
K diskusi na Šamanské cestě III (asi 2010)
V těchto dnech bude mít v našich životech stále důležitější roli astrální dimenze. Dochází k umělému stlačování 
časových linií, což astrální dimenzi zpětně ovlivňuje. Čím dál více lidí chce o astrální rovině vědět víc. Myslím, že 
tato informace je v těchto dnech velmi důležitá a zásadní.  
Co to je astrální  dimenze a  proč se jí  dostává tolik  pozornosti?  Astrál  je  tenký pás energie  okolo zemského 
povrchu, který drží kolektivní nevědomí stejným způsobem, jakým země váže energie a bytosti. Do této energie je 
snadné se vnořit, protože tato energie je jako most mezi hmotným zemským povrchem a sférou duchovního světa, 
známého též jako “Boží mysl”, která je nehmotného charakteru. 
Většina paranormálních zážitků se objevuje skrze astrální říši. Proto New Age nasměrovalo pozornost každého k 
aktivitám jako astrální projekce, mimotělní zážitky nebo channeling.   Pozornost každého byla v astrální sféře, 
nikoho  nenapadlo  podívat  se  za  ní  do  hyperprostoru  –  duchovního  světa. Lidé  strávili  desetiletí  zkoušením 
astrálních projekcí a učením se channelingu. Takové rozptýlení na tak dlouho!
Astrální dimenze je místo, kam jdou duše, které opustily fyzické tělo, před tím, než cestují do hlubších duchovních 
sfér. Mnoho z těch, které jsou silně připoutány ke hmotě, má myšlenkový vzorec, který je drží v astrální sféře ve 
stavu  zapomnění.  Myšlenkové  vzorce  nedovolují  těmto  duším  ani  pohyb  dopředu  ani  pohyb  zpět  do  jejich 
hmotných těl. Tyto duše jsou uvízlé, dokud se jejich myšlenkové vzorce nezmění.
Tyto duše připoutané k astrální dimenzi jsou často připoutané k zemi kvůli své silné vazbě k tělesným aktivitám,  
mezi které patří jídlo, alkohol, drogy a sex. Potulují se kolem nic netušících lidí, našeptávají jim, aby se těchto 
aktivit svých nižších zvířecích částí účastnili.
Duše, které jsou připoutané k astrálu, chtějí pokračovat v tělesných zážitcích, ačkoliv již v tělech nejsou. Nejsnazší 
cestou jak pokračovat v těchto zážitcích je sdílet tělo někoho živého. Tyto k duše připoutané k astrálu nechtějí  
ukončit žádné ze svého navyknutého chování, protože by tím ztratily svoji vazbu na zemskou úroveň. Tyto typy 
duší jsou většinou pomstychtivé, manipulativní a kontrolující. Nemají žádný ohled na lidi ani teď, ani ho neměli  
před svou smrtí.  Když zanechají  hmotné tělo za sebou, jejich aktivní  osobnost zůstává stejná – jen již nemá 
hmotné tělo.
Mezi další duše v astrální dimenzi patří ty, které nedávno opustily tělo a ještě nevědí, že již žádné tělo nemají,  
nebo ty, které se strachují o lidi, které nechali za sebou. Tyto duše se mohou pokusit dokončit nebo napravit to, co 
cítí,  že před jejich odchodem nebylo dokončeno. Tyto duše časem, až dojdou klidu, naleznou cestu za hranice 
astrální dimenze do duchovního světa.
Proto se lidem říká, ať jdou do bílého světla, protože to je dovede do astrální dimenze, kde může být jejich energie 
použita kýmkoliv, kdo s ní chce zacházet. Lidé, kteří opouštějí svá hmotná těla, musí jít do fialového nebo zlatého 
světla, protože tyto barvy zajišťují bezpečnou a snadnou cestu skrze astrální dimenzi a do hlubšího duchovního 
světa.
V  astrální  sféře  se  potulují  neřízené  myšlenkové  formy  a  slučují  se  s  podobnými  myšlenkovými  formami 
poutajícími sílu a energii.  Tyto myšlenkové formy stále energeticky patří vám. Nicméně, stále získávají sílu a 
energii z podobných myšlenkových forem tím, že se s nimi mísí. Myšlenkové formy jsou s vámi stále svázané 
jako elastickou gumičkou.
Takto vás také kdokoliv, kdo umí manipulovat astrální dimenzí, může použít proti vám samotným. Všechny vaše 
neřízené myšlenkové formy mohou být řízeny a shromážděny na jedno místo. Pokud máte ve svém myšlenkovém 
vzorci  slabé  místo,  a  někdo si  vás  vybere jako cíl,  vaše vlastní  obrazy a  zlozvyky jsou na  vás  vrženy zpět. 
Energeticky vás zasáhnou jako tuna cihel.
Například se rozhodnete, že přestanete pít alkohol. Pokaždé, když dostanete chuť se napít, myšlenkové formy se 
dostávají do astrálu a jsou zde zachyceny. Pokud dvacetkrát denně pomyslíte na to, jak se vám chce pít,  tato 
myšlenka se v astrální dimenzi sloučí s ostatními.
Po několika měsících je tam těchto myšlenkových forem nasbíraných hodně. Jednou zase abstinujete a opravdu 
vám to jde a další den se bláznivě opijete. Co se stalo? Pokud jste cílem, vaše vlastní myšlenkové formy byly 
jednoduše řízeny na slabá místa  ve vašem myšlenkovém vzorci.  Vy tu myšlenkovou formu přijmete,  protože 
rozeznáte její frekvenci jako vlastní. 
Toto  stejné  spojování  se  děje  i  lidstvu.  Podobné  myšlenkové  formy  jsou  slučovány,  sytíce  určitý  aspekt 
kolektivního nevědomí. Když to lidstvo čeká nejméně, tato energie je na něj otočena zpět. Lidé se diví, co se to  
stalo a proč. Kdokoliv, kdo umí manipulovat energie, může přesměrovat tuto shromážděnou energii zpět k jejímu 
zdroji.
Nikdo vám nic nedělá. Děláte si to sami. Jakákoliv myšlenková forma může být sebrána, zaškatulkována a použita 
proti vám. Vy zbraň vytvoříte, vy zbraň přijmete. A pak se divíte proč. Toto vysvětluje nutnost uvolňování se 
svému Vyššímu Já každým okamžikem, každý den, pouze pak se vaše myšlenkové formy nezabydlují v astrální 
dimenzi a neposilují při tom něco, co není laskavé a dobré pro nás či vůči lidstvu. Tyto myšlenkové formy se 
mohou dokonce spojovat a vytvářet astrální entity,  které se považují za božstva– protože na sebe berou svoji 



vlastní  životní  formu.  Tyto  astrální  bytosti  umí  manipulovat  ostatní  myšlenkové  formy.  Lidem,  kteří  nemají 
informace nebo kteří jsou nevědomí, mohou tato božstva připadat jako bohové temnoty.
Pokud tito bohové temnoty nestáhnou jejich kombinované myšlenkové formy zpět k původcům, mohou existovat 
věčně. Lidé, kteří provádějí černou magii, vyživují tyto bohy temnoty.
Sexuální rituály vyživují  astrální sféru tam, kde se potuluje nespoutaná sexuální energie. Proto je podporován 
lehkovážný sex. Každému je řečeno, aby měl sex, protože je to příjemné. Když nemáte sex nebo když vám sex 
nepřináší potěšení, pak potřebujete pomoci s vaším aktuálním módem přemýšlení.
Sex je velkým generátorem energie. Pokud tato tvůrčí energie není řízena, shromažďuje se v astrální dimenzi pro 
pozdější  využití.  Tato  sexuální  energie  je  pohromadě  v  obrovském rezervoáru,  potom je  puštěna,  jako  když 
otevřeme kohoutek a řízena těmi, kdo tuto energii umí užívat. Sexuální energie je použita k vytvoření cesty k 
přenosu nehmotného do hmotného. Používání halucinogenních drog vás otevírá astrální dimenzi. Drogy uvolňují 
spojení vrstev čaker, což má za následek to, že jste méně připoutaní k tělu. Toto umožňuje, aby do vás vstoupily  
astrální energie a též aby vás ovlivnily. 
Když ve vás již jednou jsou, nebývá jednoduché se těchto entit a energií zbavit. Proto mají někteří lidé po užití  
rekreačních  drog  flashbacky.  Nemají  vlastně  ve  skutečnosti  flashbacky,  ale  mají  další  novou  zkušenost  při 
opětovném kontaktu s astrální dimenzí.
Astrální energie se k vám mohou často připojit, když jste velmi mladí. Pokud máte traumatizující zkušenost, cítíte 
se opuštění, nebo se něčeho bojíte, tyto astrální energie na sebe vezmou masku přítele a utěšovatele. Obvykle se to 
děje, když jste natolik mladí, abyste je mohli vidět. Přijmete tuto energii, protože je to to, co vám přináší útěchu ve 
chvílích, kdy vás bolí srdce, kdy cítíte žal nebo samotu. Vaše přijetí je skutečnou pozvánkou. Pozvete tuto energii  
k sobě, ona se k vám připojí, a vy si neuvědomujete, co děláte.
Jak jde tak život dál, zvyknete si na tuto energii natolik, že si ani neuvědomujete, že tato astrální energie není vaší 
částí.  Tyto  typy  energií  mají  ničivý  účinek.  Kromě  již  zmíněných  fyzických  problémů  vyvolávají  i  emoční 
problémy. Například, nechtějí, abyste měli ve svém životě stabilní vztahy nebo štěstí, protože pak už byste je více 
nepotřebovali a zapudili byste je. Tyto astrální energie chtějí, abyste byli izolovaní, osamocení a ustrašení ... tak 
aby si je ta vaše část, která je zná, ponechala.
Někdy jsou k vám tyto energie připojené jako následek simultánních existencí, ve kterých jste byli zapojení do 
černé magie nebo tělesných aktivit.  Bez uvědomění s vámi tyto energie  zůstanou.  Jakmile  rozvinete  vědomí, 
můžete dělat svá vlastní rozhodnutí. 
Proto je tak důležité zjistit, kdo jsme, tím, že zjistíme, kdo nejsme. Když uvolníme a odstraníme to, co nejsme, 
dostáváme se hlouběji ke svému jádru. Když se zbavíme tohoto extra břemene, umožní nám to vidět se jasněji. A 
když jednou pochopíme, co hledáme, naše rozhodnutí a volby se stanou jasnějšími, i když budou pravděpodobně 
stále většími výzvami.
Navštívit astrální dimenzi může být velmi vzrušující. Většina lidí hladoví po poznání, co leží za naší současnou 
existencí. Astrální dimenze může dát část odpovědí, ale ne všechny. Většina lidí se nedívá za astrál, protože si 
myslí, že astrál je tou odpovědí. Astrál je velice vzrušující ve srovnání s jednotvárným každodenním životem, 
který většina lidí žije. Ale astrální dimenze je plná nebezpečí. Většina lidí neví, jak se astrálem pohybovat nebo 
jak ho používat, takže astrál používá je. Lidé jsou využití,  protože tamější energie předpokládají,  že lidé jsou 
naivní. Až do určitého okamžiku se tyto energie chovají přátelsky a laskavě, a když jsou dostatečně napojené, 
otočí a použijí vás, když to nejméně očekáváte.
Původní lidé věděli, jak se pohybovat astrální sférou a jak ji používat v souladu s energiemi země. Byli to zkušení 
astrální cestovatelé. Předávali svoji znalost z generace na generaci. 
Někdy používali rostliny síly, aby jim pomohly vstoupit do astrálu, ale věděli, co dělají a uměli to dělat. Připravili 
se mentálně, emočně, fyzicky a duchovně. Vyčistili svá těla a posílili své myšlenkové vzorce. Stali se silnými, aby 
mohli zůstat soustředění a v rovnováze, bez ohledů na to, čemu v astrálu čelili. Obvykle jsou tito lidé šamany 
svých kmenů. Šamani respektují nebezpečí astrálu stejně tak jako znalost, ke které tam mohou mít přístup. Není to 
jako cesta do neznáma, vstup do astrálu je strukturovaný a má účel.
Existují zemské energie, které podporují astrální sféru a také zajišťují lehký vstup do astrálu. Často tyto oblasti  
bývají bažinaté a temné. Mnohokrát jsou na těchto geografických místech pohřebiště, obřadní místa a nebo také 
chrámy. Původní lidé věděli, že tato místa pomáhají jejich zemřelým projít z jedné úrovně do další. Věděli, jak 
použít pro obřadní místa zesílení zemských energií v astrální dimenzi.
Původní církve často stavěly své budovy na těchto místech proto, aby zabránili  ostatním dostat  se do astrální 
dimenze. Proto jsou kostely využívány pro rituál. I kostelní písně a modlitby jsou vypracované s takovou intonací, 
která  sytí  astrál,  stejně  tak  jako  otevírají  věřící,  aby  mohli  přijmout  nízkofrekvenční  elektromagnetické 
bombardování z astrální dimenze.
Toto  vysvětluje,  proč  má  mnoho chrámů tak  těžkou  energii,  budovy jsou temné  a  spoře  osvětlené,  spíše  se 
svíčkami  než  s  přirozeným světlem.  Mnoho starých  katedrál  pod sebou  má  rozsáhlé  pohřební  komory  nebo 
kostnice. Toto vše jsou vazby k astrální dimenzi. V astrální dimenzi toho je na prozkoumání mnoho. Někteří lidé 



to dělají vědomě a rádi a někteří se tam jen tak dostanou, aniž by tomu rozuměli či byli opatrní. Abyste mohli vejít  
do astrální sféry, musíte být velmi silní na všech úrovních, abyste unesli to, co astrální sféra obsahuje.
Pokud přeceníte svoji sílu, astrál vás použije dříve, než byste mrkli okem. Již teď můžete být bezděčnou figurkou 
na tomto mostě mezi zemským povrchem a duchovním světem. Ale pokud jste si vědomí duchovního světa, spojte 
se se svojí vyšší duší a boží myslí.  Dovolte,  aby vám vaše vyšší duše vysvětlila specifika astrální dimenze a 
jakékoliv spojení, které s ní máte. Můžete být překvapení z toho, co se naučíte. Když se zeptáte, buďte připravení 
na odpověď, ať je jakákoliv.

S láskou, světlem a životem
Jorge Redtail Hawk
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