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ŚWIAT ASTRALNY

Świat astralny i świat „materialny” są jak awers i rewers monety – nieodłącznymi i 
nierozerwalnie połączonymi częściami rzeczywistości.
Jak odbicie materialnej rzeczywistości oraz naszych myśli. Nie ma w nim jednak 
pewnych praw rządzących światem materialnym. Jest przestrzeń, ale zdaje się, jakby 
czas nie odgrywał tu żadnej roli. 
Ponadto w świecie astralnym możesz poruszać się z niesamowitą prędkością.
Co noc wstępujesz na jakiś czas do świata astralnego – w pewnej fazie snu. 
Ponadto w świat astralny udajemy się po śmierci ciała. 
Świat astralny to świat istot pozbawionych ciała materialnego, świat duchów, 
elementami i myślokształtów.
Świat astralny i świat materialny wzajemnie się przenikają. Są w tym samym miejscu, 
ale jakby w innym wymiarze.

DUCHY

Duchy to istoty niematerialne, które wyszły z ciała na jakiś czas  podczas snu albo na 
zawsze po śmierci swojego ciała. Każdy z nas ma jednego ducha w sobie – siebie, swoją
świadomość. 

POLTERGEIST

Poltergeist to tak zwany „złośliwy duch”. Poltergeist potrafi wywoływać zmiany w 
środowisku fizycznym, np. przesuwać przedmioty czy wywoływać dźwięki, np. stukania
(tak zwany „duch stukający”. Mogą istnieć także poltergeisty, które powodują 
pojawianie się ognia lub wody albo wpływające na urządzenia elektroniczne.
Przeważnie poltergeist pojawia się w obecności jednej, konkretnej osoby. Zwykle jest to 
dziewczynka w okresie dojrzewania, rzadziej kobieta w ciąży, a jeszcze rzadziej 
chłopiec w okresie dojrzewania. Oczywistym wnioskiem w związku z tym jest to, że 
źródłem tych zjawisk nie jest żaden duch, a raczej uruchomione pod wpływem burzy 
hormonalnej zdolności psychokinetyczne jakiejś osoby. Po tej burzy zjawiska takie 
mijają.
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Jak sobie radzić w sytuacji, gdy jesteśmy źródłem poltergeista?
Wystarczy medytować na punkcie hara – 2-3 szerokości palców poniżej pępka, trochę w
głąb ciała.

ELEMENTALE

Elementale to istoty niematerialne, pozbawione ciał fizycznych. 

INKUBY I SUKKUBY

Inkuby to według podań demony, które przybierają postać mężczyzn i we śnie lub w 
stanie półsnu kuszą kobiety do współżycia seksualnego. 

Sukkuby to demony, które przybierają wygląd kobiety i nawiedzają mężczyzn we śnie 
lub półśnie w celu współżycia seksualnego. 

Jak uwolnić się od sukkuba lub inkuba?
W tym przypadku wymagana jest duża samodyscyplina. Musisz powstrzymać swoją 
energię seksualną, aby nie karmić nią demona. Musisz też zacząć go ignorować, aby nie 
karmić go energią swojej uwagi. Powinieneś też odczuwać dużo miłości do siebie, 
wykonywać 2 razy dziennie medytację pokoju dla świata oraz kąpać się w wodzie z 
dwiema garściami soli. 

DEMONY

Demony to elementale, które są pozbawione jakichkolwiek pozytywnych emocji. 
Stykając się z nimi masz wrażenie, że nie ma w nich niczego dobrego, jakby były samą 
esencją zła. 
Demony zwykle występują w grupach, jak szakale czyhając na twój słaby dzień.

Kiedy przyciągamy demony? Kiedy poddajemy się wyjątkowo silnym, negatywnym 
emocjom, n. wściekłości, panice lub rozpaczy. 

Jak uwalniać się od wpływu demonów?
Wystarczy praktykować uczucie miłości, wybaczać sobie i innym. Najważniejsza jest tu 
jednak miłość. Możesz więc w ramach profilaktyki praktykować medytację dwóch serc 
(pokoju dla świata), którą znajdziesz na youtube.

MYŚLOKSZTAŁTY

Myślokształty to energie myśli. Myśl jest rzeczą, jak mówi buddyzm. Myślokształt 
chce przetrwać, a więc stymuluje cię do kolejnego myślenia o rzeczy, którą przedstawia. 
W ten sposób realizujemy różne cele, budujemy nawyki, a także… wpadamy w 
natręctwa i nałogi. 
Myślokształty pozytywne można wykorzystać do tworzenia amuletów i talizmanów. 
Negatywne myślokształty były stosowane do klątw.
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EGREGORY

Egregory to myślokształty jakiejś zbiorowości ludzi. 

OPĘTANIA

Czym właściwie jest opętanie?
Teoretycznie opętanie oznacza, że jakaś dusza weszła do cudzego ciała i zawładnęła 
nim. Takie coś musi budzić grozę. W praktyce takie zjawiska są niezwykle rzadkie. 
Znacznie częściej to, co ludzie nazywają opętaniem, jest tylko zainfekowaniem przez 
negatywne elementale i myślokształt lub.. ujawnionymi zdolnościami 
psychokinetycznymi. To dobra wiadomość dla każdego człowieka, który myśli, że jest 
opętany. 

Istnieją bowiem dość proste sposoby na usunięcie tego problemu. 
Jakie? Oto one:

 praktykowanie odczuwania miłości i wybaczania – choćby przez medytację 
pokoju dla świata (warto ją wtedy uprawiać nawet 3 razy dziennie!),

 medytacja na punkcie hara,
 budowanie poczucia siły, bezpieczeństwa i niewinności – np. poprzez sztukę 

odpowiednio skonstruowanych afirmacji,
 psychoterapia praniczna.

Gorzej, gdy człowiek jest opętany przez ducha. Wtedy powyższe podpunkty nadal mają 
zastosowanie, ważna jest jednak także rozmowa z opętującym duchem. Można ją 
umownie nazwać egzorcyzmem.
W przypadku opętania przez demona, rozmowa z nim jest pozbawiona sensu. Tu 
potrzebny jest doświadczony, obdarzony dużą energią i siłą woli oraz pełen miłości 
egzorcysta.
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