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Pembuka

Pertama-tama  saya  berterima  kasih  kepada  Allah.  Karenanya  e-book  ini  bisa 
dibuat dan Selesai.
Tidak  lupa  terima  kasih  juga  kepada  para  pembaca.  E-book ini  dibuat  hanya  untuk 
kepentingan  umum.  Hal-hal  yang  dirasa  menyinggung  mohon  dimaafkan,  entah 
disengaja maupun tidak. Saya juga manusia yang bisa atau bahkan banyak melakukan 
hal yang membuat orang sakit hati. 

Mungkin pembaca sekalian sudah mengetahui tentang astral projection itu sendiri 
kan ?. Astral  Projection adalah fenomena atau peristiwa luar tubuh kita.  Atau dalam 
bahasa inggrisnya Out of Body Experience(OBE). Dimana pada saat   itu Vragel atau 
tubuh astral kita keluar dari tubuh kita yang padat ini.

Sedikit penjelasan saja di awal. Di halaman-halaman selanjutnya akan dibahas. 
Marilah sejenak membuka daftar isi di halaman setelah ini. 
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Apa Itu Astral Projection ?

Astral Projection adalah suatu fenomena luar tubuh atau disebut juga out of body 
experiences. Banyak orang yang tidak mengetahui tentang astral projection ini. Namun 
begitu besar manfaat astral projection ini bagi kehidupan manusia. Hampir setiap orang 
yang tahu dan percaya tentang astral projection akan langsung belajar tentang astral 
projection ini.

Seperti apakah definisi Astral ?
Dalam film-film holywood astral adalah berada di dua tempat dalam waktu yang 

sama. Namun hal itu tidaklah benar, juga tidak salah. Astral projection adalah saat 
Vragel atau tubuh astral kita keluar dari jasad kita yang kasar ini. Saat itu badan kita 
yang asli tertidur pulas. Dan Vragel kita bisa kita kendalikan untuk berjalan-jalan ke 
tempat-tempat yang anda inginkan. 

Berikut definisi astral menurut beberapa orang.

Robert Monroe,
Astral projection adalah saat tubuh astral anda keluar. Dan anda bisa terbang dengan 
tubuh itu. Anda bisa melakukan hal-hal yang tubuh fisik tidak bisa lakukan. Dan anda 
bisa kunjungi tempat-tempat yang sangat luar biasa. Dan anda sepenuhnya sabar akan 
hal itu.

Giova,
Astral Projection adalah saat dimana roh anda keluar dari tubuh. Dan kita sepenuhnya 
sadar atas hal tersebut. Antara tubuh fisik dan tubuh astral terhubung oleh sebuah benang 
yang berwarna emas, perak, atau platinum. Dan tidak ada yang namanya jarak dan 
waktu saat itu.

(Avaganian),
Astral Projection adalah saat dimana Vragel atau tubuh astral anda keluar dari badan 
fisik kita. Saat itu kita sedang tertidur. Dan saat itu pula otak kita masih bangun dan 
mengendalikan Vragel kita. Saat itu kita sepenuhnya sadar. Dan saat itu pula kita bisa 
melihat dunia luar dengan mata yang dimiliki oleh Vragel kita masing-masing.
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Apakah astral Merupakan Hal yang menyesatkan ?.
Otak manusia memiliki kerumitan yang sangat mendalam dan setiap waktu otak 
kita melukuakan hubungan antara neuron-neuron otak.  Hal   ini  mengakibatkan 
terjadinya gelombang otak. Gelombang otak terdiri dari 4 macam yaitu,

Beta (14 – 100 Hz). Dalam frekuensi ini kita tengah berada pada kondisi aktif 
terjaga, sadar penuh dan didominasi oleh logika. Inilah kondisi normal yang kita 
alami sehari-hari ketika sedang terjaga (tidak tidur). Kita berada pada frekuensi 
ini ketika kita bekerja, berkonsentrasi, berbicara, berpikir tentang masalah yang 
kita hadapi, dll. Dalam frekuensi ini kerja otak cenderung memantik munculnya 
rasa cemas, khawatir, stress, dan marah. 

Alpha (8 – 13.9 Hz). Ketika otak kita berada dalam getaran frekuensi ini, kita 
akan berada pada posisi  khusyu’,  relaks,  meditatif,  nyaman dan  ikhlas.  Dalam 
frekuensi ini kerja otak mampu menyebabkan kita merasa nyaman, tenang, dan 
bahagia. 

Theta (4 – 7.9 Hz). Dalam frekuensi yang rendah ini, seseorang akan berada 
pada kondisi sangat khusyu’, keheningan yang mendalam, deep-meditation, dan 
“mampu mendengar” nurani  bawah sadar.   Inilah kondisi  yang mungkin diraih 
oleh para ulama dan biksu ketika mereka melantunkan doa ditengah keheningan 
malam pada Sang Ilahi. Dalam kondisi ini kita mencapai ‘puncak’ bahkan dapat 
menyembungkan diri sendiri

Delta  (0,1  – 3,9 Hz).  Frekuensi   terendah  ini   terdeteksi  ketika orang  tengah 
tertidur   pulas   tanpa  mimpi.   Dalam  frekuensi   ini   otak  memproduksi   human 
growth   hormone   yang  baik  bagi   kesehatan   kita.  Bila   seseorang   tidur  dalam 
keadaan delta yang stabil, kualitas tidurnya sangat tinggi. Meski tertidur hanya 
sebentar, ia akan bangun dengan tubuh tetap merasa segar.

Dari  ke-4 gelomabang otak  tersebut  maka gelombang Theta  lah yang disebut 
dari  puncak kemampuan otak kita.  Pada gelombang tersebut maka kita dapat 
memecahkan misteri terbesar dunia ini, termasuk alam multidimensi.
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Apakah Astral Berbahaya ?
Astral   Projection   sangat   aman.   Hanya   rasa   takutmu   sendiri   yang   dapat 
melukaimu.

Macam Astral Projection

Astral Projection terbagi menjadi dua. Yaitu, Spontan Astral dan Astral sadar.

Spontan Astral adalah saat kita tidak tahu bagaimana kita bisa keluar dari tubuh 
kita saaat itu. Hal seperti in terjadi ketika anda berkendara dengan keadaan yang sangat 
kantuk. Atau saat anda melamun.

Astral Sadar adalah A.P yg memang sudah anda rencanakan ingin melakukanya. 
Bisa melalui apa yang diajarkan dalam e-book ini atau dengan cara bermeditasi.

Untuk lebih mudah...

Mari bayangkan apa yang ada di bawah ini.

Pada  suatu  malam,  anda  sedang  tertidur  pulas.  Namun  tiba-tiba  anda  merasa 
terbangun namun anda berada di luar tubuh nyata anda. Anda melihat tubuh fisik anda 
sedang tertidur dengan wajah yang tersenyum manis. Lalu anda keluar ke jalan raya. 
Anda melihat  daerah  tempat  tinggal  anda  sangat  sepi  pada  malam yang larut.  Anda 
melihat beberapa orang yang masih berada di luar rumah. Anda merasa ketakutan ketika 
itu. Anda mengiria diri anda sudah mati. Anda ketakutan dan anda berharap ingi tetap 
hidup. Tanpa tahu bagaimana caranya. Anda terbangun dan anda sudah berada di tubuh 
fisik anda. Anda bingung tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi. Anda mengira itu 
mimpi. Tapi anda juga merasa semua itu sangat nyata dan jelas. Lalu anda keluar rumah 
dan melihat keadaan yang sama persis saat anda keluar dengan tubuh astral(Vragel) anda 
tadi. Anda terkejut namun juga tidak tahu bagaimana bisa hal itu terjadi. Lalu anda pun 
kembali tidur.

Itulah yang dinamakan Astral Projection secara umum....
Namun Astral Projection tidak hanya sebatas itu saja. Anda dapat mejelajahi 

fikiran orang lain. Atau membuat dunia anda sendiri di tempat yang sudah disediakan. 
Atau bahkan menjelajahi tempat yang belum anda kunjungi namun anda ingin 
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mengunjunginya.
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CATATAN

Baik, saya disini ingin memberi sebuah Catatan kepada anda. Anda setuju bahwa:

1. Saya tidak akan Membantu anda dengan penjelasan melalui e-mail pribadi. 
Seluruh pertanyaan harap ditulis di http://www.astralavaga.co.cc/

2. Semua hal yang anda lakukan atas persetujuan anda sendiri, saya tidak 
memaksa. Apabila anda menggunakanya untuk keburukan, maka dosa itu 
hanyalah anda yang tanggung.

3. Saya tidak akan mau menanggung akibat dan ulah perbuatan anda.
4. Saya sendiri bukan seorang master Astral Projection, jadi apabila ada 

kekurangan di e-book ini mohon dimaklumi.

MORE HIGH QUALITY INDONESIAN ASTRAL HELP, VISIT www.astralstudy.proboards.com

http://www.astralstudy.proboards.com/
http://www.astralavaga.co.cc/


Astral Pr ojectio n  Ava ga , A ditya Pur w a                                             2010

Manfaat
A.P  mempunyai banyak manfaat. Dan kebanyakan adalah sangat penting demi 

sukses di kehidupan ini. A.P tidak hanya digunakan untuk jalan-jalan saja. Seharusnya 
bisa lebih dari itu. Namun itu semua tergantung keinginan anda.

1.Manfaat pertama astral adalah hilangnya batas jarak, ruang, waktu. Anda bisa  
mengunjungi seluruh tempat dimanapun di alam ini. Tapi, tentulah ada    
pengecualian tertentu pada suatu tempat.

Anda dapat menjelajahi planet mars, antartika, gaerium Agale , Dan banyak lagi.
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Jadi, kalau anda kangen dengan istri atau teman. Ada baiknya anda menggunakan ini 
supaya  menghemat  biaya  dan  waktu.  Meskipun  tidak  bisa  saling  berbicara  karena 
mungkin istri anda atau teman anda tidak bisa telephaty. Tapi bukankah melihat dengan 
tenang adalah anugerah yang sudah cukup indah ?.

2. Manfaat kedua adalah anda menjadi lebih peka terhadap lingkungan anda. 
Anda dapat merasakan apa yang orang lain tidak bisa rasakan. Atau lebih 
tepatnya kemampuan Rephalite(ESP). Anda dapat membaca fikiran orang 
lain,  dapat  melihat  makhluk  halus,  mendengar  suara  supersonik,  dan 
banyak lagi.
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3. Manfaat ketiga adalah anda akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa.  
Anda yang dulunya pemurung bisa saja menjadi orang yang sangat periang karena 
melihat banyak hal yang menakjubkan. Dan salah satunya adalah anda menjadi orang 
yang seolah-olah tidak mempunyai masalah apa-apa.
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4. Manfaat yang keempat adalah anda dapat mengetahui dengan jelas masa 
yang telah anda lewati. Anda dapat kembali memanggil memory anda dan 
melihatnya atau bahkan menjelajahinya.
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5. Manfaat kelima adalah anda bisa mempelajari hal yang tidak bisa dipeljari 
dibuku. Dan anda bisa menemukan banyak penemuan baru.
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6. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Inilah manfaat menjadi yang 
terbaik. Merubah kebiasaan buruk kita. Menjadi orang yang membawa 
kesembuhan adalah hal yang indah. Dengan kecerdasan anda sesudah 
melakukan A.P maka anda akan menjadi yang lebih baik daripada anda 
sebelumnya.
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Siapa Saja Yang Bisa (Melakukan A.P)

Mungkin  pernah  terbenak  dalam  benak  anda,  apakah  mungkin  saya  bisa 
melakukan A.P ?. Tentu saja itu adalah pertanyaan yang umum dan bukan pertanyaan 
bodoh. Sama seperti kalau anda tidak bisa lalu bertanya, itu merupakan hal yang bijak. 
Lalu siapa saja sebenarnya yang bisa melakukan A.P ?.  Jawabanya adalah, orang-orang 
yang mempunyai tekad dan mau bersabar untuk mempelajarinya. Jadi sebuah kesabaran 
tinggi diperlukan disini. Anda tidak bisa langsung mencoba dan bisa, meskipun beberapa 
orang ada yang sekali coba langsung bisa. Ada baiknya anda membaca dengan tenang 
pula e-book ini, karena tidak mungkin anda sanggup mengingat semua hal yang tertulis 
disini.  Sedangkan mengingat tekhniknya adalah hal yang penting. Supaya anda tidak 
terus  membaca  lalu  praktek.  Jangan  langsung  menyela  ke  teknik.  Itu  akan  sangat 
merugikan apabila anda tidak mengerti dasar-dasarnya.
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Persiapan Sebelum Astral

Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan A.P. Salah satunya 
adalah  belajar  mengontrol  pikran.  Agar  kita  bisa  konsentrasi  pada  satu  hal.  Seperti 
halnya kita saat melamunkan sesuatu. Kita hanya konsen pada hal yang kita lamunkan.
Inilah beberapa persiapan yang harus dilakukan.

1. Tujuan

Anda  harus  menentukan tujuan  anda.  Mengapa  anda  melakukan  astral  ?.  Dan 
jadikan itu semua jelas, kalau perlu anda tulis di Journal astral kalian.

2. Journal Astral

Anda akan lebih mudah mengingat apa saja yang kalian lakukan saat astral. Lebih 
tepatnya  buku  harin  astral.  Anda  akan  lebih  mudah  me-recall  memory  juga  apabila 
mempunyai buku harian dunia nyata.

3. Mencatat Mimpi

Mencatat  mimpi  akan  membuat  alam bawah sadar  anda  lebih  bangun,  karena 
merasa dirinya penting sehingga dicatat oleh alam sadar. Jadi akan memudahkan kita 
apabila akan melakukan astral karena alam bawah sadar sudah mendekat.

4. Mengatasi Ketakutan

Anda harus melepaskan segala keyakinan apabila sewaktu-waktu anda tidak bisa 
kembali. Anda setiap tidur selalu melakukan astral, tapi tidak bisa diingat karena anda 
tidak menginginkanya. Terdapat 3 ketakutan umum dalam astral yang membuat jalanya 
proses belajar melambat. Yaitu :

-Ketakutan makhluk astral
-Ketakutan tidak bisa kembali
-Ketakutan akan ketidak sanggupan.

Itu  semua  wajar  ditakuti  oleh  pemula.  Namun  semua  itu  adalah  misskonsepsi.  Jadi 
janganlah takut terhadap semua hal tersebut. Anda akan selalu bisa kembali, seberapun 
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jauh anda menjelajahi dunia astral. Dan tidak ada makhluk yang bisa mengganggu anda. 
Ini  dunia  anda,  tidak  ada  yang  bisa  mengganggu  anda.  Andalah  yang  menciptakan 
ketakutan. Apabila anda tidak menciptanya, maka tidak ada yang namanya ketakutan. 
Dan anda sanggup melakukan hal-hal yang dirasa tidak sanggup anda lakukan. Seperti 
hanya thomas alva edison yang selalu berusaha keras untuk mewujudkan apa yang dia 
inginkan.

5. Berdoa

Tentu  inilah  hal  yang  paling  penting,  demi  anda  sendiri.  Berdoalah  sesuai 
keyakinan masing-masing.

6. Mandi dan Melakukan Hal-Hal yang Membuat Anda Relax.

Salah  satu  problem dalam saat  melakukan astral  projection  adalah  gatal-gatal. 
Anda tentu tidak ingin terganggu oleh gatal sesudah berlama-lama menenangkan pikiran 
lalu  diganggu  oleh  hal  sepele  ini  ?.  Habiskan  juga  hasrat-hasrat  anda  yang  lainya. 
Seperti, Buang air, tanggung jawab dan lain-lain.
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Astral Plane

Astral plane adalah area dari astral itu sendiri. Terdapat 7 tempat utama astral, 
yang dapat dikatakan satu sama lainya tidak terhubung dengan kuat. Jadi apa yang anda 
lakukan disana tidak akan berakibat pada kehidupan nyata anda. Saran saya adalah anda 
hanya mencapai mental plane dulu saja. Karena akan sangat sulit untuk meraih plane-
plane di atas mental. Sekarang, langsung saja pada penjelasanya.

1. Physical
2. Astral

-Hall
3. Mental
4. Buddhic
5. Spiritual
6. Monadic
7. Adi

Physical,
Tempat dimana kita berada sekarang. Disini kehidupan normal berjalan.

Astral,
Plane  dimana  mimpi,  harapan,  dan  keinginan  bisa  menjadi  kenyataan  disini.  Waktu 
disini adalah rusak. Jadi satu jam disini bisa saja hanya satu menit di dunia nyata.

Hall,
Sub  plane  dari  Astral  plane  ini  adalah  gabungan  dari  physical  dan  astral.  Namun 
perbandinganya tidaklah seimbang. 90% Physical, 10 % Astral. Apa yang kita harapkan 
akan muncul di plane ini. Namun anda tidak bisa membuat dunia baru, karena dunianya 
adalah duni nyata. Bedanya hanya anda menggunakan vragel untuk menjelajahinya. Dan 
tdak ada satupun orang biasa yang bisa melihat anda. Waktu disini adalah real-time. Dan 
biasanya disebut sebagai real time projecting apabila anda di Plane ini.

Mental,
Semua benda yang anda bayangkan langsung tercipta. Jadi anda bisa membuat dunia 
sendiri. Waktu disini sangat rusak. 10 jam bisa disini bisa saja 1 menit di dunia nyata.

Buddhic,
Plane inilah tempat yang anda inginkan. Penuh dengan cinta dan damai. Banyak dari 
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anda  yang  pernah  menyentuh  plane  ini.  Maka  90% diantaranya  adalah  ingin  disini 
selamanya. Namun saya anjurkan anda jangan tergoda dan terlena. Dunia nyata adalah 
kewajiban dan tanggung jawab anda.

Spiritual,
Hampir  tidak  ada  satupun  manusia  yang  berhasil  kesini.  Tidak  ada  yang  tahu  pasti 
tentang plane ini. Sepertinya, kita tidak akan bisa menuju ke tempat ini.

Monadic,
Di plane ini. Semua kejadian terhubung menjadi satu.

Adi,
Tidak bisa dijelaskan lagi. Dan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Surga atau neraka 
?. Tidak ada yang tahu pasti.

Tubuh di setiap Plane

Tubuh  di  setiap  Plane  adalah  berbeda.  Dan semuanya  saling  berkaitan  tapi  berbeda 
banyak. Berikut nama-nama tubuh dalam setiap Plane :

-Physical Plane = Posphora
-Astral Plane = Vragel
-Mental Plane = Gressel
-Buddhic Plane = Haleon
-Spiritual Plane = Rohhul
-Monadic Plane = Shifael
-Adi Plane = Dzezeohul

Namun orang-orang biasanya menyebut dengan nama perwakilan plane masing-masing. 
Seperti Physical body, astral body, mental body, dst.
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Tiap Plane mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi apabila anda ingin mengetahui ini 
plane apa. Anda akan tahu sendiri dengan melihatnya langsung.

Ada juga yang disebut dengan Akhasic Records. Perpustakaan lengkap tentang orang-
orang.  Apa  ketakutanya,  apa  kesukaanya,  kapan  lahir,  dsb.  Namun  saya  tidak  bisa 
mengatakan bahwa semua yang ada disana itu SAH. 
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Astral Rules

Terdapat beberapa peraturuan yang harus dipatuhi di astral plane atau plane-plane yang 
lebih tinggi. Salah satunya adalah menjaga fikiran. Saat anda memikirkan tentang setan, 
maka setan itu akan muncul dan itu berbahaya bagi fikiran anda. Itu adalah aturan yang 
sangat dasar supaya anda tidak merasa takut saat disana.

Listed Rules

-Mengatur Perilaku
-Menjaga fikiran
-Berendah diri
-Tidak membuat kerusakan disana

Semua peraturan itu juga demi kebaikan anda sendiri. Anda tidak ingin merasa bersalah 
atau merasa ketakutan disana. Jadi tolong ikuti aturan tersebut. Saat memasuki plane 
imajinasi (Mental Plane). Anda bebas mau melakukan apa saja disana.

Mengatur Perilaku,
Yang dimaksud disini adalah mengatur segala bentuk tindakan anda disana. Jangan 
pernah mengumpat atau berkata yang mengganggu disana. Kecuali Mental Plane.

Menjaga Fikiran,
Jangan pernah membayangkan tentang hal-hal yang buruk. Itu akan langsung 
mempengaruhi anda dan langsung muncul tepat di hadapan anda. Saat anda 
membayangkan preman bergolok besar. Itu akan langsung muncul di hadapan anda.

Berendah Diri,
Jangan sombong meskipun itu dunia anda sendiri. Itu akan berpengaruh pada keadaan 
kalian yang sebenarnya. Saat disana anda sombong. Maka perlahan-lahan anda akan 
menjadi sombong pula di dunia nyata.

Tidak Membuat Kerusakan Disana,
Ini cukup penting. Apalagi saat anda menjelajahi pikiran orang lain. Saat anda memasuki 
pikiran orang lain. Jangan pernah membuat orang yang memikirkan itu menjadi takut 
atau sedih. Itu semua akan berbalik kepada anda sendiri.
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Apabila anda merasa tidak sanggup melakukanya. Itu akan berakibat buruk bagi 
diri anda sendiri.
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Latihan 1

Latihan satu ini membahas tentang visualisasi.

Pertamax

Untuk pertama-tama. Kita akan melatih visualisasi kita. Kenapa kita harus melatih 
visualisasi kita ?. Visualisasi tidak hanya berguna untuk A.P tapi juga berguna untuk 
Law Of Attraction. Visualisasi berperan sekitar 30% untuk melakukan astral. Sedang 
sisanya adalah teknik keluarnya dan relaksasi.

Visualisasi tingkat dasar :

1. Bisa mengingat letak benda dalam sebuah gambar.
2. Bisa mengingat secara detail sebuah gambar dan menyebut ulang 

yang dilihat dalam gambar.
3. Bisa menggambar ulang sebuah gambar.
4. Bisa menghafal dengan persis letak benda dalam suatu foto detail.

Visualisasi tingkat menengah :

1. Bisa membayangkan sebuah objek 3d.

Visualisasi tingkat tinggi :

1. Bisa merasakan bahwa objek yang dibayangkan benar ada.
2. Bisa membayangkan secara vivid(nyata) objek yang dibayangkan.
3. Bisa merasakan emosi tentang kejadian yang dibayangkan.
4. Bisa merasakan rasa dari objek tersebut, baunya, rasanya, beratnya, 

dan teksturnya.
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Bisa mengingat letak benda dalam sebuah gambar .

Duduk dan tenangkan fikiran anda sejenak. Ambil nafas yang dalam lewat hidung, 
keluarkan lewat mulut. Lakukan sampai anda siap. Setelah itu lihat gambar di bawah ini.

Lihat gambar di atas selama beberapa detik. Lalu tutup mata anda, gambar ulang 
kembali dalam fikiran anda. Gambar secara detail. Lihat(dalam fikiran) bagaimana 
bentuknya. Ulangi berkali-kali sampai anda yakin anda bisa membayangkan dengan 
benar letak bentuk-bentuk tersebut.
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Bisa mengingat secara detail sebuah gambar dan menyebut ulang

Lakukan sedikit relaksasi seperti sebelumnya sebelum melakukan latihan lagi. Lalu lihat 
gambar di bawah ini.

Lihat terus dengan konsentrasi sampai anda siap. Tutup mata anda, lalu ucapkan dimana 
letak-letak benda-benda tersebut. Apa menutupi apa, apa berwarna apa, ada berapa 
benda. 
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Bisa menggambar ulang sebuah gambar.

Sediakan pensil, kertas gambar yang cukup lebar, dan sebuah gambar sederhana 
(berwarna atau tidak, sesuai kemampuan). Lalu lakukan relaksasi seperti sebelumnya. 
Apabila anda tidak mempunyai sebuah gambar untuk digambar ulang. Lihat gambar di 
bawah ini.

Cobalah gambar gambar di atas itu. Apabila anda merasa gambar di atas terlalu mudah. 
Coba gambar gambar di bawah ini.

Cobalah untuk menggambar dengan detail warna-
warnanya. Jumlah lengkungan garis-garisnya. Tanpa 
melihat gambar lagi pastinya.
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Bisa menghafal dengan persis letak benda dalam suatu foto detail.

Ini merupakan hal yang sangat sulit untuk pemula. Biasanya diperlukan 2-4 hari 
latihan dengan penuh untuk bisa mencapainya. Lakukan relaksasi dasar, lalu lihat dan 
gambar ulang difikran anda dengan detail gambar di bawah ini.

Gambar di samping dikecilkan untuk memudahkan 
visualisasi.
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Visualisasi Tingkat Menengah.

Bisa membayangkan sebuah objek 3d.
Seperti biasa, lakukan relaksasi seperti sebelumnya. Lalu lihat gambar di atas seama 
beberapa menit. Lalu tutup mata dan bayangkanlah 3d benda tersebut. Putar-putarlah, 
gelindingkan, dan tentunya semua dilakukan di dalam fikiran. Lalu fikirkan dua buah 
lingkaran 3d. Bukan bola lho yah. Lalu beri warna yang berbeda dan putar berlawanan 
arah. Buka mata anda, bayangkan ada objek 3d di depan mata anda. Lihat dia terkena 
sinar matahari dan bayangan yang dihasilkan oleh benda 3d tersebut.
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Bisa merasakan bahwa objek yang dibayangkan benar ada.

Duduk di kursi, tenangkan semuanya setenang mungkin. Tutup mata anda, 
bayangkan sebuah objek 3d ada di depan anda. Rasakan dan yakin bahwa benar-benar 
ada sebuah objek di sana. Katakan dalam hati bahwa memang benar ada objek 3d 
disana. Ulangi terus hingga anda yakin. Apabila anda sudah bisa benar merasakan ada 
objek di depan anda. Anda telah berhasil.

Bisa mebayangkan secara vivid(nyata) objek yang dibayangkan.

Lakukan relaksasi sederhana seperti sebelumnya. Namun kali ini, visualisasi akan 
dilakukan dengan mata terbuka. Jadi cari tempat senyaman mungkin. Setelah merasa 
siap. Bayangkan sebuah jeruk di atas piring kecil berwarna biru. Bayangkan dengan 
nyata, lihat teksturnya dengan jelas, menutupi apa yang ada di bawahnya, perlahan 
bayangkan jeruk tersebut menggelinding ke kanan-kirinya.

Bisa merasakan emosi tentang kejadian yang dibayangkan.

Percaya atau tidak visualisasi yang ini sangat membantu untuk membuat kita 
bahagia, optimis, dan percaya diri. Duduk atau tiduran dan lakukan relaksasi sederhana 
seperti sebelumnya. Tutup mata anda dan bayangkan kejadian di masa lalu anda. Ada 
baiknya anda membayangkan kejadian yang sangat emosional kepada anda untuk 
mempermudah latihan ini. Bayangkan dengan jelas, emosi yang anda rasakan saat itu. 
Untuk lebih mudah adalah membayangkan pengalaman yang menyedihkan, tapi saya 
tidak menganjurkanya. Karena itu membuat anda akan merasa lebih sedih lagi.

Bisa merasakan rasa dari objek tersebut, baunya, rasanya, beratnya, dan teksturnya.

Ini Latihan anda yang terakhir. Ada baiknya setelah ini anda beristirahat dulu 
selama beberapa hari. Lakukan relaksasi dalam. Tutup mata anda, ambil nafas lewat 
hidung, keluarkan lewat mulut. Lakukan dengan hitungan yang sama. Lalu konsentrasi 
pada jari kaki anda. Relakskan jari kaki anda, kaki, paha, badan, tangan, dagu, mulut, 
dahi, hidung, mata, telinga, dan ubun-ubun dengan konsentrasi pada tiap-tiap bagian. 
Setelah semua relaks, buka kembali mata anda. Duduk dengan tenang. Bayangkan ada 
sebuah buah kesukaan anda di atas piring kesukaan anda. Lalu kupas !. Nah, dalam 
pengupasan raskan tekstur kulitnya, beratnya, rasa saat menyentuhnya. Lalu setelah 
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dikupas, makan !. Rasakan rasanya di dalam mulut kita. Rasakan dengan 
sangat.................................
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Relaksasi

Relaksasi adalah hal yang penting untuk melakukan Astral Projection. Terdapat 5 
Relaksasi di Avaga Pra. Yaitu : 

-Ferois Stenda (Relaksasi Standar)
-Ferois Agera (Relaksasi Dalam)
-Ferois Grante (Relaksasi Trance)
-Ferois Noman (Relaksasi Trance Dalam)
-Ferois Avaga (Relaksasi Avaga)

Ferois Stenda,
Relaksasi ini yang kita gunakan saat latihan pertama visualisasi. Duduk dan tenangkan 
fikiran anda sejenak. Ambil nafas yang dalam lewat hidung, keluarkan lewat mulut. 
Hanya semudah itu.

Ferois Agera,
Relaksasi ini sering digunakan sebelum melakukan Astral projection. Tutup mata anda, 
ambil nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Lakukan dengan hitungan yang sama. 
Lalu konsentrasi pada jari kaki anda. Relakskan jari kaki anda, kaki, paha, badan, 
tangan, dagu, mulut, dahi, hidung, mata, telinga, dan ubun-ubun dengan konsentrasi 
pada tiap-tiap bagian.

Ferois Grante,
Lebih sering disebut dengan meditasi pembersih chakra. 
Tutup mata anda, ambil nafas lewat hidung, keluarkan 
lewat mulut. Lakukan dengan hitungan yang sama. Lalu 
konsentrasi pada jari kaki anda. Relakskan jari kaki anda, 
kaki, paha, badan, tangan, dagu, mulut, dahi, hidung, 
mata, telinga, dan ubun-ubun dengan konsentrasi pada 
tiap-tiap bagian. Lakukan sampai 3 kali. Lalu pusatkan 
kosentrasi pada titik-titik chakra. Seperti dalam gambar.
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Ferois Noman,
Relaksasi ini membutuhkan dua orang pembantu. Sebelum melakukan relaksasi, suruh 
dua pembantu untuk memijat tempat yang kita konsentraskan. Lalu lakukan relaksasi 
seperti Ferois Grante.

Ferois Avaga,
Relaksasi ini sangat memakan waktu. Saya sendiri bahkan tidak mau untuk 
melakukanya. Cari tempat yang anda senangi. Tempatnya harus di luar. Sebisa mungkin 
cari tempat yang tidak ada manusianya. Lalu duduk santai menggunakan posisi bersila, 
ambil nafas yang dalam(tapi tidak sampai membuat anda tidak nyaman). Keluarkan 
dengan pelan nafas anda, lakukan 10-50 kali. Lalu tutup mata anda ulangi lagi. Setelah 
itu, bayangkan saat anda menarik nafas energi yang ada di sekitar anda entah itu dari 
pohon, tanah, air, langit, bunga, batu, hewan masuk lewat hidung anda lalu ke tiap-tiap 
chakra anda. Lakukan 2-5 kali. Setelah itu lakukan meditasi. Setelah selesai anda akan 
merasakan badan anda menjadi lebih ringan, seperti kapas.

Anda tidak perlu melakukan semua relaksasi di atas untuk melakukan Astral 
Projection. Anda hanya perlu melakukan salah satu yang anda rasa mudah dan efektif 
bagi anda.
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Teknik Vraging

Metode standar di Indonesia

1. Anda berbaring di lantai dengan nyaman. Tangan diletakkan di samping tubuh 
dengan jempol dan telunjuk saling bersentuhan. Pejamkan mata dan taruh lidah 
di langit-langit.

2. Anda lakukan menarik nafas dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut 
dengan aturan nafas:

- Ambil nafas dan keluarkan nafas 50% lalu ambil nafas dari titik itu dan 
keluarkan semua.

- Ambil nafas dan keluarkan nafas 90% lalu ambil nafas dari titik itu dan 
keluarkan nafas semua.

- Ambil nafas dan keluarkan nafas 1% lalu ambil nafas dari titik itu dan keluarkan 
nafas semua.

- Ambil nafas dan keluarkan 100% lalu ambil nafas dari titik itu dan keluarkan 
semuannya.

- Ambil nafas dan keluarkan 30% lalu ambil nafas dari titik itu dan keluarkan 
semuanya.

- Ambil nafas dan keluarkan 20% lalu ambil nafas dari titik itu dan keluarkan 
nafas semuanya.

3. Anda bernafaslah alami selama 5 menit dan akhiri dengan meditasi.

4. Anda membuka mata dan niatkan untuk melakukan Astral Projection. Setelah itu 
biarkan tubuh Anda relaks dan tetap berbaring sambil tidur-tiduran sampai Anda 
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memasuki kondisi sangat relaks atau setengah tidur. Sebab pada saat itu Anda 
mengalami sensasi seperti berputar atau gerakan energi dari dalam tubuh yang 
ingin keluar. Apabila tubuh Anda menjadi dua maka Anda tinggal mengendalikan 
“Vragel” untuk berjalan-jalan.

Metode Surat Al-Kahfi

Amalkan dan hafalkanlah 2 ayat terakhir surat al-kahfi. Dan ucapkan 160x 
sebelum melakukan Astral Projection.

Metode New Age

Sekarang konsentrasi dengan nafas anda. Ambil nafas yang dalam. Tahan. Dan 
keluarkan. Dan rasakan naik turunya dada anda saat bernafas.

Bayangkan tubuh Astral anda dan lihat kepala astral anda memanjang 3 inchi. Tahan 
disana.

Sekarang perhatikan kaki(bawah/feets) astral anda dan panjangkan pula menjadi 3 inchi. 
Tahan disana. Ambil nafas dan relakskan lagi tubuh anda. Rasakan bahwa semuanya 
hidup.

Sekarang bayangkan kaki(atas/legs) astral anda jatuh atau masuk ke dalam bumi. 
Relakskan lagi tubuh anda. Sekarang ganti tangan anda yang anda jatuhkan atau masuk 
ke dalam bumi. Raskan tubuh anda menjadi satu dengan bumi. Sangat dalam lagi 
menyatu dengan bumi. Ambil nafas dan relaks.

Sekarang perhatikan tangan dan kaki anda dan bayangkan tangan dan kaki anda parallel 
dengan tubuh anda. Bayangkan tubuh astral anda melayang ke atas sejauh 6 inchi dan 
tahan di sana. Anda mungkin akan merasakan sensasi ditarik pada chakra kedua.

Sekarang kembalikan lagi tubuh astral anda kembali ke tubuh fisik anda. Kembalikan 
lagi tangan kaki dan semuanya kepada posisi yang natural. Lalu buka mata anda.

Ini hanya latian, kalau anda sudah siap anda boleh benar-benar menjauh dari tubuh fisik 
anda dengan tubuh astral anda.

MORE HIGH QUALITY INDONESIAN ASTRAL HELP, VISIT www.astralstudy.proboards.com

http://www.astralstudy.proboards.com/


Astral Pr ojectio n  Ava ga , A ditya Pur w a                                             2010

Metode Avaganian

Ikuti saja perintah dalam gambar.
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Metode Tali

Tempelkan sebuah pita, tali, atau kawat di langit-langit tempat anda melakukan 
Astral Projection. Usahakan agar panjangnya sekitar 30 centimeter dari tempat anda 
melakukan Astral Projection. Berbaring dan sentuhlah tali tersebut, sentuh sampai anda 
terbiasa dengan rasa menyentuhnya dan tempatnya.

Setelah terbiasa. Berbaring tepat di bawah tali tersebut. Lalu lakukan relaksasi, setelah 
merasa cukup. Bayangkan anda memanjat tali itu. Ingat, bayangkan saya anda memanjat 
tali tersebut. Jangan melakukanya secara real. Jangan bayangkan talinya, bayangkan saja 
anda memanjat tali di tempat yang gelap. Beberapa saat kemudian anda akan merasakan 
tubuh anda meringan dan merasakan getaran. Getaran tersebut tidak bisa dijelaskan. Tapi 
coba rasakan saja. Getaranya berbeda dengan getaran biasa. Abaikan saja getaran 
tersebut, terus pada tujuan awal anda yaitu  Astral Projection. Terus panjat talinya, 
beberapa saat kemudian anda akan langsung berada di luar tubuh anda.

Metode Ultrasono

Berbaring dengan tenang di tempat yang sangat sunyi, lakukan relaksasi standar. 
Anda akan mendengar suara mendengung, dengarkan saja suara tersebut selama 
beberapa menit. Jangan menganalisanya. Dengarkan saja dengan tenang, lalu perlahan-
lahan bayangkan suara tersebut menjadi lebih bass. Itu akan membuat kesadaran anda 
menurun dan memasuki tahap theta. Setelah itu bayangkan Vragel anda melayang.

Metode Brainwave

Dengarkan saja brainwave, namun sebelumnya lakukan relaksasi standar.
Bisa di download di sini sini

Metode Psychedelic Drugs

Ada baiknhya anda tidak menggunakan metode ini. Saya tidak mau bertanggung 
jawab apabila anda menggunakan metode ini.

Anda bisa melakukan  Astral Projection dengan menggunakan halucinogen dan 
Psychedelic Mushroom. Makan salah satu benda tersebut. Maka anda akan serasa 
melayang. Tetap konsentrasi pada tujan anda yaitu  Astral Projection.
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Metode Visualisasi

Metode ini cukup mudah apabikla anda sudah menguasai visualisasi. Anda tinggal 
membayangkan sesuati yang dapat memicu  Astral Projection.

-Bayangkan anda berada di atas balon udara yang membawa anda ke luar angkasa.
-Bayangkan anda sedang dibawa oleh awan menuju luar angkasa.
-Bayangkan anda sedang naik lift menuju tempat yang tiada habisnya.
-Bayangkan anda menuruni tangga menuju sebuah lubang hitam di bawah yang  
 sangat jauh.

Metode Robert Monroe

Masuki kondisi setengah tidur. Caranya adalah saat anda mengantuk angkat 
tangan anda. Angkat sampai anda tertidur, maka tangan akan jatuh dan membangunkan 
anda. Anda sudah berada di kondisi setengah tidur. Tenangkan fikiran, dan tetap 
menutup mata. Lihat saja pada kegelapan di depan mata anda. Bernafaslah dengan mulut 
setengah terbuka. Dan hiruplah nafas dengan hidung. Gambarlah sebuah titik dengan 
menggunakan visualisasi beberapa meter dari tubuh anda. Lalu angakt titik tersebut ke 
atas beberapa meter dari tanah. Bayangkan titik tersebut adalah anda.

Anda akan merasakan getaran. Rasakan dan hayati getaran tersebut. Belajarlah 
mengendalikan getaran tersebut. Di kaki ke kepala, dan sebagainya. Lalu bayangkan 
atau gerakan secara mental angan atau kaki anda. Apabila anda sudah bisa merasa benar-
benar menggerakanya. Kembalikan kembali. Apabila anda sudah siap. Keluarlah...

Metode Lucid Dreaming

1.Konsentrasi dan Relaks. Tutup mata dan konsenerasikan pikiran ke relaksasi 
sekujur tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kontrol pernafasan dan 
lambatkan.

2.Buka mata pikiran. Maksudnya, coba buat bayangan visual sementara mata 
kita tertutup.

3.Jaga pikiran agar tetap sadar. Inti dari Lucid Dream adalah membuat tubuh relaks 
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tetapi pikiran terjaga dalam keadaan santai. Kalau pikiran tegang, tubuh tidak akan mau 
tidur. Cara ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya 
berhitung, membayangkan diri sedang naik turun tangga, dan lain sebagainya. 
Fase 2 dan 3 dapat dilakukan sendiri sendiri atau bersamaan.

4.Ini adalah fase utama, perhatikan baik-baik. Kebanyakan orang (termasuk 
saya) sering berhasil tiba di fase ini tapi gagal masuk ke fase selanjutnya. 
Padahal barrier antara dunia nyata dan dunia mimpi sudah setipis kertas.
Saat kita tiba di hypnagogic state dalam keadaan sadar, kita biasanya akan 
mengalami sleep paralysis (yang biasa dikenal dengan diduduki jin saat tidur), 
mendengar suara-suara keras, sulit bernafas, sensasi jatuh atau berputar-putar, 
dan perasaan melayang ke dimensi lain. Kebanyakan orang akan panik dan 
terbangun. JANGAN! Tenangkan diri. Tenang saja, belum ada orang mati karena 
masuk ke alam mimpi. Pertama mungkin akan panik dan terbangun, tapi kalau 
cukup sering tiba di fase 4 ini, mudah-mudahan rasa panik itu akan hilang.

5.Ini adalah fase setelah kita berhasil tiba di alam mimpi. Kita akan mengalami 
sensasi seperti berada di ruangan atau terowongan yang gelap gulita.

6.Lalu bayangkan tubuh anda menjadi dua, atau vragel anda langsung terlepas dari tubuh 
anda.

Metode Forcing

Jangan minum segelas airpun selama satu hari. Lalu pada saat malamnya, 
makanlah beberapa sendok the garam. Lalu berbaringlah, anda harus dalam keadaan 
sangat mengantuk. Saat anda hendak tertidur, bayangkan anda sedang meminum air 
tersebut. Maka pada saat ketiduran, anda akan bermimpi memunum air tersebut. Anda 
tentu saja akan sadar dan melakukan Lucid Dreaming. Lalu bayangkan tubuh anda 
menjadi dua atau Vragel anda keluar dari tubuh di mimpi anda.

Metode Elgeran Avaga

Berbaring dan tutup mata anda. Lalu putar bola mata anda keatas, tahan selama 
mungkin. Sambil melakukanya, lakukan relaksasi dalam. Apabila anda cukup pintar 
melakukanya, anda akan langsung merasakan getaran. Saat itu adalah saat yang tepat 
untuk keluar. Lakukan cara keluar dengan langsung mengeluarkan Vragel.
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Anda boleh memilih metode yang anda rasa efektif untuk anda.

Fenomena Pre-Projection

Saat hendak melakukan Astral Projection, kita akan mengalami berbagai macam 
sensasi. Disini akan dijelaskan apa saja sensasi tersebut.

Sleep Paralyze / Tindihan,
Adalah sejenis halusinasi karena adanya malfungsi tidur di tahap 
rapid eye 
movement (REM). 

Sebagai pengetahuan, berdasarkan gelombang otak, tidur terbagi 
dalam 4 
tahapan. Tahapan itu adalah tahap tidur paling ringan (kita 
masih setengah 
sadar), tahap tidur yang lebih dalam, tidur paling dalam dan 
tahap REM. Pada 
tahap inilah mimpi terjadi. Saat kondisi tubuh terlalu lelah atau 
kurang tidur, gelombang otak tidak mengikuti tahapan tidur 

yang seharusnya. Jadi, dari keadaan sadar (saat hendak tidur ke tahap tidur paling 
ringan, lalu langsung melompat ke mimpi (REM). 

Ketika otak mendadak terbangun dari tahap REM tapi tubuh belum, di sinilah 
sleep paralysis terjadi. Kita merasa sangat sadar, tapi tubuh tak bisa bergerak. 
Ditambah lagi adanya halusinasi muncul sosok lain yang sebenarnya ini 
merupakan ciri khas dari mimpi.

Hypnagogic Tremor,
Adalah saat kita melihat hal yang seharusnya tidak ada, seperti 
warna-warrna aneh, atau sesuatu yang mudah diingat.
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Merasakan kehadiran sesuatu,
Adalah saat kita dalam kondisi hypnagogic. Kita merasakan ada sesuatu di sekitar kita, 
entah itu ada atau tidak.

Kehilangan perspective,
Adalah saat kita kehilangan arah, atau apa yang membimbing kita. Kita tidak tahu mana 
kanan dan kiri, depan belakang, atau yang lainnya. Kita juga akan merasa seperti 
kehilangan berat badan.

Suhu yang berubah,
Setelah kita melakukan Astral Projection. Kita akan menjadi lebih dingin, atau malah 
bisa saja kita kedinginan.

Sensasi Gerakan,
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Di mana anda merasakan sensasi merasa terbang, melayang, jatuh, atau tenggelam.

Mendengar suara-suara aneh,
Dimana anda mendengar suara musik yang sebenarnya tidak ada, atau mendengarkan 
suara lebah yang berdengung seperti brainwave.

Jantung Yang berdetak cepat,
Setelah anda melakukan Astral projection. Ada baiknya anda mengecek dengan 
menggunakan tensimeter digital, detak jantung anda akan meningkat.
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Mempermudah Astral Projection.

Astral Projection bukanlah hal yang sulit, meskipun membutuhkan waktu lama 
untuk mempelajarinya. Di sini anda bisa tahu apa saja yang bisa mempermudah 
Astral Projection.

-Berdoa
-Melakukan Astral Projection di saat tertentu
-Posisi Melakukan Astral Projection
-Makanan yang bisa memicu Astral Projection

Berdoa,
Di setiap detik, anda pasti selalu mengingat Tuhan kan ?. Tuhan mencintai kita dengan 
tulus, Dia bisa menghapuskan dosa kita hanya dengan berdoa dan tidak akan 
mempertanyakan dosa kita lagi. Jadi apakah anda masih meragukan kehebatan Tuhan ?, 
bahkan Tuhanlah yang menciptakan Astral Projection. Jadi, berdoalah kalian kepada 
Tuhan untuk dipermudah dalam melakukan segala urusan, salah satunya Astral 
Projection.

Melakukan Astral Projection di saat tertentu,
Waktu yang tepat untuk melakukan Astral Projection adalah 2/3 malam, sebelum tidur 
malam, dan sesudah tidur siang. Ada baiknya juga anda melakukan Astral Projection 
dengan jadwal tetap. Namun, apabila anda melakukan Astral Projection lalu ketiduran, 
jangan lakukan lagi untuk beberapa hari, apabila masih ketiduran, jangan lakukan 
selama beberapa hari lagi. Tapi jangan sampai sama jarak antara tidak melakukanya.

Posisi Melakukan Astral Projection,
Posisi yang paling sempurna adalah tidur dengan kepala menghadap ke utara. Atau juga 
dengan tidur dengan arah yang sama seperti orang ang meninggal dalam Islam.

Makanan yang bisa memicu Astral Projection,
Ada beberapa makanan yang dapat memicu Astral Projection, seperti : Pisang, jamur 
psy, halucinogen, atau makaan yang bagi anda paling tidak enak di dunia.

MORE HIGH QUALITY INDONESIAN ASTRAL HELP, VISIT www.astralstudy.proboards.com

http://www.astralstudy.proboards.com/


Astral Pr ojectio n  Ava ga , A ditya Pur w a                                             2010

Panduan di Astral Realm

Silver Chord

Silver Chord atau tali perak, adalah tali yang menghubungkan antara Vragel dengan 
tubuh fisik kita. Beberapa orang mendapati tali mereka tidak berwarna perak, dan 
bahkan ada yang tidak melihat tali sama sekali. Tali perak ini digunakan untuk telepati 
dengan tubuh fisik kita.

Pemisahan Astral Realm

Astral Realm dibagi menjadi 4 bagian, yaitu : Bagian Teratas, Tengah, Bawah, dan 
Neta.

Astral Realm bawah,
Tempat ini gelap, tapi tidak segelap malam hari. Hampir sama seperti jam 5.30 di 
Indonesia. Banyak orang menganggap tempat ini tempat dimana orang-orang yang 
tersesat saat melakukan astral projection saat pertama kali. Karena mereka bingung, 
meski begitu, mereka tetap bisa kembali.

Astral Realm Tengah,
Tempat ini adalah tempat terfavorit, disini sama seperti bumi. Ada hewan, tumbuhan, 
bahkan bangunan yang dibuat oleh orang yang pernah melakukan Astral Projection 
kesini. Tempat ini tidak bisa dijelaskan secara rasional, karena mimpi, harapan, fikiran 
disini dibentuk menjadi nyata. Bahkan aura hewanpun dapat terlihat dengan jelas. 
Tempat ini adalah tempat penuh keindahan, kedamaian, dan ketenangan. Banyak orang 
menganggapnya sebagai surga. Namun saya tidak pernah menyebut begitu, surga adalah 
tempat yang lebih indah, tidak pernah terlintas di fikiran manusia.

Astral Realm Atas,
Tempat dimana kita bisa menyembuhkan secara mental penyakit kita. Disini disebut 
surga oleh orang-orang kristen yang melakukan Astral. Mereka yakin bahwa Tuhan ada 
disini. Begitu juga orang budha, hindu, dan spiritualist. Namun hal ini tidak boleh 
dipercayai oleh orang islam begitu saja. Allah berada di Arsy.

Astral Realm Neta (Mental Plane),
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Disebut juga dengan Mental Plane, di tempat ini. Apabila anda membayangkan sesuatu. 
Maka apa yang anda bayangkan akan langsung dimanifestasikan menjadi kenyataan. 
Tempat ini tempat yang baik untuk meningkatkan kreativitas, menyenangkan diri 
sendiri, dan self service.

Penghuni Astral Realm

Astral Realm dihuni oleh beberapa makhluk dengan kecerdasan yang berbeda-
beda. Anda pun bisa berinteraksi dengan mereka. Beberapa dari mereka ada yang 
bersahabat, tapi ada pula yang tidak. Meski begitu, mereka tidak dapat menyakiti kalian.

Kita bagi saja menjadi 2 divisi dari mereka.

A.Hetanos (Manusia)

-Sleeper
-Vragel orang lain

B.Tel-Hetanos (Bukan Manusia)

-Vragel Hewan
-Jin
-Elemental (air, api, tanah, udara, listrik, dll)
-Rephesel (Fikiran kita atau orang lain yang diNYATAkan)

A. Hetanos,

Sleeper

Mereka adalah orang-orang yang tidak secara sadar masuk ke astral realm, atau orang 
yang sedang bermimpi. Anda bisa memasuki mimpi mereka. Mungkin sedikit bermain-
main dengan mereka.

Vragel orang lain
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Mereka adalah orang-orang yang juga melakukan astral projection secara sadar. Mereka 
bisa berinteraksi dengan anda. Anda dapat saling kenalan, atau meminta bantuan mereka 
apabila mereka adalah orang-orang yang sudah ahli. Dari mereka ada orang yang 
sombong, egois, dan jahat. Mungkin anda harus menyiapkan senjata untuk mereka.

B.Tel-Hetanos,

Vragel Hewan

Hewan juga mempunyai vragel, jadi apabila mereka tidur beberapa dari mereka ada 
yang memasuki astral realm.

Jin

Mereka adalah makhluk yang menyeramkan dalam bentuk mereka. Meskipun begitu, 
mereka jarang sekali terlihat. Mereka biasanaya hanya menampakan diri untuk menakut-
nakuti atau saat dipanggil.

Elemental

Mereka adalah makhluk yang sangat bersahabat. Meskipun beberapa dari mereka ada 
yang tidak bisa bertelepati dengan anda. Mereka bisa membantu anda untuk sesuatu.

Rephesel

Mereka adalah ciptaan fikiran. Mereka bisa menjadi bentuk apa saja yang diciptakan 
oleh fikiran.
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Jaga Fikiran anda !

Tentu anda tidak ingin melihat hal yang mengerikan bukan ?. Atau menyakiti orang lain 
(dengan cara memberi mimpi buruk kepada sleeper) kan?. Maka dari itu jagalah fikiran 
anda.

Berkomunikasi di astral realm

Berkomunikasi di Astral realm hanya membutuhkan konsentrasi kecil. Yaitu, dengan 
menggunakan telepati. Tentu saja telepati di sini tidak sesult telepati di dunia nyata. Ini 
membuat tidak adanya salah paham dalam berkomunikasi karena pesan terkirim secara 
emosional dan vivid(nyata).

Visi di astral realm

Penglihatan di astral realm tidaklah sama seperti di dunia fisik. Di astral realm kita bisa 
melihat 360°. Dan kita tidak bisa mengetahu perspektif secara jelas, tidak tahu mana 
kiri, kanan. Latihan untuk menggunakan compass eye ini adalah kunci untuk bisa 
bertahan di astral realm. Sekali lagi, berlatihlah !

Transportasi di astral realm

Anda sudah bisa berjalan, namun di astral realm kita akan menggunakan teleport. Kita 
hanya tinggal memikirkan kita sudah ada di tujuan kita. Atau kita meniatkan pergi 
kesana.
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Astral Abillity

Di astral realm kita mempunyai beberapa kemampuan, Salah satunya compass eye yang 
sudah di bahas di halaman sebelumnya. Disini akan dijelaskan lagi kemampuan apa saja 
yang kita miliki di astral realm.

-Compass eye
-Teleport
-Telepati
-Terbang
-Portaling
-Kinesis
-Manifestasi
-Menembus tembok
-High Memory

Compass eye
Penglihatan 360°, dan menghilangkan perspektif.

Teleport
Menghilangkan ruang dan waktu, menjelajah dengan kecepatan Super.

Telepati
Hanya dengan memikirkan apa yang ingin disampaikan, orang lain langsung bisa 
mengerti apa yang kita maksud.

Terbang
Terbang, melayang, meluncur. Entah dengan cara spidey, superman, rocket, atau 
berenang.

Portaling
Membuat sebuah portal ke plane-plane lain.

Kinesis
Kemampuan memanipulasi sesuatu dengan fikiran.
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Manifestasi
Menciptakan sesuatu haya dengan memikirkanya.

Menembus tembok
Mau masuk ke white house ?

High Memory
Anda tidak akan lupa tentang apa yang anda alami di dunia ini. Semua terekam di alam 
bawah sadar anda. Anda bisa merecall ulang kejadian masa lalu hanya dengan membuat 
sebuah studio kecil.
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Kembali ke Dunia Fisik

Anda selalu akan kembali meskipun anda tidak ingin.

Ada dua tipe kembali, yaitu terkendali dan tidak.

Apabila anda anda kembal dengan cara tidak terkendali. Bisa saja anda mengalamai 
sakit kepala. Untuk menyembuhkanya adalah tidur saja beberapa menit.

Untuk kembali secara terkendali. Niatkan kembali dan bayangkan tubuh fisik anda. 
Anda bisa saja langsung ada di dalam atau masih mengambang di atas tubuh fisik anda. 
Tutup mata saja, bayangkan anda tenggelam, terus tenggelam hingga sepenuhnya anda 
merasa berada kembali di tubuh fisik anda. Tapi jangan buka mata dulu, tetap tenang dan 
ingat-ingat apa saja yang anda alami. Lalu buka mata secara pelan-pelan.

Mengingat apa saja yang kita lakukan di astral realm

Mengingat pengalaman astral adalah hal yang 
terpenting. Supaya kita tahu bahwa kita 
benar-benar berhasil melakukan astral 
projection. 
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Tips untuk mengingat pengalaman astral.

Menggunakan affirmasi sudah cukup kuat, namun belum tentu berhasil bagi 
semua orang. Katakan bahwa anda akan mengingat semua mimpi, pengalaman astral 
anda. Katakan beberapa puluh kali. Maka anda akan berhasil mengingat pengalaman 
anda. Lakukan sebelum melakukan astral projection.

Sedang apabila anda tidak sempat untuk mengucap affirmasi. Sempatkan saja 
setelah anda terbangun dari tidur astral projection. Jangan bergerak sedikitpun, tetap 
tutup mata dan ingat-ingat apa saja yang anda alami.

Tips :

-Yakinlah bahwa anda tidak mati.
-Yakinlah bahwa anda tak terkalahkan.
-Selalu pusatkan perhatian tidak pada tubuh fisik anda apabila anda masih ingin 
berlama-lama disana.
-Tenanglah
-Apabila anda tidak dapat melihat apa-apa, katakan dalam hati “Sinari Aku”, 
“Penglihatan”
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Links

www.astralvoyage.com
www.astralavaga.co.cc
www.spellsofmagic.com (not recommended)
www.spellsandmagic.com (not recommended)
www.kaskus.us
www.crystallinks.com
www.iso-tones.com
www.bwgen.com
www.astraldynamic.com
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Penutup

Terima kasih, atas semua yang telah membaca e-book ini. E-book ini dibuat untuk 
edukasi saja. Praktek dan lain-lain adalah hak anda sebagai pembaca. E-book ini adalah 
edisi gratisan. Ada beberapa tulisan yang tidak ditampilkan. Maaf atas segala 
kekuranganya.
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Terima Kasih

Kepada Allah SWT, Rasullullah SAW, Nadya Putri Widya Subyakto, Raden Roro 
Ratna Candra Dewi, Kiky Rizky Amalia, Keluarga, Sumber-sumber yang baik, Mimpi, 
Dan yang membaca e-book ini. Serta para Moderator situs saya.

MORE HIGH QUALITY INDONESIAN ASTRAL HELP, VISIT www.astralstudy.proboards.com

http://www.astralstudy.proboards.com/


Astral Pr ojectio n  Ava ga , A ditya Pur w a                                             2010

MORE HIGH QUALITY INDONESIAN ASTRAL HELP, VISIT www.astralstudy.proboards.com

http://www.astralstudy.proboards.com/

