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Zdarza się, że OOBE się nie udaje. Wtedy zadajemy sobie jedno pytanie: 
DLACZEGO?

Postanowiłem odpowiedzieć na to pytanie, które każdego nurtuje. Chcę w ten 
sposób ukazać, co wpływa na niepowodzenie. Zapraszam do czytania.



OOBE może się nie udać z kilku powodów. Pierwszym powodem jest to, że 
boimy się tego. Strach paraliżuje nas i nie możemy osiągnąć tego stanu. I to chyba 
strach jest największym przeciwnikiem początkującego praktyka. To on 
uniemożliwia doświadczenie OOBE. Jednak strach ma słabo ogniwo. Jeśli bowiem 
będziemy pragnąć wyjść z ciała, to się to w końcu nam uda. Możemy go pokonać 
pragnieniem i miłością do OOBE.

Kolejny powód to błędne przekonania, które utkwiły w naszej podświadomości. 
Nasza podświadomość ma wielki wpływ na całe nasze życie. Więc także ma wpływ 
na OOBE. Jeżeli przyjmie, że OOBE nie istnieje, to się nam nie uda. Dlatego więc 
należy przyjąć, że OOBE istnieje.

Inny powód, to jest niewiara we własne możliwości. Jeśli myślimy, że OOBE to 
dar, to się mylimy. OOBE nie jest darem! Jest to zdolność, którą posiada każdy z nas.
Dlatego należy wiedzieć, że każdy może wychodzić z ciała.

Byle jakie próby też są powodem, który może uniemożliwić nam wyjście 
z ciała. Jeżeli robimy to na odwal się, to się nam nie uda.

Ważnym powodem jest też czas. Jeżeli się za bardzo spieszymy, to się OOBE 
nie uda. Należy poświęcić sporo czasu OOBE, gdyż nie jest to byle co. To jest 
poważne doświadczenie, które wymaga wysiłku.

Lenistwo jest powodem, który jest bardzo „niebezpieczny”. Jeżeli nie chce się 
nam robić prób, to OOBE jest dla nas skreślone.

Z tego wynika, że jest wiele powodów, które uniemożliwiają nam OOBE. Jeżeli 
chcesz opuszczać swoje ciało, to musisz wyeliminować te powody. Włącz sobie 
najlepiej jakąś afirmację, czy coś w tym stylu.


