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OOBE jako środek na widzenie?
Dawid Wiktor

Eksterioryzacja pozwala praktykowi opuszczać ciało. Podczas tego 
doświadczenia podróżnik astralny może widzieć, co jest właśnie podstawą niniejszej 
publikacji.

Obecnie na świecie żyją setki tysięcy ludzi niewidomych. Skoro eksterioryzacja 
pozwala widzieć podróżnikowi to, co jest poza ciałem, to czy nie może ona pomóc 
osobie niewidomej? Istnieje taka możliwość. Obecnie zacząłem prowadzić duże 
rozważania na ten temat.

Podczas podróży astralnej obenauta widzi wiele miejsc, które są często 
niezwykłe. Warto dodać, że to widzenie to również widzenie bytów astralnych 
i energii, które znajdują się przecież wszędzie. Po powrocie do ciała, praktyk ma 
w swoim umyśle obraz tego, co robił i gdzie był. Jest to wizualizacja. Teraz pora 
przejść do właściwego tematu.

Czy jeżeli niewidomy w trakcie podróży astralnej zobaczy to, co widzi każdy 
praktyk poza ciałem, to czy czasami nie zacznie się coś dziać? Chodzi głównie do 
powrót do ciała, a dokładniej o to, co będzie po powrocie. Nie chcę nikomu od razu 
wmawiać tego, ale istnieje pewna możliwość, a raczej dwie. Po powrocie do ciała 
osoba ta zacznie próbować sobie przywrócić obraz tego, co widziała w trakcie 
podróży astralnej. W ten sposób coś się zacznie dziać z jej mózgiem. A co się stanie 
kiedy już będzie miała przed sobą obraz? Będzie go widzieć! Po kilku lub kilkunastu 
po podróżach osoba ta być może zacznie widzieć. W internecie można znaleźć wiele 
na temat odzyskania wzroku po śmierci klinicznej. A przecież śmierć kliniczna jest 
też doświadczeniem poza ciałem. Mózg bowiem wtedy jest zmuszony do kreowania 
tego obrazu. Zmuszony tym, że staramy sobie go przywrócić. Teraz wróćmy do 
OOBE jako sposobu na widzenie. W moim przypadku podróże astralne 
spowodowały, że już lepiej i ostrzej widzę. To jest przykład tego, że OOBE pomaga 
wzrokowi się wyleczyć. Jeżeli zaczniemy sobie przypominać to, co widzieliśmy 
podczas OOBE, to nasz mózg zostanie zmuszony do tego, by to widzieć. W ten 
sposób możemy odzyskać wzrok. Oczywiście nie jest to szybki proces, ale możliwy. 
Wtedy się dokona jakaś zmiana w naszym mózgu. Ponadto podświadomość też 
zadziała i będzie ten proces skuteczny. Dzięki temu możemy odzyskać wzrok 
fizyczny. Warto spróbować i wykorzystać OOBE jako środek na widzenie. Obecnie 
Instytut Podróże astralne zaczyna pracować nad technikami dla niewidomych, by ci 
mogli opuszczać ciało łatwo. Dzięki temu zacznie zdrowieć ich wzrok.



Widzenie fizyczne może zostać więc odnowione lub inaczej mówiąc 
aktywowane. Jednak istnieje jeszcze jedna forma widzenia, która jest przez naukę 
pomijana. Jest to widzenie tzw. Trzecim Okiem. Widzenie to jest widzeniem 
niefizycznym. Widzimy w ten sposób energie, byty i inne takie. Osoba niewidoma 
mogłaby też widzieć w ten sposób. Ale jak się to może przydać w życiu? To proste. 
Można się nauczyć jaką energetykę mają ściany, drzwi, itp. Każdy przedmiot bowiem
ma aurę, czyli otoczkę energetyczną. W ten sposób osoba niewidoma może chociaż 
widzieć w ten sposób, a następnie się przystosować i będzie mogła też niezależnie 
funkcjonować.

Jednak głównie chodzi o OOBE jako sposób na widzenie fizyczne. W końcu 
Świat Astralny i jego wpływ jest jeszcze nieznany. Teraz potrzebne są osoby, które 
chciałyby współpracować przy tym.
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