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Wstęp

OOBE – doświadczenie poza ciałem (z ang. out of body experience) –
jest to doświadczenie i zjawisko postrzegania świata przebywając poza 
ciałem fizycznym. Osoby, które były w stanie OOBE twierdziły, że mogły 
swobodnie się poruszać, obserwować i komunikować z istotami 
inteligentnymi, kiedy ich ciała spoczywały nieruchomo. Wielu ludzi 
doświadcza OOBE przynajmniej jeden raz w życiu. Inni zaś mówią, że 
potrafią wywołać ten stan i opuścić swoje ciało fizyczne, robiąc to za 
pomocą technik, np. medytacji. Jeżeli ktoś się zapyta: czym jest OOBE? 
Odpowiadam – „Dowiesz się i przekonasz wtedy, jak sam opuścisz ciało”.
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O e-booku

Niniejszy e-book zawiera wiele informacji dotyczących OOBE – 
wychodzenia z ciała – oraz LD – świadomych snów. Rozdziały zostały 
napisane na podstawie moich doświadczeń, a nie teorii. Dlatego zawarte 
tutaj informacje są rzetelne. Starałem się pisać go prostymi słowami tak, 
by każdy mógł zrozumieć jego treść. Z pewnością zrozumiesz co jest 
napisane i o co chodzi.
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I część. Eksterioryzacja

Eksterioryzacja jest to opuszczanie ciał fizycznego przez ciało 
astralne. Za ciało astralne można poniekąd przyjąć duszę, ale jest to raczej 
niedokładne. Osoby, które opuszczają ciało mogą swobodnie się 
przemieszczać, komunikować z innymi bytami astralnymi. Taka podróż 
poza ciałem profesjonalnie nazywa się podróżą astralną. Warto dodać, że 
każdy może wychodzić z ciała fizycznego.
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Robert Monroe

Robert A. Monroe był jednym z największych propagatorów 
eksterioryzacji. Robert Monroe był biznesmenem, posiadał własną stację 
radiową i był racjonalistą. Mieszkał on w Wirigini. To co spotkało go 
w 1958 roku na zawsze odmieniło jego życie i jego pogląd na świat. 
W tym właśnie roku doświadczył pierwszych podróży poza ciałem. Strach,
który był na początku przerodził się w ciekawość. Później Robert Monroe 
założył własne centrum badawcze Instytut Monroe. Opracował on dźwięki
Hemi-Sync. Napisał on następujące publikacje: Podróże poza ciałem, 
Dalekie podróże, Najdalsza podróż. Zmarł w wieku 80 lat śmiercią 
naturalną.

To on spowodował, że zjawisko eksterioryzacji stało się popularne. 
Instytut Monroe do dzisiaj istnieje i pracuje.
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Eksterioryzacja w Polsce

W Polsce eksterioryzacją zajmuje się wiele ludzi. Jeżeli chodzi 
o liczbę podróżników astralnych, to Polska ma dość dużą ich ilość. Istnieją
też organizacje, grupy i stowarzyszenia. Główną organizacją badającą 
i eksplorującą Świat Astralny jest Instytut Roberta Noble. Istnieje też 
Instytut Podróże astralne, który za cel ma eksterioryzację i rozwój 
świadomości. Instytut Podróże astralne stara się promować zjawisko 
eksterioryzacji oraz rozwój świadomości. Ponadto jest także Darek Sugier,
którego można określić mianem polskiego Roberta Monroe. To właśnie 
Darek Sugier jest najlepszym przykładem podróżnika astralnego, gdyż to 
jego porady są bardzo dobre. Jest także Towarzystwo Obenautów Polskich,
które posiada swoją oficjalną stronę.

Ogólnie rzecz ujmując, eksterioryzacja dobrze się trzyma w Polsce. 
Liczba obenautów w Polsce ciągle rośnie. Każdy może zostać 
podróżnikiem astralnym, gdyż eksterioryzacja dostępna jest dla każdego. 
Nie jest to żaden dar i wybij to sobie z głowy. Aby móc opuścić ciało 
wymagana jest cierpliwość i przygotowanie. Wiedza też jest bardzo ważna.
Ty też możesz zostać podróżnikiem astralnym.
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Co da OOBE?

Dzięki OOBE można znaleźć się tam, gdzie się tylko zechce. Może to 
być Madryt, Kraków, Moskwa. Mogą to być też planety, bądź 
jakiekolwiek inne miejsce we Wszechświecie. Możliwości jest wiele.

Jeżeli jesteś architektem, to OOBE może pomóc w skonstruowaniu 
jakiejś konstrukcji. Jesteś muzykiem, to możesz usłyszeć różne dźwięki, 
które następnie odegrasz w świecie fizycznym. Jeśli jesteś pisarzem, poetą,
to podróże astralne staną się dla Ciebie inspiracją. A co jeśli malarzem? To 
widoki, które ujrzysz staną się tematem twoich prac. Wystarczy, że 
przelejesz je na papier. To, co da OOBE zależy od Ciebie i tylko od Ciebie.

Poza ciałem możesz zaznać wolności. Możesz zrobić to, co tylko 
zechcesz. Masz możliwość spełnić swoje marzenia i fantazje. Zdobędziesz
wiedzę, która z pewnością się Ci przyda. W trakcie podróży astralnej 
możesz wszystko. To od Ciebie zależy, co będziesz robił. OOBE jest 
najlepszym sposobem na przeżycie wspaniałej przygody. Możesz udać się 
do filharmonii, bądź na inny koncert.

OOBE stać się może źródłem wiedzy, którą możesz łatwo 
i przyjemnie zdobyć. Wystarczy tylko wyjść z ciała i jest to cała sztuka.
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OOBE – moje doświadczenia

Napiszę trochę o moich doświadczeniach OOBE. Nie są to wszystkie, 
ale część zostawię dla siebie.

Moja przygoda z OOBE zaczęła się 13 lipca 2013 roku. Był to dość 
gorący dzień, a była chyba godzina 14:00. Już w maju i czerwcu 
intensywnie czytałem na temat zjawiska eksterioryzacji. Zaciekawiło mnie
to. Wreszcie postanowiłem zacząć. Przygotowałem się psychicznie do tego
typu doświadczeń. Miałem zasadę wyjdę albo wyjdę. Myśl, że mogę nie 
wrócić do ciała pokonałem, gdy sam do siebie powiedziałem Jak nie 
wrócę, to wrócę! Tak udało się mi zlikwidować strach. W czerwcu 
pierwsze trzy próby. Przy pierwszej wystraszyłem się wibracji. Po tym 
byłem na siebie wściekły. Następna próba przebiegła dość dobrze, ale 
znów coś nie tak. Trzecia się prawie udała. Postanowiłem, że jeszcze 
bardziej się przygotuję psychicznie. Poszukałem też lepszych technik. 
Zaciekawiła mnie technika liny oraz metoda wiru (tornada). Uznałem, że 
są to o wiele lepsze techniki niż poprzednie. Wyjścia w określony dzień 
nie planowałem. 13 lipca było naprawdę gorąco. Było około godziny 13. 
Byłem trochę zmęczony upałem, więc postanowiłem, że będę siedział 
przez pewien czas w domu. Akurat jeszcze zjadłem obiad. Teraz już 
mogłem spokojnie sobie znaleźć czas. Poszedłem do pokoju i położyłem 
się. Postanowiłem, że spróbuję OOBE. Wszystko trwało chyba jakieś 
półgodziny. Wszedłem w stan wibracji, które wreszcie się skończyły. Jak 
się okazało, byłem poza ciałem. Perspektywa widzenia była fascynująca. 
Widziałem swoje ciało fizyczne, które spoczywało na łóżku. Po pewnym 
czasie wróciłem do ciała. To było moje pierwsze OOBE. Krótkie, ale 
bardzo fascynujące. Czułem wielką radość. Gdyby nie to, że byłem poza 
ciałem, to z pewnością płakałbym ze szczęścia i przyjemności. 
Postanowiłem, że będę dalej wychodził z ciała.

Po kilku podróżach astralnych była jedna dość ciekawa. Udałem się 
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do Świata Astralnego. Spotkałem tam kilka bytów astralnych, które chyba 
nie zwróciły na mnie większej uwagi. Widoki, które widziałem był 
wspaniałe. Można powiedzieć, że zakochałem się w podróżach astralnych.

Wreszcie nadszedł dzień, który był dość ważny. W ten dzień 
opublikowałem swoją pierwszą publikację noszącą tytuł „Metoda Szoku 
Tlenowego”. Była to technika, którą opracowałem dla łatwiejszego 
wywoływania OOBE, a dokładniej wibracji. Był to ważny dzień w mojej 
historii i to on przesądził to, że do dnia dzisiejszego publikuję wiele 
publikacji. Są one dostępne w internecie i można je łatwo pobrać na swój 
komputer. Później nadeszła kolejna publikacja, która nosiła tytuł 
„Eksterioryzacja i postrzeganie pozazmysłowe”. Jednak bardzo ważną 
publikacją była „Technika Szoku Tlenowego”, która bazuje na „Metodzie 
Szoku Tlenowego”. Jest ona znacznie bardziej dopracowana i jest 
aktualna.

Dzięki OOBE zacząłem więc pisać publikacje. Jest to obecny mój 
dorobek intelektualny, a dorobek ten ciągle rośnie. Ty tak też możesz. 
Wystarczy, że zaczniesz wychodzić z ciała fizycznego.

Obecnie działam na rzecz propagowania zjawiska eksterioryzacji. 
Prowadzę działalność na stronie Instytutu Podróże astralne, który ma 
możliwość zostania tym, czym jest Instytut Monroe.
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Jak wykorzystać OOBE?

OOBE możesz wykorzystać i stać się osobą, która rozwinie swoją 
świadomość. Taki jest bowiem skutek eksterioryzacji. Otwórz się na 
OOBE, gdyż jest to doświadczenie, które odmieni twoje życie na lepsze. 
Dowiesz się przez doświadczenie, że istnieje coś więcej niż tylko ciało 
fizyczne. Dlatego warto wychodzić z ciała. Poszerz swoją świadomość 
i wiedz, że jesteś czymś więcej niż tylko ciałem fizycznym. Zdobądź 
wiedzę, która z pewnością się Ci przyda. Bądź radosny i eksploruj Świat 
Astralny. Możesz to wykorzystać tak, jak tylko zechcesz. To od Ciebie 
wszystko zależy.

Jeśli chcesz, by twoje życie odmieniło się na lepsze, to korzystaj 
z możliwości jakie Ci daje OOBE. A wiesz jakie są możliwości? Są to 
nieograniczone możliwości, z których możesz korzystać jeśli tylko 
zechcesz. Tak więc, warto jest wychodzić z ciała, gdyż jest to klucz do 
rozwoju świadomości, a to jest z kolei klucz do szczęścia i sukcesów 
w życiu. Pamiętaj, że twoje możliwości są nieograniczone, co daje Ci 
wiele. Jak jednak to wykorzystać?

Jest tylko jeden sposób, aby wykorzystać możliwości OOBE. Tym 
sposobem jest praktykowanie wychodzenia z ciała. Nie jest to trudne i nie 
jest łatwe. Jednak określone techniki pozwolą Ci na opuszczenie ciała. 
Kolejną kwestią jest to, jakie ograniczenia nakłada na Ciebie twój umysł. 
Twój umysł jest bowiem ograniczony codziennością, która sama ma 
ograniczenia. Jednak dzięki OOBE możesz pokonać każde ograniczenia. 
Jedynym ograniczeniem jest umysł, dlaczego? Dlatego, że twój umysł 
przywykł do tego, co jest w świecie fizycznym. Przyjął on prawa fizyki, 
które przecież nie istnieją poza ciałem. A jeśli zechcesz poczuć całkowitą 
wolność, to eksterioryzacja dla Ciebie na pewno będzie dobra.
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Metoda Roberta Monroe

Technika ta została opracowana przez Roberta Monroe i jest bardzo 
skuteczna. Ponadto jest też dość łatwa.

Krok pierwszy: 

Odpręż się. Rozluźnij ciało. Monroe twierdzi, że zdolność do 
odprężenia jest warunkiem niezbędnym do projekcji. Oznacza to zarówno 
fizyczne jak i psychiczne odprężenie. Monroe nie podaje żadnej metody 
prowadzącej do odprężenia, ale stopniowe rozluźnianie mięśni kolejnych 
partii ciała połączone z głębokim oddychaniem (wdech 1, wydech 2, 
wdech 3... aż do 50 lub 100) zazwyczaj odnosi pożądany skutek. 

Krok drugi: 

Wejdź w stan z pogranicza jawy i snu. Jest on określany jako stan 
hipnotyczny (org. hypnagogic state). I w tym wypadku Monroe nie zaleca 
konkretnego sposobu. Jedną z metod jest trzymanie podniesionego 
przedramienia w czasie gdy ramię spoczywa na łóżku bądź ziemi. Gdy 
zapadasz w sen, przedramię opada a ty się budzisz. Po przećwiczeniu tego 
nauczysz się kontrolować ten stan bez używania przedramienia. Innym 
sposobem jest skoncentrowanie się na dowolnym przedmiocie. Gdy inne 
obrazy zaczynają przychodzić ci do głowy, oznacza to, że osiągnąłeś ten 
stan. Biernie przyglądaj się tym obrazom. To pozwoli ci na utrzymanie 
stanu z pogranicza snu. Monroe nazywa go Stanem A. 

Krok trzeci: 

Pogłęb ten stan. Zacznij oczyszczać swój umysł. Obserwuj swoje pole
widzenia zza zamkniętych powiek. Nic nie rób przez chwilę. Po prostu 
patrz nie otwierając oczu i obserwuj ciemność. Po chwili możesz dostrzec 
jaśniejsze wzory. Są to zwykłe wyładowania nerwowe (org. neural 
discharges). Nie mają one specjalnego znaczenia. Zignoruj je. Gdy znikną 
– osiągnąłeś Stan B. Teraz musisz jeszcze bardziej pogłębić stan 
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odprężenia w którym się znajdujesz – przejdź do Stanu C, w którym jesteś 
tak odprężony, że tracisz świadomość ciała i bodźców do ciebie 
docierających. Prawie osiągnąłeś stan, w którym jedynym źródłem odczuć 
będą twoje myśli. Idealnym stanem do opuszczania ciała jest Stan D. Jest 
to pogłębiony Stan C dobrowolnie wywoływany przez wypoczęty i 
odświeżony umysł. Nie osiągniesz go w wyniku zwykłych działań. W celu
uzyskania Stanu D, Monroe sugeruje praktykowanie wcześnie rano lub też
po krótkiej drzemce. 

Krok czwarty:

Wejdź w stan drgań. Jest to najważniejsza część technik, jak również 
najmniej wyraźna. Wiele z osób ćwiczących projekcję astralną zauważyło 
te wibracje na początku projekcji. Mogą być odczuwalne jak delikatne 
łaskotanie lub jak prąd elektryczny przepuszczany przez ciało. Nie 
wiadomo czym są wywoływane, ale mogą być wynikiem opuszczania prze
ciało astralne ciała fizycznego. W celu osiągnięcia wibracji powinieneś: 

Zdjąć wszystką biżuterię i inne przedmioty dotykające skóry. 
Zmniejsz ilość światła w pokoju, tak żebyś przez zamknięte powieki nie 
widział światła, ale nie zaciemniaj całkowicie pomieszczenia. Połóż się na 
linii północ-południe, głową w stronę północy. Poluźnij ubranie, lecz nie 
rozbieraj się – powinno być ci ciepło. Upewnij się, że nic i nikt ci nie 
będzie przeszkadzać. Odpręż się. Wypowiedz zdanie o treści podobnej do 
„Zapamiętam wszystko co zdarzy się podczas projekcji”. Powtórz je pięć 
razy, koncentrując się na jego znaczeniu. Oddychaj przez półotwarte usta. 
Gdy oddychasz skoncentruj się na pustce przed tobą. Wybierz punkt w 
odległości 30 cm, a następnie „przenieś” ten punkt na dwa metry przed 
tobą. „Obróć” ten punkt o 90 stopni do góry. Skoncentruj się na nim. Staraj
się osiągnąć wibracje na tym punkcie. Przenieś je do swojego ciała. Nie 
przejmuj się, jeżeli dotychczas nie wiesz, jak „wyglądają” te wibracje. Na 
pewno zorientujesz się, że to one gdy tylko ich doświadczysz. 

Krok piąty: 

14



Naucz się kontrolować wibracje. Kontroluj je umysłem. „Przepchnij” 
je od głowy do palców stóp. Spraw by płynęły przez twoje ciało 
powodując drgania w całym tobie. By osiągnąć ten efekt skoncentruj się 
na wibracjach. Wyobraź sobie falę wychodzącą z twojej głowy 
i poprowadź ją w dół swojego ciała. Ćwicz to tak długo, aż będziesz mógł 
wytwarzać drgania bez większego wysiłku. Gdy nauczysz się kontrolować 
ten stan jesteś gotów do opuszczenia ciała. 

Krok szósty: 

Zacznij od częściowego rozdzielenia. Najważniejsza tutaj jest kontrola
myśli. Bądź silnie skoncentrowany na opuszczeniu ciała. Nie pozwól na 
to, żebyś się rozproszył. Przez to utracić możesz kontrolę nad tym stanem. 
Gdy już wszedłeś w stan drgań, zacznij przeprowadzać projekcję 
oddzielając najpierw dłoń lub stopę „drugiego ciała”. Monroe proponuje 
byś przesuwał tą (astralną) kończynę aż nie dotkniesz znanego przedmiotu 
takiego jak choćby ściana koło łóżka. Następnie włóż do niej rękę. Teraz 
wycofaj ją i dotknij fizycznej ręki. Zmniejsz częstotliwość wibracji 
i przerwij eksperyment. Leż spokojnie dopóki całkowicie nie powrócisz do
rzeczywistości. To ćwiczenie ma na celu przygotowanie cię do 
całkowitego oddzielenia.

Krok siódmy: 

Całkowicie oddziel się od ciała. Monroe sugeruje dwa sposoby. 
Jednym z nich jest podniesienie się z ciała. Pomyśl o tym, że stajesz się 
coraz lżejszy po wejściu w stan drgań. Wyobraź sobie jak wspaniale 
byłoby się unieść w powietrze. Jak najsilniej trzymaj się tego wyobrażenia 
i nie pozwól sobie by inne myśli przyszły ci do głowy. OBE powinno się 
zaraz rozpocząć. Innym sposobem jest „metoda rotacyjna”. Gdy osiągniesz
stan drgań spróbuj się obrócić, tak jakbyś przewracał się na łóżku. 
Z drobną różnicą – nie rób tego ciałem fizycznym. Spróbuj obrócić swoje 
„drugie ciało” tak, by wyjść z ciała fizycznego. Po wykonaniu tego 
powinieneś znaleźć się obok swojego „zwykłego ciała”. Pomyśl 
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o unoszeniu się. Znajdziesz się nad swoim ciałem.
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Inne techniki OOBE

Wizualizacja ciała fizycznego 

Spróbuj spojrzeć na swoje ciało z innego punktu tak jakby już z ciała 
astralnego. Dobra wizualizacja powinna znacznie pomóc. Metoda ta 
przynosi ciekawe efekty. 

Koncentracje na odbiciu lustrzanym 

Przyczep sobie do czoła kółko, jakiś punkt na którym się całkowicie 
skupisz. Następnie usiądź w ciemnym pomieszczeniu i zrelaksuj się. 
Ustaw przed sobą lustro, zapal świeczkę i teraz zrelaksowany wpatruj się 
w punkt. Nie wykluczone, że nasza świadomość przeniesie się do lustra 
i z powrotem. 

Podróż po piramidzie 

Wyobraź sobie wielką piramidę, jak krążysz w jej środku różnymi 
korytarzami, po czym dochodzisz do jej szczytu i wyskakujesz z niej. 

Trąba powietrzna (wir) 

Wyobrażenie, iż wciągnęła cię trąba powietrzna i obracasz się w tym wirze
z duża prędkością i do tego wyobrażenie jak to tornado na szczycie 
wyrzuca cię z wiru. Według autorów OOBE powinno nastąpić zaraz po 
wyrzuceniu. 

Rotacja astralna 

Technika ta jest stosowana przeze mnie. Wizualizuj sobie, że zaczynasz się
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obracać wokół własnej osi mentalnie. Nastąpi przez to ruch ciała 
astralnego i dojdzie do wibracji, które mogą się okazać bardzo silne.
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Dlaczego warto wychodzić z ciała?

Dlaczego warto wychodzić z ciała? To pytanie możesz jeszcze nadal 
zadawać. Dobrze, odpowiem na nie dokładniej.

Może się pojawić pytanie: Po co wychodzić z ciała? Odpowiedzi jest 
kilka. Może po to, gdyż jest to technika, która prowadzi do rozwoju 
świadomości. Rozwój świadomości jest bardzo ważny, a OOBE jest chyba
najlepszym sposobem na to. Ponadto powoduje, że wzrok się może nam 
poprawić. Mam na to dowód właśnie, że OOBE powoduje poprawę 
wzroku, a nawet i zdrowia. 

Można też się zapytać: Po co wcześnie wstawać i się męczyć dla... 
OOBE? Odpowiem tak: OOBE jest świetne i warte wstawania! Daje ono 
nieograniczone możliwości, więc warto się wysilić. 

Kiedy przebywamy w świecie poza ciałem możemy doznać 
nieskończonej i nieograniczonej wolności. Zero bólu, zero chorób, tylko 
wolność. Nikt nas nie zmusza, nie musimy chodzić do pracy.

Masz może jakieś fantazje, bądź marzenia? Poza ciałem możesz je 
spokojnie zrealizować.

Dodam, że wychodzenie z ciała jest przyjemna i bardzo 
satysfakcjonujące. Jest to chyba też kolejny powód, aby wychodzić z ciała 
fizycznego. Chcesz znać moją odpowiedź, którą zawsze odpowiadam na 
pytania Dlaczego warto wychodzić z ciała? Odpowiedź brzmi – By 
naprawdę żyć!
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Potęga OOBE

Jeśli masz jakikolwiek problem, to możesz dzięki OOBE go 
rozwiązać. Jak? Otóż to, co zostanie rozwiązane w Świecie Astralnym, jest
także rozwiązane w świecie fizycznym. Świat Astralny oddziałuje w jakiś 
sposób na świat fizyczny. Widać więc, że istnieje jakieś połączenie 
pomiędzy tymi światami.

Jeśli jesteś chory, OOBE może być doświadczeniem, które ulży Ci 
w trakcie choroby. Nie będziesz więc musiał się tyle męczyć przy np. 
katarze, który jest dość nieprzyjemny. Oczywiście musisz najpierw wyjść 
z ciała.

Jesteś pisarzem i pragniesz napisać coś. OOBE pozwoli Ci na to. 
Możesz napisać książkę na podstawie tego, co widziałeś w trakcie podróży
astralnej. Równie dobrze możesz umieścić akcję swojej książki w Świecie 
Astralnym. 

Jesteś muzykiem, możesz usłyszeć muzykę, która będzie piękna. 
Następnie musisz ją tylko fizycznie skomponować. 

Malarz może na podstawie podróży astralnej namalować obraz. 
Tematem, a raczej inspiracją mogą być widoki, które z pewnością ujrzymy
w Świecie Astralnym. 

Jako poeta masz szansę napisać piękny wiersz. A co z tematem? 
Tematem niech będzie to, co widziałeś w trakcie podróży astralnej. Adam 
Mickiewicz przeżył OOBE i napisał na jego podstawie „Widzenie”. OOBE
jest bardzo dobre i polecane dla twórców i artystów.

Mogą oni w ten sposób wykorzystać to, co będą widzieli, słyszeli, 
bądź dotykali w Świecie Astralnym. Tak więc dla osób kreatywnych 
OOBE jest bardzo polecane i może być niezwykłą inspiracją.

A co jeśli jesteś inżynierem? Jeśli nim jesteś, to podróże astralne są też
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i dla Ciebie. W Świecie Astralnym można wiele wykreować. W ten sposób
możesz tam wykonać jakąś konstrukcję i dokładnie sprawdzić co i jak ma 
w niej być. Może w ten sposób twoja konstrukcja będzie całkowicie 
dopracowana? A może będziesz przez to najlepszym inżynierem wszech 
czasów? Nie wiadomo.

Jesteś fizykiem? Możesz w Świecie Astralnym opracować wzór, który
będzie być może uznany. A może dostaniesz nawet Nagrodę Nobla? 
Można by powiedzieć, że fizyka i eksterioryzacja się nawzajem 
wykluczają. Być może, ale nie w przypadku mechaniki kwantowej, które 
przecież jest jeszcze nieznana. A może to właśnie prawa, które panują 
w Świecie Astralnym są prawami mechaniki kwantowej? Pamiętaj, że 
w przypadku mechaniki kwantowej wyjście z ciała jest polecane. 
Możliwe, że zostaniesz przez to noblistą! Jeśli się tak stanie, to mam 
nadzieję, że wspomnisz o autorze tego e-booka :-)

Tak więc istnieje wiele możliwości, które daje wychodzenie z ciała 
fizycznego. Pamiętaj, że dzięki podróżom astralnym możesz osiągnąć 
wiele. Być może kiedyś będziesz pisał też jakiegoś e-booka na ten temat.

A może jesteś naukowcem i pragniesz coś wynaleźć, bądź też odkryć?
Tak? To dobrze, że wiesz o OOBE. Dzięki eksterioryzacji będziesz mógł 
swobodnie eksperymentować i to bez żadnego niebezpieczeństwa. Nie 
musisz nawet uważać na BHP. I kontrola się też Ciebie nie uczepi. Masz 
tyle możliwości, że na pewno coś opracujesz.

OOBE też ma pozytywny wpływ na zdrowie. Przykładem może być 
wzrok. Masz z nim problemy, to OOBE może je jakoś zredukować. 
W moim przypadku wzrok się wyostrzył i już lepiej widzę. Jest to jeden 
z przykładów. Jeśli masz chorobę np. astmę, to OOBE złagodzi jej obiawy.
To samo tyczy się alergii. Dlatego OOBE jest jak najbardziej pozytywne 
i może odmienić twoje zdrowie.

Ponadto OOBE ma wpływ na twój rozwój świadomości. Dzięki 
podróżom astralnym będziesz bardziej świadomy przez co nastąpi u Ciebie
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rozwój świadomości. Jest to naprawdę ważne.

OOBE da Ci pewność, że po śmierci wszystko trafia do Świata 
Astralnego. Nie ma piekła, nie ma nieba, jest tylko Świat Astralny. 
Wiedzieć będziesz, że po śmierci jest nadal istnienie.

Eksterioryzacja wzmocni twój pozytywny charakter. Będziesz więc 
miał twardy charakter (przy pozytywnym słowa tego znaczeniu 
oczywiście), silną wolę, wzrośnie twoja inteligencja, będziesz miał lepszą 
samoocenę i poczucie wartości, zaczniesz myśleć pozytywnie, a twoje 
nastawienie do świata zmieni się na lepsze. Ponadto będziesz radosny, że 
możesz przeżywać takie podróże astralne.

Poznasz nowe możliwości, które są nieograniczonymi możliwościami.
Będziesz przez to usatysfakcjonowany i zadowolony. Spełnisz swoje 
marzenia i fantazje.

Będziesz mógł się komunikować z bytami astralnymi, np. z duchami, 
aniołami, przewodnikami duchowymi, opiekunami, aniołami, a nawet 
z demonami (chociaż tego nie polecam).

Kolejną możliwością będzie spotykanie się ze znajomymi. Jeżeli i oni 
zaczną wychodzić z ciała, to będziesz mógł razem z nimi podróżować 
astralnie i spotykać się w dowolnym miejscu na świecie.

Zaczniesz rozumieć pewne zmiany, które następują na tym świecie. 
Będziesz wiedział, że będziesz mógł się dowiedzieć czemu one nastąpiły. 
W ten sposób zrozumiesz działanie tzw. cudów.

Chcesz się udać na koncert? Dzięki eksterioryzacji możesz to zrobić. 
Nie jest to duży problem. Po prostu musisz wyjść z ciała i się tam udać. 
I tyle. Proste, nie?

Tak więc, OOBE jest naprawdę bardzo przydatne. Istnieje jeszcze 
wiele przykładów, które mogły zostać tu podane. Sprawdź sam!
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Zagrożenia

W trakcie OOBE nie ma żadnego zagrożenia, oprócz jednego – nas. 
To tylko podróżnik sam dla siebie może być zagrożeniem. Chodzi tutaj 
o zachowanie, czyli przestrzeganie pewnych norm. Jeśli je złamiemy, to 
możemy się np. uzależnić od astralnego seksu, czy czymś podobnym.

Głupota jest chyba tylko silnikiem, który odpala całe zagrożenie jakim
jest podróżnik astralny dla samego siebie. Dlatego eksterioryzacja nie jest 
dla ludzi, którzy są po prostu głupi. Jeżeli taka osoba wyjdzie, to swoją 
głupotą sprowadzi na siebie jakieś nieszczęście.
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OOBE a okultyzm i New Age

Często niesłusznie oskarża się, że OOBE to jest okultyzm. Nie jest to prawda. 
Okultyści badają zjawisko OOBE, ale nie są oni twórcami technik wywoływania tego
stanu. Ponadto eksterioryzacja nie jest też żadną wiedzą tajemną i nie korzysta 
z jakichś mocy okultystycznych. Dlatego nazywanie tego mianem okultyzmu jest 
głupotą.

Tak samo mówienie, że OOBE jest praktyką pochodzącą od New Age. Nie. Jest 
to kłamstwo. New Age owszem, że korzysta z OOBE, ale to nie New Age wymyśliło 
zjawisko OOBE. Nie.

OOBE nie ma nic wspólnego z okultyzmem, magią, czy też New Age. Jest to 
rozwój świadomości, a nie żadne praktyki okultystyczne.
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II część. Świadome sny

Świadome sny to sny podczas których mamy zachowaną pełną 
świadomość tego, że śnimy. Prostymi słowy. W trakcie snu jesteśmy 
świadomi i wiemy, że śnimy.
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Co można dzięki świadomym snom?

Dzięki świadomym snom (LD – lucid dreams) możesz zrobić 
w trakcie snu wszystko, co zechcesz. To ty jesteś wtedy kapitanem, 
statkiem, itd. Możesz sobie wykreować wszystko, co tylko zechcesz. 
I robisz to, co chcesz. Wszystko to bez ograniczeń. Możesz sobie kreować 
wszystko. Może to być np. jakaś wspaniała wyspa, podróż dookoła świata,
itp. Możesz też kreować cokolwiek innego.

Dzięki świadomym snom będziesz mógł spełnić swoje marzenia w 
śnie, a także i fantazje. Świadome sny (LD) dają wiele możliwości i 
całkowitą wolność kreowania tego, co tylko zapragniesz. Jesteś wtedy 
nieograniczony.
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Potęga świadomego snu

Świadomy sen daje nieograniczone możliwości kreowania tego, co 
tylko sam zechcesz. Możesz go wykorzystać do wielu rzeczy.

Może to być sposób na lepszy wypoczynek. Świat, który sobie 
wykreujesz może spowodować to, że po obudzeniu się będziesz 
wypoczęty.

Świadomy sen jest też sposobem na rozrywkę. Bowiem masz 
możliwość zrobienia tego, co dla Ciebie będzie rozrywką. I masz 
dobrowolny wybór, gdyż to ty kreujesz wszystko.

LD może też być terapią. Jeśli masz koszmary nocne, to świadome 
śnienie jest właśnie dla Ciebie. Dlaczego? Możesz się pozbyć koszmarów, 
które Ci się śnią. Będziesz przez to wypoczęty i mniej zdenerwowany.

Są osoby, które boją się śnić. Świadomy sen może być lekarstwem na 
ten lęk. Kiedy bowiem osoba tak sobie może kreować wszystko, traci 
wtedy strach przed snem. Dlaczego? Gdyż może pozbyć się tego, co jest 
nieprzyjemne i stworzyć same przyjemne rzeczy, wydarzenia i itp.

Trening przed OOBE. Świadomy sen może też być dobrym 
treningiem przed praktyką OOBE. Dlaczego? Możesz wtedy popracować 
nad poruszaniem się.

Wywołanie OOBE przez świadomy sen jest możliwe. Po prostu 
w trakcie snu należy zechcieć wyjść z ciała fizycznego. I trochę się na tym 
skoncentrować. Dzięki temu można osiągnąć wyjście z ciała w dość prosty
sposób.

Świadome sny są też wykorzystywane do relaksu psychicznego. 
Dlaczego? Gdyż są one niezwykle relaksujące już same w sobie. Chyba 
nie muszę już nic dodawać.
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Świadome sny a New Age i okultyzm

Często się oskarża, że LD jest powiązane z New Age i okultyzmem. 
Ale nie jest to prawda. Świadome sny są po prostu zjawiskiem, a raczej 
stanem świadomości, który pozwala nam zachować w trakcie snu 
świadomość. Oczywiście okultyści też wywołują u siebie ten stan, 
podobnie rzecz ma się z ruchem New Age. Ale to, że ktoś z tego korzysta 
nie znaczy, że jest to już okultyzm, bądź też New Age.
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Dziennik

Dziennik jest podstawowym przedmiotem i narzędziem jaki jest 
potrzebny do świadomych snów i do podróży poza ciałem (podróży 
astralnych). W nim można swobodnie prowadzić zapiski i do nich później 
wracać. W razie nieudanych prób można dokładnie przeanalizować, co 
poszło nie tak jak trzeba.

Może on też mieć wiele innych funkcji. Można w nim zapisywać 
swoje pomysły, własne techniki i wiele więcej. Warto sobie taki załatwić, 
bądź też samemu zrobić. Takie coś małe, a tyle może! Załóż więc sobie 
dziennik i prowadź w nim regularnie notatki.

Dlatego pamiętaj! Dziennik to bardzo ważna jest rzecz!
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O autorze

Aby ten e-book był kompletny dodam coś o sobie.

Nazywam się Dawid i jestem podróżnikiem astralnym. Swoje 
pierwsze podróże astralne zacząłem 13 lipca 2013 roku i do dnia 
dzisiejszego podróżuję poza ciałem. Jestem twórcą techniki szoku 
tlenowego. Piszę też publikacje na temat eksterioryzacji i rozwoju 
świadomości. Moje publikacje można znaleźć na stronie Instytutu Podróże
astralne, który obecnie prowadzę. Zawsze staram się być neutralny 
światopoglądowo w trakcie dyskusji.

O Instytucie

Instytut Podróże astralne zajmuje się eksterioryzacją oraz rozwojem 
świadomości. Zajmuje się badaniami na wiele tematów, które są związane właśnie 
z tym, co powyżej napisałem. Działalność Instytutu rozpoczęła się 16 maja. Obecnie 
się rozwija. Planowane jest opracowywanie nagrań, a także kursy. Marzeniem i celem
Instytutu jest zostanie takim polskim Instytutem Monroe. Cel ten może zostać 
zrealizowany. Instytut niesie też pomoc osobom, które pragną podróżować poza 
swoim ciałem, propaguje eksterioryzację i rozwój świadomości.
Strona Instytutu Podróże astralne.
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