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Wejdźcie w sferę, w której czas i przestrzeń nie mają żadnego 
znaczenia, w świat, w którym myśl jest działaniem, a zwy-

kłe pragnienie może zabrać was tam, dokąd tylko zechcecie – 
wkroczcie w sferę astralną. 

W książce Projekcja astralna dla początkujących znajdziecie szcze-
gółowe instrukcje dotyczące sześciu różnych technik projekcji 
astralnej: ogólnego przeniesienia świadomości, medytacji pro-
wadzącej do astralnego oddzielenia, medytacji z przewodnikiem, 
używania symbolicznych wrót, projekcji za pomocą czakr i opusz-
czania snów. Jeśli już od dawna interesujecie się podróżami astral-
nymi, ale mieliście wątpliwości co do bezpieczeństwa tego proce-
su, to ta książka powinna was uspokoić i dodać pewności siebie. 

Dowiecie się, w jaki sposób siedem czakr otwiera wrota pomię-
dzy fizycznym „ja” a  światem astralnym oraz poznacie ich rolę 
w leczeniu na odległość. Rozwiniecie się na poziomie duchowym, 
wiele zrozumiecie, zaglądając do swoich Kronik Akaszy, które sta-
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nowią eteryczny zapis wszystkich przeszłych i przyszłych wyda-
rzeń, myśli i czynów każdej żywej duszy od czasu jej stworzenia. 
Będziecie podróżować do różnych czasów i  wymiarów, aby od-
wiedzić królestwo wróżek, zobaczyć swoje przeszłe życia lub po-
nownie zjednoczyć się z bliskimi wam osobami. 

Nieskończony wszechświat jest zarówno wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz was samych. Czeka, aż w  końcu podejmiecie wyzwanie 
i zbadacie granice codzienności.
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Siedem czakr to centra energii biegnące wzdłuż kręgosłupa (pisałam 
o nich w rozdz. 2). Są one popularnymi „punktami wyjścia” dla 

tych, którzy próbują dokonywać projekcji astralnej. Przez lata toczy-
ły się zaciekłe debaty pomiędzy praktykującymi, dotyczące tego, które 
czakry są najlepsze i najbezpieczniejsze do wykorzystywania w projek-
cji astralnej. Prawda jest taka, że każda może okazać się dla was pomoc-
na, ale to już zależy od osobistych upodobań i kondycji fizycznej. Jeśli 
chcecie przypomnieć sobie, gdzie w naszych ciałach znajduje się każda 
czakra, to jeszcze raz przyjrzyjcie się ilustracji na stronie 47. 

Niektórzy astralni podróżnicy wierzą, że dokonywanie projek-
cji za pomocą jednej z niższych czakr (czakry splotu słonecznego, 
krzyżowa lub podstawy) sprawi, że natychmiast zostaniemy prze-
niesieni na niższe poziomy astralne. Jednak gdy użyjemy do tego 
celu czakry korony, to znajdziemy się w sferze bóstw lub dostąpimy 
boskiej obecności. W pewnej popularnej książce na temat tej sztu-
ki autor zdecydowanie zaleca wykorzystywanie czakry splotu sło-

PROJEKCJA ASTRALNA
METODA 2:

projekcja poprzez czakry
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necznego, ponieważ ma ona związek z siłą woli oraz umiejscowiona 
jest w centralnym punkcie ciała. Z kolei w innej książce, nauczają-
cej o feministycznej ideologii okultystycznej, możemy wyczytać, że 
czakra krzyżowa, zwłaszcza w przypadku kobiet, najbardziej nadaje 
się do dokonywania projekcji. Jedna z moich przyjaciółek twierdzi, 
że jedynie przez kark, czyli obszar związany z czakrą gardła, potra-
fi wyciągnąć swoje astralne ciało na zewnątrz. Osobiście w celach 
projekcji używałam wszystkich czakr i choć jedne zdawały się dzia-
łać lepiej od drugich, przede wszystkim z uwagi na osobiste upodo-
bania, mimo wszystko każda z  nich na swój sposób sprawdzała 
się i żadna nie sprawiła, że znalazłam się w miejscu, w którym nie 
chciałam.

Na kłopoty zapewne narażą was z  góry przyjęte idee, które 
zabierzecie na plan astralny wraz ze sobą. Jeśli jesteście absolut-
nie przekonani, że projekcja dokonywana przez czakrę krzyżo-
wą sprawi, że znajdziecie się w niższych światach astralnych, naj-
prawdopodobniej tak właśnie się stanie. Jeszcze raz powtarzam, 
ma to związek z płynną naturą planu astralnego i nie powinno to 
nikogo dziwić, ponieważ astral jest światem emocji, gdzie myśl od 
razu zmieniana jest w czyn.

Czakrę, od której będziecie chcieli rozpocząć eksperymen-
towanie, powinniście wybrać, kierując się osobistymi uczucia-
mi, co do poziomu jej energii i biorąc pod uwagę fakt, czy drę-
czą was jakieś fizyczne dolegliwości z nią związane. Jeśli macie 
jakiś problem zdrowotny, z którym powiązana jest dana czakra, 
to energia owej czakry nie będzie tak silna, jak energia innej cza-
kry. I  z tego też względu trudniej wam będzie wykorzystać jej 
parapsychiczną energię do przeniesienia swojej świadomości na 
plan astralny.

Poniższa tabelka przedstawia listę energii i powszechne dole-
gliwości kojarzone z każdą czakrą. Występowanie którejkolwiek 
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z nich może wskazywać, że w danej czakrze obecne są jakieś blo-
kady lub przepływ energii jest zmniejszony. Proszę zwrócić uwa-
gę, że nie jest to tabelka służąca do diagnozowania i leczenia swo-
ich fizycznych chorób. Jej celem jest pomóc wam określić, która 
czakra w waszym ciele jest najsilniejsza. A ta najsilniejsza, to za-
razem najlepszy kandydat do waszych początkowych ekspery-
mentów z  projekcją astralną. Jeżeli symptomy z  kolumny „do-
legliwości” są wam znane, wtedy czakra kojarzona z nimi może 
być osłabiona. 

SPRAWDZANIE MOCY ODPOWIEDNICH CZAKR

CZAKRA ENERGIE DOLEGLIWOŚCI

podstawy seksualna, atawistyczna, 
uziemiająca

zespół jelita wrażliwego, 
chroniczne problemy z żo-
łądkiem, spadek i wzrost 
wagi, artretyzm

krzyżowa siła woli, pragnienia depresja, niepłodność, 
chroniczna niestrawność

splotu słonecznego zachłanność, hojność choroby krwi, cukrzyca, pa-
ranoja

serca miłość

zaburzenia emocjonalne, 
alergie, problemy sercowe 
i problemy z ciśnieniem krwi 

gardła komunikacja

choroby gardła, problemy 
z uszami, słuchem, płucami, 
chroniczne przeziębienia 
i chrypka

trzeciego oka parapsychiczne zdolności

choroby oczu, zaburzenia 
snu, problemy z zębami, 
bóle głowy, chrapanie oraz 
„nowe” choroby typu ze-
spół chronicznego zmęcze-
nia i fibromialgia

korony więź z wyższym „ja”

zaburzenia psychiczne,  
zachwiania równowagi che-
micznej, wiele postaci raka, 
zaburzenia neurologiczne, 
utrata pamięci



130

Kiedy wybierzecie już czakrę, która posłuży wam do ekspery-
mentowania z projekcją astralną, powróćcie do medytacji równo-
ważenia i oczyszczania czakr ze strony 46. Starajcie się zapamiętać 
wszystkie kroki, tak abyście mogli użyć tych umiejętności w me-
todzie projekcji astralnej za pomocą czakr. 

Metoda projekcji astralnej 
za pomocą czakr 

Na początku udajcie się do prywatnego, cichego miejsca, w któ-
rym będziecie praktykować projekcję astralną. Poczyńcie przygo-
towania takie, jakie uznacie za stosowne: zapalcie kadzidło, roz-
bierzcie się, załóżcie talizman, włączcie cichą muzykę, podkręćcie 
ogrzewanie, aby było wam ciepło etc. Następnie przyjmijcie po-
zycję, którą uznaliście za odpowiednią dla siebie i  poświęćcie 
kilka chwil, aby upewnić się, że jest wam wygodnie i że wytrzy-
macie tak przez godzinę. Jeśli okaże się że nie, to zmieńcie pozy-
cję od razu, bo gdy będziecie próbowali zrobić to później, mo-
żecie niechcący wyślizgnąć się z odmiennego stanu świadomości 
lub gwałtownie przerwać wizualizację. Gdy nabędziecie wprawy 
w dokonywaniu projekcji, wtedy z pewną swobodą będziecie mo-
gli zmieniać swoją fizyczną pozycję w trakcie procesu, praktycz-
nie nie odrywając uwagi od astralnego doświadczenia, jednak po-
czątkujący zazwyczaj mają z tym problemy. 

Zamknijcie oczy i weźcie kilka głębokich, wolnych oddechów. 
Pozbywając się fizycznego napięcia, pozbywajcie się również 
wszelkich negatywnych myśli, uczuć lub intencji ze swojego umy-
słu. Z każdym oddechem czujcie, jak coraz bardziej relaksujecie 
się i uwalniacie od wszelkich negatywnych energii. Jeśli chcecie, 
możecie rozpocząć wizualizację w stylu relaksacji progresywnej, 
o której jest napisane na stronie 29. 
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Cały czas oddychajcie powoli, starając się w pełni zrelaksować 
każdą część waszego fizycznego ciała. Jeśli jesteście początkują-
cy, to skupianie się na każdej indywidualnej części ciała i odprę-
żanie jej, zajmie wam jakieś 10-20 minut. Jeśli nie przywykliście 
do uczucia pełnej relaksacji, możecie nie zdawać sobie sprawy, że 
pewne małe grupy mięśniowe są wciąż napięte, dopóki nie skupi-
cie się wyłącznie na nich i nie będziecie pracować nad rozluźnie-
niem ich. Gdyby okazało się, że musicie powtórzyć sobie kroki 
relaksacji progresywnej, to proszę zajrzyjcie do rozdz. 1. Nie sta-
rajcie się na siłę przyspieszać tego procesu. Poświęćcie na niego 
tyle czasu, ile będzie wam potrzeba. 

Kiedy już uznacie, że osiągnęliście pełen stopień relaksacji i czu-
jecie spokój, zacznijcie zmieniać swój stan świadomości za pomocą 
metody, którą wybraliście i która działa na was najlepiej. Nie mar-
twcie się, czy na tym etapie potraficie osiągnąć głęboko odmienny 
stan świadomości. Projekcja astralna wcale nie wymaga jakichś wy-
jątkowo głębokich stanów. Po prostu dojdźcie do poziomu, który 
w danej chwili jest dla was najbardziej naturalny. Z upływem cza-
su i w miarę nabierania doświadczenia, zaczniecie łatwiej i szybciej 
osiągać odmienne stany świadomości i  naturalnie będą one rów-
nież głębsze. Powtarzam po raz kolejny: nie spieszcie się. Poświęć-
cie tyle czasu, ile musicie, aby upewnić się, że jesteście w odpowied-
nim miejscu, a dopiero potem kontynuujcie proces. 

Gdy poczujecie, że jesteście już całkowicie zrelaksowani, skup-
cie się na zrównoważeniu swoich czakr tak, jak zostało to opisa-
ne w ćwiczeniu medytacyjnym na stronie 46. Szczególną uwagę 
zwróćcie na oczyszczenie, zrównoważenie i  napełnienie energią 
tej czakry, z którą macie zamiar pracować. 

Po zakończeniu ćwiczenia równoważenia czakr, przez chwi-
lę skoncentrujcie się na odczuwaniu eterycznej energii, nieskrę-
powanie przepływającej przez wasze ciało. Niektórzy ludzie lubią 
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wyobrażać sobie tę energię jako bardzo kolorowe, wysoce aktyw-
ne światło pędzące od jednej czakry do drugiej; dla innych jest to 
wibracyjna energia łącząca ich z  uniwersalnymi energiami znaj-
dującymi się wysoko nad nimi. Poświęcając czas na tego rodzaju 
wizualizacje, jeszcze szerzej otwieracie centra swoich czakr, czy-
niąc z nich kanały prowadzące do światów znajdujących się poza 
waszymi fizycznymi ciałami. 

Na tym etapie musicie skierować swoją świadomość w głąb sie-
bie tak bardzo, jak to tylko możliwe. Poczujcie, jak zatapia się ona 
w  waszej głowie, odpływając z  tych miejsc, które zazwyczaj po-
strzegacie jako centra swojej świadomości. W procesie tym poma-
ga wizualizowanie, że wasz umysł to nieograniczony wszechświat, 
w  przestrzeni którego opada wasza świadomość i  dlatego warto 
poświęcić na to trochę czasu. Następnie pozwólcie, aby świado-
ma energia zgromadziła się w  miejscu czakry, którą zamierzacie 
użyć jako punktu wyjścia dla swojego eterycznego ciała. Kiedy bę-
dziecie to robić, postarajcie się, aby punkt widzenia przeniósł się 
z głowy – obszaru umysłu, i oczu do wybranej czakry znajdującej 
się w odpowiednim miejscu ciała. W trakcie tego procesu możecie 
zacząć czuć się oddzieleni od pozostałych obszarów fizycznej po-
włoki. Fizyczne odrętwienie będzie znakiem, że istota was samych 
została naprawdę wysłana do jednego punktu ciała. Reszta waszej 
fizycznej skorupy będzie próżnią pozbawioną świadomości. 

Cały czas utrzymując punkt widzenia na poziomie czakry, któ-
rą zamierzacie wykorzystywać, mentalnie napełnijcie ją energią 
i  wizualizujcie, że otwieracie ją jeszcze szerzej w  sposób, w  jaki 
uznacie za stosowny. Ja lubię sobie wyobrażać, że w centrum od-
powiedniej czakry otwierają się na zewnątrz okrągłe drzwi i po-
zwalają wślizgnąć mi się do środka.

Następnie, wykorzystując siłę swojej woli, przez otwór w cza-
krze powinniście wepchnąć świadomość do środka. Jak w przy-
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padku metody ogólnego przeniesienia świadomości, o której pi-
sałam wcześniej, tak i  teraz zaleca się, aby po wejściu w  czakrę, 
natychmiast zechcieć przenieść się w jakieś konkretne, istotne dla 
was miejsce. Nie czekajcie z  przeniesieniem świadomości gdzie 
indziej, poświęcając najpierw czas na sprawdzenie, czy naprawdę 
„tam jesteście”, czyli po drugiej stronie wejścia do czakry. Czeka-
nie sprawia, że tworzy się tak zwana świadomość ciała, a to kłóci 
się z waszym celem. Co więcej, mentalne śledzenie postępu prze-
noszenia się ciała astralnego z  ciała fizycznego nawiązuje do tej 
niemalże nierealnej metody wydźwignięcia, o  której napisałam 
w poprzednim rozdziale. A więc, jak tylko wedrzecie się do środ-
ka i  zaczniecie odczuwać separację ciała i  umysłu, natychmiast 
przenieście się do innego miejsca. 

Jednym z takich „miejsc” może być Ciało Światła. Tę technikę 
projekcji za pomocą czakry możecie połączyć z metodą ogólne-
go przeniesienia świadomości (rozdz. 4), a Ciało Światła uczynić 
swoim bezpośrednim miejscem przeznaczenia. Albo po prostu 
przenieście się do jakiegokolwiek czasu lub przestrzeni, w której 
chcielibyście się znaleźć. Ogólnie rzecz biorąc, nieważne jest do-
kąd się wybierzecie, przetransportujcie się gdziekolwiek, aby tyl-
ko nie błąkać się po obszarze położonym pomiędzy ciałem a pla-
nem astralnym. Jako początkujący możecie dojść do wniosku, że 
najłatwiej jest dostać się do miejsc wam znajomych, ale nic złe-
go się nie stanie, jeśli postanowicie zasmakować przygody, może 
wam się uda. Wielu się udaje. 

Zauważyłam, że dzięki tej metodzie projekcji astralnej mam zna-
komity dostęp do jakiegokolwiek fizycznego miejsca w obecnej 
przestrzeni czasowej... oczywiście trzeba dodać lub odjąć kilka 
godzin ze względu na to irytujące zjawisko zniekształcenia cza-
su. Zauważyłam również, że nie jest to najlepsza metoda, za po-
mocą której będziemy mogli łatwo podróżować do bardziej fanta-
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stycznych obszarów planu astralnego, czyli np. do sfery duszków. 
Jednak nie porównywałam swoich notatek odnośnie tej metody 
z  wieloma innymi, doświadczonymi osobami zajmującymi się 
projekcją astralną, a  więc być może tylko ja odnoszę takie wra-
żenie. Czegokolwiek doświadczycie, proszę zapisujcie to w swo-
ich dzienniczkach, abyście w przyszłości mogli do tych zapisków 
wrócić i zorientować się, co działa w waszym przypadku, a co nie.

Po planie astralnym możecie podróżować tak długo, jak tyl-
ko zechcecie. Gdy będziecie gotowi na to, aby zakończyć projek-
cję, przenieście swoją świadomość z powrotem do czakry, z której 
„wychodziliście”. Aby tego dokonać, wystarczy, że skupicie swoją 
wolę, a natychmiast to się stanie. Znajdziecie się wewnątrz swoje-
go ciała, wewnątrz otworu prowadzącego do czakry. Wizualizuj-
cie, jak wejście do czakry częściowo się zamyka, a  potem przez 
kilka chwil odczuwajcie, jak powoli i ostrożnie wasza świadomość 
wysuwa się z czakry w taki sam sposób, w jaki tam się dostała. Po-
zwólcie przedostać się jej z powrotem do próżni swojego ciała. 

Gdy koncentracja energii wokół czakry będzie słabła, zacznij-
cie odzyskiwać świadomość swojej fizyczności. Poczujcie, jak 
świadomość rozprasza się po całym waszym ciele, osadzając się 
przede wszystkim w obszarze umysłu i oczu, gdzie przebywa ona 
w normalnych warunkach, jak większość z nas sądzi. 

Kiedy wyraźnie będziecie czuli, że znajdujecie się z powrotem 
w  swojej fizycznej skorupie, zacznijcie skupiać się na każdym 
punkcie, gdzie umiejscowione są czakry, poczynając od czakry 
korony, a  na czakrze podstawy kończąc. Za pomocą wizualiza-
cji częściowo zamknijcie każdą z czakr, zmniejszając tym samym 
przepływ energii. Gdy będziecie to robić, postarajcie się odnieść 
wrażenie, że wymiana energii (tj. zarówno energia wychodząca 
z was, jak i przychodząca) zostaje spowolniona. Uważajcie jednak, 
aby nie zamknąć czakr zbyt szczelnie. Z jednej strony nie powinny 
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być one aż tak zablokowane, aby utrudniać przepływ korzystnej 
energii, a z drugiej strony nie powinniście chodzić z całkowicie 
otwartymi czakrami i pozwalać, aby wpływało do nich wszystko, 
co pojawi się na waszej drodze. Takie postępowanie w najgorszym 
wypadku doprowadzi do mentalnych lub fizycznych zaburzeń lub 
po prostu będziecie czuli się zamroczeni bądź rozdrażnieni. 

Kiedy już częściowo zamkniecie swoje czakry, zacznijcie od-
czuwać swoją głowę, szyję, klatkę piersiową, brzuch i w ten sposób 
przesuwajcie się w dół, aż do samych stóp. Z chwilą, gdy będziecie 
już świadomie czuć wszystkie części ciała, zacznijcie wyginać pal-
ce rąk i stóp, a potem powoli otwórzcie oczy. Ostatnim krokiem 
w procesie powrotu jest szczelne zamknięcie wrót, które stworzy-
liście pomiędzy światem fizycznym a astralnym. Możecie tego do-
konać, sławiąc w  jakiś sposób swoje fizyczne ciało, czyli np. ha-
łasując, jedząc, uprawiając bezpieczny seks lub robiąc cokolwiek 
innego, co potwierdzi wasze fizyczne istnienie. Jeżeli chcecie mo-
żecie dotknąć ziemi lub wizualizować, jak schodzi z was nadmiar 
energii. 

Jak już w pełni powrócicie i zaczniecie funkcjonować w świe-
cie fizycznym, pamiętajcie o zanotowaniu w dzienniczku wszyst-
kich swoich doświadczeń, sukcesów, porażek i innych wrażeń, po 
to, aby móc się w przyszłości do nich odnieść.

Wskazówki i sugestie dla metody projekcji 
za pomocą czakr 

Używanie czakr w  roli wrót pozwalających przejść do inne-
go świata, zdaje się być pomocne dla osób, które chcą czuć, że 
siła umożliwiająca im dokonywanie projekcji drzemie w nich sa-
mych, ale potrzebują oni czegoś specyficznego, na czym mogli-
by się skupić, aby zdołać przenieść świadomość w inne miejsce. 
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Ta metoda projekcji astralnej sprawdza się dobrze, gdy chcemy 
osiągnąć dany cel, wiążący się z odpowiednią czakrą lub pracować 
z czakrami w astralu. Przykładem tutaj może być sztuka leczenia 
na odległość (szczegółowy jej opis znajdziecie w rozdz. 12), kie-
dy wychodzimy z ciała, by równoważyć i oczyszczać czakramy in-
nych osób.

To, które środki będziecie wykorzystywać w metodzie czakr, 
zależy od tego, za pomocą której czakry będziecie „wychodzić”. 
Zapalanie świec o takich samych kolorach, jak kolor danej czakry 
(spójrzcie na tabelkę na s. 48) może okazać się pomocne, oczywi-
ście pod warunkiem, że wiecie jak robić to w bezpieczny sposób, 
w trakcie, gdy wasza uwaga skupiona jest na czymś innym. Duża, 
ognioodporna miska, to dobre miejsce na ustawienie świec. Ka-
dzidła, metale, kamienie szlachetne i olejki zapachowe można do-
pasować do każdej czakry. Kamienie i olejki, kiedy tylko to moż-
liwe, należy stosować bezpośrednio na ciało, w miejscu położenia 
odpowiednich czakr. Co więcej, pewne zapachy znane są z tego, 
że stymulują i otwierają określone centra energetyczne; o niektó-
rych z nich przeczytacie tutaj albo w jakiejkolwiek innej książce 
traktującej o roślinach i zapachach wykorzystywanych w okulty-
zmie lub o okultystycznych właściwościach kamieni. W bibliogra-
fii na końcu książki jest lista rekomendowanych tytułów.



MATERIAŁY SPRZYJAJĄCE STYMULACJI 
ODPOWIEDNICH CZAKR

CZAKRA ZAPACHY METALE I KAMIENIE 
SZLACHETNE 

podstawy paczulka wonna, cyprys, 
wiciokrzew, prymulka

magnetyty, 
stop cynowo-ołowiowy, 
obsydian, onyks

krzyżowa wanilia, krwawnik, kamfora, 
anyż, hibiskus

cyna, aluminium, koral, 
beryl, perły, krwawnik, 
geoda

splotu słonecznego

wawrzyn szlachetny, 
cynamonowiec, 
muszkatołowiec, cytryna, 
żywica olibanowa

żelazo, bursztyn, topaz, 
piryt, brąz, tygrysie oczko

serca

konwalia majowa, 
leszczyna, rdest wężownik, 
lawenda, migdałowiec, 
citronella, sosna

miedź, szmaragd, jaspis 
(wszystkie kolory), 
malachit, kwarc różowy

gardło benzoes, goździk, 
imbir lekarski, werbena

akwamaryn, oliwin, lapis 
lazuli, nefryt

trzeciego oka
jemioła, lilak, szafran 
uprawny, tuberoza, 
sandałowiec

srebro, kamień księżycowy, 
kwarc, masa perłowa, szafir

korony szałwia lekarska, tytoń, hy-
zop, juka, żarnowiec, lotus

opal, diament, złoto, 
platyna, ametyst



Spodobał Ci się fragment, 
który przeczytałeś?

 Zamów książkę 

na 
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