
Czym są podróże astralne?
– Klasyk eksterioryzacji, amerykaƒski biznesmen, właÊciciel

stacji radiowej Robert Monroe okreÊlił je jako „stan ÊwiadomoÊci,
w którym postrzegamy samych siebie jako oddzielonych
od własnego ciała fizycznego”. Zało˝ył on centrum badawcze
– Instytut Monroe, w którym opracował zestawy nagraƒ
dêwi´kowych, zwanych Hemi-Sync (ang. Hemispheric
Synchronisation – synchronizacja półkul), ułatwiajàce osiàgni´cie
odmiennych stanów ÊwiadomoÊci, m.in. OOBE (Out Of Body
Experiences – doznania poza ciałem). Jako pierwszy dogł´bnie
zbadał i opisał fenomen podró˝y astralnych. Nie sà one jednak
jego odkryciem. Wiele znanych osób na przestrzeni wieków
Êwiadomie eksplorowało sfery poza naszà materialnà
rzeczywistoÊcià. DoÊwiadczenia te sà cz´Êcià rozwoju
duchowego. Spontaniczne opuszczenie fizycznego ciała
stanowiło niejako element towarzyszàcy medytacji, kontemplacji
czy ˝arliwych modlitw. Nic dziwnego, ˝e doznali go
m.in. Emanuel Swedenborg, Edgar Cayce, Ojciec Pio, a tak˝e
Êwi´ci, jak Hildegarda z Bingen czy Antoni z Padwy.

Jak można wyjaśnić ten proces?
– W polskiej nauce temat egzystencji umysłu poza ciałem

nie istnieje, w przeciwieƒstwie do Wielkiej Brytanii czy Brazylii,
gdzie bada to wielu profesorów i lekarzy. Ostatnio miałem
zaszczyt rozmawiaç z prof. Carlosem Roberto de Oliviera,
prof. Peterem Fenwickiem i prof. Davidem Luke’iem, który badał
zmienione stany ÊwiadomoÊci równie˝ pod wpływem
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selektywnie u˝ywanych substancji w Êrodowisku laboratoryjnym,
działajàcych na przykład tylko przez 10 minut. Pomogły one
odtworzyç to, co mo˝e si´ dziaç w mózgu w przypadku podró˝y
umysłu. Gdyby Robert Monroe nadal ˝ył, z pewnoÊcià obaj
panowie by o tym zagadnieniu konstruktywnie porozmawiali.
Miałem okazj´ uczestniczyç te˝ w kongresie medycyny
i duchowoÊci w Londynie, na którym to na tematy zwiàzane
z egzystencjà człowieka poza ciałem fizycznym wypowiadali si´
znani naukowcy. Twierdzà oni, ˝e umysł człowieka jest
nielokalny, czyli nie rezyduje w mózgu, chocia˝ jest z nim
powiàzany. Ponadto istnieje on nadal po fizycznej Êmierci ciała,
czego dowodzà relacje osób, które prze˝yły NDE (Near-Death

Podró˝e poza ciałem
– mity i fakty
Wciąż wzrasta zainteresowanie wyprawami
poza ciało fizyczne. Zwłaszcza wśród młodych.
Czemu one służą i na czym polegają?
Jak ich doświadczyć i czy są bezpieczne?
O doświadczeniach z podróży astralnych
z ANTONIM PRZECHRZTĄ – założycielem
i dyrektorem Instytutu Realizacji Siebie,
prezesem Polskiego Stowarzyszenia Duchowych
Uzdrowicieli oraz autorem kursu Podróże Astralne
OOBE – rozmawia Paulina Matysiak.

W polskiej nauce temat egzystencji umysłu poza ciałem nie
istnieje, w przeciwieƒstwie do Wielkiej Brytanii czy Brazylii,
gdzie bada to wielu profesorów i lekarzy.
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Experience – doÊwiadczenia z pogranicza Êmierci). Zjawiska te sà
bardzo podobne do doÊwiadczanych w trakcie OOBE. Wynikajà
z nich dwa wa˝ne wnioski: nauka potwierdza, i˝ człowiek jest
istotà duchowà, a jego umysł jest nieÊmiertelny, ma on ponadto
bezpoÊredni wpływ na zdrowie, jakoÊç ˝ycia i interakcje
mi´dzyludzkie.

A czym są podróże astralne dla Ciebie?
– Nie wszyscy sà Êwiadomi, ˝e ka˝dej nocy spontanicznie

opuszczamy nasze fizyczne ciała, zazwyczaj w ogóle tego nie
pami´tajàc. Niektórzy tylko zachowujà szczàtkowe wspomnienia
o odwiedzaniu innych miast, krajów, a nawet planet.
Przemieszczali si´ tam, lecàc jak ptaki, podró˝ujàc samolotami
i innymi wehikułami. W ten sposób nasz umysł racjonalizuje te
niezwykłe doznania. NajproÊciej mówiàc, jest to umiej´tnoÊç
wyprojektowania naszego ciała astralnego poza ciało
fizyczne, w dowolne miejsce i czas: przeszłoÊç, teraêniejszoÊç,
przyszłoÊç. Takie przemieszczanie odbywa si´ w Êrodowisku
znacznie wy˝szych cz´stotliwoÊci energetycznych ni˝ te, których
doÊwiadczamy w codziennym stanie ÊwiadomoÊci. Dlatego
w podró˝ach poza ciało trzeba uwzgl´dniç pewne zasady
gwarantujàce bezpiecznà podró˝. Trzeba je poznaç nie tylko
w teorii, ale i w praktyce.

Czy to prawda, że spontaniczne przypadki OOBE zdarzają się także
w sytuacjach śmierci klinicznej, wypadków komunikacyjnych, operacji
chirurgicznych, traumatycznych przeżyć i wstrząsów psychicznych?
– Tak. Wiele z nich udokumentowano i potwierdzono.

Ofiary ze szczegółami odtwarzały bowiem treÊç rozmów lekarzy
na sali operacyjnej, przebieg akcji ratunkowej na drodze, wyglàd
uczestniczàcych w zdarzeniu osób. Ka˝de doÊwiadczenie
opuszczenia ciała dowodzi, ˝e w istocie stanowimy nieÊmiertelnà
dusz´, a materialne ciało jest jedynie tymczasowym
„odzieniem”, przydzielonym nam na to konkretne ˝ycie.
Wiele osób w sytuacjach NDE było zszokowanych tym,
˝e w duchowych wymiarach zachowały ÊwiadomoÊç, swà
osobowoÊç i charakter. Doznanie to stanowiło prawdziwy
przełom: okazało si´, ˝e Êmierç wcale nie jest kresem istnienia!
Pozwoliło im to pozbyç si´ strachu przed umieraniem,
a „ubocznym skutkiem” Êmierci klinicznej jest zazwyczaj
całkowite przewartoÊciowanie swego ˝ycia: odrzucenie ego,
uzdrowienie relacji, wybaczenie sobie i innym, pragnienie
zrobienia czegoÊ po˝ytecznego dla otoczenia. Warto tu
wspomnieç o badaniach dr. Pima van Lommela, jego bogatej
dokumentacji naukowej, z którym miałem okazj´ o tym zjawisku
dyskutowaç. Jedyna wst´pna ró˝nica pomi´dzy nami nie była
w zawartoÊci, ale w nazewnictwie zjawisk, którà staramy si´
niwelowaç. Âwiatowym bestsellerem stała si´ te˝ ksià˝ka
amerykaƒskiego neurochirurga Ebena Alexandra. Opisał w niej
swe doznania z pogranicza Êmierci i OOBE, gdy przebywał
w siedmiodniowej Êpiàczce na skutek bakteryjnego zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych. Mimo agresywnej
antybiotykoterapii stan chorego stale si´ pogarszał i tu˝ przed
obudzeniem ze Êpiàczki ryzyko Êmierci si´gało a˝ 97 procent!
A jednak zdarzył si´ cud: dlatego ten zatwardziały dotàd
neurochirurg, kładàc na szal´ swà zawodowà karier´ i autorytet,
dał Êwiadectwo temu, czego doÊwiadczył w Êwiecie duchowym.
Jako lekarz, skupił si´ on głównie na medycznych aspektach tego

zdarzenia. Cenne jest jednak to, ˝e potwierdził, i˝ umysł ma
nielokalny charakter.

Do czego jest przydatne wychodzenie poza ciało fizyczne?
– Âw. Antonii z Padwy potrafił modliç si´ w jednym miejscu

i jednoczeÊnie wygłaszaç kazanie w drugim. Ojciec Pio
natomiast przenosił si´ ciałem astralnym w przestrzeƒ
powietrznà, kierujàc samoloty Amerykanów, nadlatujàce nad
miasto San Giovani Rotondo. W wyniku jego interwencji bomby
same odpinały si´ i spadały na pobliski las zamiast na miasto!
Przydarzało si´ mu te˝ lewitowaç, nawet podczas mszy. Podró˝e
astralne były te˝ podstawà transów szamaƒskich. Plemienny
uzdrowiciel przemieszczał si´ pomi´dzy Dolnym, Ârodkowym
i Górnym Âwiatem, szukajàc Êrodka lub metody leczenia.
Amerykaƒski antropologMichael Harner dowiódł,
˝e szamanizm nie jest religià opartà na wierze, lecz metodà
wglàdu w ukrytà rzeczywistoÊç!Wykazał te˝, ˝e te wymiary
istniejà, skoro ludzie z całego Êwiata doÊwiadczajà niemal
identycznych wizji. Jego obserwacje potwierdzili kolejni
antropolodzy, wprowadzajàc si´ w trans za pomocà
halucynogennych grzybów i roÊlin. Szamani opuszczali
materialne ciała w bardzo konkretnych celach – znalezienia
najskuteczniejszego sposobu wyleczenia współplemieƒca
lub rozwiàzania n´kajàcego go problemu.

A jakie my możemy mieć z tego korzyści?
– Z nawiàzania kontaktu z duchowymi sferami, z dotarcia

do równoległych rzeczywistoÊci, z prze˝ycia fascynujàcej
przygody? Wszystko zale˝y od motywacji podró˝nika. Szamani
poszukujà ratunku dla swych pacjentów, eksperymentatorzy
badajà inne sfery energii, a st´sknieni kochankowie, rozdzieleni
miejscem zamieszkania czy pracy pragnà w ten sposób
nawiàzaç ze sobà kontakt. Ka˝da motywacja jest dobra,
dopóki opiera si´ na etyce i pozytywnych intencjach.
A korzyÊci? Mo˝emy podró˝owaç po całym Êwiecie, a nawet
WszechÊwiecie. Dla mnie najwi´kszà korzyÊcià jest lepsze
zrozumienie i ewentualnie uzdrowienie czegoÊ, co swój
poczàtek ma w Êwiecie niematerialnym. OczywiÊcie mo˝na
nauczyç si´ spotykaç z innymi osobami. Mo˝emy te˝
podró˝owaç w czasie – zarówno cofaç si´ do poprzednich
epok, jak i wybiegaç w przyszłoÊç, by na przykład sprawdziç
kondycj´ Ziemi za pi´çdziesiàt czy tysiàc lat. W wy˝szych
sferach duchowych mo˝emy spotkaç swych Opiekunów
Duchowych oraz ˝yjàcych niegdyÊ nauczycieli np. Budd´
czy Jezusa. Istnieje te˝ mo˝liwoÊç rozmowy z naszym ulubionym
filozofem, pisarzem, artystà, a tak˝e z bliskimi, którzy odeszli,
by uzdrowiç relacje. Generalnie wi´c podczas takich podró˝y
mo˝emy si´ sporo nauczyç, rozszerzyç swojà ÊwiadomoÊç, �

Nie wszyscy sà Êwiadomi, ˝e ka˝dej nocy spontanicznie
opuszczamy nasze fizyczne ciała, zazwyczaj w ogóle tego

nie pami´tajàc. Niektórzy tylko zachowujà szczàtkowe
wspomnienia o odwiedzaniu innych miast, krajów,

a nawet planet.
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zdobyç konkretne informacje, sprawdziç, czy nasi bliscy sà
bezpieczni, podtrzymaç miłosne wi´zi, a nawet doznaç
astralnych uniesieƒ!

Jak to zrobić?
– Przede wszystkim trzeba bardzo chcieç tej podró˝y! Kiedy

ju˝ znaleêliÊmy wolny czas, dobrze te˝ zapewniç sobie spokój,
wyłàczyç telefon, budzik, poprosiç domowników, by nie
przeszkadzali. Pomieszczenie, z którego „startujemy”, powinno
byç ciepłe, a nasze ubranie swobodne. Nast´pnie nale˝y
wygodnie si´ uło˝yç i zrelaksowaç. Mogà nam w tym pomóc
nagrania do synchronizacji półkul mózgowych. Âwiat astralny
otwiera si´ w zgodnoÊci z naszymi ˝yczeniami, pragnieniami
i mo˝liwoÊciami. Istotne jest napełnienie naszego ciała energià.
Stanowi ona „paliwo” dla ciała astralnego. Im jest jej wi´cej,
tym dalej i dłu˝ej mo˝emy podró˝owaç. Energi´ t´ „tankujemy”
poprzez odpowiednie oddychanie. Warto te˝ zaplanowaç cel
podró˝y. Na poczàtek niech to b´dzie jedynie uniesienie si´ nad
ciałem fizycznym, by opanowaç sposób wyjÊcia i powrotu.
W kolejnych dniach mo˝na çwiczyç przemieszczanie si´
po pokoju, potem przenikanie przez Êciany czy okno. Gdy ju˝
nabierzemy wprawy, mo˝emy „lataç” po własnym mieÊcie
czy innych krajach. Potem byç mo˝e zechcemy zbadaç układ
słoneczny czy galaktyk´...

Czy na taką wycieczkę można się udać podczas snu?
– Tak. Zachowujemy wówczas ÊwiadomoÊç całej sytuacji,

mo˝emy te˝ sterowaç wewn´trznymi obrazami. Zgadza si´:
przed zaÊni´ciem nale˝y „zaprogramowaç” sobie,
˝e zapami´tamy wszystko, co b´dzie si´ wówczas działo.
Nale˝y te˝ ustaliç interesujàce nas zagadnienie lub cel snu.
Nast´pnie przenosimy ÊwiadomoÊç do ciała astralnego, dzi´ki
czemu jesteÊmy w stanie doÊwiadczaç ró˝nych emocji. W takich
snach mo˝emy rozwiàzywaç swoje problemy, zrozumieç pewne
zale˝noÊci, a nawet ujrzeç przyszłe zdarzenia. Mo˝emy te˝
spotkaç bliskich zmarłych i mieç z nimi kojàcy kontakt.

Po przebudzeniu warto natychmiast zapisaç wra˝enia,
zanim zatrà si´ w naszej pami´ci. Niektórzy z moich kursantów
donoszà, ˝e w czasie snu astralnego spotkali anielskà postaç,
która powiedziała, ˝e ich uzdrowi. I rzeczywiÊcie,
po przebudzeniu byli uleczeni z powa˝nej dolegliwoÊci.
W podobnie błyskawiczny sposób nast´powało rozwiàzywanie
trudnych spraw. Chcàc jednak Êwiadomie podró˝owaç poza
ciałem, powinniÊmy przestrzegaç zasad etyki i bezpieczeƒstwa.

Czy to jest niebezpieczne? Jakich zasad należy przestrzegać?
– Niektórzy bojà si´, ˝e po opuszczeniu fizycznego ciała

mogà do niego nie wróciç. Jednak jak widaç, zawsze wracamy.
To strach jest pierwszà blokadà uniemo˝liwiajàcà nam Êwiadome
opuszczenie fizycznej powłoki. Bez jego przełamania taka podró˝
nie jest w ogóle mo˝liwa. Spotkałem si´ równie˝ z obawami,
˝e zabłàdzimy w nieznanych nam, duchowych sferach
i „ugrz´êniemy” w nich na wieki. Inni bojà si´ z kolei, ˝e jakieÊ
demoniczne istoty z astralu zrobià im krzywd´, a nawet
„wprowadzà si´” do ich ciała fizycznego. Kolejne mity dotyczà
obaw o zanik oddychania czy innych fizjologicznych funkcji
naszego materialnego ciała. Tymczasem podczas takiej podró˝y
jedynie nieznacznie spada temperatura ciała, podobnie zresztà
jak w trakcie medytacji, dlatego warto przykryç si´ ciepłym
pledem. Je˝eli chcemy przerwaç podró˝, to nast´puje powrót
do ciała fizycznego. Co do zasad, to przede wszystkim nie wolno
manipulowaç osobami, z którymi nawiàzujemy kontakt. Byłem
zbulwersowany, słyszàc, ˝e na jednym z kursów poleca si´
t´ technik´ w celu uzyskania korzyÊci od innych. Wywieranie
podÊwiadomej presji na innà osob´ jest niemoralne, podobnie
jak negatywne intencje: ch´ç zemsty, wyrzàdzenia komuÊ
krzywdy czy nakłonienia do pewnych zachowaƒ. Wykluczone sà
tak˝e wszelkie działania o destrukcyjnym zabarwieniu.
No i wa˝ne jest, by te astralne przestrzenie eksplorowaç, b´dàc
w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, a tak˝e energetycznej,
gdy˝ sà one dosyç wyczerpujàce. Gdy jesteÊmy przem´czeni
lub chorzy, przełó˝my çwiczenia na inny dzieƒ.

Warto te˝ zaplanowaç cel podró˝y.
Na poczàtek niech to b´dzie
jedynie uniesienie si´ nad ciałem
fizycznym, by opanowaç sposób
wyjÊcia i powrotu.

Kurs OOBE
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Co nas czeka po opuszczeniu ciała fizycznego? Jakich odczuć
i doznań można się spodziewać?
– Gdy Robert Monroe pewnego dnia zasypiał, poczuł dziwne

wibracje w ciele. W ciemnoÊci odczuł jakàÊ porowatoÊç.
Stwierdził, ˝e wisi pod sufitem własnego pokoju! Obni˝ył si´
i dostrzegł swoje łó˝ko, a w nim Êpiàcà ˝on´. Nagle zauwa˝ył,
˝e obok niej le˝y jakiÊ m´˝czyzna! Po chwili zszokowany
stwierdził, ˝e tym m´˝czyznà był on sam! JakimÊ cudem jego
ÊwiadomoÊç unosiła si´ w powietrzu, podczas gdy fizyczne ciało
pogrà˝one było we Ênie. Takie było pierwsze doÊwiadczenie
pioniera badaƒ nad tym zjawiskiem. W literaturze przedmiotu,
a tak˝e we wspomnieniach obenautów opisano ró˝ne doznania
towarzyszàce opuszczaniu materialnego ciała. Sà to: wra˝enie
silnych i mało przyjemnych wibracji w splocie słonecznym,
uczucie szarpni´cia, „wystrzelenia” jak z katapulty, a tak˝e
falowania czy pływania. Doznania te sà silniejsze
i gwałtowniejsze na poczàtku astralnych podró˝y, kiedy nie
jesteÊmy jeszcze dobrze do nich przygotowani. Gdy potrzeby
Êwiadomego kontrolowania i oceniania wyciszà si´, b´dziemy
łagodnie opuszczaç i wracaç do swego ciała.W sferach
astralnych mo˝emy spotkaç istoty trzech rodzajów: podobnych
nam podró˝ników, niegdyÊ ˝yjàcych, ale ju˝ zmarłych ludzi,
tak˝e naszych bliskich oraz ró˝nego rodzaju byty duchowe,
które nie sà istotami ludzkimi, a wÊród nich te, które nazywamy
aniołami. Niektórzy twierdzà, ˝e w istniejàcych tam
równoległych wymiarach napotkali równie˝ istoty z innych
planet, pojazdy UFO i ich załogi, które widywane sà na Ziemi.

Wspomniałeś o możliwości duchowego kontaktu z ukochaną osobą.
Jak wyglądają Twoje doświadczenia w tej materii?
– Obecnie wiele podró˝ujemy, tak˝e podejmowane

za granicà studia czy praca powodujà długotrwałe rozstania par
i mał˝onków. Okazuje si´ jednak, ˝e obok telefonów i maili
mo˝emy mieç ze sobà tak˝e kontakt astralny! Mo˝emy wówczas
poczuç bliskà nam osob´ równie intensywnie, jak podczas
fizycznego przytulenia czy zbli˝enia. Przed laty doÊwiadczyłem
takiego kontaktu z osobà wtedy mi bliskà. Byłem w Londynie,
medytowałem, a ona w tym czasie była w swoim mieszkaniu
w Wiedniu. Zaczàłem intensywnie, z miłoÊcià myÊleç o niej.
W tym samym czasie ona nagle ujrzała moje ciało astralne
w swojej kuchni! Była tak zaskoczona, ˝e upuÊciła na podłog´
waz´ z zupà! Najlepiej wi´c umówiç si´ zawczasu na taki
kontakt o okreÊlonej godzinie, myÊlàc o sobie nawzajem,
wyjÊç z fizycznego ciała i odbyç randk´ w astralu! Mo˝na
wówczas poczuç bliskoÊç, przesyłaç sobie najczulsze słowa,
zasnàç w swoich ramionach, a nawet odczuç intymne zbli˝enie.
Takie doznania w niczym nie ust´pujà tym fizycznym. Człowiek

nie koƒczy si´ na skórze. Jest otoczony kokonem Êwiatła.
W aurze wibrujà nasze emocje, dlatego łàczàc si´ emocjonalnie
z osobà bliskà, tworzymy Êwietlistà wi´ê.Wa˝ne jest wi´c
nie tylko to, co robimy i mówimy do drugiej osoby, ale tak˝e to,
co myÊlimy i czujemy. JeÊli wi´c chcemy wesprzeç nasz zwiàzek
– nawet na odległoÊç – to napełnijmy swojà aur´ pi´knymi
myÊlami i odczuciami. Wprowadêmy do niej swego partnera
i otulmy go miłoÊcià. MyÊlàc nawzajem pi´knie o sobie, mo˝emy
wytworzyç tak silne połàczenie, ˝e b´dziemy w stanie słyszeç
myÊli i uczucia oraz pragnienia drugiej osoby, a tak˝e odczuwaç
jej miłoÊç i akceptacj´. Mo˝liwe jest tak˝e astralne spotkanie
z partnerem, gdy on o tym nie wie. Je˝eli jest wra˝liwy i uwa˝ny,
to po fakcie okreÊli godzin´, w której nastàpiło takie spotkanie.
Mo˝na ujrzeç koło siebie otoczk´ Êwiatła, w której powstaje
obraz bliskiej osoby. Takie sytuacje przydarzajà mi si´ cz´sto.
Czuj´ i widz´ osoby, które o mnie myÊlà, co potwierdza potem
ich telefon albo póêniejsze spotkanie.

Jak wyglądała Twoja pierwsza wyprawa astralna?
– Niestety, była zwiàzana ze stanem bliskim Êmierci z powodu

bezdechu. Ujrzałem pi´kny tunel pełen Êwiatła, a subtelny głos
zapraszał mnie do przejÊcia na drugà stron´. Kolejna, tym razem
zaplanowana podró˝ zawiodła mnie do Tybetu. Po gł´bokiej
relaksacji przeszedłem przez faz´ zasypiania, a potem pozwoliłem
mojemu ciału uwolniç mojà ÊwiadomoÊç. Obrałem kierunek
i wpadłem jakby w wir, który mnie poniósł. Przybyłem do ubogiej
wioski, zasypanej Êniegiem. Wokół stały stare domostwa,
było bardzo zimno. Ruszyłem wàskà Êcie˝kà, ale mieszkaƒcy
mnie nie widzieli, wr´cz przechodzili przez moje ciało! Odnalazłem
prostà buddyjskà Êwiàtyni´, a w niej medytujàcych i modlàcych si´
mnichów. Słyszałem dêwi´ki gongów i tràb. Mojà uwag´ zwrócił
stary, nieogolony, ze zniszczonymi z´bami mnich. Siedział w pozycji
medytacyjnej i modlił si´, wi´c usiadłem koło niego. Musiał mnie
wyczuç, bo uÊmiechnàł si´ i skierował ku mnie strumieƒ
pozytywnych uczuç. Byłem wzruszony, czujàc jego miłoÊç i dobroç.

Dziękuję za rozmowę.
Paulina Matysiak
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Od redakcji:
Warto także sięgnąć po książki
Roberta Monroe’a (Podróże poza ciałem,
Dalekie podróże, Najdalsza pordóż
– Wyd. Galaktyka) i Jarosława Bzomy
(cykl Krajobrazy mojej duszy
– księga o podróży nocnej
– Wyd. Novae Res).


