i oznacza tyle, co ko³o. Zadaniem tych walco-

watych kó³ lub wirów energii, które znajduj¹ siê w cia³ach



453. Cia³a i pola ich energii ¿yciowej

eterycznych wszystkich istot ¿ywych, jest wci¹ganie, zagêszcza-

nie, rozdzielanie i usuwanie subtelnych energii.

Dwie z tych czakr znajduj¹ siê na koñcach osi pó³noc – po³u-

dnie, a dwie na koñcach osi wschód – zachód; dwie tworz¹ wiry

doœrodkowe (+), a dwie odœrodkowe (–) (rys. 6).

Rys. 6. Magnetyczny krzyż Ziemi.

Poniewa¿ Ziemia obraca siê wokó³ osi pó³noc – po³udnie, wci¹-

gaj¹ce si³y czakr osi wschód – zachód przebiegaj¹ wokó³ równika.

Poprzez wzajemne oddzia³ywanie wirów doœrodkowych i odœrod-

kowych w subtelnym ciele Ziemi, si³y te wytwarzaj¹ przy tym taki

rytm fal, który jest odpowiedni dla wszystkich zjawisk ¿ycia – roz-

szerzanie i œci¹ganie – lub jak w systemach wide³kowatych: na-

p³ywanie – zagêszczanie – wyp³ywanie.

Przy budowaniu siê ludzkiego cia³a i jego koñczyn rytm ten

przybra³ kszta³ty niemo¿liwe do przewidzenia (rys. 7), podobnie

jak przy budowaniu siê cia³ i jego czêœci u zwierz¹t wy¿ej rozwi-

niêtych.

Krzy¿ magnetyczny Ziemi tworzony jest ze sta³ych osi subtel-

nych pr¹dów, które wprawiaj¹ w pulsuj¹ce wibracje nie tylko pola

elektromagnetyczne, lecz tak¿e cia³o eteryczne ziemi. Tworzy on

za pomoc¹ pionowej i poziomej osi „rusztowanie” boskiego porz¹d-

ku, w którym planeta obraca siê wraz ze swoimi ¿ywymi organi-

zmami. W równoramiennej formie krzy¿a, dziêki przeciwnemu roz-
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mieszczeniu biegunów, wyrównuj¹ siê wszystkie naprê¿enia. Dla-

tego ta forma sta³a siê symbolem spoczywaj¹cej w Bogu si³y twór-

czej, od której pochodzi i do której wraca ca³e ¿ycie.

Rys. 7. Odśrodkowe i dośrodkowe strefy ciała.

AURA CZ£OWIEKA
Jeœli stoimy naprzeciwko jakiegoœ cz³owieka, dostrzegamy najpierw

jego materialne cia³o. Jest ono produktem wszystkich subtelnych

energii, które w nim dzia³aj¹. Ale tak¿e ju¿ w tej materialnej

strefy odœrodkowe strefy doœrodkowe

klatka piersiowa,

piersi

brzuch, poœladki

udo

³ydki

stopy

szyja

talia

stawy kolanowe

stawy skokowe (ew. kostki)
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formie znajdujemy, uwa¿nie obserwuj¹c, wiele wskazówek tego,

które z subtelnych energii wyra¿anych poprzez umys³ przewa¿aj¹

u tego cz³owieka. Pokazuj¹ nam, czyim jest „duchowym dzieckiem”.

Ogólna budowa cia³a materialnego pozwala natychmiast wy-

raŸnie rozpoznaæ pracê obu podstawowych si³, które wci¹¿ spoty-

kamy: si³ê doœrodkow¹ i odœrodkow¹. Poprzez zagêszczanie i roz-

szerzanie materii stwarzaj¹ falowy rytm, który opanowuje ca³y

wszechœwiat. Szczególnie wyraŸnie widaæ to w kszta³tnym ciele

kobiety (rys. 7).

Doœrodkowe strefy gwarantuj¹ cia³u wytrzyma³oœæ i elastycz-

noœæ, odœrodkowe natomiast oferuj¹ przestrzeñ dla jego wewnêtrz-

nych organów. Nogi i rêce posiadaj¹ dodatkowo swój w³asny rytm

falowy. Daje on nogom si³ê i elastycznoœæ, by mog³y udŸwign¹æ

ciê¿ar cia³a. Rêce dziêki falowej budowie same mog¹ przenosiæ

tam i z powrotem najwiêksze ciê¿ary. Zauwa¿yæ mo¿na, ¿e w sfe-

rach doœrodkowych znajduj¹ siê wszystkie te stawy, które daj¹

cia³u ruchliwoœæ i wytrzyma³oœæ. Wyj¹tek stanowi jedynie po³o¿o-

ny w sektorze odœrodkowym staw biodrowy, o którego po³o¿eniu

decyduje pocz¹tek nogi. G³owa podlega prawom formy jajowatej.

Strefa odœrodkowa obejmuje masê mózgow¹, koœciec twarzy opa-

nowany jest przez doœrodkow¹ si³ê, której najwiêksze zagêszcze-

nie znajduje na szczycie brody.

Przejdziemy teraz do tej sfery, której ludzkie oko bezpoœrednio

nie widzi: do aury. I tu pojawia siê pytanie: „W³aœciwie czym jest

ludzka aura i z czego siê sk³ada?”. Okreœlenie „aura” zosta³o za-

po¿yczone z jêzyka ³aciñskiego i oznacza „dech”. Jest to wiêc wska-

zanie na coœ niewidocznego, co mimo wszystko jest wyczuwalne,

poniewa¿ siê porusza. W jêzyku potocznym aur¹ okreœla siê nie-

wyraŸnie zarysowane kontury cz³owieka lub rzeczy. Oba okreœle-

nia odnosz¹ siê tak¿e do jej ezoterycznej definicji.

Aura otacza ka¿de ¿yj¹ce cia³o i s³u¿y, jak to ju¿ wczeœniej

stwierdzi³em, omawiaj¹c aurê Ziemi, g³ównie za spi¿arniê subtel-

nych energii. Z niej czerpi¹ wszystkie cia³a cz³owieka. Ale tak jak

w przypadku Ziemi, zbieraj¹ siê w naszej aurze tak¿e wszelkie

promieniowania i osady cia³ subtelnych. W ten sposób „widz¹cy”

obserwator otrzymuje wiele informacji, dziêki którym mo¿e zdo-
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byæ wiedzê o stanie zdrowia cia³a i jego organów, a tak¿e o ducho-

wym samopoczuciu cz³owieka i jakoœci jego energii ¿yciowych.

W aurze pulsuj¹ tak¿e pola elektromagnetyczne. Tak aura staje

siê struktur¹, która przez dynamiczn¹ aktywnoœæ poszczególnych

cia³ i pól jest w sta³ym ruchu. Dlatego wszystkie ilustracje aury

mog¹ byæ tylko niewystarczaj¹cym œrodkiem pomocniczym. Na-

wet „jasnowidz¹ce” oko dostrzega w tym migoc¹cym p³omieniu

zawsze tylko te rzeczy, na które jest przygotowane. Tylko tzw. aurê

zdrowia mo¿emy bez problemu zobaczyæ naszymi „normalnymi”

oczyma. To postrzeganie nie jest ¿adn¹ paranormaln¹ zdolnoœci¹

i ka¿dy czytelnik, który w praktycznej czêœci tej ksi¹¿ki zastosuje

siê dok³adnie do moich wskazówek, bêdzie móg³ od razu z tego

skorzystaæ. Widzenie aury zdrowia, która, mówi¹c dok³adniej, jest

postrzeganiem unosz¹cego siê ponad cia³em materialnym cia³a ete-

rycznego i jego odbicia, okazuje siê bardzo pomocne przy pracy

z subtelnymi energiami uzdrawiaj¹cymi drzew. W celu lepszego

zrozumienia ludzkiej aury przedstawiam tak¿e wypróbowany

w praktyce model pracy. (Aby unikn¹æ nieporozumienia, nie

uwzglêdni³em elektromagnetycznego systemu z jego polami pro-

mieniowania).

Tablica 6 pokazuje cia³o fizyczne, nad którym wystaje zazna-

czone zielon¹ lini¹ konturow¹ cia³o eteryczne (oko³o 5 do 8 centy-

metrów). Ta intensywnie promieniej¹ca warstwa przedstawia aurê

zdrowia. Kontury nie s¹ tak równe jak pokazano na rysunku, przy-

pominaj¹ raczej szczotkê, poniewa¿ miesza siê tutaj czêœciowo pro-

mieniowanie cia³a eterycznego z promieniowaniem cieplnym cia³a

fizycznego. Kolor tej warstwy siêga od jasnoniebieskiego przez

matowoszary a¿ po szarozielony.

W ciele eterycznym znajduj¹ siê wiruj¹ce czakry. Rysunek po-

kazuje tutaj siedem podstawowych czakr cia³a; pozosta³e czakry

znajduj¹ siê na d³oniach, w stawach ³okciowych i barkowych, ko-

lanach, stawach skokowych i na spodzie stóp.

Zewnêtrzne ograniczenie tworzy auryczne jajo. Jest to pierwsza

z trzech pow³ok, a tak¿e jedyna, która jest jeszcze autentycznie

uchwytna i dostrzegalna przez nas. Tablica 7 uwzglêdnia jeszcze

dwa dalsze zjawiska. Przedstawia subtelne promieniowania, które
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koniecznie powinny byæ brane pod uwagê: g³owa otoczona jest od

zewn¹trz (co zaznaczono kolorem niebieskim) pulsuj¹c¹ energi¹,

która okreœlana jest jako „aura duchowa”. Tutaj powstaj¹ barwy

i kolory, które informuj¹ o myœleniu, odczuwaniu i uczuciach cz³o-

wieka.

Z biodra wydostaje siê energia, któr¹ okreœla siê jako „aurê

witaln¹”. (To okreœlenie pochodzi od angielskich mediów). Jeœli

aura witalna jest na górze gruba i okr¹g³a, tak jak tutaj na rysun-

ku, jest to zewnêtrzn¹ oznak¹ euforycznego nastroju. Jeœli wiotko

opada w dó³, œwiadczy o depresji i braku si³ witalnych. W tych

trzech podzielonych sferach ukazuj¹ siê „widz¹cemu” cienie, wiry,

symbole i ró¿ne struktury. Dziêki temu, ¿e regiony cia³a s¹ po-

dzielone na trzy czêœci, znacznie ³atwiejsze jest przyporz¹dkowa-

nie do poszczególnych p³aszczyzn.

Auryczne jajo posiada równie¿ bardzo interesuj¹c¹ strukturê,

która prawie nie jest znana, i nazywa siê j¹ „aur¹ dŸwiêku”. Posia-

da szczególnie du¿e znaczenie dla tych wszystkich, którzy chc¹

wzmocniæ swoje pole energetyczne lub chcieliby wspomóc proces

samouzdrawiania swojego cia³a. Æwiczenie, które tu przedstawiê,

intonowanie samog³osek, jest proste i ka¿dy czytelnik mo¿e je ro-

biæ. Pomo¿e nam tak¿e podczas przyjmowania specyficznych ener-

gii uzdrawiaj¹cych od drzew.

Jak mo¿emy zobaczyæ na rys. 8, auryczne jajo podzielone jest

na siedem sfer. Ka¿da z nich zaczyna natychmiast wirowaæ, gdy

tylko zaintonujemy odpowiadaj¹c¹ jej samog³oskê. Przenikaj¹ce

siê struktury tej warstwy aury zaczynaj¹ siê potem od razu po-

rz¹dkowaæ, tak jak mogliœmy to zaobserwowaæ równie¿ przy

polach dŸwiêkowych Chladniego*. W ten sposób warstwa aury jest

oczyszczana. Mêtne i ciê¿kie cz¹stki opadaj¹ na dno i podczas

wieczornego prysznica mog¹ zostaæ ca³kowicie sp³ukane zimn¹

wod¹. Zewnêtrzna warstwa aury reaguje na samog³oskê „A”.

*  Nazwa pochodzi od nazwiska fizyka – E.F.F. Chladniego. Chodzi o pola

dŸwiêkowe powstaj¹ce na drewnianej lub szklanej p³ycie posypanej suchym

piaskiem i pobudzonej do drgañ w³asnych.
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Intonuj¹c j¹ mo¿esz od razu stwierdziæ, ¿e daje bardzo ³agodn¹

czêstotliwoœæ. Równie¿ nasza zewnêtrzna warstwa aury jest bar-

dzo delikatna, miêkka i wra¿liwa. Z czasem nauczysz siê wyczu-

waæ j¹ podczas intonowania. Jest zewnêtrzn¹ sfer¹ kontaktow¹

Twojej aury, za pomoc¹ której najpierw stykasz siê z energetycz-

nym systemem innej istoty. Samog³oska „A” odpowiada jedno-

czeœnie Twoim p³ucom. Jeœli przy intonacji po³o¿ysz d³oñ na to

miejsce, odczujesz tam wyraŸnie wibracje. Dziêki nim tworzy siê

na zewn¹trz energetyczny most miêdzy p³ucami a zewnêtrzn¹ war-

stw¹ aury. W ten sposób dla chorych subtelnych cz¹stek otwie-

raj¹ siê „bramy ucieczki”, przez które mog¹ one opuœciæ p³uca.

Rys. 8. Sfery aury dźwięku.

Za pomoc¹ energii zwrotnej docieraj¹ z aury do p³uc wzmacnia-

j¹ce, specyficzne dla organów energie eteryczne, które nie musz¹

przechodziæ najpierw przez czary, mog¹ wiêc wp³ywaæ bezpoœred-

nio do organu. Jest to szczególnie wa¿ne wtedy, gdy subtelna

sieæ naszego cia³a jest w z³ym stanie lub jest ca³kowicie zabloko-

wana.

Powi¹zania organów z eterycznymi sferami dŸwiêku wygl¹daj¹

nastêpuj¹co:
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A p³uca, zewnêtrzna warstwa aury 7. sfera

E gard³o, krtañ, tarczyca 6. sfera

Ö przepona, w¹troba, ¿o³¹dek, splot s³oneczny 5. sfera

O serce 4. sfera

U jelita, podbrzusze 3. sfera

Ü nerki, nadnercza 2. sfera

I czo³o, g³owa, koœciec 1. sfera

W siódmej sferze wibruje wiêc nasza najsubtelniejsza energia,

w nastêpnych sferach zagêszcza siê coraz bardziej. Najgêstsza

strefa energii rozci¹ga siê bezpoœrednio nad g³ow¹. Jest to wiêc

pole si³y woli naszej duszy!

Jak pokazuj¹ naturalne nieœwiadome reakcje, wiedza dotycz¹-

ca tych zwi¹zków by³a kiedyœ powszechnie znana germañskim

i celtyckim przodkom. Jak zareagujesz na przyk³ad natychmiast,

bez zastanawiania siê, jeœli spotka ciê coœ nieprzyjemnego? Praw-

dopodobnie krzykniesz „iii”. Samog³oska i wzmacnia wiêc przez

swoj¹ wibracjê system obronny wewnêtrznej aury dŸwiêku, nasz¹

wolê i si³y obronne cia³a. Samog³oska o otwiera nasze serce,

u uwalnia dawno ukryte wspomnienia, a wspiera rozumienie

i poznanie, ale zarz¹dza równie¿ nasz¹ zachowan¹ przesz³oœci¹.

Samog³oska e ³¹czy serce z g³ow¹ i uczucia z umys³em.

Leczenie za pomoc¹ dŸwiêków jest prastare i by³o praktykowa-

ne przez prawie wszystkie ludy. DŸwiêki i wibracje by³y i s¹ naj-

lepszym sposobem, aby rozpuœciæ stwardnienia i blokady w sferze

fizycznej i cia³ach subtelnych. DŸwiêki g³oœne oddzia³uj¹ na cia³o

skupione, œrednie na cia³o eteryczne, a ciche – na astralne.

W dawnych kulturach Europy do leczenia wykorzystywano tak¿e

szum ska³ i komór, które wykuwano z naturalnej ska³y. Medyta-

cje za pomoc¹ samog³osek s¹ ³atwym sposobem, który stosowaæ

mo¿e ka¿dy, za pomoc¹ którego mo¿na w danym momencie po-

prawiæ swoje zdrowie i samopoczucie. Niektórzy cz³onkowie moje-

go krêgu medytacyjnego wykorzystuj¹ do tych æwiczeñ codzienne

dojazdy samochodem do miejsca pracy.

Najlepiej dzia³a jednak szum w ska³ach i wolnej przyrodzie –

szczególnie w lesie i pod ogromnymi drzewami.



52 Czêœæ I – PRZYGOTOWUJEMY GRUNT

Dotykaj¹c i obserwuj¹c aurê zdrowego cz³owieka bardzo czêsto

mo¿na stwierdziæ lekkie mrowienie. Aura cz³owieka zdrowego pach-

nie jak œwie¿e powietrze, natomiast chorego ma md³y zapach, jak

nieœwie¿e powietrze, i wydaje siê lepka w dotyku.

Aura reaguje na nasze skoncentrowane myœlenie. Tote¿ mo¿e-

my otworzyæ j¹ dla ludzi, których lubimy, i zamkn¹æ, gdy spoty-

kamy siê z ludŸmi, którzy s¹ dla nas niesympatyczni. Ten ostatni

przyk³ad mo¿na wyraziæ za pomoc¹ skrzy¿owania stóp i splecenia

r¹k. Odp³ywanie energii mo¿na zredukowaæ równie¿, przesuwaj¹c

d³oni¹ od g³owy przez tu³ów i polecaj¹c w duchu czakrom, aby siê

zamknê³y. Mo¿na je wyobraziæ sobie jako kielichy kwiatowe, które

powoli siê zamykaj¹. Czakry ponownie otworz¹ siê same po oko³o

20 minutach.

Gdy dwie osoby stoj¹ naprzeciwko siebie lub obejmuj¹ siê, miê-

dzy nimi zachodzi takie same zjawisko jak przy ³¹czeniu dwóch

baterii: energia baterii o wiêkszym na³adowaniu przep³ywa do s³ab-

szej baterii tak d³ugo, a¿ dojdzie do wyrównania poziomów.

Oprócz energii eterycznej p³yn¹ w ludziach równie¿ subtelniej-

sze substancje aury, które wyp³ywaj¹ z cz³owieka charakteryzuj¹-

cego siê mocniejsz¹ osobowoœci¹ i przenikaj¹ do aury cz³owieka

s³abszego. Dlatego tradycja ludowa s³usznie stwierdza, ¿e obco-

wanie z innym cz³owiekiem ma na nas wp³yw.

Ju¿ tutaj widzimy, ¿e magnetopatyczna terapia jest ca³kiem

naturalnym, energetycznym zjawiskiem. Ale funkcjonuje tylko do-

póty, dopóki „daj¹cy” jest w stanie zregenerowaæ siê. Nasz œwiat

znowu pilnie potrzebuje wiêcej daj¹cych „Ÿróde³ promieniowania”,

gdy¿ „zabieraj¹cych” i „wysysaj¹cych” mamy ju¿ pod dostatkiem!

W jaki sposób bêdziesz móg³ wzmocniæ i odœwie¿yæ swoje si³y

¿yciowe, przede wszystkim obcuj¹c z drzewami, wyjaœniê bardzo

szczegó³owo w tej ksi¹¿ce.

Ciało eteryczne i czakry

Cia³o eteryczne cz³owieka jest najbardziej gêstym subtelnym cia-

³em i ogniwem ³¹cz¹cym z cia³em fizycznym, identycznie jak
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w przypadku Ziemi. Jednoczeœnie s³u¿y za naczynie dla cia³a

astralnego i jeszcze subtelniejszego cia³a mentalnego. W stanie

snu rozluŸniaj¹ siê cia³a subtelne, które za pomoc¹ tzw. srebrne-

go sznura ³¹cz¹ siê z cia³em fizycznym – wtedy spokojnie unosz¹

siê nad nim. W tym „bezcielesnym stanie” mog¹ siê bardziej na³a-

dowaæ energetycznie i zregenerowaæ.

Dlatego u ludzi, którzy nie mog¹ zasn¹æ, szybko obni¿a siê po-

tencja³ energetyczny. Poniewa¿ przez pozbawienie snu staj¹ siê

coraz bardziej rozdra¿nieni, w przyp³ywie uczuæ trwoni¹ dodatko-

we rezerwy energii. Znajduj¹ siê w z³ym stanie, który jednak mo¿-

na poprawiæ dziêki uzdrawiaj¹cym mocom drzewa.

Za pomoc¹ æwiczeñ jogi lub innych praktyk ezoterycznych mo¿e

siê udaæ oddzieliæ cia³o eteryczne od fizycznego. Wci¹¿ istniej¹ lu-

dzie, którzy tê zdolnoœæ przynosz¹ ze sob¹ na œwiat jako naturaln¹

sk³onnoœæ, czêsto potrafi¹ tak¿e w tym samym czasie „pracowaæ”

z obu cia³ami. Okreœla siê to mianem biolokacji, poniewa¿ oba cia-

³a, fizyczne i eteryczne, mog¹ byæ zauwa¿ane przez obserwatora

w dwóch ró¿nych miejscach jednoczeœnie. Tak¹ zdolnoœæ przypisu-

je siê wielu œwiêtym i mistrzom z dawnych i obecnych czasów.

Niektórzy ludzie potrafi¹ tak¿e za pomoc¹ swojego cia³a ete-

rycznego utworzyæ zjawê. Jednak nie s¹ w stanie oddalaæ siê za

bardzo od swojego cia³a fizycznego. Obra¿enia, które mo¿e od-

nieœæ eteryczna kopia, pojawiaj¹ siê tak¿e jako reakcja w ciele

fizycznym. Ci ludzie widz¹ swoimi eterycznymi oczyma w ciele ete-

rycznym œwiat fizyczny i wszystko, co w nim jest. Zgodnie z ich

wypowiedziami wszystkie istoty ¿ywe i rzeczy œwiata materialnego

otulone s¹ mglistym, mlecznobia³ym œwiat³em.

Badacz dr Carl baron von Reichenbach energiê, która promie-

niuje z cia³a eterycznego, nazwa³ Od. Zadaniem cia³a eterycznego

jest zaopatrzenie wszystkich innych cia³ w energiê. Do wch³ania-

nia, skupiania i usuwania aurycznych energii s³u¿¹ czakry.

Ka¿da czakra przefiltrowuje z aury specyficzn¹ energiê. Czakry

pracuj¹ wed³ug niezawodnej zasady systemu wide³kowego, który

poznaliœmy w rozdziale Cia³a i pola ich energii ¿yciowej. (Nie ma

chyba prawie ¿adnej dziedziny ezoteryki, o której mówi siê i pisze

tak du¿o w tak ró¿ny sposób, jak o czakrach).
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Czakra w swojej podstawowej budowie podobna jest do wype³-

nionego energi¹ walca, który siê obraca (rys. 9). Stoj¹c przed otwo-

rem tej pustej w œrodku subtelnej rury, a wiêc przed cz³owiekiem,

walec z energi¹ obraca siê zgodnie z ruchem wskazówek zegara,

a wiêc z lewej na praw¹ stronê. Z ty³u cia³a, po drugiej stronie

rury, mo¿emy zaobserwowaæ odwrotny ruch obrotowy, a wiêc nie-

zgodnie z ruchem wskazówek zegara, z prawej na lew¹ stronê.

Czakra obraca siê w ciele tak jak walec i pracuje zgodnie z zasad¹ wide³-

kowego systemu przep³ywu energii: wp³ywanie – skupianie – wyp³ywanie.

Rys. 9. Zasada funkcjonowania czakry.

Subtelne energie s¹ wch³aniane, skupiane w tylnej czêœci cia³a

i przekazywane dalej do nadis (subtelne drogi energii), systemu

nerwowego, endokrynologicznego i do krwi. Niewykorzystane ener-

gie subtelne cofaj¹ siê wraz z odp³ywem przedni¹ czêœci¹ cia³a

przez lejek wirowy do aury (promieniowanie Od).

Czakry znajduj¹ siê w pobli¿u gruczo³ów dokrewnych, niektó-

rych organów i splotów nerwowych cia³a fizycznego, i wszystkie

po³¹czone s¹ ze sob¹ kana³ami eterycznymi. Ten ca³oœciowy sys-

tem przejmuje tak¿e transformacje specyficznych energii.

Nasza g³owa potrzebuje najbardziej delikatnych, dobrze prze-

tworzonych energii eterycznych.

Jeœli energie te s¹ bardzo zmniejszone przez nadmierne obci¹-

¿enie umys³u, to ponowne do³adowanie mentalnych energii przez

nasze subtelne transformatory trwa stosunkowo d³ugo. Jeœli mamy

problemy z myœleniem, odpowiedzialnym za to jest brak energii

mentalnej o wysokim napiêciu. Nasze czakry mog¹ tak¿e zanie-

czyszczaæ, dzia³aæ w sposób niekontrolowany lub zostaæ zabloko-
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wane, skutkiem czego jest z³e samopoczucie lub problemy zdro-

wotne.

Ciało astralne

Nasze cia³o astralne ³¹czy siê z ow¹ sfer¹, któr¹ ogólnie rozumie

siê jako miejsce pobytu ludzi w ich poœmiertnym stanie. Jeœli œwiat

eteryczny traktuje siê jeszcze jako p³aszczyznê materialn¹, to p³asz-

czyzna astralna tworzy niezale¿ny œwiat z w³asnymi prawid³o-

woœciami.

Z cia³em astralnym mo¿emy podró¿owaæ we œnie lub w stanie

transu. Odleg³oœci nie odgrywaj¹ tu ¿adnej roli. P³aszczyznê astral-

n¹ odwiedza i wêdruje po niej wielu ludzi przede wszystkim noc¹,

gdy subtelne cia³a rozdzieli³y siê we œnie. Jednak niewielu ludzi

posiada zdolnoœæ przeniesienia swojego normalnego stanu œwia-

domoœci do cia³a astralnego. Niektórzy odzyskuj¹ go na krótkie

momenty w ciele astralnym. Wtedy b³yskawicznie przed ducho-

wym okiem pojawiaj¹ siê wydobywaj¹ce siê z tej sfery wra¿enia,

które s¹ wspominane. Dla wiêkszoœci ludzi ten nocny pobyt

w œwiecie astralnym przebiega nieœwiadomie. Sny s¹ niektórymi

niejasnymi wspomnieniami z tych wypraw.

W ten sposób we œnie odbywaj¹ siê najczêstsze kontakty ze

zmar³ymi. Im jaœniejsze i wyraŸniejsze s¹ te sny, tym wiêksza jest

wiarygodnoœæ informacji otrzymywanych podczas takich spotkañ.

Cia³o astralne jest tak delikatne, ¿e mo¿e pokonaæ wszystkie

przeszkody, choæby takie, jak mury, drzwi i okna. Poza tym ma

ono zdolnoœæ zmieniania swojego wygl¹du w zale¿noœci od naszych

pragnieñ. Doœwiadczone media, które nawi¹zuj¹ kontakt

z tamtym œwiatem, mog¹ potwierdziæ, ¿e równie¿ „umarli” przy-

bieraj¹ postaæ, w której podczas ¿ycia czuli siê najlepiej. Ale pod-

czas medialnych kontaktów mog¹ na krótki czas równie¿ zmieniæ

swoj¹ postaæ, aby jego krewni mogli ich rozpoznaæ.

W minionych latach kilkakrotnie mia³em mo¿liwoœæ wspó³pra-

cowania z angielskim medium, Carol Polge, która rysowa³a. Carol

narysowa³a w swoim szkicowniku ju¿ wiele tysiêcy portretów
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„umar³ych”, których podobizny by³y potem porównywane ze zdjê-

ciami z rodzinnego albumu i udokumentowane jako „wierne z ory-

gina³em”. Te obrazy daj¹ ich w³aœcicielom pewnoœæ, ¿e œmieræ nie

jest koñcem.

Zdolnoœæ zmieniania postaci na p³aszczyŸnie astralnej oznacza

jednak równie¿ to, ¿e nie ka¿dy anio³, który siê objawia, jest nim

faktycznie. Nale¿y mieæ du¿o doœwiadczenia w tym kierunku, aby

móc odró¿niæ k³amstwo i oszustwo, które panuj¹ równie¿ na tej

p³aszczyŸnie.

Za „si³ê napêdow¹” dla wszystkich rodzajów poruszania siê

w œwiecie astralnym s³u¿y si³a woli lub mocne pragnienie, by prze-

nieœæ siê do okreœlonej sfery. W wy¿szych sferach p³aszczyzny

astralnej wszystkie postacie lœni¹ od wewn¹trz wyj¹tkowo inten-

sywnymi, œwietlistymi kolorami. Ten „astralny ogieñ” wi¹¿e siê ze

spektrum barw i w³¹cza siê do dzia³ania tak¿e podczas tzw. kolo-

rowych wyraŸnych snów. Te „œwietlne ognie duszy” zawarte s¹

tak¿e w uzdrawiaj¹cych, p³ynnych energiach drzew i s¹ chciwie

wch³aniane przez nasz¹ duszê.

Ciało mentalne

Najdelikatniejszym, daj¹cym siê zaobserwowaæ cia³em jest cia³o

mentalne. Zwolennicy antropozofii okreœlaj¹ je mianem „organiza-

cja – ja”. Cia³u mentalnemu podlega nasze „¿ycie umys³owe”.

I tym samym pojawia siê stara kwestia sporna: kto myœli? Czy

myœli powstaj¹ w mózgu, czy tylko s¹ przez mózg odbierane i prze-

twarzane?

Poniewa¿ wszystkie p³aszczyzny przenikaj¹ siê w nas i poza

nami, istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e mózg jako materialny or-

gan myœlowy jest równie¿ tylko odbiorc¹ impulsów ze œwiata we-

wnêtrznego i zewnêtrznego. Impulsy myœlowe „rozwijamy” dalej

ze wspomnieñ, podczas rozmyœlania, ze œwiata zewnêtrznego

i ³adujemy je energetycznie tym „zagêszczonym” procesem. Potem

przesy³amy lub przekazujemy je duchowo albo w formie s³ownej

czy pisemnej dalej. Przelotne strzêpy myœlowe, które mieszaj¹ siê
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ze strukturami myœlowymi o takiej samej wibracji i tworz¹ na

p³aszczyŸnie mentalnej chmurzaste struktury, okreœla siê w ezo-

teryce „si³ami wêdruj¹cymi”.

Teraz nasza œwiadomoœæ dzienna (czuwaj¹ca) ma pe³n¹ wol-

noœæ wyboru, mo¿e wiêc zdecydowaæ, które myœli chce dopuœciæ

i skupiæ, a które nie. Nasz charakter kszta³tuje siê wiêc na pod-

stawie wszystkiego, o czym myœlimy, czego pragniemy i chcemy.

Myœli mog¹ tak¿e dominowaæ nad cz³owiekiem i zaw³adn¹æ nim.

Uraz, który poszkodowany wci¹¿ prze¿ywa i o którym ci¹gle myœli,

przygotowuje zazwyczaj ju¿ nastêpn¹ katastrofê. Najlepszym

wyjœciem z tego diabelskiego krêgu jest zawsze przeniesienie uwa-

gi na inne mocne, pozytywne wyobra¿enia i pragnienia.

Ze wszystkich subtelnych cia³ nasze cia³o mentalne naj³atwiej

mo¿e uwolniæ siê od cia³a materialnego, a wtedy postrzegamy

w œwiecie mentalnym. Wszyscy robimy to codziennie, mimo i¿ nie

jesteœmy œwiadomi tego procesu. Gdy tylko „pogr¹¿eni w myœlach”

pomyœlimy o przyjacielu, który na przyk³ad mieszka w Nowym

Jorku, cz¹stka nas kieruje siê w tamtym kierunku. Energia

zawsze pod¹¿a za nasz¹ uwag¹ – obojêtnie, czy kierujemy uwagê

w g³¹b cia³a, czy poza nie. Z ka¿dego miejsca, które wyszukujemy

„w umyœle”, przywo³ujemy wra¿enia. Tak¿e z minionych epok! Na

p³aszczyznach duchowych czas nie egzystuje, a przestrzenie prze-

nikaj¹ siê. Tylko nie zawsze jesteœmy œwiadomi tych wra¿eñ. Im

g³êbiej pogr¹¿amy siê w myœlach, tym wiêcej mentalnej energii

œci¹gamy w miejsce naszej uwagi. Wraz z si³¹ zgromadzonej ener-

gii podwy¿sza siê oczywiœcie równie¿ przep³yw postrzegania œwia-

domego i nieœwiadomego.

Jako ludzie sk³adamy siê wiêc z cia³a fizycznego, eterycznego,

astralnego, mentalnego i boskiej iskry, która objawia siê w na-

szym sumieniu. Ze wszystkimi tymi cia³ami obecni jesteœmy

w ka¿dym wymiarze. Jesteœmy istotami wielowymiarowymi, które

po³¹czone s¹ ze wszystkim, co istnieje.


