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Podziękowania

Chciałbym podziękować następującym osobom i organizacjom.

Na początku podziękowania dla p. Ireny Kowalówki, za bardzo ciekawe
dyskusje  na  różne  tematy,  które  dotyczyły  eksterioryzacji,  oneironautyki,
symboli  oraz  parapsychologii,  a  także  za  przeczytanie  moich  poprzednich
e- booków.

Chciałbym także podziękować Robertowi Noble,  za jego e-booka, który
pomógł  mi  w  łatwiejszej  praktyce  OOBE  na  początku  mojej  przygody  ze
zjawiskiem  eksterioryzacji,  a  także  za  dyskusję  na  temat  szoku  tlenowego.
Życzę powodzenia w dalszych eksploracjach Świata Astralnego oraz samych
udanych badań i eksperymentów Instytutu Roberta Noble.

Serdeczne  podziękowania  dla  całego  Instytutu  Monroe  za  nagrania
i informacje, które są pomocne przy praktyce OOBE, a także za promowanie
zjawiska eksterioryzacji.

Podziękowania dla wszystkich tych, którzy rozmawiali ze mną na tematy
związane  z  eksterioryzacją,  oneironautyką,  parapsychologią  i okultyzmem.
Rozmowy były naprawdę ciekawe, a towarzystwo wasze było wspaniałe.
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Wstęp

Eksterioryzacja  jest  najlepszym  sposobem,  by  odwiedzić  inne  światy.
W tym  e-booku  opiszę  jedną  z  moich  chyba  najciekawszych  podróży
astralnych. Jednak za nim do tego przejdę, napiszę coś na temat OOBE, czyli
eksterioryzacji.

OOBE  jest  doświadczeniem,  które  pozwala  każdemu  człowiekowi  na
odbycie podróży poza ciałem fizycznym. Jeżeli chodzi o sam stan OOBE, to
jest to stan oddzielenia od ciała fizycznego. Mam nadzieję, że niniejszy e-book
zachęci Ciebie do praktykowania eksterioryzacji (OOBE).
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Jesteś czymś więcej niż ciałem fizycznym.
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Rozdział 1
Początek

Był wieczór i postanowiłem opuścić swoje ciało fizyczne. Zastosowałem
mieszaną technikę, czyli połączenie technik liny oraz wiru. Po około trzydziestu
minutach zacząłem się oddzielać od ciała. Cały przebieg oddzielenia trwał dość
krótko – około minuty. Wreszcie znalazłem się poza ciałem. Jednak się bardzo
zdziwiłem tym,  co  się  stało.  Po  wyjściu  zauważyłem Świetlistą  Istotę.  Nie
mówiła do mnie, lecz słyszałem jej myśli. Powiedziała mi, żebym się jej nie
bał. Powiedziała mi, że czas odbyć podróż, w trakcie której przekaże mi dość
ważne  przesłanie.  Zgodziłem  się.  Dodam,  że  czułem  przy  Niej  miłość,
zrozumienie oraz przyjaźń.

Po pewnym czasie znalazłem się przed tunelem. Tunel był koloru, który
trudno mi jest określić. Był on pokryty lekką mgiełką. Nie wiedziałem dokąd
on prowadzi. W pewnym momencie Świetlista Istota przekazała mi, że muszę
go  przekroczyć,  aby  odbyć  tą  podróż.  Postanowiłem,  że  przekroczę  go.
Z prędkością  większą  od  prędkości  światła  lecieliśmy  przez  ten  tunel.  I po
pewnym  czasie  znaleźliśmy  się  po  drugiej  stronie  tunelu.  Świetlista  Istota
poinformowała mnie, że ta podróż ma dwa cele. Pierwszy to przekazanie mi
informacji, ale drugi pozostał tajemnicą. Nadal nie wiedziałem na czym jest ta
informacja.

Świetlista  Istota  zdaje  się  wiedziała  o  czym  myślę  i  powiedziała,  że
przekonam się niedługo. W tym momencie też podała mi rękę i poprosiła bym
jej podał też rękę. Zrobiłem to. W tym momencie ruszyliśmy w podróż, lecz już
nie przez tunel. Mijaliśmy gwiazdy i planety. Po krótkim czasie znaleźliśmy się
w  miejscu,  które  przypomina  nicość.  Byłem  lekko  zaskoczony,  że  takie  to
właśnie miejsce. Dodam, że myślałem, iż ujrzę jakieś cudowne miejsca, piękne
krainy itp. Wtedy też Świetlista Istota zaczęła do mnie mówić:

Teraz czas na krótki test sprawdzający.

Jaki test?  Spytałem lekko zaskoczony.
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Zobaczysz Powiedziała dość tajemniczo.

Wyjaśnienie pojęć: KLIK – zmiana sytuacji

Wkrótce  po  tym  znalazłem  się  w  dość  nietypowej  sytuacji.  Lecę
samolotem z kolegą. Obaj jesteśmy za sterami. Nagle coś się dzieje z silnikami.
Samolot  spada  w  kierunku  wieżowca.  Próbuję  się  spytać  kolegi  co  robić.
Jednak go obok już nie ma. Postanawiam zmienić kierunek lotu. KLIK

Znajduję  się  na  jakiejś  górze.  Nagle  widzę  rozbłysk  niedaleko  mnie.
Postanawiam z ciekawości zobaczyć, co to było. Podchodzę do tego miejsca.
KLIK

Znajduję się w małym budynku. W ręku trzymam pióro. Dostaje polecenie
bym zapisał co uważam za słuszne. Zaczynam pisać po chwili namysłu. KLIK

Znajduję się w miejscu, które przypomina piramidę. Wchodzę coraz dalej,
kieruję się jak najbardziej do środka budowli. Widzę sarkofag, czuję wielkie
pragnienie otwarcia go. Ale równocześnie wiem, że jest to nieprzyzwoite, by
otwierać  coś  takiego.  Wysuwam rękę by go dotknąć,  lecz  w pewnej  chwili
szybko cofam rękę, gdyż wiem, że nie powinienem go dotykać. KLIK

Znajduję się w miejscu, które podobne jest do Londynu z książki Georga
Orwella  „Rok  1984”.  Stoję  w  miejscu,  w  którym  Winston  Smith,  główny
bohater książki został poddany swoim największym lękom. Po chwili wchodzi
jakaś nieznana mi postać. Idzie w moim kierunku. Powoli cofam się do tyłu,
gdyż wolę zachować dystans. Jednak ta postać ciągle idzie w moim kierunku.
Po chwili przyspiesza i zaczyna do mnie biec. Już prawie mnie złapała. KLIK

Znalazłem się z powrotem w miejscu,  na szczęście Świetlista Istota też
jest.  Jestem  trochę  zdezorientowany,  tym  co  się  działo.  Wkrótce  Świetlista
Istota mówi do mnie, że przeszedłem test pomyślnie. Jednak nadal nie wiem
o co chodziło z tym testem. Po chwili Świetlista Istota telepatycznie przekazała
mi, że test ten miał sprawdzić moje reakcje, które okazały się nawet pozytywne.
Dzięki temu mogę dalej kontynuować podróż.
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Rozdział 2

Wyjaśnienie pojęć: KLIK zmiana miejsca i czasu

Nadal  byliśmy  w miejscu,  które  przypominało  nicość.  Świetlista  Istota
spytała się, czy chcę się udać w przeszłość i spojrzeć na kilka wydarzeń, które
mnie zawsze ciekawiły. Odpowiedziałem, że chcę. KLIK

Znaleźliśmy się w dość ponurych czasach – przynajmniej dla mnie. Gdzieś
w oddali usłyszałem krzyki. Spytałem się Świetlistej Istoty, czy jestem nadal
w postaci  ciała  astralnego.  Odpowiedziała,  że  tak  i  że  jestem  bezpieczny.
Postanowiłem  więc  sprawdzić,  co  to  za  krzyki.  Skoncentrowałem  się  by
przenieść  się  w  miejsce,  z  którego  dochodzą  krzyki.  Po  krótkim  czasie
znalazłem się  na miejscu.  Okazało się,  że jest  to chwila palenia kobiety na
stosie.

Za co ją chcą spalić? Spytałem Świetlistą Istotę.

Nie wiesz? Odpowiedziała.

Raczej nie.

To jest to, o czym zawsze mówisz jeśli chodzi o czasy palenia na stosie.

Na chwilę się zastanowiłem.

Palenie na stosie za herezję? Spytałem.

Nie za herezję,  tylko za  czary.  Została o nie  oskarżona. Odpowiedziała
Świetlista Istota.

Ale to jest przecież bezsens palić kogoś na stosie! Dodałem i spojrzałem na
stos, który zaczął się palić.

Był  to  jeden z  najgorszych momentów,  które  widziałem.  Powiedziałem
Świetlistej Istocie, że nie mam zamiaru patrzeć na to. KLIK

Znaleźliśmy się  w  innych  czasach.  Byłem ciekawy,  co  to  są  za  czasy.
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Spytałem się Świetlistej  Istoty w jakich czasach się znajdujemy. Odpowiedź
była trochę niejasna – musiałem się sam domyślić. W oddali usłyszałem dużą
grupę  ludzi.  Postanowiłem zobaczyć,  co  się  dzieje.  Jak  się  okazało  byli  to
żołnierze, którzy maszerowali na pole bitwy.

Co to za jedni? - spytałem.

Żołnierze pruscy. Jest piąty grudnia 1757 roku.

To gdzie jesteśmy?

W Lutyni.

Będziemy  oglądać  zwycięstwo  Fryderyka  II? Zapytałem  z  wielkim
podnieceniem.

Jeśli zechcesz, to tak. W końcu... ta podróż ma być ciekawa. Chociaż to nie
jest podróż o którą chodzi. Ale później się w nią udamy.

Dzięki. Zawsze chciałem widzieć Fryderyka II na żywo.

Byłem bardzo podekscytowany tym,  że będę mógł  widzieć  zwycięstwo
Fryderyka II, króla pruskiego. Zastosował on szyk ukośny. Było dość mgliście
na  miejscu.  Kawaleria  osłaniała  piechotę  pruską,  która  była  bardzo
zdyscyplinowana. Bitwa trwała dość długo. Dowódcy austriaccy rozpaczliwie
przerzucali swoje siły, by pokonać wspaniałą armię Fryderyka. W końcu bitwa
zakończyła się zwycięstwem samego Fryderyka. Austriacy ponieśli  sromotną
klęskę. KLIK

Znaleźliśmy się  znów w miejscu,  które  przypominało nicość.  Świetlista
Istota  poinformowała  mnie,  że  czas  na  podróż,  którą  powinienem  odbyć.
Dodała, że nie można tego przenosić już na później. Zgodziłem się, chociaż
chciałem jeszcze zobaczyć na żywo Napoleona. Ale niestety trzeba było udać
się w główną podróż.
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Rozdział 3

Jeszcze przez chwilę przebywaliśmy w miejscu przypominającym nicość.
Nadszedł czas na główną podróż, która – jak się okazało – była bardzo ciekawa.

Świetlista Istota powiedziała mi, że mogę być zaskoczony tym, co zobaczę
w trakcie tej podróży. Ale cóż. Nadszedł czas na tą podróż, więc należało ją
odbyć.

W  pewnym  momencie  ruszyliśmy  w  drogę  z  prędkością,  która
przekraczała prędkość światła. Po chwili byliśmy na miejscu. Byłem w miejscu,
które było bardzo mroczne. Nie było nic widać oprócz ciemności. Jednak po
pewnym czasie przyzwyczaiłem się do tego, a po chwili już widziałem dobrze.
Była  to  ciemna kraina,  stałem na  czymś,  co  przypominało  błoto.  Świetlista
Istota szybko pomogła mi wydostać się z tego czegoś, co przypominało błoto.
Ruszyliśmy w drogę. W pewnym momencie usłyszałem dziwne dźwięki, które
przypominały buczenie. Zobaczyłem też falę jaskrawego światła, które zbliżało
się do mnie. Świetlista Istota uniosła się w kierunku światła, ja także się tam
uniosłem.

Po chwili  znaleźliśmy się  w o wiele  przyjemniejszym miejscu.  Kraina,
którą  teraz  widziałem  była  pełna  zieleni  oraz  kolorów  dość  jaskrawych.
Ponadto czuć było bardzo przyjemną woń,  której  jeszcze nigdy nie czułem.
Spytałem się Świetlistej Istoty, co się będzie działo. Odpowiedziała mi, że czas
poznać kilka spraw.
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Rozdział 4
Jądro

Świetlista Istota opowiedziała mi o miejscu, które ma wielkie znaczenie
dla Świata Astralnego. Określiła go mianem Jądra, gdyż ten termin był dość
prosty do zrozumienia.

Otóż  Świat  Astralny  posiada  swoje  Jądro.  Jest  to  miejsce,  gdzie
rozpoczyna się istnienie ciała astralnego. Miejsce, w którym to pneuma tworzy
ciało astralne. Ciało astralne jest zbudowane z materii pneumicznej, subtelnej.
Ponadto posiada ono powłokę auryczną, która odpowiada za witalność ciała
astralnego ( nie fizycznego!). To właśnie ta powłoka odpowiada za jaskrawość
ciała astralnego. Równocześnie powłoka auryczna wpływa na aurę człowieka.
Wpływ powłoki aurycznej na aurę człowieka jest wielki.

Człowiek składa się z trzech ciał. Składa się on z ducha, który znajduje się
w ciele  astralnym,  ciała  astralnego  oraz  ciała  fizycznego.  Duch  tak  jak  jest
napisane powyżej, znajduje się w ciele astralnym. Ciało astralne, inaczej ciało
subtelne  składa  się  z  materii  penumicznej,  subtelnej.  Do  ciała  astralnego
dochodzi świadomość, którą człowiek zachowuje w trakcie podróży astralnych,
doświadczeń z pogranicza śmierci (NDE) oraz samej śmierci. Bez świadomości
człowiek nie mógłby zapamiętać np. śmierci klinicznej i tego, co w trakcie niej
robił  oraz  tego,  gdzie  się  znajdował.  Po  ciele  astralnym  jest  jeszcze  ciało
fizyczne, które to można porównać z pojazdem, do którego się wsiada.

Świetlista Istota też powiedział coś na temat eksterioryzacji.

Zjawisko  eksterioryzacji  jest  zjawiskiem  naturalnym.  Każdy  człowiek
posiada takową umiejętność. Ponadto zwierzęta także posiadają ciało astralne,
przez co także mogą odbywać podróże poza ciałem.

Zjawisko to nie powinno być nazywane doświadczeniem okultystycznym.
Nie jest oni powiązane z okultyzmem, gdyż jest to zjawisko naturalne. W trakcie
podróży  poza  ciałem  człowiek  może  odbywać  podróż  po  określonych
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wymiarach Świata Astralnego. Wyższe wymiary, jak właśnie ten, są dostępne
jedynie w trakcie podróży takich jak ta. Ci, którzy uważają eksterioryzację za
dzieło demoniczne, kierowane przez demony – są osobami, którzy znajdują się
w całkowitej nieświadomości.

Jeżeli ktoś próbuje Cię zniechęcić do eksterioryzacji, znaczy to, że jest nie
tylko  w całkowitej  nieświadomości,  ale  też  w stanie  zaślepienia.  Najczęściej
takie  zaślepienie  spowodowane  jest  religią,  która  ogranicza  świadomość
człowieka.

Niektóre  religie  przyjmują  zjawisko  eksterioryzacji  za  coś,  co  jest
pozytywnym doświadczeniem. Mają rację, ale i tak nie są one idealne. Religia,
która  potępia  zjawisko  eksterioryzacji,  próbuje  straszyć,  łączy  je  z siłami
demonicznymi  jest  religią,  której  celem  jest  jedynie  manipulowanie
człowiekiem.

Ponadto religia nie jest potrzebna człowiekowi. Mówienie, że dzięki religii
można dostąpić tzw. nieba jest głupotą. Do takiego stanu prowadzą czyny, a nie
religia i wiara. Głównym celem człowieka na Ziemi powinno być korzystanie
z życia, które ma. Jednak nie może on korzystać z niego tak, by ograniczać inne
osoby i ich życia.

Po tej  rozmowie Świetlista Istota zaczęła migać dość jasnymi kolorami,
które były zbliżone do takiej  zieleni,  chociaż nie była to zieleń. Spojrzałem
prosto  na  nią.  Coraz  bardziej  promieniowała  jasnymi  kolorami.  Po  chwili
usłyszałem wewnątrz głos Świetlistej Istoty Już czas. KLIK

Znaleźliśmy się w innym miejscu, które było piękne, chociaż poprzednie
było  piękniejsze.  Byłem  ciekawy  co  się  może  wydarzyć.  Wewnątrz  siebie
ciągle się pytałem Co teraz? Co będzie? KLIK
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Rozdział 5
Septima

Znaleźliśmy  się  w  kosmosie,  na  orbicie  jakiejś  planety.  Widok  był
przecudowny.  Widziałem  wody,  zieleń,  chmury.  Planeta  ta  przypominała
Ziemię, gdyż była równie zielona, chociaż z przewagą akwenów. W pewnym
momencie zapragnąłem zobaczyć planetę przy powierzchni.  Świetlista  Istota
również  była  z  tego  zadowolona,  gdyż  dodał,  że  i  tak  mam  odwiedzić  tą
planetę.  Nazwałem  ją  wtedy  właśnie  Septima  –  nazwa  została  wymyślona
przeze mnie, gdyż była to pierwsza lepsza nazwa.

Zacząłem lecieć w kierunku Septimy. Jednak nie leciałem szybko, gdyż
chciałem  się  rozkoszować  tą  chwilą,  która  była  dla  mnie  niczym  ekstaza.
Byłem w dodatku bardzo podekscytowany. Ciekawiło mnie, czy istnieje na niej
życie. Jeszcze trochę i będę na lądzie. I już... Jestem na miejscu. Lekko lewituję
nad ziemią (spowodowane jest to tym, że jest to OOBE).

Widoki były wspaniałe. Widziałem piękne niziny, które przepełnione były
zielenią , w dodatku przepływały przez nie rzeki. Słońce akurat znajdowało się
nisko,  chyba  był  poranek.  Postanowiłem  pozwiedzać  nową  planetę.
Postanowiłem  znaleźć  się  w  małym  lesie,  który  zobaczyłem  niedaleko  od
miejsca, w którym się znajdowałem. Po chwili wleciałem do lasu. Zauważyłem,
że były tam podobne owoce do tych ziemskich, to samo dotyczyło niektórych
grzybów.  Jednak  inne  rośliny  w ogóle  nie  były  podobne  do  ziemskich.  Na
przykład  roślina  przypominająca  kaktusa,  która  miała  około  trzech  metrów
wysokości, a na czubku piękny, lekko fioletowy kwiat. Później postanowiłem
znaleźć  się  nad  oceanem  (nie  wiedziałem  co  mam  robić,  gdyż  byłem  tak
zaciekawiony wszystkim). I po chwili lewitowałem nad wodą. Zbliżyłem się do
klifu i na niego wleciałem. Widok był naprawdę piękny. Woda pięknie odbijała
promienie słońca. Byłem ciekawy, czy znajdują się też na Septimie jakieś góry.
Dlatego postanowiłem to  sprawdzić.  Jednak musiałem ich  szukać,  gdyż  nie
mogłem  się  skupić  skoro  nie  wiedziałem  nic  na  temat  Septimy.  Byłem

11



Dawid Wiktor - Moja podróż OOBE

skoncentrowany tylko na locie przed siebie. Nie wiem ile czasu mi to zajęło, ale
wkrótce znalazłem się na małej górze. Ogólnie widok był fajny, ale po chwili
znalazłem się w innym miejscu. Byłem zdziwiony. Świetlista Istota dotknęła
mnie  w astralne  ramię.  Powiedziała,  że  podróż musi  się  odbyć cała,  a  czas
idzie.  Wiedziałem,  że  znów  będzie  „skok”  w  inne  miejsce.  Zostałem
poinformowany,  że  czas  cofnąć  się  w przeszłość.  Byłem lekko zaskoczony,
gdyż przecież wcześniej mogliśmy się cofnąć, a nie teraz. No ale cóż... trzeba to
trzeba.  Zgodziłem się,  ale  poprosiłem jeszcze  o  minutę  na  zapamiętanie  tej
cudownej planety. Świetlista Istota się zgodziła.

Uniosłem  się  wyżej,  by  móc  lepiej  zobaczyć  całe  piękno  tej  planety.
Spojrzał  w  kierunku  nizin,  następnie  na  ocean.  Starałem  się  jak  najwięcej
zapamiętać, by móc później sobie to przypomnieć.

Już czas nadszedł, Dawidzie. KLIK
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Rozdział 6
Centrum

Znaleźliśmy się w dość nietypowym miejscu. Nic nie było widać, gdyż
niczego  nie  było.  Spytałem  się  Świetlistej  Istoty,  po  co  tu  jestem.
Odpowiedziała,  że  muszę  być  cierpliwy.  Po  dłuższym  czasie  miałem  się
zapytać  „ile  jeszcze?”,  kiedy w pewnym momencie  zobaczyłem,  że  coś  się
zaczyna dziać.

Patrzyłem  się  na  bardzo  małą  kulę,  która  była  bardzo  rozżarzona.
W pewnym momencie nastąpił rozbłysk i cała materia się rozproszyła. Przez
chwilę ciężko było mi się dostosować do nowej sytuacji i tego, co się działo.
Spoglądałem jak materia się rozprasza po całej nicości. Jednak nie mogłem się
domyślić o co chodzi. I tak się przez chwilę zastanawiałem. Świetlista Istota
zdaje się, że znów wiedziała, że nie wiem nic. 

Muszę Ci chyba to pokazać tak, byś zrozumiał.

Po chwili zbliżyliśmy się do Centrum. Widziałem dwa dyski, które krążyły
wokół małej kuli energii. Dwa dyski był naprzeciwko siebie, wydawało się, że
się goniły. Jeden dysk kręcił się wokół własnej osi w lewo, a drugi w prawo.

Po dłuższym czasie namysłu, domyślałem się, że chodzi o równowagę. Ale
co ma równowaga do eksplozji?  Otóż Świetlista  Istota wytłumaczyła mi to.
Jeden  dysk  to  materia,  drugi  to  antymateria.  Obydwa  dyski  walczyły
o dominację.  To samo dotyczy życia  i  śmierci.  Życie  i  śmierć  to  takie  dwa
dyski, które ciągle krążą wokół człowieka. Wkrótce życie się pogarsza, gdyż
człowiek się starzeje. Dysk się kruszy, przez co staje się słabszy. W pewnym
momencie dochodzi do całkowitego unicestwienia. Dysk śmierci jednak uderza
w  dysk  życia,  przez  co  obydwa  dyski  się  łączą.  Oznacza  to  powrót  do
wcześniejszej formy – praformy. Dyski krążą i walczą. W końcu się zderzają ze
sobą i wracają do praformy, czyli tego, co było przed.

Dyski  te  oznaczają  także równowagę między fizycznym światem i jego
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materią a światem astralnym i materią astralną.

Przez chwilę patrzyłem jeszcze na te dyski.  Ich prędkość była stała,  co
było  ciekawe,  gdyż  zawsze  myślałem,  że  śmierć  może  przyspieszyć  swoje
kroki.

Świetlista  Istota  dodała  od  siebie  to,  że  człowiek  też  jest  świadkiem
„tańca” dysków. Obserwujemy bowiem to, że cywilizacja zajmuje coraz więcej
miejsc,  które  niegdyś  były  lasami.  Jednak  przyroda  po  pewnym  czasie  się
odbudowuje. Ponadto natura raz na pewien czas pokazuje, że to nie człowiek
jest panem całego świata i że nie może wszystkiego niszczyć. KLIK
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Rozdział 7
Piekło

Pojawiliśmy się w jakimś nieprzyjemnym miejscu. Świetlista Istota spytała
się:  Czy wierzysz w to,  że piekło istnieje?  Ja odpowiedziałem, że nie.  Moja
odpowiedź okazała się prawidłowa, gdyż Świetlista Istota powiedziała, że nie
ma takiego miejsca jak piekło.

Piekło nie istnieje. Mianem piekła można nazwać pewien stan, który jest
niczym innym jak nagromadzeniem negatywów na ciele astralnym.  Spytałem
się:  Czym jest negatyw?  Odpowiedź:  Negatyw to jest to, co zostaje na ciele
astralnym. Negatywem są wyrzuty sumienia,  zmartwienie.  Negatyw powstaje
przykładowo podczas  morderstwa.  Osoba,  która  zamordowała  kogoś ma na
swoim ciele  małą  plamę,  która  ciągle  się  powiększa.  Po pewnym czasie  ta
osoba  zaczyna  mieć  wątpliwości,  czy  morderstwo  było  słuszne.  Mija  czas,
a wyrzuty  sumienia  stają  się  coraz  większe.  Ciało  astralne  zostaje  bowiem
zarażone negatywem. Można to porównać do puchu. Sam puch może się unosić
w górę. Jednak kiedy zostanie oblany substancją, którą wy ludzie nazywacie
smołą,  to  puch  ten  się  nie  uniesie.  Ciało  astralne,  które  jest  oblepione
negatywem nie może się wnieść w wyższe wymiary Świata Astralnego. Znajduję
się  ono  w  Pierwszym  i  Drugim  wymiarze,  gdyż  dalsze  wymagają  bardziej
subtelnych  wibracji.  Negatyw  uniemożliwia  podniesienie  wibracji.  Jedyna
nadzieja dla takiej  osoby to  albo pomoc od jakiegoś bytu astralnego,  który
znajduje się w wyższym wymiarze, albo też oczyszczenie. Oczyszczenie polega
na wyzbyciu się negatywu. Dzięki temu można znaleźć się w trochę wyższym
wymiarze. Oczywiście piekło tych dwóch wymiarów polega na tym, że żaden
byt tam się znajdujący nie może wznieść się w wyższe wymiary bez pomocy lub
oczyszczenia,  a także to,  iż znajduje się w wymiarze,  który zamieszkany jest
przez byty oblepione negatywem.

Piekło  nie  jest  żadnym  miejscem,  które  istnieje.  Jest  to  stan  ciała
astralnego, który nie pozwala na wzniesienie się w wyższe wymiary.  Jednak
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z tego  stanu  można  się  wydostać.  Wymagana  jest  pomoc  innego  bytu
astralnego, bądź też oczyszczenie, które jest długim procesem. Ważne jest też,
by sobie wybaczyć wszystkie czyny, które wylały ten negatyw. Jest  to trudny
proces, który może trwać bardzo długo. Jednak po pewnym czasie można się
wydostać z niższych wymiarów Świata Astralnego.

KLIK. Znaleźliśmy się w bardziej przyjemnym miejscu. Świetlista Istota
zaczęła dalej mówić.

Ciało astralne podatne jest  negatyw,  gdyż ciało to  składa się  z  materii
astralnej,  ducha  i  świadomości.  Ponadto  ciało  astralne  jest  wypełnione
emocjami, które właśnie mogą przyciągnąć negatyw, albo też go odepchnąć.
Tylko emocje i silna wola mogą pomóc w pozbyciu się negatywu. Sama pomoc
bytu nie może oczyścić bez pragnienia bycia oczyszczonym. KLIK
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Rozdział 8
Przyjaciel

Świetlista Istota znalazła się na miejscu trochę później niż ja. Pojawiła się
chwilę  później  po  tym,  jak  się  znalazłem na  miejscu.  Jednak po przybyciu
opowiedziała mi, że jest ze mną połączona mentalnie.

Każdy człowiek ma swojego Opiekuna. Jednak ludzie nie wiedzą zbyt dużo
o  tym,  co  jest  dla  nich  niekorzystne.  Opiekun  ma  za  zadanie  pomagać,
prowadzić człowieka przez życie, a także mu towarzyszyć. Istota, która zostaje
Opiekunem robi to z własnej woli. Jest ona przywiązana do człowieka. W ciągu
całego życia nie zmusza człowieka do żadnych decyzji. Może pomóc, ale nie
może zmusić. Człowiek ma prawo samemu podejmować decyzje i nimi kroczyć
przez życie, a Opiekun mu nadal towarzyszy. Opiekun to taki przyjaciel, który
jest z człowiekiem zawsze. Nigdy go nie opuści. Po prostu jest i pomaga.

Z Opiekunem można się skontaktować na wiele sposobów. Czasami są to
kontakty we śnie, a czasami w trakcie śmierci klinicznej. Ponadto można się
w każdej  chwili  skontaktować  z  Opiekunem  dzięki  nazywanemu  przez  was
channelingowi. Jest to bardzo dobry sposób na kontakt, który pozwala nie tylko
usłyszeć  głos,  ale  także  pozwala  zobaczyć  Opiekuna.  Ale  rozmawiać
z Opiekunem można także w dość prosty sposób. Wystarczy się połączyć, czyli
go poprosić i pragnąć tego. A później powinien się pojawić kontakt mentalny.
Można rozmawiać z Opiekunem.

Ty Dawidzie rozmawiasz często z Opiekunem. Tak naprawdę każdego dnia
rozmawiasz. Nie wiesz nieraz o tym, gdyż często te kontakty są tak proste, że
trudno Ci jest w to uwierzyć.

Dalsza rozmowa trwała długo, ale z powodów tego, że dotyczyła ona już
mnie – nie ujmę jej w tym rozdziale.

Natomiast  dodam  to,  że  człowiek  posiada  takiego  Opiekuna.  Bardzo
dobrym sposobem na kontakt jest tzw. channeling. Jest to najprostszy sposób na
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skontaktowanie się ze swoim Opiekunem, który zawsze jest przy człowieku.
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Rozdział 9
Channeling

Ten  rozdział  postanowiłem  poświęcić  channelingowi,  czyli  inaczej
kanałowaniu.

Definicja

Channeling  –  fenomen  parapsychologiczny,  będący  przedmiotem  wiary
osób  związanych  z  tzw.  nową  duchowością  i  New  Age,  polegający  na
przesyłaniu  przez  transcendentny  ośrodek  emisyjny  (np.  Jezus  Chrystus,
aniołowie,  bogowie  greccy)  za  pomocą  "kanału"  (termin  zaczerpnięty
z kanałów radiowych lub telewizyjnych) pewnych treści do osoby znajdującej
się  w  transie  lub  w  stanie  zaburzonej  świadomości.  Kontakt  ten,  zdaniem
wierzących, następuje drogą pozazmysłową, kanałem mentalnym, na ogół bez
użycia języka werbalnego.

Channeling umożliwia  kontakt  z  Opiekunem, który w ten sposób może
przekazać nam więcej informacji. Ponadto można dzięki niemu skontaktować
się  z  innymi  bytami  duchowymi.  Channeling  może  dotyczyć  także  energii,
które przepływają przez nasze ciało.  Tak naprawdę każdy człowiek na swój
sposób  „kanałuje”.  W końcu  do  życia  potrzebna  jest  energia.  A ta  energia
przepływa przez nasze ciało, czyli właśnie „kanałuje”.

Dlaczego  warto  praktykować  channeling?  Dlatego,  że  w  ten  sposób
możemy  mieć  bezpośredni  kontakt  z  naszym  Opiekunem.  Możemy  z  nim
porozmawiać na różne tematy,  poprosić go o pomoc, albo też się  po prostu
z nim spotkać.

Podczas  takiego  kontaktu  można  czuć  wielkie  emocje  i  uczucia  oraz
podniecenie tym, że doszło do kontaktu z innym bytem duchowym.

Opiekun jest zawsze przy każdym człowieku i pomaga w drodze życiowej.
Jest on w momencie, kiedy jesteśmy chorzy, zdrowi, smutni, szczęśliwi. Nigdy
nas on nie opuszcza. Opiekun jest po to, by być przy człowieku do końca życia.
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Rozdział 10
Kontakt z Opiekunem

Opiekun może się z nami skontaktować jeśli zechce. Wtedy dochodzi do
natychmiastowego  kontaktu.  Jednak  nie  zdarza  się  to  zbyt  często.  Ale  taki
kontakt  wzbudza  wiele  emocji.  Mogą  być  to  emocje  pozytywne  –  miłość,
radość, spokój – albo negatywne – strach, zaskoczenie.

Kontakt z Opiekunem można też nawiązać jeśli chcemy takiego kontaktu.
Można  tutaj  zastosować  channeling,  medytację,  albo  też  inną  formę
komunikacji. Ponadto w trakcie wyjścia z ciała także można nawiązać z nim
kontakt przebywając poza swoim fizycznym ciałem. Jest to dobra wiadomość
dla każdego praktyka eksterioryzacji (OOBE).

Czasami  w trakcie  OOBE może  dojść  do kontaktu  po pewnym czasie.
Pojawia się wtedy Opiekun, z którego bije miłość, przyjaźń, błogi spokój. Jest
to bardzo pozytywne spotkanie.  Oczywiście można być wtedy zaskoczonym
tym, co się stało. Ale należy wtedy kontrolować swoje emocje, gdyż mogą one
przerwać kontakt z Opiekunem i spowodować powrót do ciała.
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Rozdział 11
Multiwszechświat

Ja  i  Świetlista  Istota  pojawiliśmy  się  w  dość  ciekawym  miejscu.
Zauważyłem, że w tym miejscu istnieje wiele rzeczywistości. Świetlista Istota
zaczęła  mi  opowiadać  wiele  na  temat  tego,  że  istnieje  Multiwszechświat,
a nawet większa ich liczba.

Multiwszechświat  jest  zbiorem  wszechświatów.  Nie  ma  jednego
wszechświata,  gdyż  jest  ich  ogromna  ilość.  Ziemia  znajduje  się
w rzeczywistości  Focus  7,  tak  samo  jak  planeta,  którą  widziałeś.  Ta
rzeczywistość  jest  stabilna  w przeciwieństwie  do  Focus  5  i  Focus  8.  Świat
Astralny  jest  ponad  Multiwszechświatem.  Jest  on  światem,  który  jest
nieskończony, nie podlega czasowi. Natomiast każdy Multiwszechświat podlega
ograniczeniom czasowym. W dodatku może on ulec  zniszczeniu.  Zniszczenie
Multiwszechświata  polega  na  autodestrukcji.  Aby  mógł  ulec  autodestrukcji
musi spełnić warunek – wszystkie wszechświaty w nim muszą ulec zniszczeniu.

Wszechświat się stale rozszerza, to samo dotyczy Multiwszechświata. On
też się rozszerza. Może on też ulec zniszczeniu. Natomiast Świat Astralny jest
niezniszczalny,  nieograniczony,  nieskończony,  ponad  czasem  i  ponad
przestrzenią.

Wasi badacze trafnie obliczyli wiek waszego wszechświata. Jednak nie uda
im  się  obliczyć  wieku  kilku  Multiwszechświatów.  Wiedza  na  ten  temat  jest
dostępna jedynie w Świecie Astralnym. Tylko tam można się tego dowiedzieć,
co  jednak  nie  jest  łatwe,  gdyż  trzeba  osiągnąć  wysoki  poziom wibracji.  Ty
mógłbyś poznać wiek wszystkich Multiwszechświatów w trakcie tej podróży, ale
nie mogę ci tego przekazać. Musisz jeszcze poczekać aż twoje wibracje osiągną
wysoki poziom subtelny. Jest to już bliskie, ale i tak musisz jeszcze poczekać.

Multiwszechświaty  ciągle  się  rozszerzają,  ale  jednocześnie  ulegają  też
zniszczeniu.  W ten  sposób  zachowana  jest  równowaga  pomiędzy  istnieniem
a nieistnieniem. Jest to normalne prawo.
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Multiwszechświaty  są  zbudowane  z  materii  fizycznej  oraz  materii
astralnej.  Ponadto  posiadają  one  też  energię,  bez  której  żaden
Multiwszechświat nie mógłby istnieć. Materia fizyczna to po waszemu materia
i antymateria.
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Rozdział 12
Jądro

Jedna z największych tajemnic

Dlaczego energia jest potrzebna? - spytałem.

Wreszcie zadałeś bardzo ważne pytanie. Poznasz więc tajemnicę powstania
świata, życia oraz istnienia.

Świetlista  Istota  powiedziała,  że  powinienem  tajemnicę  przekazać
każdemu, kto zechce ją poznać. KLIK

Nagle znaleźliśmy się znów w Jądrze. 

Energia jest potrzebna, by cokolwiek mogło istnieć. Sama materia fizyczna
oraz astralna nie może utworzyć niczego. Zasada jest taka jak przy pieczeniu
chleba. Potrzebne są składniki,  czyli  materia astralna i fizyczna. Jednak, by
powstał chleb potrzebna jest ręka, która będzie to ugniatać. I tym właśnie jest
energia.  To ona nadaje kształt.  Bez niej  nic  by nie powstało.  Gdyby znikła,
świat przestałby istnieć.

Cała  tajemnica  stworzenia  świata,  to  nic  innego  jak  energia,  która  to
stworzyła  wszystko.  To  ona  dała  początek  temu  co  fizyczne,  to  ona  jest
potrzebna,  by mogło zaistnieć życie.  Większość religii  ukrywa ten fakt,  gdyż
taka  tajemnica  daje  im  wysoką  pozycję,  a  także  dużą  władzę.
Dawidzie. Tajemnicą stworzenia jest energia, która wprawia wszystko w ruch,
która daje życie. To energia stworzyła życie i je podtrzymuje. Bez niej nic by nie
mogło istnieć. Spójrz na to.

Popatrzyłem  się  na  jeden  z  dysków,  który  się  zaczął  otwierać.
Z ciekawością czekałem, aż się ten dysk otworzy. Po chwili dysk zaczął szybko
pulsować, a wokół niego zaczęła się gromadzić energia z zewnątrz. Kilka chwil
później  i  dysk zaczął  wydawać dźwięk,  który przypominał  dzwonienie.  Ten
dźwięk wkrótce później przerodził się w buczenie, które było bardzo głośne.
Dysk zaczął się obracać wokół własnej osi. Ta rotacja była bardzo szybka.
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Po pewnym czasie dysk się otworzył już w połowie.  Ze środka energia
zaczęła  się  wydostawać  na  zewnątrz.  Nagle  potężne  uderzenie  rozerwało
barierę,  która  otaczała  ten  dysk.  Energia  z  bariery  połączyła  się  energią
wewnętrzną  tego  dysku.  I  w  tej  chwili  dysk  się  otworzył,  a  ze  środka
emanowało delikatne, jaskrawe światło o kolorze zbliżonym do koloru białego,
jednak bardziej jasnego i subtelnego.

A teraz popatrz Dawidzie na to, co się stało obok tego dysku.

Okazało się, że właśnie obok dysku zaczęło coś powstawać. Jak się później
okazało – był to kolejny wszechświat, a raczej Multiwszechświat. Oczywiście
jeszcze panował chaos, ale po chwili wszystko zaczęło nabierać kształtów.

Każdy Multiwszechświat do powstania potrzebuje tylko energii. To energia
dokona powstania wszelkiej  materii  fizycznej.  Ta materia jest  materią,  która
może tworzyć.  Określa się  ją mianem materii  stworzenia.  Jest  to  połączona
energia i  materia astralna, która osiągnęła określony poziom wibracji,  dużo
mniej subtelny niż czysta energia lub czysta materia astralna. Materia fizyczna
powstała dzięki materii astralnej, która posiada bardzo niski stan subtelności
wibracji. Jednak bez energii ta materia byłaby jedynie zwykłą materią, która
nic nie może.

To Świat Astralny i jego materia astralna oraz energia daje początek życiu.
Często mówi się, że ludzie są dziećmi gwiazd. W pewnym sensie jest to prawda.
Te gwiazdy  jednak  to  nie  gwiazdy fizyczne,  tylko  energia.  Ludzie  żyją  tylko
dlatego, że mają ciała astralne. Wszyscy ludzie, wszystkie zwierzęta mają ciało
astralne. Mówienie, że zwierzęta nie mają ciała astralnego jest wprowadzeniem
w błąd. Wiesz dobrze o tym. Człowiek ma ciało astralne, zwierzę też ma ciało
astralne. W Świecie Astralnym możesz spotkać zwierzęta, które są tam obecne.
Wszystko co żyje znajdzie się kiedyś w Świecie Astralnym.

Poznałeś tajemnicę życia i stworzenia. Musisz ją przekazać innym, gdyż
każdy człowiek powinien o tym wiedzieć.  Wytłumaczę ci  dlaczego ludzie nie
znają tej tajemnicy. KLIK
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Rozdział 13

Znaleźliśmy  się  w  dość  przyjemnym i  cichym miejscu.  Było  to  jakieś
pustkowie  w Astralu,  więc  mogliśmy spokojnie  rozmawiać na  każdy temat.
Świetlista Istota od razu zaczęła mówić.

Człowiek  zapomniał  o  swoim  astralnym  pochodzeniu.  Zanim  był
w fizycznym  ciele  znajdował  się  Świecie  Astralnym.  Po  przyjściu  na  świat
fizyczny znajdował się w pierwszej inkarnacji. Wtedy jeszcze pamiętał wiele na
temat Świata Astralnego oraz tego,  skąd pochodzi.  Jednak po latach zaczął
zapominać o swoim pochodzeniu. Powoli zaczął oddawać się temu, co fizyczne.
Po  śmierci  pragnął  jeszcze  raz  żyć  na  świecie  fizycznym.  W  ten  sposób
rozpoczęła się kolejna jego inkarnacja. Oczywiście znalazł się w innym ciele.
Wtedy  właśnie  zapomniał  o  swoim  astralnym  pochodzeniu.  Stracił  też
umiejętność  opuszczania  ciała  fizycznego.  W  ten  sposób  został  w  świecie
fizycznym na  stałe.  Oczywiście  umiejętność  eksterioryzacji  została  uśpiona.
Dopiera po pewnym czasie część ludzi zorientowała się, że jednak nie mogą oni
pochodzić  z  tego,  co  fizyczne.  Zaczęli  szukać.  Zorientowali  się,  że
rzeczywistość, która ich otacza nie może być jedyną rzeczywistością.

Mijał czas, a ludzie z powrotem nauczyli się wychodzić z ciała, tak jak np.
ty Dawidzie. Ta grupa ludzi, którzy opuszczają ciało jest grupą poszukiwaczy.
Jednak ci poszukiwacze kiedyś odnajdą prawdę i zrozumieją, że mogą wrócić
już  do  domu  na  stałe.  W  ten  sposób  nie  będzie  już  ich  inkarnacji,  gdyż
pozostaną w Astralu. Ale ci, co są nieświadomi, będą dalej inkarnować. Być
może już nigdy nie wrócą do domu, gdyż to, co fizyczne panuje nad nimi.

Jednak  w  twoim  przypadku  jest  lepiej,  gdyż  opuszczasz  swoje  ciało
i podróżujesz  poza  nim.  Ponadto  odbywasz  tą  podróż,  która  z  pewnością
pomoże tobie i innym. To wszystko już na ten temat Dawidzie.
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Rozdział 14
Lot

KLIK.  Okazało  się  tym  razem,  że  jesteśmy  w  normalnym  wymiarze
Świata  Astralnego.  Świetlista  Istota  zaczęła  mnie  oprowadzać  po  Świecie
Astralnym.

Po chwili znaleźliśmy się w dość pięknym miejscu. Kolory tego miejsca
jest  trudno  mi  opisać.  Mogę  ująć,  że  były  bardzo  jaskrawe.  Przeplatała  się
zieleń, lazur, a także kolor pomarańczowy. Słyszałem też piękną muzykę, która
była  bardzo  przyjemna  dla  ucha,  a  nawet  więcej  niż  przyjemna  –  była
wspaniała.

Później  polecieliśmy  w  inne  miejsce,  które  podobne  było  do  pustyni.
Jednak z drobną różnicą – była ona przyjaznym miejscem. Zawirowałem kilka
razy  i  znalazłem  się  na  niej.  Widok,  który  się  rozciągał  był  naprawdę
przyjemny. Gdzieś w oddali zobaczyłem jakieś miejsce, z którego biła wielka,
pozytywna energia. Postanowiłem się tam udać i po chwili byłem na miejscu.
Były tam dwie istoty astralne. Jedna się do mnie zbliżyła i przez dłuższą chwilę
mnie  obserwował.  Wiedziała,  że  nie  jestem  ze  Świata  Astralnego,  dobrze
wiedziała o moim ziemskim pochodzeniu.

Po chwili przyleciała do mnie Świetlista Istota, która ciągle mnie goniła,
gdyż się za bardzo oddaliłem – jak się okazało. Powiedziała, że powinienem
uważać w tej części Astrala. Chwilę później zbliżyła się do nas chmura energii,
a po chwili pojawiło się światło i usłyszałem niebiańską muzykę. W jednym
momencie zaczęliśmy się unosić. Później był już tylko sam tunel, przez który
zaczęliśmy się przemieszczać.

To była bardzo ciekawa podróż. Tunel przypominał coś w rodzaju tunelu
czasoprzestrzennego.  Widziałem  w  trakcie  tej  podróży  gwiazdy.  Nie  wiem
z jaką prędkością lecieliśmy przez tunel, ale musiała być ona ogromna, gdyż
szybko  mijaliśmy  kolejne  gwiazdy.  Ta  podróż  niebyła  już  zwykłą  podróżą
astralną,  tylko kosmiczną podróżą astralną.  W tunelu było dość  przyjemnie,
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chociaż trochę mocniejsze były wibracje, co było trochę nieprzyjemne. Jednak
dla  takiej  podróży  można  znieść  ten  problem.  Tunel  był  też  przepełniony
ogromną masą energii,  która podtrzymywała  tunel  w trakcie  naszej  podróży
przez niego.

Jak się okazało, oprócz nas podróżował także jeszcze jeden byt astralny.
Jednak nie zwracaliśmy na niego większej  uwagi.  Po dłuższym czasie tunel
zaczął zmieniać kolory, od lekko złotego koloru do lazurytu. Zmieniał się także
poziom  wibracji  w  tunelu.  Stawał  się  on  bardziej  przyjemny,  a  po  chwili
wszystkie  nieprzyjemności  związane  z  wibracjami  znikły.  Były  one  teraz
neutralne. Spojrzałem gwiazdy, które mijaliśmy z ogromną prędkością. Udało
się  mi  także  zobaczyć  inną  galaktykę,  do  której  zmierzaliśmy.  Jednak
wiedziałem, że pobyt w niej będzie krótki, gdyż w końcu trzeba będzie wracać.
Postanowiłem nie myśleć o tym i kontynuowałem podróż.
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Rozdział 15
Powrót

Jak  się  jednak  okazało,  to  był  koniec  mojej  podróży.  Świetlista  Istota
poinformowała  mnie  o  tym.  Po  krótkiej  chwili  wylecieliśmy  z  tunelu.
Znalazłem  się  nad  swoim  ciałem,  które  spoczywało  w  bezruchu  na  łóżku.
Byłem  przygnębiony  końcem  tej  podróży,  która  była  dla  mnie  bardzo
przyjemna i wspaniała. Zrozumiałem jednak, że muszę wrócić.

Czy kiedyś znów będziemy podróżować razem?  Zapytałem się Świetlistej
Istoty.

Nie  musisz  się  o  to  martwić.  Świetlista  Istota  otworzyła  się.  Jeszcze
odbędziemy  wiele  podróży  po  Świecie  Astralnym.  Jednak  teraz  musisz  już
wracać, gdyż ta podróż się skończyła.

Czyli to już koniec takich podróży?

Nie ma początku i nie ma końca, gdyż wszystko może tylko trwać. To jest
początek  twojej  nowej  przygody.  Dzięki  tej  podróży  poziom  subtelności
podniósł się u ciebie. Dzięki temu możesz udać się w wyższe wymiary, które
widziałeś.  Poza  tym...  odkryłeś  też  coś  nowego  i  dużo  się  nauczyłeś.
Żegnaj Dawidzie.

Wysunąłem rękę w kierunku Świetlistej Istoty, która zaczęła wirować. Po
krótkim czasie zniknęła. Byłem już sam. Przez długi czas znajdowałem się poza
ciałem w swoim pokoju. Spojrzałem na swoje ciało. Zacząłem się pytać, czy
jest sens wracać, czy jeszcze może gdzieś się udać. Ale przypomniałem sobie
słowa Świetlistej Istoty, która poradziła, bym powrócił do ciała. Podleciałem
nad swoje ciało. Ustawiłem się dokładnie nad nim. Powoli zacząłem się zbliżać
do niego. Poczułem jak wchodzę w fizyczne ciało. I wróciłem z powrotem do
swojego ciała.
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