Lexikon vodnářského věku – Astrál, astrální bytosti, astrální cestování
Tento klíčový pojem hermetismu vyjadřuje v běžných podmínkách hmotného světa
nevnímatelnou substanci, která je skrytou dimenzí reality. Materiální svět, v němž člověk žije,
a který vnímá, je jeho projekcí. Někteří okultisté pojem astrál úzce ztotožňují jen s astrálním
tělem člověka. V astrálu se uchovává, ale také odráží veškeré dění vnímatelného životního
prostředí. V indické teozofii je astrál nazýván Káma-lóka a je chápán především jako svět
emocí a myšlenek. Staří Egypťané znali rovněž astrál, ale používali hlavně pojmu Ka pro
označení astrálního těla člověka, nesmrtelnost si představovali jako život tohoto Ka v
astrálním světě. Astrál je informačním a energetickým zdrojem veškerých forem života a je
tak univerzálním zdrojem všeho, co se projevuje ve vnímatelném světě duchovními a
fyzickými výtvory. V tomto smyslu je také prostředníkem mezi světem idejí a světem
hmotným. Filosof Papus říká, že astrál je vazbou mezi principem věcí a věcmi samými.
Astrál není prostorově lokalizovaný a není světem ležícím vně světa fyzického, je jeho
součástí, pouze v jiné dimenzi. Vše co existuje má svoji astrální podstatu. Astrál je
bezprostředně spojen s věcmi a jevy samými a je jejich běžnými smysly nevnímatelnou
podstatou. Naopak, všechny fyzické objekty a bytosti se promítají zpět do astrálu a tvoří zde
pověstnou „astrální kroniku“, z níž zvláštním způsobem nadané osoby jsou schopny „číst“
minulé i budoucí děje.
Astrál tedy obsahuje všechny vzory bytostí a předmětů, které mohou existovat v reálném
hmotném světě, a navíc všechny vzory (duše) zemřelých lidí i uhynulých zvířat, ale také
vzory emocí, idejí, sklonů, pudů atd. Jsou zde také všechny „nadpřirozené“, bájné a
pohádkové bytosti, jako čertové, andělé, draci, víly, jednorožci atd. S některými těmito
formami navazují kontakt spiritisté a mágové, pracující na nižší úrovni magie. Některé
astrální bytosti usilují o styk s člověkem, který pak může propadnout posedlosti. Sukkubové a
inkuby, upíři a vlkodlaci, všechny tyto bytosti děsivého okultismu mají svou reálnou astrální
existenci.
Astrální bytosti můžeme stvořit vědomě i nevědomě a stejně tak je můžeme vyvolat.
Vyvolání astrální bytosti si nemusíte ani všimnout - v mnoha případech se to projeví jako
nemoc, náhlá špatná nálada, tzv. „den blbec“ apod. Pak se síla bytosti vyčerpá a vy máte klid.
Horší jsou následující projevy, které dobře znáte z nejrůznějších hororů.
Poltergeist - hlučící duch neboli astrální bytost, která je nadšená z pobytu ve hmotném světě
a začne ničit věci, přestavovat nábytek, hýbat s předměty, kvílet jako siréna, klepat do zdí,
manipulovat s elektrickými spotřebiči apod. Pokud ji nikdo nepozoruje, dojde jí energie a
zanikne. Pokud ale děsí lidi nebo přitahuje jejich pozornost (stačí na ni jen myslet), jejich
energie roste a ničení, různé zvuky a pohyby věcí jsou častější.
Strážný anděl - velmi příjemná astrální bytost, kterou přivoláme ve vypjaté situaci, kdy nám
hrozí nebezpečí a on nám opravdu pomůže. Zůstane pak většinou ve hmotném světě a pokud
jej člověk, který jej přivolal, dále vnímá a myslí na něj, může tu existovat až do jeho smrti,
provázet jej a chránit.
Bubák - Jedná se o démonickou bytost, která na nás útočí, děsí nás v noci u postele, snaží se
nás chytit apod. Malý strach, který prožívá večer každý a zvláště děti, přeroste u citlivějšího
jedince ve větší, a tím k sobě přitáhne démona, jehož se pak zbavíte jen velmi těžko a strach
roste tak rychle, jak roste démon.
Posednutí - není výmysl křesťanské církve, ale může se to opravdu stát, ačkoli jen velmi
zřídka. Musí se jednat o opravdu labilního jedince, s velmi slabou či žádnou psychickou
ochranou, přístupného a otevřeného. Ten k sobě přitáhne démona, který ničím nezastaven
"posedne" jeho tělo. Démon se bude chovat v posednutém těle podobně jako člověk, bude se

měnit jen velmi zvolna a na dotyčném to nemusí být poznat léta. Člověk posedlý démonem se
chová jako schizofrenik, má pocit, že je v cizím těle apod.
Sexuální démoni - známe je většinou z literatury - inkubové (démoni v mužské podobě) a
sukkuby (ženská podoba), skutečně existují a mohou být velmi nebezpeční. Někteří navštíví
sexuálně dlouho neuspokojeného člověka ve snech, dopřejí mu uspokojení a vezmou si část
jeho energie. Jiní jej navštěvují opakovaně a vytvoří u dotyčného závislost a dlouhodobý
nedostatek energie. Ve své nejnebezpečnější formě člověka posednou a on se stává velmi
sexuálně náruživým, až závislým na sexu a potřebuje jej mít stále častěji, což vede opět k
vyčerpání a nezřídka i smrti dotyčného, popřípadě k páchání trestné činnosti, když se neobjeví
dostatek svolných sexuálních objektů.
Ve hmotném světě se obvykle můžeme setkat s přírodními astrálními bytostmi, které podle
živlu dělíme do čtyř skupin:
- Zemské bytosti, k nim patří skřítci, permoníci, duchové skal a pouští ale i jezinky a čerti.
- Vzdušné bytosti, známé jako víly a elfové, tedy v ženské a mužské podobě.
- Vodní bytosti, které jsou součástí pohádek jako vodníci, vodní víly - rusalky a skřítkové.
- Ohnivé bytosti, co jsou nazývány salamandry a vyskytují se v obou pohlavích. Zvláštní
skupinu mezi nimi tvoří takzvaní duchové středu Země.
Zcela jiné povahy jsou astrální osobnosti zemřelých lidí a zvířat. Nazýváme je zjednodušeně
astrálové zemřelých, jsou však něčím více, než pouhá astrální těla. Mají totiž i část duše
zemřelého a tedy i jeho inteligenci. Setkáváme se s nimi jako s „duchy“ zemřelých hmotných
bytostí, zdržujících se obvykle na místech, která jim byla ve hmotném životě příjemná nebo
tam měli své úkoly.
Některé bytosti převážně mimozemského původu se umějí pohybovat dlouhodobě bez
svých hmotných těl. Říkáme jim obvykle astrální mimozemšťané, i když jsme si vědomi toho,
že tu opět zdaleka nejde jen o astrální kopii.
Konečně je nutné se zmínit o vysokých duchovních bytostech, kterým je astrální podoba
vlastní a v tom smyslu jsou vyšší formou bytostí, než lidé. Přicházejí na Zemi zřídka, obvykle
z vážných důvodů. Někdy se vtělují do lidských těl aby se mezi lidmi pohybovaly a učily je,
jindy se zjevují v lidské podobě, aby mohly lépe navázat potřebný kontakt s lidmi, většinou za
účelem předání důležitých poselství. Lze očekávat, že jejich aktivita se bude zvyšovat
v souvislosti s očekávanými proměnami života na Zemi.
Tyto bytosti často navazují mentální kontakty, které označujeme jako channeling.
V některých případech jsou jejich informace zavádějící a matoucí, což bude zřejmě právě
jejich smysl. V současné době se s channelingem můžeme setkat na internetu prakticky ve
všech možných podobách, řada lidí těmto sdělením podlehla, takže je jiní považují za blázny.
Zvláštní kapitolu zde představuje „astrální cestování“. Je to jedna z forem OOBE (out of
body experience) – vnímání mimo hmotné tělo. Předpokládá to existenci nehmotného
informačně-energetického těla, které je součástí každého živého organismu, může se od těla
oddělovat, cestovat v prostoru a čase a opět se do těla vracet.
Tento jev známe prakticky všichni každou noc, pokud se nám zdají sny. Ostatně ty se nám
zdají vždy, i když si je vůbec nepamatujeme. Na rozdíl od snů, je astrální cestování vědomě
řízeným procesem, kdy naše astrální tělo navštěvuje místa podle vašeho přání. Technice
astrálního cestování se lze naučit, pokud pro to budete mít nezbytné psychické předpoklady.
Návod najdete třeba na stránkách:
http://laskyplnysvet.cz/stesti/astralni-cestovani-v-praxi-vystupovani-vlastni-dusi-z-tela/

Astrální svět a všechny jevy s ním spojené patří do oblasti nehmotné reality, kterou
nedokážeme vnímat fyzickými smysly, ale pouze „rozšířeným vědomím“ našeho astrálního
těla. To, že v běžném životě astrální svět nevnímáme je záměrné bezpečnostní opatření,
chránící nás před vjemy, které nejsou pro nás určeny. Myšlenky se tam totiž stávají hmotnými
objekty. Ostatně, všichni to poznáme po smrti.
© Jan Pavlík

