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Raymond Moody na podstawie opisów, który liczba wynosiła kilkaset 
wyodrębnił kilkanaście wspólnych elementów, które są zawarte w tych 
punktach.

1. Człowiek ma problemy z opisaniem tych doświadczeń.
2. Osoba doświadcza błogiego spokoju, miłości, ciszy.
3. Spotyka Boga, świetlistą istotę lub inny byt, który ją zazwyczaj wita. 
Zdarza się też, że jest to zmarła osoba.
4. Doświadcza hipermnezji (filmu z własnym życiem). W trakcie tego filmu 
towarzyszy mu świetlista istota.
5. Człowiek słyszy rozmowy lekarzy i innych osób, które znajdują się 
w pobliżu.
6. Słyszy dźwięk podobny do buczenia, dzwonienia.
7. Ma wrażenie opuszczenia ciała (OOBE).
8. Ma wrażenie istnienia granicy, której przekroczenie uniemożliwia powrót.
9. Spotyka innych, zmarłych ludzi.
10. Odczuwa konieczność powrotu do życia.
11. Kiedy próbuje się z tego zwierzyć, jest wyśmiewany i spotyka się 
z niechęcią.
12. Osoby doświadczyły czegoś w rodzaju wszechwiedzy, która znikła po 
powrocie do życia.



Z badań Instytutu Podróże astralne wynika co następuje.

Osoby, które doświadczyły NDE znalazły się na granicy życia i śmierci. 
Spotkały one świetliste istoty, Boga, Jezusa, itp. Często też w opisach można 
odnaleźć podania o tunelu, który prowadził na drugą stronę. Jego przekroczenie
wykluczało możliwość powrotu do życia.

Niektóre osoby widziały swoją rodzinę, przyjaciół i znajomych. To 
informowało (lub powinno informować ich) o tym, że znaleźli się na granicy 
życia i śmierci. Skąd się wzięły takie obrazy? Można to wytłumaczyć na kilka 
sposobów. Mogą to być wyjaśnienia racjonalistyczne, metafizyczne, 
filozoficzne, emocjonalne i religijne. Instytut Podróże astralne doszedł do 
wniosku, że największe znaczenie mają emocje i wiara. Osoby, które zobaczyły
swoją rodzinę i przyjaciół musiały z nimi być bardzo powiązane. Jak? Otóż 
uczucie jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływa na całe życie 
człowieka, a także na to, co się z nim dzieje po śmierci. Kiedy osoba opuści 
swoje ciało w trakcie NDE, emocje wpłyną tak mocno, że zostanie wykreowana
wizualizacja, która ma wskazać, że właśnie istnieje możliwość odejścia na 
„tamten świat” bez możliwości powrotu. Jest to pewnego rodzaju znak 
informacyjny, że człowiek jest na granicy pomiędzy życiem i śmiercią.

Kolejną kwestią jest tunel. Większość osób doświadczających NDE 
widziała tunel, którego przekroczenie prowadziło do odejścia, czyli do śmierci. 
Przejście przez tunel oznacza akceptację śmierci, co prowadzi do śmierci. 
Zazwyczaj tunel jest w kolorach jaskrawych, chociaż są też bardziej zimniejsze 
kolory. Ponadto często też się obraca i powoli zasysa osoby przed ni stojące.

Dźwięki są kolejną ważną kwestia. Człowiek, który zapada w stan śmierci 
klinicznej w pewnym momencie słyszy dzwonienie lub buczenie. Po tym 
następuje bezpośrednie opuszczenie ciała, czyli OOBE (doświadczenie poza 
ciałem).

Doświadczenia NDE niosą ze sobą silne emocje i uczucia. Zazwyczaj są to
uczucia pozytywne. Łączy się to z wizjami rajskich krain, muzyki niebiańskiej. 
Wszystko to wyzwala uczucia miłości, błogiego spokoju, ciszy i zrozumienia. 
Zdarzają się też doświadczenia, które są negatywne – wizje piekła, demony. Te 
z kolei niosą negatywne emocje – strach i obawy.

Z badań też wynika, że NDE można wywołać za pomocą pewnych technik.
Jednak nie zostaną one zawarte w niniejszej publikacji.


