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Pozna� człowieka to pozna� Boga. 
Pozna� Boga to pozna� człowieka. 

Bada� wszech�wiat to poznawa� zarówno 
Boga, jak człowieka, gdy� wszech�wiat 

jest wyrazem Boskiej My�li, a tak�e 
wszech�wiat odzwierciedla si� w człowieku. 

Poznanie jest konieczne, je�li Ja�� 
ma si� wyzwoli� i pozna� siebie 

jako tylko Siebie. 

Annie Besant 
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ROZDZIAŁ I: OPIS OGÓLNY 

Zanim przyst�pimy do szczegółowego studium ciała astralnego i zwi�zanych z nim zjawisk, 
warto przedtem przedstawi� w skrócie zagadnienia, jakie zamierzamy poruszy�, aby czytelnik 
miał wła	ciw� perspektyw
 i pogl�d na cało	� przedmiotu oraz orientował si
 we wzajemnym 
powi�zaniu poszczególnych jego cz
	ci. 

Krótko mówi�c, ciało astralne człowieka jest narz
dziem, które jasnowidzowi przedstawia si
 
jako podobne do ciała fizycznego. Jest ono otoczone wielobarwn� aur� i zbudowane z materii 
o wiele subtelniejszej ni� materia fizyczna. Znajduj� w nim swój wyraz uczucia i nami
tno	ci, 
pragnienia i emocje, a działa ono jako pomost pomi
dzy mózgiem fizycznym a umysłem, 
funkcjonuj�cym w jeszcze subtelniejszym narz
dziu, jakim jest ciało mentalne. 

Cho� ka�dy człowiek ma ciało astralne i posługuje si
 nim, to jednak tylko stosunkowo 
nieliczni ludzie zdaj� sobie spraw
 z jego istnienia, potrafi� nad nim panowa� oraz 
posługiwa� si
 nim z pełn� 	wiadomo	ci�. 

U wi
kszo	ci ludzi ciało astralne stanowi bezkształtn� mas
 materii astralnej, której ruchy i 
działania wymykaj� si
 prawie całkowicie spod kontroli samego człowieka, to znaczy jego 
ego. U innych natomiast dzieje si
 odwrotnie; ciało astralne jest nale�ycie rozwini
te, w pełni 
zorganizowane, ma własne �ycie i dostarcza swemu wła	cicielowi wielu po�ytecznych sił. 

Podczas snu ciała fizycznego człowiek mało rozwini
ty prowadzi w swym stosunkowo 
prymitywnym ciele astralnym nader mglisty �ywot, niewiele lub nic nie pami
taj�c po 
przebudzeniu. 

U człowieka rozwini
tego �ycie w ciele astralnym podczas snu ciała fizycznego jest aktywne, 
zajmuj�ce i po�yteczne, a wspomnienia z tego �ycia mo�na w pewnych warunkach 
doprowadzi� do mózgu fizycznego. �ycie takiego człowieka przestaje by� ła�cuchem dni 
	wiadomego istnienia i nocy okrytych zapomnieniem, staje si
 natomiast �yciem ci�głym o 
nieprzerwanej 	wiadomo	ci, przebiegaj�cym kolejno w 	wiecie fizycznym i 	wiecie 
astralnym. 

Jedn� z pierwszych umiej
tno	ci, których człowiek si
 uczy w ciele astralnym, jest 
przenoszenie si
 z miejsca na miejsce, poniewa� mo�e ono porusza� si
 z wielk� pr
dko	ci� i 
to na du�e odległo	ci od u	pionego ciała fizycznego. Zrozumienie tego zjawiska wyja	nia 
bardzo wiele okultystycznych zjawisk, takich jak wszelkiego rodzaju zjawy, znajomo	� 
miejscowo	ci, których si
 nigdy nie odwiedzało fizycznie itd... 
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Ciało astralne stanowi par excellence przewodnik i narz
dzie uczu� i pragnie�, tote� 
znajomo	� jego budowy i sposobu działania ma doniosłe znaczenie dla zrozumienia ró�nych 
stron ludzkiej psychiki, zarówno indywidualnej, jak zbiorowej. Znajomo	� ta dostarcza tak�e 
prostego wyja	nienia mechanizmu wielu zjawisk odkrytych przez współczesn� psychoanaliz
. 

Jasne zrozumienie budowy i natury ciała astralnego, jego mo�liwo	ci i ogranicze�, ma istotne 
znaczenie dla zrozumienia �ycia człowieka po 	mierci fizycznej. Liczne odmiany niebios, 
piekieł i czy	�ców, w które wierz� wyznawcy niezliczonych religii, staj� si
 zrozumiałe, gdy 
tylko pojmiemy natur
 ciała i 	wiata astralnego. 

Poznanie ciała astralnego pomo�e nam równie� zrozumie� wiele zjawisk spirytystycznych 
oraz niektóre metody leczenia psychicznego, czyli nie posługuj�cego si
 metodami 
fizycznymi. Osoby interesuj�ce si
 tzw. czwartym wymiarem znajduj�, studiuj�c zjawiska 
	wiata astralnego, potwierdzenie wielu teorii sformułowanych na gruncie geometrii i 
matematyki, bior�c za podstaw
 opisy tych zjawisk przez ich obserwatorów. 

Tak wi
c studiowanie astralnego ciała człowieka wydatnie rozszerza zakres innych naszych 
wiadomo	ci i wzbogaca nasze poj
cia o �yciu, które opierały si
 dot�d wył�cznie na 
zjawiskach 	wiata fizycznego i tylko na 	wiadectwie naszych umysłów fizycznych. W miar
 
post
pu naszego studium spostrze�emy, �e umysł fizyczny, jakkolwiek jest nieoceniony, to 
jednak �adn� miar� nie stanowi ostatecznych granic wiedzy, której mog� dostarczy� 
człowiekowi jego ciała, o otaczaj�cym go 	wiecie. 

Obudzenie zdolno	ci astralnych odsłania przed wzrokiem człowieka istnienie nowego 	wiata 
wewn�trz dawnego 	wiata, tote� gdy człowiek staje si
 zdolny rozumie� prawidłowo jego 
wymow
 i znaczenie, zdobywa znacznie szerszy pogl�d na własne �ycie i cał� przyrod
, 
pogl�d, który zarazem odsłania przed nim prawie nieograniczone, a dot�d utajone w 
człowieku mo�liwo	ci. Tote� pr
dzej czy pó�niej, ale nieuchronnie, obudzi si
 w nim 
najpierw pragnienie, a potem niewzruszone postanowienie opanowania tych nowych 	wiatów 
i siebie samego, by si
 wznie	� ponad swe ziemskie przeznaczenie i sta� si
 rozumnym 
współpracownikiem Najwy�szej Woli w Ewolucji. 

 

ROZDZIAŁ II: SKŁAD I BUDOWA CIAŁA ASTRALNEGO 

Istnieje siedem stopni lub odmian subtelno	ci materii astralnej, które odpowiadaj� siedmiu 
stanom materii fizycznej, a mianowicie: stałemu, płynnemu, gazowemu, eterycznemu, 
nadeterycznemu, podatomowemu i atomowemu. Poniewa� jednak nie ma osobnych nazw dla 
tych astralnych stanów skupienia, okre	la si
 je zazwyczaj b�d� za pomoc� kolejnego numeru 
skupienia lub strefy, przy czym najsubtelniejszy stan skupienia ma numer pierwszy, a 
najg
stszy numer siódmy, b�d� te� za pomoc� nazwy odpowiadaj�cego mu stanu skupienia 
materii fizycznej. Mówimy na przykład o stałej materii astralnej, maj�c na my	li siódmy, 
czyli najni�szy stan skupienia, lub o eterycznej materii astralnej, rozumiej�c przez to czwarty 
stan skupienia, licz�c od najsubtelniejszego. 

Materia astralna przenika materi
 fizyczn� jako bardziej subtelna. Wskutek tego ka�dy atom 
fizyczny pływa niejako w oceanie materii astralnej, która go otacza i wypełnia wszystkie 
szczeliny w materii fizycznej. Wiadomo bowiem dobrze, �e nawet w najtwardszej substancji 
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nie ma dwóch wzajemnie stykaj�cych si
 atomów i �e odległo	� pomi
dzy nimi wielokrotnie 
przewy�sza ich własne rozmiary. 

Oficjalna nauka od dawna przyj
ła, �e eter przenika wszystkie znane substancje, od 
najci
�szych ciał stałych do najbardziej rozrzedzonych gazów. Podobnie jak eter porusza si
 z 
doskonał� swobod� pomi
dzy cz�stkami najg
stszej substancji, tak z kolei materia astralna 
przenika materi
 eteryczn� i porusza si
 z całkowit� swobod� pomi
dzy jej cz�steczkami. 

Dzi
ki temu istota �yj�ca w 	wiecie astralnym mo�e zajmowa� to samo miejsce w 
przestrzeni, co istota �yj�ca w 	wiecie fizycznym, a przy tym ka�da z nich mo�e by� zupełnie 
nie	wiadoma istnienia drugiej i w niczym nie kr
powa� swobody jej ruchów. Czytelnik 
powinien przyswoi� sobie w pełni t
 podstawow� koncepcj
, gdy� nie zrozumiawszy jej 
dokładnie, nie b
dzie mógł poj�� wielu zjawisk astralnych. 

Zasada wzajemnego przenikania si
 wyja	nia, dlaczego ró�ne królestwa natury nie s� od 
siebie oddzielone w przestrzeni, lecz istniej� zawsze wokół nas, tak i� postrzeganie i badanie 
nie wymaga poruszania si
 w przestrzeni, lecz tylko otwarcia w sobie samym odpowiednich 
zmysłów, dzi
ki którym mo�na je postrzega�. 

�wiat astralny lub sfera astralna, zwana te� czasem planem astralnym, jest wobec tego 
pewnym stanem istnienia przyrody, a nie osobnym miejscem w przestrzeni. 

Nale�y nadmieni�, �e nie mo�na atomu fizycznego rozło�y� bezpo	rednio na atomy astralne. 
Gdyby siła, która wprawia w ruch wirowy, w przybli�eniu, czterna	cie miliardów baniek w 
koilonie i skupia je w pierwotny atom fizyczny, została wyparta sił� woli poza próg 	wiata 
astralnego, to atom fizyczny znikłby, uwalniaj�c tworz�ce go banieczki. Ta sama siła, 
działaj�c potem na poziomie wy�szym, przejawiałaby si
 nie w jednym atomie astralnym, ale 
w grupie czterdziestu dziewi
ciu takich atomów. 

Podobny stosunek wyra�aj�cy si
 liczb� 49 istnieje pomi
dzy atomami ka�dej z dwóch 
s�siaduj�cych ze sob� sfer (	wiatów) przyrody. Dlatego atom astralny zawiera 495 czyli 282 
475 249 baniek, a atom mentalny 494 i tak dalej. 

Istniej� podstawy do przypuszczenia, �e elektrony s� astralnymi atomami. Fizycy twierdz�, �e 
atom chemiczny wodoru zawiera prawdopodobnie 700 do 800 elektronów. Wyniki bada� 
okultystycznych mówi�, �e w atomie chemicznym wodoru znajduj� si
 882 atomy astralne. 
Mo�e to by� zbie�no	� przypadkowa, ale nie wydaje si
 to prawdopodobne. 

Nale�y zwróci� uwag
, �e pierwotne stany fizyczne s� dwóch rodzajów: m
skie i �e�skie. W 
atomie m
skim siła zjawia si
 ze 	wiata astralnego, przechodzi przez atom i wpływa do 
	wiata fizycznego; do atomu �e�skiego siła dopływa ze 	wiata fizycznego, przechodzi przez 
atom i wpływa do 	wiata astralnego znikaj�c ze 	wiata fizycznego. 

Materia astralna stanowi zadziwiaj�co dokładny odpowiednik materii fizycznej i przyci�ga 
materi
 astraln� o odpowiadaj�cym jej stopniu skupienia. Tak wi
c stała materia fizyczn� jest 
przenikni
ta t� odmian� materii astralnej, któr� okre	lamy mianem stałej; płynn� materi
 
fizyczn� przenika płynna materia astralna, tzn. materia szóstego stanu skupienia; podobnie 
dzieje si
 z materi� gazow� i czterema stanami skupienia materii eterycznej, z których ka�da 
jest przenikni
ta materi� astraln� odpowiadaj�cego jej stanu skupienia. 
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Tak samo jak ciało fizyczne musi zawiera� w swej budowie materi
 fizyczn� wszystkich 
stanów skupienia: stał�, płynn�, gazow� i eteryczn�, ciało astralne musi tak�e zawiera� 
cz�steczki wszystkich siedmiu stanów skupienia 	wiata astralnego, chocia� naturalnie 
proporcje tych składników mog� si
 bardzo zmienia� w poszczególnych przypadkach. 

Poniewa� ciało astralne człowieka jest wskutek tego zbudowane z materii wszystkich siedmiu 
stanów skupienia, mo�e on doznawa� pragnie� wszelkich mo�liwych odmian, i to zarówno 
najszlachetniejszych, jak i najni�szych. Dzi
ki tej szczególnej zdolno	ci reagowania, jak� ma 
materia astralna, ciało astralne mo�e spełnia� rol
 powłoki, w której Ja�� zdobywa 
do	wiadczenia w dziedzinie emocjonalnej. 

Oprócz zwykłej materii 	wiata materialnego w skład ciała astralnego człowieka wchodzi to, 
co nazywa si
 trzecim królestwem elementalnym lub po prostu esencj� elementaln� 	wiata 
astralnego, i tworzy to, co nazywa si
 elementalem pragnie�; o elementalu tym b
dzie mowa 
w dalszych rozdziałach. Astralna esencja elementalna składa si
 z materii sze	ciu ni�szych 
stanów skupienia 	wiata astralnego, o�ywionej Drug� Fal� �ycia pochodz�c� od Drugiej 
Osoby Trójcy. 

Materia astralna powy�szego stanu skupienia, stanu atomowego, o�ywiona w podobny 
sposób, znana jest pod nazw� esencji monadycznej. 

U człowieka jeszcze nierozwini
tego, ciało astralne stanowi mas
 mglist�, słabo 
zorganizowan� i niewyra�nie zarysowan�, przy czym przewa�a w nim substancja ni�szych 
stanów skupienia. Jest ono ordynarne, o ciemnej barwie i g
ste (cz
sto tak g
ste, �e kontury 
ciała fizycznego nieomal w nim gin�), w rezultacie czego jest ono szczególnie podatne na 
bod�ce zwi�zane z nami
tno	ciami i zachciankami. Rozci�ga si
 ono we wszystkich 
kierunkach na około dwadzie	cia pi
� do trzydziestu centymetrów od ciała fizycznego. 

U człowieka znajduj�cego si
 na przeci
tnym poziomie intelektualnym i moralnym ciało 
astralne jest znacznie wi
ksze i si
ga do czterdziestu pi
ciu centymetrów od ciała fizycznego; 
jego skład jest bardziej zrównowa�ony i subtelniejszy co do jako	ci, a obecno	� rzadszych 
składników nadaje mu pewn� 	wietlisto	�; kontury s� jasne i wyra�ne. 

U człowieka na wysokim szczeblu rozwoju duchowego ciało astralne jest jeszcze wi
ksze i 
składa si
 z najsubtelniejszych cz�steczek z ka�dego stanu skupienia materii astralnej, przy 
czym wyra�nie przewa�a materia wy�szych stanów skupienia. 

O barwach wyst
puj�cych w ciele astralnym mo�na du�o powiedzie� i dlatego po	wi
camy 
tej sprawie osobny rozdział. W tym miejscu ograniczymy si
 do stwierdzenia, �e u jednostek 
słabo rozwini
tych barwy te s� wulgarne i brudne, natomiast staj� si
 coraz 	wietlistsze w 
miar
 jak człowiek rozwija si
 emocjonalnie, intelektualnie i duchowo. Sama nazwa astralny, 
pochodz�ca od 	redniowiecznych alchemików, znaczy tyle co gwia�dzisty i ma si
 odnosi� do 
	wietlistego wygl�du materii astralnej. 

Jak ju� powiedzieli	my, ciało astralne człowieka nie tylko przenika ciało fizyczne, lecz tak�e 
rozci�ga si
 dokoła niego jak obłok we wszystkich kierunkach. Ta cz
	� ciała astralnego, 
która rozpo	ciera si
 poza granicami ciała fizycznego, nazywa si
 aur� astraln�. Intensywno	� 
uczu� jest oznak� du�ej aury. Mo�na tu zauwa�y�, �e powi
kszenie rozmiarów aury jest 
jednym z wst
pnych warunków niezb
dnych do Wtajemniczenia i �e potrzebne do tego 
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"kwalifikacje" powinny by� w niej widoczne. Naturalnie rozmiary aury zwi
kszaj� si
 przy 
ka�dym Wtajemniczeniu. Powiada si
, �e aura Buddy miała promie� około pi
ciu 
kilometrów. 

Materia ciała fizycznego bardzo silnie przyci�ga materi
 ciała astralnego i z tego powodu 
zdecydowana wi
kszo	� cz�steczek astralnych (około dziewi
�dziesi
ciu dziewi
ciu procent) 
znajduje si
 w obr
bie ciała fizycznego, natomiast pozostały jeden procent wypełnia reszt
 
owoidu i tworzy aur
. 

Centralna cz
	� ciała astralnego ma zatem dokładnie kształt ciała fizycznego i stały wygl�d, 
wyra�nie zarysowany. Z reguły jest ona nazywana astralnym odpowiednikiem ciała 
fizycznego. Niemniej jednak dokładna odpowiednio	� ciała astralnego i fizycznego jest 
wył�cznie kwesti� zewn
trznego kształtu, nie oznacza natomiast podobie�stwa funkcji 
poszczególnych organów, jak to zobaczymy dokładniej w rozdziale dotycz�cym czakr. 

Nie tylko ciało fizyczne, ale tak�e ka�da fizyczna rzecz ma swój odpowiednik z wła	ciwego 
rodzaju materii astralnej, który jest stale z ni� zł�czony. Jego oddzielenie mo�e si
 dokona� 
wył�cznie kosztem du�ego nakładu siły okultystycznej, ale i wtedy trwa ono tak długo, jak 
długo działa owa siła. 

Tak wi
c ka�dy fizyczny przedmiot ma swój astralny odpowiednik. Poniewa� cz�steczki 
astralne pozostaj� w nieustannym ruchu, podobnie jak cz�stki fizycznego płynu, nie ma 
stałego zwi�zku pomi
dzy �adn� cz�steczk� a t� porcj� astralnej materii, która w danej chwili 
działa jako odpowiednik. Z reguły astralna cz
	� fizycznego przedmiotu wystaje nieco poza 
jego powierzchni
, dzi
ki czemu mo�na widzie� wokół metali, kamieni itd. otaczaj�c� je 
astraln� aur
. 

Je�eli jaka	 cz
	� ciała fizycznego zostanie usuni
ta przez amputacj
, to spójno	� �ywej 
materii astralnej jest silniejsza ni� przyci�ganie usuni
tej cz
	ci ciała fizycznego. Inaczej 
mówi�c, astralny odpowiednik amputowanej cz
	ci ciała fizycznego pozostaje w tym samym 
miejscu. Niemniej jednak, chocia� astralna materia zachowuje okre	lony kształt, to w miar
 
upływu czasu skupia si
 wewn�trz okaleczonej postaci. Podobne zjawisko zachodzi, gdy 
odetniemy gał�� drzewa. Ta reguła dotyczy jednak wył�cznie organizmów �ywych. 

Powy�sze zjawisko nie wyst
puje przy braku indywidualnego �ycia, które podtrzymywałoby 
spoisto	� materii astralnej, na przykład krzesła czy miednicy. Z tego te� wzgl
du w razie 
złamania lub rozbicia martwego przedmiotu fizycznego, jego astralny odpowiednik tak�e 
ulega podziałowi. 

Niezale�nie od podziału materii astralnej na siedem stanów skupienia, istnieje równie� 
odmienna klasyfikacja według jej typu. W literaturze teozoficznej stopie� subtelno	ci materii 
jest okre	lany zwykle za pomoc� podziału poziomego, natomiast jej typ za pomoc� podziału 
pionowego. Istnieje siedem typów, dokładnie ze sob� pomieszanych, jak składniki atmosfery, 
i w ka�dym ciele astralnym znajduje si
 materia wszystkich siedmiu typów, a ich proporcja 
jest wyrazem predyspozycji człowieka – filozoficznych, religijnych, artystycznych, 
naukowych, praktycznych lub mistycznych. 
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Cała cz
	� astralna naszej Ziemi i innych planet fizycznych oraz czysto astralne planety 
naszego systemu słonecznego składaj� si
 na ciało astralne Logosu Słonecznego, co dowodzi 
słuszno	ci dawnej, mistycznej koncepcji. 

Ka�dy z siedmiu typów materii astralnej mo�e by� w pewnym stopniu uwa�any za osobn� 
cało	� i za osobne narz
dzie oraz traktowany jako ciało astralne pomocniczego Bóstwa czy 
Ministra, b
d�cego zarazem aspektem Bóstwa, rodzajem "ganglionu" lub o	rodka siły w nim 
si
 znajduj�cego. Dlatego te� najdrobniejsza my	l, najl�ejszy ruch lub zmiany w Bóstwie 
pomocniczym, odzwierciedlaj� si
 natychmiast w ten lub inny sposób w całej materii astralnej 
odpowiedniego typu. Takie zmiany psychiczne zachodz� okresowo; w pewnym sensie 
odpowiadaj� one wdechowi i wydechowi lub biciu naszego serca w 	wiecie fizycznym. 
Zaobserwowano, �e ruchy fizycznych planet dostarczaj� klucza do zrozumienia działania 
wpływów, powoduj�cych owe zmiany. W tym te� kryje si
 uzasadnienie astrologii. Mo�na 
wi
c powiedzie�, �e ka�da z tych zmian musi w jakim	 stopniu dotyka� ka�dego człowieka, 
proporcjonalnie do ilo	ci materii danego typu, znajduj�cej si
 w jego ciele astralnym. 

Dlatego jedne zmiany wpływaj� na uczucia lub umysł, ewentualnie na jedno i drugie, inne 
znów mog� pot
gowa� podniecenie nerwowe, skłonno	� do wybuchów gniewu itd. Ta 
wła	nie proporcja decyduje w ka�dym człowieku, zwierz
ciu, ro	linie czy minerale o 
pewnych zasadniczych cechach charakterystycznych, które nigdy si
 nie zmieniaj�, a które 
czasami nazywamy ich tonem, barw� lub promieniem. 

Ka�dy typ dzieli si
 na siedem podtypów, wobec czego istnieje ł�cznie czterdzie	ci dziewi
� 
podtypów. 

Typ, czyli promie�, nie zmienia si
 w ci�gu istnienia całego systemu planetarnego, skutkiem 
czego esencja elementalna typu A b
dzie we wła	ciwym czasie o�ywiała minerały, ro	liny i 
zwierz
ta typu A, a� wreszcie wyłoni� si
 z niej istoty ludzkie tego samego typu. 

Ciało astralne zu�ywa si
 powoli, lecz stale, dokładnie tak samo jak ciało fizyczne, ale 
zamiast je	� i trawi� po�ywienie, wymienia swoje cz�steczki na nowe, które czerpie z 
otaczaj�cej je atmosfery. Niemniej jednak tym nowym, wchłoni
tym cz�stkom, udziela si
 
poczucie indywidualno	ci; tak samo esencja elementalna wchłaniana w ciało astralne ka�dego 
człowieka czuje si
 czym	 w rodzaju odr
bnej istoty i działa zgodnie z tym, co uwa�a za swój 
interes. 

 

ROZDZIAŁ III: BARWY CIAŁA ASTRALNEGO 

Dla jasnowidza jedn� z podstawowych cech ciała astralnego jest nieustanna gra barw, które 
odpowiadaj� uczuciom, nami
tno	ciom i wzruszeniom oraz ich odbiciom w astralnej materii. 
Wszystkie znane nam barwy, jak i te, których jeszcze nie znamy, istniej� w ka�dej z 
wy�szych sfer natury, lecz w miar
 przechodzenia z jednego poziomu na drugi, wy�szy, staj� 
si
 one coraz bardziej delikatne i 	wietliste. Mo�na wi
c uzna� je za oktawy znanych nam 
barw. Nie jest mo�liwe odtworzenie tych oktaw w sposób fizyczny na papierze i dlatego 
powinni	my pami
ta� o tych faktach podczas ogl�dania barwnych ilustracji, 
przedstawiaj�cych ciało astralne człowieka. 
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Poni�ej podajemy wykaz głównych barw oraz uczu�, których te barwy s� wyrazem: 
Czarna w g
stych chmurach – nienawi	� i zło	liwo	�. 
Czerwona lub ciemnoczerwone błyski z reguły na czarnym tle – gniew. 
Szkarłatny obłok – dra�liwo	�, skłonno	� do irytacji. 
�wietlisty szkarłat na normalnym tle aury – szlachetne oburzenie. 
Czerwonokrwista i pos
pnoczerwona – nieomylny, cho� trudny do opisania kolor, 
oznaczaj�cy zmysłowo	�. 
Brunatnoszara, ciemna, ci
�ka, jedna z najcz
	ciej spotykanych barw w ciele astralnym – 
egoizm. 
Brunatnoczerwona, ciemna, zbli�ona do barwy rdzy, wyst
puj�ca zwykle w równoległych 
pr
gach na ciele astralnym – sk�pstwo. 
Zielonkawo-br�zowa, roz	wietlana błyskami ciemnej czerwieni lub szkarłatu – zazdro	�. U 
zakochanego człowieka wyst
puje w wi
kszej ilo	ci. 
Szara, ci
�ka, ołowiana – przygn
bienie. Podobnie jak brunatnoczerwona barwa sk�pstwa 
układa si
 w równoległe pr
gi, tworz�c jakby klatk
. 
Szarosina o wstr
tnym i odpychaj�cym odcieniu strach. 
Karmazynowa, ciemna i ci
�ka – egoistyczna miło	�. 
Ró�owa – miło	� nieegoistyczna. Kiedy jest szczególnie 	wietlista i zabarwiona fioletem 
oznacza uduchowion� miło	� ludzko	ci. 
Pomara�czowa – pycha i ambicja. Wyst
puje cz
sto razem z wra�liwo	ci� i skłonno	ci� do 
irytacji. 
�ółta – intelekt, ma odcienie od ciemnego do złocistego oraz jasno	wietlistego cytrynowego 
lub pierwiosnkowego. 
Ciemno�ółta ochra – znamionuje skłonno	� do wykorzystywania intelektu do egoistycznych 
celów. 
Jasna gumiguta – jest cech� człowieka wy�szego typu. 
�ółta pierwiosnkowa – oznacza intelekt oddany sprawom ducha. 
Złocista – symbolizuje intelekt oddaj�cy si
 filozofii i matematyce. 
Zielona – ma szereg znacze� i wymaga starannego badania w celu poprawnej interpretacji, 
najcz
	ciej jednak oznacza zdolno	� adaptacji, przystosowania si
. 
Szarozielona o mulistym wygl�dzie – oznacza przebiegło	� i skłonno	� do oszustw. 
Szmaragdowo-zielona – obrotno	�, pomysłowo	� i zaradno	�, stosowane bezinteresownie. 
Bł�kitno-zielona, blada i 	wietlista – jest wyrazem gł
bokiej sympatii i współczucia, 
poł�czonych ze zdolno	ci� doskonałego przystosowywania si
, któr� mog� da� tylko te 
barwy. 
Jasnozielona (jabłkowa) – towarzyszy, jak si
 wydaje, du�ej �ywotno	ci. 
Bł�kitna, ciemna i jasna – oznacza religijne uczucia. Zawiera ona zwykle ró�ne odcienie od 
indygo do gł
bokiego fioletu i szaroniebieskiego. 
Jasnoniebieska, podobna do ultramaryny lub kobaltu – symbolizuje oddanie si
 wzniosłym, 
duchowym ideałom. Fioletowy odcie� wyra�a poł�czenie miło	ci i nabo�no	ci. 
�wietlista liliowo-bł
kitna, której z reguły towarzysz� złote gwiazdki – oznacza najwy�sze 
uduchowienie i najszlachetniejsze duchowe d��enia. 
Ultrafioletowa – charakteryzuje wy�szy i czystszy rozwój psychicznych zdolno	ci. 
Ultraczerwona – jest przejawem ni�szych psychicznych zdolno	ci człowieka uprawiaj�cego 
zło i egoistyczne formy magii. 

Rado	� przejawia si
 jako rozbłysk ciała astralnego i mentalnego oraz jako szczególne, 
drobne marszczenie si
 powierzchni tego ciała. Wesoło	� objawia si
 w nieco odmienny 
sposób – jako kipienie oraz stała pogodno	�. 
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Zdziwieniu towarzyszy nagły skurcz ciała mentalnego, który zwykle udziela si
 tak�e ciału 
astralnemu i fizycznemu. Je�eli jest ono przyjemne, to rozja	nieniu ulega równie� pasmo 
przyjaznego uczucia; kiedy natomiast jest nieprzyjemne, zwi
ksza si
 ilo	� br�zowej i szarej 
barwy. Taki skurcz powoduje cz
sto nieprzyjemne doznania, odbija si
 niekiedy na splocie 
słonecznym i wywołuje osłabienie i mdło	ci; czasami potrafi tak�e zaatakowa� serce, 
powoduj�c jego silne bicie, a nawet 	mier�. 

Poniewa� ludzkie uczucia rzadko kiedy wyst
puj� w czystej postaci, nale�y pami
ta�, i� 
podane wy�ej barwy sporadycznie maj� doskonał� czysto	�; najcz
	ciej s� one mieszane. Tak 
wi
c czysto	� wielu barw jest zaciemniana ci
�kim, szarobr�zowym odcieniem egoizmu lub 
zawiera dodatek pomara�czowego koloru, b
d�cego oznak� pychy. 

By móc w pełni zrozumie� znaczenie barw, nale�y wzi�� pod uwag
 jeszcze inne wzgl
dy, 
takie jak ogólny blask ciała astralnego, wzgl
dn� doskonało	� lub niedokładno	� jego 
konturów, 	wietlisto	� poszczególnych o	rodków siły itp. 

�ółta barwa intelektu, ró�owa miło	ci i niebieska pobo�no	ci zawsze znajduj� si
 w górnej 
cz
	ci ciała astralnego; barwy egoizmu, sk�pstwa, chytro	ci oraz nienawi	ci s� w dolnej jego 
cz
	ci; zmysłowe uczucia zazwyczaj unosz� si
 pomi
dzy tymi dwiema cz
	ciami. 

Mo�na wi
c powiedzie�, �e u człowieka słabo rozwini
tego dolna cz
	� aury jest raczej 
szersza ni� górna, tak �e ciało astralne ma wygl�d jaja, którego ci
�szy koniec znajduje si
 u 
góry. U ludzi bardziej rozwini
tych wyst
puje odwrotna sytuacja: ci
�szy koniec znajduje si
 
na dole. Ale ciało ma zawsze skłonno	ci do zachowania symetrii, tote� takie odchylenia s� 
chwilowe. 

Ka�da cecha, wyra�aj�ca si
 okre	lon� barw�, ma swój specjalny typ materii astralnej, a 
przeci
tne poło�enie poszczególnych barw w ciele zale�y od g
sto	ci (ci
�aru) 
odpowiedniego rodzaju materii. Ogóln� zasad� jest, �e złe lub egoistyczne cechy wyra�aj� si
 
przy pomocy stosunkowo niskich wibracji grubszej materii, podczas gdy dobre cechy, 
altruistyczne, znajduj� swój wyraz w materii subtelniejszej. To powoduje, �e – na szcz
	cie 
dla nas – dobre, pozytywne uczucia trwaj� dłu�ej ni� złe, a ich skutki utrzymuj� si
 długo w 
ciele astralnym, chocia� przyczyna, która je wywołała, ju� przestała istnie� i została 
zapomniana. Bywa równie� tak, �e w ciele astralnym jednocze	nie działaj� dwie wibracje o 
ró�nej pr
dko	ci drga�, jak na przykład miło	� i gniew. Ich skutki mog� rozwija� si
 obok 
siebie, ale wi
ksz� trwało	ci� b
d� si
 odznaczały te, które wyst
puj� na wy�szym poziomie. 

Wzniosła, bezinteresowna miło	� i pobo�no	� przynale�� do najwy�szego "atomicznego" 
poziomu astralnego i maj� swoje odbicie w odpowiedniej materii mentalnej sfery. Docieraj� 
wi
c do ciała przyczynowego (wy�szej cz
	ci 	wiata mentalnego), a nie do ni�szych 
poziomów tego� 	wiata. Jest to bardzo wa�ny fakt, na który nale�y zwróci� szczególn� 
uwag
. A wi
c ego, które przebywa w wy�szej cz
	ci 	wiata mentalnego, podlega tylko 
oddziaływaniu bezinteresownych my	li. Ni�sze my	li natomiast wpływaj� na permanentne 
atomy. 

W rezultacie w ciele przyczynowym mog� wyst
powa� luki, ale nie brzydkie barwy, 
odpowiadaj�ce ni�szym uczuciom i my	lom. Na przykład egoizm wyrazi si
 jako brak 
miło	ci i sympatii. Kiedy jednak ust�pi on miejsca swojemu przeciwie�stwu, luka w ciele 
przyczynowym przestaje istnie�, wypełnia si
. 
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Jakkolwiek wzmo�enie barw wulgarnych w ciele astralnym nie znajduje bezpo	redniego 
wyrazu w barwach ciała przyczynowego, to jednak mo�e przy�mi� 	wietlisto	� barw 
reprezentuj�cych przeciwne zalety w ciele przyczynowym. 

Aby nale�ycie zrozumie� wygl�d ciała astralnego, nale�y przede wszystkim zapami
ta�, �e 
cz�steczki, z których si
 ono składa, pozostaj� stale w bardzo szybkim ruchu. W wi
kszo	ci 
wypadków barwne obłoki przenikaj� si
 wzajemnie, przetaczaj� jeden nad drugim, pojawiaj� 
si
 i znikaj�. Kiedy si
 tak przesuwaj�, powierzchnia tej 	wietlistej mgły przypomina nieco 
powierzchni
 gwałtownie wrz�cej wody. Poszczególne barwy nie zachowuj� wi
c tego 
samego poło�enia, jakkolwiek istniej� pewne normalne wła	ciwe im poło�enia, w kierunku 
których ci��� i stale powracaj�. 

Analizuj�c barwy ciał astralnych u człowieka pierwotnego, przeci
tnego i rozwini
tego, 
wyodr
bniamy pewne charakterystyczne cechy. Zgodnie z nimi mamy: 

1. Typ człowieka pierwotnego (dzikiego) – wyst
puje u niego przewaga zmysłowo	ci, 
chytro	ci, podst
pno	ci, egoizmu i chciwo	ci. Ciemnoszkarłatne plamy oznaczaj� skłonno	� 
do gwałtownych wybuchów gniewu; 	ladów uczu� miło	ci i przyja�ni jest bardzo mało, a 
	lady intelektu i pobo�no	ci s� najni�szego rz
du. Kontury ciała s� nieregularne, barwy 
rozmazane, ci
�kie i g
ste. Całe ciało robi wra�enie chaotycznego, skłóconego i 
nieopanowanego; 

2. Człowiek przeci�tny – jeszcze przewa�a u niego zmysłowo	�, cho� jest jej znacznie mniej 
ni� u człowieka pierwotnego; króluje tak�e egoizm i nadal wyst
puje skłonno	� do oszustw 
dla osi�gni
cia osobistych korzy	ci, chocia� zielona barwa zaczyna ulega� podziałowi na dwa 
wyra�ne odcienie, 	wiadcz�ce, i� chytro	� i przebiegło	� przeistaczaj� si
 stopniowo w 
zdolno	� przystosowania. W dalszym ci�gu zaznacza si
 skłonno	� do gniewu, ale uczucie 
przyja�ni i pobo�no	ci oraz intelekt s� silniejsze i w wy�szym stadium rozwoju. Na ogół 
barwy s� bardziej zdecydowane i ja	niejsze, cho� �adna z nich nie jest w pełni zdecydowana. 
Zarysy ciała astralnego s� lepiej zaznaczone i regularniejsze; 

3. Człowiek rozwini�ty – prawie całkowicie zanikły u niego niepo��dane cechy; u szczytu 
ciała znajduje si
 pasmo barwy fioletowej, 	wiadcz�ce o obecno	ci aspiracji duchowych. Nad 
głow� i dookoła niej wyst
puje 	wietlisty obłok barwy �ółtej, oznaczaj�cej intelekt. Nieco 
ni�ej znajduje si
 szerokie pasmo bł
kitu pobo�no	ci, jeszcze ni�ej w poprzek tułowia ja	nieje 
szersze pasmo ró�owej barwy przyja�ni i miło	ci, a w dolnej cz
	ci widoczna jest du�a ilo	� 
zieleni, oznaczaj�ca zdolno	� przystosowania si
 i sympati
. Barwy s� jasne, 	wietliste i 
rozło�one w wyra�ne pasma, cało	� natomiast stwarza wra�enie ładu i doskonałego 
opanowania. 

Ciało astralne w miar
 rozwoju człowieka coraz bardziej upodabnia si
 do ciała mentalnego i 
prawie całkowicie staje si
 jego odzwierciedleniem w grubszej materii 	wiata astralnego. 
Oczywi	cie oznacza to, �e człowiek prawie całkowicie rozci�gn�ł kontrol
 swojego umysłu 
nad pragnieniami i nie pozwala wodzi� si
 na bezdro�a. Podlega on, rzecz jasna, 
okoliczno	ciowym rozdra�nieniom i niepo��danym zachciankom, ale ju� umie broni� si
 
przed nimi i nie ulega� im. Na jeszcze wy�szym szczeblu rozwoju ciało mentalne staje si
 z 
kolei odbiciem ciała przyczynowego, poniewa� człowiek uczy si
 teraz stosowa� wył�cznie 
do podniet wy�szego "ja" i zgodnie z nimi kierowa� swoim rozs�dkiem. 
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Tak wi
c ciała astralne i mentalne maj� bardzo mało własnych, charakterystycznych barw, s� 
raczej odzwierciedleniem ciała przyczynowego – w takim stopniu, w jakim pozwalaj� na to 
ni�sze oktawy barw. Charakteryzuje je opalizacja barw, podobna do gry 	wiatła macicy 
perłowej, nie daj�ca si
 zupełnie opisa�. 

W ciele astralnym rozwini
tego człowieka wyst
puje pi
� pr
dko	ci wibracji, a u człowieka 
przeci
tnego jest ich co najmniej dziewi
� z domieszk� ró�nych odcieni. Wielu ludzi ma 50 
lub 100 pr
dko	ci, skutkiem czego powierzchnia ciała rozpada si
 na wielk� ilo	� małych 
wirów i krzy�uj�cych si
 pr�dów, które 	cieraj� si
 ze sob� w wielkim zamieszaniu. Jest to 
wynikiem niepotrzebnych wzrusze� i zmartwie�, wypełniaj�cych �ycie przeci
tnego 
człowieka na Zachodzie i pochłaniaj�cych du�� cz
	� jego energii. 

Ciało astralne wibruj�ce jednocze	nie pi
�dziesi
cioma ró�nymi sposobami jest nie tylko 
szpetne, ale równie� stanowi powa�ne utrapienie. Mo�na je porówna� do ciała fizycznego 
dotkni
tego w powa�nym stopniu pora�eniem, do ciała, w którym wszystkie mi
	nie drgaj� 
równocze	nie i bezładnie. Astralne przejawy tego stanu s� zara�liwe i udzielaj� si
 ka�dej 
wra�liwej osobie, która si
 zbli�y, wywołuj�c w niej bolesne uczucie niepokoju i 
zmartwienia. Wła	nie dlatego, �e miliony ludzi ulegaj� w ten sposób niepotrzebnym 
pragnieniom i uczuciom, osobom wra�liwym jest tak trudno �y� w wielkim mie	cie lub 
porusza� si
 w	ród tłumu. Te stałe zaburzenia astralne mog� nawet oddziaływa� za 
po	rednictwem sobowtóra eterycznego na system nerwowy i wywoływa� choroby nerwowe. 

O	rodki zapalne w ciele astralnym s� podobne do czyraków i wrzodów w ciele fizycznym; s� 
nie tylko bardzo bolesnymi, ale tak�e słabymi punktami, przez które uchodzi siła �yciowa. W 
praktyce nie s� odporne na niekorzystne wpływy i blokuj� dopływ dobrych. Niestety taki stan 
jest cz
sto spotykany. Lekarstwem mo�e by� eliminowanie zmartwie�, strachu i utrapie�. 
Ucze� okultyzmu nie mo�e mie� osobistych uczu�, podlegaj�cych zewn
trznym ujemnym 
wpływom w jakichkolwiek warunkach. 

Jedynie małe dzieci maj� biał� lub prawie bezbarwn� aur
, poniewa� barwy pojawiaj� si
 
dopiero w miar
 rozwoju cech osobowo	ci. Ciało astralne dziecka cz
sto przedstawia 
najpi
kniejszy widok: jego barwy s� czyste i 	wietliste, wolne od plam zmysłowo	ci, 
chciwo	ci, złej woli i sobkostwa; dziecko przynosi je z ostatniego swojego �ycia – niektóre 
dobre, niektóre złe, co daje mo�liwo	� zobaczenia przyszłego �ycia. 

�ółta barwa, znajduj�ca si
 zawsze w pobli�u głowy, jest �ródłem wyobra�e� o aureoli, 
otaczaj�cej głowy 	wi
tych, gdy� kolor �ółty najłatwiej dostrzec osobie, znajduj�cej si
 na 
progu jasnowidzenia. Niekiedy dzi
ki szczególnej aktywno	ci intelektu barwa �ółta staje si
 
widzialna nawet w materii fizycznej, tak i� mo�e j� dostrzec zwykły fizyczny wzrok. 

Ciało astralne stanowi pewn� uporz�dkowan� cało	�, w której s� uło�one jego barwy. Nagły 
wybuch nami
tno	ci lub uczucia mo�e narzuci� całej lub prawie całej materii inn� pr
dko	� 
wibrowania, wywołuj�c przez to nieoczekiwane skutki, podobne do przej	cia pot
�nego 
huraganu, co powoduje pomieszanie wszystkich barw. Przy nagłym przypływie uczucia 
czystej miło	ci, kiedy matka chwyta swoje dziecko w obj
cia i pokrywa pocałunkami, jej 
ciało astralne zostaje gwałtownie wstrz�	ni
te, a zwykłe barwy chwilowo zast
puje ró�owy 
kolor miło	ci. 

Analiza tego zjawiska wykryła cztery odr
bne skutki:  
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1. W ciele astralnym mo�na zaobserwowa� zwoje lub wiry o �ywej barwie, wyra�nie 
zarysowane, stwarzaj�ce wra�enie trwałych, nasycone mocnym, jasnym 	wiatłem 
wewn
trznym. Ka�dy z nich w swej istocie jest my	lokształtem, powstałym w tonie ciała 
astralnego; my	lokształtem, który ma si
 z niego wyłoni� i skierowa� w stron
 przedmiotu 
uczucia. Te wiruj�ce obłoki �ywego 	wiatła s� niezwykle miłe, cho� trudne do opisania. 

2. Całe ciało astralne jest pokryte poziomymi, wibruj�cymi pr
gami szkarłatnego 	wiatła, 
znacznie trudniejszymi do opisania z powodu niezwykle du�ej pr
dko	ci ich ruchu. 

3. Ciało astralne jest pokryte czym	 w rodzaju błony koloru ró�owego, co sprawia, �e jego 
zawarto	� jest widziana jak przez barwne szkło. 

4. Szkarłatny blask wypełnia całe ciało astralne, przenikaj�c w pewnym stopniu inne barwy; 
gdzieniegdzie zag
szcza si
 on w nieregularne, unosz�ce si
 wi�zki, swoim kształtem 
przypominaj�ce na wpół uformowane obłoki. 

Ta gra barw nie trwa dłu�ej ni� kilka sekund, po czym ciało astralne powraca do swojego 
normalnego stanu, poniewa� poszczególne rodzaje materii, zgodnie ze stopniem swej 
g
sto	ci, wracaj� do wła	ciwej im sfery ciała. Niemniej nale�y podkre	li�, �e ka�dy wybuch 
uczucia zwi
ksza nieco ilo	� szkarłatu w górnej cz
	ci owalu i ułatwia ciału astralnemu 
reagowanie na nast
pn� fal
 miło	ci. 

W ciele astralnym człowieka, który cz
sto prze�ywa intensywny wzlot pobo�no	ci, tworzy si
 
du�y obszar bł
kitnej barwy. Skutki tego rodzaju impulsów kumuluj� si
 i sumuj�; ponadto 
promieniowanie �ywych wibracji miło	ci i rado	ci wywiera dobry wpływ na innych. Nagły 
wybuch pobo�no	ci u mniszki pogr��onej w kontemplacji wytwarza niemal identyczny 
rezultat, z t� tylko ró�nic�, �e dominuj�ca jest barwa niebieska. 

W razie wybuchu niepohamowanego gniewu zwykłe tło ciała astralnego zostaje zaciemnione 
zwojami lub wirami ci
�kich i czarnych jak sadza mas, naładowanych błyskawicami i 
piorunami, które zapalaj� si
 od sinego ognia wyładowuj�cej si
 nienawi	ci. Kiedy ogniste 
strzały nieopanowanej w	ciekło	ci wydobywaj� si
 z ciała niczym błyskawice, mo�na 
zaobserwowa�, jak kł
by tych samych ciemnych chmur przewalaj� si
 w całym ciele. Te 
straszne błyskawice potrafi� jak miecz przebija� inne ciała astralne oraz przysparza� ludziom 
cierpienia. 

W takim wypadku wybuch w	ciekło	ci sprawia, �e materia ciała astralnego łatwiej poddaje 
si
 takim niepo��danym wibracjom. 

Nagły wstrz�s wywołany przera�eniem w jednej chwili nasyca całe ciało astralne osobliw� 
szar� mgł�; jednocze	nie wyst
puj� poziome pr
gi tej samej barwy, wibruj�ce z tak� 
gwałtowno	ci�, �e trudno jest rozró�ni� pojedyncze linie. Rezultat jest nieopisanie upiorny: 
na jaki	 czas znika wszelkie 	wiatło, a szara masa trz
sie si
 jak galareta. 

Przypływ fali uczucia nie ma zbytniego wpływu na ciało mentalne, chocia� na pewien czas 
mo�e mu uniemo�liwi� oddziaływanie na mózg fizyczny, poniewa� ciało astralne, b
d�ce 
pomostem mi
dzy ciałem mentalnym a mózgiem, nie ma mo�liwo	ci przekazywania �adnych 
wibracji, które w danej chwili nie s� zgodne z jego wibracjami. 
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Podane wy�ej przykłady odnosz� si
 do skutków nagłych, chwilowych wybuchów uczucia. 
Podobne efekty, cho� o bardziej trwałym charakterze, powstaj� pod wpływem okre	lonych 
predyspozycji lub cech charakteru. 

Kiedy przeci
tny człowiek zakocha si
, jego ciało astralne ulega całkowitej przemianie, tak i� 
trudno pozna�, �e nale�y ono do tej samej osoby. Znika egoizm, skłonno	� do sk�pstwa i 
oszustwa. Dolna cz
	� owalu wypełnia si
 zwierz
cymi nami
tno	ciami, które wybitnie si
 
rozwijaj�. Zielona barwa, symbolizuj�ca ch
� przystosowania si
, ust
puje miejsca 
szczególnej br�zowo-zielonej barwie zazdro	ci. Wielka aktywno	� tego uczucia przejawia si
 
w postaci szkarłatnych błysków gniewu. Te niepo��dane zmiany s� jednak z nadmiarem 
równowa�one wspaniałym pasem szkarłatu, wypełniaj�cym wielk� cz
	� owalu u góry. Przez 
pewien czas jest to cecha dominuj�ca i całe ciało astralne ja	nieje jego 	wiatłem. Pod jej 
wpływem błotnisty koloryt ciała astralnego zazwyczaj znika, a barwy staj� si
 	wietliste i 
wyra�ne, zarówno te dobre, jak i złe. Jest to objaw intensyfikacji �ycia w rozmaitych 
kierunkach. Bł
kit pobo�no	ci i samooddania wyra�nie si
 poprawia, a nawet na szczycie 
ciała pojawia si
 w niewielkich ilo	ciach fiolet, co z kolei 	wiadczy o mo�liwo	ci 
bezinteresownego reagowania na prawdziwie wzniosły ideał. Chwilowo całkowicie zanika 
�ółta barwa intelektu – fakt, który mo�e by� uwa�any przez cynika za charakterystyczn� 
cech
 tego stanu. 

Ciało człowieka pop
dliwego, skłonnego do irytacji, ma znamienn� cech
 – szerok� wst
g
 
szkarłatnego koloru. Ponadto jego ciało na całej powierzchni jest pokryte drobnymi plamkami 
tej samej barwy, podobnymi do poruszaj�cych si
 znaków zapytania. 

U sk�pca chciwo	�, egoizm, skłonno	� do oszustwa i ch
� przystosowania si
 s� 
wzmocnione, ale zmniejszeniu ulega zmysłowo	�. Najciekawsz� zmian� jest jednak 
pojawienie si
 osobliwej serii równoległych linii poziomych dookoła ciała, tworz�cych jakby 
klatk
. Jej pr
ty s� ciemnobrunatne, niemal w kolorze palonej sjeny. 

Przywara sk�pstwa, jak mo�na s�dzi�, powoduje na pewien czas zahamowanie rozwoju 
osobowo	ci i bardzo trudno otrz�sn�� si
 z niej, kiedy si
 ju� mocno zakorzeni. 

Stan gł
bokiego przygn
bienia, depresji, wytwarza bardzo podobny skutek, z t� jednak 
ró�nic�, �e barwa szara zast
puje br�zowy kolor sk�pstwa. Wygl�d ciała astralnego 
dotkni
tego depresj� jest szczególnie pos
pny i przygn
biaj�cy dla obserwatora. �aden stan 
uczuciowy nie jest tak zara�liwy jak przygn
bienie. 

U człowieka słabo rozwini
tego intelektualnie, lecz szczerze pobo�nego, ciało astralne 
przybiera charakterystyczny wygl�d. �lad fioletu przemawia za zdolno	ci� reagowania przez 
niego na wzniosły ideał. Bł
kit pobo�no	ci jest wyj�tkowo mocno rozwini
ty, ale �ółtej 
barwy intelektu jest niewiele. Wyst
puje natomiast do	� znaczna doza uczuciowo	ci i ch
ci 
przystosowania si
, ale jest tak�e wi
cej ni� przeci
tnie zmysłowo	ci; rzuca si
 w oczy 
skłonno	� do oszustwa, chytro	� i egoizm. Barwy s� rozło�one nieregularnie, co wskazuje na 
nieokre	lono	� wyobra�e� religijnych tego człowieka. Wybujała zmysłowo	� idzie cz
sto w 
parze z religijnym usposobieniem. Prawdopodobnie wynika to z faktu, �e ludzie tego typu 
�yj� głównie w sferze swoich uczu� i raczej kieruj� si
 nimi, ni� poddaj� je kontroli rozumu. 

Naukowiec stanowi jaskrawy kontrast z poprzednim typem. Nie ma u niego pobo�no	ci, 
zmysłowo	� jest poni�ej przeci
tno	ci, ale intelekt wykazuje rozwój ponad norm
. Uczucia 
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przyja�ni oraz ch
� przystosowania si
 wyst
puj� w znikomej ilo	ci i s� po	ledniego rodzaju. 
Dominuje natomiast egoizm, sk�pstwo, zazdro	�. Wielki sto�ek pomara�czowej barwy, 
ja	niej�cy po	rodku złocisto�ółtej barwy intelektu, znamionuje pych
 i ambicj
 zwi�zan� ze 
zdobyt� wiedz�. Nawyk naukowego, uporz�dkowanego my	lenia powoduje, i� barwy 
układaj� si
 w regularne pasma, a linie rozgraniczaj�ce je s� wyra�ne i jasno zarysowane. 

Warto jeszcze zasygnalizowa�, �e d�wi
ki oraz barwy s� 	rodkiem porozumiewania si
 z 
elementalami, tak 	ci	le zwi�zanymi z astralnym ciałem człowieka. W literaturze cz
sto 
mo�na spotka� mgliste i zagadkowe aluzje do j
zyka barw oraz do faktu, �e w staro�ytnym 
Egipcie r
kopisy 	wi
tych pism były sporz�dzane barwnym pismem, a za pomyłki karano 
	mierci�. Dla elementali barwy s� równie zrozumiałe, jak słowa dla człowieka. 

 

ROZDZIAŁ IV: FUNKCJE 

Generalnie funkcje ciała astralnego mo�emy podzieli� na trzy grupy: 
1. Umo�liwia powstawanie uczu� oraz wra�e�. 
2. Jest pomostem pomi
dzy umysłem a ciałem fizycznym. 
3. Spełnia rol
 samodzielnego narz
dzia 	wiadomo	ci i działania.  

Dziel�c człowieka drog� analizy na pierwiastki, czyli rodzaje przejawiaj�cego si
 w nim 
�ycia, odkrywamy cztery ni�sze pierwiastki, zwane czasami "ni�sz� czwórni�". Do tych 
pierwiastków zaliczymy ciało fizyczne, ciało eteryczne, pran
 (sił
 �yciow�) oraz kam
 
(pragnienia). 

Czwarty z wymienionych pierwiastków, kama, jest �yciem przejawiaj�cym si
 w ciele 
astralnym i przez nie uwarunkowanym. Jego cech� charakterystyczn� jest uczucie, b
d�ce w 
swej najprostszej postaci wra�eniem, a w zło�onej – uczuciem z wieloma stanami po	rednimi. 
Nierzadko jest ono okre	lane jako pragnienie, b
d�ce wyrazem poci�gu do pewnych 
przedmiotów lub odpychaniem od nich, w zale�no	ci od tego, czy sprawiaj� przyjemno	�, czy 
przykro	� lub ból. 

Kama obejmuje zatem wszelkie rodzaje odczuwania i dlatego mo�na j� okre	li� jako 
nami
tn� i emocjonaln� natur
 człowieka. Mieszcz� si
 w niej wszystkie zwierz
ce ��dze 
(ch
� zaspokojenia głodu, pragnienia i seksualnych po��da�) i nami
tno	ci (ni�sze formy 
miło	ci, nienawi	�, zawi	� i zazdro	�). Jest ona pragnieniem istnienia obdarzonego czuciem, 
czyli do	wiadczenia materialnych przyjemno	ci; jest zmysłowo	ci� ciała, zmysłowo	ci� oczu 
i pych� �ycia. Jest tkwi�cym w nas zwierz
ciem: małp� i tygrysem Tennysona; sił�, która 
najmocniej wi��e nas z ziemi� i głuszy w nas wszelkie wy�sze t
sknoty za pomoc� 
zmysłowych złudze�; jest najbardziej materialnym składnikiem natury ludzkiej, mocno 
wi���cym człowieka z jego ziemskim �yciem. Najwulgarniejszym pierwiastkiem nie jest 
bowiem molekularna materia czy ludzkie ciało – sthula siarira, ale pierwiastek 	rodkowy, 
faktyczne zwierz
ce centrum. Nasze ciało jest tylko i wył�cznie powłok�, 
nieodpowiedzialnym czynnikiem, za pomoc� którego tkwi�ca w nas bestia działa przez całe 
�ycie. 

Kam
 lub po��danie przedstawia si
 równie� jako odbicie lub ni�szy aspekt atmy (woli), przy 
czym wola ró�ni si
 od niej tym, �e jest sama przez si
 okre	lona; a po��danie jest pobudzane 
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do działania przez przyci�ganie lub odpychanie otaczaj�cych przedmiotów. Po��danie jest 
zatem zdetronizowan� wol�, brank� i niewolnic� materii. 

Mo�na tak�e spotka� si
 z pogl�dem, i� kama oznacza wszelkie pragnienie, które jest 
zwróconym na zewn�trz aspektem miło	ci, miło	ci rzeczy w trzech 	wiatach, podczas gdy 
prawdziwa miło	� jest umiłowaniem �ycia i tego, co Boskie, oraz przynale�y do wy�szego 
"ja", zwróconego do wewn�trz. 

W tej ksi��ce pragnienie i wzruszenie (uczucia) s� potraktowane jako wyrazy bliskoznaczne, 
czyli synonimy. �ci	le rzecz bior�c wzruszenie (uczucie) jest wytworem pragnienia i 
intelektu. 

Ciało astralne nazywa si
 cz
sto kama-rup�; w dawnej nomenklaturze nazwano je tak�e dusz� 
zwierz
c�. 

Bod�ce zewn
trzne działaj�ce na ciało fizyczne przekazywane s� dalej jako wibracje za 
pomoc� prany, czyli siły �yciowej. Pozostałyby one jednak tylko wibracjami, czyli wył�cznie 
ruchem w sferze fizycznej, gdyby nie kama, ów pierwiastek czucia, która przekształciła je we 
wra�enia. Z tego te� wzgl
du przyjemno	� i cierpienie nie pojawi� si
, dopóki podnieta nie 
dotrze do centralnego o	rodka. Dlatego wła	nie o kamie poł�czonej z pran� mówi si
 jako o 
tchnieniu �ycia, czyli witalnym, czuj�cym pierwiastku, obejmuj�cym ka�d� cz�stk
 ciała. 

Niektóre organy fizycznego ciała s� szczególnie mocno zwi�zane z działalno	ci� i 
funkcjonowaniem kamy głównie chodzi o w�trob
 i 	ledzion
. 

Warto tak�e zaznaczy�, i� kama (jako pragnienie) zaczyna by� czynna ju� w królestwie 
minerałów, gdzie przejawia si
 jako chemiczne powinowactwo. 

W królestwie ro	linnym czynnik kamy jest ju� daleko bardziej rozwini
ty i wykazuje o wiele 
wi
ksz� zdolno	� wykorzystywania ni�szej materii astralnej. Botanicy wiedz�, �e poci�g i 
odraza, czyli pragnienie, wyst
puj� zdecydowanie wyra�niej w 	wiecie ro	linnym ni� 
mineralnym i �e wiele ro	lin wykazuje spor� doz
 pomysłowo	ci i bystro	ci przy osi�ganiu 
swoich celów. Ro	liny szybko reaguj� na opiek
 pełn� miło	ci i wyra�nie odczuwaj� 
kierowane ku nim ludzkie uczucia. S� równie� zdolne do indywidualnego przywi�zania, a 
tak�e do gniewu czy odrazy. 

Zwierz
ta potrafi� do	wiadcza� ni�szych pragnie� w najwy�szym mo�liwym stopniu, ale ich 
zdolno	� prze�ywania wy�szych pragnie� jest wyra�nie ograniczona. Niemniej istnieje i w 
wyj�tkowych wypadkach zwierz
 jest zdolne do przejawiania uczucia przyja�ni lub 
uwielbienia. 

Przyst
puj�c do omówienia drugiej funkcji ciała astralnego, polegaj�cej na tworzeniu 
pomostu pomi
dzy umysłem a materi� fizyczn�, zauwa�my, �e bodziec działaj�cy na zmysły 
fizyczne zostaje przekazany do wn
trza przez pran
 i nast
pnie staje si
 wra�eniem, dzi
ki 
działaniu o	rodków zmysłowych, znajduj�cych si
 w ciele kamy, i wreszcie zostaje 
postrze�ony przez manas, czyli umysł. Inaczej mówi�c, bez udziału ciała astralnego nie 
byłoby poł�czenia pomi
dzy zewn
trznym 	wiatem a umysłem człowieka oraz pomi
dzy 
fizycznymi bod�cami a ich postrzeganiem przez umysł. 
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Odwrotnie, ilekro� my	limy, wprawiamy w ruch znajduj�c� si
 w nas materi
 mentaln�. 
Wytworzone w ten sposób wibracje udzielaj� si
 materii naszego ciała astralnego, a te z kolei 
wpływaj� na materi
 eteryczn�, działaj�c� na stał� (g
st�) materi
 fizyczn�, czyli szar� 
substancj
 mózgu. 

Tak wi
c ciało astralne stanowi prawdziwy pomost pomi
dzy naszym �yciem mentalnym a 
fizycznym, poniewa� słu�y jako przeka�nik wibracji z ciała fizycznego do mentalnego i 
odwrotnie; rozwój ciała astralnego jest faktycznie wynikiem stałego przepływu przez nie 
wibracji w jednym i drugim kierunku. 

W ewolucji ciała astralnego wyst
puj� bardzo wyra�nie dwa stadia: najpierw ciało astralne 
musi si
 rozwin�� w wysokim stopniu jako narz
dzie przekazywania, a nast
pnie musi si
 
ukształtowa� jako samodzielne ciało, w którym człowiek mo�e si
 porusza� i działa� w 
	wiecie astralnym. 

Normalna, "mózgowa" inteligencja człowieka wytwarza si
 przez zjednoczenie kamy z 
manasem. Takie zjednoczenie cz
sto bywa okre	lane jako kama-manas. H. P. Bławacka 
stwierdziła, �e jest to rozumny, ale ziemski intelekt, czyli fizyczny intelekt człowieka, 
zamkni
ty i uwi
ziony w materii i dlatego podlegaj�cy jej wpływom. Jest to ni�sze "ja", które 
działaj�c w sferze złudze� wyobra�a sobie, i� jest rzeczywistym "ja", czyli ego, a wskutek 
tego popada, zgodnie z okre	leniem buddyjskiej filozofii, w "herezj
 odpowiedzialno	ci". 

Kama-manas, a wi
c manas zł�czony z pragnieniem, bywa tak�e okre	lany obrazowo jako 
manas interesuj�cy si
 rzeczami zewn
trznymi. 

Przy sposobno	ci mo�na zauwa�y�, �e jasne zrozumienie faktu, i� kama-manas przynale�y do 
ludzkiej osobowo	ci i działa za po	rednictwem mózgu fizycznego, stanowi istotny warunek 
prawidłowego rozumienia procesu reinkarnacji. Jasnym staje si
 wtedy fakt, �e nie mamy 
�adnych wspomnie� z poprzednich �ywotów, dopóki 	wiadomo	� nie wzniesie si
 ponad 
mechanizm mózgu. Ten ostatni bowiem ka�dorazowo odnawia si
 i z tego powodu nie ma 
�adnego bezpo	redniego zwi�zku z poprzednimi wcieleniami. Manas nie mo�e oddziaływa� 
na komórki fizycznego mózgu, ale zjednoczony z kam� potrafi wprawia� w ruch fizyczne 
cz�stki, wytwarzaj�c w ten sposób "	wiadomo	� mózgow�", obejmuj�c� pami
� i wszystkie 
znane nam zwykłe czynno	ci ludzkiego umysłu. Oczywi	cie, nie jest to wy�szy manas, ale 
ni�szy (zbudowany z materii czterech ni�szych stanów materii mentalnej), zwi�zany z kam�. 
Kama-manas stanowi cz
	� układu zwanego w zachodniej psychologii umysłem; b
d�c 
ł�cznikiem pomi
dzy wy�sz� i ni�sz� natur� człowieka, w ci�gu fizycznego �ycia staje si
 
polem walki i odgrywa wybitn� rol
 w po	miertnym istnieniu. 

Zwi�zek manasu i kamy nie jest a� tak 	cisły, jak mogłoby si
 wydawa�. Hindusi twierdz�c, 
�e człowiek ma pi
� powłok, jako jedn� z nich wymieniaj� t
, która słu�y wszystkim 
przejawom intelektu i pragnieniom. Owe pi
� powłok to: 

1. Anandamayskosza, powłoka szcz
	liwo	ci Buddi. 
2. Wid�namayakosza, powłoka rozpoznania – Manas wy�szy. 
3. Manomayakosza, powłoka intelektu i pragnienia Manas ni�szy i kama. 
4. Pranamayskosza, powłoka siły �yciowej – Prana. 
5. Annamayskosza, powłoka od�ywiania – Stałe ciało fizyczne.  
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W podziale, którym posługuje si
 manas, pranamayskosza i annamayskosza s� razem 
poł�czone i okre	lane jako bhutatman, czyli elementalne "ja" lub ciało działania. 

W ksi
gach Manu ł�czy si
 tak�e powłoki wid�namayakosza i manoyamakosza. Ta ostatnia 
jest spokrewniona ze 	wiatem dewów. Powiedziane jest, i� dewy weszły w człowieka, a 
odnosi si
 to do istot rz�dz�cych �ywiołami (elementalami). Te istoty daj� pocz�tek 
wra�eniom w człowieku, przeobra�aj�c w nie bod�ce zewn
trzne, czyli pomagaj�c w ich 
poznawaniu od wewn�trz, co nale�y do najistotniejszych funkcji dewów. To wła	nie ta wi
� 
ze wszystkimi dewami czyni człowieka, który osi�gn�ł najwy�sze opanowanie, panem 
wszech	wiata. 

Manas, który nie ma mo�liwo	ci oddziaływania na grubsze cz�stki mózgu fizycznego 
wypromieniowuje swoj� cz�steczk
 (manas ni�szy). Okrywa si
 ona materi� astraln�, a 
nast
pnie za pomoc� materii eterycznej nasyca sob� cały system nerwowy dziecka jeszcze 
przed jego urodzeniem. Ta projekcja manasu okre	lana jest cz
sto jako jego refleks, odbicie, 
cie� lub promie�. Nierzadko mo�na spotka� inne, alegoryczne nazwy. H. P. Bławacka zwraca 
uwag
, �e od chwili uwi
zienia przez wcielenie w materi
, natura czynów manasu staje si
 
dwoista. Oznacza to, �e promienie wieczystego Boskiego Umysłu traktowane s� jako 
indywidualne byty, przyjmuj�c dwojakie własno	ci – przyrodzony, istotny, charakterystyczny 
i do nieba zwracaj�cy si
 umysł (wy�szy manas) oraz zwierz
c� i ludzk� zdolno	� my	lenia, 
udoskonalon� w rozs�dek dzi
ki wy�szo	ci ludzkiego mózgu, zwracaj�cego si
 ku kamie 
(ni�szy manas). 

W ten sposób ni�szy manas jest uwikłany w czwórni
; mo�na sobie wyobrazi�, �e jedn� r
k
 
podaje kamie, podczas gdy drug� trzyma si
 swojego ojca, wy�szego manasu. Czy zostanie 
	ci�gni
ty w dół przez kam
 i oderwany od triady (atma – buddi – manas), do której nale�y z 
uwagi na swoj� natur
, czy te� powróci z triumfem do swojego �ródła wraz z oczyszczonym 
do	wiadczeniem ziemskiego �ycia – to �ywotny problem, jaki staje przed nim do rozwi�zania 
w ka�dej kolejnej inkarnacji. Do tego tematu jeszcze powrócimy. 

Tak wi
c kama dostarcza elementów zwierz
cych i nami
tno	ci, natomiast manas ni�szy 
racjonalizuje te elementy i dodaje intelektualne zdolno	ci. W całym �yciu te dwa składniki s� 
ze sob� 	ci	le splecione i rzadko kiedy działaj� niezale�nie od siebie. 

Mo�na uwa�a� manas za płomie�, a kam
 i mózg fizyczny za knot i paliwo zasilaj�ce ów 
płomie�. Ja�nie wszystkich ludzi rozwini
tych i nierozwini
tych, s� tej samej istoty i z tej 
samej substancji. Tym, co jednego człowieka czyni wielkim, a drugiego głupim, jest jako	� i 
struktura ciała fizycznego oraz zdolno	� mózgu i ciała do przejawiania i uzewn
trzniania 
blasku wewn
trznej istoty człowieka. 

Krótko mówi�c kama-manas jest osobowym "ja" człowieka. Ni�szy manas jest �ródłem 
indywidualizuj�cego poczucia, które sprawia, �e osobowo	� dostrzega w sobie odr
bne "ja". 
Ni�szy manas jest promieniem nie	miertelnego My	liciela, który o	wietla osobowo	�. To 
wła	nie ni�szy manas u�ycza barwy rado	ci i rozkoszy zmysłom i zwierz
cej naturze, 
udzielaj�c im zdolno	ci przewidywania, pami
ci i wyobra�ni. 

Wolna wola ma swoja siedzib
 w manasie, poniewa� jest on przedstawicielem Mahatu – 
Umysłu Powszechnego. W fizycznym człowieku manas ni�szy jest wyrazicielem wolnej woli. 
Z manasu pochodzi poczucie wolno	ci, przekonanie, i� mo�emy sob� rz�dzi�, �e natura 
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wy�sza mo�e zapanowa� nad ni�sz�. Z tego wynika, �e uto�samienie siebie z manasem 
zamiast z kam� jest wa�nym krokiem na drodze do samoopanowania. 

Ju� sama walka manasu o swoje prawa jest najlepszym dowodem, i� jest on z natury wolny. 
Obecno	� i siła ego pozwala człowiekowi wybiera� pomi
dzy pragnieniami i opanowywa� je. 
Podobnie jak manas ni�szy rz�dzi kam�, tak "ni�sza czwórnia" podlega wy�szej triadzie, jak� 
jest atma-buddi-manas. 

Dotychczasowe rozwa�ania mo�emy zestawi� nast
puj�co: 
1. Atma, Buddi, Manas wy�szy – nie	miertelne składniki. 
2. Kama-manas – wzgl
dnie nie	miertelny składnik. 
3. Sobowtór eteryczny, ciało fizyczne stałe – składniki 	miertelne.  

Przyst
pujemy obecnie do omówienia trzeciej funkcji ciała astralnego jako narz
dzia 
	wiadomo	ci oraz działania. To zagadnienie b
dziemy przybli�a� krok po kroku w 
nast
pnych rozdziałach – posługiwanie si
 ciałem astralnym, jego rozwój, mo�liwo	ci i 
ograniczenia. Teraz natomiast wymienimy jedynie główne sposoby posługiwania si
 ciałem 
astralnym jako niezale�nym narz
dziem 	wiadomo	ci. S� one nast
puj�ce: 

1. Ju� w zwykłym stanie 	wiadomo	ci na jawie, a wi
c wtedy, kiedy mózg fizyczny i zmysły 
s� w pełni 	wiadome, mo�na pobudzi� do działania zdolno	ci zmysłów astralnych. Niektóre z 
nich odpowiadaj� zmysłom i zdolno	ciom działania, posiadanym przez ciało fizyczne. O tym 
b
dziemy mówili w rozdziale o czakrach. 

2. Podczas snu lub transu ciało astralne mo�e si
 oddziela� od fizycznego odpowiednika, 
porusza� si
 i działa� swobodnie we własnej sferze. Jest to temat rozdziału o �yciu podczas 
snu. 

3. Istnieje mo�liwo	� rozwini
cia zdolno	ci ciała astralnego w takim stopniu, �e człowiek jest 
zdolny w ka�dej wybranej chwili 	wiadomie i według własnej woli opu	ci� swoje ciało 
fizyczne i bez przerwy w 	wiadomo	ci przenie	� si
 w sfer
 astraln�. T
 kwesti
 poruszymy 
w rozdziale o ci�gło	ci 	wiadomo	ci. 

4. Po 	mierci ciała fizycznego 	wiadomo	� wycofuje si
 do ciała astralnego i prowadzi w nim 
swoje dalsze �ycie w 	wiecie astralnym. Intensywno	� tego �ycia zale�y od wielu czynników. 
B
dzie o tym mowa w cz
	ci o �yciu po 	mierci. 

 

ROZDZIAŁ V: CZAKRY 

Wyraz czakra jest pochodzenia sanskryckiego i dosłownie oznacza koło lub obracaj�c� si
 
tarcz
. U�ywa si
 go do okre	lenia tego, co nazywamy o	rodkiem siły w człowieku. Czakry 
wyst
puj� w ka�dym z ciał człowieka i stanowi� punkty poł�czenia, w których siła przepływa 
z jednego ciała do drugiego. S� tak�e 	ci	le powi�zane z władzami lub zmysłami 
poszczególnych ciał. 
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Czakry ciała eterycznego (omówione w ksi��ce Artura E. Powella Ciało eteryczne) s� 
rozmieszczone na powierzchni sobowtóra eterycznego i zazwyczaj ich nazwy pochodz� od 
okre	lenia odpowiadaj�cego im organu fizycznego. Najwa�niejszymi czakrami s�: 

– czakra podstawy kr
gosłupa; 
– czakra p
pka; 
– czakra 	ledziony; 
– czakra serca; 
– czakra gardła; 
– czakra mi
dzybrwiowa; 
– czakra wierzchołka głowy.  

Czakry naturalne, mieszcz�ce si
 zazwyczaj wewn�trz ciała eterycznego, s� 
czterowymiarowymi wirami. Rozci�gaj� si
 w kierunku odmiennym od czakr eterycznych. 
Mimo i� odpowiadaj� czakrom eterycznym, nie mieszcz� si
 w ich granicach, ale pewn� 
cz
	� maj� wspóln�. 

Czakry astralne nosz� te same nazwy i spełniaj� nast
puj�ce funkcje: 

1. Czakra podstawy kr�gosłupa – jest siedzib� ognia w
�owego, czyli kundalini – siły, 
która istnieje we wszystkich sferach bytu i dzi
ki której mog� by� pobudzone wszystkie 
pozostałe czakry. Pocz�tkowo ciało astralne było prawie bezwładn� mas�, a jego 	wiadomo	� 
pozostawała bardzo mglista. Nie miało zdolno	ci czynienia czegokolwiek ani dobrej 
znajomo	ci otaczaj�cego 	wiata. Pierwszym wydarzeniem było dla niego obudzenie kundalini 
na poziomie astralnym; 

2. Czakra p�pka – po przebudzeniu si
 w pierwszej czakrze siła kundalini przeszła do czakry 
p
pka, o�ywiaj�c j� oraz budz�c w ten sposób wra�liwo	� na wszelkiego rodzaju 
oddziaływania. Nie było to jednak tak jasne zrozumienie otoczenia, jakie daje wzrok i słuch; 

3. Czakra �ledziony – siła kundalini przesun
ła si
 do czakry 	ledziony i za jej 
po	rednictwem o�ywiła całe ciało astralne, poniewa� do funkcji tej czakry nale�y wchłanianie 
prany, czyli siły �yciowej istniej�cej we wszystkich sferach bytu. O�ywienie czakry 	ledziony 
pozwala człowiekowi na 	wiadome przemieszczanie si
 z miejsca na miejsce w ciele 
astralnym, cho� nadal ma mgliste rozeznanie w tym, co go spotyka po drodze; 

4. Czakra serca – pozwala człowiekowi rozumie� wibracje innych istot astralnych i 
sympatyzowa� z nimi, dzi
ki czemu potrafi on instynktownie rozumie� ich uczucia. 

5. Czakra gardła – u�ycza w 	wiecie astralnym zdolno	ci, b
d�cej odpowiednikiem słuchu 
w 	wiecie fizycznym. 

6. Czakra mi�dzybrwiowa – pozwala dokładnie postrzega� kształty oraz istot
 astralnych 
przedmiotów zamiast mglistego dot�d odczuwania ich obecno	ci. Z t� czakr� ł�czy si
 
zdolno	� dowolnego powi
kszania najdrobniejszych cz�steczek fizycznych i astralnych na 
podobie�stwo mikroskopu, co pozwala okultystycznemu badaczowi na dostrzeganie molekuł, 
atomów oraz ich badanie. Jednak doskonałe opanowanie tej zdolno	ci nale�y raczej do ciała 
przyczynowego. Owa zdolno	� stanowi jedn� z siddhis, przedstawian� w ksi
gach Wschodu 
jako zdolno	� stawania si
 dowolnie wielkim lub małym. Jest to całkowicie trafne okre	lenie, 
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poniewa� stosowana w tym wypadku metoda polega na chwilowym u�yciu mechanizmu 
niezwykle filigranowego. Pomniejszenie widzianego obrazu mo�na uzyska� przez 
wytworzenie dora�nego, bez porównania wi
kszego, mechanizmu optycznego. Mo�liwo	� 
powi
kszania ogl�danych przedmiotów jest całkowicie odmienna od zdolno	ci poruszania si
 
i działania w wy�szej sferze bytu, podobnie jak mo�liwo	� obserwowania przez astronoma 
planet i gwiazd jest czym	 całkiem innym od mo�liwo	ci poruszania si
 mi
dzy nimi. W 
hinduskich sutrach powiada si
, �e medytacja skupiona na pewnej cz
	ci j
zyka wyzwala 
widzenie astralne. To twierdzenie jest tylko zasłon� dymn� i odnosi si
 do przysadki, 
poło�onej ponad t� cz
	ci� j
zyka. 

7. Czakra wierzchołka głowy – daje człowiekowi pełni
 astralnego �ycia, wyposa�onego w 
doskonałe zdolno	ci. Wydaje si
, i� istniej� dwa sposoby funkcjonowania tej czakry. U ludzi 
pewnego typu szósta i siódma czakra spotykaj� si
 w przysadce, gdy� przysadka jest dla nich 
praktycznie jedynym bezpo	rednim ł�cznikiem mi
dzy fizyczn� a wy�sz� sfer� bytu. Z kolei 
u innego rodzaju ludzi szósta czakra jest poł�czona z przysadk�, podczas gdy siódma czakra 
nieco si
 odchyla, tak i� jej wir spotyka si
 z szyszynk�. Dzi
ki temu szyszynka zostaje 
o�ywiona i działa jako linia bezpo	redniego poł�czenia z ni�szym umysłem, pomijaj�c 
zwykł� drog
 przez sfer
 astraln�. 

Jak wiadomo, umysł w ciele fizycznym ma specjalny organ: oko do widzenia, ucho do 
słyszenia itd. W ciele astralnym jest inaczej. 

Cz�steczki ciała astralnego znajduj� si
 w ci�głym ruchu, p
dz�c i wiruj�c jak cz�stki wrz�cej 
wody. To powoduje, �e nie ma odr
bnych cz�steczek, stale pozostaj�cych w czakrze. Wr
cz 
przeciwnie, wszystkie cz�steczki ciała astralnego przepływaj� przez ka�d� czakr
. 
Jednocze	nie ka�da czakra ma za zadanie obudzi� w cz�stkach przez ni� przechodz�cych 
okre	lone zdolno	ci reagowania: jedna z nich budzi zdolno	� widzenia, druga zdolno	� 
słyszenia itd. 

To jest przyczyn�, dla której �aden z astralnych zmysłów nie jest zlokalizowany ani 
ograniczony do jakie	 okre	lonej cz
	ci ciała astralnego. To raczej ogół cz�stek ciała 
astralnego ma zdolno	� reagowania na działaj�ce bod�ce. Z tego te� powodu człowiek, który 
rozwin�ł w sobie wzrok astralny i pragnie co	 widzie�, posługuje si
 dowoln� cz
	ci� ciała 
astralnego, dzi
ki czemu mo�e zobaczy� ka�dy przedmiot równie dobrze przed sob�, jak i 
poza, ponad i pod sob�, a tak�e z boku. Podobnie rzecz si
 ma z innymi zmysłami. Krótko 
mówi�c, astralne zmysły działaj� jednakowo we wszystkich cz
	ciach swojego ciała. 

Nie jest łatwo przedstawi� odpowiednik mowy słu��cy do przekazywania my	li w 	wiecie 
astralnym. D�wi
k w zwykłym znaczeniu tego słowa nie jest tam mo�liwy; w gruncie rzeczy 
nie jest on mo�liwy tak�e w wy�szej cz
	ci 	wiata fizycznego. Nie	cisłym byłoby 
stwierdzenie, �e j
zykiem astralnego 	wiata jest przenoszenie czy przekazywanie my	li; 
mo�na najwy�ej powiedzie�, i� jest nim przekaz my	lowy, dokonywany w pewien okre	lony 
sposób. 

W 	wiecie mentalnym my	l przechodzi od umysłu do umysłu bez po	rednictwa słów w 
jakiejkolwiek formie. Z tego te� powodu mowa w tym 	wiecie nie ma �adnego znaczenia. 
Natomiast porozumiewanie si
 w 	wiecie astralnym jest czym	 po	rednim pomi
dzy 
przekazywaniem my	li 	wiata mentalnego a konkretn� mow� w 	wiecie fizycznym i wymaga 
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formułowania my	li w słowach. Tote� do wymiany my	li niezb
dne jest, aby obie strony 
miały wspólny j
zyk. 

Czakry astralne i eteryczne 	ci	le sobie odpowiadaj�. Jednak�e istnieje pomi
dzy nimi i 
przenika je w sposób trudny do opisania co	 w rodzaju przesłony lub tkaniny o g
stej 
strukturze, zbudowanej z pojedynczej warstwy g
sto skupionych atomów fizycznych i 
nasyconej szczególnym rodzajem prany. Pr�d Boskiego �ycia, przepływaj�cy normalnie z 
ciała astralnego do ciała fizycznego, bez �adnego trudu przechodzi przez t
 zasłon
, b
d�c� 
dla wszystkich innych sił, nie operuj�cych atomow� materi� obu sfer (astralnej i fizycznej), 
zapor� nie do przebycia. Tkanina ta stanowi naturaln� ochron
 przed przedwczesnym 
porozumiewaniem si
 pomi
dzy tymi sferami, które mogłoby wyrz�dzi� wi
cej szkody ni� 
po�ytku. 

To jest przyczyna, która sprawia, i� nie pami
tamy dobrze swoich prze�y� w czasie snu, jak 
równie� wyja	nienie, dlaczego w chwili 	mierci natychmiast tracimy 	wiadomo	�. Gdyby nie 
było owego ochronnego urz�dzenia, ka�dy człowiek mógłby w ka�dej chwili zosta� poddany 
przez istoty astralne działaniu sił, którym nie potrafiłby si
 oprze�. Łatwo wi
c ulegałby 
obsesji istot astralnych, pragn�cych zawładn�� jego ciałami. 

Owa "tkanina" mo�e ulec zniszczeniu z kilku przyczyn: 

1. Powa�ny wstrz�s doznany przez ciało astralne, np. nagłe przera�enie, mo�e rozerwa� ten 
delikatny twór i doprowadzi� do pomieszania zmysłów. Ten sam efekt mo�e spowodowa� 
straszliwy wybuch gniewu, jak równie� ka�de inne, równie silne uczucie o złym charakterze, 
powoduj�ce rodzaj wybuchu w ciele astralnym. 

2. U�ywanie alkoholu i narkotyków z tytoniem wł�cznie, poniewa� te substancje zawieraj� 
składnik, który po rozpadzie ulatnia si
 i przechodzi cz
	ciowo ze sfery fizycznej do astralnej. 
Nawet herbata i kawa zawieraj� ten sam składnik, chocia� w nieporównywalnie mniejszych 
ilo	ciach i dopiero nadu�ywanie tych napojów przez dłu�szy czas mo�e wywoła� podobne 
skutki. 

Składniki te przepływaj� przez czakry w odwrotnym od normalnego kierunku, a czyni�c to 
stale, co pewien czas powa�nie rani�, a nast
pnie niszcz� delikatn� tkanin
. Sam proces 
zniszczenia b�d� uszkodzenia mo�e dokona� si
 w dwojaki sposób, zale�nie od typu osoby 
oraz proporcji składników jej ciała eterycznego oraz astralnego. 

U pewnego typu osób p
d ulatniaj�cej si
 materii spala tkanin
 i w ten sposób otwiera dost
p 
szkodliwym wpływom i niepo��danym siłom. Ludzie dotkni
ci w ten sposób popadaj� w 
delirium tremens, ulegaj� op
taniu lub pomieszaniu zmysłów. 

U osób drugiego typu przez tkanin
 przepływaj� lotne składniki, powoduj�ce stwardnienie 
atomów, w nast
pstwie czego ich pulsowanie zostaje w znacznym stopniu zahamowane i 
sp
tane, same atomy za	 zostaj� pozbawione tego specjalnego rodzaju prany, który ł�czy je z 
tkanin�. Powoduje to swoiste skostnienie tkaniny, wskutek czego nast
puje mały przepływ 
nadmiaru siły z jednej sfery do drugiej. Efektem jest ogólne osłabienie i przyt
pienie 
zdolno	ci umysłowych, a w nast
pstwie tego pojawia si
 wulgarny materializm, brutalno	� i 
zezwierz
cenie, zanik wszelkich subtelniejszych uczu� oraz utrata panowania nad sob�. 
Twierdzi si
, �e do tego typu ludzi bardzo cz
sto nale�� nałogowi palacze. 
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Wszystkie wra�enia przechodz�ce z jednej sfery �ycia do drugiej powinny czyni� to 
wył�cznie za po	rednictwem atomowego stanu materii. Jednak kiedy wyst
puje proces 
st
pienia zdolno	ci, wówczas obejmuje on nie tylko materi
 atomow�, ale tak�e cz�stki 
drugiego i trzeciego stanu skupienia, co z kolei sprawia, �e jedyna wolna droga pomi
dzy 
ciałem astralnym a ciałem eterycznym przebiega przez materi
 ni�szych sfer stanów 
skupienia, na których mo�na spotka� si
 tylko z nieprzyjaznymi, złymi wpływami. 

�wiadomo	� zwykłego człowieka nie mo�e jeszcze posługiwa� si
 czyst� materi� atomow� 
ani w sferze fizycznej, ani astralnej, i dlatego nie ma on zdolno	ci 	wiadomego 
komunikowania si
 pomi
dzy tymi sferami. Wła	ciwy sposób uzyskania tej mo�liwo	ci 
polega na oczyszczeniu ciał tak, aby materia atomowa w obu ciałach pozostała w pełni 
o�ywiona i aby komunikacja pomi
dzy nimi odbywała si
 na tej drodze. W tym wypadku 
tkanina spełnia swoj� funkcj
, nie utrudniaj�c ju� komunikacji, która teraz jest doskonała, 
natomiast nadal przeszkadza bezpo	redniemu kontaktowi z ni�szymi, niepo��danymi sferami 
	wiata astralnego. 

3. Trzecim rodzajem uszkodzenia tkaniny jest zespół zabiegów maj�cych na celu "rozwój 
zdolno	ci" – jak to okre	laj� spiryty	ci. 

Jest rzecz� całkowicie mo�liw� i cz
sto spotykan�, �e chocia� człowiek dysponuje dobrze 
rozwini
tymi czakrami w ciele astralnym, po przebudzeniu nie potrafi sobie przypomnie� 
niczego ze swoich prze�y� astralnych. Tym zjawiskiem i jego wyja	nieniem zajmiemy si
 w 
rozdziale o snach. 

 

ROZDZIAŁ VI: KUNDALINI 

W wydanym ostatnio Ciele eterycznym jest zawarty opis kundalini w odniesieniu do ciała 
eterycznego i jego czakr. Teraz przybli�ymy to zagadnienie w zwi�zku z ciałem astralnym. 

Znane s� trzy siły emanuj�ce z Logosu: 
1. Fohat, przejawiaj�cy si
 w postaci elektryczno	ci, ciepła, 	wiatła, ruchu itd. 
2. Prana, która przejawia si
 jako siła �yciowa. 
3. Kundalini, znane tak�e pod nazw� "ognia w
�owego".  

Ka�da z tych sił istnieje we wszystkich siłach bytu, o których co	 wiemy. Zgodnie z 
dotychczasow� wiedz�, �adna z nich nie mo�e przekształci� si
 w drug�, jak te� �adna nie 
wyst
puje razem; ka�da jest odr
bna od pozostałych. 

Głos milczenia nazywa kundalini "sił� ognist�" i "Matk� 	wiata". Pierwsz� z tych nazw 
kundalini zawdzi
cza swojemu podobie�stwu do strumienia płynnego ognia, przepływaj�cego 
przez ciało spiraln� drog�, podobn� do ruchu w
�a. "Matk� 	wiata" nazywa si
 j� dlatego, �e 
jest zdolna o�ywia� nasze poszczególne ciała i narz
dzia, dzi
ki czemu mog� si
 przed nami 
odsłania� kolejno coraz to wy�sze 	wiaty. 

Siedzib� tej siły w ciele człowieka jest czakra podstawy kr
gosłupa, ale u przeci
tnego 
osobnika jest ona u	piona i cicha. Dopóki człowiek nie osi�gnie odpowiedniego poziomu 
moralnego rozwoju i mocy siły woli, lepiej jest, gdy kundalini pozostaje u	pione. Wysoki 
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poziom moralnego rozwoju oraz pot
�na siła woli s� wystarczaj�ce, aby zapanowa� nad 
kundalini. Nie wolno samemu podejmowa� �adnych eksperymentów z t� sił�; lepiej korzysta� 
ze wskazówek do	wiadczonego nauczyciela, poniewa� niebezpiecze�stwa zwi�zane z 
kundalini s� jak najbardziej realne i bardzo gro�ne. Niektóre z nich maj� charakter czysto 
fizyczny – nie kontrolowany i gwałtowny ruch kundalini wywołuje ostre dolegliwo	ci 
fizyczne i mo�e uszkodzi� tkanki, a nawet zniszczy� �ycie fizyczne; mo�liwe jest równie� 
trwałe uszkodzenie wy�szych, ponadfizycznych ciał człowieka. 

Jednym z najcz
	ciej spotykanych skutków przedwczesnego obudzenia kundalini jest jej p
d 
w dół ciała zamiast w gór
, co powoduje podniecenie najbardziej niepo��danych nami
tno	ci. 
S� one spot
gowane w takim stopniu, �e jakiekolwiek przeciwstawienie si
 im jest 
niemo�liwe. Człowiek dotkni
ty tak� sił� staje si
 zdeprawowanym potworem, satyrem i 
sadyst�. By� mo�e uzyskuje dzi
ki temu pewne ponadnormalne zdolno	ci, ale ułatwiaj� mu 
one jedynie nawi�zanie kontaktu z czarnym 	wiatem, tym ni�szym kr
giem ewolucji, z 
którym ludzko	� nie powinna mie� nic wspólnego. Uwolnienie z tej niewoli mo�e zaj�� 
wi
cej ni� jedn� inkarnacj
. 

Istnieje szkoła czarnej magii, która celowo posługuje si
 t� sił�, aby o�ywi� ni�sze czakry, 
którymi nigdy nie posługuj� si
 zwolennicy Dobrego Prawa. 

Przedwczesne przebudzenie kundalini mo�e mie� tak�e inne, równie niepo��dane nast
pstwa. 
Zasila ono i wzmacnia wszystkie wła	ciwo	ci ludzkiej natury, łatwiej pot
guje złe skłonno	ci 
ni� dobre. W ciele mentalnym na przykład łatwo budzi si
 ambicja i niepomiernie si
 
rozrasta. Obudzenie kundalini prawdopodobnie zasila w wielkim stopniu zdolno	ci 
intelektualne, którym towarzyszy bezmierna szata�ska pycha, niespotykana u zwykłego 
człowieka. 

Je�eli kundalini budzi si
 u nie	wiadomego człowieka, na przykład po wypadku, to powinien 
on natychmiast zasi
gn�� rady osób, dobrze znaj�cych si
 na rzeczy. 

Obudzenie kundalini, którego metoda nie jest publicznie znana, jak i próby kierowania 
przepływem tej siły przez czakry (kolejno	� przepływu tak�e jest celowo utrzymywana w 
	cisłej tajemnicy), nie powinny by� nigdy podejmowane bez wyra�nej wskazówki Mistrza, 
czuwaj�cego nad swoim uczniem podczas ró�nych faz tego eksperymentu. 

Do	wiadczeni okulty	ci jak najpowa�niej przestrzegaj� przed wszelkimi próbami budzenia 
kundalini bez pomocy odpowiedniego przewodnika, poniewa� niesie ono wyzwolenie jogom, 
a niewol
 głupcom. 

Zasadnicza rola kundalini zwi�zana z rozwojem okultystycznym polega na tym, �e 
skierowana do czakr ciała eterycznego o�ywia je i czyni z nich komunikacyjne pomosty 
pomi
dzy ciałem astralnym i fizycznym. W Głosie milczenia powiedziano, �e gdy kundalini 
dotrze do o	rodka mi
dzy brwiami i w pełni go o�ywi, wówczas budzi si
 zdolno	� słyszenia 
głosu Mistrza, to znaczy głosu ja�ni, czyli wy�szego "ja". Tłumaczy si
 to tym, �e gdy 
przysadka zaczyna w pełni funkcjonowa�, staje si
 doskonałym poł�czeniem z ciałem 
astralnym i dzi
ki temu mo�na odbiera� wszystkie impulsy (przekazy) płyn�ce z wn
trza 
naszej istoty. Ponadto wszystkie czakry powinny by� obudzone we wła	ciwym czasie, tak aby 
ka�da z nich mogła reagowa� na wszelkie bod�ce astralne. 
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Wi
kszo	� ludzi nie osi�gnie tego w ci�gu obecnej inkarnacji, zwłaszcza je�eli zacz
li si
 oni 
zajmowa� tymi sprawami po raz pierwszy. 

Walk
 maj�c� na celu podbój kundalini człowiek musi powtarza� w ka�dej inkarnacji, 
poniewa� za ka�dym razem jego ciała s� nowe. Ale je�eli cho� raz odniósł zwyci
stwo nad t� 
sił�, jego walka nie b
dzie trudna. Działanie kundalini bywa rozmaite, w zale�no	ci od typu 
człowieka; niektórzy ludzie widz� swoje własne wy�sze "ja", inni słysz� jego głos. 
Nawi�zanie ł�czno	ci z wy�szym "ja" ma kilka poziomów. Dla osobowo	ci oznacza to wpływ 
ja�ni, a dla ja�ni jest działaniem siły monady; dla monady natomiast oznacza stanie si
 
	wiadomym wyrazem Logosa. 

Tyrs (rodzaj laski zako�czonej u góry szyszk� sosnow�), który w staro�ytno	ci był symbolem 
kr
gosłupa i kundalini stanowił równie� przedmiot praktycznego u�ytku. Było to narz
dzie 
magnetyczne o bardzo du�ej mocy, u�ywane przez wtajemniczonych do oswobodzenia ciała 
astralnego z fizycznego, gdy w pełni 	wiadomo	ci przechodzili do wy�szego �ycia. Kapłan 
przeprowadzaj�cy magnetyzacj
 przykładał tyrs do kr
gosłupa kandydata, udzielaj�c mu w 
ten sposób troch
 własnego magnetyzmu, aby ułatwi� mu przezwyci
�anie trudno	ci i pomóc 
w czekaj�cych go wysiłkach. 

 

ROZDZIAŁ VII: MY�LOKSZTAŁTY 

Przy powstawaniu my	lokształtów w gr
 wchodz� głównie ciała mentalne i astralne. Samo 
okre	lenie my	lokształty nie jest całkowicie 	cisłe, poniewa� wytworzone kształty mog� 
składa� si
 z materii mentalnej lub – jak to si
 najcz
	ciej dzieje – z materii mentalnej i 
astralnej. 

Czysto intelektualna i bezosobowa my	l, na przykład zwi�zana z algebr� czy geometri�, 
zawiera wył�cznie materi
 mentaln�. Kiedy ta my	l zawiera tak�e elementy egoistyczne lub 
osobiste pragnienie, to poza materi� mentaln� przyci�gnie równie� materi
 astraln�. Co 
wi
cej, je	li ma ona charakter duchowy, je	li jest zabarwiona miło	ci�, wzniosłymi 
aspiracjami lub bezinteresownym uczuciem, to powstały my	lokształt mo�e mie� co	 z 
chwały i wspaniało	ci sfery buddhi. 

Ka�da wyra�na my	l wywołuje dwojaki skutek: promieniuj�ce wibracje oraz szybuj�cy 
kształt. 

Wytworzonym przez my	l i promieniuj�cym z ciała mentalnego wibracjom towarzyszy gra 
barw, któr� przyrównuje si
 do tej, jak� w pyle wodnym wodospadu wywołuje 	wiatło 
słoneczne, ale podniesion� do n-tej pot
gi w intensywno	ci i delikatno	ci barw. 

Taka rozchodz�ca si
 promieni	cie wibracja ma zdolno	� wywoływania w ka�dym 
napotkanym ciele mentalnym drga� o własnej pr
dko	ci, inaczej mówi�c, wywoływania 
my	li tego samego typu jak ta, która j� wzbudziła. Nale�y nadmieni�, �e promieniuj�ca 
wibracja nie przekazuje tre	ci my	li, lecz tylko jej ogólny charakter. Tak wi
c fale 
wytworzone przez my	l-uczucie Hindusa pogr��onego w uwielbieniu �ri Kriszny b
d� 
pobudza� pobo�ne uczucia u wszystkich osób, znajduj�cych si
 w zasi
gu ich wpływu, 
chocia� nie musz� by� one kierowane do Kriszny, a na przykład do Chrystusa czy Buddy. 
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Mo�liwo	� wywierania przez wibracje takiego wpływu zale�y głównie od jasno	ci oraz 
wyrazisto	ci my	li-uczucia, jak i zawartej w niej siły. Owe promieniuj�ce wibracje trac� 
swoj� sił
 oddziaływania wraz ze zwi
kszaniem si
 odległo	ci od ich �ródła. Prawdopodobnie 
zmiany te s� proporcjonalne do sze	cianu odległo	ci, a nie do kwadratu (jak w grawitacji i 
innych siłach fizycznych), ze wzgl
du na wchodz�cy w gr
 dodatkowy wymiar (czwarty). 

Odległo	�, na jak� fala my	li mo�e skutecznie działa�, zale�y te� od napotykanego oporu. 
Fale rozchodz�ce si
 w ni�szej materii astralnej zazwyczaj szybko ulegaj� zniekształceniu i 
zniszczeniu pod wpływem mnóstwa innych wibracji, rozchodz�cych si
 na tym samym 
poziomie, podobnie jak łagodny d�wi
k ginie we wrzawie wielkiego miasta. 

Drugi skutek my	li, czyli swobodnie wiruj�cy kształt, wyłania si
 z ciała mentalnego, które 
wyrzuca z siebie t
 wibruj�c� cz�stk
, ukształtowan� przez natur
 my	li. Przyci�ga ona do 
siebie materi
 o odpowiadaj�cym jej stopniu subtelno	ci z otaczaj�cej j� esencji mentalnej. 
Tak powstaje my	lokształt czysty i prosty, składaj�cy si
 z samej materii mentalnej. 

My	lokształt utworzony z subtelniejszych odmian materii ma wielk� sił
 i energi
 i mo�e 
słu�y� za najpot
�niejsze narz
dzie, je	li kieruje nim silna, niesamowita wola. 

Kiedy człowiek kieruje swoj� energi
 ku zewn
trznym przedmiotom własnego pragnienia lub 
gdy pochłonie go jaka	 nami
tno	� czy uczucie, wówczas w jego ciele astralnym zachodzi 
proces podobny do wy�ej opisanego: wyrzucona z niego cz
	� skupia dookoła siebie 
elementaln� esencj
 	wiata astralnego. Tak�e kształty my	lo-pragnie� s� wytworami kama-
manasu, czyli umysłu pozostaj�cego pod władz� zwierz
cej natury, inaczej mówi�c manasu, 
opanowanego przez kam
. 

Tego rodzaju my	lokształt wytworzony przez my	l i po��danie ma ciało zbudowane z esencji 
elementalnej, a jego "dusz�" jest pragnienie i nami
tno	�, która go zrodziła. Zarówno 
my	lokształty zrodzone przez my	li i po��danie, jak i czysto mentalne, nazywaj� si
 
sztucznymi elementalami. Przewa�aj�ca wi
kszo	� zwykłych my	lokształtów nale�y do 
pierwszego z tych typów, poniewa� tylko nieliczne my	li ludzkie s� wolne od wszelkich 
pragnie�, nami
tno	ci czy emocji. 

Esencja elementalna, zarówno 	wiata mentalnego, jak i astralnego, maj�ca własne na wpół 
rozumne �ycie, odpowiada bardzo łatwo na działanie ludzkich my	li oraz pragnie�. Wskutek 
tego ka�dy impuls, wychodz�cy czy to z ciała mentalnego, czy materialnego, przyjmuje 
natychmiast chwilow� szat
 z esencji elementalnej. Te sztuczne elementale staj� si
 na 
pewien czas �ywymi stworami, istotami o du�ej aktywno	ci, o�ywionymi t� wła	nie jedn� 
my	l�, która je zrodziła. Nierzadko zdarza si
, �e niedo	wiadczone medium lub jasnowidz�cy 
bior� je przez pomyłk
 za rzeczywiste �yj�ce istoty. 

Człowiek my	l�c o konkretnym przedmiocie (ksi��ka, dom, drzewo, krajobraz) buduje 
miniaturowy obraz tego samego przedmiotu z materii swojego ciała mentalnego, który unosi 
si
 w górnej cz
	ci tego ciała, z reguły przed twarz� człowieka na wysoko	ci oczu. Istnieje on 
tak długo, jak długo si
 o nim my	li i zazwyczaj jeszcze chwil
 potem. Długo	� �ycia 
my	lokształtu zale�y od intensywno	ci i jasno	ci my	li; jest on całkowicie obiektywny i mo�e 
by� dostrze�ony przez ka�dego, kto ma wzrok, mentalny. My	l�c o drugiej osobie tak�e 
stwarzamy jej miniaturowy obraz. 
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My	lokształt bywa porównywany do butelki lejdejskiej (naczynie naładowane statyczn� 
elektryczno	ci�), przy czym rol
 butelki pełni esencja elementalna, a ładunku – my	l i 
uczucie. Jak butelka podczas zetkni
cia z drugim przedmiotem rozładowuje posiadany 
ładunek elektryczno	ci, tak samo stworzony sztucznie elemental przy zetkni
ciu si
 z jakim	 
mentalnym lub astralnym ciałem rozładowuje zawart� w nim energi
 mentaln� i astraln�, 
przekazuj�c j� temu ciału. 

Wytwarzanie wszelkich my	lokształtów wyra�aj�cych my	li i uczucia opiera si
 na 
nast
puj�cych zasadach: 
1. Barw
 wyznacza jako	� my	li i uczucia. 
2. Form
 okre	la natura my	li i uczucia. 
3. Wyrazisto	� konturów zale�y od konkretno	ci my	li lub uczucia.  

Czas istnienia my	lokształtu jest uzale�niony od: 
1. Pocz�tkowej intensywno	ci. 
2. Dostarczanej mu potem energii przez powtarzanie my	li (przez twórc
 lub inn� osob
). 
Dzi
ki temu �ycie my	lokształtu mo�e by� stale wzmacniane, co sprawi, �e my	l uzyskuje 
wielk� stabilno	� kształtu.  

My	lokształty o podobnym charakterze przyci�gaj� si
 wzajemnie i stwarzaj� kształt o 
wielkiej energii i intensywno	ci. Warto podkre	li�, i� taki twór posiada niejako instynktowne 
pragnienie przedłu�enia swojego �ycia i wpływa na swego twórc
, staraj�c si
 nakłoni� go do 
powtórzenia uczucia, które go zrodziło. W podobny, cho� nie tak doskonały, sposób 
oddziaływa na inne osoby, z którymi si
 zetknie. 

Barwy my	lokształtów s� takie same jak barwy wyst
puj�ce w aurze, a 	wietlisto	� i gł
bia 
koloru jest zwykle miar� siły i aktywno	ci uczucia. 

Dla naszych potrzeb mo�emy podzieli� my	lokształty na trzy rodzaje: 
1. Poł�czone tylko ze swoim stwórc�. 
2. Poł�czone z inn� osob�. 
3. Te, które nie s� wyra�nie osobiste.  

Gdy my	l odnosi si
 do swojego twórcy lub opiera na osobistym uczuciu (tak, jak to si
 dzieje 
z wi
kszo	ci� my	l), to my	lokształt unosi si
 w najbli�szym otoczeniu. W ka�dej wi
c 
chwili, kiedy twórca jest bierny, gdy jego my	l i uczucie nie s� czym	 zaj
te, zrodzony 
wcze	niej my	lokształt powraca do niego i rozładowuje si
 w nim samym. Co wi
cej, ka�dy 
człowiek działa jak magnes, przyci�gaj�c do siebie my	lokształty innych osób, je�eli tylko s� 
podobne do jego własnych, a tym samym przyci�ga do siebie energi
 z zewn�trz. Ludzie o 
szczególnej wra�liwo	ci wyobra�aj� sobie czasami, i� s� kuszeni przez diabła, podczas gdy w 
rzeczywisto	ci s� "kuszeni" przez swój własny my	lokształt. Długotrwałe rozmy	lanie o 
danym przedmiocie mo�e doprowadzi� do powstania my	lokształtu o pot
�nej sile, który trwa 
latami, maj�c cały czas cechy i sił
 faktycznie �yj�cej istoty. 

Godne uwagi jest podkre	lenie, �e wi
kszo	� ludzi sp
dza całe swoje �ycie w zamkni
tej 
klatce, któr� sami zbudowali, otoczeni mas� my	lokształtów, wytworzonych przez swoje 
nawykowe my	li. Konsekwencj� jest patrzenie na 	wiat przez własne my	lokształty i 
postrzeganie tego 	wiata w barwach tych my	lokształtów. 
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Z tego wynika, �e na człowieka działaj� własne my	lokształty, które d��� do odtworzenia si
 
z jego my	li i wyrabiaj� okre	lone nawyki my	lenia i odczuwania. Stereotypy my	lenia mog� 
by� po�yteczne, je�eli maj� wzniosły charakter, ale bardzo cz
sto kr
puj� i przeszkadzaj� w 
rozwoju, zaciemniaj�c umysłowe horyzonty i ułatwiaj�c tym samym powstawanie przes�dów, 
z góry ustalonych pogl�dów i sposobów my	lenia, co w konsekwencji prowadzi do 
rozwini
cia autentycznych przywar. 

Jeden z Mistrzów pisał, �e: człowiek nieustannie stwarza wokół siebie własny 	wiat i zaludnia 
go wytworami własnej wyobra�ni, pragnie�, impulsów i nami
tno	ci. Owe my	lokształty 
pozostaj� w jego aurze, ich liczba oraz intensywno	� stale wzrasta, a� w ko�cu niektóre z nich 
opanowuj� �ycie umysłowe i uczuciowe człowieka, który zaczyna słucha� raczej ich ni� 
własnego rozs�dku. W ten sposób powstaje przyzwyczajenie, b
d�ce zewn
trznym wyrazem 
nagromadzonej siły, i tak te� kształtuje si
 charakter człowieka. 

Co wi
cej, poniewa� ka�dy człowiek zostawia za sob� ła�cuch my	lokształtów, to id�c ulic� 
miasta skazani jeste	my na nurzanie si
 w morzu my	li innych ludzi. Je	li cho� przez chwil
 
nasz umysł pozostanie wolny, to natychmiast wedr� si
 do niego cudze my	li. Niech tylko 
jedna zajmie nasz� uwag
, umysł zatrzyma si
 nad ni�, przyjmie j� jak swoj� własn�, 
wzmocni sw� sił� i ponownie wypu	ci w 	wiat, gdzie znów na kogo	 oddziała. Człowiek 
zatem nie jest odpowiedzialny za swoje my	li, pojawiaj�ce si
 w jego umy	le, ale ponosi 
pełn� odpowiedzialno	�, je�eli któr�	 z nich zatrzyma, poduma nad ni� i tak wzmocnion� 
wypu	ci w przestrze�. 

Za przykład my	lokształtów mog� posłu�y� bezkształtne obłoki, o ciemnej niebieskiej 
barwie, jakie cz
sto mo�na zobaczy� w ko	ciele, przetaczaj�ce si
 nad głowami wiernych i 
podobne do kł
bów dymu. Tam, gdzie poziom uduchowienia wiernych jest niski, mo�e si
 
zdarzy�, �e umysły m
�czyzn wytworz� szeregi liczb odzwierciedlaj�cych ich kalkulacje 
handlowe lub spekulacje, podczas gdy umysły kobiet stworz� obrazy modnych strojów, 
klejnotów itp. 

Hipnotyzm z kolei dostarcza odmiennych przykładów my	lokształtów: mo�e sam stworzy� 
jaki	 kształt i rzuci� go na czyst� kartk
 papieru; mo�e uczyni� go na tyle obiektywnym, �e 
zainteresowana osoba b
dzie go widziała i odczuwała tak, jakby to był istniej�cy fizyczny 
przedmiot. Literatura przedmiotu obfituje w tego rodzaju przykłady. 

Gdy my	lokształt zostanie skierowany do drugiej oso by, pod��y ku niej. Mog� wówczas 
zaj	� dwie mo�liwo	ci: 

1. Je�eli w aurze tej osoby znajduje si
 materia zdolna do przychylnej reakcji na wibracje 
my	lokształtu, to zatrzyma si
 on w pobli�u tego człowieka lub nawet w jego aurze i, przy 
nadarzaj�cej si
 okazji, rozładuje si
 automatycznie, zasilaj�c w ten sposób skłonno	ci do 
reagowania zgodnie z t� wibracj�. W przeciwnym razie, kiedy dana osoba jest czym	 zaj
ta 
(przedmiotem, my	lami itp.), my	lokształt nie mo�e si
 rozładowa� w jej ciele mentalnym. Z 
tego te� powodu unosi si
 w jej pobli�u a� do chwili, gdy ciało mentalne si
 uspokoi i da mu 
do siebie dost
p: wtedy natychmiast si
 rozładuje. 

Działaj�c w ten sposób my	lokształt przejawia znaczn� doz
 inteligencji i zdolno	ci 
przystosowania si
, cho� w rzeczywisto	ci jest on tylko sił� działaj�c� po linii najmniejszego 
oporu, sił� pr�c� przez cały czas w tym samym kierunku i wykorzystuj�c� ka�d� nadarzaj�c� 
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si
 drog
. Rzecz jasna takie elementale mo�na wzmacnia� oraz przedłu�a� ich istnienie przez 
stałe powtarzanie tej samej my	li. 

2. Je�eli w aurze osoby, do której skierowana została my	l, nie ma w ogóle materii mog�cej 
na to zareagowa�, to my	lokształt nie mo�e na t
 osob
 oddziała�. Odbija si
 wówczas od niej 
z sił� równ� sile uderzenia, a powracaj�c uderza w swojego twórc
. 

Tak wi
c my	lokształt wyra�aj�cy na przykład ch
� picia wódki nie b
dzie miał dost
pu do 
ciała człowieka w pełni wstrzemi
�liwego – uderzy on w jego ciało astralne, ale nie b
dzie 
mógł do niego przenikn�� i powróci do swojego �ródła. 

T
 prawd
 zawiera stare przysłowie, zgodnie z którym przekle�stwa (jak i błogosławie�stwa) 
wracaj� na nocleg do domu. Wyja	nia ono szereg zdarze�, kiedy złe my	li zwrócone 
przeciwko dobremu, wysoko rozwini
temu człowiekowi w niczym nie mogły go dotkn��, a 
po powrocie do swojego twórcy rozładowywały si
, czasami z niszczycielskim wr
cz 
skutkiem. Wynika z tego oczywisty wniosek, �e czyste serce i umysł s� najlepsz� tarcz� 
przeciw wrogim atakom złych my	li i uczu�. Odwrotnie, my	lokształt wyra�aj�cy ch
� 
otoczenia opiek� ukochanej osoby działa jak prawdziwy anioł stró�, wykorzystuje ka�d� 
okazj
, aby słu�y� pomoc�, wzmacnia siły przyjazne i osłabia wrogie, kiedy docieraj� one do 
aury tej osoby. Mo�e j� chroni� przed wszystkim, co nieczyste, lub budzi l
k b�d� 
pop
dliwo	�. 

W ten wła	nie sposób przyjazne my	li stwarzaj� i podtrzymuj� to, co zwykli	my nazywa� 
"aniołem stró�em", który stale jest u boku człowieka, bez wzgl
du na miejsce jego pobytu. 
Wielokrotnie my	li oraz modlitwy matki przynosiły pomoc jej dziecku, osłaniaj�c je przed 
złem. My	lokształty b
d�ce wytworem takich modlitw cz
sto widz� jasnowidz�cy, a czasami 
dochodzi do ich materializacji i staj� si
 fizycznie widzialne. 

Mo�na wi
c przyj��, �e pełna miło	ci my	l wysłana do odbiorcy niesie ze sob� równocze	nie 
pewn� ilo	� siły i materii nadawcy. Dla dostatecznie mocnej my	li odległo	� nie stanowi 
przeszkody, ale słaba i rozproszona działa skutecznie w ograniczonym zasi
gu. 

Jedn� z odmian my	lokształtów pierwszej grupy jest obraz, jaki si
 tworzy, kiedy człowiek 
my	li intensywnie, wyobra�aj�c sobie siebie w odległym miejscu. Stworzony w ten sposób 
my	lokształt zawiera znaczn� ilo	� materii mentalnej i przybiera posta� samego twórcy. Na 
pocz�tku jest mały i zag
szczony, a potem przyci�ga do siebie znaczn� ilo	� materii astralnej 
i z reguły powi
ksza si
 do naturalnej wielko	ci człowieka, zanim zjawi si
 na miejscu 
swojego przeznaczenia. Nierzadko takie kształty jasnowidz�cy bior� bł
dnie za ciało astralne 
człowieka lub za niego samego. 

My	l lub pragnienie musz� by� jednak wystarczaj�co silne, by dokona� jednej z trzech 
rzeczy: 
– wywoła� obraz my	liciela w umy	le osoby, której pragnie si
 pokaza�; 
– obudzi� w tej osobie zdolno	ci psychiczne, tak aby potrafiła zobaczy� astralnego przybysza; 
– spowodowa� własn�, chwilow� materializacj
. Ukazuj�ce si
 w chwili 	mierci zjawy 
bardzo cz
sto s� naprawd
 ciałem astralnym umieraj�cego człowieka; mog� tak�e by� jego 
my	lokształtem, powołanym do bytu intensywnym pragnieniem zobaczenia przed 	mierci� 
kogo	 z grona przyjaciół. Czasami taka osoba ukazuje si
 tu� po 	mierci zamiast przed ni� – 
ta forma zjawy jest jednak rzadko spotykana. 
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Zjawa przedstawiaj�ca jakiego	 członka rodziny mo�e by�: 
– my	lokształtem; 
– niezwykle �ywym odbiciem w 	wiecie astralnym; 
– prawdziwym przodkiem, zwi�zanym jeszcze z ziemi� i nawiedzaj�cym jakie	 szczególne 
miejsca. 

Mo�na doda�, �e w miejscach, w których doszło do wyładowania gwałtownej nami
tno	ci, 
przera�enia, bólu, smutku, nienawi	ci, miło	ci itp., mo�e doj	� do powstania tak silnego 
odbicia w 	wiecie astralnym, �e odczuj� je nawet osoby mało wra�liwe. Lekkie chwilowe 
wzmo�enie tej wra�liwo	ci mo�e odsłoni� przed oczami człowieka cał� scen
. St�d bior� si
 
liczne opowie	ci o miejscach nawiedzanych przez duchy oraz o nieprzyjemnym 
oddziaływaniu na przykład miejsc strace�. 

Zjawy ukazuj�ce si
 w miejscach popełnienia zbrodni s� zwykle my	lokształtami tworzonymi 
przez zbrodniarzy, którzy jako �ywi lub zmarli (zwłaszcza zmarli) nieustannie rozmy	laj� nad 
okoliczno	ciami swojej zbrodni; powracaj�c stale do tego miejsca. Poniewa� takie my	l s� 
szczególnie �ywe w umy	le zbrodniarza w rocznice zbrodni, mo�e doj	� do materializacji 
my	lokształtu. 

Podobnie jest z klejnotem b
d�cym przyczyn� wielu przest
pstw i zbrodni. Przez tysi�ce lat 
potrafi on zachowa� w sobie z niebywał� dokładno	ci� odbicie nami
tno	ci popychaj�cych do 
zbrodni i stale wypromieniowywa� ten obraz. 

My	l o wyj�tkowej pot
dze i koncentracji, b
d�ca błogosławie�stwem lub przekle�stwem, 
powołuje do �ycia elemental, który faktycznie jest naładowan� bateri�, wyposa�on� w 
swoisty mechanizm zegarowy. Mo�e on by� nastawiony na okre	lon� godzin
 ka�dego dnia, 
na jak�	 rocznic
 lub szczególny moment. Wiele przykładów tej klasy elementali notuje si
 w 
Szkocji, gdzie fizyczna zapowied� 	mierci pokazuje si
 członkom rodziny jeszcze przed 
zgonem. W takich sytuacjach zazwyczaj w gr
 wchodzi pot
�ny my	lokształt przodków, 
ostrzegaj�cych zgodnie z nadan� mu intencj�. 

Dostatecznie silne �yczenie – skupiony wysiłek gor�cej miło	ci lub rozj�trzonej nienawi	ci – 
mo�e raz na zawsze stworzy� tak� istot
, która odrywa si
 od swojego twórcy i wykonuje 
wyznaczone sobie zadanie, bez wzgl
du na pó�niejsze intencje i pragnienia. Sama skrucha i 
�al nie zdołaj� odwoła� tej istoty ani zatrzyma� jej działania, podobne jak skrucha nie 
zatrzyma raz wystrzelonej kuli. Mo�na jednak zneutralizowa� sił
 my	lokształtu przez 
wysyłanie my	li o przeciwnej tendencji. 

Czasami tego rodzaju elemental, nie mog�c wyładowa� swej siły na przedmiocie swoich 
zainteresowa� ani na swoim twórcy, staje si
 rodzajem w
druj�cego demona, przyci�ganego 
przez ludzi �ywi�cych podobne uczucia. Je	li jest on wystarczaj�co silny, mo�e zawładn�� 
porzucon� powłok� i mieszka� w niej, wykorzystuj�c sprawnie jej mo�liwo	ci. W tej postaci 
mo�e si
 przejawia� za po	rednictwem medium, a na	laduj�c osob
 przyjaciela, dobrze 
znanego uczestnikom seansu, uzyska� wpływ na ludzi, którego by inaczej nie zdobył. 

Elementale tej kategorii, stworzone 	wiadomie lub nie	wiadomie, zostaj�c w
drownymi 
demonami staraj� si
 zawsze przedłu�y� swoje �ycie, �ywi�c si
 sił� �yciow� ludzi (podobnie 
jak wampiry) lub nakłaniaj�c ludzi do składania im ofiar. W	ród dzikich lub na wpół dzikich 
plemion cz
sto zdobywaj� du�e uznanie i zostaj� plemiennymi (wiejskimi, rodzinnymi) 
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bo�kami. Mniej szkodliwe zadowalaj� si
 ofiarami z ry�u i gotowanych pokarmów, za	 
najni�sze i najbardziej odra�aj�ce domagaj� si
 krwawych ofiar. Odmiany te mo�na jeszcze 
spotka� w Indiach i Afryce. 

Czerpi�c sił
 �yciow� od swoich wyznawców, jak równie� z po�ywienia i składanych im 
ofiar, takie elementale mog� przedłu�a� swoje istnienie przez wiele lat, a nawet stuleci. S� 
równie� w stanie wywoływa� po	ledniejsze zjawiska fizyczne, �eby pobudzi� wiar
 i 
gorliwo	� swoich wyznawców. Z drugiej jednak strony potrafi� by� bardzo gro�ne, je�eli nie 
otrzymaj� swoich ofiar. Czarni magowie Atlantydy – “władcy ciemnego oblicza" – byli 
specjalistami w dziedzinie wytwarzania sztucznych elementali, z których cz
	� przetrwała do 
naszych czasów. By� mo�e jednym z nich jest straszliwa hinduska bogini Kali. 

Przewa�aj�ca wi
kszo	� my	lokształtów to zwykłe obrazy lub kopie osób albo materialnych 
przedmiotów. Powstaj� one najpierw wewn�trz ciała mentalnego, które nast
pnie opuszczaj� i 
unosz� si
 nad człowiekiem. Dotyczy to wszystkiego, co mo�e by� przedmiotem my	li: ludzi, 
domów, krajobrazów itp. Malarz na przykład buduje z materii swojego ciała mentalnego 
wyobra�enie przyszłego obrazu, rzutuje je w przestrze� przed siebie, utrzymuje przed 
"oczami umysłu" i nast
pnie kopiuje. Ten kształt my	li i uczucia trwa i mo�na go uwa�a� za 
niewidzialny odpowiednik obrazu, wytwarzaj�cy własne wibracje i działaj�cy na ka�dego, kto 
znajdzie si
 w jego zasi
gu. 

Podobnie jest z powie	ciopisarzem, który buduje z materii mentalnej wyobra�enie 
poszczególnych postaci danej powie	ci a potem sił� woli porusza te lalki, przechodz�c od 
jednej do drugiej, tak i� akcja powie	ci dosłownie rozgrywa si
 przed jego oczami. Mo�e 
wtedy doj	� do ciekawego zjawiska – do o�ywienia przez figlarnego duszka przyrody 
wytworzonych my	lokształtów, tak aby zachowywały si
 one inaczej, ni� planował to sam 
autor. Jeszcze cz
	ciej zdarza si
, �e nie�yj�cy ju� pisarz spostrzega takie my	lokształty i 
wpływa na ich działania zgodnie z własn� koncepcj�. Rzeczywisty twórca cz
sto stwierdza, 
�e akcja rozgrywa si
 według innego planu, ni� przewidywał. 

Podczas czytania ksi��ki zaawansowany ucze�, potrafi�cy całkowicie si
 skoncentrowa�, ma 
mo�liwo	� nawi�zania kontaktu z oryginalnym my	lokształtem przedstawiaj�cym koncepcj
 
autora w chwili pisania ksi��ki. Przy pomocy tego� my	lokształtu mo�na dotrze� nawet do 
samego autora i uzyska� dodatkowe informacje lub wyja	nienie trudnych zagadnie�. 

W mentalnych i astralnych 	wiatach istnieje wiele odmian znanych powie	ci, a ka�dy naród 
ma własne wersje z bohaterami w specyficznych, narodowych strojach. 

W gruncie rzeczy w 	wiecie astralnym spotykamy wielk� ilo	� my	lokształtów o stosunkowo 
trwałych charakterach, b
d�cych cz
sto rezultatem skumulowanej pracy wielu ludzkich 
pokole�. Wiele z nich nale�y do rzekomej historii religii, a gdy widz� je niedo	wiadczeni 
jasnowidze, staj� si
 one �ródłem autentycznych relacji. Ka�de wielkie wydarzenie 
historyczne, o którym my	lało wielu ludzi, �ywo je sobie wyobra�aj�c, istnieje jako okre	lony 
my	lokształt w 	wiecie mentalnym, a ilekro� wi��� si
 z nim silne uczucia, materializuje si
 
ono w 	wiecie astralnym i wobec tego mo�e by� widziane przez jasnowidza. Odnosi si
 to 
tak�e do scen i sytuacji dramatycznych z zakresu literatury i teatru. 

Bior�c pod uwag
 ilo	� my	lokształtów, czyli sztucznych elementali, łatwo mo�na zrozumie� 
olbrzymi ich wpływ na tworzenie si
 narodowych i rasowych uczu�, a przez to na 
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powstawanie uprzedze� i przes�dów, poniewa� my	lokształty o podobnym charakterze maj� 
skłonno	� do skupiania si
 i tworzenia pewnego rodzaju zbiorczej istoty. Na wszystko 
patrzymy przez t
 wytworzon� atmosfer
, ka�da my	l ulega w mniejszym lub wi
kszym 
stopniu zniekształceniu i nasze ciała astralne wibruj� zgodnie z jej wpływem. A poniewa� 
wi
kszo	� ludzi ma usposobienie bardziej skłonne do recepcji ni� aktywno	ci, st�d 
funkcjonuj� oni raczej jako automaty reprodukuj�ce my	li, które do nich docieraj�, skutkiem 
czego narodowa atmosfera jest nieustannie podsycana i wzmacniana. Fakt ten tłumaczy w 
oczywisty sposób wiele zjawisk psychologii tłumu. 

Wpływ zbiorowych my	lokształtów si
ga jeszcze dalej. Twory destrukcyjne powoduj� 
"nieszcz
	liwe wypadki", naturalne zaburzenia, huragany, trz
sienia ziemi, powodzie lub 
zbrodnie, choroby, przewroty społeczne i wojny. 

Ludzie zmarli, jak i inne istoty nie nale��ce do ludzko	ci (chocia�by zło	liwe duchy 
przyrody), mog� posłu�y� my	lokształtom za mieszkanie i nada� im �ycie. Do	wiadczony 
jasnowidz musi si
 nauczy� odró�nia� te my	lokształty, zwłaszcza je�eli s� o�ywione, od istot 
�ywych, a tak�e wyró�niaj�ce si
 istoty 	wiata astralnego od kształtów, które chwilowo 
przejawiaj�. 

Trzecia kategoria my	lokształtów o podło�u emocjonalnym składa si
 z tych, które nie wi��� 
si
 bezpo	rednio z �adnym naturalnym przedmiotem i które wobec tego wyra�aj� si
 
całkowicie w swoistych kształtach, przejawiaj�cych swoje wła	ciwo	ci w przyci�ganej 
zewsz�d materii. Ta grupa daje nam wyobra�enie o naturalnych kształtach astralnego i 
mentalnego 	wiata. My	lokształty przynale�ne do tej klasy pojawiaj� si
 prawie z reguły w 
	wiecie astralnym, gdy� w ogromnej wi
kszo	ci s� one zarówno wyrazem uczu�, jak i my	li. 

Taki kształt unosi si
 swobodnie w atmosferze, wytwarzaj�c nieustannie wibracje podobne do 
wytwarzanych przez twórc
. Je	li nie dojdzie do zetkni
cia si
 z innym ciałem mentalnym, 
promieniowanie takiej wibracji stopniowo wyczerpuje jego energi
, a sam kształt ulega 
rozpadowi. Kiedy jednak uda mu si
 wywoła� w pobliskim ciele mentalnym odzew w postaci 
takich samych wibracji, zostaje przyci�gni
ty i wchłoni
ty przez to ciało. 

Z dotychczasowych rozwa�a� wynika, �e wpływ my	lokształtu nie si
ga tak daleko jak 
działanie wibracji my	lowych, ale za to jest bardziej precyzyjny. Wibracje my	li wywołuj� 
my	li podobnego rodzaju, jak ta, która dała pierwszy impuls. My	lokształt natomiast jedynie 
odtwarza t
 sam� my	l. Promieniowanie mo�e dotrze� do tysi
cy osób i wywoła� w nich 
my	li na tym samym poziomie, cho� �adna z nich nie b
dzie identyczna. My	lokształt mo�e 
oddziaływa� tylko na nieliczn� grup
 osób, ale nawet w tych warunkach odtworzy dokładnie 
pierwotn� my	l. 

Mgliste, nieokre	lone my	li oraz uczucia wygl�daj� jak rozlane obłoki; wyra�nie okre	lone 
tworz� ostre, wyraziste kształty. Z tego te� powodu kształt uczucia skierowanego do 
konkretnej osoby przypomina pocisk; my	l poł�czona z opieku�czo	ci� przyjmuje kształt 
zbli�ony do sylwetki ptaka, którego 	rodkowa cz
	� jest �ółta, a skrzydła ró�owe; my	l 
przepojona powszechn� miło	ci� staje si
 ró�owym sło�cem, promieniuj�cym we wszystkich 
kierunkach; my	l egoistyczna lub chciwa przybiera haczykowaty wygl�d czasami chwytaj�c 
po��dany przedmiot ze wszystkich stron. 
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Stanowi ogóln� zasad
, �e my	l egoistyczna porusza si
 po zamkni
tej linii krzywej i z tego 
powodu stale wraca do swego �ródła, działaj�c na własnym poziomie. Natomiast my	l lub 
uczucie absolutnie bezinteresowne p
dzi w przestrze� po krzywej otwartej i wobec tego nie 
powraca w zwykłym tego słowa znaczeniu, lecz przebija si
 w wy�sz� sfer
, poniewa� tylko i 
wył�cznie w warunkach tej sfery mo�e si
 w pełni rozprzestrzenia�. Przedzieraj�c si
 wy�ej 
dany my	lokształt otwiera bram
, która – mówi�c symbolicznie – rozwiera si
 na szeroko	� 
	rednicy my	lokształtu i stwarza w ten sposób kanał, przez który z wy�szych sfer spływa do 
ni�szych pot
�na siła, przynosz�ca cz
sto wspaniałe rezultaty, dobroczynne zarówno dla 
twórcy, jak i dla innych osób. 

Na tym mechanizmie opiera si
 wiara w skuteczno	� modlitwy. W wy�szych sferach bytu 
istnieje niewyczerpany zasób siły, zawsze gotowej do działania i czekaj�cej na mo�liwo	� 
spłyni
cia w dół, kiedy tylko otworzy si
 jaki	 kanał. Pobo�na i całkowicie bezinteresowna 
my	l stwarza taki kanał, poniewa� jej najdoskonalsza i najszlachetniejsza cz�stka wznosi si
 
do samego Logosu. Jego odpowiedzi� jest zej	cie Boskiego �ycia, wzmacniaj�ce i 
doskonal�ce twórc
 takiego kanału, a tak�e rozprzestrzeniaj�ce si
 na wszystko dookoła pod 
postaci� dobroczynnej pot
�nej siły. Spływa ona ze zbiornika siły duchowej istniej�cego w 
wy�szych sferach bytu, aby nie	� pomoc ludzko	ci. W zasilaniu tego zbiornika siły duchowej 
kryje si
 prawda katolickiej idei nadobowi�zkowego działania. 

Medytacja o Mistrzu stwarza poł�czenie z nim, które oczom jasnowidza przedstawia si
 jako 
rodzaj linii 	wiatła. Mistrz zawsze pod	wiadomie odczuwa ruch tej linii i w odpowiedzi 
wysyła po niej strumie� magnetyzmu, działaj�cy długo po zako�czeniu medytacji. Bardzo 
wa�nym czynnikiem jest regularno	� medytacji. 

Wyra�na i wytrwała pobo�na my	l przyjmuje kształt bardzo podobny do kwiatu, podczas gdy 
pobo�ne aspiracje wytwarzaj� bł
kitny sto�ek, zwrócony wierzchołkiem go góry. Kształt 
pobo�nej my	li jest niezmiernie pi
kny, Cho� jego zarysy bywaj� ró�ne, cech� 
charakterystyczn� jest to, �e płatki kwiatów wznosz� si
 do góry jak lazurowe płomienie. Nie 
mo�na wykluczy�, �e ten szczególny, podobny do kwiatu kształt, charakterystyczny dla 
pobo�nych my	li stał si
 �ródłem istniej�cego w wielu religiach zwyczaju składania w ofierze 
kwiatów, przywodz�cych na my	l kształty widoczne w 	wiecie astralnym. 

Rozbudzona ciekawo	�, czyli pragnienie zobaczenia lub poznania czego	, przybiera kształt 
�ółtego w
�a; wybuch gniewu lub rozdra�nienia wywołuje czerwono-pomara�czow� 
błyskawic
; podtrzymywany gniew ma wygl�d czerwonego ostrego sztyletu; zawzi
ta 
zazdro	� przypomina brunatnego w
�a. 

Kształty wytwarzane przez ludzi, którzy panuj� nad swoim umysłem i uczuciami, a tak�e s� 
wdro�eni do medytacji, maj� kształt wyra�nie zarysowanych, symetrycznych przedmiotów 
wielkiej pi
kno	ci i cz
sto przybieraj� posta� znanych figur geometrycznych – trójk�tów lub 
ich przeplataj�cych si
 ze sob� par, pi
cioramiennych gwiazd, sze	cioboków, krzy�y. Owe 
kształty 	wiadcz�, �e my	li dotycz� kosmicznych lub metafizycznych poj
�. 

Siła zjednoczonych my	li pewnej liczby osób jest zawsze wi
ksza od sumy ich oddzielnych 
my	li i łatwiej osi�ga zamierzony cel. 

Okre	lone kształty wytwarza równie� muzyka, które, 	ci	le bior�c, nie s� my	lokształtami, 
chyba �e b
dziemy je uwa�ali za rezultat my	li kompozytora, wyra�onej przez wytrawnego 
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muzyka za pomoc� instrumentu. Istniej� ró�ne muzyczne kształty w zale�no	ci od rodzaju 
muzyki, instrumentu oraz umiej
tno	ci artysty. Ten sam utwór prawidłowo odtworzony 
zawsze wywoła ten sam kształt, ale b
dzie on zdecydowanie wi
kszy i o odmiennej 
strukturze, je�eli utwór zostanie wykonany przez orkiestr
 lub na organach. Jest równie� 
pewna ró�nica w budowie tego samego utworu, pisanego na skrzypce czy flet. Tak samo 
wyst
puje powa�na ró�nica pomi
dzy promiennym pi
knem kształtu wytworzonego przez 
wielkiego artyst
, doskonałego w wyrazie i wykonaniu, a stosunkowo t
pym wytworem 
mechanicznie graj�cego muzyka. Stwarzane przez muzyk
 kształty przez dłu�szy czas 
utrzymuj� swoj� spoisto	� (godzin
, czasami dwie) i w tym okresie wypromieniowuj� swe 
charakterystyczne wibracje we wszystkich kierunkach, podobnie jak to czyni� my	lokształty. 

Kształty muzyczne w znacznym stopniu ró�ni� si
 mi
dzy sob�, co jest zwi�zane 
bezpo	rednio z osob� kompozytora. Uwertura Wagnera wytwarza wspaniały kompleks 
ła�cuchów górskich, zbudowanych z płomieni, a nie z kamienia. Jedna z fug Bacha buduje 
uporz�dkowany, ale 	miały kształt, nierówny, ale symetryczny, poprzecinany biegn�cymi 
równolegle srebrnymi, złotymi lub rubinowymi strumykami, oznaczaj�cymi pojawienie si
 
motywu. Jedna z Pie	ni bez słów Mendelsohna wytwarza napowietrzny gmach, podobny do 
filigranowego zamku z zamro�onego srebra. 

Mo�na powiedzie�, i� kształty budowane przez muzycznych wykonawców s� inne ni� 
my	lokształty stworzone przez kompozytora, cz
sto trwaj�ce przez wiele lat, a nawet stuleci 
je	li kompozytor cieszy si
 zrozumieniem i uznaniem, wskutek czego jego oryginalne 
koncepcje zostaj� wzmocnione dzi
ki my	lom jego wielbicieli. 

Podobne gmachy powstaj� w wyniku my	li poetów lub koncepcji pisarza, zwi�zanej z jego 
utworem. Niejednokrotnie widzi si
 tłumy duszków przyrody, pogr��onych w zachwycie na 
widok muzycznych kształtów oraz nurzaj�cych si
 w emanowanych przez nie falach. 

Podczas studiowania barwnych obrazów my	lokształtów trzeba pami
ta�, �e s� one obiektami 
czterowymiarowymi. Z tego wła	nie powodu nie ma mo�liwo	ci dokładnego ich opisania 
przy pomocy słów czy obrazów, które przecie� odnosz� si
 do naszego trójwymiarowego 
	wiata. Ka�dy studiuj�cy czwarty wymiar wie, �e mo�emy najwy�ej przekaza� obraz 
przekroju czterowymiarowego tworu. 

Zastanawiaj�cy jest fakt, i by� mo�e ma on istotne znaczenie, �e wiele my	lokształtów 
wy�szego typu przybiera posta� 	ci	le przypominaj�c� kształty ro	lin i zwierz�t. Mo�na 
zaryzykowa� tez
, i� siły przyrody działaj� według podobnych praw, jakie rz�dz� 	wiatem 
uczu� i my	li. Poniewa� cały wszech	wiat jest pot
�nym my	lokształtem stworzonym przez 
Logosa wydaje si
 całkiem prawdopodobne, �e jego najdrobniejsze cz�stki stanowi� rezultat 
my	lokształtów pochodz�cych od ni�szych istot, wprz
gni
tych w wielkie dzieło stworzenia. 
To zało�enie przywodzi na my	l wierzenia hinduskie o trzystu trzydziestu milionach dewów. 

Warto te� zwróci� uwag
, �e chocia� skomplikowana budowa my	lokształtów i ich delikatna 
struktura uniemo�liwia odtworzenie r
k� ludzk� prawidłowego ich obrazu, to mo�e uczyni� 
to mechanizm zwany harmonografem. Składa si
 on z delikatnego rylca, poruszanego przez 
kilka wahadeł, z których ka�de porusza si
 niezale�nie od siebie, razem składaj�c si
 na ruch, 
zapisywany na odpowiedniej powierzchni. Inne, mniej zło�one, kształty podobne s� do figur z 
piasku, wytwarzanych na płytce szklanej Chladnego lub za pomoc� eidofonu. 
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Gamy i arped�ia tworz� p
tle oraz krzywe podobne do lassa; chóralny 	piew kreuje pewn� 
ilo	� paciorków nanizanych na srebrzyst� ni� melodii; przy wielogłosowej pie	ni powstaj� 
nici ró�nej barwy, składaj�ce si
 na poszczególne struktury. Hymn 	piewany podczas procesji 
buduje szereg prostok�tnych kształtów, podobnych do ła�cucha ogniw lub wagonów 
kolejowych. Anglika�ski 	piew wytwarza skrz�ce si
 fragmenty, całkiem odmienne od 
jarz�cej si
 jednorodno	ci gregoria�skich 	piewów, przywodz�cych na my	l sanskryckie 
strofy, 	piewane przez hinduskich panditów. 

Muzyka wojskowa stwarza długi strumie� kształtów rytmicznie wibruj�cych; regularne 
uderzenia tych wibracji działaj� wzmacniaj�co na ciała astralne �ołnierzy, poniewa� 
oddziaływanie szeregu mocnych i miarowych drga� otwiera na chwil
 drog
 sile woli, która 
by� mo�e osłabła na skutek zm
czenia. 

Burza rodzi kolorowe pasmo płomienistej barwry, a uderzenie pioruna wytwarza kształt 
podobny do wybuchu bomby lub nieregularn� kul
 z kolcami, stercz�cymi na powierzchni. 
Morskie bałwany rozbijaj�ce si
 o brzeg wywołuj� równoległe faliste linie o mieni�cych si
 
barwach, przekształcaj�ce si
 w czasie burzy w górskie ła�cuchy. Szum wiatru w li	ciach 
drzew pokrywa las t
czow� siatk�, podnosz�c� si
 i opadaj�c� łagodnym, falowym ruchem. 

�piew ptaków ukazuje si
 w postaci krzywych linii i 	wietlistych pier	cieni o ró�nym 
wygl�dzie: od złocistych kul słowiczych treli do bezkształtnej i pospolicie zabarwionej masy 
wrzasku papug. Ryk lwa daje si
 obserwowa� w subtelniejszej materii i nie mo�na 
wykluczy�, �e niektóre zwierz
ta go widz�, co dodatkowo zwi
ksza ich przera�enie. 
Mruczenie kota otacza go koncentrycznymi błonami o ró�owej barwie; szczekaj�cy pies 
wyrzuca wyra�nie zarysowane pociski, podobne do kul karabinowych, które przebijaj� ciała 
astralne ludzi, sprawiaj�c im w ten sposób przykro	�. Ujadanie owczarka doprowadza do 
powstania baloników, podobnych do futbolowych piłek, powolniejszych w ruchu i mniej 
dokuczliwych. Ich barwa jest z reguły czerwona lub br�zowa, w zale�no	ci od rodzaju uczu� 
zwierz
cia i wysoko	ci jego głosu. 

Ryk krowy tworzy kształty przypominaj�ce grubo ciosane kloce drewna. Stado owiec 
wywołuje obłok o tysi�cach ostrych, bezkształtnych wyrostków, jak obłok kurzu. Gruchanie 
pary goł
bi powołuje do �ycia wdzi
czny, w
�ykowaty kształt, podobny do odwróconej litery 
S. 

Powracaj�c do d�wi
ków 	wiata ludzkiego, mo�emy stwierdzi�, �e wybuch gniewu przejawia 
si
 w niewidzialnym 	wiecie w postaci szkarłatnej włóczni; bezmy	lna gadanina tworzy 
splatan� siatk
 twardych, metalicznych brunatno-szarych nitek – siatk
, która stanowi niemal 
doskonał� barier
 dla wszelkich wznio	lejszych i pi
kniejszych my	li oraz uczu�. Ciało 
gadatliwej osoby stanowi dobr� lekcj
 pogl�dow� o głupocie niepotrzebnych, bezu�ytecznych 
i niemiłych rozmów. 

�miech dziecka perli si
 ba�kami, które układaj� si
 w ró�owe krzywe linie; wybuch 	miechu 
pustogłowego człowieka powoduje powstanie nieregularnej masy o brunatnej lub 
brudnozielonej masie; szyderczy 	miech wyrzuca w przestrze� bezkształtne pociski w 
ciemnoczerwonym kolorze, pokryte br�zowo-zielonymi plamami i naje�one ostrymi 
wypustkami. Gło	ny 	miech człowieka nie	miałego lub zakłopotanego przypomina wygl�dem 
kału�
 gotuj�cego si
 błota. Nerwowe chichotanie doprowadza do powstania kształtów 
podobnych do spl�tanych wodorostów o br�zowych i ciemno�ółtych włóknach, bardzo 
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niekorzystnie wpływaj�cych na ciało astralne. Wesoły, przyjazny 	miech jest �ródłem złotych 
i zielonych kształtów, natomiast łagodny i harmonijny gwizd powoduje powstanie podobnego 
efektu, jak przy grze na małym flecie, jednak ostrzejszego i metalicznego; gwizd 
nieharmonijny wytwarza drobne, przebijaj�ce pociski o brudnobr�zowym kolorze. 

Niepokój i niecierpliwo	� powoduj� w aurze człowieka dr��ce wibracje, skutkiem czego 
�adna my	l czy uczucie nie mo�e dotrze� do niego lub wyj	� z niego bez zniekształcenia; 
nawet dobra, pozytywna my	l wysyłana przez takiego człowieka zabierze ze sob� co	 z tego 
rozdygotania, co w praktyce j� neutralizuje. Dokładno	� w my	leniu jest rzecz� istotn�, lecz 
mo�na j� osi�gn�� tylko w stanie idealnego spokoju, a nie w po	piechu czy podnieceniu. 

Przera�liwy 	wist lokomotywy wyrzuca w 	wiat jeszcze przenikliwszy i pot
�niejszy pocisk 
ni� szczekanie psa, a jego działanie na ciało astralne mo�na porówna� do ciosu miecza, 
przebijaj�cego ciało fizyczne. Astralna rana goi si
 w ci�gu paru minut, ale wstrz�s ciała 
astralnego tak łatwo nie znika. Wystrzał armatni powoduje powa�ne skutki w pr�dach i 
ciałach astralnych. Strzał z karabinu lub pistoletu wyrzuca strumie� drobnych igiełek. 

Powtarzaj�ce si
 hałasy działaj� na ciała astralne i mentalne dokładnie tak samo, jak 
uderzenie na ciała fizyczne. W ciele fizycznym uderzenie powoduje powstanie bólu, w 
astralnym rozdra�nienie, a w mentalnym uczucie znu�enia, niezdolno	� do jasnego my	lenia. 

Jest rzecz� oczywist�, i� ka�dy, kto chce zachowa� ciało astralne i mentalne w zdrowiu, 
powinien unika� wszelkich gło	nych, ostrych i gwałtownych d�wi
ków. Wpływaj� one 
szczególnie niekorzystnie – zwłaszcza nieustanny hałas i wielkomiejski zgiełk – na plastyczne 
ciało astralne i mentalne dzieci. 

Wszystkie d�wi
ki w przyrodzie zlewaj� si
 w jeden ton, który Chi�czycy nazywaj� 
"Wielkim d�wi
kiem", czyli "Kung". On równie� ma swój kształt, b
d�cy syntez� wszystkich 
kształtów, ogromny i zmienny jak morze reprezentuje ton naszej ziemi w muzyce sfer. 
Niektórzy twierdz�, i� jest to ton F naszej gamy. 

Istnieje oczywi	cie mo�liwo	� zniszczenia my	lokształtu i czasami tak si
 dzieje, kiedy na 
przykład zło	liwy my	lokształt, zrodzony przez nienawi	� osób skrzywdzonych przez kogo	 
za �ycia w 	wiecie fizycznym, 	ciga sprawc
 krzywdy równie� po jego 	mierci. Chocia� 
mo�e wydawa� si
 �ywym stworzeniem – na przykład potwornym, zniekształconym gorylem 
– jest tylko przemijaj�cym tworem złej nami
tno	ci, a nie ewoluuj�c� istot�. Jego zniszczenie 
jest podobne do rozładowania wspomnianej ju� butelki lejdejskiej i w �adnym razie nie jest 
czynem karygodnym. 

Wi
kszo	� ludzi uznaje �e działania przynosz�ce szkod
 innym osobom s� zdecydowanie złe, 
ale niewielu tylko zdaje sobie spraw
, �e równie złe jest odczuwanie zazdro	ci, nienawi	ci, 
chorobliwej ambicji itp., nawet je	li uczucia te nie znajduj� wyrazu w słowach albo czynach. 
Badanie warunków �ycia człowieka po 	mierci wykazuje, �e takie uczucia szkodz� 
człowiekowi, który je �ywi i przysparzaj� mu du�o cierpienia po 	mierci. 

Studiowanie my	lokształtów ukazuje powa�nemu badaczowi nie tylko ogromne mo�liwo	ci, 
kryj�ce si
 w tych tworach, ale tak�e odpowiedzialno	� za wła	ciwe posługiwanie si
 nimi. 
My	li bowiem s� nie tylko rzeczami, ale i pot
�n� broni�. Ka�dy człowiek bezustannie je 
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wytwarza, dniem i noc�. Cz
sto si
 zdarza, �e nie mo�emy udzieli� fizycznej pomocy 
człowiekowi jej potrzebuj�cemu, ale zawsze jeste	my w stanie uczyni� to my	l�. 

Ka�dy powinien posługiwa� si
 t� sił� i słu�y� Boskiemu planowi ewolucji. W �adnym razie 
nie mo�na stosowa� jej do celów egoistycznych. 

 

ROZDZIAŁ VIII: �YCIE FIZYCZNE 

Znaj�c ogólny zarys budowy i składu ciała astralnego, mo�emy przyst�pi� do bardziej 
szczegółowej analizy jego funkcjonowania u człowieka, który znajduje si
 w zwykłym stanie 
	wiadomo	ci, czyli w stanie czuwania w ciele fizycznym. 

Czynniki okre	laj�ce natur
 i własno	ci ciała astralnego, a przejawiaj�ce si
 w �yciu 
fizycznym, mo�emy podzieli� na: 
1. �ycie fizyczne 
2. �ycie emocjonalne 
3. �ycie mentalne 

�ycie fizyczne  

Wiemy, �e ka�da cz�stka ciała fizycznego ma swój astralny odpowiednik. Wynika z tego, �e 
podobnie jak ciała stałe, gazowe i płynne, z których składa si
 ciało człowieka, mog� by� 
grubsze lub subtelniejsze, tak samo jest z ciałem astralnym. Je�eli wi
c ciało fizyczne 
po�ywia si
 nieczystym pokarmem, automatycznie wytworzy odpowiednio nieczyste ciało 
astralne. I odwrotnie czyste po�ywienie sprzyja czysto	ci ciała astralnego. 

Poniewa� ciało astralne jest narz
dziem uczu� i pragnie�, ciało astralne ni�szego typu łatwo 
ulega nami
tno	ciom i uczuciom ni�szym, natomiast bardziej subtelne łatwiej poddaje si
 
wibracjom czystych, szlachetniejszych uczu� i aspiracji. 

Niemo�liwe jest pogr��anie ciała fizycznego w wulgarno	ci, a jednocze	nie 
przygotowywanie ciała astralnego i mentalnego do szlachetniejszych zada�; nie mo�na te� 
mie� czystego ciała fizycznego, maj�c nieczyste astralne i mentalne. Te trzy ciała s� 	ci	le od 
siebie zale�ne. 

Nie tylko ciało fizyczne, ale równie� ciała wy�sze podlegaj� wpływom zwi�zanym z 
rodzajem po�ywienia. Mi
sna dieta fatalnie wpływa na wszelki okultystyczny rozwój, a 
ludzie, którzy j� stosuj�, sami sobie stwarzaj� powa�ne, niepotrzebne trudno	ci, gdy� 
pokarmy mi
sne zasilaj� wszystkie niepo��dane elementy i nami
tno	ci ni�szych sfer. 

W staro�ytnych misteriach uczestniczyli ludzie o najwy�szej czysto	ci, którzy bez wyj�tku 
byli wegetarianami. Uczniowie rad�a-jogi dokładaj� szczególnych stara�, by oczy	ci� swoje 
ciało fizyczne, stosuj�c zło�ony system od�ywiania, picia, spania itp., kład�c nacisk na 
od�ywianie si
 "pokarmami sattwicznymi" (rytmicznymi). Cały system dotycz�cy 	rodków 
spo�ywczych ma pomaga� w przygotowaniu ciała na u�ytek wy�szej 	wiadomo	ci. Pokarmy 
mi
sne nale�� do kategorii rad�asu (aktywno	ci), poniewa� działaj� pobudzaj�co i ułatwiaj� 
przejawianie si
 zwierz
cych ��dz i czynno	ci. S� one zdecydowanie szkodliwe dla 
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subtelniejszego typu organizacji nerwowej. Joga nie mo�e sobie pozwoli� na ich spo�ywanie, 
poniewa� hamuj� one wy�sze procesy umysłowe. 

Artykuły spo�ywcze b
d�ce w stanie rozkładu, takie jak dziczyzna a tak�e alkoholowe, nale�� 
do grupy tamasu (ci
�kich) i powinno si
 ich unika�. 

Pokarmy, w których wyst
puje tendencja do wzrostu, takie jak zbo�e i owoce s� sattwiczne 
(rytmiczne), gdy� zawieraj� najwi
cej �yciodajnych składników, nadaj�cych si
 do budowy 
wra�liwego, a zarazem silnego ciała. 

Niektóre inne substancje tak�e szkodliwie wpływaj� tak na ciało fizyczne, jak i astralne. Na 
przykład tyto� wydziela i nasyca ciało fizyczne nieczystymi cz�stkami, tak i� wydziela ono 
mocne materialne emanacje, dostrzegalne cz
sto przez osoby obdarzone dobrym w
chem. Z 
astralnego punktu widzenia tyto� nie tylko wprowadza nieczysto	�, ale tak�e zabija 
wra�liwo	� ciała przez tzw. uspokajanie nerwów. Nie mo�na wykluczy�, �e w warunkach 
współczesnego �ycia jest to mo�e czasami mniej szkodliwe ni� "puszczanie nie uspokojonych 
nerwów", ale dla okultysty, któremu potrzebna jest przede wszystkim zdolno	� 
natychmiastowego reagowania na wszelkie mo�liwe wibracje przy zachowaniu pełnej 
samokontroli, na pewno niepo��dane. 

Podobnie z punktu widzenia ciała astralnego i mentalnego nie ulega najmniejszej 
w�tpliwo	ci, �e spo�ywanie alkoholu jest zawsze szkodliwe. 

Ciało od�ywiane mi
sem i alkoholem jest szczególnie podatne na ró�nego rodzaju choroby w 
razie obudzenia si
 wy�szej 	wiadomo	ci. Nerwice s� cz
	ciowo rezultatem faktu, i� 
	wiadomo	� człowieka stara si
 wyrazi� za po	rednictwem ciała zanieczyszczonego i 
zablokowanego produktami mi
snymi oraz zatrutego alkoholem. W szczególno	ci przysadka 
mózgowa łatwo ulega zatruciu, i to nawet małymi dawkami alkoholu, co powoduje, �e jej 
najwy�szy rozwój jest zahamowany. Wła	nie jej zatrucie przez alkohol prowadzi do 
amoralnych i irracjonalnych wizji, towarzysz�cych delirium tremens. 

Niezale�nie od bezpo	redniego st
pienia ciała fizycznego i astralnego, mi
so, tyto� oraz 
alkohol zasługuj� na inny, powa�niejszy zarzut – przyci�gaj� one niepo��dane istoty astralne, 
maj�ce upodobanie do zapachu krwi i napojów spirytusowych. Gromadz� si
 one wokół 
takiej osoby, narzucaj�c jej swoje my	li, po��dania i uczucia, tak �e człowiek ma wokół 
swojej aury powłok
 niemiłych i niepo��danych istot. Wła	nie dlatego w jodze "	cie�ki 
prawej r
ki" mi
so i wino s� absolutnie zakazane. 

Wspomniane istoty składaj� si
 ze sztucznych elementali, zrodzonych z my	li i pragnie� ludzi 
�yj�cych oraz ludzi zdeprawowanych, uwi
zionych w swoim astralnym ciele, a okre	lanych 
mianem elementerów. Wskutek przyci�gania elementala lgn� one do tych ludzi, których ciała 
astralne zawieraj� składniki pokrewne ich naturze, podczas gdy elementery staraj� si
 znale�� 
zaspokojenie tych samych nami
tno	ci, w których grz
zły posiadaj�c ciało fizyczne. 

Jasnowidz�cy w 	wiecie astralnym mo�e obserwowa� tłumy odra�aj�cych elementali, 
tłocz�cych si
 dookoła sklepów rze�niczych, a w pobli�u piwiar� i restauracji elementerów, 
rozkoszuj�cych si
 emanacjami napojów wyskokowych, niekiedy nawet wciskaj�cych si
 do 
ciał pijaków. 
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Prawie wszystkie narkotyki, takie jak opium, kokaina, teina w herbacie, kofeina w kawie itp. 
maj� szkodliwy wpływ na wy�sze ciała człowieka. W pewnych okoliczno	ciach przy 
niektórych chorobach zachodzi konieczno	� ich stosowania, ale okultysta powinien u�ywa� 
ich jak najmniej. Człowiek znaj�cy si
 na rzeczy potrafi usun�� skutki opium, u�ytego do 
złagodzenia bólu, z ciała astralnego i mentalnego, kiedy sko�czy si
 jego działanie w sferze 
fizycznej. 

Brud, bez wzgl
du na jego rodzaj, budzi jeszcze wi
ksze zastrze�enia i odraz
 w wy�szych 
	wiatach ni� w 	wiecie fizycznym, poniewa� przyci�ga ni�sze kategorie duchów przyrody. 
Dlatego okultysta musi by� nieprzejednany we wszystkim, co dotyczy czysto	ci, zwłaszcza 
nóg i r�k, gdy� przez te ko�czyny szczególnie łatwo wydzielaj� si
 emanacje. 

Fizyczne hałasy wyst
puj�ce w wielkich miastach szarpi� nerwy i powoduj� rozdra�nienie 
oraz zm
czenie. Skutki hałasu umacniaj� si
 przez napór tak licznych w mie	cie ciał 
astralnych, które wibruj� z rozmait� pr
dko	ci�, a z reguły s� podniecone i zaj
te 
błahostkami. Chocia� takie podra�nienie jest powierzchowne i mo�e ust�pi� z umysłu w ci�gu 
dziesi
ciu minut, to jednak jego skutki w ciele astralnym mog� trwa� do czterdziestu o	miu 
godzin. Dlatego to tak trudno jest mieszka� we współczesnym mie	cie i unika� irytacji, 
zwłaszcza ludziom, których ciała s� bardziej spi
te i wra�liwsze ni� u przeci
tnego 
człowieka. 

Ogólnie mo�na stwierdzi�, �e wszystko, co działa dodatnio na zdrowie fizyczne, korzystnie 
wpływa równie� na wy�sze ciała. 

Podró�e to kolejny czynnik wpływaj�cy na ciało astralne, poniewa� przynosi ona zmian
 
wpływów eterycznych i astralnych, zwi�zanych z ka�dym miejscem czy okolic�. Ocean, góry, 
lasy, wodospady – ka�de posiada swój odr
bny typ astralnego i eterycznego �ycia, jak 
równie� widzialnego. Dlatego te� wywiera swój własny wpływ. Wiele niewidzialnych istot 
emanuje swoj� sił� �yciow�, a ich oddziaływanie na ciała eteryczne, astralne i mentalne 
człowieka jest zawsze korzystne i po��dane, jakkolwiek zmiana miejsca mo�e czasowo 
wywoła� zm
czenie. 

Na ciało astralne mog� tak�e działa� talizmany. Wiemy ju�, �e silne namagnetyzowanie 
jakiego	 przedmiotu przez konkretn� osob
 czyni z niego talizman. Prawidłowo sporz�dzony 
mo�e promieniowa� swoj� sił� przez wiele lat. 

Talizman mo�e słu�y� rozmaitym celom – mo�na go naładowa� my	lami o czysto	ci, które w 
mentalnej i astralnej materii wyra�aj� si
 wibracjami okre	lonej pr
dko	ci. Ta pr
dko	� 
drga�, przeciwstawna wibracjom nieczystych my	li. b
dzie przezwyci
�ała ka�d� brudn� 
my	l. Nieczysta my	l jest na ogół przypadkowa i dlatego nie ma w sobie wi
kszej siły. 
Talizman za	 został naładowany celowo, tote� przy spotkaniu obu pr�dów nie ulega 
w�tpliwo	ci, �e zwyci
�� my	li z nim zwi�zane. Co wi
cej, zderzenie si
 przeciwstawnych 
pr�dów my	li przyci�gnie uwag
 człowieka, da mu chwil
 czasu na zastanowienie si
, tak �e 
nie zostanie on zaskoczony. 

Przykładem mo�e by� talizman naładowany wiar� i odwag�. Jego działanie przejawia si
 w 
dwojaki sposób. Po pierwsze wibracje emanuj�ce z talizmanu przeciwstawiaj� si
 uczuciom 
strachu, zapobiegaj�c ich narastaniu i wzmocnieniu. To działanie mo�na przyrówna� do 
funkcjonowania �yrokompasu, który wprawiony w ruch w okre	lonym kierunku stawia silny 
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opór, kiedy chcemy go ustawi� w innym kierunku. Po drugie talizman działa po	rednio na 
umysł osoby, która go nosi. Je�eli tylko pojawi si
 cie� strachu, przypomina ona sobie swój 
talizman i odwołuje si
 do zasobów własnej siły woli, aby oprze� si
 niepo��danemu uczuciu. 

Trzeci� cech� talizmanu jest jego zwi�zek z osob� twórcy. Wła	ciciel talizmanu b
d�cy w 
rozpaczliwej sytuacji mo�e odwoła� si
 do jego twórcy i otrzyma� stosown� odpowied�. 
Twórca talizmanu mo�e, cho� nie musi, by� fizycznie 	wiadomy wezwania, ale jego ego 
zawsze b
dzie 	wiadome i odpowie, wzmagaj�c wibracje talizmanu. 

Niektóre przedmioty s� w du�ej mierze naturalnymi talizmanami lub amuletami. Nale�� do 
nich wszystkie szlachetne kamienie, poniewa� ka�dy z nich oddziaływa we wła	ciwy sobie 
sposób. Taki wpływ mo�na wykorzysta� dwojako: 

1. Oddziaływanie to przyci�ga do siebie esencj
 elementaln� pewnego rodzaju oraz my	li i 
uczucia, które wyra�aj� si
 w sposób naturalny za po	rednictwem tej wła	nie esencji. 

2. Naturalne wła	ciwo	ci kamienia czyni� z niego dobre naczynie magnetyzmu, który ma 
działa� w tym samym kierunku, co i owe my	li oraz uczucia. 

Z tego te� wzgl
du na amulet czysto	ci nale�y wybra� kamie�, którego naturalne wibracje 
pozostaj� w dysharmonii z tonem nieczystych my	li. 

Mimo �e cz�steczki kamienia s� fizyczne, to jednak tonacja ich wibracji jest na tym poziomie 
identyczna z tonacj� czysto	ci na wy�szym poziomie. To powoduje, �e nawet wtedy, kiedy 
kamie� nie jest namagnetyzowany, b
dzie przeciwstawiał si
 brudnym my	lom i uczuciom. 
Taki kamie� mo�e by� łatwo namagnetyzowany na astralnym i mentalnym poziomie 
wibracjami czystych my	li i uczu�, maj�cych t
 sam�, co on tonacj
. 

Owoce rudrakszy s� cz
sto u�ywane do sporz�dzania naszyjników, poniewa� szczególnie 
nadaj� si
 do namagnetyzowania w celu podtrzymania 	wi�tobliwych my	li i medytacji, 
oddalaj�c jednocze	nie zakłócaj�ce wpływy. Ziarnka tulsi maj� troch
 odmienne działanie. 

Przedmioty wydzielaj�ce silne zapachy s� równie� naturalnymi talizmanami. �ywice 
u�ywane do wyrobu kadzideł wydzielaj� promieniowanie sprzyjaj�ce rozmy	laniom 
duchowym i pobo�nym uczuciom, bo nie harmonizuj� z �adn� form� zakłócenia czy troski. 
Mo�na oczywi	cie tak wymiesza� składniki kadzidła, �e b
dzie ono przynosiło skutek wr
cz 
przeciwny. Ogólnie nale�y stwierdzi�, �e wskazane jest unikanie zapachów ordynarnych i 
ci
�kich (np. pi�ma, niektórych pudrów), poniewa� sprzyjaj� one rozwojowi zmysłowo	ci. 

Niejeden przedmiot naładowany bez specjalnej intencji mo�e mie� czasem sił
 talizmanu, na 
przykład prezent od przyjaciela, noszony przez niego wcze	niej ła�cuszek, zegarek, pier	cie� 
itp. Monety oraz banknoty z reguły s� naładowane mieszanym magnetyzmem my	li i uczu�, 
dlatego te� mog� wywiera� niepokoj�cy, dra�ni�cy wpływ. 

Tak wi
c my	li i uczucia człowieka działaj� nie tylko na niego samego i innych ludzi, ale 
tak�e nasycaj� sob� przedmioty nieo�ywione, znajduj�ce si
 w pobli�u, nawet 	ciany i meble. 
Człowiek nie	wiadomie magnetyzuje fizyczne przedmioty, co sprawia �e ludziom 
znajduj�cym si
 w pobli�u ich oddziaływania nasuwaj� one podobne my	li i uczucia. 
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�ycie emocjonalne  

Pami
tajmy, �e jako	� ciała astralnego w istotnym stopniu jest wyznaczana przez rodzaj 
uczu� i pragnie�, które stale si
 przez nie przejawiaj�. 

Bez wzgl
du na to, czy człowiek jest tego 	wiadomy, posługuje si
 on swoim ciałem 
astralnym zawsze wtedy, kiedy ogarnia go jakie	 uczucie lub pragnienie, podobnie jak 
posługuje si
 ciałem mentalnym, kiedy my	li, czy ciałem fizycznym, gdy wykonuje prac
 
fizyczn�. Jest to oczywi	cie co	 innego ni� posługiwanie si
 swoim ciałem astralnym jako 
niezale�nym narz
dziem, przy pomocy którego mo�e si
 przejawia� w pełni 	wiadomo	� 
człowieka. 

Ciało astralne, jak ju� powiedzieli	my, jest polem przejawiania si
 pragnie�, zwierciadłem, w 
którym odbija si
 natychmiast ka�de uczucie, w którym nawet ka�da my	l maj�ca w sobie 
cho�by 	lad osobistego podło�a musi si
 wyrazi�. Z materii ciała astralnego powstaj� cielesne 
kształty elementali, stwarzanych przez złe pragnienia i zło	liwe uczucia człowieka oraz 
pobudzanych przez nie do działania; z niej tak�e powstaj� dobroczynne elementale, 
powoływane do bytu przez dobre pragnienia, wdzi
czno	� i miło	�. 

Ciało astralne, podobnie jak ka�de inne ciało, ma równie� swoje przyzwyczajenia, powstaj�ce 
przez stałe powtarzanie tych samych czynno	ci. Podczas �ycia fizycznego ciało astralne 
odbiera bod�ce i odpowiada na nie zarówno, gdy pochodz� od ciała fizycznego, jak i ni�szego 
ciała mentalnego; ma ono skłonno	� do automatycznego powtarzania wibracji, do których jest 
przyzwyczajone; podobnie jak r
ka powtarza przyswojone gesty, tak ciało astralne powtarza 
znane sobie uczucia i my	li. 

Wszelkie działania, które nazywamy złymi, czy s� to egoistyczne my	li (mentalne), czy 
egoistyczne uczucia (astralne), przejawiaj� si
 niezmiennie jako wibracje najgrubszej materii 
tych sfer, podczas gdy dobra i bezinteresowna my	l czy uczucie wywołuje wibracje wy�szego 
rodzaju materii. Poniewa� subtelniejsz� materi
 mo�na łatwiej wprawi� w ruch ni� grubsz�, 
okre	lona ilo	� energii zu�yta na wytworzenie dobrej my	li lub uczucia daje sto razy lepszy 
rezultat ni� ta sama ilo	� energii wło�ona w materi
 grubsz�. Gdyby było inaczej, to 
oczywi	cie przeci
tny człowiek nie mógłby nigdy dokona� �adnego post
pu. 

Efekt wywołany przez u�ycie dziesi
ciu procent w dobrym celu przewy�sza ogromnie skutki 
u�ycia pozostałych dziewi
�dziesi
ciu procent do celów egoistycznych; dzi
ki temu człowiek 
czyni post
py na drodze od jednego �ycia do drugiego. Człowiek maj�cy cho� jeden procent 
dobra ju� osi�ga niewielki post
p. Człowiek, którego rachunek si
 równowa�y, z pewno	ci� 
prowadzi złe �ycie; ten, kto cofa si
 w kierunku zła, musi by� niezwykle zatwardziałym 
grzesznikiem. Ludzie, którzy 	wiadomie nie czyni� nic dla swojego rozwoju i wszystko 
pozostawiaj� naturalnemu biegowi rzeczy, tak�e si
 stopniowo rozwijaj�, poniewa� do przodu 
pcha ich nieodparta siła Logosu. Posuwaj� si
 jednak naprzód bardzo powoli i do zrobienia 
jednego kroku potrzebuj� milionów lat inkarnacji, cierpie� i bezu�ytecznego istnienia. 

Metoda, dzi
ki której dokonuje si
 całkowicie pewny post
p, jest prosta i pomysłowa. Jak 
widzieli	my, �e skłonno	ci wyra�aj� si
 za pomoc� wibracji grubszej materii odpowiedniej 
sfery, natomiast dobre przejawiaj� si
 w postaci wibracji materii subtelniejszej. 
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Nale�y pami
ta�, �e ka�dy stan skupienia materii w ciele astralnym ma szczególne 
powi�zanie z odpowiednimi stanami skupienia w ciele mentalnym; w ten sposób cztery ni�sze 
stany skupienia 	wiata astralnego odpowiadaj� czterem ni�szym rodzajom materii w 	wiecie 
mentalnym, podczas gdy trzy wy�sze stany skupienia w ciele astralnym odpowiadaj� trzem 
rodzajom materii w ciele przyczynowym. 

W tym układzie ni�sze wibracje astralne nie mog� znale�� si
 w ciele przyczynowym materii 
zdolnej na nie reagowa� i wobec tego tylko wy�sze cechy zdołaj� wej	� w skład ciała 
przyczynowego. Z tego wynika, �e wszelkie dobro, jakie człowiek w sobie rozwinie, zostanie 
trwale zanotowane w ciele przyczynowym przez dokonanie si
 w nim odpowiedniej zmiany, 
podczas gdy wszelkie zło, jakiego dopuszcza si
 w czynie, uczuciu lub my	li, nie dotrze 
nigdy do ego, cho� mo�e wywoła� zaburzenia w ciele mentalnym, które odnawia si
 w ka�dej 
inkarnacji. Skutki zła gromadz� si
 w atomach permanentnych: astralnym i mentalnym; 
dlatego człowiek musi stale z nimi walczy�, a� wreszcie je przezwyci
�y i wykorzeni ze 
swoich ciał jak�kolwiek skłonno	� do zła. Jest to co	 innego ni� zaszczepienie w ego zła i 
uczynienie go cz�stk� siebie. 

Materia astralna reaguje o wiele łatwiej ni� materia fizyczna na ka�dy, impuls pochodz�cy ze 
	wiata umysłu i wskutek tego ciało astralne, jako zbudowane z materii astralnej, podziela t
 
łatwo	� reagowania na ka�dy bodziec my	li i wibruje w odpowiedzi na ka�d� my	l, jaka do 
niego dociera, oboj
tne czy przychodzi ona z zewn�trz, tzn. z umysłów innych ludzi, czy te� 
od wewn�trz, z umysłu jego wła	ciciela. 

Je	li wi
c ciało astralne zostanie przez wła	ciciela tak skonstruowane, �e b
dzie reagowa� na 
ka�d� zł� my	l, wówczas działa jak magnes na podobne kształty, my	li i uczucia, znajduj�ce 
si
 w pobli�u. Czyste ciało astralne odpycha takie wibracje bardzo energicznie, przyci�gaj�c 
w zamian pozytywne kształty, my	li oraz uczucia, zbudowane z takiej samej materii jak i ono. 

Nale�y bowiem pami
ta�, �e 	wiat astralny jest pełen my	li i uczu� innych ludzi, które 
wywieraj� stały nacisk na ka�de ciało astralne, wci�� je bombarduj�c i wywołuj�c w nich 
wibracje podobne do własnych. 

Poza tym istniej� równie� duchy przyrody ni�szego rz
du, lubuj�ce si
 w prostackich 
wibracjach gniewu i nienawi	ci, które wł�czaj� si
 w ka�dy tego rodzaju przejaw, 
wzmacniaj�c te wibracje i dodaj�c im nowego �ycia. Ludzie poddaj�cy si
 negatywnemu 
uczuciu mog� by� pewni, �e s� stale otoczeni takimi s
pami i krukami 	wiata astralnego, 
które potr�caj�c si
 wzajemnie, czyhaj� na ka�dy wybuch nami
tno	ci. 

Wiele napadów złego humoru, którym podlega wi
kszo	� osób, jest wywołana w wi
kszym 
lub mniejszym stopniu przez zewn
trzne oddziaływanie astralne. Chocia� przygn
bienie 
mo�e mie� czysto fizyczn� przyczyn
, to o wiele cz
	ciej jest wywołane obecno	ci� astralnej 
istoty, która sama b
d�c przygn
biona unosi si
 w pobli�u, szukaj�c b�d� współczucia, b�d� 
�ywi�c nadziej
, �e uda jej si
 wydoby� ze swojej ofiary nieco brakuj�cej jej siły �yciowej. 

Co gorsza, człowiek, który pod wpływem gniewu traci chwilowo panowanie nad ciałem 
astralnym, dopuszcza do tego, �e jego elemental pragnie� staje si
 panem sytuacji. W takich 
warunkach człowiek mo�e by� łatwo opanowany i ulec obsesji, czy to ze strony jakiej	 
zmarłej osoby o podobnym usposobieniu, czy te� jakiego	 złego sztucznego elementala. 
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Ucze� okultyzmu powinien ze szczególn� surowo	ci� unika� stanów depresyjnych, które 
stanowi� wielk� przeszkod
 na drodze post
pu, a co najmniej powinien stara� si
 nie 
okazywa� nikomu swojego przygn
bienia. Przygn
bienie 	wiadczy bowiem, �e wi
cej my	li 
o sobie ni� o swoim Mistrzu; z drugiej strony utrudnia ono Mistrzowi oddziaływanie na 
ucznia. Przygn
bienie przysparza wiele cierpienia osobom wra�liwym i jest powodem 
cz
stych przykro	ci i nocnych l
ków u dzieci. �ycie wewn
trzne ucznia nie powinno 
podlega� ci�głej hu	tawce emocjonalnej. 

Ucze� powinien przede wszystkim si
 uczy�, nie ulega� zmartwieniom. Pogoda ducha nie jest 
sprzeczna z d��eniem do uczenia si
. Optymizm znajduje uzasadnienie w pewno	ci 
ostatecznego zwyci
stwa dobra, cho� co prawda w warunkach 	wiata wył�cznie fizycznego 
niełatwo jest zachowa� t
 postaw
. 

Pod naporem bardzo gwałtownych uczu�, którym człowiek pozwala swobodnie hula�, mo�e 
on umrze�, oszale� lub ulec op
taniu. To ostatnie nie musi by� diabelskie, chocia� prawd� 
jest, �e ka�da obsesja jest szkodliwa. 

Ilustracj� takiego zjawiska mog� by� nawrócenia podczas tzw. revivalu (odrodzenia). W 
wielu wypadkach ludzie popadaj� w stan tak gwałtownego podniecenia emocjonalnego, �e 
wychylaj� si
 poza granic
 bezpiecze�stwa. W takiej wła	nie chwili mog� by� op
tane przez 
jakiego	 zmarłego kaznodziej
 tego samego wyznania, skutkiem czego przez pewien czas w 
jednym ciele b
d� działa� dwie dusze. Pot
�na energia wyładowuj�ca si
 w tych 
histerycznych objawach ma wielk� sił
 oddziaływania i potrafi szybko ogarn�� cały tłum. 

Zaburzenie astralne przypomina olbrzymi wir, do którego spływaj� ��dne wra�e� i emocji 
istoty astralne. Nale�� do nich wszelkiego rodzaju duchy przyrody, które z rozkosz� k�pi� si
 
w wibracjach nieokiełznanego podniecenia, bez wzgl
du na jego charakter – religijny, 
polityczny czy seksualny. Czyni� to podobnie jak dzieci bawi�ce si
 w	ród morskiej piany. 
Zwi
kszaj� one i pot
guj� energi
 tak nierozwa�nie trwonion�. Poniewa� zazwyczaj 
dominuje wówczas egoistyczna my	l o zbawieniu własnej duszy, materia astralna jest 
niskiego rodzaju, a duchy przyrody nale�� równie� do prymitywnego typu. 

Emocjonalny skutek takiego "religijnego nawrócenia" jest zatem bardzo pot
�ny. W 
sporadycznych wypadkach mo�e on faktycznie dopomóc człowiekowi, który odniesie trwałe 
korzy	ci ze swojego "nawrócenia". Niemniej jednak powa�ny badacz i ucze� okultyzmu 
powinien raczej unika� takiego nadmiernego podniecenia, poniewa� bywa ono dla wielu ludzi 
bardzo niebezpieczne. Podniecenie jest niezgodne z �yciem duchowym. 

Oczywi	cie istnieje szereg przyczyn obł�kania – mo�e ono by� wynikiem defektu jednego lub 
kilku ciał: fizycznego, eterycznego, astralnego i mentalnego, lub wynikn�� z braku nale�ytego 
zestrojenia cz�steczek astralnych z cz�stkami ciała eterycznego b�d� mentalnego. W drugim z 
tych przypadków człowiek nie mo�e odzyska� zdrowia psychicznego, dopóki nie osi�gnie 
	wiata niebia�skiego, a wi
c dopóki nie opu	ci swojego ciała astralnego i nie znajdzie si
 w 
ciele mentalnym. Ten typ obł�kania na szcz
	cie wyst
puje rzadko. 

Na Wschodzie od dawna dostrzegano wpływ, jaki na ciało astralne wywieraj� wibracje 
innego ciała astralnego. Wła	nie dlaczego tak olbrzymi� korzy	� daje uczniowi przebywanie 
w pobli�u człowieka bardziej od niego rozwini
tego. Hinduski nauczyciel nie tylko zaleca 
uczniowi wykonywanie pewnych �wicze� lub podj
cie okre	lonego studium, aby oczy	cił, 
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wzmocnił i rozwin�ł ciało astralne, ale tak�e stara si
 zharmonizowa� ciało ucznia ze swoim 
własnym, kiedy przebywa on w jego fizycznym otoczeniu. Nauczyciel ma ju� swoje ciała 
uspokojone i tak wy�wiczone, �e reaguj� tylko na okre	lone wibracje o danej pr
dko	ci, a nie 
na sto przypadkowych mieszanych wibracji. Te nieliczne wybrane pr
dko	ci wibracji s� 
bardzo silne i trwałe, zarówno w dzie�, jak i w nocy. 

Z podobnych przyczyn Hindus pragn�cy prowadzi� wy�szy tryb �ycia odchodzi do d�ungli, a 
człowiek innej rasy porzuca 	wiat, by �y� jak pustelnik. Dzi
ki temu jest wreszcie wolny od 
nie maj�cych ko�ca konfliktów, wywołanych ci�głym bombardowaniem jego ciał przez my	li 
i uczucia innych ludzi; mo�e wreszcie znale�� czas na konsekwentne my	lenie. Do pewnego 
stopnia pomaga mu spokojny wpływ przyrody. 

Nieco podobny jest wpływ człowieka na zwierz
ta, �yj�ce w bliskim z nim zwi�zku. 
Przywi�zanie i oddanie okazywane panu, którego zwierz
 kocha, jak i umysłowe wysiłki, aby 
rozumie� �yczenia pana, sprzyjaj� rozwojowi umysłu zwierz
cia oraz jego zdolno	ci 
uwielbiania i kochania. Co wi
cej, stałe oddziaływanie ciał człowieka na ciała psa czy kota 
wybitnie przy	piesza ich rozwój i przygotowuje drog
 do indywidualizacji zwierz
cia i stania 
si
 ludzk� istot�. 

Istnieje mo�liwo	� tworzenia wysiłkiem woli powłoki ochronnej z materii astralnej na 
peryferiach aury astralnej człowieka. Mo�na to uczyni� w trojakim celu: 

– aby odci�� si
 od wibracji uczuciowych, takich jak gniew, zazdro	� lub nienawi	�, 
kierowanych 	wiadomie przez inne osoby; 

– aby zabezpieczy� si
 przed przypadkowymi wibracjami ni�szego rz
du, które mog� si
 
unosi� w 	wiecie astralnym i oddziaływa� na nasz� aur
; 

– aby uchroni� ciało astralne podczas medytacji. Tego rodzaju powłoki nie s� trwałe i 
wymagaj� cz
stej odnowy, je�eli s� potrzebne na dłu�szy czas. 

Powłoka mo�e równie dobrze nie dopuszcza�, jak i nie wypuszcza� wibracji. Z tego te� 
powodu ucze� powinien robi� powłok
 jedynie z najgrubszej materii astralnej, je	li nie chce 
si
 odci�� od wibracji wy�szych rodzajów materii astralnej, czy te� uniemo�liwi� wysyłanie 
takich wibracji z siebie na zewn�trz. 

Jako ogóln� zasad
 mo�na przyj��, �e posługiwanie si
 osłon� na własny u�ytek jest w 
pewnym stopniu przyznaniem si
 do własnej słabo	ci. Je	li bowiem człowiek jest taki, jaki 
powinien by�, to nie potrzebuje �adnej osłony, �adnego sztucznego zabezpieczania si
. Z 
drugiej jednak strony takie osłony mog� by� cz
sto u�yteczne, gdy zachodzi potrzeba pomocy 
innym ludziom. 

Nale�y tu przypomnie�, �e ciało astralne człowieka składa si
 nie tylko ze zwykłej materii 
astralnej, ale tak�e z pewnej ilo	ci esencji elementalnej. W swoim �yciu człowiek czerpie 
esencj
 elementaln� z otaczaj�cego go oceanu tej materii i dzi
ki temu powstaje z niej na 
pewien czas to, co mo�na nazwa� rodzajem sztucznego elementala – na wpół rozumna, 
odr
bna istota, nazywana elementalem pragnie�. Zmierza ona własn� drog� ewolucji 
zst
puj�cej w dół, bez wzgl
du na wygod
 czy cele ego (nic o tym zreszt� nie wiedz�cego), z 
którym jest zwi�zana. Jej interes jest zawsze diametralnie ró�ny od interesów człowieka, 
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poniewa� szuka mocniejszych i brutalniejszych wibracji. St�d wła	nie bierze si
 ci�gła walka, 
o której wspomina 	w. Paweł jako o zakonie w członkach moich, sprzeciwiaj�cych si
 
zakonowi mego umysłu. 

Co wi
cej, elemental spostrzegaj�c, �e powi�zanie z mentaln� materi� umysłu ludzkiego 
dostarcza mu �ywszych dozna�, usiłuje wywoła� w tej�e materii harmonizuj�ce z nim 
wibracje i skłoni� człowieka do przekonania, i� to on sam pragnie wra�e�, po��danych w 
gruncie rzeczy przez elementala. W ten sposób staje si
 kusicielem, cho� sam nie jest zł� 
istot�; nie jest nawet ewoluuj�c� istot� poniewa� nie ma mo�liwo	ci reinkarnacji. Jest to tylko 
esencja, z której si
 składa i rozwija. Ów "cie� bytu" nie ma �adnych złych zamiarów wobec 
człowieka, którego cz�stk
 stanowi przez pewien czas. Nie jest to wi
c budz�cy groz
 diabeł, 
ale taka sama cz�steczka Bo�ego �ycia jak człowiek, chocia� w odmiennym stadium rozwoju. 

Bł
dne byłoby mniemanie, �e przez odmawianie elementalowi mo�liwo	ci zaspokojenia jego 
pragnie� za pomoc� wulgarnych wibracji człowiek hamuje jego ewolucj
. Opanowuj�c swoje 
nami
tno	ci i rozwijaj�c wy�sze zdolno	ci człowiek odrzuca po	ledniejsze rodzaje 
elementalnej esencji, a tym samym pomaga w rozwoju jej wy�szych rodzajów. Ni�szych 
wibracji mo�e dostarczy� elementalowi 	wiat zwierz
cy, i to nawet lepiej ni� człowiek. 
Jednak tylko i wył�cznie człowiek mo�e działa� na rzecz rozwoju wy�szego typu esencji 
elementalnej. 

W całym �yciu człowiek musi walczy� z elementalem pragnie� i jego skłonno	ci� do 
poszukiwania ni�szych, przyziemnych fizycznych wibracji, rozumiej�c, �e upodobania i 
niech
ci elementala nie s� jego własnymi. To człowiek stworzył elementala i nie powinien 
sta� si
 jego niewolnikiem, ale raczej nauczy� si
 panowa� nad nim i widzie� odr
bno	� 
własnej istoty. 

�ycie mentalne  

�ycie umysłu to trzeci i ostatni czynnik, wpływaj�cy na ciało astralne podczas �ycia w 
normalnym stanie 	wiadomo	ci. Aktywno	� umysłowa powoduje daleko id�ce skutki w ciele 
astralnym z dwóch przyczyn: 

1. Ni�sza mentalna materia (manas) jest nierozdzielnie zwi�zana z astraln� materi� (kam�), 
tak i� wi
kszo	� ludzi nie potrafi posługiwa� si
 jedn� z nich niezale�nie od drugiej. Jedynie 
nieliczni potrafi� my	le� bez równoczesnego przyzywania uczu� lub prze�ywa� uczucia 
równocze	nie nie my	l�c, przynajmniej do pewnego stopnia. 

2. Organizacja ciała astralnego oraz panowanie nad nim nale�� do umysłu. Stanowi to 
przykład ilustruj�cy ogóln� zasad
, �e ka�de ciało jest zbudowane przez 	wiadomo	�, 
działaj�c� bezpo	rednio w wy�szej sferze. Bez twórczej siły my	li ciało astralne nie mo�e by� 
organizowane. 

Ka�dy impuls przesyłany z umysłu do ciała fizycznego musi przej	� przez ciało astralne i 
tak�e na nie wywiera swój wpływ. Jednocze	nie materia astralna jest bardziej wra�liwa na 
wibracje my	li ni� materia fizyczna. Dlatego te� wibracje my	lowe wywieraj� na ni� 
silniejszy wpływ ni� na ciało fizyczne. Z tego powodu umysł opanowany, wy�wiczony i 
prawidłowo rozwini
ty stara si
 podporz�dkowa� sobie ciało astralne i rozwija� je. Kiedy 
jednak umysł nie kontroluje aktywnie ciała astralnego, wówczas reaguje ono ze szczególn� 
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wra�liwo	ci� na przepływaj�ce potoki my	li, nieustannie czerpie podniety z wewn�trz i �ywo 
na nie odpowiada. 

Wiemy ju�, �e dzi
ki wła	ciwo	ciom samej materii astralnej, rozwijanym za pomoc� czakr, 
człowiek potrafi nie tylko odbiera� wibracje materii eterycznej, przekazywanej umysłowi 
bezpo	rednio przez ciało astralne, ale tak�e odbiera� wra�enia bezpo	rednio z otaczaj�cego 
go 	wiata astralnego, które s� przekazywane przez ciało mentalne. Aby jednak otrzymywa� 
bezpo	rednie wra�enia ze 	wiata astralnego, człowiek musi umie� skupia� sw� 	wiadomo	� 
na ciele astralnym, zamiast – jak to zwykle czyni – na mózgu fizycznym. 

U ludzi ni�szego typu, kama (pragnienie) jest najbardziej rzucaj�c� si
 w oczy cech�, chocia� 
nast�pił pewien rozwój umysłowy. �wiadomo	� tych ludzi jest skupiona w ni�szej cz
	ci 
ciała astralnego, a ich �yciem rz�dz� doznania zwi�zane ze 	wiatem fizycznym. Z tego 
powodu ciało astralne mało rozwini
tego człowieka stanowi najwydatniejsz� cz
	� jego aury. 

Przeci
tny człowiek naszej rasy �yje jeszcze prawie całkowicie w 	wiecie swoich wra�e�, ale 
zaczyna ju� u niego działa� wy�sza cz
	� ciała astralnego. Nadal jednak głównym 
czynnikiem nadaj�cym kierunek jego post
powaniu jest zaspokajanie własnych pragnie�, a 
nie rozwaga i my	l, co byłoby słuszne. Bardziej kulturalne i rozwini
te osoby zaczynaj� 
poddawa� swoje pragnienia władzy rozs�dku. Oznacza to, �e centrum ich 	wiadomo	ci 
powoli si
 podnosi i stopniowo przenosi z wy�szej cz
	ci ciała astralnego do ni�szej 
mentalnego. Stopniowo, w miar
 jak nast
puje rozwój, człowiek posuwa si
 jeszcze dalej i 
powoli zaczyna kierowa� si
 zasadami, a nie korzy	ciami i pragnieniami. 

W tym miejscu trzeba podkre	li�, �e ludzko	� znajduje si
 jeszcze w czwartym obiegu 
(rundzie lub kr
gu), którego zadaniem jest rozwój pragnie� i uczu� człowieka. Mimo to, 
jeste	my ju� zaanga�owani w rozwój intelektu, który ma by� cech� szczególn� pi�tego 
obiegu. Zawdzi
czamy to pot
�nej podniecie, jak� dla ewolucji stanowiło zst�pienie 
Władców Ognia z Wenus, oraz pracy Adeptów, którzy przechowali dla nas podniet
 i stale si
 
po	wi
caj�, pomagaj�c ludzko	ci na drodze jej rozwoju. 

Pami
tajmy tak�e, �e w obecnym cyklu rozwojowym pi�ta rasa pracuje głównie nad 
rozwojem ciała mentalnego, natomiast czwarta jest zaj
ta ewolucj� ciała astralnego. 

W zdecydowanej wi
kszo	ci wypadków o	rodek 	wiadomo	ci znajduje si
 w ciele astralnym, 
ale ludzie s� nie	wiadomi tego faktu. W ogóle nie wiedz�, co to jest ciało astralne, którym si
 
posługuj�. Maj� za sob� tradycje i nawyki długiego szeregu �y�, w których nie posługiwali 
si
 zdolno	ciami astralnymi. Mimo to owe zdolno	ci cały czas, stopniowo i powoli, rozwijały 
si
 wewn�trz otaczaj�cej je powłoki. Dlatego te� wielu ludzi ma astralne zdolno	ci, których 
wcale nie s� 	wiadomi. Zdolno	ci te niedługo si
 wykluj�, jak kurcz
 z jajka, i by� mo�e w 
niedalekiej przyszło	ci uzewn
trzni� si
, stan� si
 bardziej powszechnym zjawiskiem ni� 
obecnie. 

Powłoka, o której była mowa wy�ej, składa si
 z wielkiej masy egocentrycznych my	li, w 
których przeci
tny człowiek jest beznadziejnie zagrzebany. Odnosi si
 to równie�, i to w 
wi
kszej mierze, do �ycia podczas snu. 

Wspominali	my wcze	niej o zogniskowaniu 	wiadomo	ci w ciele astralnym. �wiadomo	� 
człowieka jest zogniskowana tylko w jednym ciele, chocia� mo�e on by� równocze	nie 
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mgli	cie 	wiadomy w innych ciałach. Wyst
puje tu prosta analogia do normalnego, 
fizycznego patrzenia. Je�eli na przykład spogl�damy na palec uniesiony przed naszymi 
oczami, mo�emy tak skupi� wzrok, aby dobrze widzie� ów palec i jednocze	nie dostrzec dalej 
poło�one tło, jakkolwiek niedokładnie, poniewa� znajduje si
 ono poza punktem skupienia 
wzroku. W jednej chwili mo�emy zmieni� miejsce, na którym skupiamy wzrok, ale wówczas 
palec znajdzie si
 poza ogniskiem skupienia i b
dzie widziany mgli	cie. 

Dokładnie w ten sam sposób człowiek o rozwini
tej 	wiadomo	ci astralnej i mentalnej, który 
skupia swoj� uwag
 w mózgu fizycznym, tak jak to czyni w �yciu codziennym, doskonale 
spostrzega ciała fizyczne innych osób, a zarazem bardzo mgli	cie ich ciała astralne i 
mentalne. Zmieniaj�c ognisko swojej 	wiadomo	ci, widzi ciała astralne, mentalne i fizyczne, 
chocia� te ostatnie niezbyt dokładnie w szczegółach. 

Tak wi
c u wysoko rozwini
tego człowieka, którego 	wiadomo	� si
ga nawet powy�ej ciała 
przyczynowego (wy�szy 	wiat mentalny), tak i� potrafi on działa� w sferach buddhi (intuicji) 
i nawet w pewnym stopniu jest 	wiadomy w sferze atmy, centrum 	wiadomo	ci znajduje si
 
pomi
dzy wy�sz� cz
	ci� sfery mentalnej a sfer� buddhi. Wy�sza cz
	� ciała mentalnego i 
astralnego jest w nim bardziej rozwini
ta ni� ni�sza. I chocia� zachowuje nadal ciało 
fizyczne, to czyni tak ze wzgl
du na jego przydatno	� w pracy, a nie dlatego, �e jego my	li i 
pragnienia w nim si
 skupiaj�. 

Taki człowiek stoi ponad wszelkimi po��daniami (kamy), które mogłyby go zmusi� do 
nowego wcielenia. Zachowuje ciało fizyczne jedynie jako narz
dzie przekazywania sit z 
wy�szych sfer w dół – do sfery fizycznej. 

 

ROZDZIAŁ IX: �YCIE PODCZAS SNU 

Rzeczywistym powodem zapadania w sen jest, jak si
 wydaje to, �e nasze ciała ulegaj� 
zm
czeniu. W ciele fizycznym nie tylko ka�dy wysiłek mi
	ni, ale i ka�de wzruszenie, ka�da 
my	l wywołuje pewne niewielkie zmiany chemiczne. Zdrowy organizm stara si
 
przeciwdziała� tym zmianom, ale nigdy nie udaje mu si
 to w pełni, poniewa� przebywa na 
jawie. Dlatego ka�da my	l, uczucie lub działanie poci�ga za sob� drobn�, prawie 
niedostrzegaln� utrat
 energii, a skumulowanie tych ubytków mo�e wywoła� tak wielkie 
zm
czenie ciała fizycznego, �e przestanie ono by� zdolne do dalszego my	lenia lub działania. 
Czasami wystarczy kilka chwil, aby przywróci� mu zdolno	� działania; dokonuje tego 
fizyczny elemental. 

Ciało astralne ulega szybkiemu zm
czeniu, wywołanemu �mudn� prac� utrzymywania w 
ruchu cz�stek mózgu fizycznego i potrzebuje do	� długiego okresu wył�czenia si
, aby nabra� 
sił i ponownie podj�� to trudne zadanie. Jednak w swojej własnej sferze, praktycznie rzecz 
bior�c, nie ulega zm
czeniu. Znany jest wypadek, kiedy funkcjonowało bez przerwy przez 
dwadzie	cia pi
� lat, nie okazuj�c oznak wyczerpania. 

Cho� nadmierne i długotrwałe uczucie wyczerpuje ogromnie człowieka w normalnym �yciu, 
to jednak zm
czeniu ulega nie ciało astralne, lecz organizm, w którym owo uczucie si
 
przejawia. 
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Podobnie dzieje si
 z ciałem mentalnym. Gdy mówimy o zm
czeniu umysłowym, 
popełniamy nie	cisło	�, zm
czony nie jest bowiem umysł, ale mózg. Dla umysłu stan 
zm
czenia w ogóle nie istnieje. 

Gdy podczas snu (lub z powodu 	mierci) człowiek opuszcza swoje ciało fizyczne, ci	nienie 
otaczaj�cej materii astralnej, b
d�ce w rzeczywisto	ci sił� grawitacyjn� 	wiata astralnego, na 
opró�nione miejsce wprowadza natychmiast inne cz�steczki. Taki chwilowy astralny 
odpowiednik jest dokładn� kopi� ciała fizycznego, je�eli chodzi o rozmieszczenie cz�steczek, 
ale nie pozostaje w �adnym realnym z nim zwi�zku i nie mo�e by� u�yty jako narz
dzie 
	wiadomo	ci. Jest to po prostu przypadkowe zbiorowisko cz�stek, przyci�gni
tych z 
odpowiedniego rodzaju materii, znajduj�cej si
 w pobli�u. Kiedy powraca wła	ciwe ciało 
astralne, bez przeszkód usuwa t
 materi
. 

Z tego powodu nale�y starannie dobiera� miejsce nocnego odpoczynku. Złe otoczenie 
napełnia ciało fizyczne niepo��dan� materi� astraln�, która po powrocie do ciała fizycznego 
mo�e zostawi� po sobie nieprzyjemne 	lady. 

Gdy człowiek 	pi, jego wy�sze składniki wraz z ciałem astralnym opuszczaj� ciało fizyczne. 
W łó�ku pozostaje jedynie ciało "stałe" i eteryczne, podczas gdy ciało astralne unosi si
 w 
powietrzu nad nimi. Zatem podczas snu człowiek posługuje si
 ciałem astralnym, zamiast 
fizycznym. We 	nie jest pogr��one wył�cznie ciało fizyczne, ale nie sam człowiek. 

Zazwyczaj ciało astralne oddzielone od ciała fizycznego zachowuje jego kształt, tak i� ka�dy, 
kto zna t
 osob
 w 	wiecie fizycznym, bez trudu j� rozpozna. Wynika to z faktu, �e wzajemne 
przyci�ganie pomi
dzy cz�steczkami fizycznymi i astralnymi, trwaj�ce przez całe fizyczne 
�ycie, wytwarza w materii astralnej nawyki, działaj�ce tak�e w tym czasie, kiedy 	wiadomo	� 
wycofuje si
 chwilowo z zapadaj�cego w sen ciała fizycznego. 

Z tych powodów ciało astralne człowieka pogr��onego we 	nie składa si
 z centralnej cz
	ci, 
stosunkowo bardzo g
stej i odpowiadaj�cej ciału fizycznemu, oraz z aury zdecydowanie 
rzadszej, otaczaj�cej 	rodkow� cz
	�. 

Mało rozwini
ty człowiek mo�e równocze	nie by� u	piony w ciele astralnym i fizycznym, 
poniewa� jego astralna 	wiadomo	� jest bardzo nikła. Nie potrafi oddzieli� si
 od ciała 
fizycznego, pogr��onego we 	nie, a gdyby kto	 próbował odci�gn�� go dalej w ciele 
astralnym, zapewne obudziłby si
 z przera�eniem. 

Jego ciało astralne jest bezkształtn� mas�, unosz�cym si
 obłokiem mgły o niewyra�nym 
jajowatym zarysie oraz o bardzo nieregularnym i nieokre	lonym konturze. Cechy szczególne i 
kształt cz
	ci zewn
trznej (odpowiednika ciała fizycznego) s� równie� mgliste, rozmazane, 
nieokre	lone, ale zawsze mo�liwe do rozpoznania. 

Podczas �ycia na jawie prymitywny człowiek posługuje si
 ciałem astralnym przy 
przekazywaniu pr�dów my	lowych do mózgu fizycznego. Podczas snu jednak, kiedy mózg 
fizyczny jest bezczynny, ciało astralne, jako nie do	� rozwini
te, nie potrafi odbiera� wra�e� 
na własny rachunek. Oznacza to, �e człowiek pozostaje w stanie nie	wiadomo	ci, poniewa� 
nie potrafi wypowiedzie� si
 za po	rednictwem tego słabo rozwini
tego ciała astralnego. U 
osoby słabo rozwini
tej wy�sze składniki, czyli człowiek wła	ciwy, pozostaj� u	pione prawie 
w takim samym stopniu jak ciało fizyczne. 
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O	rodki wra�liwo	ci mieszcz�ce si
 w tym ciele mog� podlega� działaniu przelotnych 
my	lokształtów, a sam człowiek reaguje na bod�ce, działaj�c na ni�sz� sfer
 swojej natury. 
Obserwator postrzega to w postaci czego	 sennego i mglistego, gdy� ciału astralnemu brak 
jakiejkolwiek aktywno	ci i bezmy	lnie, leniwie unosi si
 nad u	pionym kształtem fizycznym. 

W niektórych wypadkach ciało astralne jest mniej ospałe i unosi si
 sennie, kołysane ró�nymi 
astralnymi pr�dami, rozpoznaj�c czasami inne osoby znajduj�ce si
 w podobnej sytuacji; 
doznaje wówczas zarówno przyjemnych, jak i nieprzyjemnych prze�y�, których mgliste 
wspomnienie, beznadziejnie popl�tane, a cz
sto karykaturalnie zniekształcone, ka�e mu 
rozmy	la� po przebudzeniu nad niezwykło	ci� snu. 

Inaczej wygl�da to u człowieka bardziej rozwini
tego. Wewn
trzny kształt ciała astralnego 
jest wyra�niejszy i bardziej okre	lony; stanowi dokładn� reprodukcj
 fizycznej postaci 
człowieka. Zamiast bezkształtnej mgławicy mamy teraz dokładnie zarysowany owal, 
zachowuj�cy swoj� form
 pomimo zmieniaj�cych si
 pr�dów, w	ród których si
 porusza. 

Nale��cy do tej kategorii człowiek nie jest bynajmniej w swoim ciele astralnym nie	wiadomy, 
lecz odwrotnie bardzo aktywnie my	li. Jednak�e mo�e si
 zdarzy�, �e dostrze�e on w swoim 
otoczeniu niewiele wi
cej ni� człowiek pierwotny. Dzieje si
 tak nie dlatego, �e nie potrafi 
widzie�, ale z powodu zbyt gł
bokiego pogr��enia we własnych my	lach. Bez wzgl
du na 
rodzaj my	li, jakimi jego umysł si
 zajmował w ci�gu minionego dnia, kontynuuje zwykle 
swoje rozwa�ania po za	ni
ciu i w rezultacie otacza si
 tak zwartym wytworzonym przez 
siebie murem, �e nie dostrzega niczego, co dzieje si
 poza nim. Czasem przypadkowy i 
gwałtowny bodziec z zewn�trz lub nawet jego własne mocne pragnienie mo�e rozedrze� t
 
zasłon
 z mgły i dopu	ci� do niego jakie	 okre	lone wra�enie. Lecz i w tym wypadku mgła 
prawie natychmiast si
 zamyka, a on w dalszym ci�gu 	ni, jak gdyby nic nie zaszło. 

U jeszcze bardziej rozwini
tego człowieka ciało fizyczne zasypia, astralne wymyka si
 z 
niego, a człowiek zachowuje w pełni swoj� 	wiadomo	�. Ciało astralne takiego człowieka ma 
wyra�ne zarysowane kontury i jest dobrze zorganizowane. Z wygl�du przypomina sylwetk
 
fizyczn�, a człowiek potrafi si
 nim posługiwa� jako osobnym narz
dziem, o wiele 
dogodniejszym ni� ciało fizyczne. 

Zdolno	ci odbiorcze ciała astralnego s� znacznie wi
ksze i natychmiast reaguj� na wszystkie 
wibracje, zarówno subtelne, jak i grubsze. W ciele astralnym wysoko rozwini
tego człowieka 
nie ma ju� materii zdolnej reagowa� na niskie wibracje. 

Taki człowiek rozporz�dza pełni� 	wiadomo	ci i działa aktywniej, precyzyjniej i z wi
ksz� 
zdolno	ci� zrozumienia ni� wtedy, gdy był ograniczony ci
�kim ciałem fizycznym. Co 
wi
cej, mo�e swobodnie porusza� si
 z wielk� szybko	ci� i we wszystkich kierunkach, nie 
niepokoj�c w najmniejszym stopniu 	pi�cego ciała fizycznego. Mo�e spotyka� przyjaciół, 
maj�cych swoje ciało fizyczne lub pozbawionych go, wymienia� z nimi my	li, o ile oni 
równie� s� obudzeni w 	wiecie astralnym. Mo�e tak�e spotyka� ludzi bardziej rozwini
tych i 
otrzymywa� od nich ostrze�enia i wskazówki, pomaga� mniej rozwini
tym, nawi�zywa� 
kontakty z istotami 	wiata astralnego. B
dzie równie� pozostawał pod wpływem dobrych i 
złych pr�dów astralnych, wzmacniaj�cych lub przera�aj�cych. Mo�e tak�e nawi�zywa� 
przyja�nie z mieszka�cami innych cz
	ci 	wiata, wygłasza� wykłady lub ich słucha� i, je	li 
jest uczniem, spotyka� innych uczniów. Dzi
ki dodatkowym mo�liwo	ciom, jakie daje 	wiat 
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astralny, mo�e tak�e rozwi�zywa� problemy nastr
czaj�ce powa�ne trudno	ci w 	wiecie 
fizycznym. 

Tak na przykład lekarz mo�e w czasie snu odwiedzi� pacjenta, którym si
 szczególnie 
interesuje. Zdoła uzyska� w ten sposób nowe wiadomo	ci, które by� mo�e dotr� do jego 
	wiadomo	ci na jawie w postaci przebłysków intuicji. 

U człowieka wysoce rozwini
tego ciało astralne, jako doskonale zorganizowane i 
wyposa�one w siły, staje si
 tak samo przewodnikiem 	wiadomo	ci w 	wiecie astralnym jak 
ciało fizyczne jest nim w 	wiecie fizycznym. 

Poniewa� 	wiat astralny jest w swej istocie dziedzin� nami
tno	ci i uczu�, osoby poddaj�ce 
si
 jakiemu	 uczuciu czy nami
tno	ci mog� je prze�ywa� z sił� i gwałtowno	ci� nieznan� w 
	wiecie fizycznym. Podczas gdy w 	wiecie fizycznym przewa�aj�ca cz
	� energii zostaje 
wyczerpana w trakcie przekazywania jej do sfery fizycznej, w 	wiecie astralnym wszystko 
pozostaje do dyspozycji. W zwi�zku z tym w 	wiecie astralnym mo�na odczuwa� miło	� czy 
pobo�no	� z o wiele wi
ksz� intensywno	ci�; podobnie intensywno	� cierpienia jest bez 
porównania wi
ksza. 

Dodatni� stron� takiego stanu rzeczy jest to, �e wszelki ból i cierpienie ma charakter 
dobrowolny i całkowicie podlega kontroli. Z tego te� powodu �ycie człowieka, który potrafi 
to zrozumie�, jest znacznie łatwiejsze. Opanowanie bólu fizycznego przez umysł jest 
mo�liwe, ale bardzo trudne, natomiast w 	wiecie astralnym w jednej chwili mo�na usun�� 
cierpienie, spowodowane nadmiernym uczuciem. Wystarczy dokona� aktu woli, aby 
nami
tno	� natychmiast znikn
ła. Powy�sze twierdzenie mo�e wydawa� si
 dziwne, ale 
mimo to jest ono prawdziwe, taka bowiem jest władza woli i umysłu nad materi�. 

Uzyskanie pełnej 	wiadomo	ci w ciele astralnym oznacza osi�gni
cie bardzo powa�nego 
post
pu w rozwoju. Gdy tylko człowiekowi uda si
 przerzuci� most nad przepa	ci� 
oddzielaj�c� 	wiadomo	� astraln� od fizycznej, przestaje istnie� dzie� i noc, poniewa� jego 
�ycie nabiera charakteru nieprzerwanej ci�gło	ci. Dla takiego człowieka nawet 	mier� w 
zwykłym znaczeniu tego słowa przestaje istnie�, gdy� zachowuje t
 nieprzerwan� 
	wiadomo	� nie tylko w ci�gu nocy i dnia, lecz tak�e za bram� samej 	mierci; taki stan b
dzie 
trwał do ko�ca jego pobytu w 	wiecie astralnym. 

Podró�owanie w ciele astralnym nie jest błyskawiczne, niemniej tak szybkie, �e w praktyce 
mo�na mówi� o pokonywaniu przestrzeni i czasu. Cho� człowiek pokonuje przestrze� w 
pewnym czasie, to jednak odbywa si
 to z tak� pr
dko	ci�, �e działanie odległo	ci prawie 
przestaje istnie�. W ci�gu dwóch, trzech minut mo�na okr��y� glob ziemski. 

Ka�dy kulturalny i rozwini
ty duchowo człowiek nale��cy do wy�szych ras ludzkich ma ju� 
w pełni rozwini
t� 	wiadomo	� w ciele astralnym i mo�e go u�ywa� jako narz
dzia. Nie 
czyni tego jednak stale, poniewa� nie dokonał zdecydowanego wysiłku, który pocz�tkowo 
jest niezb
dny, zanim nie wytworzy si
 odpowiedni nawyk. 

Trudno	ci pi
trz�ce si
 w tej dziedzinie przed przeci
tn� jednostk� nie polegaj� jednak na 
zdolno	ci ciała astralnego do działania. Wynikaj� one z faktu, �e przez par
 tysi
cy lat ciało 
to było przyzwyczajone do działania jedynie pod wpływem podniet, odbieranych za 
po	rednictwem ciała fizycznego. Dlatego te� ludzie nie mog� zrozumie�, �e ciało astralne 



50 
www.teozofia.org – Teozofia w Polsce 

 
 

działa we własnym 	wiecie i na własny rachunek, �e wreszcie wola mo�e wpływa� na nie 
bezpo	rednio. Ludzie zostaj� astralnie "nie przebudzeni", poniewa� przyzwyczaili si
 
wyczekiwa� na znane sobie wibracje fizyczne, aby obudziła si
 w nich astralna aktywno	�. 

W tych warunkach mo�na powiedzie�, �e s� oni "obudzeni" w 	wiecie astralnym, ale nie do 
�ycia w nim i dlatego maj� tylko mglist� 	wiadomo	� swojego astralnego otoczenia, je�eli w 
ogóle j� maj�. 

Gdy człowiek staje si
 uczniem Mistrza, zostaje zazwyczaj od razu wyrwany ze stanu 
odr
twienia w 	wiecie astralnym i w pełni obudzony do odczuwania otaczaj�cej go 
rzeczywisto	ci w tym 	wiecie. Nast
pnie zaczyna zapoznawa� si
 z nowym 	rodowiskiem i 
pracowa� w nim, tak �e godziny jego snu nie s� ju� jałowe, lecz wypełniaj� si
 intensywnym i 
po�ytecznym działaniem, bez najmniejszej szkody dla wypoczynku znu�onego ciała 
fizycznego. 

Poniewa� tym zagadnieniem zajmiemy si
 bardziej szczegółowo pó�niej, teraz jedynie 
nadmienimy, �e nawet przed osi�gni
ciem tego stadium rozwoju mo�na wykonywa� du�o 
po�ytecznej pracy w czasie snu. Człowiek, który zasypia maj�c w pami
ci powzi
ty 
wcze	niej zamiar wykonania pewnej pracy, niew�tpliwie b
dzie czynił dalsze wysiłki w tym 
kierunku, gdy tylko uwolni si
 od zapadaj�cego w sen ciała fizycznego. Kiedy jednak owa 
praca zostanie wykonana, prawdopodobnie znowu ogarnia go mgła jego egocentrycznych 
my	li, chyba �e ju� przyzwyczaił si
 do podejmowania nowych czynno	ci niezale�nie od 
mózgu fizycznego. Czasami zaplanowana praca wypełnia całkowicie czas po	wi
cony na sen, 
tak i� człowiek wykorzystuje swoje siły w całej pełni, na miar
 swojego astralnego rozwoju. 

Ka�dy z nas powinien co wieczór podejmowa� postanowienie wykonania czego	 
po�ytecznego w sferze astralnej, na przykład podtrzymania kogo	 na duchu, wykorzystania 
swej woli do przekazania siły osłabionemu przyjacielowi uspokojenia podnieconej osoby (np. 
własnego dziecka) lub 	wiadczenia innych podobnych usług. 

Rezultaty takiego działania s� absolutnie pewne i je�eli udzielaj�cy pomocy b
dzie 
obserwował uwa�nie �ycie, to w sferze fizycznej znajdzie dowody skuteczno	ci swoich 
zabiegów. 

Istniej� cztery sposoby obudzenia aktywnej 	wiadomo	ci w ciele astralnym: 

1. Droga zwykłego post
pu ewolucyjnego, który odbywa si
 powoli, ale pewnie. 

2. Zdecydowany i wytrwały wysiłek człowieka, który poznawszy niezb
dne fakty zmierza do 
rozproszenia wewn
trznej mgły i stopniowo przezwyci
�a bezwład, do którego si
 
przyzwyczaił. Aby to osi�gn��, przed zapadni
ciem w sen powinien sobie postanowi�, �e po 
obudzeniu si
 w 	wiecie astralnym postara si
 co	 dostrzec lub wykona jak�	 po�yteczn� 
prac
. Jest to przyspieszeniem naturalnego procesu ewolucji. Po��dane jest, aby człowiek 
rozwin�ł najpierw w sobie zdrowy rozs�dek i cechy moralne po to, by nie nadu�ył zdolno	ci, 
jakie mo�e osi�gn�� i nie przeraził si
, gdy znajdzie si
 w obliczu sił, których nie potrafi 
poj�� ani opanowa�. 

3. Przypadek lub zastosowanie niedozwolonych praktyk magicznych, co pozwala na rozdarcie 
zasłony w takim stopniu, �e ju� nigdy nie b
dzie mo�na jej opu	ci�. 
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4. Pomoc przyjaciela, który mo�e działa� z zewn�trz na otaczaj�c� człowieka powłok
 i 
stopniowo budzi� w nim jego wy�sze mo�liwo	ci. Tego nie powinno si
 robi� bez 
uprzedniego stwierdzenia, �e osoba, która ma by� w ten sposób obudzona, jest odwa�na i ma 
inne kwalifikacje, niezb
dne do wykonania po�ytecznej pracy. 

Zapotrzebowanie na współpracowników w sferze astralnej jest tak du�e, i� ka�dy kandydat 
mo�e by� pewny, �e jego obudzenie nie ulegnie najmniejszej zwłoce, z chwil� gdy oka�e si
 
do tego gotowy. 

Mo�na jeszcze doda�, �e gdy w 	wiecie astralnym zostaje przebudzone dziecko, to rozwój 
jego ciała astralnego nast
puje tak szybko, �e staje si
 ono niebawem niemal równe ciału 
astralnemu człowieka dorosłego i wyprzedza znacznie, je�eli chodzi o u�yteczno	�, rozwój 
ciała astralnego człowieka astralnie nie obudzonego, chocia�by był najm�drzejszy. 

Nawet je�eli ego uzewn
trzniaj�ce si
 przez ciało dziecka miało odpowiednie kwalifikacje 
moralne i cho�by wyra�nie je przejawiało w poprzednich �ywotach, �aden okultysta nie 
we�mie na siebie odpowiedzialno	ci za obudzenie go w 	wiecie astralnym. Kiedy mo�liwe 
jest obudzenie dzieci w ten sposób, staj� si
 one najlepszymi współpracownikami w sferze 
astralnej i oddaj� si
 swojej pracy z zapałem i godnym podziwu po	wi
ceniem. 

O ile obudzenie w 	wiecie astralnym jest stosunkowo łatwe, o tyle ponowne u	pienie jest 
wła	ciwie niemo�liwe, chyba �e zastosuje si
 jak najbardziej w tym wypadku niepo��dane 
działanie mesmeryzmu. 

Tak wi
c �ycie na jawie i �ycie podczas snu przedstawiaj� si
 w rzeczywisto	ci jako jedno	�. 
Podczas snu zdajemy sobie z tego faktu spraw
 i zachowujemy ci�gło	� pami
ci obu stanów 
�ycia. Znaczy to, �e pami
� astralna zawiera w sobie tak�e pami
� fizyczn�, natomiast 
pami
� fizyczna nie zawsze obejmuje wspomnienia dozna� astralnych. 

Zjawisko chodzenia we 	nie (somnambulizm) mo�e by� wywołane w rozmaity sposób: 

1. Ego mo�e oddziaływa� bardziej bezpo	rednio na ciało fizyczne podczas nieobecno	ci ciała 
astralnego i mentalnego. Człowiek pisze wtedy wiersze, maluje obrazy itp., znacznie 
przewy�szaj�ce to, czego mógłby dokona� w tej dziedzinie na jawie. 

2. Ciało fizyczne mo�e pracowa� automatycznie sił� przyzwyczajenia bez kontroli ze strony 
swojego wła	ciciela. 

3. Inna istota wcielona lub pozbawiona ciała mo�e zawładn�� ciałem 	pi�cego człowieka i 
wykorzysta� je do własnych celów. Tak si
 zdarza osobom o silnym wła	ciwo	ciach 
medialnych, które maj� poszczególne ciała słabiej ze sob� powi�zane, w zwi�zku z tym 
łatwiej je rozdzieli�. U osób normalnych opuszczenie ciała fizycznego na okres snu przez 
ciało astralne nie otwiera drogi obsesji obcej istoty, gdy� ego zachowuje zawsze 	cisł� wi
� 
ze swym ciałem fizycznym i w razie niebezpiecze�stwa zostaje natychmiast przywołane. 

4. Wr
cz przeciwne warunki mog� równie� wywoła� podobny rezultat. Gdy poszczególne 
ciała s� ze sob� mocniej zwi�zane, człowiek zamiast odwiedzi� w ciele astralnym jakie	 
miejsce, ci�gnie za sob� równie� ciało fizyczne, poniewa� nie daje si
 ono całkowicie 
oddzieli�. 
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5. Prawdopodobnie somnambulizm ma te� zwi�zek ze zło�onym problemem ró�norodnych 
pokładów 	wiadomo	ci u człowieka, które w zwykłych warunkach nie mog� si
 przejawi�. 

Całkiem podobny do �ycia we 	nie jest stan transu, b
d�cy po prostu stanem snu, wywołanym 
w sposób sztuczny lub anormalny. Media i osoby sensytywne opuszczaj� nader łatwo swoje 
ciało fizyczne i przenosz� si
 ze swoj� 	wiadomo	ci� do ciała astralnego, przy czym dzieje si
 
to zazwyczaj nie	wiadomie. Ciało astralne mo�e wówczas wykonywa� swe czynno	ci, na 
przykład przenosi� si
 do odległych miejsc, zbiera� tam spostrze�enia o otaczaj�cych je 
przedmiotach i przenosi� je do ciała fizycznego. Ciało astralne medium mo�e przekazywa� 
swoje spostrze�enia za po	rednictwem ciała fizycznego, spoczywaj�cego w transie. Na ogół 
jednak, gdy medium wychodzi z transu, mózg fizyczny nie zachowuje 	ladów tych dozna� i 
nie pozostaje w nim nic z uzyskanych do	wiadcze�. 

Niekiedy, ale praktycznie bardzo rzadko, ciało astralne potrafi przekaza� mózgowi 
fizycznemu trwalsze wra�enia, tak �e medium potrafi sobie przypomnie� wiadomo	ci 
uzyskane podczas transu. 

 

ROZDZIAŁ X: SNY 

�wiadomo	� oraz działanie w ciele astralnym to jedna sprawa natomiast pami
� o tej astralnej 
	wiadomo	ci i działalno	ci przejawiaj�ca si
 w mózgu jest rzecz� zgoła odmienn�. Istnienie 
lub brak pami
ci fizycznej w niczym nie wpływa na 	wiadomo	� w sferze astralnej ani na jej 
zdolno	ci swobodnego działania w ciele astralnym. W istocie rzeczy człowiek nie tylko mo�e 
to robi�, ale cz
sto faktycznie porusza si
 i działa swobodnie w ciele astralnym podczas snu 
ciała fizycznego, a potem powraca do ciała fizycznego bez najmniejszego 	ladu w pami
ci o 
wykonanej pracy. 

Brak ci�gło	ci pami
ciowej pomi
dzy �yciem fizycznym i astralnym jest spowodowany b�d� 
niedostatecznym rozwojem ciała astralnego, b�d� te� wynika z niedoskonało	ci pomostu 
eterycznego mi
dzy ciałem astralnym a stałym ciałem fizycznym. Pomost ten utworzony jest 
z g
stej tkanki materii atomowej, przez któr� musz� si
 przedostawa� wibracje i która 
powoduje krótk� chwil
 nie	wiadomo	ci pomi
dzy snem i jaw�, podobn� do zasłony. 

Jedynym sposobem doprowadzenia pami
ci zdarze� ze 	wiata astralnego do mózgu 
fizycznego jest odpowiedni rozwój ciała astralnego oraz przebudzenie si
 eterycznych czakr, 
których rola polega mi
dzy innymi na przekazywaniu sił z poziomu astralnego do 
eterycznego. Ponadto w mózgu musi by� czynna przysadka, gdy� w niej skupiaj� si
 wibracje 
astralne. 

Zdarza si
, �e po przebudzeniu mamy wra�enie, i� w czym	 uczestniczyli	my, ale nie 
pami
tamy w czym. Oznacza to funkcjonowanie w nas 	wiadomo	ci astralnej, chocia� 
zdolno	ci odbiorcze naszego mózgu okazały si
 niewystarczaj�ce do odnotowania tego 
zdarzenia w pami
ci. Czasami człowiekowi w ciele astralnym udaje si
 odzwierciedli� jakie	 
wra�enie w sobowtórze eterycznym i w ciele stałym, dzi
ki czemu pozostanie �ywe 
wspomnienie z �ycia astralnego. Tak bywa wtedy, kiedy chodzi o zdarzenie astralne, które 
człowiek uwa�a za tak wa�ne, �e powinien o tym pami
ta� w sferze fizycznej. Jednak�e takie 
wspomnienie zwykle bardzo szybko znika i nie daje si
 z powrotem odtworzy�. 
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Podejmowane w tym celu wysiłki wywołuj� silne wibracje mózgu fizycznego, które 
zagłuszaj� delikatniejsze wibracje astralne i czyni� te usiłowania bezowocnymi. Bywaj� 
równie� zdarzenia wywołuj�ce w ciele astralnym tak silne wra�enia, �e odbijaj� si
 one w 
mózgu fizycznym drog� swoistej reperkusji. 

W innych wypadkach mo�e si
 uda� przekazanie wiadomo	ci do mózgu fizycznego, ale bez 
przekazania pami
ci miejsca i sposobu ich zdobycia. Potwierdzeniem mog� by� zdarzaj�ce 
si
 nagle rozwi�zania trudnych kwestii lub nowe spojrzenie na niejasne dotychczas problemy. 
W takich sytuacjach mo�na przyj��, i� jest to oznaka post
pu w organizacji i działaniu ciała 
astralnego, mimo �e ciało fizyczne nadal tylko cz
	ciowo potrafi odbiera� wra�enia astralne. 

Kiedy mózg fizyczny przejawia receptywno	�, sny nagle nabieraj� sensu, staj� si
 rozs�dne i 
logiczne. Podczas snu niewielu ludzi troszczy si
 o to, czy mózg fizyczny b
dzie co	 
pami
tał, a ponad dziewi
�dziesi�t procent bardzo niech
tnie powraca do ciała fizycznego. 

Powrót do ciała stałego jest odczuwany jako ci
�ki przymus, jako konieczno	� wło�enia 
ci
�kiego i grubego skafandra. Rado	� �ycia w 	wiecie astralnym jest tak ogromna �e w 
porównaniu z ni� �ycie fizyczne traci swój urok i wydaje si
, i� w ogóle nie jest ono �yciem. 
Wi
kszo	� ludzi powrót do ciała fizycznego traktuje jak codzienne pój	cie do pracy. Gdyby 
nie byli zmuszeni, nie robiliby tego. 

U osób wysoko rozwini
tych zdarza si
, �e pomost eteryczny ju� został zbudowany i w 
zwi�zku z tym istnieje doskonała ci�gło	� 	wiadomo	ci pomi
dzy �yciem astralnym i 
fizycznym. Dla nich �ycie przestaje składa� si
 z dni pami
ci i nocy zapomnienia, lecz staje 
si
 stanem ci�gło	ci, nieprzerwanej w ci�gu wielu lat, 	wiadomo	ci. 

Osoba nie maj�c� pami
ci astralnej czasami mo�e bezwiednie (wskutek wypadku, choroby) 
lub 	wiadomie (przez stosowanie pewnych praktyk) stworzy� pomost ponad przepa	ci� 
dziel�c� 	wiadomo	� astraln� od fizycznej. Od tej chwili jej 	wiadomo	� b
dzie ci�gła, a 
pami
� zdarze� w czasie snu stanie si
 doskonała. Konieczne jest jednak, aby rozwin
ła ona 
uprzednio w pełni swoj� 	wiadomo	� w ciele astralnym. Samo bowiem rozdarcie zasłony 
pomi
dzy 	wiatem fizycznym a astralnym jest gwałtowne, ale rozwój ciała astralnego odbywa 
si
 znacznie wolniej. 

�ycie w czasie snu mo�e si
 wybitnie zmieni� wskutek rozwoju umysłowego. Ka�dy impuls 
wysyłany przez umysł do mózgu fizycznego musi przej	� przez ciało astralne. Poniewa� 
materia astralna jest wra�liwsza na wibracje my	lowe ni� fizyczna, skutki spowodowane 
przez nie w ciele astralnym s� równie� odpowiednio wi
ksze. Kiedy wi
c człowiek osi�gnie 
doskonał� kontrol
 nad umysłem, a wi
c nauczy si
 panowa� nad swoim mózgiem, posi�dzie 
sztuk
 koncentracji i umiej
tno	� my	lenia według swej woli, wówczas zajd� takie same 
zmiany w jego �yciu astralnym; je	li b
dzie przekazywał mózgowi wspomnienia z tego �ycia, 
to jego sny stan� si
 �ywe, rozs�dne, dokładne, a nawet pouczaj�ce. 

Ogólnie mówi�c, im bardziej mózg jest wdro�ony do reagowania na wibracje ciała 
mentalnego, tym łatwiejsze jest powi�zanie 	wiadomo	ci fizycznej i astralnej. Mózg powinien 
stawa� si
 coraz bardziej posłusznym narz
dziem, działaj�cym zgodnie z impulsami jego 
woli. 
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Zwykłe wydarzenia b
d�ce przedmiotem snu nie zakłócaj� pracy człowieka w 	wiecie 
astralnym, poniewa� tego typu sny s� wytworem mózgu fizycznego, podczas gdy prawdziwy 
człowiek jest nieobecny i uczestniczy w czym	 innym. W istocie rzeczy to, czym zajmuje si
 
mózg, nie ma wi
kszego znaczenia, dopóki pozostaje wolny od niepo��danych my	li. 

Na ogół trudno jest zmieni� bieg snu po jego rozpocz
ciu, mo�na natomiast kontrolowa� 
samo �ycie i to w niemałym stopniu. Szczególnie wa�ne jest, by ostatnia my	l przed 
za	ni
ciem była wzniosła i szlachetna, poniewa� od tego zale�y w du�ym stopniu charakter 
przyszłych snów. 

Pami
tajmy, �e nieczysta lub zła my	l przyci�ga złe sny oraz nieczyste my	li, siły i istoty, 
oddziałuj�ce na umysł, a tak�e na ciało astralne i zmierzaj�ce do pobudzenia niskich, 
przyziemnych pragnie�. Z drugiej strony wzniosła, pozytywna, szlachetna i czysta my	l 
automatycznie przyci�ga inne elementale, stworzone podobnym wysiłkiem, co powoduje, i� 
sny s� wzniosłe i czyste. 

W formowaniu snów bior� udział nast
puj�ce czynniki: 

1. Mózg fizyczny (ni�szy) ze swoj� dzieci
c� pod	wiadomo	ci� i przyzwyczajeniem 
wyra�ania ka�dej podniety w formie obrazów. 

2. Eteryczna cz
	� mózgu, przez któr� nieustannie przes�cza si
 ła�cuch nie powi�zanych ze 
sob� obrazów. 

3. Ciało astralne pulsuj�ce gwałtownymi falami pragnie� i uczu�. 

4. Ego (w ciele przyczynowym), które mo�e przebywa� w dowolnym stanie 	wiadomo	ci, od 
absolutnej niemal niewra�liwo	ci a� do pełnej, doskonałej wiedzy na temat swoich zdolno	ci. 

Kiedy człowiek zasypia, ego wycofuje si
, pozostawiaj�c swym rozmaitym ciałom wi
ksz� 
ni� zazwyczaj swobod
 �ycia na własny sposób. Te oddzielne ciała s�: 

– wra�liwsze na zewn
trzne podniety; 

– maj� własn�, szcz�tkow� 	wiadomo	�. 

W rezultacie powstaj� odpowiednie warunki do tworzenia si
 snów, jak równie� do budzenia 
si
 w mózgu chaotycznych wspomnie� o do	wiadczeniach innych ciał podczas snu. Owe 
chaotyczne sny mog� by� spowodowane przez: 

– szereg nie powi�zanych obrazów i automatyczne, bezsensowne przemiany, zachodz�ce w 
ni�szym mózgu fizycznym; 

– przypadkowy strumie� my	li, przepływaj�cy przez eteryczn� cz
	� mózgu; 

– nieustaj�ce fale ziemskich pragnie�, pojawiaj�ce si
 w ciele astralnym, i prawdopodobnie 
pobudzane przez wpływy astralne; 

– niedoskonałe próby dramatyzowania ze strony mało rozwini
tego ego; 
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– współdziałanie kilku z wymienionych wy�ej czynników. 

Sny mózgu fizycznego  

Wiemy, �e kiedy podczas snu ego czasowo zawiesza kontrol
 nad mózgiem, to ciało fizyczne 
zachowuje w pewnym stopniu 	wiadomo	�, cho� nader mglist�. Ponadto istnieje zbiorowa 
	wiadomo	� pojedynczych komórek ciała fizycznego. Władza 	wiadomo	ci fizycznej nad 
mózgiem jest o wiele słabsza ni� władza ego i dlatego zmiany czysto fizyczne mog� 
oddziaływa� na mózg w du�o wi
kszym stopniu. Przykładami takich fizycznych zaburze� 
mog� by� zakłócenia w kr��eniu krwi, niestrawno	�, gor�co lub zimno itp. 

Przy�miona 	wiadomo	� fizyczna ma pewne szczególne cechy: 

– jest w znacznym stopniu zautomatyzowana; 

– nie potrafi uchwyci� �adnej my	li inaczej jak w formie, w której sama wyst
puje, skutkiem 
czego wszelkie bod�ce organizmu zostaj� natychmiast przeobra�one w obrazy 
postrze�eniowe; 

– nie jest zdolna do rozumienia abstrakcyjnych poj
� i natychmiast przekształca je 
wyimaginowane postrze�enia; 

– ka�da my	l dotycz�ca jakiej	 miejscowo	ci powoduje natychmiastowe przeniesienie si
 
	wiadomo	ci do tego miejsca; 

– nie ma �adnej mo�liwo	ci oceny kolejno	ci, warto	ciowania i obiektywizowania 
ukazuj�cych si
 jej obrazów: odbiera tak jak widzi i nigdy niczemu si
 nie dziwi, nawet je�eli 
jest to niedorzeczno	�; 

– podlega prawu kojarzenia my	li, a wi
c potrafi popl�ta� obrazy niczym ze sob� nie 
zwi�zane poza tym, �e przedstawiaj� fakty s�siaduj�ce ze sob� w czasie; 

– ma szczególn� wra�liwo	� na najsłabsze nawet bod�ce zewn
trzne, np. d�wi
ki czy 
dotkni
cia; 

– nadaje im olbrzymie rozmiary i zniekształca w niewiarygodnym stopniu. 

Tak wi
c mózg fizyczny mo�e wprowadzi� zam
t i przesad
 do wielu snów, jakkolwiek nie 
do wszystkich. 

Sny mózgu eterycznego  

Mózg eteryczny jest jeszcze wra�liwszy na zewn
trzne wpływy podczas snu ciała ni� w 
warunkach 	wiadomo	ci na jawie. Gdy umysł aktywnie pracuje, mózg jest całkowicie zaj
ty i 
pozostaje praktycznie rzecz bior�c niedost
pny dla uderzaj�cych we� zewn
trznych my	li. 
Jednak w okresie bezczynno	ci natychmiast si
 otwiera i przepływaj� przez niego chaotyczne 
my	li. 
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U zdecydowanej wi
kszo	ci ludzi przewijaj�ce si
 przez mózg my	li nie s� ich własnymi, ale 
stanowi� fragmenty my	li rzucanych w przestrze� przez innych. W efekcie ka�da bł�kaj�ca 
si
 my	l, zwłaszcza w czasie snu, znajduj�c w mózgu 	pi�cego co	, co z ni� harmonizuje, 
zostaje przyj
ta i przyswojona, daj�c pocz�tek dłu�szemu szeregowi my	li. Po ich 
wyczerpaniu przez mózg zaczynaj� ponownie przepływa� chaotyczne my	li, bez �adnego 
zwi�zku czy celu. 

Wypada jedynie zauwa�y�, �e w obecnym stadium ewolucji 	wiata w przestrzeni dominuj� 
zdecydowanie złe my	li. Dla człowieka o nie kontrolowanym umy	le stwarzaj� one pokusy, 
którym trudno si
 oprze�. 

Trzeba te� podkre	li�, �e nawet gdy takie my	lowe pr�dy zostan� powstrzymane wol� drugiej 
osoby, mózg eteryczny 	pi�cego człowieka nie pozostaje całkowicie bierny, ale powoli i 
ospale zaczyna tworzy� obrazy z zapasu własnych wspomnie�. 

Sny astralne  

Z reguły s� nimi wspomnienia z �ycia i działalno	ci ciała astralnego podczas snu ciała 
fizycznego, odbite w mózgu fizycznym. U nieprzeci
tnie rozwini
tej osoby ciało astralne 
mo�e si
 przenosi� na znaczne odległo	ci od ciała fizycznego i przynosi� ze sob� mniej lub 
bardziej dokładne wra�enia z odwiedzanych miejsc lub kontaktów ze spotkanymi osobami. 
Ciało astralne jest bardzo wra�liwe na ka�d� my	l czy sugesti
 zwi�zan� z pragnieniem lub 
uczuciem, chocia� natura pragnie�, która najszybciej znajduje odd�wi
k w ciele astralnym, 
zale�y od stopnia rozwoju jego wła	ciciela oraz od zwi�zanej z tym czysto	ci jego ciała 
astralnego. 

Ciało astralne jest zawsze wra�liwe na pr�dy my	lowe, a kiedy umysł przestaje je 
kontrolowa�, zaczyna reagowa� na pochodz�ce z zewn�trz bod�ce. W czasie snu jest jeszcze 
bardziej podatne na takie wpływy. W rezultacie człowiek, który pokonał w sobie fizyczne 
pragnienie spo�ywania alkoholu, mo�e 	ni� o piciu i znajdowa� w tym przyjemno	�. W ci�gu 
dnia pragnienia ciała astralnego s� pod kontrol� woli, spod której uwalniaj� si
 w czasie snu, 
podobnie jak ciało astralne mo�e w pewnym stopniu wymkn�� si
 spod władzy ego i wtedy, 
zapewne pod wpływem astralnym, stare przyzwyczajenia odzywaj� si
 na nowo. 

Ten rodzaj snów cz
sto wyst
puje u osób, które poddaj� swoje pragnienia władzy woli. 

Mo�e si
 zdarzy� i tak, �e człowiek oddaj�cy si
 pija�stwu w poprzednim �yciu posiada 
jeszcze w swoim ciele astralnym troch
 materii przyci�gni
tej przez wibracje pija�stwa, 
wytworzone przez 	lady tego nałogu w atomie permanentnym. Mimo �e ta materia nie ulega 
o�ywieniu w obecnym �yciu, to jednak w czasie snu, kiedy słabnie władza ego, mo�e 
reagowa� na dochodz�ce z zewn�trz wibracje pija�stwa i wtedy wła	nie człowiek 	ni o tym, 
�e pije. Takie sny, je�eli rozumie si
 ich podło�e, nie powinny wzbudza� niepokoju; niemniej 
s� one w pewnym sensie ostrze�eniem i zarazem przypomnieniem, �e jeszcze istnieje 
mo�liwo	� obudzenia si
 na nowo ��dzy picia. 

Sny ego  

W trakcie procesu rozwojowego zachodz� du�e zmiany w naturze ciała astralnego, ale jeszcze 
wi
ksze dokonuj� si
 w ego, czyli w prawdziwym człowieku, który mieszka w ciele. Kiedy, 
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ciało astralne ma posta� jedynie unosz�cego si
 mglistego obłoku ego równie� pogr��a si
 we 
	nie jak ciało fizyczne, gdy� jest niewra�liwe na oddziaływanie swojej własnej sfery. Nawet 
gdyby jaka	 idea, przynale�na do tej sfery, zdołała do� dotrze�, to ego nie potrafiłoby jej 
przekaza� mózgowi fizycznemu, poniewa� ma zbyt słab� władz
 nad swoimi ni�szymi 
ciałami. 

Pogr��eni we 	nie ludzie znajduj� si
 w ró�nych stanach 	wiadomo	ci – od całkowitego 
zapomnienia do pełni astralnej 	wiadomo	ci. Nie nale�y jednak zapomina�, �e cho� ego mo�e 
mie� wiele wa�nych do	wiadcze� w wy�szych sferach bytu, to jednak nie musi by� niezdolne 
do przekazania tych wiadomo	ci do mózgu. To sprawia, �e człowiek nic nie pami
ta w 
	wiecie fizycznym albo ma do	� mgliste wspomnienia. 

Zasadnicze charakterystyczne cechy 	wiadomo	ci i do	wiadcze� ego, bez wzgl
du na to, czy 
docieraj� one do pami
ci fizycznego mózgu, s� nast
puj�ce: 

1. Miara czasu i przestrzeni jest dla ego w stanie snu czym	 odmiennym od tej, któr� człowiek 
posługuje si
 na jawie. Dla ego czas i przestrze� prawie nie istniej�. Znane s� przykłady, w 
których ego do	wiadczało prze�y� trwaj�cych, zdawałoby si
, całe lata, podczas gdy według 
naszej miary upłyn
ło zaledwie kilka chwil. 

2. Ego ma szczególn� zdolno	�, czy mo�e przyzwyczajenie, do natychmiastowego 
"dramatyzowania". Tak wi
c d�wi
k fizyczny lub dotkni
cie mog� dotrze� do ego nie za 
po	rednictwem mechanizmu nerwowego, ale w ułamku sekundy, i to nawet wcze	niej, ni� 
dotr� do mózgu fizycznego. Ten ułamek sekundy wystarczy, aby ego stworzyło co	 w rodzaju 
dramatu lub kilka scen, prowadz�cych do kulminacyjnego zdarzenia, które powoduje 
obudzenie si
 ciała fizycznego. 

Mózg fizyczny miesza subiektywny sen z obiektywnym zdarzeniem i dlatego człowiek 
wyobra�a sobie, �e faktycznie prze�ył to, co mu si
 	niło. 

Jednak�e to przyzwyczajenie do dramatyzowania jest wła	ciwe ego jeszcze, jak si
 wydaje, 
słabo rozwini
temu duchowo. W miar
 rozwoju ego wznosi si
 ponad takie zabawy swojego 
dzieci�stwa. Człowiek, który osi�gn�ł ci�gło	� 	wiadomo	ci, jest tak bardzo zaj
ty 
działaniem w wy�szej sferze bytu, �e nie traci energii na podobne dramatyzacje, co w 
konsekwencji powoduje u niego zanik takich snów. 

3. Ego ma w pewnej mierze zdolno	� przewidywania i potrafi czasami przewidzie� z góry 
przyszłe, mog�ce zaistnie� wydarzenia, o ile si
 im nie zapobiegnie, a tak�e poinformowa� o 
tym mózg fizyczny. S� to sny prorocze lub ostrzegawcze, których odnotowano bardzo du�o. 
W niektórych sytuacjach mo�na skorzysta� z takiego ostrze�enia i podj�� wła	ciwe kroki. 

4. Ego, pozostaj�c podczas snu poza granicami ciała, my	li, jak si
 wydaje, symbolami. 
Wyobra�enia, których przekazanie w 	wiecie fizycznym wymaga wielu słów, zostaj� 
przekazane jednym symbolicznym obrazem. Je�eli taka my	l zostanie przeniesiona do mózgu, 
a ten przypomni j� sobie na jawie, to umysł ma mo�liwo	� przetworzenia jej w słowa; cz
sto 
jednak pozostaje ona w mózgu ciała fizycznego jako zagadkowy, nie wyja	niony symbol, 
który mo�e spowodowa� zamieszanie. W tej kategorii snów mo�na przyj��, �e ka�da osoba 
ma własny system symboli. 
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Je	li człowiek pragnie mie� po�yteczne sny, pomocnymi mog� by�: 

– Suszupti, czyli 	wiadomo	� działaj�ca w ciele mentalnym i zdolna przekazywa� swoje 
do	wiadczenia do mózgu; 

– Turiya, czyli stan transu, w którym 	wiadomo	� działa w sferze buddhi, ale jest tak bardzo 
oddzielona od mózgu, �e wspomnienia o jej prze�yciach nie mog� by� łatwo odtworzone za 
pomoc� zewn
trznych 	rodków. 

Nale�y jednak pami
ta�, �e znaczenie tych terminów jest wzgl
dne i zmienia si
 w zale�no	ci 
od kontekstu. Tak wi
c w pewnej interpretacji d�agratu sfera astralna i fizyczna jest tak 
powi�zana, �e siedem ich działów (sfer) odpowiada czterem stanom skupienia materii 
fizycznej i trzem rozległym działom materii astralnej. 

 

ROZDZIAŁ XI: CI�GŁO�	 �WIADOMO�CI 

Przypomnijmy, �e człowiek przenosz�cy centrum 	wiadomo	ci z jednego ciała do drugiego 
(np. z ciała fizycznego do astralnego i odwrotnie) nie trac�c jej ci�gło	ci, musi mie� 
rozwini
ty system poł�cze� pomi
dzy tymi ciałami. Zdecydowana wi
kszo	� ludzi nie jest 
	wiadoma istnienia owych poł�cze�, co sprawia, �e poł�czenia te nie s� aktywnie o�ywione i 
pozostaj� w stanie podobnym do tego, w jakim znajduj� si
 fizyczne organy szcz�tkowe. 
Mog� si
 rozwin�� wył�cznie przez u�ywanie, a do działania pobudza si
 je skupieniem 
uwagi i sił� woli. 

Wola wyzwala i kieruje kundalini. Je�eli jednak ciała człowieka nie zostały przedtem 
oczyszczone, kundalini staje si
 energi� niszcz�c�, zamiast o�ywiaj�c�. To jest przyczyn� 
nacisku, jaki kład� wszyscy okulty	ci na konieczno	� uprzedniego oczyszczenia si
, zanim 
zacznie si
 uprawia� prawdziw� jog
. 

Kiedy człowiek jest przygotowany do otrzymania pomocy przy o�ywianiu poł�cze�, 
niezawodnie j� otrzyma od tych, którzy stale poszukuj� sposobno	ci do pomagania 
powa�nym i bezinteresownym aspirantom. Wówczas pewnego dnia człowiek, pozostaj�c w 
pełni 	wiadomo	ci, spostrze�e, jak wymyka si
 z ciała fizycznego, i nie trac�c ani przez 
chwil
 	wiadomo	ci odkrywa, �e jest wolny. 

Pó�niejsza praktyka sprawia, �e przej	cie z jednego ciała do drugiego staje si
 spraw� 
zwyczajn� i łatw�, Rozwój poł�cze� likwiduje przepa	� pomi
dzy 	wiadomo	ci� fizyczn� i 
astraln�, a ci�gło	� 	wiadomo	ci staje si
 doskonała. 

Ucze� nie tylko ma si
 nauczy� dokładnego postrzegania w 	wiecie astralnym, ale równie� 
wiernego przenoszenia pami
ci o tym, co widział, z mózgu astralnego do fizycznego; aby mu 
w tym pomóc, �wiczy si
 go w przenoszeniu 	wiadomo	ci bez powodowania w niej przerwy, 
ze sfery fizycznej do astralnej i mentalnej oraz z powrotem. Jest to bardzo wa�ne, dopóki 
bowiem ucze� nie opanuje tego w bezbł
dny sposób, zawsze istnieje mo�liwo	� powstania 
luk lub zniekształce� w jego wspomnieniach na skutek przerw, rozdzielaj�cych okresy 
	wiadomo	ci w poszczególnych sferach. Zdobywszy te umiej
tno	ci, ucze� zyskuje 
mo�liwo	� wykorzystania swoich zdolno	ci astralnych nie tylko w czasie snu lub transu 
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(b
d�c poza ciałem fizycznym), ale tak�e pozostaj�c w pełni 	wiadomym w zwykłym �yciu 
fizycznym. 

Aby 	wiadomo	� fizyczna mogła wł�czy� 	wiadomo	� astraln�, niezb
dne jest odpowiednie 
rozwini
cie przysadki i w pełni czynna czwarta spirala w atomach. 

Poza metod� polegaj�c� na przenoszeniu 	wiadomo	ci z jednego poziomu na drugi w obr
bie 
tej samej sfery bytu – na przykład z astralnego poziomu atomowego na najni�szy poziom 
mentalny, istnieje jeszcze inna linia poł�cze�, nazywana "atomowym skrótem drogi". 

Je�eli wyobrazimy sobie atomowe strefy (poziomy) 	wiata astralnego, mentalnego itd. jako 
le��ce obok siebie wzdłu� jakiego	 pr
ta, to inne strefy tych 	wiatów mo�na wyobrazi� sobie 
jako zwisaj�ce w skr
tach z innego pr
ta. Aby przej	� z atomowej strefy jednego 	wiata do 
drugiej, wystarczy posun�� si
 skrócon� drog� wzdłu� pr
ta, zamiast opuszcza� si
 i wznosi� 
w gór
 przez zwisaj�ce skr
ty, symbolizuj�ce ni�sz� stref
. 

Normalny tok naszego my	lenia przebiega zwykle w dół przez wszystkie strefy, lecz błysk 
geniuszu, nagła, rozja	niaj�ca wszystko idea, przechodzi tylko przez strefy atomowe. 

Jest jeszcze trzecia mo�liwo	�, wypływaj�ca ze stosunków istniej�cych pomi
dzy naszymi 
sferami a kosmicznymi sferami bytu, ale jest to ju� zbyt zawiły problem, aby podejmowa� go 
przy omawianiu ciała astralnego i zjawisk 	wiata astralnego. 

Uzyskanie ci�gło	ci 	wiadomo	ci pomi
dzy 	wiatem fizycznym a astralnym nie wystarcza 
samo przez si
 do odnowienia pami
ci minionych �ywotów. W tym celu potrzeba wy�szego 
rozwoju. 

Osi�gaj�c całkowite panowanie nad ciałem astralnym, człowiek mo�e opuszcza� ciało 
fizyczne nie tylko w czasie snu, ale w ka�dej wybranej przez siebie porze i udawa� si
 w 
dowolnie odległe miejsca. 

Jednostki medialne i sensytywne, odł�czaj�c swe ciała astralne, czyni� to nie	wiadomie w 
chwili pogr��enia si
 w trans. Po zako�czeniu transu nie zachowuj� jednak pami
ci o swych 
doznaniach. Wy�wiczeni uczniowie potrafi� 	wiadomie odł�cza� si
 w ciele astralnym od 
ciała fizycznego i podró�owa� na du�e odległo	ci, zachowuj�c przy tym w pełni pami
� 
swoich prze�y�. 

Oddzielone w ten sposób ciało astralne mo�e by� postrzegane przez jednostki sensytywne lub 
przez osoby znajduj�ce si
 chwilowo w anormalnym stanie nerwowym. Znane s� liczne 
wypadki takich astralnych odwiedzin przez osoby znajduj�ce si
 na ło�u 	mierci, poniewa� w 
tym stanie wi
� pomi
dzy poszczególnymi ciałami ulega rozlu�nieniu i stwarza odpowiednie 
warunki dla zjawisk, które inaczej byłyby niemo�liwe. 

Ciało astralne uwalnia si
 równie� w niektórych chorobach. Podstawowy warunek tego typu 
astralnych podró�y stanowi bezczynno	� ciała fizycznego. 

Je	li człowiek wie, jak to zrobi�, mo�e spowodowa� lekkie zag
szczenie swojego ciała 
astralnego, przyci�gaj�c do niego z otaczaj�cej atmosfery cz�stki fizycznej materii, oraz 
zmaterializowa� si
 w ten sposób w stopniu dostatecznym, by sta� si
 fizycznie widzialnym. 
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Tym tłumaczymy "ukazywanie si
 zjaw", kiedy osoba fizycznie nieobecna odwiedza swoich 
przyjaciół. 

 

ROZDZIAŁ XII: �MIER	 A ELEMENTAL PRAGNIE
 

W chwili 	mierci 	wiadomo	� opuszcza stałe ciało fizyczne i zatrzymuje si
 na krótki czas w 
sobowtórze eterycznym, najcz
	ciej na par
 godzin, a nast
pnie przechodzi do ciała 
astralnego. 

�mier� zatem polega na odrzuceniu kolejnych powłok ego. Nie	miertelna cz
	� człowieka, po 
kolei odrzuca swoje zewn
trzne powłoki – najpierw fizyczn� stał�, nast
pnie eteryczn� i 
wreszcie astraln�. 

Prawie we wszystkich wypadkach opuszczenie ciała stałego i 	wiata fizycznego jest zupełnie 
bezbolesne, nawet po długiej i ci
�kiej chorobie. Spokój maluj�cy si
 na obliczu zmarłego 
jest powa�nym argumentem na rzecz tego twierdzenia; przemawia za nim tak�e 	wiadectwo 
wi
kszo	ci osób, które pytano o to bezpo	rednio po ich 	mierci. 

W chwili 	mierci, nawet nagłej, człowiek ogl�da całe swoje �ycie, przesuwaj�ce si
 przed 
nim z najdrobniejszymi szczegółami. W jednym momencie dostrzega cały ła�cuch przyczyn, 
działaj�cych w ci�gu jego �ycia. Widzi teraz i rozumie, jaki jest naprawd
, bez upi
ksze�, 
których �ródłem s� pochlebstwa i zakłamanie. Ogl�da własne �ycie, patrz�c jak widz na 
dopiero co opuszczony 	wiat. 

Stan 	wiadomo	ci nast
puj�cy bezpo	rednio po 	mierci jest na ogół spokojny i senny. Potem 
przychodzi krótki okres nie	wiadomo	ci, mog�cy trwa� jedynie kilka chwil. Czasami jednak 
trwa kilka minut, godzin, dni, a nawet tygodni. 

Wzajemne oddziaływanie ciała fizycznego i jego astralnego odpowiednika powoduje, i� po 
	mierci fizycznej odpowiednik astralny zachowuje sił� przyzwyczajenia posta� do której 
przywykł, skutkiem czego fizyczny wygl�d człowieka jest prawie nie zmieniony. Mówimy 
"prawie", poniewa� materia astralna jest szalenie plastyczna i pod działaniem my	li 
człowieka, który z reguły po 	mierci wyobra�a sobie własn� osob
 jako młodsz� (w 
porównaniu z wygl�dem w chwili 	mierci), ciało astralne przybiera nieco młodszy wygl�d. 

Stosunkowo szybko po 	mierci przewa�nie nast
puje du�a zmiana w budowie ciała 
astralnego, na skutek działania elementala pragnie�. 

Wi
ksza cz
	� materii ciała astralnego składa si
 z esencji elementalnej. Jest ona �ywa, cho� 
bezbronna i przej	ciowo odci
ta od ogólnej rasy astralnej esencji. Instynktownie, na o	lep i 
bezrozumnie d��y do własnych celów i przejawia wielk� pomysłowo	� w spełnianiu swoich 
pragnie� oraz w posuwaniu naprzód własnej ewolucji. 

Ewolucj� jest dla niej zst
powanie w materi
, a celem, do którego zmierza – stanie si
 
mineraln� monad�. Wskutek tego zadanie jej �ycia polega na mo�liwie jak najwi
kszym 
zbli�eniu si
 do 	wiata fizycznego i doznawaniu najni�szych wibracji. Nic nie wie i nie mo�e 
wiedzie� o człowieku, w którego ciele astralnym chwilowo przebywa. Pragnie zachowa� 
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swoje odr
bne istnienie i wyczuwa, �e mo�e to osi�gn�� jedynie przez zwi�zek z 
człowiekiem. Ma 	wiadomo	� istnienia ciała mentalnego człowieka i rozumie, �e im wi
cej 
przyci�gnie do siebie materii astralnej, tym dłu�sze b
dzie jej astralne �ycie. 

Po 	mierci ciała fizycznego esencja elementalna rozumiej�c, �e czas trwania jej odr
bnego 
�ycia jest ograniczony i �e wcze	niej czy pó�niej nast�pi równie� 	mier� astralna, stara si
, 
aby ciało astralne �yło jak najdłu�ej. W tym celu rozmieszcza i układa materi
 ciała 
astralnego w szereg koncentrycznych powłok, tak �e powłoka z najgrubszej materii znajduje 
si
 na zewn�trz. Z punktu widzenia elementala jest to najwła	ciwszy układ, poniewa� 
najgrubsza materia jest najbardziej zwarta i najlepiej potrafi wytrzyma� tarcie. 

Tak przeorganizowane ciało astralne nosi nazw
 Yatana, czyli ciało cierpienia. U człowieka 
szczególnie złego, którego ciało astralne zawiera najwi
cej najgrubszej materii, zwie si
 ono 
Dhruvan – ciało mocne. 

Powy�sze przegrupowanie ciała astralnego dotyczy tylko powierzchni odpowiednika ciała 
fizycznego, a nie powierzchni otaczaj�cego go owoidu. 

Celem tej operacji jest przeszkodzenie w swobodnym kr��eniu materii astralnej, jakie 
normalnie odbywa si
 w ciele astralnym. Ponadto człowiek w tych warunkach odpowiada 
jedynie za wibracje odebrane przez zewn
trzn� warstw
 swojego ciała astralnego. W efekcie 
zostaje on niejako zamkni
ty w klatce z materii astralnej i mo�e widzie� i słysze� tylko to, co 
si
 dzieje na jej najni�szym poziomie. 

Jakkolwiek człowiek przebywa w	ród najwznio	lejszych sił i najpi
kniejszych 
my	lokształtów, jest jednak prawie całkowicie nie	wiadomy ich istnienia, poniewa� 
cz�steczki jego ciała astralnego, które mogłyby na nie reagowa�, s� zamkni
te we wn
trzu 
ciała i niedost
pne dla tych oddziaływa�. Dodajmy, i� z uwagi na wył�czne dostrzeganie 
najgrubszej materii ciał astralnych innych osób i całkowit� nie	wiadomo	� własnych 
ogranicze�, jest przekonany, �e istoty, które ogl�da, posiadaj� wył�cznie ujemne cechy, gdy� 
tylko takie potrafi dostrzec. 

Poniewa� potrafi widzie� i odczuwa� tylko to, co jest najni�sze i najordynarniejsze, 
otaczaj�cy go ludzie wydaj� mu si
 zwyrodniałymi potworami. W tych warunkach nie mo�na 
mu si
 dziwi�, �e i 	wiat astralny uwa�a za piekło. 

Przegrupowanie cz�stek ciała astralnego dokonane przez elemental pragnie� wcale nie 
zmienia kształtu odpowiednika ciała fizycznego, chocia� zmiany nast
puj�ce z biegiem czasu 
w naturalny sposób zmierzaj� na ogół do nadania temu kształtowi bardziej subtelnego i 
uduchowionego wygl�du. 

Z biegiem czasu zewn
trzna powłoka ulega powolnemu rozpadowi i człowiek staje si
 
stopniowo zdolny do odczuwania wibracji poziomu bezpo	rednio wy�szego, wznosz�c si
 w 
ten sposób w nast
pn� sfer
 	wiata astralnego. I tak przechodzi z jednego poziomu na drugi. 
Długo	� jego pobytu na ka�dym z tych poziomów zale�y od ilo	ci i aktywno	ci materii 
danego poziomu, znajduj�cej si
 w jego ciele astralnym. 

Gdy mówimy o wznoszeniu si
 z jednego poziomu na drugi, niekoniecznie musi to oznacza� 
zmian
 miejsca i przestrzeni; chodzi raczej o przeniesienie si
 	wiadomo	ci z jednego 
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poziomu na drugi. Gdy ciało astralne człowieka ulega przegrupowaniu, ognisko jego 
	wiadomo	ci przenosi si
 z zewn
trznej powłoki do nast
pnej, wewn
trznej. W ten sposób 
człowiek stopniowo staje si
 niewra�liwy na wibracje jednego rodzaju materii, ale zaczyna 
reagowa� na wibracje materii subtelniejszej. Jeden ze 	wiatów razem ze swoj� sceneri� i 
mieszka�cami powoli rozwiewa si
 przed oczami człowieka, ale na jego miejscu pojawia si
 
nowy. 

W miar
 stopniowego rozpadania si
 powłoki, człowiek widzi, jak astralne odpowiedniki 
przedmiotów staj� si
 coraz bardziej nikłe, podczas gdy my	lokształty nabieraj� blasku i 
�ycia. Je	li co jaki	 czas spotyka drugiego człowieka, wydaje mu si
, �e jego charakter stale 
si
 poprawia. Tymczasem dzieje si
 tak tylko dlatego, �e on sam staje si
 zdolny reagowa� na 
subtelniejsze wibracje charakteru. Przegrupowanie ciała astralnego faktycznie stale utrudnia 
człowiekowi poprawne widzenie jego przyjaciół we wszystkich stadiach astralnego �ycia. 

Tego przegrupowania cz�stek ciała astralnego, wyst
puj�cego u zdecydowanej wi
kszo	ci 
ludzi, mo�na unikn�� odpowiednim aktem woli. Nikt, kto zna warunki bytu w 	wiecie 
astralnym, nie powinien dopu	ci� do przegrupowania swojego ciała astralnego przez 
elementala pragnie�. Wówczas bowiem cz�stki ciała astralnego pozostan� pomieszane jak za 
�ycia w 	wiecie fizycznym i wskutek tego człowiek, zamiast by� zamkni
tym w granicach 
jednej tylko strefy (poziomu), zachowuje swobod
 poruszania si
 na wszystkich poziomach, 
odpowiednio do budowy własnego ciała astralnego. 

Elemental pragnie� ogarni
ty na wpół 	wiadom� obaw� b
dzie si
 starał przekaza� swój l
k 
człowiekowi, który usiłuje nie dopu	ci� do przegrupowania ciała astralnego. Z tego te� 
powodu warto jest pozna� t
 spraw
 jeszcze za �ycia fizycznego. 

Je�eli jednak przegrupowanie ju� si
 dokonało, mo�na je jeszcze rozbi�. Mo�e to uczyni� 
druga osoba, pragn�ca przyj	� z pomoc� człowiekowi i umo�liwi� mu swobodne poruszanie 
si
 i prac
 w 	wiecie astralnym, a nie ograniczone poruszanie si
 na jednym tylko poziomie. 

 

ROZDZIAŁ XIII: �YCIE PO �MIERCI 

Nale�y podkre	li�, �e nie stwierdzono, by w chwili 	mierci dokonywała si
 w człowieku jaka	 
gwałtowna zmiana. Wr
cz przeciwnie – pozostaje on tym, czym był poprzednio z t� tylko 
ró�nic�, �e nie ma ju� fizycznego ciała. Nadal ma ten sam umysł, te same skłonno	ci, zalety i 
wady. Utrata fizycznego ciała, podobnie jak zmiana ubrania, nie czyni go innym 
człowiekiem. Co wi
cej, warunki, w jakich si
 teraz znajduje, zostały stworzone przez jego 
my	li i pragnienia. Nie ma mowy o �adnej karze czy nagrodzie, wymierzonej przez kogo	 z 
zewn�trz, pojawiaj� si
 jedynie skutki tego, co człowiek czynił, mówił i my	lał podczas �ycia 
w 	wiecie fizycznym. 

�ledz�c opis �ycia astralnego po 	mierci przekonamy si
, �e faktycznie odpowiada on z du�� 
dokładno	ci� zarówno katolickiej koncepcji czy	�ca, jak i greckim wyobra�eniom o Hadesie 
– podziemnym 	wiecie. 

Poetycka idea 	mierci, równaj�cej wszystko i wszystkich, jest absurdem, zrodzonym z 
ignorancji, poniewa� w wi
kszo	ci wypadków utrata fizycznego ciała nie powoduje zmiany w 
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charakterze czy umy	le człowieka i dlatego w	ród zmarłych istnieje równie wielka 
ró�norodno	� inteligencji jak w	ród �ywych. 

Jest to pierwszy i najwa�niejszy fakt, z którego trzeba zda� sobie spraw
: po 	mierci nie ma 
�adnego nowego i niezwykłego �ycia, ale jest dalszy ci�g dotychczasowego �ycia w 	wiecie 
fizycznym, cho� w zasadniczo zmienionych warunkach. 

Jest to tak bardzo zgodne ze stanem faktycznym, �e gdy człowiek po raz pierwszy zjawia si
 
po 	mierci w ciele astralnym, nie zawsze rozumie, �e nale�y ju� do ludzi zmarłych. I je	li 
uprzytomni sobie ten fakt, bardzo cz
sto nie potrafi pocz�tkowo zrozumie�, czym wła	ciwie 
	wiat astralny ró�ni si
 od fizycznego. 

Czasami ludzie uwa�aj� sam fakt zachowania 	wiadomo	ci za niezaprzeczalny dowód, i� nie 
umarli, i to pomimo ostentacyjnie wyznawanej wiary w nie	miertelno	� duszy. 

Je�eli człowiek nigdy wcze	niej nie słyszał o �yciu w 	wiecie astralnym, mo�e by� troch
 
zaskoczony niespodziewanymi warunkami, w których si
 znalazł. Po pewnym czasie jednak 
godzi si
 z nimi, mimo i� nadal ich nie rozumie, uwa�aj�c �e tak by� powinno. 

Obserwuj�c nowy 	wiat prawdopodobnie pocz�tkowo nie dostrze�e wielkiej ró�nicy i 
pozostanie w prze	wiadczeniu, �e widzi nadal ten sam 	wiat. Pami
tamy przecie�, i� ka�dy 
rodzaj materii astralnej jest przyci�gany przez odpowiadaj�cy mu stan materii fizycznej. Tak 
wi
c gdyby	my wyobrazili sobie, �e 	wiat fizyczny przestał istnie� i nie poci�gałoby to za 
sob� innych zmian, mieliby	my jego dokładn� kopi
 w 	wiecie astralnym. 

W rezultacie człowiek znajduj�cy si
 w 	wiecie astralnym w dalszym ci�gu widzi mury 
domów, ich wn
trza, osoby itp., a wi
c to, do czego jest przyzwyczajony. Ogl�dane obrazy s� 
bardzo wyra�nie ukształtowane z najg
stszego rodzaju materii astralnej. Przygl�daj�c si
 tym 
przedmiotom uwa�niej, dostrze�e on, �e wszystkie cz�steczki pozostaj� w gwałtownym 
ruchu, co nie było widoczne w 	wiecie fizycznym. Z reguły niewiele osób uwa�nie obserwuje 
otoczenie i dlatego po 	mierci nie zauwa�aj� pocz�tkowo �adnych zmian. Wielu ludziom 
trudno jest tak�e uwierzy� we własn� 	mier� z prostego powodu: nadal widz�, słysz�, 
odczuwaj� i my	l�. 

Stopniowo zaczynaj� zdawa� sobie spraw
 z tego, �e jednak co	 si
 zmieniło, bo na przykład 
widz�c swoich przyjaciół nie zawsze mog� si
 z nimi porozumie�; mówi�c do nich 
zauwa�aj�, �e oni ich nie słuchaj�; dotykaj�c ich stwierdzaj�, �e nie robi to nich �adnego 
wra�enia. Ale i wtedy jeszcze tłumacz� sobie, �e to sen. 

Stopniowo człowiek zaczyna dostrzega� ró�nic
 pomi
dzy obecnym �yciem w 	wiecie 
astralnym a poprzednim – fizycznym. W pewnym momencie zauwa�a, �e przestał si
 m
czy�, 
odczuwa� ból czy zm
czenie. Zaczyna rozumie�, �e w tym 	wiecie my	li wyra�aj� si
 w 
widzialnej postaci, cho� zbudowane s� z subtelniejszej materii tego 	wiata. Im dłu�ej �yje w 
	wiecie astralnym, tym kształty te staj� si
 wyra�niejsze. Chocia� nie mo�e dostrzec 
fizycznych ciał swoich przyjaciół, to widzi ich ciała astralne, a tym samym poznaje ich 
uczucia i pragnienia. Wprawdzie nie potrafi szczegółowo 	ledzi� wydarze� ich �ycia 
fizycznego, ale natychmiast ma 	wiadomo	� ich uczu�: miło	ci, nienawi	ci, zazdro	ci, 
zawi	ci, poniewa� wyra�aj� si
 one w ciałach astralnych jego przyjaciół. 



64 
www.teozofia.org – Teozofia w Polsce 

 
 

Tak wi
c, chocia� pozostaj�cy przy �yciu fizycznym s� przekonani o utracie swojego 
bliskiego na zawsze, to jednak on sam nigdy, nawet przez chwil
, nie ma wra�enia, �e stracił 
�yj�cych fizycznie. Przebywaj�c po 	mierci w ciele astralnym łatwiej i gł
biej ulega 
oddziaływaniu uczu� �yj�cych fizycznie przyjaciół, gdy� nie ma ju� owego ciała fizycznego, 
które tłumiło jego wra�liwo	�. 

Człowiek �yj�cy w 	wiecie astralnym zazwyczaj nie dostrzega w cało	ci astralnego 
odpowiednika fizycznego przedmiotu, ale jedynie cz
	� nale��c� do tego poziomu 	wiata 
astralnego, na którym aktualnie przebywa. Nie zawsze rozpoznaje pewnie i dokładnie astralny 
odpowiednik ciała fizycznego, nawet je�eli go widzi. Musi zdoby� wi
ksze do	wiadczenie, 
zanim b
dzie mógł bezbł
dnie identyfikowa� przedmioty, dlatego ka�da próba podejmowana 
w tym kierunku przynosi niepewne rezultaty. 

Cz
sto si
 zdarza, i� po 	mierci człowiek nie zdaj�c sobie sprawy z faktu, �e jest ju� wolny od 
konieczno	ci zarabiania na �ycie, jedzenia, spania itd., nadal przygotowuje i spo�ywa posiłki 
– przyrz�dzone w jego imaginacji – lub nawet podejmuje budow
 domu mieszkalnego, 
wznosz�c go kamie� po kamieniu, cho� mógłby postawi� go od razu. W trakcie tej pracy 
mo�e spostrzec, �e kamienie nie maj� �adnego ci
�aru, a tym samym, �e jego obecne warunki 
�ycia s� odmienne od warunków wyst
puj�cych w �yciu fizycznym. To z kolei skłania go do 
dalszych obserwacji. Podobnie jest z wchodzeniem do domu przez drzwi – zachowuje ten 
zwyczaj, mimo �e bez problemu mo�e przej	� przez 	cian
; z tego samego powodu chodzi 
stawiaj�c kroki po ziemi, cho� mógłby równie dobrze płyn�� w powietrzu. 

Inaczej przedstawia si
 sytuacja człowieka, który jeszcze za �ycia ziemskiego ogólnie 
zapoznał si
 z warunkami �ycia astralnego. Pomocne jest tu zrozumienie nauk 
okultystycznych. 

Przedstawione powy�ej warunki egzystencji to kamaloka – miejsce lub 	wiat kamy, czyli 
pragnienia, w teorii scholastycznej nazywane limbus. Kamaloka jest 	wiatem zamieszkałym 
przez wiele rozumnych i na wpół 	wiadomych istot, nale��cych do ró�nych typów i maj�cych 
rozmaite kształty. Ró�ni� si
 one znacznie mi
dzy sob�; poza zmarłymi lud�mi s� tu tak�e 
inne istoty. 

Kamaloka przenika 	wiat fizyczny, ale z uwagi na fakt, �e w obu 	wiatach wyst
puj� 
odmienne stany materii, mieszka�cy jednego nie s� 	wiadomi istnienia �ycia drugich. Tylko 
w anormalnych warunkach mo�e si
 zdarzy�, i� mieszka�cy jednego 	wiata b
d� 	wiadomi 
obecno	ci istot z drugiego. Inaczej mówi�c, kamaloka nie stanowi odmiennego i oddzielnego 
miejsca, ale od reszty 	wiata astralnego oddzielaj� j� warunki 	wiadomo	ci istot w niej 
przebywaj�cych – istot ludzkich, które ju� opu	ciły swoje ciało eteryczne i stałe fizyczne, ale 
jeszcze nie uwolniły si
 od kamy, czyli nami
tno	ci i pragnie�. Taki stan nosi nazw
 
pretaloka, preta oznacza bowiem istot
 ludzk� pozbawion� fizycznego ciała, ale obarczon� 
jeszcze szat� swojej zwierz
cej natury. 

Warunki takie jak w kamaloce wyst
puj� na ka�dym poziomie 	wiata astralnego. Wielu ludzi 
po 	mierci mo�e prze�ywa� najpierw zakłopotanie i niepokój, a czasami nawet paniczny 
strach. Spowodowane jest to spotkaniem z my	lokształtami stworzonymi przez nich i im 
podobnych ludzi w ci�gu wieków – z wyobra�eniami o szatanie, gniewnym i okrutnym 
bóstwie, o pot
pieniu wiecznym. Popadaj� oni wówczas w stan przera�enia i okrutnego 
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cierpienia, który mo�e trwa� przez długi czas, zanim nie uwolni� si
 od fatalnego działania 
tych głupich i fałszywych wyobra�e�. 

Bezstronnie nale�y jednak podkre	li�, i� opisane wy�ej zło wyst
puje w najjaskrawszej 
formie w protestanckich społeczno	ciach. Ko	ciół katolicki ze swoj� nauk� o czy	�cu jest 
bli�szy prawidłowej koncepcji 	wiata astralnego i jego wyznawcy rozumiej�, �e stan, w jakim 
si
 znajduj� po 	mierci, jest tymczasowy. Od nich samych zale�y wydobycie si
 z niego za 
pomoc� intensywnej, duchowej aspiracji. Chrze	cijanie przyjmuj� tak�e ze zrozumieniem 
ka�de cierpienie, wiedz�, �e jest to konieczne do usuni
cia niedoskonało	ci ich charakteru 
przed przej	ciem do wy�szych, 	wietlistych sfer. 

Widzimy wi
c, �e w wi
kszo	ci wypadków poszczególne systemy religijne nie pouczyły 
swoich wyznawców o tym, co czeka ich po 	mierci, i jak maj� si
 zachowa� w 	wiecie 
astralnym. Ta niewiedza przysparza niepotrzebnych problemów i l
ków. Trzeba jednak od 
razu podkre	li�, �e zarówno w	ród �ywych, jak i zmarłych, jedynie niewielka grupa zna i 
rozumie nauk
 o procesie ewolucyjnym, która ułatwiłaby im przystosowanie si
 do 
zmienionych warunków. Obecnie znaczna liczba osób, �yj�cych i zmarłych, aktywnie 
pomaga tym wszystkim, którzy zmarli nie maj�c poj
cia o prawdziwym charakterze �ycia po 
	mierci. 

Niew�tpliwie jedn� z zalet �ycia w 	wiecie astralnym jest brak zm
czenia oraz całkowita 
wolno	� od narzucaj�cych si
 konieczno	ci, jak jedzenie, picie, które s� uci��liwe w �yciu 
fizycznym. W 	wiecie astralnym człowiek jest naprawd
 wolny, mo�e robi�, co chce, kiedy 
chce i sp
dza� czas według własnego uznania. 

Powiedzieli	my wcze	niej, �e zmarły fizycznie człowiek stopniowo wycofuje si
 w gł�b 
siebie. Cały cykl �ycia i 	mierci mo�na przyrówna� do elipsy, której dolna cz
	� przechodzi 
przez 	wiat fizyczny. W pierwszej połowie cyklu ego zst
puje w materi
; najni�szy centralny 
punkt krzywej przypada na 	rodek �ycia fizycznego, kiedy to siła ego skierowana na zewn�trz 
wyczerpuje si
; odt�d zaczyna si
 długi proces wycofywania si
 do wła	ciwej mu strefy. 

Tak wi
c niemal ka�de fizyczne wcielenie mo�na uwa�a� za zst�pienie ego, którego siedzib� 
jest górna cz
	� 	wiata mentalnego, w dół do sfer ni�szych. Ego, przekazuj�c duszy sił
, 
dokonuje niejako inwestycji, której celem jest dostarczenie mu nowych do	wiadcze�, 
przyczyniaj�cych si
 do rozwoju jego nowych cech. 

Zrozumiałe jest, �e cz
	� �ycia po 	mierci sp
dzona w 	wiecie astralnym nale�y do okresu 
wycofywania si
 w stron
 ego. Ostatnie fazy �ycia fizycznego nale�y wi
c po	wi
ci� 
duchowym rozwa�aniom, a nie sprawom czysto fizycznym; podobnie podczas �ycia 
astralnego coraz wi
cej uwagi nale�y po	wi
ci� subtelniejszej materii, z której tworzone s� 
my	lokształty i kształty powstaj�ce pod wpływem pragnie�. Nie oznacza to zmiany miejsca w 
przestrzeni (cho� niekiedy i tak bywa), lecz przesuni
cie punktu ci
�ko	ci zainteresowa�. To 
jest powodem, dla którego odpowiednik 	wiata fizycznego, który człowiek opu	cił, stopniowo 
rozwiewa si
 przed jego oczami, a jego �ycie coraz bardziej przesuwa si
 w stron
 	wiata 
my	li. 

Pragnienia oraz uczucia jeszcze si
 jednak utrzymuj�; wskutek łatwo	ci, z jak� materia 
astralna reaguje na my	li i pragnienia, kształty otaczaj�ce człowieka s� w du�ej mierze 
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wyrazem jego własnych pragnie� i uczu�, których charakter decyduje o tym, czy jego �ycie 
jest szcz
	liwe, czy te� nie. 

Nale�y podkre	li�, �e �ycie astralne jest etapem przej	ciowym w całym cyklu �ycia i 	mierci, 
przygotowuj�cym do �ycia w 	wiecie mentalnym. Jak ju� wspominali	my, po 	mierci 
fizycznej ciało astralne staje si
 wolne; z punktu widzenia 	wiadomo	ci oznacza to 
wyzwolenie kama-manasu. Pocz�wszy od tego momentu ta cz
	� ni�szego manasu, która nie 
jest nierozdzielnie zwi�zana z kam�, stopniowo uwalnia si
, unosz�c ze sob� do	wiadczenia, 
które mo�e przyswoi� wy�sze ciało mentalne. 

Równocze	nie ta cz
	� ni�szego manasu, która pozostaje zwi�zana z kam�, nadaje ciału 
astralnemu skłócon� troch
 	wiadomo	� oraz niepełn� pami
� dopiero co zako�czonego 
�ycia. Je�eli uczucia i nami
tno	ci byty silne, a umysłowy pierwiastek słaby, to ciało astralne 
b
dzie miało du�� �ywotno	� i jego pobyt w 	wiecie astralnym potrwa długo. B
dzie te� 
przejawiało do	� rozległ� 	wiadomo	�, dzi
ki zwi�zanej z nim materii mentalnej. Je�eli 
jednak minione �ycie ziemskie bardziej charakteryzowało si
 prac� umysłow� i raczej 
czysto	ci� ni� nami
tno	ciami, to z uwagi na słabe wyposa�enie w sił
 �yciow�, pobyt w 
	wiecie astralnym b
dzie krótki, stanowi�c blad�, szybko si
 rozpadaj�c� podobizn
 
człowieka. 

W rozwa�aniach nad astralnymi warunkami �ycia człowieka nale�y wzi�� pod uwag
 dwa 
zasadnicze warunki: 

– czas pobytu na poziomie 	wiata astralnego; 

– zakres 	wiadomo	ci, przejawianej na ka�dym z tych poziomów. 

Czas uzale�niony jest od ilo	ci materii ka�dego poziomu, przyswojonej podczas �ycia 
fizycznego. Z tego powodu na ka�dym poziomie musimy przebywa� dopóty, dopóki jego 
materia nie zniknie z naszego ciała astralnego. 

Rodzaj tworzonego ciała astralnego w ci�gu �ycia fizycznego jest bezpo	rednio okre	lany 
przez nami
tno	ci, pragnienia, emocje, a po	rednio przez my	li i fizyczne przyzwyczajenia, 
takie jak od�ywianie, u�ywanie napojów, czysto	�, wstrzemi
�liwo	� itp. Prostackie ciało 
astralne powstaje w wyniku takiego� trybu �ycia i reaguje wył�cznie na ni�sze wibracje 
astralne. W konsekwencji po 	mierci człowiek jest zwi�zany ze 	wiatem astralnym przez 
długi czas, niezb
dny do całkowitego rozpadu tego ciała. Z drugiej strony wysubtelnione 
ciało astralne stworzone przez czysty i kulturalny tryb �ycia sprawia, �e człowiek nie reaguje 
na ni�sze i ordynarne wibracje 	wiata astralnego, natomiast jest wra�liwy na wy�sze wibracje 
tego 	wiata. W rezultacie podczas �ycia astralnego doznaje mniej przykro	ci i trudno	ci, a 
jego proces ewolucyjny przebiega łatwo i szybko. 

Zakres 	wiadomo	ci na danym poziomie zale�y od tego, w jakim stopniu człowiek posługiwał 
si
 i od�ywiał materi� tego poziomu w czasie �ycia fizycznego. Je�eli przewa�ała natura 
zwierz
ca i człowiek pozwalał jej szale�, tłumi�c lub zaniedbuj�c stron
 intelektualn� i 
duchow�, to ciało astralne b
dzie istniało długi czas po 	mierci fizycznej. I odwrotnie – 
hamowanie pragnie�, ich oczyszczanie i �wiczenie w podległo	ci wobec wy�szej natury 
spowoduje, �e ciało astralne b
dzie dysponowało mniejsz� ilo	ci� energii i szybciej ulegnie 
rozpadowi. 
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Przeci
tny człowiek nie uzale�nia si
 wcale za �ycia od wszystkich niskich pragnie�, 
potrzebuje jednak do	� długiego okresu mniej lub bardziej 	wiadomego �ycia na 
poszczególnych poziomach 	wiata astralnego, aby siły wprowadzone przez niego w ruch 
uległy wyczerpaniu i dzi
ki temu ego zostało uwolnione. 

Jest ogólnym prawem, �e gdy ciało astralne wyczerpie wszystkie powaby którego	 poziomu 
	wiata astralnego, wówczas wi
kszo	� ci
�szych cz�steczek od niego odpada, i wchodzi ono 
w wy�szy stan egzystencji. Słuszne b
dzie stwierdzenie, �e ci
�ar wła	ciwy ciała astralnego 
stale si
 zmniejsza, dzi
ki czemu wznosi si
 ono do wy�szych warstw, zatrzymuj�c si
 na 
pewien czas tylko w razie osi�gni
cia nale�ytej równowagi z materi� okre	lonego poziomu. 

Przebywanie na jakim	 poziomie oznacza, �e rozwin
ła si
 wra�liwo	� cz�stek ciała, 
nale��cego do tego poziomu. Zdobycie pełnej zdolno	ci widzenia w 	wiecie astralnym jest 
potwierdzeniem rozwoju wra�liwo	ci wszystkich cz�stek ciała astralnego, dzi
ki czemu 
człowiek mo�e widzie� równocze	nie na wszystkich poziomach. 

Prowadz�cy dobre i czyste �ycie, którego najsilniejsze uczucia i aspiracje były 
bezinteresowne i duchowe, nie b
dzie odczuwał wcale poci�gu do 	wiata astralnego. 
Pozostawiony sam sobie nie znajdzie nic, co by go mogło zatrzyma� lub pobudzi� do 
działania podczas krótkiego stosunkowo pobytu w tym 	wiecie. Jest to wynikiem opanowania 
ziemskich nami
tno	ci w czasie �ycia fizycznego, skierowania siły woli ku sprawom 
wy�szym. To za	 z kolei spowoduje, �e jego ciało astralne b
dzie miało niewielk� ilo	� 
energii do spo�ytkowania w astralu. W rezultacie jego pobyt w tym 	wiecie b
dzie krótki, 
nacechowany stanem pół	wiadomo	ci, ko�cz�cy si
 snem, podczas którego jego wy�sze 
składniki zdołaj� si
 uwolni� z ciała astralnego i wej	� w stan szcz
	liwo	ci 	wiata 
niebia�skiego. 

U�ywaj�c j
zyka bardziej technicznego, podczas �ycia fizycznego manas oczy	cił kam
, z 
któr� był zwi�zany, tak �e po 	mierci z kamy pozostały resztki, łatwe do odrzucenia przez 
ego, wycofuj�ce si
 z ni�szych 	wiatów. Taki człowiek b
dzie mało 	wiadomy w 	wiecie 
astralnym. 

Jest rzecz� mo�liw�, �e w wyniku swoich poprzednich inkarnacji człowiek ma we własnym 
ciele astralnym du�� ilo	� grubszej lub g
stszej materii. Je�eli został tak wychowany, �e owa 
g
sta materia nie została o�ywiona i zast�piona subtelniejsz�, to w ciele astralnym mo�e 
pozosta� znaczna jej ilo	�, chocia� du�a cz
	� została odrzucona. Dlatego te� musi on 
pozostawa� przez pewien czas na odpowiednio niskim poziomie 	wiata astralnego, a� do 
całkowitego odrzucenia wspomnianej materii. Je	li jednak ta materia nie została o�ywiona, 
wówczas człowiek jest mało 	wiadomy w 	wiecie astralnym i, praktycznie rzecz bior�c, 
przesypia cały okres swojego w nim pobytu. 

Pomi
dzy dwoma kolejnymi stanami materii fizycznej istnieje pewien krytyczny punkt; na 
przykład temperatur
 lodu mo�na tak podnie	�, �e najmniejszy wzrost ciepła spowoduje jego 
topnienie; podobnie mo�na post�pi� z wod�. W 	wiecie astralnym sprawa przedstawia si
 
analogicznie: materi
 ka�dego stanu skupienia mo�na doprowadzi� do takiego stanu 
subtelno	ci, �e najmniejszy jej wzrost spowoduje przej	cie w materi
 bezpo	rednio wy�szego 
stanu skupienia. 
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Człowiek, który przeprowadził taki zabieg z ka�dym stanem skupienia swojego ciała 
astralnego i oczy	cił je do granic mo�liwo	ci, oczekuje jedynie na jaki	 dezintegruj�cy 
wpływ; wówczas zostanie bowiem rozbita spójno	� jego ciała astralnego, co pozwoli mu na 
przej	cie do bezpo	rednio wy�szego poziomu. Dzi
ki temu jego przej	cie przez 	wiat astralny 
jest szybkie i błyskawicznie dochodzi on do 	wiata niebia�skiego. 

Ka�dy człowiek po 	mierci fizycznej musi przej	� przez wszystkie poziomy astralu, zanim 
znajdzie si
 u bram niebia�skiego 	wiata. Czy jest ich 	wiadomy, czy nie, oraz w jakim 
stopniu, zale�y od poprzednio wymienionych czynników. 

Z tych wła	nie przyczyn zasi
g 	wiadomo	ci człowieka w 	wiecie astralnym i czas, jaki w 
nim sp
dza po drodze do 	wiata niebia�skiego, mog� zmienia� si
 w bardzo szerokich 
granicach. Jedni utrzymuj� si
 w astralu zaledwie kilka godzin, inni s� wiele lat czy nawet 
stuleci. 

Dla przeci
tnego człowieka pobyt w 	wiecie astralnym po 	mierci fizycznej trwa 	rednio 
dwadzie	cia, trzydzie	ci lat. 

Przerwy pomi
dzy dwoma ziemskimi �ywotami to zagadnienie nader skomplikowane. 
Podczas studiowania tego problemu nale�y zwróci� baczn� uwag
 na: 

1. Klas
 ego 

2. Sposób osi�gni
cia indywidualizacji 

3. Długo	� i charakter ostatniego �ycia ziemskiego.  

Sposób, w jaki dokonała si
 indywidualizacja człowieka, wpływa na powstanie ró�nic w 
długo	ci �ycia astralnego. W ni�szych klasach ego s� one znacznie mniejsze. Ludzie 
indywidualizowani pod wpływem intelektu maj� z reguły dłu�sz� przerw
 pomi
dzy 
ziemskimi inkarnacjami ni� ci, którzy indywidualizacj
 osi�gn
li na innej drodze. 

Mówi�c ogólnie: człowiek umieraj�cy młodo ma krótsz� przerw
 ni� zmarły w starszym 
wieku, ale mo�e mie� dłu�sze �ycie astralne, poniewa� wi
kszo	� silnych uczu� i 
nami
tno	ci, wyładowuj�cych si
 w �yciu astralnym, powstaje w okresie młodo	ci. Nie 
nale�y tak�e zapomina�, �e w 	wiecie astralnym nasze metody mierzenia czasu nie maj� 
zastosowania. Cierpienia lub niepokój trwaj�ce w �yciu fizycznym kilka godzin w astralu 
ci�gn� si
 niemal w niesko�czono	�. 

W 	wiecie astralnym człowiek mo�e mierzy� czas tylko za pomoc� swoich wra�e�. 
Dowolno	� w rozumieniu tego faktu spowodowała powstanie fałszywego wyobra�enia o 
wiecznym pot
pieniu. 

Stwierdzili	my wi
c, �e czas pobytu oraz zasi
g 	wiadomo	ci na ka�dym poziomie 	wiata 
astralnego zale�y w bardzo du�ej mierze od trybu �ycia człowieka w 	wiecie fizycznym. Jest 
jeszcze jeden czynnik maj�cy bardzo du�e znaczenie, a mianowicie postawa umysłu 
człowieka po 	mierci fizycznej. 
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�ycie astralne, podobnie jak fizyczne, mo�e by� kierowane sił� woli. Jednostki o słabej woli 
lub inicjatywie w 	wiecie astralnym s� igraszk� warunków otoczenia, które same sobie 
stwarzaj�. Silny i zdecydowany człowiek zawsze potrafi jak najlepiej wykorzysta� warunki, w 
których si
 znajduje, i prowadzi własne �ycie pomimo tych warunków. Wynika z tego, �e 
człowiek nie uwolni si
 od złych skłonno	ci, je	li nie b
dzie zdecydowanie nad tym pracował. 
Odst�pienie od owego wysiłku spowoduje nieuniknione cierpienia z powodu niemo�no	ci 
zaspokojenia pragnie�, które da si
 zaspokoi� wył�cznie w ciele fizycznym. Upływ czasu 
sprzyja zanikaniu owych pragnie�, a� w ko�cu zamieraj� jako niemo�liwe do spełnienia. 

Proces ten mo�na przyspieszy�, o ile człowiek rozumie konieczno	� pozbycia si
 złych 
pragnie�, które go zatrzymuj�, i czyni w tym kierunku odpowiedni wysiłek. W przeciwnym 
razie przedłu�a ich �ycie i trzyma si
 kurczowo, jak długo potrafi, ci
�szych cz�stek materii 
astralnej, poniewa� zwi�zane z nimi doznania wydaj� mu si
 najbli�sze �ycia fizycznego, 
którego nadal pragnie. Najwła	ciwsze byłoby "zabicie" ziemskich pragnie� i jak najszybsze 
przej	cie wy�ej. 

Nawet czysto intelektualne poznanie warunków �ycia w 	wiecie astralnym oraz teozoficznych 
prawd ma nieocenion� warto	� dla człowieka w jego �yciu po 	mierci. 

Jest zatem rzecz� najwy�szej wagi, aby człowiek po 	mierci fizycznej rozumiał, �e odt�d 
wycofuje si
 w kierunku ego i �e wobec tego powinien uwalnia� swoje my	li od spraw 
wi���cych si
 z �yciem fizycznym oraz skupi� je na sprawach duchowych, które go pochłon�, 
gdy we wła	ciwym czasie przejdzie ze 	wiata astralnego do mentalnego, czyli niebia�skiego. 

Przyjmuj�c tak� postaw
, w znacznym stopniu ułatwi on rozpad ciała astralnego, zamiast 
niepotrzebnie traci� czas na ni�szych poziomach 	wiata astralnego. 

Niestety, wielu ludzi odrzuca mo�liwo	� skierowania swoich my	li ku sprawom wy�szym, 
trzymaj�c si
 kurczowo i rozpaczliwie spraw ziemskich. Z czasem trac� stopniowo kontakt z 
ni�szymi 	wiatami, ale walcz�c z tym na ka�dym kroku, sprawiaj� sobie niepotrzebnie du�o 
cierpienia i powa�nie opó�niaj� swój post
p wzwy�. Opór ten wynika z nie	wiadomo	ci i 
znajduje oparcie w opuszczonym ciele fizycznym. Najlepiej zapobiega temu spalenie zwłok, 
które niszczy poł�czenia ze 	wiatem fizycznym. 

Kilka przykładów z po	miertnego �ycia astralnego najlepiej zilustruje jego charakter. 

Przeci
tny, bezbarwny człowiek – ani szczególnie dobry, ani zły – nie zmienia si
 pod 
wpływem 	mierci i nadal pozostaje bezbarwny. Nie zazna on jakiego	 szczególnego 
cierpienia ani te� rado	ci; w rzeczywisto	ci mo�e uwa�a� swoje �ycie za nudne, poniewa� nie 
maj�c w 	wiecie fizycznym �adnych specjalnych zainteresowa�, nie ma ich i teraz, w �yciu 
astralnym. 

Plotkarzowi, strojnisiowi, człowiekowi interesu, sportowcowi, czas w 	wiecie astralnym 
b
dzie si
 strasznie dłu�ył, gdy� nie jest mo�liwe kontynuowanie jego dawnego trybu �ycia. 

Człowiek zły, ogarni
ty silnymi pragnieniami i nami
tno	ciami ni�szego rz
du, jak pija�stwo 
czy zmysłowo	�, znajdzie si
 w du�o gorszej sytuacji. Zachowa bowiem te skłonno	ci 
(przecie� o	rodki pragnie� mieszcz� si
 w kamie!) i b
d� one teraz zdecydowanie silniejsze. 
Ich siła przejawia si
 w materii astralnej, która nie traci energii na wprawianie w ruch 
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ci
�kich cz�stek fizycznych. Taki człowiek znajduje si
 w najgorszych warunkach �ycia 
astralnego, czasami tak blisko �ycia fizycznego, �e pozostaje wra�liwy na niektóre zapachy. 
Powoduje to jedynie podniecenie pragnie� i m
ki Tantala a� do granicy szale�stwa, poniewa� 
nie posiada on fizycznego ciała, umo�liwiaj�cego spełnienie tych pragnie�. St�d wywodz� si
 
niezliczone opowie	ci o płomieniach czy	�cowych, b
d�cych symbolem warunków 
astralnych, które trwaj� a� do całkowitego oczyszczenia ciała astralnego. 

Uzasadnienie i automatyczna sprawiedliwo	� tego procesu s� w pełni zrozumiałe: człowiek 
stworzył te warunki swoimi czynami i przes�dził o ich sile i trwało	ci. Co wi
cej, jedynie 
�ycie astralne daje mu mo�liwo	� uwolnienia si
 od tych wad. Gdyby reinkarnował si
 
natychmiast po swojej 	mierci, rozpocz�łby �ycie dokładnie w tym samym punkcie, w którym 
je zako�czył – jako niewolnik swoich zachcianek i nami
tno	ci – a jego mo�liwo	ci 
panowania nad sob� byłyby znacznie ograniczone. W istniej�cym stanie rzeczy jego 
pragnienia stopniowo si
 wyczerpuj� i dzi
ki temu rozpoczyna on swoje nowe �ycie bez tego 
ci
�kiego balastu. Równie� ego po otrzymaniu tak surowej lekcji doło�y stara�, aby 
powstrzyma� swoje ni�sze ciała od popełnienia tych samych bł
dów. 

Nałogowy pijak potrafi czasami otoczy� si
 zasłon� z materii eterycznej i w ten sposób 
cz
	ciowo si
 zmaterializowa�. Mo�e wówczas wchłania� zapach alkoholu, ale nie odczuwa 
go tak samo jak �yj�cy fizycznie ludzie. Z tego te� powodu usiłuje nakłoni� kogo	 do 
pija�stwa, by móc chocia� cz
	ciowo przenikn�� do jego ciała, op
ta� je i za jego 
po	rednictwem ponownie za�ywa� smakowych esencji, których tak bardzo pragnie. Op
tanie 
mo�e by� trwałe lub chwilowe. Osobnik o silnych pop
dach zmysłowych mo�e po 	mierci 
fizycznej zawładn�� jakim	 ciałem w celu spełnienia swoich prostackich pragnie�. 
Najlepszym sposobem przeciwstawienia si
 próbie op
tania lub jej zapobie�enia jest 
�wiczenie siły woli. Je�eli dochodzi do op
tania, to znaczy, �e ofiara dobrowolnie poddała si
 
wpływowi. Pierwszym wi
c krokiem powinno by� zerwanie z tym wpływem. Umysł 
powinien rozpocz�� walk
 z op
taniem, wiedz�c, �e ludzka wola jest silniejsza od ka�dego 
złego oddziaływania z zewn�trz. 

Tego rodzaju op
tanie jest niew�tpliwie sprzeczne z natur� i w najwy�szym stopniu 
szkodliwe dla obu stron. 

Szczególnie znamienne s� skutki działania tytoniu na ciało astralne, pojawiaj�ce si
 po 
	mierci. Trucizna tak szczelnie wypełnia ciało astralne, �e pod jej wpływem jest ono sztywne, 
niezdolne do sprawnego działania i swobodnego ruchu. Przez jaki	 czas człowiek jest 
sparali�owany; wprawdzie mo�e mówi�, ale nie potrafi si
 porusza�. Poza tym jest prawie 
całkiem odci
ty od wszystkiego, co wy�sze. Wydobywa si
 on z tego kłopotliwego poło�enia 
dopiero wtedy, gdy zatruta cz
	� ciała astralnego oddzieli si
 od reszty. 

Ciało astralne wymienia swoje cz�steczki, podobnie jak czyni to ciało fizyczne, ale w tym 
procesie nie ma nic, co by odpowiadało spo�ywaniu i trawieniu pokarmów. Wypadaj�ce 
cz�stki natychmiast s� zast
powane innymi z otaczaj�cej atmosfery. Potrzeby czysto fizyczne, 
takie jak głód czy pragnienie, ju� dla niego nie istniej�, ale pragnienia �arłoka lub pijaka 
trwaj� nadal, maj� bowiem charakter astralny. Tak jak powiedzieli	my wcze	niej, mog� one 
wywoływa� powa�ne cierpienia z powodu braku ciała fizycznego, koniecznego do ich 
zaspokojenia. 
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Istnieje wiele mitów i legend, opisuj�cych wymienione stany. Do najbardziej znanych nale�y 
mit o Tantalu, odczuwaj�cym wielkie pragnienie, którego nie mógł ugasi�, poniewa� woda w 
jego ustach znikała, ilekro� chciał si
 napi�. Innym przykładem jest mit o Syzyfie, 
symbolizuj�cy ambitne plany, których człowiek nie przestaje układa�, dopóki nie zrozumie, 
�e nie ma ju� fizycznego ciała, niezb
dnego do ich urzeczywistnienia. Kiedy wreszcie 
wyczerpie swoje egoistyczne ambicje, kiedy zrozumie, �e nie ma potrzeby toczy� kamienia 
pod gór
, dopiero wówczas odpocznie w spokoju. 

Najgorsze, co mo�e sobie zgotowa� przeci
tny człowiek po 	mierci, to jałowa, bezu�yteczna i 
niewypowiedzianie nudna wegetacja, pozbawiona wszelkiego rozumnego zainteresowania, 
b
d�ca nieuniknionym skutkiem ziemskiego �ycia zmarnowanego na błahe przyjemno	ci. To, 
czego pragnie, jest dla niego niedost
pne, poniewa� w 	wiecie astralnym nie ma �adnych 
interesów do załatwienia. �ycie towarzyskie, pomimo wielu kompanów, nabiera odmiennego 
charakteru, gdy� podstawy, na jakich si
 opierało w ziemskim �yciu, tu nie istniej�. 

Inaczej mówi�c, człowiek sam sobie stwarza własny czy	ciec i własne niebo, które nie s� 
odr
bnym miejscem w przestrzeni, ale stanami 	wiadomo	ci. Piekło nie istnieje; jest 
wył�cznie wymysłem wyobra�ni teologów. Ani czy	ciec, ani piekło nie mog� trwa� wiecznie, 
poniewa� sko�czone przyczyny nie powoduj� niesko�czonych skutków. 

"Piekło" nale�y uzna� za trafne okre	lenie fatalnych warunków, w jakich człowiek mo�e si
 
znale�� po 	mierci, cho� nie jest ono wieczne. Czasami zdarza si
, �e morderca jest 
bezustannie 	cigany przez swoj� ofiar
 i nie mo�e pozby� si
 tej prze	laduj�cej go obecno	ci. 
Ofiara (je�eli sama nie nale�y do bardzo niskiego typu jest pogr��ona w stanie 
nie	wiadomo	ci, i ten stan jeszcze bardziej pot
guje groz
 owego mechanicznego po	cigu. 

Wiwisektor ma równie� własne "piekło", w którym �yje otoczony tłumem swoich ofiar – 
wyj�cych, dr��cych z przera�enia i �ało	nie si
 skar��cych. Ich kształty s� o�ywione nie 
przez dusze zwierz�t, ale przez elementale dysz�ce nienawi	ci� do dr
czyciela, który z 
automatyczn� regularno	ci� ogl�da najohydniejsze z eksperymentów. Jest 	wiadomy ich 
okropno	ci i zarazem zmuszony do powtarzania tej samoudr
ki przez nawyki, wytworzone w 
ziemskim �yciu. 

Tego rodzaju sytuacje nie s� przypadkowe, lecz stanowi� nieunikniony rezultat przyczyn, 
wytworzonych przez ka�d� z tych osób. Udzielane przez Natur
 lekcje s� twarde, ale na 
dłu�sz� met
 lito	ciwe, poniewa� kieruj� ewolucj� duszy, koryguj�c jej bł
dy i działaj�c 
zbawiennie. 

Wi
kszo	� ludzi po 	mierci, jest o wiele szcz
	liwsza ni� za �ycia na ziemi. Pierwsze 
wra�enie, jakie odnosi człowiek po 	mierci, to poczucie bezgranicznej, rozkosznej wolno	ci. 
Znikn
ły troski, nie ma �adnych obowi�zków poza tymi, które sam na siebie przyjmie. Z tego 
punktu widzenia staje si
 zrozumiałe, �e istnieje wystarczaj�ca podstawa do twierdzenia, i� 
ludzie �yj�cy w fizycznym znaczeniu, pogr��eni i skr
powani w fizycznych ciałach, s� o 
wiele mniej "�ywi" w prawdziwym sensie tego słowa, ni� ci, których zwykle nazywamy 
zmarłymi. Ci rzekomo zmarli s� mniej skr
powani materialnymi warunkami, mog� wydajniej 
pracowa�, a pole ich działalno	ci jest znacznie szersze. 

Człowiek, który nie dopu	cił do przegrupowania swojego ciała astralnego, mo�e porusza� si
 
swobodnie po całym 	wiecie astralnym, nie spotykaj�c zbyt wielu jego mieszka�ców. �wiat 
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astralny jest o wiele rozleglejszy ni� ziemski, ale jego zaludnienie znacznie mniejsze, 
poniewa� przeci
tne �ycie człowieka w tym 	wiecie trwa krócej ni� w 	wiecie fizycznym. 
Poza zmarłymi przebywa tam mniej wi
cej jedna trzecia �yj�cych – tych, którzy chwilowo 
opu	cili swoje ciało fizyczne podczas snu. 

Jakkolwiek cały obszar 	wiata astralnego jest otwarty dla ka�dej osoby, która nie dopu	ciła do 
przegrupowania swojego ciała astralnego, to jednak wi
kszo	� z nich pozostaje w pobli�u 
powierzchni ziemi. 

Zajmijmy si
 teraz wy�szym typem człowieka, przejawiaj�cym pewne zainteresowania o 
rozumnym charakterze, np. muzyk�, nauk�, literatur� itp. Nie musi on wi
cej przeznacza� 
du�ej cz
	ci dnia na zarabianie na �ycie. Ma wi
c swobod
 rozporz�dzania swoim czasem i 
mo�e robi� to, co mu si
 podoba, pod warunkiem, �e nie wymaga to posługiwania si
 materi� 
fizyczn�. W warunkach �ycia astralnego mo�e nie tylko słucha� najwspanialszej muzyki, ale 
tak�e słysze� w niej o wiele wi
cej, poniewa� w 	wiecie astralnym istnieje inna, bogatsza 
harmonia d�wi
ków, niedost
pna fizycznemu uchu. Artysta ma dost
p do wszystkich 
powabów i uroków wy�szego 	wiata astralnego. Łatwo	� przenoszenia si
 z miejsca na 
miejsce pozwala na podziwianie cudów przyrody we wspaniałych barwach. Historyk lub 
uczony ma do dyspozycji ogromne biblioteki i laboratoria 	wiata, a jego zdolno	� rozumienia 
przyrody oraz jej zjawisk pot
guje si
 jeszcze bardziej, gdy� widzi to, co dzieje si
 wewn�trz 
obserwowanych przedmiotów, równie dokładnie jak zjawiska zewn
trzne. Dostrzega 
przyczyny zjawisk, podczas gdy poprzednio widział jedynie skutki. Jego rado	� jest tym 
wi
ksza, �e nie towarzyszy mu uczucie zm
czenia, jest ono bowiem niemo�liwe. 

Filantrop mo�e prowadzi� swoj� dobroczynn� działalno	� energiczniej i w lepszych 
warunkach ni� w 	wiecie fizycznym. Mo�e pomaga� tysi�com ludzi, maj�c pewno	�, �e 
wy	wiadcza im prawdziw� przysług
. 

W 	wiecie astralnym jest mo�liwe podj
cie studiów i zdobycie nowej wiedzy. Dzi
ki temu 
ludzie mog� po raz pierwszy studiowa� nauki teozoficzne. 

Ogólnie bior�c, �ycie w 	wiecie astralnym jest aktywniejsze ni� w 	wiecie fizycznym. 
Materia astralna jest bardziej przesycona energi� �yciow� ni� materia fizyczna, a kształty s� 
bardziej plastyczne. 

Mo�liwo	� rozwoju i rozrywki tak�e pod ka�dym wzgl
dem jest wi
ksza ni� w 	wiecie 
fizycznym. S� to jednak mo�liwo	ci wy�szego rz
du i wymagaj� pewnego stopnia poziomu 
umysłowego, aby mo�na było z nich korzysta�. 

Człowiek po	wi
caj�cy podczas �ycia fizycznego cał� swoj� energi
 sprawom materialnym 
prawdopodobnie tylko w niewielkim stopniu potrafi si
 dostosowa� do wy�szych warunków 
bytu, poniewa� jego na wpół zaniedbany umysł nie b
dzie dostatecznie przygotowany do 
zrozumienia mo�liwo	ci wspaniałego �ycia. 

Człowiek, którego �ycie oraz zainteresowania reprezentuj� typ wy�szy, b
dzie mógł uczyni� 
w ci�gu kilku lat w 	wiecie astralnym wi
cej dobra, ni� mógłby to zrobi� w ci�gu 
najdłu�szego �ycia fizycznego. 
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Poniewa� przyjemno	ci 	wiata astralnego znacznie przewy�szaj� wszystko, co obejmujemy 
tym słowem w 	wiecie fizycznym, istnieje powa�ne niebezpiecze�stwo zej	cia człowieka ze 
	cie�ki duchowego post
pu. Ale nawet rozkosze 	wiata astralnego nie stanowi� zagro�enia 
dla osoby, która rozumie, �e istnieje co	 od nich wy�szego. Po 	mierci fizycznej człowiek 
powinien stara� si
 przeby� mo�liwie jak najszybciej poszczególne strefy astralu, b
d�c 
jednak u�ytecznym i nie pozwalaj�c, aby owe subtelne przyjemno	ci pochłon
ły go bez 
reszty. 

Ka�dy człowiek znajduj�cy si
 na pewnym etapie rozwoju pozostaje aktywny równie� w 
�yciu astralnym, podobnie jak był nim w �yciu fizycznym. Niew�tpliwie mo�e on 
przyspiesza� lub opó�nia� swój post
p, a tak�e wpływa� na innych ludzi w takiej samej 
mierze, jak to czynił przed 	mierci� fizyczn�, i dlatego w dalszym ci�gu stwarza karm
 o 
najwi
kszym znaczeniu. 

�wiadomo	� człowieka astralnego jest ja	niejsza ni� w czasie snu, dzi
ki czemu mo�e on 
znacznie sprawniej my	le� i działa�, a wi
c jego mo�liwo	ci tworzenia dobrej lub złej karmy 
s� wi
ksze i donio	lejsze. 

Ogólnie mówi�c, człowiek astralny jest zdolny do tworzenia swojej karmy, gdy ma 
rozwini
t� 	wiadomo	� i kiedy działa lub dokonuje wyboru. Czyny dokonane w 	wiecie 
astralnym mog� przynie	� karmiczne owoce w nast
pnym fizycznym �yciu tego człowieka. 

Na najni�szym poziomie 	wiata astralnego (siódmym) jest on zaabsorbowany raczej innymi 
sprawami, pochłaniaj�cymi jego uwag
, i zbytnio nie interesuje si
 tym, co si
 dzieje w 
	wiecie fizycznym, chyba �e odwiedza niegodne miejsca. Na szóstym poziomie przebywaj� 
osobnicy, którzy podczas fizycznego �ycia skupiali swoje pragnienia i my	li przede 
wszystkim na sprawach czysto ziemskich. Z tego te� powodu kr��� nadal dookoła miejsc i 
ludzi, z którymi wi�zały ich bliskie stosunki. Mog� by� 	wiadomi wielu spraw z nimi 
zwi�zanych, ale nie dostrzegaj� swojej materii fizycznej, a jedynie jej materialny 
odpowiednik. Na przykład teatr wypełniony widzami ma swój odpowiednik w 	wiecie 
astralnym, widoczny dla tych istot. Nie dostrzegaj� one jednak, tak jak my, kostiumów czy 
gry aktorów, ich wzrusze�, prawdziwych b�d� nie. Ludzie szóstego poziomu, znajduj�cego 
si
 na powierzchni ziemi, s� otoczeni astralnymi odpowiednikami przedmiotów 	wiata 
fizycznego, takich jak drzewa, lasy, jeziora itp. Na kolejnych dwóch poziomach (pi�tym i 
czwartym) jest jeszcze mo�liwa 	wiadomo	� fizycznych spraw, ale w znacznie mniejszym 
stopniu. Na trzecim i drugim poziomie kontakt ze 	wiatem fizycznym mo�e by� nawi�zany 
tylko za po	rednictwem medium. Na pierwszym poziomie, najwy�szym, taki kontakt nawet 
za po	rednictwem medium byłby bardzo trudny. 

Ludzie �yj�cy na wy�szych poziomach z reguły stwarzaj� sobie otoczenie zgodnie z własnym 
upodobaniem. Niektórzy sami tworz� krajobrazy, inni zadowalaj� si
 pejza�ami stworzonymi 
przez kolejnych ludzi. Czasami komponuj� nieziemskie obrazy o tematyce zaczerpni
tej z 
ksi�g religijnych, niezdarnie próbuj�c stworzy� na przykład klejnoty rosn�ce na drzewach, 
ogniste morza, wielookie stwory, bóstwa o stu głowach i ramionach. 

W strefie 	wiata astralnego nazywanej przez okultystów "krain� wiecznego lata" ludzie tej 
samej rasy i religii przejawiaj� tendencje do ł�czenia si
 po 	mierci fizycznej, podobnie jak to 
czynili za �ycia. Istnieje wi
c sie� krain wiecznego lata ponad krajami, do których nale�ały te 
osoby. Powstaj�ce tam społeczno	ci ró�ni� si
 mi
dzy sob� w takim samym stopniu jak 
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analogiczne społecze�stwa na ziemi. Jest to spowodowane nie tylko naturalnym 
powinowactwem ludzi, ale istniej�cymi nawet w 	wiecie astralnym barierami j
zykowymi. 

Ta zasada ma zastosowanie w całym astralu. Tak wi
c na seansach spirytystycznych na 
Cejlonie stwierdzono, i� ludzie, z którymi nawi�zano kontakt, byli buddystami i poza grobem 
znale�li potwierdzenie słuszno	ci swoich religijnych wyobra�e� – dokładnie tak samo, jak 
członkowie chrze	cija�skich sekt w Europie. Ludzie odnajduj� w 	wiecie astralnym nie tylko 
własne my	lokształty, ale równie� stworzone przez innych, b
d�ce w pewnych wypadkach 
wytworem my	li wielu pokole�. 

Nieraz zdarza si
, �e rodzice usiłuj� zaszczepi� swoje �yczenia własnemu dziecku. Takie 
oddziaływanie jest podst
pne, gdy� przeci
tny człowiek pozostaj�cy stale pod wpływem 
cudzych my	li po pewnym czasie przyjmuje je jako swoje własne. 

W wielu wypadkach zmarli staj� si
 aniołami stró�ami ludzi �yj�cych; bywa i tak, �e pisarz 
lub kompozytor podsuwa swoje pomysły �yj�cemu fizycznie twórcy, co sprawia, i� wiele 
prac w rzeczywisto	ci stanowi dzieło nie�yj�cych. Oczywi	cie, wykonawca takiej pracy mo�e 
nie zdawa� sobie sprawy z wywieranego na� wpływu. 

Wi
kszo	� przeci
tnie dobrych ludzi zmarłych 	mierci� naturaln� prawdopodobnie nie jest 
	wiadoma wpływów fizycznych, przechodz� oni bowiem przez ni�sze poziomy astralu przed 
swoim astralnym przebudzeniem. W pewnych okoliczno	ciach równie� oni mog� by� 
przyci�gni
ci do 	wiata fizycznego z powodu wielkiej troski o kogo	 pozostaj�cego przy 
�yciu fizycznym. Smutek krewnych i przyjaciół mo�e by� czynnikiem przyci�gaj�cym uwag
 
zmarłego, który dopiero co zjawił si
 w 	wiecie astralnym, i zwi�za� go z powrotem z 
ziemskim �yciem. Skłonno	� do powracania mo�e zwi
ksza� si
 w miar
 powtarzania tego 
kroku i człowiek b
dzie prawdopodobnie u�ywał swojej woli do pozostawania w ł�czno	ci ze 
	wiatem fizycznym. Przez pewien czas jego zdolno	� widzenia przedmiotów fizycznych 
b
dzie si
 zwi
ksza�, ale i ona zacznie stopniowo zanika�, co wywoła jedynie cierpienie 
psychiczne wi���ce si
 z utrat� tej zdolno	ci. 

Cz
sto ludzie nie tylko sprawiaj� sobie niepotrzebny ból, ale i wyrz�dzaj� powa�n� krzywd
 
tym, których opłakuj� w niepohamowanym smutku i �alu. 

W ci�gu całego �ycia astralnego, bez wzgl
du na to, czy jest ono długie, czy krótkie, człowiek 
pozostaje w zasi
gu wpływów ziemskiego pochodzenia. W wymienionych przypadkach 
rozpacz i t
sknota pozostałych na ziemi przyjaciół budz� w ciele astralnym zmarłego wibracje 
i docieraj� do jego umysłu, czyli ni�szego manasu. Wyrwany w ten sposób z sennego stanu 
przypomina sobie �ywo obrazy ziemskiego �ycia; mo�e chcie� porozumie� si
 z ziemskimi 
przyjaciółmi, cz
sto przy pomocy medium. Takiemu gwałtownemu przebudzeniu nierzadko 
towarzyszy ci
�kie cierpienie, a naturalny proces wycofywania si
 zostaje opó�niony. 

Okultyzm nie zaleca zapominania o zmarłych, ale radzi, by �yczliwa pami
� o nich była sił� 
ułatwiaj�c� im przej	cie przez stan po	redni i dotarcie do 	wiata niebia�skiego. �al i rozpacz 
s� nie tylko bezu�yteczne, ale cz
sto wr
cz szkodliwe. Tote� religia hinduska słusznie zaleca 
ceremonie Shraddha'y, a Ko	ciół katolicki modlitwy za zmarłych. Modlitwy oraz 
towarzysz�ce im obrz
dy stwarzaj� elementale, które w kamaloce atakuj� ciało astralne i 
przyspieszaj� jego rozpad, a tym samym przej	cie człowieka do niebia�skiego 	wiata. Kiedy 
wi
c odbywa si
 msza za zmarłego, niew�tpliwie doznaje on dobrodziejstwa siły, wywołanej 
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przez t
 ceremoni
. My	l o nim przyci�gnie jego uwag
 i skłoni do wzi
cia udziału w tym 
nabo�e�stwie, które przyniesie mu bezpo	redni� korzy	�. Nawet je	li trwa w stanie 
nie	wiadomo	ci, wola i modlitwa kapłana skieruj� ku niemu strumie� siły. 

Równie� zbiorowa powa�na modlitwa za zmarłego, a tak�e przesyłane mu dobre �yczenia, 
nawet je�eli s� mgliste i dlatego mniej skuteczne ni� 	ci	le okre	lona my	l, przynosi rezultaty, 
których znaczenia nie mo�na lekcewa�y�. Mało kto wie w Europie, ile si
 zawdzi
cza 
wielkim zakonom religijnym, które dniem i noc� oddaj� si
 nieustannym modlitwom za 
zmarłych. 

Nie ma wła	ciwie ró�nicy pomi
dzy po	miertn� 	wiadomo	ci� psychika a zwykłego 
człowieka poza t�, �e psychik jako lepiej obyty z materi� astraln� czuje si
 w 	wiecie 
astralnym bardziej "u siebie". By� psychikiem oznacza posiadanie ciała fizycznego o 
wi
kszej wra�liwo	ci ni� wi
kszo	� ludzi. Ta ró�nica znika po odrzuceniu ciała fizycznego. 

Nagła 	mier� spowodowana jakim	 wypadkiem nie wywołuje ujemnych nast
pstw w �yciu 
astralnym. Dla wi
kszo	ci ludzi naturalna 	mier� jest korzystniejsza, gdy� staro	� lub 
spustoszenie organizmu wywołane długotrwał� chorob� niemal zawsze id� w parze w du�ym 
rozlu�nieniem i rozpadem astralnych cz�stek. Kiedy wi
c człowiek odzyskuje 	wiadomo	� w 
	wiecie astralnym, wi
ksza cz
	� jego zada� do wykonania w tym 	wiecie jest ju� poza nim. 

Zazwyczaj, gdy �ycie ziemskie zostaje gwałtownie przerwane (wypadek, samobójstwo), 
zwi�zek mi
dzy kam� (pragnieniem) a pran� (sił� �yciow�) nie zostaje tak łatwo zerwany i 
ciało astralne zachowuje du�� �ywotno	�. 

Gdy 	mier� nast
puje raptownie, oddzielenie si
 wy�szych składników człowieka od powłoki 
fizycznej trafnie bywa porównywane do wyrwania pestki z niedojrzałego owocu. Du�a ilo	� 
materii astralnej najgrubszego rodzaju przywiera jeszcze do osobowo	ci, która wskutek tego 
zatrzymuje si
 na najni�szym, siódmym poziomie astralnym. 

Przera�enie lub zaburzenia umysłowe towarzysz�ce niekiedy nagłej 	mierci stanowi� 
niew�tpliwie niepo��dany wst
p do �ycia astralnego. W pewnych, na szcz
	cie rzadkich, 
wypadkach, ten wstrz�s i przera�enie mog� trwa� przez jaki	 czas po 	mierci. 

Ofiary wyroków 	mierci cierpi� nie tylko z powodu brutalnego wyrwania ich ciał astralnych z 
fizycznych, co pozostawia ciało astralne dygocz�ce w	ciekło	ci�, nienawi	ci� i pragnieniem 
zemsty, lecz tak�e stanowi� element szczególnie niebezpieczny dla 	wiata astralnego, 
Społeczna szkodliwo	� mordercy wybitnie wzrasta, gdy zostaje on gwałtownie pozbawiony 
ciała. O ile społecze�stwo mo�e si
 broni� przed morderc� pozostaj�cym jeszcze w ciele 
fizycznym, o tyle astralna społeczno	� jest całkiem bezbronna wobec morderców nagle 
przerzuconych do 	wiata astralnego w okresie rozkwitu ich nami
tno	ci. Takie jednostki 
mog� działa�, pod�egaj�c innych do morderstw. Jest rzecz� dobrze znan�, �e morderstwa 
pewnego rodzaju powtarzaj� si
 raz za razem w tym samym 	rodowisku. 

Sytuacja samobójcy jest przypadkiem bardzo skomplikowanym, gdy� ten nagły akt zgonu 
wybitnie zmniejsza zdolno	� ego do wycofania swych ni�szych elementów i dlatego nara�a je 
na inne, wielkie niebezpiecze�stwa. Nie nale�y jednak zapomina�, �e wina samobójcy mo�e 
by� bardzo ró�na w zale�no	ci od okoliczno	ci, tak jak ró�ni si
 gest Sokratesa, moralnie bez 
zarzutu, od rozpaczy nieszcz
	liwca odbieraj�cego sobie �ycie, aby unikn�� fizycznych 
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skutków własnych zbrodni. Tak wi
c poło�enie samobójców po 	mierci jest bardzo ró�ne. 
Karmiczne konsekwencje samobójstwa s� z reguły bardzo doniosłe. Niew�tpliwie oddziałuj� 
one na najbli�sze �ycie i by� mo�e równie� na dalsze. Jest zbrodni� przeciwko naturze, kiedy 
skraca si
 wyznaczony okres trwania �ycia fizycznego, okre	lany karm� (zespołem 
przyczyn), a osobowo	� nie mo�e si
 rozpa	�, zanim nie wyczerpie si
 piasek w klepsydrze 
�ycia danego człowieka. 

Postawa umysłu w chwili 	mierci przes�dza o stanie, w którym człowiek musi si
 znale��. 
Dlatego istnieje du�a ró�nica pomi
dzy człowiekiem, który wyrzeka si
 �ycia z 
altruistycznych pobudek, a zabijaj�cym si
 z przyczyn egoistycznych. 

Czysty i uduchowiony człowiek, który jest ofiar� wypadku, trwa do ko�ca swojego 
normalnego �ycia w stanie błogiego snu. Cz
sto jest on 	wiadomy i zatrzymuje si
 przez jaki	 
czas na ostatniej scenie swojego ziemskiego �ycia. Przebywa w strefie odpowiadaj�cej 
zewn
trznej warstwie własnego ciała astralnego. Jego normalne �ycie w kamaloce nie 
rozpocznie si
, dopóki naturalny w�tek �ycia ziemskiego nie zostanie wyczerpany oraz 
dopóki pozostaje 	wiadomy fizycznego i astralnego otoczenia. 

Bł
dem jest os�d, zgodnie z którym liczne przewagi �ycia astralnego usprawiedliwiaj� 
popełnienie samobójstwa lub szukanie 	mierci. Człowiek inkarnuje si
 w ciele fizycznym w 
okre	lonym celu, mo�liwym do osi�gni
cia wył�cznie w fizycznym, ziemskim 	wiecie. Wielu 
lekcji mo�e si
 nauczy� tylko w 	wiecie fizycznym i dlatego im pr
dzej si
 je opanuje, tym 
szybciej uwolni si
 od konieczno	ci powracania do ni�szych oraz ograniczonych sfer �ycia. 

Ego musi dokona� du�ego wysiłku, aby si
 inkarnowa� w ciele fizycznym i prze�y� 
uci��liwy okres wczesnego dzieci�stwa, w którym stopniowo i z du�ym trudem zdobywa 
pewn� władz
 nad swoimi nowymi ciałami. Z tego powodu nie powinno si
 lekkomy	lnie i 
głupio tych wysiłków marnowa�. Nale�y wi
c słucha� głosu naturalnego instynktu 
samozachowawczego i uwa�a� za swój obowi�zek zebranie jak najwi
kszego do	wiadczenia 
oraz zachowanie go tak długo, jak pozwol� na to okoliczno	ci. 

Je�eli człowiek zmarły gwałtown� 	mierci� prowadził �ycie niegodziwe, brutalne, samolubne 
i zmysłowe, znajdzie si
 w pełni 	wiadomo	ci na siódmym poziomie astralnym, gdzie mo�e 
si
 sta� straszliwie zł� istot�. Płon�c nami
tno	ciami, których ju� nie potrafi zaspokoi�, mo�e 
usiłowa� uczyni� im zado	� za po	rednictwem medium lub jakiejkolwiek innej wra�liwej 
istoty, któr� uda mu si
 opanowa�. Takie istoty znajduj� szata�sk� wr
cz przyjemno	� w 
operowaniu wszelkiego rodzaju astralnymi iluzjami, aby skłoni� inne osoby do popełniania 
tych samych nadu�y� i wybryków, w których one si
 lubowały. 

Z tej kategorii oraz spo	ród "o�ywionych skorup" pochodz� diabły-kusiciele w literaturze 
religijnej. 

�ołnierze gin�cy na polu bitwy nie nale�� do tej kategorii, gdy� bez wzgl
du na moraln� 
warto	� sprawy, o któr� walcz�, spełniaj� swój obowi�zek, w imi
 którego dobrowolnie i 
bezinteresownie po	wi
caj� swoje �ycie. Wydaje si
 wi
c, �e wojna, mimo swoich 
okropno	ci, na pewnym poziomie mo�e odgrywa� rol
 pot
�nego czynnika ewolucji. Stanowi 
ona t
 cz�stk
 prawdy, która tkwi w prze	wiadczeniu mahometan, �e człowiek gin�cy w 
walce za wiar
 natychmiast osi�ga szcz
	liwo	� na tamtym 	wiecie. 
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Kiedy umieraj� dzieci, jest mało prawdopodobne, aby zdołały one rozwin�� w sobie 
powinowactwo z ni�szymi strefami 	wiata astralnego i w praktyce rzadko si
 je tam spotyka. 

Niektórzy ludzie s� tak mocno i rozpaczliwie przywi�zani do �ycia fizycznego, �e po 	mierci 
ich ciała astralne nie mog� si
 w ogóle odł�czy� od ciał eterycznych. Dlatego budz� si
 w 
	wiecie astralnym jeszcze otoczeni materi� eteryczn�, a ich sytuacja jest bardzo nieprzyjemna. 
�wiat astralny jest dla nich zamkni
ty z powodu eterycznej powłoki, która ich otacza, a 
zwykłe fizyczne �ycie jest niedost
pne z uwagi na brak odpowiednich organów. Bł�kaj� si
 
samotni, niemi i przera�eni, niezdolni do porozumiewania si
 z istotami tych 	wiatów. Nie 
potrafi� zrozumie�, �e gdyby przestali trzyma� si
 tak kurczowo materii fizycznej, to po kilku 
chwilach nie	wiadomo	ci weszliby w normalne astralne �ycie. Czuj� jednak przywi�zanie do 
starego 	wiata i wol� trwa� w tym nieszcz
snym stanie pół	wiadomo	ci ni� pogr��y� si
 w 
zupełnym, jak im si
 wydaje, unicestwieniu lub piekle, w które nauczyli si
 wierzy�. 

Oczywi	cie z biegiem czasu powłoka eteryczna rozpada si
 i naturalny proces odbywa si
 
wbrew ich wysiłkom. Czasami ogarni
ci rozpacz� rezygnuj�, przedkładaj�c nawet 
unicestwienie nad istniej�cy stan rzeczy, co ku ich wielkiemu zdziwieniu przynosi przyjemny 
skutek. Zdarza si
 te�, i� przychodzi im z pomoc� jaka	 istota astralna. Bywa i tak, �e 
odkrywaj� na swoje nieszcz
	cie sposób nawi�zania kontaktu z �yciem fizycznym przez 
medium. Jest to jednak słaby kontakt, a i "duchowy kierownik" medium jest temu przeciwny. 
Jego interwencja jest w pełni słuszna, poniewa� te nieszcz
sne istoty w swym przera�eniu i 
krytycznym poło�eniu odrzucaj� wszelkie skrupuły i potrafi� op
ta� medium, a nawet 
doprowadzi� je do szale�stwa, czepiaj�c si
 go, jak ton�cy chwyta si
 brzytwy. Gdy tylko ego 
medium straci panowanie nad swoimi ciałami, pozwalaj�c im na niepo��dane my	li lub 
nami
tno	ci, osi�gaj� swój cel. 

Czasami taka istota mo�e zawładn�� ciałem dziecka, wypieraj�c słab� jeszcze osobowo	�, dla 
której to ciało było przeznaczone. Mo�e nawet opanowa� ciało zwierz
cia, usuwaj�c z niego 
cz�stk
 duszy zbiorowej, która u zwierz
cia odgrywa rol
 ego, lecz w słabszym stopniu ni� 
ego sprawuje kontrol
 nad ciałem fizycznym. Takie op
tanie mo�e by� całkowite lub 
cz
	ciowe. Istota ponownie nawi�zuje kontakt ze 	wiatem fizycznym, widzi oczyma 
zwierz
cia, odczuwa jego cierpienia i w stopniu, na jaki jej własna 	wiadomo	� na to 
pozwala, staje si
 sama na pewien czas zwierz
ciem. 

Człowiek, który w ten sposób uwikła si
 w ciało zwierz
cia, nie mo�e dowolnie go opu	ci�. 
Taki proces odbywa si
 stopniowo i z du�ym wysiłkiem, trwaj�cym przypuszczalnie wiele 
dni. Najcz
	ciej uwolnienie przychodzi wraz ze 	mierci� zwierz
cia, ale nawet wówczas 
pozostaje jeszcze do zerwania wi
� astralna. Po 	mierci zwierz
cia taka dusza ludzka usiłuje 
niekiedy op
ta� inne zwierz
 z tego samego stada lub innego, które potrafi w desperacji 
opanowa�. Do najcz
	ciej opanowywanych zwierz�t nale�� najmniej rozwini
te: bydło 
rogate, owce i 	winie. Bardziej inteligentne, takie jak psy, koty czy konie, nie daj� si
 tak 
łatwo opanowa�, cho� czasami zdarzaj� si
 takie wypadki. 

Ka�de op
tanie, czy to ludzkiego, czy zwierz
cego ciała, jest grzechem i stanowi przeszkod
 
w procesie ewolucyjnym dla duszy, która op
tała, gdy� umacnia na krótko jej wi
� z fizyczn� 
materi� i opó�nia normalne wej	cie w �ycie astralne oraz stwarza niepo��dane zwi�zki 
karmiczne. 
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Ciało jednostki ludzkiej stwarzaj�cej przez swoje wyst
pne zachcianki (lub w inny sposób) 
wi
� z jakim	 gatunkiem zwierz�t ma cechy wła	ciwe temu zwierz
ciu, a tak�e mo�e 
przybra� jego posta�. W kra�cowych sytuacjach mo�e doj	� do silnego zwi�zku z ciałem 
astralnym zwierz
cia, co sprawia, �e człowiek jest wi
�niem, przykutym do jego fizycznego 
ciała. Jest 	wiadomy w 	wiecie astralnym i zachowuje ludzkie zdolno	ci, ale nie mo�e 
panowa� nad ciałem zwierz
cia ani te� wyra�a� si
 za jego po	rednictwem w 	wiecie 
fizycznym. Takie ciało jest dla niego raczej cel� wi
zienn� ni� narz
dziem; dodajmy jeszcze, 
i� prawowitym gospodarzem ciała pozostaje dusza zwierz
cia, która nie została usuni
ta. 

Tego rodzaju wypadki tłumacz� przynajmniej cz
	ciowo spotykane na Wschodzie wierzenia 
o mo�liwo	ci inkarnowania si
 człowieka w ciele zwierz
cia. 

Podobny los zagra�a tak�e człowiekowi, gdy powraca do 	wiata astralnego na swej drodze do 
reinkarnacji. 

Osoby zatrzymuj�ce si
 dłu�ej przy ziemi z powodu niepokojów i l
ków okre	la si
 cz
sto 
jako przywi�zane do ziemi. Zgodnie z pogl�dem 	w. Marcina s� to ludzie, którzy "pozostaj�", 
a nie "powracaj�", poniewa� nie mog� si
 oderwa� całkowicie od materii fizycznej, dopóki 
nie zostan� załatwione pewne sprawy, szczególnie ich interesuj�ce. 

Wiemy ju�, �e po 	mierci fizycznej człowiek rzeczywisty odrzuca swe zewn
trzne ciało i �e 
w szczególno	ci stara si
 uwolni� manas (umysł) od kamy (pragnienia). W pewnych – 
rzadkich co prawda – wypadkach osobowo	�, czyli człowiek ni�szy, jest tak bardzo 
podporz�dkowana kamie, �e ni�szy manas pozostaje całkowicie w niewoli i nie potrafi si
 
uwolni�. Wi
� ł�cz�ca ni�szy umysł z wy�szym, owa "srebrna ni�", p
ka wówczas na dwie 
cz
	ci. Takie zjawisko okultyzm okre	la "utrat� duszy"; oznacza to utrat
 osobowego "ja", 
które oderwało si
 od swojego ojca, wy�szego "ja" (ego), i w ten sposób skazało si
 na 
zagład
. 

W takim wypadku nawet za �ycia ziemskiego ni�sza czwórnia odrywa si
 od triady, to znaczy 
ni�sze ciała, kierowane przez umysł ni�szy, odł�czaj� si
 od wy�szych składników: atmy, 
buddhi i manasu wy�szego. Człowiek rozpada si
 na dwoje, zwierz
 zrzuca w
dzidło i 
odchodzi bezpa�skie, unosz�c w sobie odblask 	wiatła manasu, który miał kierowa� jego 
�yciem. Taki stwór, posiadaj�cy umysł, jest bardziej niebezpieczny ni� nierozwini
te zwierz
. 
Jakkolwiek ma kształt ludzki, z natury jest bydl
ciem, nie maj�cym poczucia prawdy, miło	ci 
czy sprawiedliwo	ci. 

Po 	mierci fizycznej takie ciało astralne ma straszliw� sił
 i mo�e si
 inkarnowa� w ludzkim 
	wiecie. Taka istota, nie maj�c �adnych instynktów poza zwierz
cymi, powodowana tylko 
nami
tno	ci� a nigdy uczuciem, działaj�ca z niezwykł� chytro	ci� i przewrotno	ci�, osi�ga 
ideał niegodziwo	ci i podło	ci oraz jest naturalnym wrogiem wszystkich normalnych ludzi. 
Ów stwór, zwany elementerem, przy ka�dym wcieleniu spada coraz ni�ej, a� w ko�cu dojdzie 
do wyczerpania złej siły. Wówczas ginie jako odci
ty od �ródeł �ycia, rozpada si
 i przestaje 
istnie� jako odr
bna istota. 

Z punktu widzenia ego taka osobowo	� nie przyniosła �niwa w postaci po�ytecznego 
do	wiadczenia promie� nie przyniósł nic z powrotem, a całe ni�sze �ycie okazało si
 
kompletn� pora�k�. 
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Termin elementer jest u�ywany w ró�nym znaczeniu przez wielu autorów, ale zaleca si
, aby 
u�ywa� go jedynie w odniesieniu do opisanej wy�ej istoty. 

 

ROZDZIAŁ XIV: SFERA ASTRALNA 

Łatwo mo�na zrozumie� trudno	ci w wiernym opisywaniu 	wiata astralnego j
zykiem 	wiata 
fizycznego. Mo�na to porównywa� do opisywania nieznanej d�ungli. Trudno	ci wyst
puj�ce 
przy opisie 	wiata astralnego s� dodatkowo komplikowane przez dwa czynniki: 

– trudno	ci przekazania do fizycznej pami
ci wspomnie� ze 	wiata astralnego; 

– brak odpowiednich okre	le� i terminów w j
zyku 	wiata fizycznego na 	cisłe zdefiniowanie 
tego, co si
 ma opisa�. 

Jedn� ze szczególnych cech, najbardziej rzucaj�cych si
 w oczy w 	wiecie astralnym, jest 
bogactwo nieustannie zmieniaj�cych si
 kształtów. Spotykamy tu nie tylko my	lokształty, 
utworzone z esencji elementalnej i o�ywione przez my	l, ale tak�e ogromne masy tej�e 
esencji, z których wci�� wyłaniaj� si
 i w których z powrotem znikaj� coraz to nowe kształty. 
Esencja elementalna istnieje na ka�dym poziomie w setkach odmian i wygl�dałaby podobnie 
jak powietrze, gdyby było ono widoczne i pozostawało w ci�głym falowaniu, mieni�c si
 
kolorami jak masa perłowa. 

Przez t
 materi
 astraln� przebiegaj� nieustannie pr�dy my	lowe, przy czym my	li o du�ej 
mocy trwaj� długo jak samotne stwory, a my	li słabe przyoblekaj� si
 w esencj
 elementaln� i 
z powrotem si
 rozwiewaj�. 

Powiedzieli	my wcze	niej, �e materia astralna istnieje w siedmiu stanach skupienia lub 
siedmiu odmianach, odpowiadaj�cych siedmiu stanom fizycznej materii: stałemu, płynnemu, 
gazowemu itd. Ka�dy z tych siedmiu stanów skupienia tworzy podstaw
 dla jednego z 
siedmiu poziomów lub stref 	wiata astralnego. 

Przyj
ło si
 mówi� o tych poziomach jako uło�onych jeden nad drugim: najg
stszy na dole, 
najl�ejszy na górze. Na tej zasadzie oparto wiele diagramów – i chocia� ma ona pewne 
podstawy w rzeczywisto	ci, to jednak nie zawiera całej prawdy. 

Materia ka�dego poziomu (strefy) przenika równocze	nie materi
 poziomu ni�szego. To 
wła	nie powoduje, �e przy powierzchni ziemi materia wszystkich siedmiu poziomów znajduje 
si
 w tej samej przestrzeni. Jednocze	nie jest prawd�, �e materia wy�szych poziomów 
astralnych si
ga dalej od powierzchni fizycznego globu ni� materia ni�szych poziomów. 

Wzajemne stosunki poszczególnych stref astralnych mo�na porówna� ze znanymi 
powszechnie stosunkami w 	wiecie fizycznym. Ciała płynne w pewnym stopniu przenikaj� 
ciała stałe – woda znajduje si
 w glebie, gazy rozpuszczaj� si
 w płynach (woda zawiera 
zwykle znaczn� ilo	� powietrza). Niemniej prawd� jest, �e wi
ksza cz
	� materii płynnej 
wyst
puje w postaci jezior, rzek, mórz ponad stał� powierzchni� ziemi. Podobnie 
przewa�aj�ca masa materii gazowej znajduje si
 nad powierzchni� wód i si
ga o wiele dalej 
w przestrze� ni� ciała stałe i płynne. 
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Analogicznie przedstawia si
 sprawa z materi� astraln�. Najg
stsze skupiska materii astralnej 
znajduj� si
 w obr
bie sfery fizycznej. Przy okazji podkre	lmy, �e materia astralna podlega 
tym samym ogólnym prawom co materia fizyczna i ci��y do 	rodka ziemi. 

Siódmy, czyli najni�szy, poziom astralny wnika na pewn� gł
boko	� do wn
trza ziemi, co 
sprawia, �e istoty zamieszkuj�ce go mog� si
 znajdowa� wewn�trz skorupy ziemskiej. 

Szósty poziom pokrywa si
 cz
	ciowo z powierzchni� ziemi. 

Poziom trzeci, nazywany przez spirytystów "krain� wiecznego lata", si
ga wiele kilometrów 
w atmosfer
. Najdalsze kra�ce 	wiata astralnego dochodz� mniej wi
cej do orbity Ksi
�yca, 
tak �e w perygeum sfery astralnej Ziemi i Ksi
�yca zwykle si
 stykaj�, co nie jest mo�liwe w 
apogeum (	rednia odległo	� Ksi
�yca od Ziemi wynosi 384 402 km). Dlatego Grecy nazwali 
	wiat astralny 	wiatem podksi
�ycowym. Z tego wynika, �e astralne komunikowanie si
 z 
Ksi
�ycem jest mo�liwe tylko w pewnym okresie miesi�ca. Znany jest wypadek, �e człowiek, 
który dotarł do Ksi
�yca, musiał na nim czeka�, a� jego powrót stał si
 mo�liwy, dzi
ki 
zbli�eniu si
 satelity do Ziemi. 

Siedem stref (poziomów) 	wiata astralnego dzieli si
 w sposób naturalny na trzy grupy: 

– strefa siódma, czyli najni�sza; 

– strefa szósta, pi�ta i czwarta; 

– strefa trzecia, druga i pierwsza. 

Ró�nica mi
dzy przedmiotami tej samej grupy mo�e by� porównana z ró�nic� pomi
dzy 
dwoma ciałami stałymi, na przykład mi
dzy piaskiem a �elazem. Z kolei ró�nic
 pomi
dzy 
grupami mo�na odnie	� do ró�nicy mi
dzy stanami skupienia materii, na przykład ciałami 
stałymi i płynnymi. 

Podstaw� siódmego poziomu jest 	wiat fizyczny, chocia� widzialny jest tylko cz
	ciowo i w 
zniekształconej formie, poniewa� wszystko, co 	wietliste, dobre i pi
kne, pozostaje 
niewidoczne. Ju� cztery tysi�ce lat temu egipski skryba Ani tak oto opisywał ten 	wiat na 
papirusie, odnalezionym w naszych czasach: Có� to za miejsce, w którym si
 znalazłem? Nie 
ma tu wody ani powietrza; jest jeno gł
bia niezbadana, czarna jak w najczarniejsz� noc, a 
ludzie snuj� si
 bezradnie; w miejscu tym człowiek nie mo�e �y� w spokoju. 

Dla nieszcz
snej istoty ludzkiej przybywaj�cej do tej strefy faktycznie cała ziemia jest 
pełnym ciemno	ci i okrutnym miejscem pobytu. Ale to ona sama z siebie promieniuje tym 
mrokiem i to ona sprawia, �e jej egzystencja trwa w nieprzerwanej nocy zła i przera�enia – w 
prawdziwym piekle, stworzonym zreszt�, tak jak ka�de inne piekło, przez samego człowieka. 

Wi
kszo	� badaczy uwa�a, �e penetrowanie tej strefy jest niezwykle nieprzyjemnym 
zadaniem, poniewa� badaj�cy odczuwa zag
szczenie materii, co jest nieopisanie wstr
tne dla 
wyzwolonego ciała astralnego. Ma si
 wra�enie, �e trzeba przepycha� si
 przez lepkie, czarne 
opary, a spotykane tam istoty i oddziaływania s� równie� w najwy�szym stopniu 
nieprzyjemne. 
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Normalny przyzwoity człowiek na ogół nie ma powodu do zatrzymywania si
 na siódmym 
poziomie. Ci, których 	wiadomo	� budzi si
 zwykle na tym poziomie, charakteryzuj� si
 
brutalno	ci� i wulgarno	ci� pragnie� – s� to pijacy, rozpustnicy, kryminali	ci i im podobni. 

Podło�em szóstego, pi�tego i czwartego poziomu jest znany nam 	wiat fizyczny. �ycie w 
szóstej strefie jest podobne do �ycia w 	wiecie fizycznym, z tym, �e przy braku ciała 
fizycznego nie odczuwa si
 jego potrzeb. Pi�ta i czwarta strefa s� mniej materialne i bardziej 
oddalone od ni�szego 	wiata i jego spraw. 

Najg
stsza materia astralna, podobnie jak najg
stsza fizyczna, jest zbyt g
sta dla normalnego 
przejawiania si
 �ycia astralnego. Lecz 	wiat astralny ma równie� inne, jemu tylko wła	ciwe 
formy �ycia, całkiem nieznane w 	wiecie fizycznym. 

Na pi�tym i czwartym poziomie zwykłe ziemskie zwi�zki pomi
dzy lud�mi maj� coraz 
mniejsze znaczenie i ludzie coraz bardziej d��� do kształtowania swego otoczenia 
odpowiednio do swojego sposobu my	lenia. 

Poziomy trzeci, drugi oraz pierwszy, jakkolwiek zajmuj� to samo miejsce w przestrzeni, 
wydaj� si
 jeszcze odleglejsze od 	wiata fizycznego i odpowiednio mniej materialne. 
Mieszka�cy tych stref trac� z oczu ziemi
 i jej sprawy; s� zazwyczaj gł
boko pogr��eni w 
swych my	lach i w znacznej mierze sami stwarzaj� swoje otoczenie, chocia� jest ono 
dostatecznie obiektywne, aby inne istoty mogły je widzie�. S� oni mało 	wiadomi realiów 
	wiata, w którym si
 znale�li, ale przebywaj� w wyimaginowanych miastach, b
d�cych 
cz
	ciowo wytworem ich własnej wyobra�ni, a cz
	ciowo odziedziczonych po poprzednikach 
i przez siebie rozbudowanych. 

Tu wła	nie spotyka si
 wiecznie szcz
	liwe łowy Indian, Walhall
, Wikingów, rajskie ogrody 
pełne hurys, mahometan, l	ni�ce złotem i drogimi kamieniami Jeruzalem, chrze	cijan, 
niebiosa wyposa�one w liczne szkoły materialistycznych reformatorów. Tu jest tak�e owa 
kraina wiecznego lata spirytystów, w której s� domy, szkoły, miasta, w dostatecznym stopniu 
rzeczywiste dla samych twórców, ale jasnowidzowi przedstawiaj�ce si
 troch
 �ało	nie, zgoła 
niepodobnie do tego, co widz� w nich twórcy. Niemniej wiele z tych tworów odznacza si
 
niew�tpliwym, cho� przemijaj�cym pi
knem. Zwiedzaj�cy je człowiek mo�e zachwyca� si
 
tym 	wiatem, przewy�szaj�cym wszystko, co jest w 	wiecie fizycznym. Mo�e on tak�e 
tworzy� krajobrazy według własnej fantazji. 

Drugi poziom jest szczególnie charakterystyczny jako miejsce pobytu samolubnego lub 
nieuduchowionego bigota. Tu nosi on swoj� złot� koron
 i oddaje si
 adoracji całkiem 
materialnego obrazu bóstwa swego kraju i czasu. 

Wreszcie pierwsza strefa nadaje si
 szczególnie dla tych, którzy w okresie ziemskiego �ycia 
oddawali si
 badaniom w sferze materialnej, poł�czonym z intelektualnym wysiłkiem, 
kieruj�c si
 ch
ci� zaspokojenia własnej ambicji, czy po prostu znajduj�c w tym umysłow� 
rozrywk
, a dobro ogólne odkładaj�c na bok. Mog� oni latami pozostawa� na tym poziomie, 
szcz
	liwi, �e maj� mo�liwo	� dalej pracowa� nad swoimi intelektualnymi problemami, nie 
przynosz�c nikomu po�ytku i nie czyni�c wi
kszego post
pu na drodze do niebia�skiego 
	wiata. 
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Na tym atomowym poziomie ludzie nie buduj� sobie wyimaginowanych tworów jak w 
ni�szych strefach. My	liciele oraz ludzie nauki cz
sto wykorzystuj� do swoich bada� prawie 
wszystkie mo�liwo	ci 	wiata astralnego, poniewa� w ograniczonym zakresie potrafi� 
schodzi� a� do granic 	wiata fizycznego. W ten sposób mog� dotrze� do astralnego 
odpowiednika ksi��ki fizycznej i czerpa� z niej potrzebne wiadomo	ci. Równie łatwo 
przenikaj� do umysłu autora, przekazuj� mu własne my	li i otrzymuj� odpowied�. Niekiedy 
ludzie tej kategorii powa�nie opó�niaj� swoje przej	cie do 	wiata niebia�skiego, gdy� z tak� 
chciwo	ci� prowadz� swoje badania i do	wiadczenia w 	wiecie astralnym. 

Chocia� mówimy o stałej materii astralnej, to jednak nie jest ona taka naprawd
 – w 
rzeczywisto	ci jest tylko wzgl
dnie stała. Jednym z powodów, dla którego 	redniowieczni 
alchemicy uwa�ali wod
 za symbol materii astralnej, była wła	nie jej płynno	�, zmienno	� i 
łatwo	� przenikania. Cz�steczki najg
stszej materii astralnej s� o wiele bardziej oddalone od 
siebie w stosunku do swoich rozmiarów ni� cz�steczki gazowe. Dlatego dwa najg
stsze ciała 
astralne z wi
ksz� łatwo	ci� przechodz� jedno przez drugie, ni� rozprasza si
 w powietrzu 
najl�ejszy nawet gaz. 

Mieszka�cy 	wiata astralnego nieustannie przechodz� przez siebie i nieruchome przedmioty 
astralne. Nigdy przy tym nie dochodzi do zderzenia, a poza tym w zwykłych warunkach dwa 
przepływaj�ce przez siebie ciała astralne nie oddziałuj� na siebie w sposób dostrzegalny. 
Je�eli jednak owo przenikanie trwa dłu�szy czas, gdy na przykład dwie osoby siedz� obok 
siebie w teatrze lub w ko	ciele, mo�e ono wywrze� wyra�ny wpływ. 

Gdyby człowiek my	lał, �e góra stanowi dla niego przeszkod
, to nie potrafiłby przez ni� 
przej	�. Jednym z celów, do których zmierzała "próba ziemi", było nauczenie kandydata, i� 
góra lub ziemia nie stanowi przeszkody w 	wiecie astralnym. 

Eksplozja w 	wiecie astralnym mo�e wywoła� chwilowo równie straszne skutki jak wybuch 
beczki z prochem w sferze fizycznej, ale odłamki astralne mog� si
 szybko ze sob� poł�czy� 
w pierwotn� posta�. Z tego powodu w 	wiecie astralnym nie mo�e doj	� do wypadku w 
fizycznym rozumieniu tego słowa, poniewa� ciało astralne maj�c fluidyczny charakter nie 
ulega zniszczeniu tak jak ciało fizyczne. 

Czysto astralny przedmiot mo�e by� przeniesiony z miejsca na miejsce astraln� r
k�, lecz nie 
mo�na tego zrobi� z astralnym odpowiednikiem przedmiotu fizycznego. Do jego 
przeniesienia nale�y zmaterializowa� ow� astraln� r
k
 i przenie	� sam przedmiot fizyczny, a 
jego astralny odpowiednik b
dzie mu towarzyszył. Znajdzie si
 na nowym miejscu, podobnie 
jak zapach ró�y towarzysz�cy samej ró�y. Nie mo�na przenie	� przedmiotu fizycznego, 
przenosz�c wył�cznie jego astralny odpowiednik, tak samo jak nie mo�na usun�� kwiatu ró�y 
z pokoju, usuwaj�c jedynie jej zapach. 

W 	wiecie astralnym nigdy nie dotykamy �adnej powierzchni tak, by odczu� jej twardo	� lub 
mi
kko	�, chropowato	� lub gładko	�, ciepło lub zimno. Wchodz�c jednak w kontakt z jak�	 
przenikaj�c� substancj�, mamy 	wiadomo	� odmiennej pr
dko	ci wibracji, które mog� by� 
przyjemne lub nie, podniecaj�ce albo przygn
biaj�ce. 

Tak wi
c człowiek stoj�cy na powierzchni ziemi przenika j� cz
	ci� swojego ciała astralnego, 
które jednak nic przy tym nie odczuwa. 
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W sferze astralnej nie doznaje si
 wra�enia przeskakiwania przez przepa	�, lecz ma si
 tylko 
uczucie przelatywania przez ni�. 

Jakkolwiek 	wiatło we wszystkich sferach bytu pochodzi od sło�ca, to jednak efekt, jaki 
wywołuje ono w 	wiecie astralnym, jest całkiem odmienny ni� w 	wiecie fizycznym. �wiatło 
jest tu rozproszone i nie przychodzi z okre	lonego kierunku. Wszelka materia astralna jest 
sama przez si
 	wietlista, cho� ciało astralne nie ma wygl�du malowanej kuli, a raczej jest 
kul� �ywego ognia. W 	wiecie astralnym nigdy nie jest ciemno. Przepływ chmury przez 
słoneczn� tarcz
 nie powoduje �adnego 	ciemniania i tak samo cie� ziemi (zwany przez nas 
noc�) nie wywiera tam �adnego wpływu. Nie ma te� cienia, poniewa� ciała astralne s� 
przezroczyste. 

Warunki klimatyczne i atmosferyczne tak�e nie maj� �adnego wpływu na prac
 w 	wiatach 
astralnym i mentalnym. Istnieje natomiast du�a ró�nica pomi
dzy �yciem na wsi i w wielkim 
mie	cie ze wzgl
du na masy my	lokształtów, oddziałuj�cych na człowieka w mie	cie. 

W 	wiecie astralnym istniej� liczne pr�dy, które unosz� ze sob� ludzi pozbawionych woli lub 
nie umiej�cych si
 ni� posługiwa�. 

Nie ma tu snu, mo�liwe jest natomiast zapomnienie, podobnie jak w 	wiecie fizycznym. 
Przychodzi ono nawet z wi
ksz� łatwo	ci�, ze wzgl
du na du�� ruchliwo	� i zaludnienie tego 
	wiata. 

Mo�na zna� kogo	 w 	wiecie astralnym, nie znaj�c go w 	wiecie fizycznym. 

�wiat astralny cz
sto nazywa si
 dziedzin� ułudy nie dlatego, �e jest on bardziej iluzoryczny 
od 	wiata fizycznego, lecz z powodu daleko id�cej niepewno	ci wra�e� wyniesionych z tego 
	wiata przez nie do	� wprawnego obserwatora. Wynika to głównie z dwóch szczególnych 
cech charakterystycznych dla 	wiata astralnego: 

1. Wielu jego mieszka�ców ma zdumiewaj�c� zdolno	� szybkiej zmiany swojej postaci oraz 
rzucania nieograniczonego niemal uroku na osoby, z którymi zechc� si
 zabawi�. 

2. Widzenie astralne ró�ni si
 zdecydowanie od widzenia fizycznego i jest o wiele 
rozleglejsze. 

Oznacza to, �e za pomoc� wzroku astralnego widzi si
 przedmiot ze wszystkich stron 
równocze	nie i dostrzega si
 ka�d� cz�stk
 wewn�trz bryły, tak jakby była ona na jej 
powierzchni. Jednocze	nie widzi si
 bez zniekształce�, spowodowanych perspektyw�. Je�eli 
patrzymy na zegarek w warunkach astralnych, to oddzielnie widzimy jego tarcz
 i wszystkie 
kółka z osobna, a nie jedno na drugim; patrz�c na zamkni
t� ksi��k
, widzimy ka�d� stron
 
oddzielnie, a nie przez strony poprzednie czy po niej nast
puj�ce. 

Łatwo dostrzec, �e w tych warunkach nawet przedmioty, z którymi jeste	my jak najbardziej 
z�yci, mog� si
 wyda� całkiem nieznane. Niedo	wiadczony obserwator mo�e mie� powa�ne 
trudno	ci w zrozumieniu tego, co naprawd
 widzi, a jeszcze wi
ksze w opisaniu tego 
zwykłym j
zykiem. Wystarczy jednak chwila zastanowienia, aby zda� sobie spraw
, �e 
widzenie astralne jest bli�sze prawidłowemu, prawdziwemu postrzeganiu ni� fizyczne, 
podlegaj�ce zniekształceniu perspektywy. Do tych mo�liwych �ródeł bł
du dochodz� jeszcze 
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dalsze komplikacje wynikaj�ce z faktu, �e wzrok astralny dostrzega te kształty, które 
jakkolwiek przynale�� do 	wiata fizycznego, w zwykłych warunkach s� całkowicie 
niewidzialne. Nale�y tu wymieni� cz�steczki, składaj�ce si
 na atmosfer
, wszelkie emanacje 
wydzielane przez wszystko, co �yje, jak i cztery stopnie materii eterycznej. 

Wreszcie wzrok astralny dostrzega całkiem odmienne barwy poza granicami zwykłego 
widzialnego widma, gdy� promienie podczerwone i ultrafioletowe s� dla niego doskonale 
widoczne. 

Je	li przyjrzymy si
 skale, to obserwowana astralnym wzrokiem przestaje by� wył�cznie 
skał�, bezwładn� mas� kamienia. Widzimy wtedy: 
– cało	� materii fizycznej, a nie wył�cznie jej mał� cz
	�; 
– wibracje materii fizycznej; 
– odpowiednik astralny, zło�ony z ró�nych rodzajów materii astralnej, pozostaj�cej w ci�głym 
ruchu; 
– kr���c� w niej i promieniuj�c� z niej sił
 �yciow�; 
– otaczaj�c� j� aur
; 
– esencj
 elementaln�, przenikaj�c� j�, zawsze aktywn� i zmienn�. 

U zwierz
cia czy człowieka owe komplikacje s� o wiele liczniejsze. 

Uderzaj�cym przykładem łatwego popełnienia bł
du w warunkach 	wiata astralnego jest 
odwrócenie liczby, któr� widz�cy ma odczyta�: powiedzmy 139 zamiast 931. Ucze�, 
�wicz�cy pod okiem do	wiadczonego Mistrza, w zasadzie nie powinien popełni� tego bł
du 
chyba, �e jest niedbały lub pracuje w du�ym po	piechu – poniewa� przechodzi przez długi i 
urozmaicony kurs sztuki poprawnego widzenia. Wy�wiczony jasnowidz zdobywa z czasem 
pewno	� siebie w dziedzinie zjawisk 	wiata astralnego, znacznie wi
ksz� ni� w zakresie 
zjawisk fizycznych. 

Osoby wypowiadaj�ce si
 lekcewa��co o 	wiecie astralnym i uwa�aj�ce, �e nie zasługuje on 
na �adn� uwag
, popełniaj� wielki bł�d. Byłoby niedobrze, gdyby ucze� zadowolił si
 
osi�gni
ciem samej tylko 	wiadomo	ci i spocz�ł na laurach po rozwini
ciu astralnej 
	wiadomo	ci. Istnieje jeszcze mo�liwo	� rozwini
cia najpierw wy�szych zdolno	ci 
mentalnych i niejako chwilowego przeskoczenia na razie 	wiata astralnego. Nie jest to jednak 
metoda stosowana zwykle przez Mistrzów wobec uczniów. Dla wi
kszo	ci uczniów taki 
skokowy post
p nie jest wskazany; lepiej posuwa� si
 powoli, krok za krokiem. 

W Głosie milczenia mówi si
 o trzech dziedzinach: 

– dziedzin� niewiedzy jest 	wiat fizyczny; 

– dziedzin� nauki jest 	wiat astralny – nazywa si
 tak, poniewa� otwarcie czakr astralnych 
odsłania zdecydowanie wi
cej rzeczy, ni� mo�na zobaczy� w 	wiecie fizycznym, a człowiek 
czuje si
 bli�szy rzeczywisto	ci, cho� w gruncie rzeczy jest to tylko etap nauki 
przygotowawczej; 

– dziedzin� m�dro	ci jest 	wiat mentalny – w nim dopiero zdobywamy realn� i 	cisł� wiedz
. 
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Wa�n� cz
	� scenerii 	wiata astralnego stanowi� tak zwane – bł
dnie zreszt� – kroniki 	wiata 
astralnego. Owe kroniki, które faktycznie s� pewnego rodzaju materializacj� Boskiej pami
ci, 
�yw� fotografi� wszystkiego, co si
 działo w przeszło	ci, realnie i trwale istniej� na znacznie 
wy�szym poziomie, a w 	wiecie astralnym maj� tylko swoje odbicie, mniej lub bardziej 
wyra�ne. Dlatego te� człowiek, którego zdolno	� widzenia nie si
ga wy�ej poza sfer
 
astraln�, b
dzie mógł prawdopodobnie dostrzec jedynie przypadkowe obrazy przeszło	ci, a 
nie zwart� opowie	�. Niemniej te ró�norodne odbite obrazy przeszłych zdarze� stale 
pojawiaj� si
 w 	wiecie astralnym i stanowi� wa�n� cz
	� 	rodowiska, uwa�nie 
obserwowanego przez badacza. 

Porozumiewanie w 	wiecie astralnym jest, podobnie jak w 	wiecie fizycznym, ograniczone 
zasobem wiedzy. Człowiek potrafi�cy posługiwa� si
 ciałem mentalnym szybciej i łatwiej 
przekazuje swoje my	li innym osobom, wywołuj�c w tym celu odpowiednie wibracje 
mentalne. 

Zwykle jednak mieszka�cy tego 	wiata nie potrafi� korzysta� z tej zdolno	ci. Podlegaj� wi
c 
tym samym ograniczeniom, co w 	wiecie fizycznym, cho� mo�e mniej rygorystycznie. To 
wła	nie sprawia, �e w sferze astralnej zrzeszaj� si
 grupy ludzi, których ł�czy ze sob� 
sympatia, wierzenia i j
zyki. 

 

ROZDZIAŁ XV: RÓ�NE ZJAWISKA ASTRALNE 

Istnieje podstawa uzasadniaj�ca przypuszczenie, �e w niedalekiej przyszło	ci metody 
stosowania jednego lub dwóch rodzajów energii ponadfizycznych stan� si
 znane na całym 
	wiecie. Taka wła	nie siła przenosi podczas spirytystycznych seansów ogromne ci
�ary. To 
zjawisko mo�e by� wywołane mi
dzy innymi przez: 

1. Pr�dy eteryczne istniej�ce na powierzchni ziemi i przepływaj�ce z bieguna do bieguna. Ich 
nat
�enie jest bardzo du�e, a wytwarzana siła nie do pokonania, podobnie jak przypływ 
morza. Mo�na j� bezpiecznie wykorzysta�, ale nieudolne próby kierowania ni� gro�� 
powa�nymi konsekwencjami. 

2. Ci	nienie eteryczne, odpowiadaj�ce do pewnego stopnia ci	nieniu atmosferycznemu, ale 
daleko wi
ksze. Okultyzm uczy, jak mo�na wyodr
bni� dane ciało eteryczne, aby uruchomi� 
ogromn� sił
 eterycznego ci	nienia; 

3. Ogromne zasoby potencjalnej energii, magazynowane w materii podczas inwolucyjnego 
procesu przechodzenia subtelnej materii w grub�. Zmieniaj�c stan skupienia materii mo�na 
wyzwoli� i zu�ytkowa� jej cz
	�, podobnie jak utajona energia ciepła mo�e by� wyzwolona 
przez zmian
 stanu skupienia; 

4. Rezonans – czynnik, ułatwiaj�cy osi�gni
cie wielu rezultatów przez wytworzenie 
podstawowego dla danej materii tonu. Wywołuje on odpowiednie drgania. 

Przeprowadzaj�c takie do	wiadczenie w 	wiecie fizycznym, na przykład wydobywaj�c 
d�wi
k z harfy, który wywołuje współbrzmienie innych harf, identycznie nastrojonych, nie 
wprowadza si
 w ruch �adnej dodatkowej energii. W 	wiecie astralnym materia jest 
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zdecydowanie mniej bezwładna, tote� gdy wywoła si
 w niej wibracje rezonansowe, dodaje 
ona własn� sił
 do pocz�tkowego impulsu, który dzi
ki temu zostaje zwielokrotniony. 
Rytmiczne powtarzanie impulsu mo�e wzmocni� te wibracje tak bardzo, �e ostateczny 
rezultat b
dzie nieproporcjonalnie wi
kszy od wywołuj�cej go przyczyny. Mo�liwo	ci 
zastosowania tej siły przez Wielkiego Adepta, dokładnie znaj�cego te mo�liwo	ci, wydaj� si
 
bezgraniczne, poniewa� samo zbudowanie wszech	wiata stanowi jedynie rezultat wibracji, 
wytworzonych przez Wypowiedziane Słowo. 

Efekty spowodowane pewn� kategori� mantr lub inwokacji, które nie odwołuj� si
 do 
pomocy elementali, opieraj� si
 tak�e na wibracjach rezonansowych. 

Przez działanie niezmiernie szybkich wibracji, przezwyci
�aj�cych sił
 spójno	ci cz�stek 
molekularnych, mo�na doprowadzi� do powstania dezintegracji przedmiotu. Jeszcze szybsze 
wibracje nieco odmiennego typu powoduj� rozpad molekuł na atomy. Ciało doprowadzone w 
ten sposób do stanu eterycznego z łatwo	ci� mo�e by� przeniesione z miejsca na miejsce, i to 
z bardzo du�� szybko	ci�. W chwili wył�czenia działaj�cej siły, ci	nienie eteryczne powoduje 
powrót tego� ciała do pierwotnego stanu. 

Konieczne jest w tym miejscu wyja	nienie, w jaki sposób zachowuje si
 kształt 
zdezintegrowanego, a nast
pnie zmaterializowanego przedmiotu. Zmieniaj�c na przykład za 
pomoc� ciepła metalowy klucz w gaz, a nast
pnie odsuwaj�c �ródło ciepła, zauwa�amy, �e 
materia krzepnie. Nie zachowuje jednak wcze	niejszej formy klucza, lecz przybiera 
bezkształtn� posta� bryły metalu. Przyczyn� tego zjawiska jest rozproszenie esencji 
elementalnej, która o�ywiała form
 klucza. Nie oznacza to, �e ciepło mo�e oddziaływa� na 
esencj
 elementaln�; powraca ona tylko do wielkiego zbiornika esencji, z którego pochodzi, 
wskutek zniszczenia jej tymczasowego kształtu – ciała stałego, podobnie jak wy�sze składniki 
człowieka, cho� całkiem oboj
tne na działanie gor�ca, musz� opu	ci� ciało fizyczne, gdy 
zniszczy je ogie�. 

W rezultacie, gdy ochłodzony metal klucza powraca do stanu stałego, "ziemska" esencja 
elementalna, która go teraz wypełnia, nie jest ju� ta sama, co poprzednio. To wła	nie 
powoduje, �e nie zostaje zachowany kształt klucza. 

Jednak człowiek dokonuj�cy dezintegracji klucza w celu przeniesienia go w inne miejsce 
mo�e postara� si
, aby esencja elementalna zachowała swój poprzedni kształt a� do 
zako�czenia aktu przeniesienia. Wtedy kształt ten b
dzie działa� jak forma odlewnicza, do 
której spłyn� cz�steczki krzepn�cej materii. Je�eli wi
c eksperymentatora nie zawiedzie 
zdolno	� skupiania uwagi, kształt przedmiotu zostanie dokładnie zachowany. 

Aporty, czyli dostarczanie przedmiotów na du�� odległo	�, czasami s� przeprowadzane w taki 
wła	nie sposób. Jest oczywiste, �e w stanie dezintegracji mog� one przechodzi� łatwo przez 
wszelkie stałe przedmioty mury domów, 	ciany zamkni
tego pudełka itp. Zatem przej	cie 
materii przez materi
 jest wtedy prost� rzecz�, tak samo jak przepływ wody przez sito lub 
gazu przez ciało płynne. 

Materializacja, a wi
c przekształcenie przedmiotu b
d�cego w eterycznym stanie skupienia w 
ciało stałe, mo�e by� dokonana jako proces odwrotny do wy�ej opisanego. W tym wypadku 
tak�e jest niezb
dny wytrwały wysiłek woli, nie pozwalaj�cy zmaterializowanej materii na 
powrót do stanu eterycznego. 
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Wszelkiego rodzaju zakłócenia elektryczne powoduj� trudno	ci zarówno w procesach 
materializacji, jak i dezintegracji. Nie mo�na wykluczy�, �e s� one wynikiem tej samej 
przyczyny, dla której 	wiatło prawie całkowicie je uniemo�liwia – destrukcyjnego działania 
silnych wibracji, 

Zjawisko odtworzenia odbitek mo�na wywoła� tworz�c w my	li doskonałe wyobra�enie 
przedmiotu, który ma by� skopiowany, a nast
pnie skupiaj�c wokół niego odpowiedni� ilo	� 
materii astralnej i fizycznej. Przeprowadzenie tego działania wymaga du�ej zdolno	ci 
koncentracji, poniewa� cz�stk
 odtworzonego przedmiotu (wewn�trz niego, jak i na 
zewn�trz) nale�y trzyma� równocze	nie w polu uwagi. Osoba, która nie potrafi pobra� 
niezb
dnej ilo	ci materii z otaczaj�cego eteru, mo�e czasami wzi�� j� z kopiowanego 
przedmiotu, co powoduje zmniejszenie jego wagi. 

Precypitacja listów mo�e by� dokonana w ró�ny sposób. 

Adept na le��cej przed nim kartce papieru mo�e stworzy� wyobra�enie tego, co pragnie na 
niej przekaza�, a nast
pnie pobra� z eteru materi
 potrzebn� do obiektywizacji wyobra�enia. 
Równie łatwo mo�e uczyni� to samo na kartce papieru znajduj�cej si
 przed jego 
korespondentem, bez wzgl
du na dziel�c� ich odległo	�. 

Trzecia metoda jest szybsza, a wi
c cz
	ciej stosowana. Polega ona na przekazaniu tre	ci listu 
do umysłu ucznia i pozostawieniu mu mechanicznej czynno	ci precypitacji. Ucze� widzi list 
tak, jakby był napisany na papierze r
k� Mistrza i obiektywizuje go. Je�eli ma trudno	ci w 
pobraniu materii z otaczaj�cego go eteru i rzutowaniu pisma na papier, mo�e to uczyni� za 
pomoc� atramentu lub barwnego proszku. 

Łatwo jest na	ladowa� w ten sposób charakter pisma ka�dej osoby, a wykrycie zwykłymi 
	rodkami tego fałszerstwa jest raczej niemo�liwe. Ucze� Mistrza mo�e w nieomylny sposób 
stwierdzi� autentyczno	� listu, ale dla ka�dej innej osoby dowód autentyczno	ci jego 
pochodzenia znajduje si
 wył�cznie w jego tre	ci i w duchu, w którym został napisany, 
poniewa� sam r
kopis, nawet najdoskonalej na	ladowany, nie jest wystarczaj�cym 
	wiadectwem. Słabo wy�wiczony ucze� potrafi jednocze	nie wyobrazi� sobie kilka słów 
naraz, ale ucze� o wi
kszym do	wiadczeniu widzi w wyobra�ni cał� stron
 lub cały list. W 
ten sposób podczas seansów spirytystycznych odtwarza si
 długie listy w ci�gu paru sekund. 

W podobny sposób mo�na przesyła� obrazy, ale w tym wypadku nale�y wyobrazi� sobie od 
razu cały obraz; barwy za	, je�eli s� potrzebne, musz� by� przygotowane oddzielnie i 
wła	ciwie zastosowane. Jest to wi
c pole dla artystycznych zdolno	ci, a lepsze wyniki 
osi�gn� osoby o pewnym do	wiadczeniu w dziedzinie sztuki. 

Pisanie na tabliczce łupkowej niekiedy odbywa si
 przez precypitacj
, ale cz
	ciej 
materializuj� si
 koniuszki "dłoni ducha", wystarczaj�ce do kierowania ruchem rysika. 

Lewitacja – unoszenie si
 w powietrzu ludzkiego ciała – cz
sto ma miejsce podczas seansów 
spirytystycznych, podczas których "r
ce duchów" podtrzymuj� w powietrzu ciało medium. 
Taki fakt mo�e równie� zaistnie� dzi
ki pomocy elementali powietrza i wody. Niemniej 
jednak na Wschodzie, a czasami i u nas, stosuje si
 inn� technik
. Okultyzm zna metod
 
neutralizowania, a nawet odwracania kierunku działania siły grawitacji, która w istocie ma 
charakter magnetyczny, co ułatwia wywołanie zjawiska lewitacji. Nie mo�na wykluczy�, �e 
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wła	nie ta metoda była stosowana w staro�ytnych Indiach i Atlantydzie przy wznoszeniu si
 
w gór
 statków powietrznych; by� mo�e była ona te� zastosowana przy budowie piramid i 
Stonehenge. 

Poniewa� 	wiatło polega na wibracjach eteru, wi
c ka�dy, kto wie, jak wywoływa� owe 
wibracje, mo�e wytwarza� "duchy 	wietliste" – łagodnie fosforyzuj�ce w ciemno	ci lub 
o	lepiaj�ce jak 	wiatło elektryczne, czy te� ta�cz�ce kulki 	wiatła, w które tak ch
tnie 
przeobra�aj� si
 pewne kategorie elementali ognia. 

Sztuka manipulowania ogniem bez oparzenia dłoni mo�e by� wykonana dzi
ki powleczeniu 
dłoni bardzo cienk� warstw� materii eterycznej, tak aby nie przepuszczała ognia. Oczywi	cie 
istnieje te� inny sposób wykonania tej sztuki. 

Wytwarzanie ognia jest równie� mo�liwe w 	wiecie astralnym, podobnie jak i 
przeciwdziałanie jego skutkom. Jak si
 wydaje, istniej� trzy sposoby wywoływania tego 
zjawiska: 

– wywołanie i podtrzymywanie wibracji o odpowiedniej pr
dko	ci a� do spowodowania 
zapalenia; 

– wprowadzenie przez czwarty wymiar minimalnej cz�stki pal�cej si
 substancji i 
rozdmuchanie jej w płomie�; 

– wprowadzenie składników chemicznych, powoduj�cych zapalenie. 

Transmutacja metali mo�e by� dokonana przez sprowadzenie kawałka metalu do stanu 
atomowego i nast
pnie uporz�dkowanie atomów w odmienny sposób. 

Reperkusja, o której b
dziemy szerzej mówili w rozdziale o niewidzialnych pomocnikach, 
opiera si
 tak�e na zasadzie wcze	niej wspomnianego rezonansu. 

 

ROZDZIAŁ XVI: CZWARTY WYMIAR 

Wiele charakterystycznych cech 	wiata astralnego odpowiada z niezwykł� dokładno	ci� 
wła	ciwo	ciom 	wiata czterowymiarowego, takiego, jakim go sobie wyobra�aj� matematycy. 
Podobie�stwo jest tak du�e, �e czasami u osób studiuj�cych czysto rozumowe zagadnienia z 
czterowymiarowej geometrii dochodziło do przebudzenia wzroku astralnego. Poni�ej, w 
wielkim skrócie, charakteryzujemy podstawowe zagadnienia czwartego wymiaru. 

Punkt, który "ma poło�enie, ale nie ma wielko	ci", nie ma �adnego wymiaru; prosta 
utworzona poruszeniem si
 punktu ma tylko jeden wymiar – długo	�; płaszczyzna, utworzona 
z poruszeniem si
 prostej pod k�tem prostym do siebie, ma dwa wymiary – szeroko	� i 
długo	�; bryła, utworzona poruszaniem si
 płaszczyzny pod k�tem prostym do siebie, posiada 
trzy wymiary – długo	�, szeroko	� i wysoko	�. 

Tesserakt jest przedmiotem hipotetycznym, powstałym przez poruszanie si
 bryły w nowym 
kierunku pod k�tem prostym do siebie i ma cztery wymiary – długo	�, szeroko	�, gł
boko	� i 
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wymiar czwarty, tworz�cy k�t prosty do ka�dego z trzech poprzednich, którego nie mo�na 
sobie wyobrazi� w naszym trójwymiarowym 	wiecie. 

Inaczej mówi�c, punkt ma jeden punkt (naro�e); prosta ma dwa punkty i jedn� prost� 
kraw
d�; czworobok – cztery punkty, cztery proste kraw
dzie i jedn� 	cian
; sze	cian – osiem 
punktów, dwana	cie prostych kraw
dzi, sze	� 	cian i jedn� brył
; tesserakt – szesna	cie 
punktów, trzydzie	ci dwie proste kraw
dzie, dwadzie	cia cztery 	ciany oraz osiem brył. 

Istnieje 	cisła i sugestywna paralela pomi
dzy zjawiskami, jakie mo�na byłoby wywoła� za 
pomoc� przedmiotu o trzech wymiarach w hipotetycznym dwuwymiarowym 	wiecie, 
zamieszkanym przez istoty 	wiadome tylko dwóch wymiarów, a zjawiskami astralnymi, 
obserwowanymi przez nas w 	wiecie trójwymiarowym. 

1. Przedmioty przemieszczane w trzecim wymiarze zanikaj� lub pojawiaj� si
 dowolnie w 
	wiecie dwuwymiarowym. 

2. Przedmiot otoczony lini� krzyw� mo�e by� usuni
ty z zamkni
tej przestrzeni przez trzeci 
wymiar. 

3. Zginaj�c 	wiat dwuwymiarowy, który mo�emy sobie wyobrazi� jako kawałek papieru, 
zbli�amy do siebie dwa odległe od siebie punkty lub doprowadzamy do ich zetkni
cia, co 
obali poj
cie dwuwymiarowej odległo	ci. 

4. Figura "prawej r
ki" mo�e by� odwrócona w trzecim wymiarze i ukaza� si
 na nowo jako 
figura "lewej r
ki". 

5. Patrz�c w dół z trzeciego wymiaru na przedmiot dwuwymiarowy b
dziemy widzie� 
wszystkie punkty przedmiotu równocze	nie, bez zniekształce� spowodowanych perspektyw�. 

Istocie o 	wiadomo	ci ograniczonej do dwóch wymiarów opisane powy�ej zjawiska 
wydawałyby si
 czym	 cudownym i całkowicie niezrozumiałym. 

Jest rzecz� nader ciekaw�, �e takie zjawiska mog� si
 zdarza� i stale si
 zdarzaj�, o czym 
dobrze wiedz� spiryty	ci: 

– istoty i rzeczy pojawiaj� si
 i znikaj�; 

– pojawiaj� si
 "aporty" przedmiotów z odległych miejsc; 

– przedmioty znikaj� z zamkni
tych pudełek; 

– przestrze� wydaje si
 w praktyce unicestwieniem; 

– przedmiot mo�e by� odwrócony, tzn. prawa r
ka mo�e przemie	ci� si
 w lew�; 

– wszystkie cz
	ci przedmiotu, np. sze	cianu, s� widoczne równocze	nie, bez �adnego 
zniekształcenia spowodowanego perspektyw�. Podobnie mo�na widzie� cały tekst ksi��ki. 
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Wzbieranie i wypływanie siły z czakry – pozornie siły znik�d – daje si
 wytłumaczy� tym, �e 
pochodzi ona z czwartego wymiaru. 

Płyn rozlany na powierzchni rozprzestrzenia si
 w dwóch wymiarach i tworzy coraz cie�sz� 
warstw
 w trzecim wymiarze. Podobnie gaz ma tendencj
 do rozprzestrzeniania si
 w trzech 
wymiarach i jest mo�liwe, �e czyni�c to staje si
 "cie�szy" w czwartym wymiarze. W ten 
sposób g
sto	� gazu mogłaby by� miar� jego wzgl
dnej grubo	ci w czwartym wymiarze. 

Nie ma najmniejszego powodu ograniczania si
 do czterech wymiarów, poniewa� wiemy, �e 
przestrze� mo�e mie� niesko�czenie wiele wymiarów. W ka�dym razie wydaje si
 pewne, �e 
	wiat astralny jest czterowymiarowy, mentalny pi
ciowymiarowy, a 	wiat buddhi (intuicji) – 
sze	ciowymiarowy. 

Je�eli istnieje na przykład siedem wymiarów, to oczywi	cie s� one zawsze i wsz
dzie; inaczej 
mówi�c oznacza to, �e nie istnieje nic, co byłoby przedmiotem tylko trzy – lub 
czterowymiarowym. Pozorne ró�nice s� rezultatem ograniczonej zdolno	ci postrzegania, a nie 
zmiany zachodz�cej w ogl�danym przedmiocie. 

Człowiek mo�e rozwija� w sobie 	wiadomo	� astraln�, cho� nie potrafi nadal dostrzega� 
czwartego wymiaru. Przedstawia mu si
 on w postaci zamglenia i wi
kszo	� ludzi prze�ywa 
swoje astralne �ycie nie odkrywaj�c istnienia czwartego wymiaru w otaczaj�cej ich 
przestrzeni. 

Duchy przyrody, nale��ce do 	wiata astralnego, z natury maj� zdolno	� postrzegania 
czterowymiarowo	ci wszystkich przedmiotów, lecz i one nie widz� ich w sposób doskonały. 
Wynika to z faktu, �e dostrzegaj� jedynie materi
 astraln�, nie widz� za	 fizycznej. Ludzie 
natomiast widz� materi
 fizyczn�, ale nie dostrzegaj� astralnej. 

Przechodzenie jednego przedmiotu przez drugi nie jest zwi�zane z czwartym wymiarem, gdy� 
mo�e si
 odbywa� na drodze dezintegracji, a wi
c procesu wył�cznie trójwymiarowego. 

W rzeczywisto	ci czas nie jest czwartym wymiarem, mo�na jednak ułatwi� sobie zrozumienie 
czwartego wymiaru, rozpatruj�c go z punktu widzenia czasu. Przej	cie sto�ka przez kartk
 
papieru mogłoby si
 wydawa� istocie dwuwymiarowej �yj�cej na tej kartce zmienianiem si
 
wielko	ci koła; nie potrafiłaby ona oczywi	cie dostrzec wszystkich faz tych zmian, 
składaj�cych si
 na cało	� sto�ka. Podobnie powi
kszanie si
 jakiej	 bryły ogl�dane ze 	wiata 
buddhi b
dzie jakby ogarni
ciem wzrokiem całego sto�ka i rzuci nam nieco 	wiatła na 
iluzoryczno	� przeszło	ci, tera�niejszo	ci oraz przyszło	ci, jak równie� na zdolno	� 
przewidywania przyszło	ci. 

Ciekawy i godny uwagi jest pogl�d, �e geometria w obecnej postaci jest tylko egzoterycznym 
przygotowaniem do ezoterycznej rzeczywisto	ci. Po stracie prawdziwego widzenia 
przestrzeni pierwszym krokiem do jej poznania jest dostrze�enie czwartego wymiaru. 

Mo�emy sobie wyobrazi�, �e na pocz�tku swojej ewolucji monada potrafi porusza� si
 i 
widzie� w niesko�czonej ilo	ci wymiarów. Za ka�dym jednak krokiem w dół kolejno traci ich 
poczucie, a� wreszcie na poziomie 	wiadomo	ci mózgu fizycznego zachowuje widzenie tylko 
w trzech wymiarach. W ten sposób w toku pogr��ania si
 w materi
 (inwolucji) zostali	my 
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odci
ci od znajomo	ci wszystkich wymiarów i ograniczeni do drobnej cz
	ci otaczaj�cych 
nas 	wiatów, a i to nawet, co nam pozostało, widzimy nader niedoskonale. 

Przy czterowymiarowym widzeniu mo�emy spostrzec, �e planety, które w trójwymiarowym 
	wiecie s� od siebie oddzielone, w rzeczywisto	ci ł�cz� si
 w 	wiecie o czterech wymiarach i 
stanowi� zako�czenie płatków olbrzymiego kwiatu; st�d pochodzi hinduskie wyobra�enie 
Układu Słonecznego jako kwiatu lotosu. 

Istnieje równie� bezpo	rednie poł�czenie serca Sło�ca z centrum Ziemi za po	rednictwem 
wy�szego wymiaru przestrzeni, tak i� pierwiastki pojawiaj� si
 w ziemi bez przechodzenia 
przez jej powierzchni
. 

Studia nad czwartym wymiarem bezpo	rednio prowadz� do mistycyzmu. Z tego te� powodu 
C. H. Hinton stale posługuje si
 wyra�eniem "odrzucenie ja", wskazuj�c, �e chc�c dostrzec 
cztery wymiary jakiego	 przedmiotu, musimy ogl�da� go ze wszystkich punktów 
równocze	nie, a nie tylko z jednego; inaczej mówi�c, osobisty, izolowany punkt widzenia "ja" 
musi by� odrzucony i zast�piony ogólnym, a nie egocentrycznym punktem widzenia. Warto 
w tym miejscu przypomnie� słynne powiedzenie 	w. Pawła z listu do Efezjan (III, 17-18): 
�eby	cie w miło	ci wkorzenieni i ugruntowani zdołali poj�� ze wszystkimi 	wi
tymi, jaka 
jest szeroko	� i długo	�, i wysoko	�, i gł
boko	�. 

 

ROZDZIAŁ XVII: ISTOTY ASTRALNE 

Próba opisania wszystkich istot astralnych byłaby zadaniem równie ogromnym, jak 
sklasyfikowanie wszystkich istot, �yj�cych w 	wiecie fizycznym. Dlatego te� mo�emy 
jedynie zestawi� podstawowe rodzaje tych istot i poda� ich zwi
zły opis. 

Nale�y jednak nadmieni�, �e wielcy Adepci pochodz�cy z innych planet, a nawet jeszcze 
bardziej dostojni Go	cie, przybywaj�cy czasami z odleglejszych 	wiatów, zaszczycaj� nas 
swoimi odwiedzinami. I mimo �e jest to mo�liwe, trudno sobie wyobrazi�, aby te istoty 
pojawiały si
 na tak niskim poziomie, jak plan astralny. Gdyby tego zapragn
ły, stworzyłyby 
sobie chwilowo ciało z materii astralnej naszej planety. 

Po drugie, istniej� jeszcze i rozwijaj� si
 na naszym globie dwie inne wielkie linie ewolucji. 
Nie jest jednak zaplanowane, aby one i ludzko	� były siebie nawzajem 	wiadome. Gdyby 
miało doj	� do kontaktu, z pewno	ci� nast�piłby on w 	wiecie fizycznym, poniewa� ich 
powi�zania z naszym 	wiatem astralnym s� bardzo nikłe. Jedyn�, mało prawdopodobn�, 
mo�liwo	ci� ukazania si
 tych istot człowiekowi byłoby działanie z zakresu magii 
obrz
dowej. Potrafi� to jednak tylko nieliczni z najbardziej zaawansowanych magów. Za 
naszych czasów doszło tylko raz do takiej sytuacji. 

Istoty astralne dzielimy na: 
1. Istoty ludzkie – fizycznie �yj�ce i fizycznie zmarłe 
2. Istoty pozaludzkie 
3. Istoty sztuczne 
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Do ludzi fizycznie �yj�cych zaliczymy: zwykłych ludzi, psychików, adeptów i ich uczniów 
oraz czarnych magów i ich uczniów. 

W	ród osób fizycznie zmarłych wyró�nimy: zwykłych ludzi, cienie, skorupy, skorupy 
o�ywione, samobójców i ofiary nagłej 	mierci, wampiry i wilkołaki, czarnych magów i ich 
uczniów, uczniów oczekuj�cych na ponowne wcielenie, nirmanakayów. 

W gronie istot pozaludzkich znajduj� si
: esencje elementalne, astralne cienie zwierz�t, duchy 
przyrody i dewy. 

Wreszcie istoty sztuczne to: elementale stworzone nie	wiadomie, elementale stworzone 
	wiadomie i sztuczne istoty ludzkie. 

Istoty ludzkie �yj�ce fizycznie  

1. Ludzie zwykli – zaliczamy do nich osoby z u	pionymi ciałami fizycznymi, przebywaj�ce w 
ciele astralnym w ró�nych stanach 	wiadomo	ci. 

2. Psychicy, czyli ludzie rozwini
ci psychicznie, który zazwyczaj s� w pełni 	wiadomi po 
opuszczeniu ciała fizycznego. Brak nale�ytego przygotowania sprzyja jednak pomyłkom i 
złudzeniom w postrzeganiu. Psychik cz
sto potrafi porusza� si
 na wszystkich poziomach 
	wiata astralnego, ale niekiedy odczuwa szczególny poci�g do jednego z nich i rzadko 
wyrusza w podró� poza jego granice. Wspomnienia o tym, co zostało dostrze�one, układaj� 
si
 ró�nie – od doskonałej ich jasno	ci do zupełnego zniekształcenia, a nawet całkowitego 
zapomnienia. Je�eli nie pozostaje pod opiek� Mistrza, nie umie posługiwa� si
 samym ciałem 
astralnym w razie opuszczenia ciała fizycznego; 

3. Adepci i ich uczniowie, czyli ta kategoria, która zazwyczaj posługuje si
 ciałem 
mentalnym, a nie astralnym. Ciało mentalne składa si
 z materii, nale��cej do czterech 
ni�szych stref 	wiata mentalnego. Zalet� tego ciała jest mo�liwo	� natychmiastowego 
przenoszenia si
 ze 	wiata mentalnego w astralny i odwrotnie oraz korzystanie z wi
kszej siły 
i przenikliwszej zdolno	ci postrzegania wła	ciwej jego 	wiatu. Ciało mentalne nie jest 
widoczne dla wzroku astralnego. Ucze� działaj�cy w 	wiecie mentalnym uczy si
 skupiania 
dookoła siebie materii astralnej, aby móc ukaza� si
 istotom astralnym. Takie chwilowe ciało, 
cho� wiernie odtwarza wygl�d człowieka, nie zawiera materii jego własnego ciała astralnego. 
Jest jednak jego odpowiednikiem w takiej samej mierze, jak materializacja odpowiadaj�ca 
ciału fizycznemu. 

We wcze	niejszym stadium swojego rozwoju ucze� porusza si
 w 	wiecie astralnym tylko we 
własnym ciele astralnym, tak jak ka�dy inny człowiek, bez wzgl
du na to, jakiego ciała 
u�ywa. Ucze� pozostaj�cy pod opiek� do	wiadczonego nauczyciela jest zawsze w pełni 
	wiadomy i potrafi równie� swobodnie porusza� si
 na ka�dym poziomie. 

4. Czarni magowie i ich uczniowie – to kategoria, która w pewnym stopniu odpowiada 
poprzednio opisanej. Ró�nica polega na tym, �e ich rozwój prowadzi do złego, a nabyte 
zdolno	ci słu�� wył�cznie egoistycznym celom. W	ród ni�szych grup tych ludzi spotykamy 
Murzynów praktykuj�cych obrz
dy magicznych szkól Obeach i Wudu, a tak�e znachorów 
plemion pierwotnych. Tybeta�scy czarni magowie stoj� wy�ej pod wzgl
dem intelektualnym 
i dlatego s� bardziej godni pot
pienia. 
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Istoty ludzkie fizycznie zmarłe  

1. Przeci
tni ludzie po fizycznej 	mierci – do tej bardzo licznej grupy nale�� istoty ludzkie 
wszelkiego rodzaju o ró�nym stopniu 	wiadomo	ci. 

2. Cienie – kiedy człowiek umiera w 	wiecie astralnym, pozostawia po sobie ciało astralne w 
stanie rozpadu, podobnie jak po 	mierci fizycznej zostaj� rozpadaj�ce si
 zwłoki fizyczne. W 
wi
kszo	ci wypadków wy�sze "ja" nie potrafi wycofa� całkowicie składnika manasu 
(mentalnego) z ciała astralnego. W tym stanie rzeczy pewna ilo	� materii ni�szego 	wiata 
mentalnego pozostaje zwi�zana z trupem astralnym. Ta cz
	� materii mentalnej składa si
 z 
najci
�szych cz�steczek ka�dego poziomu, które ciało astralne zdołało wydrze� z ciała 
mentalnego. Taki trup astralny, nazywany cieniem, nie stanowi pod �adnym wzgl
dem 
realnego jestestwa, ale zachowuje wygl�d, pami
� i nawet upodobania zmarłego. Wskutek 
tego mo�e by� łatwo wzi
ty za prawdziw� istot
 ludzk�, jak to si
 cz
sto zdarza na seansach 
spirytystycznych. Ten cie� człowieka nigdy nie jest 	wiadomy faktu, �e tylko odgrywa rol
 
człowieka, który odszedł dalej. Dopóki działa jego umysł, musi siebie uwa�a� za niego. W 
rzeczywisto	ci jest to pozbawiony duszy konglomerat wszystkich ni�szych cech człowieka. 
Długo	� �ycia takiego cienia bywa rozmaita w zale�no	ci od ilo	ci o�ywiaj�cej go materii 
ni�szego 	wiata mentalnego. Poniewa� ilo	� ta stopniowo si
 zmniejsza, słabnie tak�e intelekt 
cienia, jakkolwiek mo�e on zachowa� du�o zwierz
cej przebiegło	ci, a nawet jeszcze pod 
koniec swojego istnienia wypowiada� si
 na seansach spirytystycznych, wypo�yczaj�c sobie 
chwilowo inteligencj
 medium. Z natury swej cie� jest niezwykle podatny na wszelkie złe 
wpływy, a poniewa� został odł�czony od swego wy�szego "ja", nie zawiera w sobie nic, co 
by mogło reagowa� na dobre, pozytywne wpływy. Z tego te� wzgl
du daje si
 łatwo u�y� do 
ró�nych niegodnych celów przez czarnoksi
�ników ni�szego gatunku. Zawarta w cieniu 
materia mentalna rozpada si
 stopniowo i powraca do ogólnego zbiornika materii tego 	wiata. 

3. Skorupy – to ciała astralne człowieka w ostatnim stadium rozpadu, kiedy ju� opu	ciła je 
ostatnia cz�stka mentalnej materii. S� wi
c ju� całkowicie pozbawione 	wiadomo	ci lub 
inteligencji i biernie unoszone przez pr�dy astralne. Jednak nawet w tym ostatnim stadium 
skorupa mo�e na krótko ulec zgalwanizowaniu i przeobrazi� si
 w upiorn� karykatur
 �ycia, o 
ile znajdzie si
 w zasi
gu działania jakiego	 medium. W takich warunkach ma pełne 
podobie�stwo do zmarłej osoby i mo�e nawet – w pewnej mierze – odtwarza� jej zwykły 
sposób wyra�ania si
 oraz charakter pisma. Potrafi równie� 	lepo reagowa� na wibracje, z 
reguły ni�szego rodzaju, na które cz
sto odpowiadała w ostatnim okresie swojego istnienia 
kiedy jeszcze była cieniem. 

4. Skorupy o�ywione – 	ci	le bior�c nie s� istotami ludzkimi. Zaliczamy je jednak do tej 
grupy, poniewa� ich szata zewn
trzna, bierna i pozbawiona wszelkiego rozumu skorupa, 
nale�ała przedtem do ludzko	ci. �ycie, rozum, pragnienie i wola, je	li si
 w nich objawiaj�, 
nale�� do sztucznego elementala, tworu złych ludzkich my	li, który je o�ywia. Skorupa 
o�ywiona jest zawsze wroga. To prawdziwy demon-kusiciel, którego zły wpływ jest 
ograniczony jedynie rozmiarami jego siły. Podobnie jak cie�, cz
sto bywa wykorzystywana 
przez czarowników Wudu i Obeach. Niektórzy okre	laj� j� mianem elementera. 

5. Samobójcy i ofiary nagłej 	mierci – ta kategoria została ju� szczegółowo omówiona w 
cz
	ci dotycz�cej �ycia po 	mierci. Mo�na jedynie doda�, �e wraz z grup� cieni i skorup 
o�ywionych tworz� kategori
 pomniejszych wampirów, gdy� przy nadarzaj�cej si
 okazji 
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przedłu�aj� swoj� egzystencj
, czerpi�c sił
 �yciow� z jednostek ludzkich, które poddały si
 
temu wpływowi. 

6. Wampiry i wilkołaki – to dwa rodzaje istot, niezwykle rzadko obecnie spotykanych. 
Czasami mo�na je spotka� w krajach, w których wyst
puje znaczna domieszka krwi czwartej 
rasy. Zdarza si
, �e człowiek upada tak nisko i prowadzi tak egoistyczne i zwierz
ce �ycie, �e 
cały jego ni�szy umysł splata si
 z pragnieniami i w ko�cu odrywa si
 od wy�szego "ja". Taki 
stan rzeczy jest mo�liwy tylko wtedy, gdy wszelki 	lad bezinteresowno	ci i duchowo	ci został 
stłumiony i brakuje osoby, która stanowiłaby jak�	 przeciwwag
. Taka zatracona istota 
stwierdza wkrótce po 	mierci, �e nie mo�e utrzyma� si
 w 	wiecie astralnym i �e w pełni 
	wiadomo	ci przyci�gana jest do "wła	ciwego miejsca" w tajemniczej ósmej strefie, gdzie 
ulega powolnemu rozpadowi po do	wiadczeniach, których lepiej nie opisywa�. Je	li jednak 
człowiek popełnił samobójstwo lub wskutek wypadku uległ gwałtownej 	mierci, to w 
pewnych okoliczno	ciach mo�e, zwłaszcza je�eli posiada jak�	 władz
 z zakresu czarnej 
magii, chwilowo unikn�� swojego losu, p
dz�c �ywot wampira. 

Poniewa� ósma strefa mo�e go wchłon�� dopiero po 	mierci ciała fizycznego, zachowuje je w 
stanie pewnego kataleptycznego transu, dostarczaj�c mu krwi, wysysanej z innych istot 
ludzkich za pomoc� swego na wpół zmaterializowanego ciała astralnego. W ten sposób 
opó�nia on swoje ostateczne przeznaczenie, popełniaj�c coraz wi
cej morderstw. 
Najskuteczniejszym 	rodkiem przeciwko wampirom jest spalenie ciała fizycznego i 
pozbawienie w ten sposób wampira "punktu oparcia". Zazwyczaj po otwarciu grobu znajduje 
si
 w nim do	� dobrze zachowane zwłoki, a nierzadko trumna jest napełniona krwi�. Spalenie 
zwłok uniemo�liwia ten rodzaj wampiryzmu. Z kolei wilkołak mo�e si
 przejawi� pierwszy 
raz tylko w okresie fizycznego �ycia człowieka, do czego potrzebna jest zawsze pewna 
znajomo	� sztuki magicznej, przynajmniej w stopniu pozwalaj�cym mu rzutowa� na ciało 
astralne na odległo	�. Kiedy czyni to szczególnie okrutny człowiek, zezwierz
cony do granic 
mo�liwo	ci, wówczas jego ciało astralne mo�e w pewnych okoliczno	ciach by� zagarni
te 
przez inne istoty astralne, które zmaterializuj� je nie w ludzkim kształcie, lecz jakiego	 
dzikiego zwierz
cia, z reguły wilka. W tym stanie przebiega on cały kraj, zabijaj�c inne 
zwierz
ta, a nawet ludzi, zaspokajaj�c w ten sposób nie tylko swoj� ��dz
 krwi ale i 
szatanów, którzy nimi kieruj�. W takich przypadkach, podobnie jak przy zwykłej 
materializacji, rana zadana kształtowi astralnemu odtwarza si
 w ciele fizycznym człowieka, z 
powodu osobliwego zjawiska reperkusji. Jednak po 	mierci ciała fizycznego ciało astralne 
prawdopodobnie b
dzie si
 nadal ukazywa� w tym samym kształcie – mniej podatne na 
zranienia, a równocze	nie mniej niebezpieczne, gdy� nie maj�c odpowiedniego medium nie 
potrafi si
 w pełni zmaterializowa�. Tego rodzaju materializacja zawiera znaczn� doz
 materii 
sobowtóra eterycznego i mo�e nawet niektóre płynne i gazowe składniki ciała fizycznego, 
podobnie jak materializacja na seansach spirytystycznych. W ka�dym razie w obu 
przypadkach to fluidyczne ciało potrafi w
drowa� na znacznie wi
ksze odległo	ci od ciała 
fizycznego ni� zwykły organizm eteryczny. Ukazywanie si
 wampirów i wilkołaków 
zazwyczaj ogranicza si
 do bezpo	redniego s�siedztwa miejsc, w których znajduje si
 ciało 
fizyczne. 

7. Czarni magowie i ich uczniowie – to kategoria, która odpowiada mutatis mutandis kategorii 
uczniów oczekuj�cych na ponowne wcielenie. Wówczas jednak człowiek przeciwstawia si
 
normalnemu biegowi ewolucji, zatrzymuj�c si
 niekiedy w 	wiecie astralnym za pomoc� 
magicznych zabiegów – czasami tych najokropniejszych. 
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Nie jest po��dane wyliczanie lub opisywanie ró�nych odmian tej kategorii, gdy� ucze� 
zgł
biaj�cy okultyzm pragnie ich unika�. Te wszystkie istoty, które przedłu�aj� swoje �ycie 
astralne poza normalne granice, czyni� to kosztem innych istot, w ten lub inny sposób 
pochłaniaj�c ich �ycie. 

8. Uczniowie czekaj�cy na ponowne wcielenie grupa obecnie rzadko spotykana. Ucze�, który 
zdecydował si
 nie korzysta� z dewakanu, czyli nie przechodzi do 	wiata niebia�skiego, lecz 
nadal prowadzi swoj� prac
 w 	wiecie fizycznym, mo�e to uczyni� jedynie z upowa�nienia 
bardzo wysokiego Autorytetu, a odpowiedni� dla niego inkarnacj
 przygotowuje sam Mistrz. 
Nawet gdy takie zezwolenie zostanie udzielone, ucze� musi pozostawa� wył�cznie w 	wiecie 
astralnym w oczekiwaniu na inkarnacj
. Gdyby bowiem cho� na jedn� chwil
 otarł si
 o 	wiat 
mentalny, zostałby nieuchronnie porwany przez niepokonany pr�d normalnej ewolucji i 
znalazłby si
 w 	wiecie niebia�skim. Niekiedy zdarza si
 �e ucze� mo�e by� umieszczony 
bezpo	rednio w ciele dorosłego człowieka, z którego dotychczasowy wła	ciciel ju� nie 
korzysta, ale bardzo rzadko udaje si
 znale�� odpowiednie ciało. Przez cały czas ucze� jest w 
pełni 	wiadomy w 	wiecie astralnym i potrafi kontynuowa� prac
 powierzon� mu przez ciało 
fizyczne. 

9. Nirmanakayowie – s� to istoty tak wzniosłe, �e prawie niespotykane w 	wiecie astralnym. 
Zdobyły bowiem prawo do wypoczynku w niewypowiedzianym szcz
	ciu w ci�gu 
nielicznych wieków, lecz postanowiły zosta� blisko ziemi, niejako zawieszone pomi
dzy tym 
	wiatem a nirwan�, aby wytwarza� strumienie duchowej energii, maj�cej wspomaga� 
ewolucj
. Gdyby nirmanakay zechciał pojawi� si
 w 	wiecie astralnym, zapewne stworzyłby 
sobie tymczasowe ciało z atomowej materii tego 	wiata. Jest to mo�liwe, poniewa� 
zachowuje on swoje ciało przyczynowe, jak równie� permanentne atomy, które posiada od 
chwili rozpocz
cia swojej ewolucji. Dzi
ki temu mo�e w ka�dej chwili zmaterializowa� 
wokół nich ciało mentalne, astralne lub fizyczne według swego uznania. 

Pozaludzkie istoty astralne  

1. Esencja elementalna – termin elemental jest stosowany przez ró�nych autorów na 
okre	lenie najrozmaitszych istot. W naszym jednak wypadku b
dzie on oznaczał pewne stadia 
istnienia esencji monadycznej, któr� z kolei mo�na zdefiniowa� jako fal
 lub wylew ducha 
albo siły Boskiej, skierowanej w materi
. Bardzo wa�ne jest zrozumienie faktu, �e ewolucja 
esencji elementalnej odbywa si
 wzdłu� zst
puj�cej krzywej. Oznacza to, �e zmierza ona do 
całkowitego pogr��enia si
 w materii, jak� widzimy w królestwie mineralnym, zamiast si
 od 
niego oddala�. Z tego powodu dla esencji elementalnej post
p oznacza zej	cie i pogr��enie 
si
 w materi
, a nie wznoszenie si
 ku wy�szym sferom bytu. 

Zanim fala �ycia dotrze do stadium indywidualizacji i obdarzy człowieka dusz�, przechodzi 
najpierw przez sze	� wcze	niejszych fal ewolucji i o�ywia je najpierw pierwsze królestwo 
elementalne (w wy�szej cz
	ci 	wiata mentalnego), potem drugie królestwo elementalne (w 
ni�szej cz
	ci 	wiata mentalnego), trzecie królestwo elementalne (w 	wiecie astralnym) oraz 
królestwa mineralne, ro	linne i zwierz
ce. Niekiedy nazywano je monad� zwierz
c�, ro	linn� 
i mineraln�, ale jest to nazwa nie	cisła, poniewa� na długo przed przybyciem do tych królestw 
przestała by� jedn� monad�, lecz stała si
 wieloma monadami. 

My zajmiemy si
 tu jedynie astraln� esencj� elementaln�. Składa si
 ona z Boskiej fali �ycia, 
która ju� spowiła si
 w materi
 a� do poziomu atomowego 	wiata mentalnego, a nast
pnie 
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zanurzyła bezpo	rednio w 	wiat astralny i tam znów skupiła dookoła siebie materi
 atomow� 
tego 	wiata. Takie zespolenie fali �ycia z materi� jest esencj� elementaln� 	wiata astralnego, 
nale��c� do trzeciego królestwa elementalnego, poprzedzaj�cego bezpo	rednio królestwo 
mineralne. 

W toku tworzenia swoich 2401 odmian w 	wiecie astralnym przyci�ga ona ku sobie wiele 
rozmaitych poł�cze� materii poszczególnych poziomów tego 	wiata. To wszystko ma jednak 
przemijaj�cy charakter i esencja elementalna pozostaje nadal w swej istocie jedynym 
królestwem. 

�ci	le mówi�c nie istnieje nic takiego, co mogliby	my uwa�a� za odr
bnego elementala w 
omawianej przez nas grupie istot. To, co tu znajdujemy, przedstawia jedynie olbrzymi� ilo	� 
esencji elementalnej, niebywale wra�liwej na ka�d� ludzk� my	l, cho�by przelotn� – 
reaguj�cej z niepoj
t� subtelno	ci� w ci�gu niesko�czenie małego ułamka sekundy na ka�d� 
wibracj
, wywołan� przez całkiem nie	wiadomy akt ludzkiej woli lub pragnienia. Z chwil� 
jednak, kiedy pod działaniem takiej my	li lub woli zostanie ukształtowana w �yw� sił
, 
wówczas staje si
 odr
bnym elementalem, przynale�nym do klasy "elementali sztucznych", o 
których b
dzie mowa pó�niej. Nawet wtedy jego oddzielna egzystencja jest efemeryczna, 
gdy� skoro tylko wyczerpie si
 impuls, powołuj�cy go do �ycia, pogr��a si
 ponownie w 
masie esencji elementalnej, z której si
 wyłonił. 

Na ka�dym, kto ogl�da 	wiat astralny, du�e wra�enie wywiera zmienno	� kształtów w 
oceanie esencji elementalnej – kształtów wci�� dookoła wiruj�cych, cz
sto gro�nych, ale 
zawsze cofaj�cych si
 przed zdecydowanym aktem woli. Obserwator zdumiewa si
 t� 
niezliczon� armi� istot, powołanych do chwilowego, odr
bnego istnienia przez dobr� lub zł� 
my	l i uczucia człowieka. 

Esencj
 elementaln� mo�na sklasyfikowa� według rodzaju materii, w której si
 znajduje – 
stałej, płynnej, gazowej. Takimi s� elementale 	redniowiecznych alchemików, którzy całkiem 
słusznie utrzymywali, �e elemental (czyli wydzielona porcja �ywej esencji elementalnej) tkwi 
w ka�dym "elemencie", czyli cz
	ci składowej wszelkiej substancji fizycznej. 

Ka�da z tych siedmiu głównych klas esencji elementalnej mo�e by� z kolei podzielona na 
siedem cz
	ci, tak �e w rezultacie powstanie 49 podklas. 

Poza tym podziałem poziomym i niezale�nie od niego istnieje siedem całkowicie wyra�nych 
typów esencji elementalnej, a ró�nica pomi
dzy nimi nie ma nic wspólnego ze stopniem 
materialno	ci, lecz jest zwi�zana z ich charakterem i powinowactwami. Ucze� dostrze�e w 
tym klasyfikacj
 pionow�, odnosz�c� si
 do siedmiu promieni. 

Równie� w ka�dym promieniu istnieje siedem podziałów, co razem daje 49 pionowych 
podziałów. Tak wi
c ogólna liczba odmian esencji elementalnej wynosi 49x49, czyli 2401. 

Zró�nicowanie pionowe jest wyra�nie trwalsze i o wiele wa�niejsze ni� poziome, gdy� w 
powolnym procesie ewolucji esencja elementalna przechodzi kolejno przez wszystkie 
poziome podziały, zawsze jednak pozostaj�c w tym samym podziale pionowym. 

Gdy jaka	 cz
	� esencji elementalnej pozostaje par
 chwil w zupełnym spokoju, nie 
poruszana zewn
trznym oddziaływaniem – co raczej trudno sobie wyobrazi� wówczas nie ma 
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własnego kształtu. Pod wpływem najl�ejszego nawet zakłócenia rozbłyska oszałamiaj�cym 
bogactwem ruchliwych, wci�� zmieniaj�cych si
 kształtów, które tworz� si
, p
dz� i znikaj� z 
szybko	ci� baniek na powierzchni wrz�cej wody. 

Te efemeryczne kształty, mimo �e na ogół s� to kształty �ywych istot, ludzkich lub innych, 
nie stanowi� jednak w esencji odr
bnych istot, podobnie jak równie zmienne i wielokształtne 
fale, powstaj�ce w ci�gu kilku sekund na powierzchni spokojnego dot�d jeziora pod 
działaniem nagłego porywu wiatru. S� one, jak si
 wydaje, tylko odbiciem ogromnych 
zasobów 	wiata astralnego. Maj� jednak zwykle pewne cechy charakterystyczne pr�du my	li, 
który je zrodził, cho� prawie zawsze poł�czone z groteskowymi zniekształceniami, czasem 
przera�aj�cymi lub odra�aj�cymi. 

Gdy pod wpływem pr�dów na wpół 	wiadomych i mimowolnych my	li, którym wi
kszo	� 
ludzi pozwala przepływa� przez swój mózg, esencja elementalna układa si
 w pewne kształty, 
wówczas inteligencja wyznaczaj�ca wła	ciwy kształt nie ma swojego �ródła w umy	le 
człowieka. Nie pochodzi ona te� z esencji elementalnej, poniewa� ta nale�y do królestwa 
jeszcze bardziej odległego od indywidualizacji ni� zmarły, całkowicie pozbawiony 
rozbudzonych zdolno	ci mentalnych. 

A jednak esencja elementalna ma zdumiewaj�c� zdolno	� przystosowania si
, która cz
sto 
wydaje si
 bardzo bliska inteligencji. Nie ulega w�tpliwo	ci, �e to wła	nie ta wła	ciwo	� jest 
powodem okre	lenia elementali w dawniejszych ksi��kach jako na wpół rozumnych stworze� 
astralnych. 

W stosunku do królestw elementalnych nie maj� zastosowania nasze poj
cia dobra i zła. 
Niemniej W ka�dym podziale widoczne s� pewnego rodzaju skłonno	ci lub uprzedzenia, 
czyni�ce elementale raczej wrogimi ni� przyjaznymi wobec człowieka. Z tego bierze si
 
zwykłe do	wiadczenie neofity w 	wiecie astralnym, gdzie niezliczone rzesze widm o 
zmiennej postaci zbli�aj� si
 jakby we wrogich zamiarach, ale zawsze wycofuj� si
 lub 
rozpraszaj�, gdy 	miało stawi si
 im czoło. Ta postawa ma swoje �ródło w wadach i bł
dach 
samego człowieka. Jest wynikiem oboj
tno	ci i braku współczucia dla innych stworze�. W 
przeszło	ci, w "złotym wieku", było inaczej i inaczej b
dzie w przyszło	ci, kiedy to na skutek 
zmiany postawy człowieka zarówno esencja elementalna, jak i królestwo zwierz�t, stan� si
 z 
powrotem łagodne i przyjazne wobec ludzi. 

Jest zatem spraw� oczywist�, �e królestwo elementalne jako cało	� jest w wielkim stopniu 
tym, czym czyni je zbiorowa my	l ludzko	ci. 

Mo�liwo	ci zastosowania sił tkwi�cych w ró�nych rodzajach esencji elementalnej s� 
przeogromne, je	li tylko człowiek jest wy�wiczony w posługiwaniu si
 nimi. Wi
kszo	� 
ceremonii magicznych opiera si
 niemal całkowicie na operowaniu tymi siłami – b�d� 
bezpo	rednio za pomoc� woli osoby kieruj�cej ceremoni�, b�d� przy pomocy wezwanej w 
tym celu istoty astralnej. 

Za spraw� tych sił dokonuj� si
 prawie wszystkie zjawiska podczas seansów 
spirytystycznych. One te� najcz
	ciej s� głównym czynnikiem sprawczym przy rzucaniu 
kamieniami lub dzwonieniu w domach, w których straszy. Jest to wynik nieudolnych działa� 
jakiej	 zwi�zanej z ziemi� istoty ludzkiej, usiłuj�cej zwróci� na siebie uwag
. Mog� to tak�e 
by� zło	liwe figle płatane przez niektóre duchy przyrody ni�szego rz
du, nale��ce do trzeciej 
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kategorii istot astralnych pozaludzkich. Nie nale�y jednak przypisywa� elementalom 
jakiejkolwiek inicjatywy – po prostu s� to utajone siły, które potrzebuj� zewn
trznego 
impulsu niezb
dnego do poruszania si
. 

2. Ciała astralne zwierz�t – to stosunkowo du�a klasa istot, która jednak nie odgrywa 
wa�niejszej roli w 	wiecie astralnym, poniewa� jej członkowie dosy� krótko w nim pozostaj�. 
Ogromna wi
kszo	� zwierz�t nie zdołała jeszcze trwale si
 zindywidualizowa� i kiedy które	 
umiera, przejawiaj�ca si
 w nim esencja monadyczna powraca do duszy grupowej, z której si
 
wyodr
bniła, przynosz�c ze sob� post
p lub do	wiadczenia nabyte w ci�gu ziemskiego �ycia. 
Nie mo�e ona jednak bezpo	rednio powróci� do swojej duszy grupowej, poniewa� ciało 
astralne zwierz
cia podlega ponownie przegrupowaniu, tak jak to si
 dzieje z ciałem 
astralnym człowieka. Zwierz
 istnieje wi
c realnie w 	wiecie astralnym, a czas jego istnienia 
zale�y od stopnia rozwini
tej przez nie inteligencji. W wi
kszo	ci wypadków 	wiadomo	� 
zwierz
cia w 	wiecie astralnym jest nader mglista, ale wygl�da ono na doskonale szcz
	liwe. 

Stosunkowo nieliczne zwierz
ta domowe, które osi�gn
ły indywidualizacj
 i wskutek tego 
nie urodz� si
 ju� w tym 	wiecie jako zwierz
ta, ciesz� si
 o wiele dłu�szym i bardziej 
intensywnym �yciem astralnym ni� ich mniej rozwini
ci pobratymcy. 

Takie zindywidualizowane zwierz
 zwykle pozostaje w pobli�u miejsca swego pobytu na 
ziemi i w bliskim kontakcie ze swoim przyjacielem i opiekunem. Potem nast
puje dla niego 
inny, jeszcze bardziej szcz
	liwy okres "drzemi�cej 	wiadomo	ci", trwaj�cej a� do chwili 
przybrania ludzkiej postaci w jakim	 przyszłym 	wiecie. Przez ten czas przebywa ono w 
stanie analogicznym do stanu ludzkiej istoty w 	wiecie niebia�skim, cho� na nieco ni�szym 
poziomie. 

Ciekaw� kategori
 istot nale��cych do tej klasy stanowi� ciała astralne małp 
człekokształtnych, które ju� osi�gn
ły indywidualizacj
 i b
d� si
 inkarnowały w królestwie 
ludzkim w nast
pnym obiegu, a niektóre z nich nawet wcze	niej. 

W "cywilizowanych" krajach ciała astralne zwierz�t w znacznym stopniu powoduj� 
narastanie atmosfery wrogo	ci w 	wiecie astralnym, gdy� organizowane masowe mordy 
zwierz�t w rze�niach lub "dla sportu" wysyłaj� do 	wiata astralnego miliony zwierz�t, 
pełnych strachu, przera�enia i odrazy do człowieka. Ostatnio uczucie to zostało spot
gowane 
wskutek praktykowania wiwisekcji. 

3. Duchy przyrody wszelkich kategorii – obejmuj� tak liczne i ró�ni�ce si
 mi
dzy sob� 
istoty, �e mo�emy przedstawi� tu tylko najogólniej ich wspólne charakterystyczne cechy. 

Duchy przyrody nale�� do linii ewolucyjnej zupełnie odmiennej od naszej. Nigdy nie były i 
nie b
d� członkami ludzko	ci takiej jak nasza. Jedyne, co nas ł�czy, to fakt chwilowego 
przebywania na tej samej planecie. Wydaje si
, �e stopie� ich rozwoju odpowiada poziomowi 
zwierz�t o wy�szym stopniu ewolucji. Dziel� si
 na siedem wielkich klas, zamieszkuj�cych 
siedem poziomów (stref) 	wiata astralnego, nasyconych odpowiadaj�cymi im odmianami 
esencji elementalnej. 

Tak wi
c istniej� duchy przyrody ziemi, wody, powietrza i ognia (lub eteru), które s� 
rozumnymi istotami astralnymi, przebywaj�cymi i działaj�cymi w ka�dym z tych �ywiołów. 
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Jedynie duchy powietrza przebywaj� normalnie w 	wiecie astralnym, lecz s� one tak liczne, 
�e spotyka si
 je wsz
dzie. 

W literaturze 	redniowiecznej duchy ziemi nazywaj� si
 cz
sto gnomami, duchy wód – 
undynami, powietrza – sylfami i eteru – salamandrami. W ludowej tradycji wyst
puj� jako 
boginki, wró�ki, chochliki, elfy, krasnoludki, d�iny, trolle, satyry, fauny, koboldy, skrzaty, 
gobliny, geniusze itd. 

Maj� one najrozmaitsz� posta�, lecz najcz
	ciej ludzk�, cho� znacznie mniejszych rozmiarów. 
Tak jak prawie wszystkie istoty astralne mog� przybra� dowoln� posta�, cho� niew�tpliwie 
maj� te� swoje ulubione kształty, w których �yj�, nie maj�c jakiego	 szczególnego powodu do 
ich zmiany. Z reguły nie s� widzialne dla fizycznego wzroku, lecz potrafi� si
 
materializowa�. 

Na czele ka�dej z tych klas stoi jednak wielka Istota, kierowniczy umysł całego działu 
przyrody. Indra jest władc� eteru, Agni – ognia, Pawana – powietrza, Waruna – wody, Ksziti 
– ziemi. 

Rozległe królestwo duchów przyrody jest głównie królestwem astralnym, cho� w powa�nej 
cz
	ci nale�y do eterycznych stref 	wiata fizycznego. 

Istnieje wielka liczba poddziałów lub odmian, a poszczególne duchy ró�ni� si
 mi
dzy sob� 
stopniem inteligencji. Wi
kszo	� z nich unika człowieka – jego zwyczaje i emanacje 
wzbudzaj� w nich odraz
, a ci�głe i gwałtowne strumienie astralne, tworzone przez 
chaotyczne i niespokojne zachcianki człowieka, niepokoj� je i nu��. Zdarza si
 jednak, cho� 
bardzo rzadko, �e niektóre z nich zaprzyja�niaj� si
 z człowiekiem i nawet przychodz� mu z 
pomoc�. 

Na ogół okazuj� mu oboj
tno	� lub niech
�. Cz
sto specjalnie go zwodz� i sprowadzaj� na 
manowce. Płatanie figli przychodzi im z łatwo	ci�, dzi
ki zadziwiaj�cej zr
czno	ci w 
rzucaniu uroków, w wyniku czego ofiary słysz� i widz� jedynie to, co zostało im podane 
przez duchy. Jednak nie mog� zapanowa� nad wol� człowieka, chyba �e w gr
 wchodzi 
jednostka słaba na umy	le lub gdy wola człowieka została sparali�owana przez strach. Mog� 
one oszuka� jedynie zmysły człowieka. Znane s� wypadki, gdy rzucały swoje czary na 
wi
ksz� grup
 ludzi. Niektóre z najbardziej zadziwiaj�cych wyczynów hinduskich kuglarzy 
opieraj� si
 na ich współudziale w wywoływaniu zbiorowej halucynacji. 

Duchy przyrody maj� słabe poczucie odpowiedzialno	ci, a ich wola jest mniej rozwini
ta ni� 
u przeci
tnego człowieka. To sprawia, �e mog� by� łatwo opanowane drog� mesmerycznych 
zabiegów i wykorzystywane do spełniania woli magnetyzera. Mo�na u�y� je tak�e do 
pewnych zada�, które wykonaj� pewnie i wiernie, w granicach swoich mo�liwo	ci. 

To one w niektórych górskich okolicach rzucaj� czary na spó�nionych w
drowców, którym 
zdaje si
, �e widz� domy czy ludzi tam, gdzie w rzeczywisto	ci nic nie ma. Cz
sto takie 
złudzenia nie s� chwilowe, lecz trwaj� dłu�szy czas, a samotny w
drowiec prze�ywa liczne i 
zdumiewaj�ce przygody, po czym nagle spostrzega, �e jest sam w odludnej dolinie lub 
smaganej wichrami równinie. 
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By zawrze� znajomo	� lub przyja�� z duchami człowiek musi by� wolny od fizycznych 
emanacji, których one nie znosz�: emanacji mi
sa alkoholu, tytoniu, zmysłowo	ci, gniewu, 
zawi	ci, zazdro	ci sk�pstwa i przygn
bienia. Inaczej mówi�c, człowiek musi by� czysty i bez 
zarzutu, zarówno pod wzgl
dem fizycznym, jak i astralnym. Czyste i wzniosłe uczucia o 
stałym charakterze, wolne od nagłych wybuchów, stwarzaj� atmosfer
, w której duchy 
przyrody lubi� si
 k�pa�. Prawie wszystkie lubi� muzyk
 i zdarza si
, �e pojawiaj� si
 w 
mieszkaniach, aby kapa� si
 w falach d�wi
ku i porusza� si
 w harmonii z nimi. 

Duchom przyrody nale�y tak�e przypisa� du�� cz
	� zjawisk fizycznych podczas seansów 
spirytystycznych, niejeden bowiem seans udał si
 wył�cznie dzi
ki tym figlarnym istotom. 
Potrafi� one udziela� odpowiedzi na pytanie, przekazywa� rzekome zalecenia przy pomocy 
stuków lub pochyle� spodka, wywoływa� 	wiatełka, przynosi� z daleka przedmioty, 
odczytywa� my	li obecnych, dokonywa� precypitacji listów lub rysunków, a nawet 
materializacji. Mog� te� posługiwa� si
 swoj� umiej
tno	ci� rzucania uroku w celu 
wzmocnienia swoich sztuk. 

Nie le�y wcale w ich zamiarach wyrz�dzanie komu	 krzywdy lub oszukiwanie. Po prostu 
ciesz� si
 z powodzenia swoich poczyna� oraz z pełnego obawy szacunku i nabo�nych uczu�, 
jakimi darz� ich ludzie, uwa�aj�cy je za "aniołów stró�ów" lub za "drogie duchy". 

Podzielaj� zadowolenie uczestników seansu, wydaje si
 im, �e spełniaj� dobry uczynek, 
podnosz�c na duchu pogr��onych w smutku. 

Zdarza si
 równie�, �e czasem ubieraj� si
 w my	lokształty stwarzane przez ludzi i zabawiaj� 
si
 dodaj�c im rogi, machaj�c zakr
conym ogonem i buchaj�c płomieniami w locie dookoła. 
Czasem nadwra�liwe dziecko mo�e si
 przerazi� na widok takich zjaw, lecz trzeba stwierdzi� 
na korzy	� duszka przyrody, �e w ogóle nie wie on, co to strach i wobec tego nie zdaje sobie 
sprawy z powagi skutków swoich igraszek i �artów. By� mo�e s�dzi, �e przera�enie dziecka 
jest udawane i stanowi cz
	� zabawy. 

�aden duch przyrody nie jest obdarzony trwał� indywidualizacj�, zdoln� do inkarnowania si
. 
Dlatego wydaje si
, �e na linii ewolucji, do której nale�� duchy przyrody, indywidualizacj
 
poprzedza o wiele wi
kszy rozwój inteligencji ni� w procesie ewolucyjnym człowieka. 

Długo	� �ycia poszczególnych kategorii duchów przyrody jest bardzo ró�na. Jedne �yj� 
krótko, inne dłu�ej od człowieka. Ich �ycie jest proste, radosne, wolne od odpowiedzialno	ci, 
podobne do �ycia gromady szcz
	liwych dzieci, znajduj�cych si
 w szczególnie korzystnych 
warunkach fizycznych. Nie wyst
puj� u nich tak�e ró�nice płci; nie znaj� one chorób ani 
walki o byt. Jednak�e doznaj� intensywnych uczu� i s� zdolne do gł
bokiej i długotrwałej 
przyja�ni. Czasami napełnia ich gniew i zazdro	�, ale te uczucia szybko znikaj� wobec 
przemo�nej rado	ci, wynikaj�cej z uczestnictwa we wszystkich działaniach przyrody. 

Ich ciała nie maj� wewn
trznej budowy, nie mog� wi
c ulec rozerwaniu czy zranieniu; nie 
odczuwaj� gor�ca ani zimna. Uczucie l
ku jest im całkowicie obce. 

Rzadko kiedy s� zło	liwe, chyba �e zostan� do tego wyra�nie sprowokowane. Nie dowierzaj� 
człowiekowi i czuj� si
 dotkni
te pojawieniem si
 nowego przybysza w 	wiecie astralnym, 
tote� zwykle przybieraj� nieprzyjemn� i odstraszaj�c� posta�. Je�eli jednak człowiek nie daje 
si
 nastraszy�, wnet akceptuj� go jako zło konieczne i przestaj� zwraca� na niego uwag
. 



101 
www.teozofia.org – Teozofia w Polsce 

 
 

Jedn� z najwi
kszych przyjemno	ci sprawia im zabawianie dzieci "zmarłych" w 	wiecie 
astralnym. 

Niektóre duchy mniej dziecinne, a bardziej dostojne, były kiedy	 czczone jako le	ne bóstwa 
lub lokalni wiejscy bogowie. Ceniły sobie te dowody szacunku ze strony człowieka i zawsze 
były skłonne do odwzajemnienia si
 drobnymi przysługami, w granicach swoich mo�liwo	ci. 

Adepci wiedz�, jak mo�na korzysta� z usług duchów przyrody i cz
sto zlecaj� im pewne 
czynno	ci do wykonania. Pospolity magik mo�e tego dokona� jedynie przy pomocy 
inwokacji (wezwania) – przyci�gaj�c ich uwag
 jako suplikant, a nast
pnie wchodz�c z nimi 
w pewnego rodzaju umow
 – lub drog� ewokacji, czyli wywoływania i zmuszania ich do 
posłusze�stwa. Obie metody s� jak najbardziej niewskazane, a wywoływanie jest równie� 
niebezpieczne, poniewa� wywołuj�cy mo�e obudzi� do siebie wrogie uczucia, które b
d� dla 
niego fatalne w skutkach. 

�aden ucze� Mistrza nie otrzyma zgody na taki eksperyment. 

Najwy�sza kategoria duchów przyrody składa si
 z sylfów, czyli duchów powietrza, których 
najni�szym przewodnikiem jest ciało astralne. Maj� one inteligencj
 równ� inteligencji 
przeci
tnego człowieka. Normalna dla nich droga do indywidualno	ci prowadzi przez 
stowarzyszanie si
 z istotami 	wiata bezpo	rednio wy�szego, czyli z aniołami astralnymi, i 
przez miło	� do nich. 

Duch przyrody pragn�cy dozna� fizycznego �ycia człowieka mo�e opanowa� osob
 �yj�c� w 
	wiecie fizycznym. 

Był taki czas, kiedy pewna kategoria duchów przyrody materializowała si
 fizycznie i 
nawi�zywała niepo��dane stosunki z m
�czyznami i kobietami. By� mo�e st�d wywodz� si
 
opowie	ci o faunach i satyrach, cho� czasem mog� si
 one odnosi� do całkiem odmiennej i 
ni�szej od ludzkiej linii ewolucji. 

Warto nadmieni�, �e chocia� królestwo duchów przyrody radykalnie ró�ni si
 od królestwa 
ludzkiego, bo nie ma w nim płci, walki o byt, l
ku, to jednak rezultat jego ewolucji jest pod 
ka�dym wzgl
dem równy wynikowi osi�ganemu przez ludzko	�. 

4. Dewy – istoty nazywane tak przez Hindusów, cho� u innych narodów nosz� nazwy 
aniołów, synów Boga itp. – nale�� do innej linii ewolucyjnej ni� człowiek, a ich ewolucj
 
mo�na uzna� za bezpo	rednio wy�sz� od ewolucji ludzko	ci. We wschodniej literaturze 
słowo dewa jest równie� ogólnie stosowane do oznaczenia wszelkiej pozaludzkiej istoty. W 
naszych rozwa�aniach b
dziemy go u�ywali w podanym wy�ej ograniczonym znaczeniu. 

Dewy nie stan� si
 nigdy lud�mi, gdy� wi
kszo	� z nich znajduje si
 ju� na wy�szym 
poziomie, jakkolwiek niektóre z nich w przeszło	ci były lud�mi. Ich ciała s� bardziej 
fluidyczne od ciał ludzkich, a tkanka aury jest “lu�niejsza". Maj� zdolno	� o wiele wi
kszego 
rozszerzania i kurczenia swoich wymiarów, jak i pewn� “ognist�" cech
, która wyra�nie ró�ni 
je od ciała astralnego przeci
tnego człowieka. Znajduj�ca si
 wewn�trz aury posta� dewa 
prawie zawsze jest ludzka, cho� mniej wyra�nie zarysowana ni� u człowieka. �yj� w znacznie 
wi
kszym stopniu na obwodzie swojej aury ni� człowiek. Zazwyczaj ukazuj� si
 jako istoty o 
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olbrzymich ludzkich kształtach. Porozumiewaj� si
 j
zykiem barw, nie tak dokładnym jak 
ludzki, ale pod pewnymi wzgl
dami mog�cym wi
cej wyrazi�. 

Bardzo cz
sto znajduj� si
 blisko nas i s� gotowe wyja	nia� oraz ilustrowa� przykładami 
zagadnienia ze swojego punktu widzenia wobec ka�dej, dostatecznie rozwini
te istoty 
ludzkiej. 

Jakkolwiek s� zwi�zane z ziemi�, to ewoluuj� przechodz�c przez wielki system siedmiu 
ła�cuchów oraz siedem naszych 	wiatów, które dla nich stanowi� tylko jeden 	wiat. Bardzo 
nieliczni ludzie osi�gn
li poziom umo�liwiaj�cy im przył�czenie si
 do ewolucji dewów. 
Wi
kszo	� członków królestwa dewów wywodzi si
 spo	ród innych mieszka�ców naszego 
Układu Słonecznego, niektórych stoj�cych wy�ej, niektórych ni�ej od Ziemian. 

Celem ewolucji dewów jest doprowadzenie ich najlepszych przedstawicieli na znacznie 
wy�szy poziom ni� przewidziany dla ludzko	ci w tym samym okresie. 

Królestwo dewów dzieli si
 na trzy ni�sze działy: 

– kamadewy, których najni�sze ciało jest z materii astralnej; 

– rupadewy, których najni�sze ciało jest zbudowane z materii ni�szego 	wiata mentalnego; 

– arupadewy, których najni�sze ciało znajduje si
 w wy�szym czyli przyczynowym, 	wiecie 
mentalnym. Rupadewy i arupadewy pojawiaj� si
 w 	wiecie astralnym równie rzadko, jak 
istoty astralne materializuj� si
 w 	wiecie fizycznym. 

Ponad tymi trzema klasami znajduj� si
 cztery dalsze wielkie ich stopnie, a jeszcze dalej, 
ponad królestwem dewów, istniej� wielkie zast
py Planetarnych Duchów. 

W naszym studium zajmiemy si
 głównie kamadewami. 

Przeci
tny poziom ich rozwoju jest znacznie wy�szy od ludzkiego, poniewa� dawno ju� 
odrzuciły wszystko, co jest wyra�nie złe. Pomi
dzy sob� ró�ni� si
 zdolno	ciami i z tego 
powodu człowiek rzeczywi	cie uduchowiony mo�e znajdowa� si
 na poziomie ewolucyjnym 
wy�szym ni� niektóre z nich. 

Uwag
 dewów mog� przyci�gn�� niektóre magiczne przywołania, ale tylko wola adeptów 
bardzo wysokiego stopnia mo�e panowa� nad ich wol�. 

Wydaje si
, �e z reguły s� mało 	wiadome istnienia naszego fizycznego 	wiata, chocia� 
czasami udzielaj� pomocy ludziom, podobnie jak wi
kszo	� z nas pomogłaby zwierz
ciu 
znajduj�cemu si
 w potrzebie. Rozumiej�, i� w obecnym okresie ich mieszanie si
 do spraw 
ludzkich przyniosłoby wi
cej zła ni� dobra. 

Trzeba te� wspomnie� o czterech Dewarad�ach, mimo i� nie nale�� do �adnej z 
wymienionych kategorii. Te cztery Wielkie Istoty przeszły proces ewolucji, nie maj�cy 
odpowiednika w dziejach ludzko	ci. Nazywa si
 ich Regentami Ziemi, Aniołami Czterech 
Stron �wiata lub Czaturmaharad�ami. 
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Ich władza nie rozci�ga si
 na dewy, ale na cztery �ywioły: ziemi, wody, powietrza i ognia, 
wraz z duchami przyrody i esencjami elementalnymi, które w nich przebywaj�. I tak: 

– Dhitarasztra włada Wschodem, zast
pami elementali o nazwie Gandharwy i biał� barw�; 

– Wirudhaka rz�dzi Południem, Kumbhandami i bł
kitem; 

– Wirupaksza odpowiada za Zachód, zast
py elementali o nazwie Nagai i czerwony kolor; 

– Waiszrawana kieruje Północ�, Jakszami i złot� barvv�. 

Nierzadko okre	la si
 je mianem "uskrzydlonych kul" i "ognistych kół". Podobnych okre	le� 
u�ywa Ezechiel, a we wszystkich religiach mo�na znale�� o nich symboliczne wzmianki. S� 
otoczeni najwy�sz� czci� jako opiekunowie ludzko	ci. 

Dewarad�owie s� agentami karmy człowieka w czasie jego �ycia ziemskiego i dlatego 
odgrywaj� niezwykle wa�n� rol
 w ludzkim przeznaczeniu. Wielkie karmiczne bóstwa 
kosmosu, Lipikowie, wa�� uczynki ka�dej osobowo	ci, gdy przy ko�cu astralnego �ycia 
dokonuje si
 ostateczne rozdzielenie jej składników, i stwarzaj� co	 w rodzaju modelu 
sobowtóra eterycznego, 	ci	le odpowiadaj�cego karmie człowieka na jego nast
pne �ycie. Do 
zada� Dewarad�ów, jako sprawuj�cych władz
 nad �ywiołami, z których ma by� utworzony 
sobowtór eteryczny, nale�y dobranie ich proporcji w sposób 	ci	le odpowiadaj�cy 
zamierzeniom Lipików. 

W ci�gu całego �ycia człowieka równowa�� oni nieustannie zmiany, powodowane w 
człowieku przez jego własn� wol
 i otaczaj�cych go ludzi, tak by karma mogła si
 
sprawiedliwie i dokładnie wyczerpa�. Dewarad�owie potrafi� przybra� materialn� posta� 
ludzk�. 

Wszystkie wy�sze duchy przyrody oraz zast
py sztucznych elementali działaj� jako ich 
narz
dzia w ogromnej pracy, jak� musz� wykona�, ale wszystkie nici pozostaj� w r
kach 
Dewarad�ów i to oni bior� na siebie całkowit� odpowiedzialno	�. Rzadko ukazuj� si
 w 
	wiecie astralnym, lecz gdy to czyni�, s� najbardziej godnymi uwagi istotami tego 	wiata. 

W rzeczywisto	ci Dewarad�ów powinno by� siedmiu, a nie czterech, jednak poza gronem 
wtajemniczonych niewiele wiadomo o trzech pozostałych. 

Sztuczne twory astralne  

Jest to najobszerniejsza klasa, a rola, jak� maj� do spełnienia wobec człowieka, ma 
szczególnie doniosłe znaczenie. Tworz� one mas
 na wpół rozumnych istot, ró�ni�cych si
 
mi
dzy sob� tak bardzo, jak ró�ne s� ludzkie my	li. Z tego te� powodu nie mo�na 
przeprowadzi� ich szczegółowej klasyfikacji. Poniewa� s� one całkowicie tworem człowieka, 
wi
c pozostaj� z nim w 	cisłym karmicznym zwi�zku, a ich oddziaływanie jest bezpo	rednie i 
nieustanne. 

Zaliczymy do nich przede wszystkim: 
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1. Elementale stworzone nie	wiadomie przez pragnienia i my	li człowieka, które chwytaj� 
elementaln� esencj
 i tworz� z niej �ywe istoty o okre	lonym kształcie. Nie podlegaj� one 
władzy swojego twórcy i prowadz� własne �ycie, którego długo	� jest wprost proporcjonalna 
do intensywno	ci my	li, z której powstały. Mog� trwa� od kilku minut do kilku dni. 

2. Elementale stworzone 	wiadomie – mog� sta� si
 o wiele pot
�niejsze od nie	wiadomych, 
poniewa� zostały stworzone celowo. Okulty	ci zajmuj�cy si
 zarówno biał�, jak i czarn� 
magi�, cz
sto posługuj� si
 tymi tworami w swoich pracach, a mało jest zada� 
przekraczaj�cych ich mo�liwo	ci, o ile zostały umiej
tnie przygotowane i s� kierowane 
sprawnie i naukowo. Kto wie, jak nale�y post
powa�, potrafi utrzyma� ł�czno	� ze swoim 
elementalem i kierowa� nim tak, �e w praktyce działa, jakby miał pełni
 inteligencji swojego 
twórcy. 

3. Sztuczne istoty ludzkie – to całkiem nieliczna kategoria, lecz maj�ca du�e znaczenie ze 
wzgl
du na 	cisłe powi�zania z ruchem spirytystycznym. 

Chc�c wytłumaczy� genez
 tego ruchu, nale�y cofn�� si
 do historii Atlantydy. 

W	ród o	rodków nauk okultystycznych stworzonych przez Adeptów Dobrego Prawa i 
przygotowuj�cych do inicjacji istniał i dot�d istnieje jeden, w którym przestrzega si
 tego 
samego pradawnego rytuału i naucza j
zyka mieszka�ców Atlantydy, uwa�anego za sakralny 
i przechowywanego w ukryciu jak za czasów Atlantydy. 

Nauczyciele z tego o	rodka nie s� na poziomie Adeptów, a sam o	rodek nie stanowi cz
	ci 
Himalajskiego Braterstwa, chocia� niektórzy Adepci tego bractwa byli jego członkami w 
swoich poprzednich inkarnacjach. 

W połowie XIX wieku kierownicy o	rodka zatroskani post
pami materializmu w Europie i 
Ameryce, postanowili rozpocz�� z nim walk
 za pomoc� nowych metod i stworzy� warunki, 
w których ka�dy rozs�dny człowiek mógłby znale�� dowód istnienia �ycia poza ciałem 
fizycznym. 

Tak powstały ruch rozwin�ł si
 bardzo szybko, przybieraj�c form
 współczesnego 
spirytyzmu, obejmuj�cego miliony zwolenników. Bez wzgl
du na inne konsekwencje tego 
ruchu, jest niew�tpliwe, �e dzi
ki niemu wielka liczba ludzi przekonała si
 o istnieniu 
przyszłego �ycia po 	mierci. Jest to wspaniały rezultat, jakkolwiek niektórzy s� zdania, �e 
osi�gni
ty zbyt wysokim kosztem. 

Metoda, któr� zastosowano polegała na wybraniu przeci
tnej jednostki po 	mierci fizycznej i 
całkowitym jej obudzeniu si
 w 	wiecie astralnym oraz na rozwini
ciu w niej, w pewnej 
mierze, sił i mo�liwo	ci istniej�cych w tym 	wiecie. Nast
pnie powierzono jej kierowanie 
jakim	 kółkiem spirytystycznym. Osoba ta w podobny sposób "rozwijała" innych ludzi 
zmarłych fizycznie, po czym razem wpływały na uczestników seansów, wykształcaj�c w nich 
zdolno	ci medialne. 

Kierownicy tego ruchu niew�tpliwie pojawiali si
, o ile uznali to za konieczne, podczas 
seansów w postaci astralnej, ale najcz
	ciej ograniczali si
 tylko do kierowania. Ruch 
spirytystyczny rozwin�ł si
 jednak tak bardzo, �e wkrótce wyrwał si
 spod ich kontroli. 
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Dlatego s� oni jedynie po	rednio odpowiedzialni za wiele pó�niejszych wydarze� w tym 
ruchu. 

Wzmo�enie astralnego �ycia osób powołanych do kierowania kółkami spirytystycznymi 
znacznie opó�niło ich naturalny rozwój. Pocz�tkowo s�dzono, �e to opó�nienie wyrówna si
 
dzi
ki dobrej karmie, powstałej przy prowadzeniu innych do prawdy, ale niebawem 
spostrze�ono, �e nie mo�na posługiwa� si
 przez dłu�szy czas "duchem-przewodnikiem" bez 
powa�nej i trwałej szkody dla niego. 

W pewnych wypadkach wycofywano tych przewodników, zast
puj�c ich innymi. Kiedy 
indziej uznawano tak� zmian
 za niepo��dan� i zastosowano szczególny 	rodek, który dał 
pocz�tek tej ciekawej kategorii istot, nazywanych "sztucznymi lud�mi". 

Pozwolono wi
c, aby wy�sze składniki pierwotnego przewodnika podj
ły swój znacznie 
opó�niony proces ewolucyjny w 	wiecie niebia�skim. Pozostawiony przez niego cie� został 
natomiast wzi
ty pod opiek
 i o�ywiony, tak aby mógł działa� w kółku spirystycznym jak 
poprzednio. 

Najpierw zostało to przeprowadzone przez członków o	rodka, ale pó�niej zdecydowano, �e 
osoba zmarła fizycznie i powołana do zast�pienia ducha-przewodnika powinna wej	� w 
posiadanie jego cienia lub skorupy, inaczej mówi�c, po prostu przybra� jego wygl�d. To 
wła	nie mamy na my	li, u�ywaj�c okre	lenia "sztuczna istota ludzka". 

W niektórych wypadkach udało si
 przeprowadzi� kilka zmian bez wzbudzania podejrze�, ale 
pewni badacze spirytystycznymi dostrzegli po jakim	 czasie ró�nice, wyst
puj�ce w 
usposobieniu i zachowaniu "ducha". 

�aden z członków Himalajskiego Braterstwa nigdy nie podj�ł próby utworzenia tego rodzaju 
sztucznej istoty, lecz nie mogli oni przeszkadza� tym, którzy takie post
powanie uwa�ali za 
słuszne. 

Oprócz wprowadzania ludzi w bł�d, istnieje jeszcze inny słaby punkt tej metody. Jest nim 
mo�liwo	� stosowania jej przez inne o	rodki, co spowodowało, i� czarni magowie tak�e 
zacz
li dostarcza� ze swojej strony duchów-przewodników. 

 

ROZDZIAŁ XVIII: SPIRYTYZM 

Terminu spirytyzm u�ywa si
 obecnie na okre	lenie wszelkiego rodzaju komunikowania si
 
ze 	wiatem astralnym za pomoc� medium. Mechanizm eteryczny umo�liwiaj�cy powstawanie 
tych zjawisk został przedstawiony w ksi��ce Ciało eterycze. Rozpatrzmy teraz, jak� warto	� 
ma ta metoda komunikowania si
 z niewidzialnym 	wiatem oraz natur
 istot, od których 
mog� pochodzi� komunikaty. 

We wczesnym okresie istnienia Towarzystwa Teozoficznego H.P.Bławacka wyst
powała 
przeciwko spirytyzmowi, kład�c szczególny nacisk na niepewny charakter całej sprawy i na 
przewag
 pozornego stanu rzeczy nad rzeczywistym. Nie ulega w�tpliwo	ci, �e te pogl�dy 
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spowodowały w znacznej mierze niech
tn� postaw
 wi
kszo	ci członków towarzystwa wobec 
spirytyzmu. 

Z drugiej jednak�e strony C. W. Leadbeater twierdził, �e jego własne do	wiadczenia 
przemawiaj� na korzy	� spirytyzmu. Przez szereg lat podejmował on ró�ne eksperymenty 
spirytystyczne i doszedł do przekonania, �e w swojej praktyce spotkał si
 ze wszystkimi 
zjawiskami, o których pisze literatura spirytystyczna. Podczas przeprowadzania tych 
do	wiadcze� stwierdził, �e wi
kszo	� zjaw była autentyczna, ale dostarczane przez nie 
wiadomo	ci nie miały wi
kszej warto	ci. Ich nauki religijne okre	lił jako "rozwodnione 
chrze	cija�stwo". Niemniej miały one charakter liberalny i stanowiły post
p w stosunku do 
ortodoksyjnego 	rodowiska bigotów. Zdaniem Leadbeatera zarówno spiryty	ci, jak i 
teozofowie, maj� wiele punktów wspólnych, do których mi
dzy innymi nale�y zaliczy� 
pogl�d, �e: 

– �ycie po 	mierci fizycznej jest faktem nie podlegaj�cym w�tpliwo	ci; 

– istnieje wieczysty post
p i ostateczna szcz
	liwo	� dla ka�dego człowieka, zarówno 
dobrego, jak i złego. 

Te dwa pogl�dy, b
d�ce wyrazem wielkiego post
pu wobec zwykłych ortodoksyjnych 
zało�e�, miały doniosłe znaczenie, ale wypada �ałowa�, �e spiryty	ci i teozofowie nie id� 
r
ka w r
k
 w podstawowych kwestiach, mimo ró�nic w mniej wa�nych sprawach; 
istotniejszym bowiem zagadnieniem jest przekonanie ludzi o słuszno	ci powy�szych prawd. 

Ci, którzy pragn� ogl�da� zjawiska ponadfizyczne, i ci, co nie potrafi� w nie wierzy� bez 
konkretnego dowodu, b
d� si
 skłania� w stron
 spirytyzmu. Natomiast ludzie pragn�cy 
wi
cej my	li filozoficznej, niew�tpliwie zwróc� si
 w stron
 teozofii. W obu kierunkach 
znajd� wyja	nienia i dowody na poparcie własnych pogl�dów. 

Oddajmy sprawiedliwo	� spirytyzmowi, który osi�gn�ł swój cel, przywracaj�c du�ej liczbie 
osób wiar
 w jaki	 rodzaj przyszłego �ycia, cho� by� mo�e nale�ałoby si
 zastanowi�, czy nie 
zostało to osi�gni
te zbyt du�ym kosztem. Trzeba jasno podkre	li�, �e spirytyzm przedstawia 
sob� pewne niebezpiecze�stwa dla osób o usposobieniu emocjonalnym, nerwowych, łatwo 
ulegaj�cych wpływom innych ludzi. Z tego te� wzgl
du nie powinno si
 zbyt długo uprawia� 
tych eksperymentów. 

C. W. Leadbeater stwierdza wyra�nie, �e mimo spotykanych niekiedy mistyfikacji i oszustw 
spirytyzm reprezentuje wielkie prawdy. Ka�dy mo�e je odkry�, wystarczy jedynie po	wi
ci� 
do	� czasu i cierpliwo	ci na niezb
dne badania. 

Za po	rednictwem medium nierzadko podejmowano po�yteczne prace, analogiczne do 
wykonywanych przez niewidzialnych pomocników. Tak wi
c z jednej strony spirytyzm 
jednym dopomógł przez otwarcie drogi do post
pu, z drugiej za	 innym zaszkodził opó�niaj�c 
dusze na drodze do szybszego wyzwolenia. Bł
dem byłoby dostrzega� jedynie ujemn� stron
 
spirytyzmu. Nie wolno zapomina�, �e uczynił wiele dobrego, umo�liwiaj�c nagle zmarłym 
uregulowanie swoich spraw ziemskich. Nikogo nie powinno dziwi� grono fanatyków 
spirytyzmu, nic nie wiedz�cych o reinkarnacji, mimo �e istniej� szkoły spirytystyczne, które o 
tym nauczaj�. Wiemy ju�, �e gdy człowiek umiera, zwykle przył�cza si
 do towarzystwa 
ludzi, których znał na ziemi; wskutek tego styka si
 z lud�mi tego samego pokroju, z jakimi 
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obcował podczas �ycia fizycznego. Nie ma wi
c wi
kszych szans na poznanie zagadnie� 
zwi�zanych z reinkarnacj� ni� za �ycia fizycznego. Dla znacznej liczby osób nowe poj
cia nie 
s� dost
pne z powodu ich przes�dów. Przenosz� oni te pogl�dy do 	wiata astralnego i nadal 
pozostaj� zamkni
ci na głos zdrowego rozs�dku. 

Nie ulega jednak w�tpliwo	ci, �e człowiek o otwartym umy	le mo�e si
 du�o nauczy� w 
	wiecie astralnym, na przykład przyswoi� sobie nauki teozoficzne. Tym si
 wła	nie tłumaczy 
odnajdywanie fragmentów tych nauk w komunikatach, otrzymywanych podczas seansów 
spirytystycznych. 

Nale�y tak�e pami
ta�, �e istnieje wy�szy rodzaj spirytyzmu, o którym publicznie nic nie 
wiadomo. Najlepsze kółka tego rodzaju s� zamkni
te, ograniczone do małej liczby 
uczestników i nie dopuszczaj� osób postronnych, aby nie zakłóci� magnetyzmu kółka. 
Sprzyja to uzyskaniu bardzo dobrych warunków i zadziwiaj�cych wyników. Nierzadko zmarli 
czynnie uczestnicz� w �yciu rodziny na równi z �yj�cymi. Równie wspaniale przedstawia si
 
niewidzialna strona takich seansów – otaczaj�ce j� my	lokształty nale�� do kategorii 
dobroczynnych i przyczyniaj� si
 do podniesienia poziomu umysłowego i duchowego 
okolicy. 

Na publicznych seansach zazwyczaj pojawiaj� si
 zmarłe osoby ni�szych kategorii, a to z 
powodu bezładnej mieszaniny magnetyzmu na tych seansach. 

Do grupy powa�nych zarzutów przeciwko spirytyzmowi nale�y zaliczy� jeszcze jeden. Otó� 
po 	mierci 	wiadomo	� przeci
tnego człowieka usiłuje oddzieli� si
 od ni�szej natury, by 
wznie	� si
 na wy�szy poziom; ego wycofuje si
 stale z ni�szych 	wiatów, tote� nie sprzyja 
ewolucji budzenie jego ni�szej natury z naturalnego i po��danego stanu nie	wiadomo	ci, w 
którym si
 pogr��a, oraz przywoływanie jej ku ziemi, aby porozumiewała si
 z ni� za 
po	rednictwem medium. Przyci�ganie ku ziemi osoby, której ni�szy manas pragnie 
zaspokojenia ��dz i nami
tno	ci, jest w gruncie rzeczy okrucie�stwem. Opó�nia to jej 
normaln� ewolucj
, powoduje przerwy w naturalnym procesie post
pu wzwy�. Przedłu�a si
 
czas pobytu w kamaloce, umacnia si
 ciało astralne i jego władza nad ego nadal si
 
utrzymuje. Wskutek tego wyzwolenie duszy oddala si
 w czasie, poniewa� nie	mierteln� 
jaskółk
 przytrzymuje nadal ziemski lep na ptaki. 

Szczególnie w razie samobójstwa lub nagłej 	mierci nie jest po��dane budzenie elementu 
triszny, czyli pragnienia zmysłowego �ycia. Bez problemu zrozumiemy niebezpiecze�stwo z 
tym zwi�zane, gdy przypomnimy sobie, �e ego wycofuje si
 z zewn
trznego 	wiata i 
skupiaj�c si
 w sobie staje si
 coraz mniej zdolne do oddziaływania na ni�sz� cz
	� swojej 
	wiadomo	ci i kierowania ni�, podczas gdy ona zachowuje zdolno	� stwarzania karmy a� do 
czasu całkowitego oddzielenia si
 ego. W tych warunkach stworzy ona wi
cej złej ni� dobrej 
karmy. 

Co wi
cej, osoby maj�ce za sob� grzeszne �ycie i pełne t
sknoty za ziemskim �yciem i za 
przyziemnymi zwierz
cymi rozkoszami których nie mog� ju� bezpo	rednio za�ywa�, 
gromadz� si
 wokół jednostek medialnych lub wra�liwych osób, aby zaspokoi� swoje ��dze. 
S� to najbardziej niebezpieczne siły, z jakimi mog� si
 spotka� amatorzy sensacji i ludzie 
lekkomy	lni. 
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Zdeprawowana istota astralna mo�e zapanowa� nad wra�liwym uczestnikiem seansu 
spirytystycznego, op
ta� go lub pój	� za nim do domu i opanowa� jego �on
 lub córk
, Z 
reguły uwolnienie si
 od takiej istoty jest niemal niemo�liwe. 

Nawi�zuj�c ponownie do istot, które mog� kontaktowa� si
 i porozumiewa� za 
po	rednictwem medium, klasyfikujemy je nast
puj�co: 
– istoty ludzkie zmarłe, przebywaj�ce w 	wiecie astralnym; 
– istoty ludzkie zmarłe, znajduj�ce si
 w dewakanie; 
– cienie; 
– skorupy; 
– o�ywione skorupy; 
– duchy przyrody; 
– ego medium; 
– Adepci; 
– Nirmanakayowie. 

Poniewa� o wi
kszo	ci tych istot ju� mówili	my, podkre	limy jedynie ich niektóre, 
specyficzne cechy. 

Teoretycznie ka�da zmarła osoba przebywaj�ca w 	wiecie astralnym ma mo�liwo	� 
komunikowania si
 za pomoc� medium, chocia� jest to o wiele łatwiejsze na ni�szych 
poziomach 	wiata astralnego. W miar
 wznoszenia si
 zmarłego na wy�szy poziom staje si
 
to coraz trudniejsze. Z tego te� wzgl
du nale�y zakłada�, i� wi
kszo	� komunikatów 
otrzymywanych podczas seansów spirytystycznych pochodzi z ni�szych stref astralnych, od 
istot stosunkowo słabo rozwini
tych. 

Przypomnijmy, �e samobójcy oraz ofiary nagłej 	mierci, ł�cznie ze skazanymi na 	mier� 
zbrodniarzami – jako osoby wyrwane z �ycia fizycznego w jego najbardziej intensywnym 
okresie s� szczególnie łatwo przyci�gane do medium, poniewa� spodziewaj� si
 w ten sposób 
zaspokoi� swoj� triszn
, czyli pragnienie �ycia fizycznego. 

W rezultacie medium staje si
 przyczyn� rozwini
cia w nich nowego układu skandh, nowego 
ciała o skłonno	ciach i nami
tno	ciach gorszych ni� dopiero co utracone. Wyrz�dzi to ego nie 
daj�ce si
 opisa� zło, gdy� b
dzie ono musiało narodzi� si
 w znacznie gorszych warunkach 
ni� poprzednio. 

Komunikowanie si
 z istot� przebywaj�c� w dewakanie (	wiecie niebia�skim) wymaga 
dodatkowych wyja	nie�. Gdy medium lub osoba sensytywna odznaczaj� si
 wzniosł� i 
szlachetn� natur�, wówczas jego uwolnione ego mo�e wznie	� si
 a� do dewakanu i tam 
nawi�za� ł�czno	� z przebywaj�c� istot�. Zazwyczaj bł
dnie si
 s�dzi, i� to istota z dewakanu 
zst�piła w dół do medium; faktycznie jest odwrotnie – to ego medium wznosi si
 do poziomu 
istoty przebywaj�cej w dewakanie. 

Ze wzgl
du na szczególny rodzaj istot �yj�cych w 	wiecie niebia�skim, nie mo�na polega� na 
komunikatach otrzymywanych w ten sposób. W najlepszym wypadku medium lub osoba 
sensytywna mo�e pozna�, zobaczy� i odczu� tylko to, co zna, widzi i odczuwa owa istota w 
dewakanie. Poniewa� ka�da istota z dewakanu przebywa we własnym i przez siebie 
ograniczonym 	wiecie, nie mo�e by� mowy o uogólnieniu otrzymywanych od niej 
wiadomo	ci z uwagi na istniej�ce du�e prawdopodobie�stwo bł
du. Co wi
cej, poniewa� 
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my	li, wyobra�enia oraz uczucia istoty z dewakanu tworz� substancj
 	rodowiska, w którym 
ona przebywa, istnieje prawdopodobie�stwo, �e osobowo	� medium i jego własne uprzednie 
wyobra�enia pokieruj� form� komunikowania si
. 

Cie� mo�e si
 z łatwo	ci� ukaza� i udziela� komunikatów podczas seansów. Poniewa� 
zachowuje on wygl�d, pami
� i upodobania zmarłej osoby, mo�e by� wzi
ty za t
 osob
, cho� 
nie jest 	wiadomy tego, co czyni. W rzeczywisto	ci jest on "bezdusznym konglomeratem 
ni�szych składników istoty, za któr� si
 podaje". 

Skorupa tak�e wykazuje du�e podobie�stwo do zmarłej osoby, cho� jest wył�cznie trupem 
astralnym, pozbawionym wszelkich cz�stek materii mentalnej. Stykaj�c si
 z aur� medium 
mo�e zosta� na kilka chwil zgalwanizowana i zachowywa� si
 jak karykatura oryginału. Tego 
rodzaju widma nie maj� 	wiadomo	ci, s� pozbawione wszelkich szlachetnych impulsów i 
znajduj� si
 w stanie stopniowego rozpadu. Ich działalno	� mo�e by� szkodliwa tylko wtedy, 
gdy przedłu�aj� swoje �ycie pochłaniaj�c sił
 �yciow� uczestników seansu lub gdy kalaj� 
medium i obecne osoby najbardziej niepo��danymi wpływami astralnymi. 

Skorupa o�ywiona tak�e mo�e komunikowa� si
 za po	rednictwem medium. Jest to, jak 
wiemy, trup astralny o�ywiony przez sztucznego elementala. Zawsze ma zło	liwy charakter i 
stanowi �ródło powa�nego zagro�enia i niebezpiecze�stwa podczas seansów. 

Samobójcy, cienie oraz skorupy o�ywione stanowi� rodzaj pomniejszych wampirów, 
pochłaniaj�cych sił
 �yciow� tych ludzkich istot, na które potrafi� oddziaływa�. W tym tkwi 
przyczyna zm
czenia medium i innych uczestnicz�cych w seansie osób. Ucze� okultyzmu 
uczy si
 zabezpiecza� przed tak� mo�liwo	ci�, ale ludzie tego nie	wiadomi maj� du�e 
trudno	ci w unikni
ciu wspomnianych istot. 

Działalno	� cieni i skorup na seansach powoduje, �e tak du�o komunikatów nosi pi
tno 
intelektualnej jałowo	ci. Ich rzekomy intelektualizm opiera si
 wył�cznie na reprodukowaniu. 
Zawsze jest widoczny brak oryginalno	ci i jakiejkolwiek nowej, niezale�nej my	li. 

Duchy przyrody cz
sto bior� udział w seansach. Wiele zjawisk daje si
 wytłumaczy� 
racjonalnie jedynie jako zło	liwe figle, płatane uczestnikom seansów, a nie jako działanie 
duchów, które za swojego fizycznego �ycia z pewno	ci� nie były zdolne do takich 
idiotyzmów. 

Ego medium uaktywnia si
 wówczas, kiedy medium zachowuje czyst�, bezinteresown� i 
powa�n� postaw
 w d��eniu do 	wiatła i jego wysiłki spotykaj� si
 z odpowiedzi� wy�szej 
natury, ze 	wiatłem spływaj�cym z góry i roz	wietlaj�cym ni�sz� 	wiadomo	�. Wówczas to 
ni�szy umysł ł�czy si
 chwilowo ze swym rodzicem, wy�szym umysłem, i przejmuje tyle 
wiedzy, ile potrafi zapami
ta�. W ten sposób niektóre komunikaty medium mog� pochodzi� 
od jego własnego, wy�szego "ja". Z pewno	ci� rodzaj istot przyci�ganych na odbywaj�cy si
 
seans zale�y od typu medium. Medium ni�szego typu przyci�gnie wybitnie niepo��danych 
go	ci, których zanikaj�ca siła �yciowa ulega chwilowemu wzmocnieniu. Ale to nie wszystko 
– je�eli w seansie uczestniczy osoba na niskim poziomie rozwoju, duch zostaje przez ni� 
przyci�gni
ty i mo�e do niej przywrze�, stwarzaj�c wi
� pomi
dzy ciałem astralnym tej 
osoby fizycznie �yj�cej a znajduj�cym si
 w stanie rozpadu ciałem astralnym jakiej	 zmarłej 
istoty, co z reguły powoduje fatalne nast
pstwa. 
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Adept lub Mistrz cz
sto porozumiewa si
 ze swoimi uczniami, nie uciekaj�c si
 do zwykłych 
sposobów. Gdyby medium było uczniem którego	 z Mistrzów, wówczas mogłoby si
 
zdarzy�, �e wiadomo	� przesłana t� drog� zostałaby potraktowana jako informacja od ni�ej 
stoj�cego ducha. 

Nirmanakaya to człowiek doskonały, ju� nie posiadaj�cy ciała fizycznego, ale dysponuj�cy 
innymi ni�szymi składnikami osobowo	ci i pozostaj�cy w kontakcie z ziemi�, by wspomaga� 
ewolucyjny proces ludzko	ci. Te wzniosłe istoty mog� si
 porozumiewa� za po	rednictwem 
medium, ale tylko o bardzo czystej i szlachetnej naturze; czyni� to jednak bardzo rzadko. 

Kto nie ma du�ego do	wiadczenia w zakresie spirytyzmu, nie potrafi uwierzy�, jak wielka 
liczba przeci
tnych ludzi w 	wiecie astralnym pali si
 do odgrywania roli nauczycieli 	wiata. 
Zazwyczaj ich intencje s� dobre, a oni sami rzeczywi	cie s� przekonani, �e ich nauki zbawi� 
	wiat. Poniewa� ju� zrozumieli, �e rzeczy czysto materialne nie maj� w istocie �adnej 
warto	ci, słusznie s�dz�, �e gdyby zdołali przekaza� owe pogl�dy ludzko	ci, to cały 	wiat 
natychmiast by si
 zmienił. 

Schlebiaj� medium, staraj�c si
 je przekona�, �e jest ono jedynym przewodnikiem nadaj�cym 
si
 do przekazania tych wyj�tkowych i transcendentnych nauk; a �e zachowuj� skromno	� co 
do własnej wielko	ci, uczestnicy seansu cz
sto bior� ich za archaniołów lub nawet za wy�szy 
przejaw Boga. Zapominaj� niestety o jednej, zasadniczej sprawie – �e za ich �ycia fizycznego 
inni zmarli ludzie przekazywali im podobne komunikaty i �e �adne z nich nie zwróciło na to 
najmniejszej uwagi. Nie zdaj� sobie sprawy, �e pochłoni
ci bie��cymi sprawami ludzie nie 
b
d� zwa�a� na otrzymane rady. 

Niekiedy zdarza si
, �e istoty, o których mowa, przybieraj� znakomite nazwiska, takie jak 
Jerzy Waszyngton, Juliusz Cezar czy Archanioł Gabriel, powodowani w�tpliw� i 
niewybaczaln� nadziej�, �e ich nauki zostan� łatwiej przyj
te, ni� gdyby pochodziły od 
jakiego	 Kowalskiego. Czasami dostrzegaj�c szacunek, jaki ludzie �ywi� dla Mistrzów, 
podaj� si
 równie� za nich, oczekuj�c ch
tniejszego przyj
cia pogl�dów, które pragn� 
rozpowszechni�. 

Bywaj� równie� próby przeszkadzania Mistrzowi w pracy przez przybranie jego postaci i 
oddziaływanie na jego ucznia. Jakkolwiek potrafi� one w sposób niemal doskonały odtworzy� 
fizyczn� posta� mistrza, to jednak nie mog� na	ladowa� jego ciała przyczynowego, Wobec 
czego nikt, kto posiada wzrok na poziomie ciała przyczynowego, nie da si
 zwie	� tego 
rodzaju imitacji. 

W rzadkich wypadkach członkowie okultystycznego o	rodka, który dał pocz�tek ruchowi 
spirytystycznemu, za po	rednictwem medium przekazywali doniosłe nauki. Działo si
 to 
jednak wył�cznie na prywatnych seansach. 

Głos milczenia słusznie podkre	la: Nie szuka� swego Guru w tych opanowanych przez złud
 
dziedzinach. �adnej nauki ani rady płyn�cej od samozwa�czego nauczyciela ze 	wiata 
astralnego nie mo�na 	lepo przyjmowa�. Wszystko nale�y ocenia� według warto	ci, po 
starannym i krytycznym zbadaniu. 

Człowiek nie staje si
 bardziej nieomylny po 	mierci ni� był za �ycia fizycznego. Mo�e 
sp
dzi� wiele lat w 	wiecie astralnym i nie posi�	� wi
kszej wiedzy, ni� miał w chwili 



111 
www.teozofia.org – Teozofia w Polsce 

 
 

opuszczenia 	wiata fizycznego. Dlatego nie nale�y przywi�zywa� wi
kszej wagi do 
wiadomo	ci otrzymywanych ze 	wiata astralnego, czy nawet jeszcze wy�szego, ni� do 
informacji uzyskiwanych w 	wiecie fizycznym. 

Przejawiaj�cy si
 na seansie duch cz
sto jest faktycznie tym, za kogo si
 podaje, ale zdarza 
si
, �e jest kim	 zupełnie innym. Zwykły uczestnik seansu nie ma mo�liwo	ci odró�nienia 
prawdy od fałszu, poniewa� ogromne mo�liwo	ci 	wiata astralnego mog� by� wykorzystane 
do wprowadzenia w bł�d mieszka�ców 	wiata fizycznego. Oczywi	cie na seansach były te� 
podawane bardzo wa�ne wiadomo	ci, ale to mo�e rozpozna� jedynie zaawansowany 
spirytysta. 

Jasno wida�, �e �ródła komunikatów ze 	wiata astralnego mog� by� ró�norodne. Zwróciła na 
to uwag
 H. P. Bławacka, podkre	laj�c, �e: Ró�norodno	� przyczyn zjawisk jest wielka i 
trzeba by� Adeptem, aby móc obserwowa� dokładnie, co si
 kryje poza dostrze�onymi 
przejawami i móc dokładnie obserwowa�, co si
 dzieje, by móc to w ka�dym wypadku 
wyja	ni�. 

Uzupełniaj�c t
 informacj
 nale�y doda�, �e to, co przeci
tny człowiek mo�e zrobi� po 
	mierci w 	wiecie astralnym, potrafiłby uczyni� tak�e za �ycia fizycznego; komunikaty od 
zmarłych lub �yj�cych ludzi mo�na odbiera� równie łatwo zarówno za pomoc� pisania w 
transie, jak i korzystaj�c ze zdolno	ci ciała astralnego. 

Rozs�dniejsze jest wi
c rozwijanie zdolno	ci własnej duszy ni� pogr��anie si
 na 	lepo w 
niebezpiecznych do	wiadczeniach. Pozwala to bezpiecznie gromadzi� wiedz
, a tym samym 
przyspiesza� swoj� ewolucj
. Człowiek powinien zrozumie�, oswoi� si
 z my	l�, �e 	mier� 
nie ma nad nim rzeczywistej władzy, a klucz od wi
zienia, jakim jest jego własne ciało, 
znajduje si
 w jego własnych r
kach. Powinien jednak nauczy� si
 umiej
tnego posługiwania 
si
 tym kluczem, zgodnie z własn� wol�. 

Podsumowuj�c dotychczasowe, z konieczno	ci krótkie, rozwa�ania na temat spirytyzmu, 
wypada stwierdzi�, �e jego ostro�ne praktykowanie mo�e by� usprawiedliwione jedynie 
d��eniem do obalenia materializmu. Osi�gni
cie tego celu powinno zako�czy� praktykowanie 
spirytyzmu, gdy� jego dalsze uprawianie jest zbyt niebezpieczne dla �yj�cych i zmarłych. 

 

ROZDZIAŁ XIX: �MIER	 ASTRALNA 

Tak oto dotarli	my ju� do kresu historii �ycia ciała astralnego i niewiele pozostaje do 
powiedzenia o jego 	mierci i ostatecznym rozpadzie. 

Nieustanne wycofywanie si
 ego stanowi przyczyn
 stopniowego zaniku działalno	ci cz�stek 
ciała astralnego. Czas trwania tego procesu waha si
 w szerokich granicach. Rozpadowi 
ulegaj� kolejno poszczególne warstwy, uło�one według stopnia g
sto	ci materii, przy czym 
najg
stsze znajduj� si
 na zewn�trz. W ten sposób ciało astralne powoli si
 zu�ywa i rozpada, 
w miar
 jak opuszcza je 	wiadomo	� wskutek na wpół 	wiadomego wysiłku ego. Człowiek 
uwalnia si
 stopniowo od wszystkiego, co go trzymało z dala od niebia�skiego 	wiata. 
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Podczas pobytu w 	wiecie astralnym (kamaloce) umysł spleciony z nami
tno	ciami, 
uczuciami i pragnieniami, oczyszcza je i przyswaja sobie ich czyste elementy; wchłania w 
siebie wszystko, co mo�e by� przydatne wy�szemu "ja". Dzi
ki temu pozostało	� kamy jest 
osadem, którego Nie	miertelna Triada: Atma – Buddhi Manas mo�e pozby� si
 z łatwo	ci�. 
Powoli triada (ego) wchłania wspomnienie z zako�czonego �ycia ziemskiego, wspomnienia 
jego miło	ci, nadziei, aspiracji itp. oraz przygotowuje si
 do przej	cia z kamaloki w stan 
szcz
	liwo	ci w dewakanie, "przybytku bogów" lub "niebia�skim 	wiecie". 

Okres sp
dzony w przybytku bogów upływa na asymilowaniu do	wiadcze� minionego �ycia i 
odzyskiwaniu równowagi, zanim ego zdecyduje si
 na now� inkarnacj
. Jest to jakby dzie�, 
nast
puj�cy po nocy �ycia ziemskiego, okres subiektywny, stanowi�cy przeciwie�stwo 
obiektywno	ci okresu przejawiania si
. 

Gdy człowiek przechodzi z kamaloki do dewakanu, nie mo�e zabra� ze sob� my	lokształtów 
złego rodzaju; materia astralna nie mo�e znale�� si
 na poziomie dewakanu, a materia 
dewakanu nie reaguje na niskie wibracje grzesznych nami
tno	ci i po��da�. To sprawia, �e 
człowiek zabiera ze sob� jedynie utajone zal��ki, czyli skłonno	ci, które w warunkach 	wiata 
astralnego przeobra�aj� si
 w złe pragnienia i ��dze, maj�c ku temu odpowiednie po�ywienie. 
Wszystko to mie	ci si
 w permanentnym atomie astralnym i pozostaje w stanie utajonym 
podczas �ycia człowieka w dewakanie. Pod koniec �ycia w kamaloce złocista tkanina �ycia 
wycofuje si
 z ciała astralnego, pozostawiaj�c je w stanie rozpadu i rozwija si
 wokół 
permanentnego stanu astralnego, który nast
pnie chowa si
 w ciele przyczynowym. 

Ostateczna walka z elementalem pragnie� rozgrywa si
 pod koniec �ycia astralnego, gdy� ego 
usiłuje wchłon�� w siebie wszystko, co wniosło w inkarnacj
 na pocz�tku �ycia, które teraz 
dobiegło ko�ca. Podejmuj�c to zadanie napotyka na zdecydowany sprzeciw ze strony 
elementala, którego samo stworzyło i �ywiło. 

U przeci
tnych ludzi cz
	� ich materii mentalnej jest tak bardzo spl�tana z materi� astraln�, �e 
nie mo�e uwolni� si
 od niej całkowicie. W wyniku walki pewna cz
	� materii astralnej, a 
nawet przyczynowej (wy�szej astralnej), pozostaje z ciałem astralnym po opuszczeniu go 
przez ego. Je	li natomiast człowiek potrafił opanowa� w swoim �yciu ni�sze pragnienia i 
całkowicie uwolnił swój ni�szy umysł od pragnie�, wówczas nie dochodzi do �adnej walki i 
ego mo�e wycofa� to, co "zainwestowało", jak i wszystkie "zyski" w postaci nowych 
do	wiadcze�, zdolno	ci itp., nabytych w tym �ywocie. W niektórych skrajnych wypadkach 
ego mo�e utraci� zarówno inwestowany "kapitał", jak i “zyski"; dzieje si
 tak w wypadku 
zagubionych dusz, czyli elementerów. 

Tak wi
c opuszczenie ciała i 	wiata astralnego jest drug� 	mierci�, po której człowiek 
pozostawia za sob� trupa astralnego. Ten ulega rozpadowi, a jego składniki powracaj� do 
materii 	wiata astralnego, podobnie jak materia ciała fizycznego powraca do ogólnej masy 
materii 	wiata fizycznego. 

 

ROZDZIAŁ XX: REINKARNACJA – PONOWNE NARODZENIE 

Kiedy znikn� przyczyny, które sprowadziły ego do dewakanu, i kiedy przyswoi sobie ono 
wszystkie zebrane do	wiadczenia, wówczas zaczyna odczuwa� potrzeb
 materialnego �ycia 
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zmysłowego, które mo�e by� zaspokojone tylko w 	wiecie fizycznym. Potrzeb
 t
 nazywamy 
triszn�. Mo�emy j� rozpatrywa� jako: 

– ch
� przejawiania si
; 

– pragnienie odbierania wra�e� z zewn�trz, które jedynie mog� da� człowiekowi poczucie 
�ycia. Takie jest bowiem prawo ewolucji. 

S�dzi� nale�y, �e triszna działa za po	rednictwem kamy, która zarówno dla jednostki, jak i 
kosmosu, jest pierwotn� przyczyn� reinkarnacji. 

Podczas odpoczynku w dewakanie ego jest wolne od wszelkiego cierpienia i smutku, ale zło, 
którego si
 dopu	ciło w poprzednim �yciu, nie zostało zniszczone, lecz trwa w utajeniu. 
Skłonno	� do zła zaczyna kiełkowa� z chwil�, kiedy w nowej inkarnacji poczyna si
 
kształtowa� nowa osobowo	�. Ego musi wi
c d�wiga� brzemi
 przeszło	ci. Zal��ki lub 
zarodki, które pojawiaj� si
 jako owoc przyszłego �ycia, przez buddystów s� nazywane 
skandh (skandha). 

Tak wi
c kama z zast
pem skandh oczekuje na progu dewakanu chwili pojawienia si
 ego na 
drodze do nowej inkarnacji. Skandhy składaj� si
 z materialnych cech, wra�e�, 
abstrakcyjnych poj
�, skłonno	ci umysłu i zdolno	ci intelektualnych. 

Proces ten zaczyna si
, gdy ego zwróci sw� uwag
 najpierw ku jednostce mentalnej, która 
natychmiast podejmuje aktywno	�, a nast
pnie ku permanentnemu atomowi astralnemu, w 
który wkłada swoj� wol
. Tendencje dot�d utajone zostaj� uzewn
trznione przez ego w 
chwili, kiedy powraca ono do nowych narodzin i otacza si
 najpierw materi� sfery mentalnej 
oraz esencj� elementaln� drugiego królestwa elementalnego. Te substancje wyra�aj� 
dokładnie stopie� rozwoju umysłowego, osi�gni
ty przez człowieka przy ko�cu jego �ycia w 
dewakanie. Tak wi
c podejmuje on swój rozwój w tym miejscu, w którym został poprzednio 
przerwany. 

Nast
pnie człowiek przyci�ga do siebie materi
 	wiata astralnego i esencj
 elementaln� 
trzeciego królestwa elementalnego, czyli materiały z których zostanie zbudowane jego nowe 
ciało astralne. Jednocze	nie sprawia on, �e w tym ciele ponownie przejawiaj� si
 upodobania, 
zachcianki i nami
tno	ci, które przynosi z poprzednich �ywotów. 

T
 materi
 astraln� przyci�ga ego w trakcie zst
powania do ponownych narodzin; rzecz jasna, 
nie czyni tego 	wiadomie, ale automatycznie. Owe materiały odtwarzaj� dokładnie budow
 
ciała astralnego człowieka przy ko�cu ostatniego �ycia astralnego. Oznacza to, �e w ka�dym 
ze 	wiatów człowiek, podejmuj�c na nowo swoje �ycie, czyni to dokładnie w tym samym 
punkcie, w którym je poprzednio zako�czył. 

Przytoczone powy�ej zjawisko zawiera w sobie fragmentarycznie działanie prawa karmy. 
Ka�da inkarnacja jest powi�zana w sposób nieunikniony, automatyczny i sprawiedliwy z 
poprzednimi egzystencjami, dzi
ki czemu cały ich szereg tworzy nieprzerwany ła�cuch. 

Zgromadzona do tej pory wokół człowieka materia astralna nie tworzy jeszcze wyra�nego 
ciała astralnego. Pocz�tkowo przybiera ona jajowaty kształt, który najbardziej przypomina 
prawdziwy kształt ciała przyczynowego. Jak tylko uformuje si
 fizyczne ciało niemowl
cia, 
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materia fizyczna zaczyna gwałtownie przyci�ga� do siebie materi
 astraln�, dotychczas 
równomiernie rozło�on� w jajowatym kształcie, i dlatego jej wi
kszo	� skupia si
 w 
granicach ciała fizycznego. 

W miar
 wzrastania ciała fizycznego materia astralna przystosowuje si
 do ka�dej zmiany, tak 
�e dziewi
�dziesi�t dziewi
� procent znajduje si
 w obr
bie ciała fizycznego, a jedynie jeden 
procent pozostaje poza nim w postaci aury. 

Proces gromadzenia materii wokół zal��ka astralnego zachodzi niekiedy bardzo szybko, 
czasami za	 bardzo wolno. Kiedy dobiega ko�ca, ego jest ubrane w szat
 karmiczn�, któr� 
samo sobie naszykowało, i jest gotowe do przyj
cia z r�k przedstawicieli Władców Karmy 
eterycznego sobowtóra, b
d�cego modelem, zgodnie z którym zostanie utworzone jego nowe 
ciało fizyczne. 

Tak wi
c pocz�tkowo cechy człowieka nie s� czynne; s� to tylko zal��ki tych cech, które 
zapewniły sobie pole do przejawiania si
 w materii nowych ciał. Czy rozwin� si
 w nowym 
�yciu w te same skłonno	ci, co poprzednio, jest uzale�nione od wpływów otoczenia, w jakim 
dziecko znajdzie si
 w pierwszych latach swojego �ycia. Ka�dy z tych zal��ków, zarówno 
dobry, jak i zły, z łatwo	ci� mo�e by� pobudzony do działania lub zasuszony z braku bod�ca. 
Obudzony staje si
 pot
�nym czynnikiem, mocniejszym ni� był w poprzednim �ywocie. 
Zasuszony pozostaje nie zapłodnionym zarodkiem i wkrótce zanika, by ju� wi
cej nie pojawi� 
si
 w nast
pnych reinkarnacjach. 

O dziecku nie mo�na powiedzie�, �e ma zorganizowane ciało mentalne czy astralne; ma ono 
jedynie materi
, z której to ciało zostanie zbudowane. 

Przypu	�my, �e w poprzednim �yciu człowiek był pijakiem, �e w kamaloce wypaliło si
 w 
nim pragnienie picia, �e uwolnił si
 od niego całkowicie. Jakkolwiek samo pragnienie 
zamarło, to jednak pozostaje w nim nadal ta sama słabo	� charakteru, która poprzednio 
uczyniła go niewolnikiem alkoholu. W najbli�szym �yciu jego ciało astralne b
dzie zawierało 
materi
 zdoln� przejawi� to samo pragnienie, cho� on sam wcale nie b
dzie musiał si
 ni� 
posługiwa� w ten sam sposób jak poprzednio. W r
kach troskliwych rodziców, wdra�aj�cych 
go do uznania takich pragnie� za złe, mo�e zdoby� nad nimi władz
, tłumi� je, dzi
ki czemu 
materia astralna zostanie pozbawiona po�ywki i ulegnie zanikowi. Nale�y pami
ta�, �e 
materia ciała astralnego powoli, ale stale zu�ywa si
 i wymienia, podobnie jak materia ciała 
fizycznego, a gdy b
d�ce w stanie atrofii cz�steczki odpadn�, na ich miejscu pojawi si
 nowa, 
subtelniejsza materia. W ten sposób przezwyci
�a si
 ostatecznie wady i złe skłonno	ci, które 
staj� si
 niemo�liwe w przyszło	ci, poniewa� równocze	nie ustala si
 przeciwstawna cnota 
panowania nad sob�. 

Podczas kilku pierwszych lat �ycia ludzkiego ego słabo panuje nad swoimi ciałami i dlatego 
oczekuje si
 od rodziców pomocy w zdobyciu nad nimi silniejszej władzy i stworzenia mu 
korzystnych warunków. 

Mówi�c o plastyczno	ci tych ciał, nie mo�na przesadza�. Z ciałem fizycznym w pierwszych 
latach �ycia mo�na zrobi� du�o – przykładem s� dzieci, �wicz�ce akrobatyk
. Wi
cej jednak 
zdziała si
 wobec ciała astralnego i mentalnego, które �ywo reaguj� na ka�d� docieraj�c� do 
nich wibracj
 tak dobr�, jak i zł�. W pierwszych latach s� one podatne na wpływy i łatwo daj� 
si
 kształtowa�, ale równie łatwo przyswajaj� sobie złe nawyki, które raz mocno ustalone z 
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du�ym trudem daj� si
 zmieni�. Tote� mo�emy powiedzie�, �e przyszło	� dziecka spoczywa 
w r
kach jego rodziców. 

Tylko jasnowidz�cy wie, jak bardzo i jak szybko mógłby si
 zmieni� na lepsze charakter 
dziecka, gdyby charaktery dorosłych były lepsze. Znane s� wypadki, w których brutalno	� 
dorosłych w nieodwracalny sposób uszkodziła ciała dziecka, przez co nie mogło ono dokona� 
tego post
pu jaki był dla niego przewidziany. 

Otoczenie w dzieci�stwie ma tak wielk� wag
, �e dzieci�stwo �ycia, w którym osi�ga si
 
poziom Adepta, musi upływa� w absolutnie doskonałym 	rodowisku. 

U monad, nale��cych do ni�szych kategorii rozwojowych, a posiadaj�cych niezwykle mocne 
ciała astralne i inkarnuj�cych si
 po krótkich przerwach, zdarza si
 czasem, �e cie� lub 
skorupa pozostała po poprzednim ciele astralnym jeszcze istnieje i zostaje przyci�gni
ta przez 
now� osobowo	�. W takiej sytuacji dochodzi do wzmocnienia starych nawyków i sposobów 
my	lenia z poprzedniego �ywota, a niekiedy pozostaje pami
� o nim. 

Ego człowieka, którego �ycie było wypełnione złem, od razu po 	mierci odrzuca ciało 
astralne i mentalne i nie ma ciał, w których mogłoby �y� w tych 	wiatach. Dlatego musi jak 
najszybciej stworzy� sobie nowe ciało astralne i mentalne. Po ich uformowaniu dochodzi do 
powinowactwa ze starymi, które jeszcze nie uległy rozpadowi; stare ciała astralne i mentalne 
staj� si
 wówczas najbardziej przera�aj�c� postaci� tego, co nazywamy "stra�nikiem progu". 

W kra�cowym przypadku powracaj�cego do �ycia ziemskiego człowieka zdeprawowanego 
przez swoje zachcianki i maj�cego siln� wi
� z jakim	 typem zwierz
cia, mo�e doj	� do 
poł�czenia magnetyzmem pokrewie�stwa z ciałem astralnym tego zwierz
cia i uwi
zienia w 
jego fizycznym ciele. Tak uwi
ziony nie mo�e si
 reinkarnowa�; zachowuje 	wiadomo	� w 
	wiecie astralnym i ma swoje ludzkie skłonno	ci, ale nie potrafi zapanowa� nad ciałem 
zwierz
cia, z którym jest zwi�zany, ani te� przejawia� si
 w 	wiecie fizycznym za jego 
po	rednictwem. Wła	ciwym gospodarzem i panem ciała jest dusza zwierz
cia, która nie 
została usuni
ta. 

Tego typu uwi
zienie nie jest reinkarnacj�, chocia� podobne wypadki cz
	ciowo tłumacz� 
wierzenia niektórych ludów, dotycz�ce reinkarnacji w ciele zwierz
cym. 

W sytuacji, kiedy ego nie jest jeszcze tak bardzo zha�bione, aby doszło do jego uwi
zienia, 
ale ciało astralne uległo mocnemu zezwierz
ceniu, mo�e ono reinkarnowa� si
 normalnie. W 
ciele fizycznym dochodzi jednak wówczas do odtworzenia cech wła	ciwych zwierz
ciu, 
czego dowodem s� "poczwary", maj�ce odpychaj�cy wygl�d zwierz
cia o twarzy 	wini lub 
psa. 

Cierpienia 	wiadomej istoty ludzkiej, zatrzymanej w ten sposób w rozwoju i pozbawionej 
mo�liwo	ci pełnego wyra�enia siebie, s� bardzo dotkliwe, cho� zbawienne w skutkach. Jest to 
stan podobny do sytuacji innych ego, które inkarnowały si
 w ciałach ludzkich o chorym 
mózgu jako głupcy i obł�kani. 

Obł
d cz
sto bywa rezultatem okrucie�stwa, szczególnie wówczas, gdy ma ono 
wyrafinowany i 	wiadomie zamierzony charakter. 
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ROZDZIAŁ XXI: OPANOWANIE PRAGNIE
 I WZRUSZE
 

Przeci
tny człowiek w naszym 	wiecie niewiele wie o swoich ciałach i nie troszczy si
 o nie. 
Jest to zasadniczy bł�d, poniewa� ka�dy powinien by� przekonany o konieczno	ci: 

– panowania nad ciałem astralnym; 

– stopniowego przekształcania go w narz
dzie 	wiadomo	ci całkowicie podporz�dkowane 
woli rzeczywistego człowieka, czyli ego; 

– rozwijania i doskonalenia we własnym zakresie poszczególnych zdolno	ci tego ciała. 

Studiuj�cy okultyzm ma 	wiadomo	�, �e zdobycie całkowitego panowania nad wszystkimi 
ciałami: fizycznym, astralnym i mentalnym ma podstawowe znaczenie. Chocia� w celu ich 
analizy i poznania trzeba ka�de z nich bada� z osobna, w praktyce mo�na si
 przekona�, �e w 
du�ym stopniu jest mo�liwe ich równoczesne �wiczenie, a ka�da zdolno	� rozwini
ta w 
jednym ułatwia w pewnej mierze opanowanie dwóch pozostałych. 

Wiemy ju�, �e do opanowania ciała astralnego konieczne jest oczyszczenie ciała fizycznego 
przez wła	ciwe od�ywianie, higien
 itp. Ta sama zasada ma w jeszcze wi
kszym stopniu 
zastosowanie do ciała mentalnego, poniewa� ostatecznie staje si
 jasne, �e tylko posługuj�c 
si
 umysłem i wol� osi�ga si
 pełne opanowanie pragnie�, uczu� i nami
tno	ci, których 
siedzib� jest ciało astralne. 

Powa�ne studiowanie psychologii mo�e przynie	� istotne korzy	ci wielu osobom, poniewa� 
łatwiej jest opanowa� siły, których istota i pochodzenie jest dobrze znane. 

Wszystko, co istnieje, mo�na przedstawi� z trzech punktów widzenia: 
– ja; 
– nie-ja; 
– wzajemny stosunek zachodz�cy pomi
dzy nimi. 

Ów stosunek mo�e by� podzielony z kolei na: 
– poznanie (Gnyanam); 
– pragnienie (Iczka); 
– działanie (Kriya). 

Poznawa�, pragn�� i usiłowa� działa� – to trzy aspekty, składaj�ce si
 na cało	� 	wiadomego 
�ycia. 

Uczucia s� dwojakiego rodzaju: sprawiaj�ce przyjemno	� i powoduj�ce cierpienia. 
Przyjemno	�, b
d�ca zasadniczo poczuciem wzrostu, wytwarza poci�g, miło	� (raga); 
cierpienie, b
d�ce zasadniczo poczuciem pomniejszenia, powoduje odpychanie, nienawi	� 
(dwesza). 
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Z poci�gu wywodz� si
 wszystkie uczucia z kategorii miło	ci; z odpychania rodz� si
 uczucia 
z kategorii nienawi	ci. Tak wi
c ka�de uczucie ma swoje �ródło w miło	ci lub nienawi	ci 
albo te� w obu naraz, lecz o ró�nym stopniu nat
�enia. 

O dokładnym charakterze ka�dego uczucia decyduje rodzaj stosunku pomi
dzy człowiekiem 
prze�ywaj�cym uczucie a przedmiotem wywołuj�cym to uczucie. Człowiek z punktu 
widzenia okoliczno	ci zwi�zanych z danym uczuciem mo�e by�: wi
kszym, równym lub 
mniejszym od przedmiotu uczucia. 

Wszystkie ludzkie uczucia składaj� si
 co najmniej z jednego z sze	ciu typowych uczu� albo, 
co zdarza si
 cz
	ciej, z dwóch lub wi
cej z nich. A oto one: 

1. "Miło	� ku wy�szemu" wyra�a si
 w podstawowym typie uczucia, jakim jest powa�anie, w 
którym rozró�niamy takie stopnie nat
�enia uczucia, jak: cze	� najwy�sza, uwielbienie, 
powa�anie, szacunek, respekt, podziw; 

2. "Miło	� ku równemu" przejawia si
 w afekcie, obejmuj�cym: miło	�, przyja��, 
kole�e�stwo, uprzejmo	�; 

3. “Miło	� ku ni�szemu" charakteryzuje si
 �yczliwo	ci�, która z kolei dzieli si
 na: 
współczucie, tkliwo	�, �yczliwo	�, lito	�; 

4. "Nienawi	� ku wy�szemu" wyra�a si
 w strachu, którego przejawami s�: przera�enie, 
strach, l
k, obawa;  

5. "Nienawi	� ku równemu" przejawia si
 w gniewie, gdzie wyst
puje: wrogo	�, szorstko	�, 
odraza, ozi
bło	�, rezerwa; 

6. "Nienawi	� ku ni�szemu" objawia si
 pych� lub tyrani�, które dziel� si
 na: but
, pogard
, 
wyniosło	�, lekcewa�enie. 

Człowiek d���cy do samopoznania w celu osi�gni
cia panowania nad sob�, powinien tak�e 
zwróci� uwag
 na zagadnienie 	wiadomo	ci zbiorowej. 

Zdecydowana wi
kszo	� ludzi w ci�gu całego �ycia nale�y do pewnych psychologicznych 
grup, czyli do grup ludzi my	l�cych i odczuwaj�cych wszystko w podobny sposób. Tak� 
grup
 tworz� koledzy, rodzina, przyjaciele, 	rodowiska zawodowe, partie polityczne, szkoły 
filozoficzne, rasy, narody, a nawet czytelnicy tej samej gazety. 

Te grupy opieraj� si
 przede wszystkim na uczuciach i nimi si
 kieruj�, a nie my	l� 
(rozumem). Tłum prze�ywa uczucia, ale nie kieruje si
 rozs�dkiem i nie potrafi my	le�. 
Pogl�dy tłumu nader rzadko, je�eli w ogóle, s� rezultatem rozs�dku, a raczej wyrazem 
zara�liwych nami
tno	ci, przebiegaj�cych wszystkich jak pr�d elektryczny i maj�cych swoje 
�ródło w jednym tylko mózgu. Jednostka porwana przez tłum raptownie traci zdolno	� 
niezale�nego my	lenia i odczuwania, uto�samia si
 z tłumem i przyjmuje jego sposób 
zachowania, pogl�dy, postaw
, przes�dy. 
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Mało kto ma odwag
 i sił
 wyłamania si
 spod wpływu tłumu lub grupy, do której nale�y. 
Ogromna wi
kszo	� ludzi pozostaje przez całe �ycie pod wpływem grup, w których si
 
znajduje. 

Poniewa� �aden tłum nie jest zdolny do kierowania samym sob�, potrzebuje przywódcy, 
którego zawsze znajduje. Istniej� trzy główne typy przywódców: 

– przywódca zniewalaj�cy – człowiek panuj�cy nad tłumem, kieruj�cy nim i narzucaj�cy mu 
swoje pogl�dy moc� własnej osobowo	ci (na przykład Napoleon, Cezar, Karol Wielki); 

– wyraziciel tłumu – dzi
ki naturalnej wra�liwo	ci wyczuwa uczucia i pragnienia tłumu, które 
wyra�a jasnym i obrazowym j
zykiem. Tego typu ludzie rzadko kiedy zastanawiaj� si
 nad 
problemami i zwykle nie głosz� własnej ewangelii. Obserwuj�, jak� form
 przyjm� uczucia 
tłumu, a kiedy to nast�pi, rzucaj� si
 w wir walki i wypowiadaj� z elokwencj�, sił� i zapałem 
to, co tłum niewyra�nie i mglisto czuje. Ten typ przywódcy jest bardzo pospolity zwłaszcza w 
polityce; 

– osobisto	� reprezentacyjna – jest raczej barwn� marionetk� ni� siln� indywidualno	ci�. 
Uciele	nia on opini
 publiczn�, mówi w imieniu ludu, działa na jego rzecz i reprezentuje go 
wobec 	wiata. Musi tłumi� własne przekonania, objawia� uczucia ogółu i zawsze działa� 
zgodnie z �yczeniami i sentymentami ogółu. 

Nie trzeba podkre	la� ogromnego znaczenia, jakie dla ucznia okultyzmu ma 	wiadome i 
niezale�ne działanie. Greckie zalecenie Gnothi seauton, czyli poznaj samego siebie, jest 
	wietn� rad�, poniewa� poznanie samego siebie stanowi bezwzgl
dn� konieczno	� dla 
ka�dego kandydata do duchowego rozwoju. Nie mo�e on dopu	ci�, by zawładn
ły nim fale 
zbiorowych uczu� tłumu lub my	lokształty, tworz�ce rodzaj atmosfery, przez któr� widzi si
 
ka�d� rzecz swoi	cie zabarwion� lub zniekształcon� i która tak wyra�nie rz�dzi tłumem. Nie 
jest łatwo przeciwstawi� si
 silnym, panuj�cym uprzedzeniom i przes�dom, a to wskutek 
nacisku, jaki nieustannie wywieraj� my	lokształty oraz strumienie my	li, wypełniaj�ce t
 
atmosfer
. Ucze� okultyzmu musi si
 jednak tego nauczy�. 

Powinien tak�e umie� rozpoznawa� ró�ne typy przywódców i nie pozwoli�, aby który	 go 
opanował, przekonał lub zjednał pochlebstwem do przyj
cia jego pogl�dów lub linii 
działania, chyba �e sam dojdzie do tego wniosku, posługuj�c si
 trze�wo wszystkimi 
władzami swojego rozumu. 

W naszych czasach psychiczne oddziaływanie tłumu i jego przywódców jest bardzo du�e, a 
jego siła jest subtelna i dalekosi
�na; z tego powodu od ucznia okultyzmu wymaga si
 
zachowania stałej czujno	ci wobec tych zdradliwych oddziaływa�. 

Warto tak�e zwróci� uwag
 na ogromne mo�liwo	ci, tkwi�ce w pod	wiadomej cz
	ci 
ludzkiej natury. Rozwa�ny i ostro�ny ucze� mo�e i powinien wykorzysta� te mo�liwo	ci do 
podporz�dkowania sobie ciała astralnego oraz do oczyszczenia i ukształtowania własnego 
charakteru. 

Najogólniej mo�na stwierdzi�, �e umysł człowieka daje si
 podzieli� na dwie cz
	ci, z 
których ka�da ma swoje odr
bne zdolno	ci i funkcje. Jest to podział na umysł obiektywny i 
umysł subiektywny. 
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Pierwszy poznaje 	wiat obiektywny przy pomocy zmysłów fizycznych, stanowi�cych dla 
niego instrument obserwacji. Jego najwy�sz� funkcj� jest rozs�dek. Drugi poznaje otoczenie 
za pomoc� 	rodków niezale�nych od zmysłów fizycznych. Jest siedzib� uczu� i pami
ci, a 
swoje główne funkcje spełnia w czasie, kiedy obiektywne zmysły nie s� czynne, na przykład 
w stanie somnambulizmu lub hipnozy. Liczne wła	ciwo	ci subiektywnego umysłu nale�� 
wyra�nie do własno	ci ciała astralnego, na przykład zdolno	� przenoszenia si
 na du�e 
odległo	ci, odczytywanie my	li itd. 

Co wi
cej, podczas gdy umysł obiektywny nie poddaje si
 sugestii sprzecznej z rozs�dkiem, 
pozytywn� wiedz� lub 	wiadectwem zmysłów, to subiektywny jest zawsze wra�liwy na sił
 
sugestii, bez wzgl
du na to, czy pochodzi ona od innych osób, czy te� od własnego, 
obiektywnego umysłu człowieka. 

Nie nale�y przy tym nigdy zapomina�, �e to za pomoc� my	li mo�na zmienia� pragnienia, a 
nast
pnie nad nimi zapanowa�. W miar
 jak umysł wzmacnia swoj� władz
, a pragnienie 
przekształca si
 w wol
, człowiekiem przestaj� kierowa� przedmioty zewn
trzne, które 
poci�gaj� go lub odpychaj�, a zaczyna rz�dzi� duch, ego, wewn
trzny władca. 

Jest rzecz� oczywist�, �e powinno si
 d��y� do przezwyci
�ania i eliminowania niektórych 
wad w sfer
 �ycia emocjonalnego. Bez wzgl
du na rozmiary siły nałogu, wytrwało	� we 
wła	ciwym czasie przyniesie zwyci
stwo. 

Po stronie ego znajduje si
 siła własnej woli, a poza ni� stoi niezmierzona pot
ga Samego 
Logosu, poniewa� post
p ewolucji jest Jego Wol�. Gdy człowiek uprzytomni sobie ten 
zwi�zek, zyskuje skuteczn� podniet
 do �mudnej i czasami przykrej pracy nad 
kształtowaniem swojego charakteru. Bez wzgl
du na stopie� nat
�enia walki, musi zwyci
�y� 
człowiek, maj�cy po swojej stronie niesko�czone moce, i zniszczy� ostatecznie sko�czone 
siły zła, które sam wytworzył w minionych �ywotach. 

Człowiek, który stara si
 zabi� swoje pragnienia w celu doskonałego zrównowa�enia karmy i 
zdobycia w ten sposób wolno	ci, mo�e osi�gn�� swój cel. Nie mo�e jednak w �aden sposób 
unikn�� działania prawa ewolucji; wcze	niej czy pó�niej zostanie wci�gni
ty ponownie w jej 
nurt i zmuszony do ponownego narodzenia si
. Unicestwianie pragnie� nie jest drog� 
prawdziwego okultysty. 

Miło	ci osobistej nie powinno si
 unicestwia�, lecz na odwrót, nale�y j� rozszerza� na innych, 
tak aby stała si
 powszechna. Miło	� trzeba uszlachetnia�, a nie poni�a�. 

Brak zrozumienia tej prawdy lub ogrom trudno	ci, gdy została zrozumiana, czasami 
powodował jej tłumienie zamiast rozwoju. Jedynie spot
gowanie miło	ci i rozszerzenie jej 
zasi
gu zbawi 	wiat, a nie jej unicestwienie. Mahatma jest oceanem współczucia, a nie gór� 
lodow�. 

Niezb
dne jest natomiast zniszczenie ni�szych i przyziemnych pragnie�; pozostałe powinny 
by� oczyszczone i przemienione w aspiracje i dobre postanowienia. Marnotrawieniem siły 
jest pragnienie lub �yczenie sobie czego	; okultysta post
puje inaczej – on chce. Wola jest 
wy�szym aspektem pragnienia. 
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Jest równie� powiedziane, �e powinni	my zabi� "kształt ksi
�ycowy", to jest ciało astralne. 
Nie oznacza to jednak, �e wszystkie pragnienia i uczucia maj� ulec zniszczeniu, lecz raczej to, 
i� ciało astralne powinno by� całkowicie poddane kontroli: powinni	my by� zdolni "zabi� 
kształt ksi
�yca" zale�nie od swojej woli. W miar
 swojego rozwoju człowiek jednoczy sw� 
wol
 z Wol� Logosu. Jego za	 Wol� jest ewolucja. Zbyteczne jest dodawa�, �e takie 
zjednoczenie wył�cza ipso facto takie pragnienia, jak ambicja, ch
� post
pu i tym podobne. 

Głos Milczenia ostrzega nas i wskazuje, �e pod ka�dym, nawet najpi
kniejszym kwiatem 
	wiata astralnego, kryje si
 w�� pragnienia. W uczuciu miło	ci powinno by� odrzucone 
wszystko, co jest osobistym pragnieniem, ale nale�y zostawi� wzniosł�, bezinteresown�, 
czyst� miło	�, poniewa� jest ona jedn� z cech Samego Logosu i stanowi niezb
dny warunek 
post
pu na 	cie�ce, prowadz�cej do Mistrzów i Wtajemniczenia. 

 

ROZDZIAŁ XXII: ROZWÓJ ZDOLNO�CI ASTRALNYCH 

Posiadanie psychicznych zdolno	ci nie zawsze idzie w parze z wysokim poczuciem 
moralnym; nie oznacza tak�e wi
kszego rozwoju w �adnym innym kierunku. Cho� to 
nieprawda, �e człowiek obdarzony wielkimi psychicznymi zdolno	ciami jest jednostk� 
uduchowion�, to prawd� jest, �e człowiek wysoko rozwini
ty duchowo ma równocze	nie 
zdolno	ci psychiczne. 

Zdolno	ci psychiczne mo�e rozwija� ka�dy, kto zechce zada� sobie troch
 trudu. Człowiek 
mo�e si
 nauczy� jasnowidzenia czy mesmeryzmu, tak samo jak gry na fortepianie, je	li 
zechce podj�� si
 ci
�kiej, niezb
dnej pracy. 

Wszyscy ludzie maj� astralne zmysły, ale najcz
	ciej pozostaj� one u	pione i dlatego trzeba je 
sztucznie pobudza�, o ile chcemy posługiwa� si
 nimi w tym stadium ewolucji. U niektórych 
s� czynne bez �adnej podniety, u innych wymagaj� sztucznego pobudzenia i rozwijania. We 
wszystkich wypadkach warunkiem aktywno	ci zmysłów astralnych jest bierno	� zmysłów 
fizycznych. Im jest ona wi
ksza, tym wi
ksze s� mo�liwo	ci astralnej aktywno	ci. 

Jasnowidzenie cz
sto wyst
puje w	ród ludów pierwotnych i prymitywnych, nieo	wieconych 
osób, cho� nale��cych do wy�ej stoj�cych ras. Czasem bywa ono nazywane "ni�szym 
psychizmem" i nie jest tym samym, co jasnowidzenie nale�ycie wyszkolonego i wy�ej 
rozwini
tego człowieka, ani te� nie dochodzi si
 do niego w ten sam sposób. 

Przypadkowe pojawienie si
 psychizmu u osoby wewn
trznie nierozwini
tej jest rodzajem 
ogólnej wra�liwo	ci całego ciała a nie dokładnym i wyra�nym postrzeganiem za 
po	rednictwem wyspecjalizowanych organów. Ten rodzaj psychizmu był charakterystyczny 
dla czwartej, atlantyckiej rasy głównej. Działa on nie przez astralne czakry, ale za 
po	rednictwem astralnych o	rodków, zwi�zanych z fizycznymi zmysłami. O	rodki te nie s� 
	ci	le astralne, cho� s� skupieniami materii astralnej w ciele astralnym. Stanowi� one rodzaj 
pomostu pomi
dzy 	wiatem astralnym i fizycznym, lecz nie s� rozwini
tymi zmysłami 
astralnymi w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Tak zwany drugi wzrok nale�y do tego typu 
sensytywno	ci; widzenie to jest cz
sto symboliczne, czyli posiadacz przekazuje to co 
dostrzega, w osobliwy, symboliczny sposób. Całkowitym bł
dem jest pobudzanie tych 
o	rodków zamiast rozwijania czakr, które s� astralnymi organami. Ten ni�szy psychizm jest 
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zwi�zany z sympatycznym układem nerwowym, podczas gdy psychizm wy�szego rz
du 
wi��e si
 z układem mózgowo-rdzeniowym. Odnawianie władzy nad sympatycznym układem 
nerwowym jest krokiem wstecz. 

Z biegiem czasu ni�szy psychizm zanika; pojawia si
 ponownie w pó�niejszym czasie i wtedy 
jest ju� pod kontrol� woli. 

Osoby nerwowe lub histeryczne mog� okazjonalnie sta� si
 jasnowidz�cymi. Ten fakt jest 
jednak tylko jednym z symptomów choroby, a jego �ródło wynika st�d, �e ciało fizyczne tych 
osób uległo tak znacznemu osłabieniu, i� nie stanowi ju� przeszkody dla eterycznego lub 
astralnego widzenia. Delirium tremens jest skrajnym przykładem tego rodzaju psychizmu; 
ofiary tej choroby cz
sto potrafi� przez pewien czas dostrzega� niektóre ohydne elementale i 
eteryczne istoty. 

Osoby o nierozwini
tym jeszcze wzroku astralnym powinny rozumowo u	wiadamia� sobie 
realno	� 	wiata astralnego i zrozumie�, �e jego zjawiska mog� by� przez kompetentnego 
obserwatora dostrzegane tak samo jak fizyczne. 

Istniej� okre	lone metody jogi, umo�liwiaj�ce rozwój zmysłów astralnych w sposób 
racjonalny i nieszkodliwy. Jednak�e próba takiego rozwoju byłaby nie tylko bezu�yteczna, ale 
i niebezpieczna, gdyby podj�ł j� kto	 przed przej	ciem przez przygotowawczy okres 
oczyszczania. Najpierw musi doj	� do oczyszczenia ciała fizycznego i astralnego przez 
zerwanie ze szkodliwymi nałogami w jedzeniu i piciu, jak i ze wszelkimi uczuciami, 
nale��cymi do grupy nienawistnych. 

Mówi�c ogólnie, nie jest wskazane forsowanie rozwoju ciała astralnego sztucznymi 	rodkami, 
gdy� dopóki człowiek nie osi�gnie wystarczaj�cej mocy duchowej, wtargni
cie w jego �ycie 
astralnych wizji, głosów i innych zjawisk mo�e wywoła� zaburzenia psychiczne, czy te� 
gł
bokie zaniepokojenie. 

Wcze	niej czy pó�niej, stosownie do swojej karmy przeszło	ci, człowiek id�cy "staro�ytn� i 
królewsk�" drog� spostrze�e, �e stopniowo otwiera si
 przed nim 	wiat zjawisk astralnych; 
przebudzi si
 w nim zdolno	� subtelniejszego widzenia i roztoczy si
 nowy, rozleglejszy 
	wiat. Sprawdzi si
 powiedzenie: Szukajcie przede wszystkim Królestwa Niebieskiego, a 
wszystko inne b
dzie wam przydane. 

Rozwój astralnych sił, traktowany jako cel sam w sobie, w nieunikniony sposób prowadzi do 
tego, co na Wschodzie nazywa si
 metod� rozwojow� laukika. 

Tak rozwini
te zdolno	ci przejawiaj� si
 tylko w obecnej osobowo	ci, a wła	ciciel jest 
skłonny do ich nadu�ywania. Do tej kategorii nale�� �wiczenia hatha-jogi, uprawianie 
pranajamy, czyli opanowanie oddechu, wywoływanie elementali, jak równie� inne metody, 
prowadz�ce do znieczulenia lub st
pienia zmysłów fizycznych – czy to aktywnie przez 
u�ywanie narkotyków, stosowanie autohipnozy, wirowanie w szalonym religijnym ta�cu, a� 
do zawrotu głowy i utraty wra�liwo	ci, czy te� biernie przez poddawanie si
 mesmeryzacji, a� 
zaczn� si
 przejawia� zmysły astralne. 

Inne metody to wpatrywanie si
 w kryształow� kul
 (prowadz�ce do najni�szego typu 
jasnowidzenia), powtarzanie wezwa� lub stosowanie zakl
� i ceremonii. 
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Człowiek wprawiaj�cy si
 w trans przez powtarzanie słów i zakl
� w nowym �yciu narodzi 
si
 prawdopodobnie jako medium lub co najmniej z medialnymi zdolno	ciami. Medialno	ci 
jako takiej nie nale�y w ogóle uwa�a� za zdolno	� psychiczn�, medium bowiem nie posługuje 
si
 �adn� zdolno	ci�, lecz wr
cz przeciwnie – rezygnuje ze swojej władzy nad własnymi 
ciałami na rzecz innej istoty. Medialno	� nie jest zdolno	ci�, lecz wył�cznie stanem. 

Warto w tym miejscu podkre	li�, �e nic nie daje nacieranie jak�	 cudown� ma	ci�, która ma 
spowodowa� jasnowidzenie. Owszem, jest mo�liwe, �e zostanie wtedy pobudzony wzrok 
eteryczny, ale nie spowoduje zdolno	ci widzenia astralnego. Metoda lokottara, nale��ca do 
rad�a-jogi, polega na duchowym rozwoju i niew�tpliwie jest najlepsza. Chocia� działa 
wolniej, to jednak zdobyte zdolno	ci staj� si
 trwał� własno	ci� indywidualno	ci i nigdy ju� 
nie zostan� przez ni� zapomniane czy utracone. Co wi
cej, opieka Mistrza zapewnia 
doskonałe bezpiecze�stwo, je	li tylko jego polecenia s� 	ci	le przestrzegane. 

Inn� wielk� korzy	ci� kształcenia si
 pod kierunkiem Mistrza jest pełna władza nad ka�d� 
zdobyt� zdolno	ci� oraz mo�liwo	� swobodnego posługiwania si
 ni� w razie potrzeby. 
Natomiast u człowieka nie wy�wiczonego zdolno	ci cz
sto przejawiaj� si
 cz�stkowo i 
niejako spazmatycznie, zjawiaj�c si
 i znikaj�c, kiedy tylko zechc�. 

Metoda tymczasowa jest podobna do nauki jazdy konnej przez oszołomienie konia; metoda 
trwała to jak prawidłowa nauka jazdy, umo�liwiaj�ca dosiadanie ka�dego konia. Oznacza ona 
prawdziw� ewolucj
 człowieka, podczas gdy wiadomo	ci nabyte inn� drog� mog� znikn�� 
wraz z fizyczn� 	mierci� ciała. 

Zdolno	� widzenia astralnego nie jest jakim	 niezm�conym niczym błogosławie�stwem, 
poniewa� ukazuje wszystkie smutki i niedole, wszelkie zło, n
dz
 i chciwo	� tego 	wiata. 
Przywodzi to na my	l Schillera, który �al�c si
, powiedział: Dlaczego rzuciłe	 mnie w miasto 
wiecznie 	lepych, abym głosił Tw� wieszczb
, maj�c otwarte zmysły? Daj mi z powrotem m� 
	lepot
 – szcz
sn� ciemno	� moich zmysłów, a zabierz swój okrutny dar. 

Zdolno	ci jasnowidzenia wła	ciwie i rozumnie spo�ytkowane mog� by� błogosławie�stwem i 
pomoc�, �le stosowane – przekle�stwem i przeszkod�. Główne niebezpiecze�stwo im 
towarzysz�ce to pycha, ignorancja i nieczysto	�. To oczywista głupota, je	li jasnowidz�cy 
s�dzi, �e jest jedyn� osob� obdarzon� t� zdolno	ci� osob� specjalnie wybran� itp. Co wi
cej, 
nigdy nie brak zło	liwych i figlarnych istot astralnych, gotowych podsyca� tego rodzaju 
złudzenia i odgrywa� ka�d� rol
, jakiej si
 od nich oczekuje. 

Jasnowidz�cemu zawsze przyda si
 znajomo	� historii przedmiotu oraz zrozumienie 
warunków panuj�cych w wy�szych 	wiatach, jak równie� ogólne naukowe wykształcenie. 

Warto zwróci� uwag
, �e prowadz�cy nieczysty tryb �ycia lub działaj�cy z egoistycznych 
pobudek zawsze przyci�ga do siebie najgorsze elementy niewidzialnego 	wiata. Człowiek 
czysty za	 jest chroniony przed wpływem niepo��danych istot. 

W wielu wypadkach zdarza si
, �e człowiek ma przebłyski 	wiadomo	ci astralnej bez 
przebudzenia eterycznego wzroku. Ta nieregularno	� rozwoju jest jedn� z głównych przyczyn 
skłonno	ci do pomyłek w jasnowidzeniu, zwłaszcza w jego pierwszych stadiach. 
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W warunkach normalnego rozwoju człowiek budzi si
 w 	wiecie astralnym bardzo powoli, 
podobnie jak nowo narodzone niemowl
 budzi si
 do rzeczywisto	ci fizycznego 	wiata. 
Ludzie wkraczaj�cy tu 	wiadomie i jakby przedwcze	nie rozwijaj� si
 i zdobywaj� 
	wiadomo	� 	wiata astralnego w sposób normalny, skutkiem czego pocz�tkowo s� bardziej 
skłonni do popełniania bł
dów. 

Niebezpiecze�stwo i krzywda łatwo mogłyby si
 przydarzy�, gdyby wszyscy uczniowie nie 
pozostawali pod opiek� i kierownictwem do	wiadczonych nauczycieli, dobrze znaj�cych 
warunki 	wiata astralnego. Z tego powodu pokazuje si
 neofitom ró�ne okropne widziadła; 
maj� zrozumie� ich istot
 i przyzwyczai� si
 do nich. Gdyby tego nie uczyniono, ucze� 
mógłby ulec wstrz�sowi nerwowemu, który nie tylko przeszkodziłby mu w dalszej 
po�ytecznej pracy badawczej, ale byłby niebezpieczny dla jego ciała fizycznego. 

Pierwsze do	wiadczenia w 	wiecie astralnym mog� mie� rozmaity przebieg. Niektórzy tylko 
raz w �yciu doznali uczucia obecno	ci osoby astralnej lub zetkn
li si
 z jakim	 astralnym 
zjawiskiem. Inni cz
	ciej widz� i słysz� pewne rzeczy lub zaczynaj� zapami
tywa� własne 
do	wiadczenia senne. 

Gdy człowiek zaczyna by� wra�liwy na wpływy astralne, czasami doznaje nagłego, 
przemo�nego i niezrozumiałego przera�enia. Cz
	ciowo przyczyn� tego zjawiska jest 
naturalna wrogo	� 	wiata elementalnego w stosunku do człowieka, spowodowana jego 
niszczycielskimi poczynaniami w 	wiecie fizycznym, które odbijaj� si
 w 	wiecie astralnym. 
Równie� cz
	ciowo jest to rezultat wielu nieprzyjemnych sztuczek elementali, wytworzonych 
przez ludzkie umysły. 

Niektóre osoby zaczynaj� swe astralne do	wiadczenia od sporadycznego dostrzegania 
	wietlistych barw aury ludzkiej; inne znów widz� twarze, krajobrazy, barwne obłoki, 
unosz�ce si
 przed ich wzrokiem przed za	ni
ciem. Najcz
	ciej wyst
puj�cym zjawiskiem 
jest zachowywanie w pami
ci, z coraz wi
ksz� jasno	ci� do	wiadcze� z innych 	wiatów 
odwiedzanych podczas snu. Zdarza si
 czasami, �e człowiek raz jeden w ci�gu całego �ycia 
dostrzega zjaw
 przyjaciela w chwili jego 	mierci. Mo�e to by� rezultatem dwóch przyczyn, a 
decyduj�c� rol
 odgrywa silne pragnienie umieraj�cej osoby. Ono wła	nie mo�e wywoła� 
trwaj�c� chwil
 materializacj
 umieraj�cej osoby, a wtedy dla dostrze�enia zjawy nie 
potrzeba jasnowidzenia. Cz
	ciej jednak siła tego pragnienia działa mesmerycznie na 
człowieka spostrzegaj�cego zjaw
 i st
pia na chwil
 jego wra�liwo	� fizyczn�, pobudzaj�c w 
zamian wy�sz� wra�liwo	�. 

Człowieka o rozwini
tym wzroku astralnym nie ogranicza ju� materia fizyczna; widzi przez 
wszystkie przedmioty fizyczne, a substancja fizycznie nieprzezroczysta jest dla niego 
przejrzysta jak szkło. Na koncercie ogl�da wspaniał� symfoni
 barw; na wykładzie widzi 
my	li mówcy, ich kształt i barwy, dzi
ki czemu mo�e lepiej go rozumie� ni� pozostali 
słuchacze pozbawieni wzroku astralnego. Łatwo mo�na stwierdzi�, �e tacy ludzie bior� od 
mówcy wi
cej, ni� podaj� jego słowa. Tego rodzaju do	wiadczenie wskazuje, �e ciało 
astralne rozwija si
, staje si
 coraz bardziej wra�liwe i zaczyna reagowa� na my	lokształty 
mówcy. 

Poniewa� wy�wiczony jasnowidz mo�e widzie� ciało astralne ka�dego człowieka, wynika z 
tego, �e w 	wiecie astralnym nikt nie zdoła si
 ukry� ani zamaskowa�. Ka�dy ukazuje si
 
nieuprzedzonemu oku takim, jaki jest faktycznie. Okre	lenie nieuprzedzony jest konieczne, 
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gdy� człowiek patrz�cy na drug� osob
 widzi j� za po	rednictwem swoich ciał, tak jakby 
ogl�dał krajobraz przez zabarwione szkła. Dopóki jasnowidz nie nauczy si
 uwzgl
dnia� 
owego czynnika, skłonny jest uwa�a� za najwa�niejsze te cechy, na które on sam najłatwiej 
reaguje. Tak wi
c potrzebna jest praktyka, aby uwolni� si
 od zniekształce� spowodowanych 
czynnikiem osobistym i obserwowa� dokładnie oraz wyra�nie. 

Wi
kszo	� osób psychicznie uzdolnionych, które tylko przypadkowo doznaj� przebłysków 
widzenia astralnego, jak równie� przewa�aj�ca liczba istot astralnych wypowiadaj�cych si
 na 
seansach spirytystycznych, nie potrafi przedstawi� zło�ono	ci zjawisk 	wiata astralnego, 
sygnalizowanych w niniejszej pracy. Dzieje si
 tak, poniewa� mało osób potrafi prawidłowo 
widzie� zjawiska astralne, je�eli oczywi	cie nie ma odpowiedniego do	wiadczenia. Nawet ci, 
którzy ju� zdobyli w pełni t
 umiej
tno	�, czasami bywaj� zbyt zaskoczeni i oszołomieni, aby 
zrozumie� i zapami
ta� to, co widz�, a mało kto potrafi wyrazi� swoje wspomnienia w j
zyku 
	wiata fizycznego. Wielu nie wy�wiczonych psychików nigdy nie analizuje naukowo swoich 
wizji. Po prostu odbieraj� pewne wra�enia, które mog� by� całkiem poprawne, ale równie 
dobrze mog� by� na wpół fałszywe lub całkowicie bł
dne. Pami
tajmy przy tym o płataniu 
figli przez istoty astralne, przeciwko którym mało do	wiadczeni s� zwykle bezbronni. 

Gdy chodzi o istot
 astraln� stale działaj�c� za po	rednictwem medium, jej subtelniejsze 
zmysły astralne mog� ulec takiemu st
pieniu, �e traci wra�liwo	� na wy�sze rodzaje materii 
astralnej. 

Jedynie wy�wiczony badacz ze 	wiata fizycznego, osi�gaj�cy pełni
 	wiadomo	ci w obu 
	wiatach, mo�e polega� na tym, co widzi równocze	nie i tu, i tam. 

Prawdziwe, wy�wiczone jasnowidzenie, na którym mo�na polega�, wymaga zdolno	ci 
przynale�nych do poziomu jeszcze wy�szego ni� 	wiat astralny. Zdolno	� dokładnego 
przewidywania przyszło	ci równie� nale�y do tego wy�szego 	wiata. Jednak�e przebłyski lub 
refleksy ukazuj� si
 cz
sto wzrokowi astralnemu, szczególnie osobom naiwnym, �yj�cym w 
sprzyjaj�cych ku temu warunkach; dobrym tego przykładem jest "drugi wzrok” szkockich 
górali. 

W 	wiecie astralnym spotyka si
 tak�e ludzi 	lepych, tote� wiele zjawisk astralnych wymyka 
si
 zwykle obserwacji astralnej. Z pocz�tku ludzie rzeczywi	cie popełniaj� pomyłki, nie 
potrafi�c prawidłowo posługiwa� si
 wzrokiem astralnym, podobnie jak myli si
 dziecko, 
zaczynaj�ce korzysta� ze swoich fizycznych zmysłów. Po pewnym czasie mo�na jednak 
widzie� i słysze� w 	wiecie astralnym równie dobrze jak w fizycznym. 

Inn� metod� rozwijania zdolno	ci jasnowidzenia jest medytacja. Stosowana ostro�nie i z 
poszanowaniem nie mo�e nikomu wyrz�dzi� krzywdy i pozwala z czasem rozwin�� 
najczystszy rodzaj jasnowidzenia. Umo�liwia ona rozwój wra�liwo	ci wysokiego stopnia oraz 
osi�gni
cie doskonałej równowagi, a tak�e psychicznego i fizycznego zdrowia. Łatwo mo�na 
zauwa�y�, �e regularne uprawianie medytacji wprowadza do ciał wy�sze, subtelniejsze 
rodzaje materii. Mo�na dozna� wzniosłych uczu�, pochodz�cych ze sfery buddhi (a wi
c ze 
sfery bezpo	rednio wy�szej od sfery mentalnej), odbijaj�cych si
 w ciele astralnym. Tym 
niemniej nale�y koniecznie rozwija� tak�e ciała mentalne i przyczynowe, aby zachowa� 
równowag
. Człowiek nie mo�e skoczy� ze stanu 	wiadomo	ci astralnej do stanu buddhi bez 
uprzedniego rozwoju po	rednich ciał. Za pomoc� samych tylko uczu� nigdy nie osi�gnie si
 
doskonałej równowagi ani stało	ci. Wzniosłe uczucia, które pchn
ły nas w dobrym kierunku, 
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równie dobrze mog� go zmieni� i pchn�� nas w mniej po��dan� stron
. Uczucie dostarcza siły 
do działania, ale zdolno	� do kierowania ma swoje �ródło w m�dro	ci i stało	ci. 

Istnieje 	cisły zwi�zek mi
dzy sfer� buddhi a astraln�. Przykładem mo�e by� chrze	cija�ska 
msza. W chwili konsekrowania hostii promieniuje siła, najsilniejsza w 	wiecie buddhi, ale 
tak�e pot
�na w wy�szym 	wiecie mentalnym. Jej działanie przejawia si
 na pierwszym, 
drugim i trzecim poziomie astralnym, cho� mo�e to by� refleksem tego, co zachodzi w 
	wiecie mentalnym, lub skutkiem rezonansu. Działanie tej siły mog� odczu� ludzie 
znajduj�cy si
 w du�ej odległo	ci od ko	cioła, poniewa� wielka fala duchowej siły i spokoju 
rozchodzi si
 po całej okolicy, cho� wielu nie kojarzy jej z msz� 	wi
t�. 

Jeszcze inne zjawisko zachodzi w tym samym czasie jako skutek intensywno	ci 	wiadomego, 
nabo�nego uczucia osób obecnych podczas konsekracji. Promie�, podobny do ognistej smugi, 
wystrzela z hostii w czasie podniesienia i powoduje intensywne rozszerzenie si
 wy�szej 
cz
	ci ciała astralnego. Za po	rednictwem ciała astralnego, dzi
ki 	cisłemu z nim zwi�zkowi, 
ciało buddhi zostaje równie� do gł
bi poruszone. Tak wi
c ciało buddhi i ciało astralne 
wzajemnie na siebie oddziałuj�. 

Podobne zjawisko ma miejsce podczas błogosławie�stwa Naj	wi
tszym Sakramentem. 

 

ROZDZIAŁ XXIII: JASNOWIDZENIE W PRZESTRZENI I CZASIE 

Znane s� cztery metody obserwowania zjawisk z du�ej odległo	ci: 

1. Za pomoc� pr�du astralnego. Jest to metoda zbli�ona do magnetyzowania stalowego pr
ta. 
Zachodzi tu proces, który mo�na nazwa� polaryzacj� za pomoc� wysiłku woli pewnej liczby 
równoległych linii atomów astralnych, ł�cz�cych obserwatora ze zdarzeniem, które pragnie 
on ogl�da�. Wszystkie atomy s� tak uszeregowane, �e ich osie s� 	ci	le równoległe do siebie i 
tworz� chwilowo rodzaj tuby, przez któr� jasnowidz�cy mo�e obserwowa� zjawisko. Taka 
tuba mo�e ulec uszkodzeniu lub nawet zniszczeniu przez dowolny, dostatecznie silny pr�d 
astralny, który skrzy�uje si
 z ni� przypadkowo. 

Jasnowidz tworzy tak� lini
 b�d� przez transmisj
 energii od jednej cz�steczki do drugiej, 
b�d� przez u�ycie siły wy�szego 	wiata, działaj�cej równocze	nie na wszystkie punkty linii. 
Ta druga wymaga wi
kszego stopnia rozwoju zdolno	ci psychicznych, w szczególno	ci 
znajomo	ci i umiej
tno	ci posługiwania si
 siłami znacznie wy�szego poziomu. Człowiek 
potrafi�cy w ten sposób stworzy� lini
 raczej nie korzysta z tej formy, poniewa� widzi łatwiej 
i dokładniej dzi
ki swoim wy�szym zdolno	ciom. 

Taki pr�d lub tuba mo�e by� utworzony tak�e nie	wiadomie i bez szczególnych intencji, tote� 
cz
sto stanowi rezultat silnej my	li lub uczucia, rzutowanego z jednego ko�ca na drugi przez 
osob
 widz�c� lub widzian�. Kiedy dwie osoby s� poł�czone wi
zi� uczuciow�, wtedy 
prawdopodobnie przepływa mi
dzy nimi stały pr�d wzajemnych my	li. W tych warunkach 
jaka	 konieczno	� lub straszne wydarzenie u jednej z tych osób mo�e sprawi�, �e dojdzie do 
chwilowej polaryzacji pr�du i powstanie astralny teleskop. 



126 
www.teozofia.org – Teozofia w Polsce 

 
 

Otrzymany w ten sposób obraz jest do	� podobny do ogl�danego przez lunet
; twarze ludzkie 
s� doskonale widzialne, cho� małe. Niekiedy, ale stosunkowo rzadko, mo�liwe jest równie� 
słyszenie za pomoc� tej metody. Ma ona jednak swoje słabe strony, poniewa� taki astralny 
teleskop działa tylko w jedn� stron
 i ma ograniczone pole widzenia. Wzrok astralny patrz�cy 
przez tak� tub
 jest tak samo ograniczony jak wzrok fizyczny w analogicznych warunkach. 

Ten sposób jasnowidzenia mo�e by� ogromnie ułatwiony przez u�ycie fizycznego 
przedmiotu, słu��cego za punkt wyj	cia lub umo�liwiaj�cego skupienie siły woli. 
Kryształowa kula stanowi jedn� z najbardziej rozpowszechnionych i skutecznych pomocy, 
poniewa� dzi
ki szczególnemu układowi jej esencji elementarnej pobudza zdolno	ci 
psychiczne. 

S� ludzie potrafi�cy z góry okre	li�, co b
d� w ten sposób ogl�dali, a wi
c umiej�cy kierowa� 
teleskopem według własnej woli. Wi
kszo	� jednak tworzy tub
 przypadkowo i ogl�da to, co 
akurat znajduje si
 na jej drugim ko�cu. 

Niektórzy psychicy mog� posługiwa� si
 teleskopem astralnym jedynie pod wpływem 
mesmerycznym. Dziel� si
 oni na dwie kategorie: 

– potrafi�cych tworzy� tub
 dla siebie; 

– patrz�cych jedynie przez tub
, utworzon� przez magnetyzuj�c� osob
. 

Czasami mo�na ogl�da� przez tub
 obrazy powi
kszone, ale jak si
 wydaje, tylko wtedy, 
kiedy wyst
puj� nowe, budz�ce si
 zdolno	ci. 

2. Przez rzutowanie my	lokształtów. Metoda ta polega na wysyłaniu w dal mentalnego obrazu 
własnej osoby, wokół którego skupia si
 materia astralna, i na zachowaniu ł�czno	ci z tym 
obrazem, niezb
dnej do odbierania za jej po	rednictwem spostrze�e�. Tak stworzony kształt 
działa jak wysuni
ta w dal placówka 	wiadomo	ci jasnowidza, a spostrze�enia s� 
przekazywane obserwatorowi drog� rezonansu. Jasnowidz mo�e wtedy widzie� niemal tak 
samo, jakby sam znajdował si
 na miejscu my	lokształtu. Przy zastosowaniu tej metody 
mo�liwa jest w razie potrzeby zmiana punktu obserwacyjnego. Jasnosłyszenie wi��e si
 
rzadziej z tym rodzajem jasnowidzenia ni� z poprzednim. Z chwil� gdy słabnie napi
cie 
my	li, dochodzi do zaniku wizji, wobec czego niezb
dne staje si
 stworzenie nowego 
my	lokształtu, aby widzie� na nowo. Ten rodzaj jasnosłyszenia spotyka si
 raczej rzadko, 
wymaga on bowiem opanowania my	li i stanowienia subtelniejszych sił. Jest równie� 
uci��liwy na dłu�sze odległo	ci. 

3. Przez przenoszenie si
 w ciele astralnym we 	nie lub w transie. Proces został ju� wcze	niej 
omówiony. 

4. Przez przenoszenie si
 w ciele mentalnym. Ciało astralne pozostaje wtedy przy ciele 
fizycznym. Je	li wi
c zachodzi potrzeba ukazania si
 w 	wiecie astralnym, nale�y stworzy� 
tymczasowe ciało astralne, czyli mayavirup
. Mo�liwe jest równie� uzyskiwanie wiadomo	ci 
o odległych wydarzeniach przez przywołanie lub wywołanie istoty astralnej (np. ducha 
przyrody) i nakazanie jej podj
cia odpowiednich bada�. Oczywi	cie nie jest to jasnowidzenie, 
ale zwykła magia. Aby odnale�� jak�	 osob
 w astralu, niezb
dne jest nawi�zanie z ni� 
kontaktu, do czego wystarczy drobny przedmiot na przykład fotografia, list napisany przez t
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osob
. Operuj�cy w ten sposób człowiek wywołuje zasadnicz� nut
 poszukiwanego, który, 
je	li przebywa w 	wiecie astralnym, natychmiast si
 odzywa. Ta wła	nie nuta człowieka w 
sferze astralnej jest czym	 w rodzaju przeci
tnego tonu, jaki wyłania si
 z całej ró�norodno	ci 
wibracji, wła	ciwych jego ciału astralnemu. Istniej� równie� podobnie przeci
tne tony ciała 
mentalnego i innych ciał ka�dego człowieka, które razem wzi
te tworz� jego akord 
mistyczny. 

Wy�wiczony jasnowidz natychmiast nastraja własne ciało na ton poszukiwanej osoby i sił� 
woli wysyła ten d�wi
k. W którymkolwiek z trzech 	wiatów ona przebywa, odpowied� jest 
natychmiastowa i dostrzegalna dla jasnowidza który mo�e si
 z ni� poł�czy� magnetycznie. 

Inny rodzaj jasnowidzenia pozwala ogl�da� minione zdarzenia. Jest wiele stopni tej zdolno	ci, 
poczynaj�c od osoby wdro�onej, mog�cej bada� kroniki Akaszy według własnej woli, a� do 
osoby maj�cej wył�cznie fragmentaryczne wizje przeszło	ci. 

Zwykły psychometra potrzebuje fizycznego przedmiotu zwi�zanego z przeszłym 
wydarzeniem, które pragnie ogl�da�. Mo�e on równie� posługiwa� si
 kryształem lub czym	 
innym dla zogniskowania swojej uwagi. 

Kroniki Akaszy reprezentuj� Bosk� pami
�, a kroniki ogl�dane w sferze astralnej stanowi� 
jedynie odbitki z o wiele wy�szej sfery i s� bardzo niedoskonałe, fragmentaryczne i cz
sto 
powa�nie zniekształcone. Mo�na je porówna� do obrazów odbijaj�cych si
 na powierzchni 
wody, poruszanej przez wiatr. W sferze mentalnej kroniki Akaszy s� kompletne i mo�na je 
czyta� z niezb
dn� dokładno	ci�, ale to oczywi	cie wymaga zdolno	ci, nale��cych do 	wiata 
mentalnego. 

 

ROZDZIAŁ XXIV: NIEWIDZIALNI POMOCNICY 

W 	wietle dotychczasowych rozwa�a� innego znaczenia nabieraj�, niezrozumiałe z 
materialistycznego punktu widzenia, "interwencje" niewidzialnych czynników w sprawy 
ludzkie. Łatwo i prosto potrafi� je wytłumaczy� osoby, które maj� wiedz
 o 	wiecie 
astralnym. 

Pomocy mog� udziela� człowiekowi ró�ne kategorie mieszka�ców 	wiata astralnego. Mo�e 
ona pochodzi� od duchów przyrody, dewów, osób fizycznie zmarłych lub �yj�cych, ale 
potrafi�cych działa� swobodnie w sferze astralnej. 

Pomoc ze strony duchów przyrody jest czym	 rzadkim, co wynika z faktu, �e z reguły unikaj� 
one miejsc, gdzie przebywa człowiek, gdy� wydzielane przez niego emanacje i hała	liwy, 
niespokojny sposób bycia, s� im niemiłe. Ponadto, poza niektórymi przynale��cymi do 
wy�szych stopni, duchy te na ogół s� niekonsekwentne i bezmy	lne, bardziej podobne do 
szcz
	liwych, bawi�cych si
 dzieci ni� do powa�nych i odpowiedzialnych istot. Z reguły nie 
mo�na na nich polega�, cho� oczywi	cie zdarzaj� si
 wypadki, �e przywi�zuj� si
 do 
człowieka i wy	wiadczaj� mu du�o dobrego. 

Praca Adepta lub Mistrza odbywa si
 głównie na poziomie arupa sfery mentalnej (wy�szej 
cz
	ci tej sfery), z którego mog� oddziaływa� na prawdziw� indywidualno	� człowieka, a nie 
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tylko na sam� osobowo	�, do czego ogranicza si
 wpływ w 	wiecie astralnym i fizycznym. 
Dlatego te� rzadko si
 zdarza, aby Mistrz uznał za niezb
dne lub po��dane działanie w tak 
niskiej sferze jak astralna. 

Te same uwagi odnosz� si
 do dewów, które czasem odpowiadaj� na wy�sze d��enia lub 
pro	by człowieka, ale działaj�c raczej w sferze mentalnej, czyni� to znacznie cz
	ciej w 
okresach pomi
dzy jego dwiema inkarnacjami ni� podczas �ycia fizycznego. 

Czasem udzielaj� pomocy osobie niedawno zmarłej fizycznie, jeszcze pozostaj�cej w bliskim 
kontakcie z ziemskimi sprawami. Pomoc ta z natury jest ilo	ciowo ograniczona, im bowiem 
człowiek był bardziej bezinteresowny i gotowy do pomocy, tym mniejsze jest 
prawdopodobie�stwo, �e po 	mierci b
dzie si
 znajdował z pełn� 	wiadomo	ci� w ni�szych 
sferach astralu, sk�d �ycie ziemskie jest łatwiej osi�galne. Aby zmarli mogli pomaga� 
�yj�cym fizycznie, musz� by� spełnione nast
puj�ce warunki: 

– osoba �yj�ca fizycznie jest wyj�tkowo wra�liwa (sensytywna); 

– osoba nios�ca pomoc ma wielk� wiedz
 i umiej
tno	ci. 

Owe warunki rzadko kiedy s� spełnione. 

Z tego wynika, �e obecnie dzieło pomagania w sferach astralnej i ni�szej mentalnej znajduje 
si
 głównie w r
kach uczniów Mistrzów oraz innych osób dostatecznie rozwini
tych, by 
	wiadomie działa� w tych dwóch sferach. 

Chocia� ten rodzaj pracy w 	wiecie astralnym jest bardzo urozmaicony, zawsze jednak 
zmierza do jednego wielkiego celu – do przyspieszenia procesu ewolucji. Czasami ta praca 
wi��e si
 z rozwojem ni�szych królestw: elementalnego, ro	linnego i zwierz
cego, który 
mo�na w pewnych warunkach przyspieszy�. W niektórych rzadkich wypadkach post
p tych 
ni�szych królestw mo�e si
 dokona� tylko dzi
ki współdziałaniu człowieka. Na przykład 
indywidualizacja zwierz�t ma miejsce tylko w gatunkach oswojonych przez człowieka. 

Najpowa�niejsza i najwi
ksza cz
	� tej pracy słu�y w jaki	 sposób ludzko	ci, maj�c na celu 
głównie jej rozwój duchowy. W bardzo rzadkich wypadkach mo�e to by� pomoc o 
charakterze czysto fizycznym. 

Mo�na zada� pytanie, w jaki sposób istota astralna potrafi usłysze� krzyk lub dowiedzie� si
 o 
wypadku, który miał miejsce w sferze fizycznej. Dzieje si
 tak dlatego, �e ka�dy krzyk 
zabarwiony silnym uczuciem wywołuje odpowiedni skutek w 	wiecie astralnym i przekazuje 
te same wyobra�enia, co krzyk w sferze fizycznej. Gdy za	 chodzi o wypadek, to nagły 
wybuch uczucia, wywołany bólem lub przera�eniem, rozbłyska jak silne 	wiatło, które nie 
mo�e nie zwróci� uwagi istot astralnych, b
d�cych w pobli�u. 

Oczywi	cie, �eby zmaterializowa� ciało astralne, co jest nieodzowne do działania w 	wiecie 
fizycznym, trzeba zna� odpowiedni� metod
. Wyró�niamy trzy rodzaje materializacji: 

– wyczuwalna za pomoc� dotyku, ale niewidzialna dla fizycznego wzroku; 

– widoczna dla fizycznego wzroku, ale niewyczuwalna dla dotyku; 
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– materializacja doskonała, widzialna i namacalna.  

Przytoczone powy�ej zjawiska materializacji powstaj� dzi
ki wysiłkowi woli, który chwilowo 
przeciwstawia si
 woli kosmicznej. Wysiłek ten musi trwa� przez cały czas materializacji, 
je	li bowiem uwaga umysłu zachwieje si
 cho�by na moment, nast
puje powrót materii do 
pierwotnego stanu. 

Podczas seansów spirytystycznych materializacja dokonuje si
 przez u�ycie materii 
pochodz�cej z ciała fizycznego i eterycznego medium oraz innych uczestników seansu. W 
tych wypadkach istnieje jak naj	ci	lejszy zwi�zek pomi
dzy medium a zmaterializowan� 
postaci�. 

Gdy w gr
 wchodzi wy�wiczony pomocnik, który widzi konieczno	� tymczasowej 
materializacji, wówczas znajduje zastosowanie inna metoda. �adnemu uczniowi Mistrza 
nigdy nie wolno byłoby narazi� na takie napi
cie czyjegokolwiek ciała, jakie towarzyszy 
pobieraniu z niego energii, potrzebnej do dokonania materializacji. Zdecydowanie mniej 
niebezpieczna metoda polega na kondensacji eteru z otoczenia lub nawet z fizycznego 
powietrza w potrzebnej ilo	ci. Wywołanie tego zjawiska które niew�tpliwie przekracza 
mo�liwo	ci przeci
tnych istot pojawiaj�cych si
 na seansach spirytystycznych, nie sprawia 
�adnych trudno	ci uczniowi studiuj�cemu chemi
 okultystyczn�. 

W tym wypadku, chocia� mamy do czynienia z dokładnym odtworzeniem ciała fizycznego, 
dokonuje si
 ono drog� zwykłego wysiłku umysłowego z materii zupełnie obcej temu ciału. 
Wskutek tego zjawisko zwane reperkusj� nie mo�e wyst�pi�, natomiast mo�e si
 ono zdarzy� 
przy materializacji czerpi�cej materi
 z ciała medium. 

Reperkusja ma miejsce wówczas, kiedy zranienie lub uszkodzenie zmaterializowanego 
kształtu dokładnie si
 odtwarza na odpowiedniej cz
	ci ciała medium. Mo�e te� wyst�pi� w 
innej formie, jak to si
 cz
sto zdarza podczas seansów, kiedy zmaterializowan� r
k
 znakuje 
si
 kred�; po jej znikni
ciu na r
ce medium pojawia si
 	lad kredy. 

Skaleczenie kształtu zmaterializowanego za pomoc� materii czerpanej z eteru lub fizycznego 
powietrza nie mo�e si
 odbi� w drodze reperkusji na ciele fizycznym pomocnika, podobnie 
jak rana zadana jego marmurowemu pos�gowi. Je	li jednak kto	 w 	wiecie astralnym jest na 
tyle nierozwa�ny, �e my	li o takim niebezpiecze�stwie, na przykład, �e mo�e go zrani� 
spadaj�cy przedmiot, wówczas mo�liwe jest zranienie ciała fizycznego drog� reperkusji. 

W 	wietle dotychczasowej wiedzy, trudno jest dokładnie wytłumaczy� owo zjawisko – nie 
zostało ono jeszcze w pełni zrozumiane. Do jego zrozumienia konieczne jest poznanie praw 
wibracji współczucia (rezonansu) w wi
cej ni� jednej sferze bytu. 

Władza woli nad materi� wszystkich sfer jest tak niezwykła, �e przy odpowiednim napi
ciu 
mo�e ona przez bezpo	rednie działanie osi�gn�� ka�dy rezultat, nawet bez jakiejkolwiek 
wiedzy czy my	li człowieka, dokonuj�cego aktu woli, w jaki sposób rzecz ma by� zrobiona. 

Nie ma �adnych granic dla rozwoju siły woli. Ma ona zastosowanie przy materializacji, 
chocia� zazwyczaj jest to umiej
tno	�, której trzeba si
 nauczy� tak jak ka�dej innej. 
Przeci
tny człowiek przebywaj�cy w 	wiecie astralnym nie potrafi si
 zmaterializowa�, je	li 
przedtem nie nauczył si
, jak mo�na to robi�. 
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Znane s� jednak wypadki, �e gł
boka sympatia i silne skupienie pozwoliły na chwilow� 
materializacj
. 

Warto zaznaczy�, �e te rzadkie wypadki fizycznej interwencji ze strony astralnego pomocnika 
staj� si
 mo�liwe dzi
ki istnieniu w
zła karmicznego pomi
dzy Pomocnikiem a osob� 
wspomagan�. W ten wła	nie sposób, dawne przysługi 	wiadczone w jednym �yciu zostaj� 
nagrodzone w �yciu pó�niejszym, nawet w tak niezwykły sposób. W wielkich katastrofach 
zdarza si
, �e tylko jedna lub dwie osoby uchodz� z �yciem. Dzieje si
 tak dlatego, �e nie jest 
ich karm� zej	cie z fizycznego 	wiata w tym wła	nie momencie, to znaczy nie maj� one długu 
w stosunku do Boskiego prawa i nie musi on by� w ten sposób spłacony. 

Istotom ludzkim fizyczna pomoc jest bardzo rzadko udzielana przez Mistrza. 

Je	li przypomnimy sobie informacje o �yciu po 	mierci, oczywiste stanie si
 dla nas, jak 
wielkie pole do działania maj� niewidzialni pomocnicy w	ród ludzi zmarłych. Wi
kszo	� z 
nich wykazuje całkowit� nieznajomo	� �ycia po	miertnego, a ponadto jest zastraszona 
mo�liwo	ci� piekła i wiecznego pot
pienia. Du�o jeszcze trzeba zrobi� w zakresie 
u	wiadamiania tych ludzi o ich prawdziwym stanie i naturze 	wiata astralnego. 

Najpowa�niejszym zadaniem niewidzialnych pomocników jest wła	nie uspokajanie i 
pocieszanie niedawno zmarłych oraz uwalnianie ich, kiedy tylko jest to mo�liwe, od 
niepotrzebnego l
ku, przysparzaj�cego du�o zb
dnego cierpienia oraz opó�niaj�cego post
p 
ku wy�szym sferom. Interwencja pomocników umo�liwia przynajmniej w pewnym stopniu 
zrozumienie otwieraj�cej si
 przed nimi przyszło	ci. 

Twierdzi si
, �e w dawnych czasach tego rodzaju praca nale�ała wył�cznie do wy�szej 
kategorii istot ponadludzkich. Od pewnego jednak czasu niektórzy ludzie, zdolni do 
	wiadomego działania w 	wiecie astralnym, otrzymali przywilej pomagania w tym dziele 
miło	ci. 

Je	li elemental ciała astralnego zdołał je przegrupowa� w po��dany dla siebie sposób, 
niewidzialny pomocnik mo�e rozbi� to przegrupowanie i przywróci� ciału astralnemu jego 
pierwotny stan, dzi
ki czemu zmarły człowiek potrafi zobaczy� cały 	wiat astralny, a nie 
tylko jedn� z jego sfer. 

Inne osoby, przebywaj�ce od dłu�szego czasu w 	wiecie astralnym, mog� równie� skorzysta� 
z pomocy – słuchaj�c wyja	nie� i rad na temat kolejnych stadiów swojego dalszego �ycia. Na 
przykład przestrzega si
 ich za po	rednictwem medium przed próbami porozumiewania si
 z 
lud�mi �yj�cymi w 	wiecie fizycznym, co ł�czy si
 z niebezpiecze�stwem i strat� czasu. 
Czasami, cho� rzadko tak bywa, osoba wci�gni
ta do spirytystycznego kółka mo�e by� 
zach
cona i skierowana ku wy�szemu, zdrowemu �yciu. Pami
� o tych naukach nie si
ga 
jednak do najbli�szej inkarnacji, która daje siln� predyspozycj
 do natychmiastowego ich 
przyj
cia, gdy człowiek usłyszy je powtórnie w nast
pnym �yciu. 

Wiele dopiero co zmarłych ludzi widzi w 	wiecie astralnym swoje prawdziwe oblicze; z tego 
powodu prze�ywa wielkie wyrzuty sumienia. Pomocnik mo�e im wtedy wytłumaczy�, �e 
przeszło	� jest przeszło	ci� i �e jedyn� wart� czego	 pokut� jest postanowienie lepszego 
post
powania w przyszło	ci. Ka�dy bowiem człowiek powinien widzie� siebie takim, jakim 
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jest faktycznie, i wytrwale pracowa� nad swoim doskonaleniem, a tak�e prowadzi� w 
przyszło	ci uczciwe �ycie. 

Inni znów ludzie zadr
czaj� si
 pragnieniem naprawienia jakiej	 krzywdy, wyrz�dzonej 
podczas swojego �ycia na ziemi, lub te� oczyszczenia swego sumienia przez ujawnienie 
zazdro	nie strze�onej tajemnicy, wskazanie miejsca ukrycia wa�nych papierów lub pieni
dzy. 
W niektórych wypadkach mo�e interweniowa� pomocnik i w jaki	 sposób zado	�uczyni� tym 
pragnieniom w 	wiecie fizycznym. Najcz
	ciej jednak mo�e jedynie wytłumaczy�, �e teraz 
jest ju� za pó�no na naprawienie owych krzywd i bł
dów, i skłoni� do porzucenia takich 
my	li. 

Wiele pracy wkłada si
 w poddawanie ludziom �yj�cym dobrych my	li, o ile s� gotowi do ich 
przyj
cia. Opanowanie umysłu przeci
tnego człowieka i narzucenie mu odpowiedniego 
sposobu my	lenia nie jest trudne dla niewidzialnego pomocnika. Takie post
powanie jest 
jednak niedopuszczalne; mo�na co najwy�ej podda� danej osobie dobr� my	l i mie� nadziej
, 
�e zostanie ona wyłowiona spo	ród tysi�ca innych, przepływaj�cych wartkim strumieniem 
przez jej umysł, a nast
pnie przyswojona. W ten sposób mo�na 	wiadczy� najró�norodniejsz� 
pomoc, na przykład skierowa� ku prawdzie tych, którzy jej szukaj�. 

Niewidzialny pomocnik wykonuj�cy regularnie swoj� prac
 wnet zyskuje znaczn� liczb
 
"pacjentów", których co noc odwiedza. Ka�dy taki pracownik staje si
 zwykle o	rodkiem 
małej grupy i kierownikiem zespołu innych pomocników, dla których zawsze znajduje stałe 
zaj
cie. W 	wiecie astralnym bowiem mo�na znale�� prac
 dla ka�dej liczby pracowników i 
ka�dy mo�e j� mie� – m
�czyzna, kobieta i dziecko. 

Ucze� mo�e te� odpowiada� na modlitwy. Chocia� wszelkie powa�ne pragnienia duchowe 
zawarte w modlitwie s� sił� automatycznie wywołuj�c� okre	lone skutki, to jednak faktem 
jest, �e taki duchowy wysiłek stwarza sposobno	� do działania Sił Dobra. Ch
tny pomocnik 
mo�e wówczas słu�y� za kanał, którym przepływaj� te energie. W jeszcze wi
kszym stopniu 
odnosi si
 to do medytacji. 

Czasami modl�cy si
 człowiek traktuje niewidzialnego pomocnika jako 	wi
tego, do którego 
kieruje swoje modlitwy. Niektórzy uczniowie maj� za zadanie podsuwanie wzniosłych i 
pi
knych idei czy pomysłów literatom poetom, artystom muzykom. 

Nieco rzadziej dochodzi do uprzedzania ludzi o niebezpiecze�stwach gro��cych ich 
moralnemu rozwojowi na obranej przez nich drodze lub wr
cz usuwania złych wpływów, a 
tak�e przeciwdziałania czarnej magii. 

Nie ulega wi
c najmniejszej w�tpliwo	ci, �e w 	wiecie astralnym jest bardzo du�o pracy dla 
niewidzialnych pomocników. Ten fakt za	 nakłada na studiuj�cych okultyzm obowi�zek 
przygotowania si
 do udziału w tej pracy. Działalno	� pomocników nie mogłaby by� 
prowadzona bez pomocy uczniów, dla których ten rodzaj pracy jest najodpowiedniejszy. 
Kiedy tylko wyjd� z wst
pnego stadium rozwojowego i potrafi� wykonywa� trudniejsze 
zadania, otrzymuj� je bezzwłocznie. 

Nale�y pami
ta�, �e wiedza i potrzebne umiej
tno	ci s� udzielane pomocnikowi pod 
pewnymi warunkami. I tak nie mo�e on korzysta� z nich egoistycznie, dla zaspokojenia 
własnej ciekawo	ci, ambicji, wtr�ca� si
 do spraw innych osób, dostarcza� tzw. dowodów na 
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seanse spirytystyczne – krótko mówi�c, nie mo�e robi� niczego, co w 	wiecie fizycznym 
uznano by jako zjawiska nadprzyrodzone. Mo�e przekazywa� wiadomo	ci o zmarłej osobie, 
ale bez wyra�nej wskazówki Mistrza nie powinien dostarcza� odpowiedzi osób fizycznie 
zmarłych ludziom �yj�cym. Nie jest to zespół 	ledczy czy astralna agencja informacyjno-
ochronna. 

W miar
 robienia post
pów w dziedzinie okultyzmu, ucze� zaczyna działa� na rzecz klas 
społecznych, narodów, ras, zamiast pomaga� tylko jednostkom. Kiedy zdob
dzie niezb
dne 
zdolno	ci oraz wiedz
, zaczyna włada� coraz wi
kszymi siłami Akaszy i 	wiata astralnego 
oraz uczy si
 wykorzystywa� jak najlepiej ka�dy sprzyjaj�cy wpływ cykliczny. Wchodzi w 
stosunki z wielkimi Nirmanakayami i staje si
 jednym z jałmu�ników, ucz�c si
 
rozprowadzania energii, które s� owocem ich wzniosłej samoofiary. 

Kwalifikacje, jakie powinien mie� kandydat na pomocnika, nie stanowi� tajemnicy. 
Cz
	ciowo ju� o nich wspominali	my, obecnie za	 zestawimy je bardziej systematycznie. 
Nale�� do nich: 

1. Prostolinijno	�, okre	lana niekiedy jako "jednolito	� d��enia". Kandydat na pomocnika 
powinien uczyni� niesienie pomocy innym swoim najszczytniejszym i pierwszym 
obowi�zkiem. Musi by� najbardziej zainteresowany prac�, zlecan� mu przez Mistrza. 
Jednocze	nie powinien inteligentnie rozró�nia� prac
 u�yteczn� od bezu�ytecznej, jak i 
rodzaje pracy u�ytecznej. Pierwszym prawem okultyzmu jest ekonomia działania – ka�dy 
ucze� powinien oddawa� si
 najwy�szemu rodzajowi pracy, do jakiego jest zdolny. Istotne 
jest równie� to, aby czynił w 	wiecie fizycznym wszystko, co le�y w jego mocy, aby popiera� 
tak wielk� spraw
, jak� jest pomaganie bli�nim. 

2. Panowanie nad sob�, obejmuj�ce pełn� władz
 nad własnym charakterem, tak aby �adne 
rozdra�nienie nie miało dost
pu, gdy� jego skutki s� powa�niejsze w 	wiecie astralnym ni� w 
fizycznym. W pełni rozbudzony człowiek, 	wiadomy swoich zdolno	ci, unosz�c si
 gniewem 
przeciwko innej osobie, mo�e jej fatalnie zaszkodzi�. Jakikolwiek przejaw zdenerwowania 
czy niecierpliwo	ci czyni pomocnika odstraszaj�cym, tak �e osoby, którym chce przyj	� z 
pomoc�, uciekłyby przed nim w przera�eniu. Utrata panowania nad sob� przynosi efekt 
odwrotny od zamierzonego. Niezb
dne jest wi
c pełne opanowanie nerwów, tak aby �aden 
najbardziej fantastyczny czy przera�aj�cy widok nie mógł zachwia� nieustraszon� odwag� 
ucznia. W celu sprawdzenia tej odwagi ucze� jest poddawany tak zwanym próbom ognia, 
wody, powietrza i ziemi. Dla człowieka poruszaj�cego si
 w ciele astralnym nie jest 
przeszkod� �adna skała, przepa	�, szalej�cy wulkan czy najgł
bsza otchła� oceanu. Ucze� 
musi to zrozumie�, aby działa� instynktownie i pewnie. 

Konieczne jest równie� opanowanie umysłu i pragnie�, poniewa� bez umiej
tno	ci 
koncentracji nie mo�na spokojnie pracowa� w	ród pr�dów 	wiata astralnego. Panowanie nad 
własnymi pragnieniami jest konieczne. W przeciwnym razie ucze� mógłby stan�� twarz� w 
twarz z własnymi tworami, mog�cymi go do gł
bi zawstydzi�. 

3. Spokój, który oznacza brak trosk i przygn
bienia. Znaczna cz
	� pracy pomocnika polega 
na uspokajaniu zatroskanych i pocieszaniu pogr��onych w smutku. Dlatego jego aura nie 
mo�e wibrowa� niepokojem czy trosk� lub by� pokryta szarzyzn� przygn
bienia i depresji. 
Nic bardziej nie przeszkadza procesowi post
pu w okultyzmie, jak przejmowanie si
 i 
martwienie z byle jakiego powodu. Optymistyczny sposób patrzenia na wszystko jest 
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najbli�szy doskonało	ci, poniewa� tylko dobro i pi
kno s� wiecznotrwałe, natomiast zło z 
natury swej jest przemijaj�ce. Niezm�cony spokój prowadzi do pogody ducha, która jest 
radosna i niedost
pna depresji. Pami
tajmy, �e przygn
bienie jest stanem wysoce zara�liwym 
i konieczne jest całkowite uwolnienie si
 od niego. Absolutna pogoda ducha we wszystkich 
mo�liwych trudno	ciach oraz promienna rado	� w pomaganiu ludziom s� niezb
dne, aby 
zosta� niewidzialnym pomocnikiem. 

4. Wiedza. Pozwala ona by� bardziej u�ytecznym. Zdobywa si
 j� studiuj�c uwa�nie literatur
 
o sferze astralnej i okultyzmie, nie mo�na bowiem oczekiwa�, �e inni pomocnicy po	wi
c� 
swój cenny czas na wyja	nianie ró�nych kwestii, z którymi mo�na si
 zapozna� w 	wiecie 
fizycznym. Nie ma chyba takiej dziedziny wiedzy, która nie byłaby pomocna w pracy 
okultysty. 

5. Miło	�. Jest to ostatnia i najwa�niejsza cecha, ale jednocze	nie najmniej rozumiana. Nie 
chodzi tu o łzawy sentymentalizm, boj�cy si
 wyst
powa� w obronie słusznej sprawy, by nie 
zosta� napi
tnowanym przez ignorantów. Ma to by� miło	� dostatecznie silna, aby mo�na 
było o niej nie mówi�. Ma to by� pragnienie bezimiennego słu�enia, zawsze wyczulone na 
ka�d� sposobno	� działania. Miło	� to uczucie promieniuj�ce spontanicznie z serca 
człowieka, rozumiej�cego wielkie dzieło Logosu i maj�cego 	wiadomo	�, �e nie ma innej 
drogi w tych trzech 	wiatach, jak tylko uto�samienie si
 z nimi, aby sta� si
 cho�by 
najskromniejszym przewodnikiem cudownej miło	ci Boga, przekraczaj�cej granice ludzkiego 
pojmowania. 

Dodajmy, �e porozumiewanie si
 dwóch osób w 	wiecie astralnym wymaga wspólnego 
j
zyka, tote� im wi
cej j
zyków zna niewidzialny pomocnik, tym jest bardziej u�yteczny. 

Warunki, jakie ma spełnia� niewidzialny pomocnik, nie s� czym	 nierealnym; wr
cz 
przeciwnie, ka�dy człowiek im sprosta, je	li po	wi
ci na to swój czas. 

Ka�dy z nas zna osoby pogr��one w smutku czy rozpaczy, tak w 	wiecie �yj�cych, jak i 
zmarłych. Kład�c si
 spa� trzeba powzi�� postanowienie przyj	cia im z pomoc� podczas snu, 
działaj�c w ciele astralnym. Nie ma �adnego znaczenia, czy do naszej 	wiadomo	ci dotrze 
wspomnienie o tym, co zostało zrobione, czy nie. Mo�na by� pewnym, �e pr
dzej czy pó�niej 
pojawi si
 na to dowód w 	wiecie fizycznym. 

Dla osoby w pełni astralnie obudzonej nie ma znaczenia ostania my	l przed za	ni
ciem, 
poniewa� potrafi ona kierowa� swoimi my	lami w 	wiecie astralnym. W tym wypadku wa�ny 
jest jedynie ogólny kierunek jej my	li, gdy� zarówno w dzie�, jak i w nocy, umysł b
dzie 
działał zgodnie ze swoim przyzwyczajeniem. 

 

ROZDZIAŁ XXV: UCZNIOWIE  

Wspominali	my wcze	niej o mo�liwo	ci uzyskania pomocy od Mistrza M�dro	ci w 
kształceniu i �wiczeniu ciała astralnego. Warto dorzuci� jeszcze kilka szczegółów na ten 
temat, maj�cych doniosłe znaczenie dla ucznia okultyzmu. 
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Kiedy człowiek ma niezb
dne kwalifikacje, dzi
ki którym mo�e zosta� uczniem Mistrza, 
bywa przyjmowany na okres próbny – pozostaje wtedy przez pewien czas pod baczn� 
obserwacj� Mistrza, który w tym celu stwarza "�ywy wizerunek kandydata", czyli dokładn� 
reprodukcj
 jego ciała przyczynowego, mentalnego, astralnego oraz sobowtóra eterycznego. 
Mistrz umieszcza ten obraz w miejscu dla siebie dost
pnym i magnetycznie ł�czy go z 
kandydatem, tak �e ka�da zmiana my	li czy uczucia zachodz�ca w ciałach ucznia natychmiast 
wiernie odzwierciedla si
 w tym �ywym wizerunku. Zmiany te s� codziennie badane przez 
Mistrza, który w ten sposób uzyskuje obraz wszystkich my	li i uczu� swojego przyszłego 
ucznia. Na tej podstawie mo�e on zdecydowa� o chwili, kiedy b
dzie mo�liwe wej	cie w 
	ci	lejszy zwi�zek z kandydatem, czyli przyj
cie go na ucznia. Wówczas Mistrz niszczy 
obraz, od tej chwili bowiem ucze� staje si
 uczestnikiem Jego 	wiadomo	ci – wszystko, co 
my	li i czuje, bezpo	rednio dociera do ciała mentalnego lub astralnego Mistrza. Gdyby do 
umysłu ucznia wtargn
ła my	l niegodna Mistrza, natychmiast wznosi On zapor
 i odrzuca jej 
wibracj
. 

Rezultatem tego zadziwiaj�cego, 	cisłego zwi�zku jest zharmonizowanie i dostrojenie ciała 
ucznia, dzi
ki czemu staje si
 on niejako wysuni
t� w 	wiat placówk� Mistrza. W ten sposób 
siła Wielkich Istot mo�e spływa� przez niego i rozprzestrzenia� si
 po 	wiecie, czyni�c go 
wyra�nie lepszym. Gdy ucze� przesyła Mistrzowi pełn� uwielbienia i samooddania my	l, 
wówczas spływa na niego pot
�ny strumie� miło	ci i siły Mistrza, rozchodz�cy si
 we 
wszystkich kierunkach. 

Ucze� pozostaje w tak 	cisłym zwi�zku z my	lami Mistrza, �e w ka�dej chwili mo�e 
zobaczy�, co s�dzi On o jakiej	 sprawie, a to z kolei cz
sto chroni go przed popełnieniem 
bł
du. Równie� Mistrz w ka�dej chwili mo�e przekaza� własn� my	l za po	rednictwem 
ucznia, czy to w postaci sugestii, czy te� wiadomo	ci. 

Przyj
ty ucze� ma prawo i obowi�zek udziela� błogosławie�stwa w imieniu Mistrza. 

Posługiwanie si
 przez Mistrza ciałem ucznia w �adnym razie nie ma zwi�zku ze 
spirytyzmem i mediumizmem, gdy� chodzi tu o stan całkiem odmienny. Jedynie najwy�sza 
forma spirytystycznej władzy nad medium przypomina nieco wi
� pomi
dzy Mistrzem a jego 
uczniem, ale zdarza si
 to bardzo rzadko i nigdy nie jest tak doskonałe. 

Ró�nica zachodz�ca pomi
dzy tymi dwoma zjawiskami jest zasadnicza, oba stany bowiem s� 
od siebie biegunowo odległe. Medium pozostaje bierne i otwarte na wpływ ka�dej istoty 
astralnej, b
d�cej w pobli�u. Pozostaj�c pod tym wpływem jest nie	wiadome i nic nie pami
ta 
po wyj	ciu z transu. Jego stan jest rzeczywi	cie stanem chwilowej obsesji. Nawet duch 
opieku�czy, który zawsze jest obecny, nie potrafi niekiedy uchroni� medium przed 
niepo��danym, a nawet zgubnym wpływem. 

Z drugiej strony ucze�, kiedy Mistrz zdecyduje si
 przemawia� przez niego, jest w pełni 
	wiadomy tego, co si
 dzieje i komu chwilowo u�ycza swojego organu mowy. Stoi w pobli�u 
własnego ciała i jest w stanie pełnej 	wiadomo	ci i czujno	ci. Słyszy ka�de słowo 
wypowiedziane przez jego usta i wszystko wyra�nie pami
ta. 

Oba te wypadki nie maj� ze sob� nic wspólnego oprócz tego, �e ciało jednego człowieka jest 
chwilowo u�ytkowane przez kogo	 innego. 
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W miar
 rozwoju ucznia, dochodzi do trzeciego okresu 	ci	lejszego zjednoczenia. Ucze� 
zostaje "synem" Mistrza, co oznacza, �e ego ucznia w ciele przyczynowym zostaje ogarni
te 
przez ego Mistrza. Jest to zwi�zek tak 	cisły i 	wi
ty, �e nawet siła Mistrza nie potrafi go 
zerwa� i nie jest mo�liwe cho�by chwilowe oddzielenie obu 	wiadomo	ci. Oczywi	cie przed 
tym krokiem Mistrz upewnia si
, �e w ciele astralnym ucznia lub w jego umy	le nie pojawi 
si
 nic, co nale�ałoby odrzuci�. 

Te trzy etapy: okres próby, przyj
cie na ucznia i synostwo nie pozostaj� w �adnym zwi�zku z 
Wtajemniczeniem i post
pem na �cie�ce. Wtajemniczenia s� bowiem oznak� stosunku 
człowieka do Wielkiego Białego Braterstwa i jego majestatycznej Głowy. W chwili 
Wtajemniczenia Monada uto�samia si
 z ego, co ma z kolei pewien wpływ na ciało astralne. 
Zostaje ono wprawione w silny rytmiczny ruch, nie naruszaj�cy stało	ci jego równowagi, nie 
wstrz�saj�cy jego podstawami i nie wytr�caj�cy spod władzy ego. 

Mistrz zatrudnia uczniów w rozmaity sposób, zlecaj�c ró�ne zadania do wykonania, na 
przykład nauczanie w 	wiecie astralnym, pomaganie ludziom pogr��onym we 	nie, a tak�e 
zmarłym fizycznie itp. 

Kiedy ucze� zapada w sen, udaje si
 do Mistrza. Je�eli nie ma On dla niego jakiego	 
szczególnego zadania, ucze� prowadzi nadal swoj� nocn� działalno	�. Przygotowanie do 
pracy w 	wiecie astralnym jest zazwyczaj zadaniem jednego ze starszych uczniów Mistrza. 

Trzeba podkre	li�, �e nie powinno si
 miesza� zwykłego ciała astralnego z mayavi rup�, czyli 
ciałem złudy. Zasypiaj�c ucze� Mistrza pozostawia swoje ciało astralne przy ciele fizycznym 
i porusza si
 w ciele mentalnym. Kiedy potrzebuje chwilowo ciała astralnego, materializuje je 
korzystaj�c z materii otoczenia. Takie ciało astralne mo�e, ale nie musi, by� podobne do 
fizycznego, poniewa� jego posta� jest dostosowana do aktualnie wykonywanego zadania. 
Zale�nie od woli ucznia mo�e ono by� fizycznie widzialne lub niewidzialne, podobne do ciała 
fizycznego ciepłe i twarde przy dotkni
ciu, a tak�e nadawa� si
 do prowadzenia rozmowy z 
ka�d� inn� istot� ludzk�. Tylko Mistrzowie i ich uczniowie potrafi� stwarza� prawdziw� 
mayavi rup
, a zdolno	ci te uzyskuje si
 przy drugim Wtajemniczeniu lub w jego okresie. 
Jedn� z zalet mayavi rupy jest to, �e nie ulega ona złudzeniu i urokowi 	wiata astralnego, 
któremu ulega zwykłe ciało astralne. 

Kiedy człowiek działa w ciele mentalnym, pozostawiaj�c astralne przy ciele fizycznym w 
stanie zawieszonego �ycia, mo�e – je	li zachodzi taka potrzeba – otoczy� odr
twiałe ciało 
astralne powlok� ochronn� lub nada� mu odpowiedni� wibracj
, nie przepuszczaj�c� �adnych 
złych wpływów. 

W mniejszych misteriach staro�ytnej Grecji, odprawianych w Agrar, podstawowym 
nauczaniem obejmowano wiedz
 o 	wiecie astralnym i o �yciu astralnym po 	mierci. 
Ceremonialnym strojem wtajemniczonych była skóra białego jelenia, której nakrapiany 
wygl�d miał symbolizowa� wielobarwno	� zwykłego ciała astralnego. Pierwotnie nauczyciel 
wytwarzał z materii astralnej i eterycznej obrazy przedstawiaj�ce rezultaty spowodowane w 
	wiecie astralnym przez niektóre formy fizycznego �ycia. W pó�niejszych czasach, nauki 
podawano w formie dramatu, w którym kapłani lub poruszane mechanicznie lalki odgrywały 
poszczególne role. 
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Wtajemniczeni znali pewn� liczb
 przysłów lub aforyzmów, niekiedy bardzo 
charakterystycznych, na przykład: �mier� jest �yciem, a �ycie jest 	mierci�; Kto za �ycia 
szuka rzeczywisto	ci, b
dzie jej szukał po 	mierci; Kto za �ycia szuka rzeczy 
nierzeczywistych, b
dzie ich poszukiwał tak�e po 	mierci. 

Południowi buddy	ci wyliczaj� pi
� władz psychicznych, mo�liwych do zdobycia przez 
człowieka w miar
 jego post
pu na �cie�ce: 

1. Zdolno	� poruszania si
 w powietrzu, przechodzenia przez przedmioty stałe i odwiedzanie 
	wiata niebia�skiego za �ycia na ziemi. By� mo�e oznacza to tylko zdolno	� swobodnego 
działania w 	wiecie astralnym i owym niebia�skim 	wiatem s� w tym wypadku tylko wy�sze 
sfery 	wiata astralnego. 

2. Wyra�ny Boski słuch, co oznacza zdolno	� jasnosłyszenia. 

3. Zdolno	� rozumienia i obdarzania sympati� wszystkiego, co znajduje si
 w umysłach 
innych ludzi; chodzi tu zapewne o telepati
. 

4. Zdolno	� przypominania sobie dawnych �ywotów. Jest to wyra�nie zdolno	� wy�szego 
umysłu, czyli ciała przyczynowego. 

5. Boski, jasny wzrok, czyli jasnowidzenie. 

W niektórych przekazach wymienia si
 równie� wyzwolenie przez m�dro	�, co oznacza 
wyzwolenie od konieczno	ci ponownych narodzin. Stanowi to bardzo wysokie osi�gni
cie, 
które nie nale�y do tej samej kategorii, co inne wymienione wy�ej władze psychiczne. 

Kiedy człowiek zrozumie swoj� prawdziw� natur
, zrozumie te� fakt, �e si
 stale – �ycie za 
�yciem, z przerwami sp
dzanymi w innych, subtelniejszych 	wiatach – rozwija na ziemi i 
staje si
 coraz bardziej duchow� istot�, logicznie i nieuchronnie doprowadzi go to 
zrozumienia, �e je	li chce, mo�e sko�czy� z marnotrawstwem energii �yciowej i z biernym 
płyni
ciem w pr�dzie ewolucji oraz mo�e uj�� w swoje r
ce ster �yciowej podró�y. 
Poczynaj�c od tego punktu zwrotnego własnej 	wiadomo	ci rzeczy i wrodzonych mo�liwo	ci, 
przechodzi do nast
pnego stadium w którym zbli�y si
 do "odwiecznej w�skiej 	cie�ki" i 
odnajdzie Tych, którzy ju� osi�gn
li szczyt czysto ludzkiego rozwoju. Czekaj� oni na swych 
młodszych braci �arliwie, ale z bezgraniczn� cierpliwo	ci�, aby przeszli z ziemskiego 
przedszkola do wy�szego �ycia, w którym pod Ich kierownictwem i przy pomocy Ich 
współczucia mog� osi�gn�� zawrotne wy�yny duchowo	ci, przez Nich ju� osi�gni
te, i sta� 
si
 z kolei zbawicielami oraz dobroczy�cami ludzko	ci, przyspieszaj�c w ten sposób 
realizacj
 Boskiego Planu Ewolucji. 

 


