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ФАКТИ ЗА ДУХОВЕ-ВОДАЧИ

Джон Анкербърг
Джон Уелдън


За тази брошура

В тази брошура се разглежда един въпрос от изключителна важност. Той е свързан с онова, което би могло да бъде определено като доброволно обсебване от духове или “контактьорство”. Контактьорите или медиумите претендират, че духовете буквално влизат в телата им и говорят “насочващо” чрез тях. Главният въпрос е: Какво или кои точно са тези духове-водачи?

Обсъждани са много идеи, дори и съвсем налудничави. Дали това са само халюцинации на психически лабилни хора, както казват лекарите? Дали става дума за проява на онази част от нашата психика, която психолозите определят като несъзнателна? Дали това е свързано с божествеността на човека, с едно “по-висше” Аз, резултат от драматичния скок в човешката духовна еволюция, както казват някои проповедници? Дали духовете-водачи са истински духовни същества като ангелите, мъртвите или “боговете” и природните духове, свързани с различни религиозни традиции, както твърдят самите медуими? Или те принадлежат към една напълно различна категория същества - демоните, споменати в Библията?

Хората, изучаващи този феномен, рядко разглеждат библейския възглед. Парапсихологът (онзи, който научно изучава окултизма) Алан Гоулд отказва дори да дискутира теорията за демоните, защото, както казва той, тя "толкова рядко се споменава, че аз никъде няма да се спирам на нея" (1). 

Предполага се, че хората, изучаващи медиумите, са естествено предубедени и не приемат теорията за демоните, защото тя е свързана с възглед, публично осмиван от колегите им.

Въпреки това, ако някой търси теория, обясняваща всички факти, не може да игнорира теорията за демоните, без значение дали тя му харесва или не. Дори Уйлям Джеймз, един от великите пионери на западната психология, веднъж заявил по време на собственото си проучване на контактьорството (тогава наричано медиумство):

“Отказът на съвременното “просветление” да разглежда “обсебването” като хипотеза, за която дори не желае да говори, въпреки наличието на конкретни човешки преживявания, винаги ми се е струвало любопитен пример за силата на модата в “научните” неща. Абсолютно сигурен съм, че теорията за демоните (т.е. злите духове) пак ще се радва на определено влияние. Човек наистина трябва да бъде много “учен”, за да бъде достатъчно сляп и невеж и да не подозира подобна възможност” (2). 

И нека кажем отново, че ако съществува дори и най-малката възможност тези духове да са демони, читателят трябва да е загрижен. Ако е вероятно те да са такива, въпросът за контактите с тях е твърдо решен. Каним читателите да проучат логичните доказателства, накарали не само нас, но и много други, да стигнат до заключението, че духовете на контактьорството не са онези, за които се представят.


ЧАСТ I

КОНТАКТЬОРСТВОТО: ВЪВЕДЕНИЕ

1. Какво представлява контактьорството?

"Контактьорството" е "Ню Ейдж" термин за обладаването от духове. То се осъществява, когато хората доброволно предоставят умовете и телата си на духовните същества. Тези духове влизат в хората, контролират ги и ги използват, за да предават духовни поучения или друга информация. Когато духовете използват устата и изговарят дадена информация, това се нарича контактьорство.


2. Популярно ли е контактьорството в Америка и в света?

В Америка има хиляди медиуми. Милиони последователи се обръщат към тях за съвет или четат литература, дадена от духовете посредством техните “контакти” или медиумство (3). Въз основа на продажбите от контактьорска литература, аудиокасети и семинари контактьорството в Америка е предприятие, чиито ежегодни печалби възлизат на стотици милиони долари (4). Някои твърдят, че нарастващият интерес на Америка към контактьорството придобива “епидемични” размери.

Ако разгледаме феномена от историческа гледна точка, може би ще разберем потенциала и опасността от контактьорството за оформянето на нашето бъдеще. През 1851 г., например, само в Синсинати, щата Охайо, е имало приблизително около 1200 медиуми, а в големите градове на страната стотици други (5). Към 1855 г. Америка е можела да се похвали с няколко хиляди медиуми и около 2 милиона техни последователи (6). На тях и техните последователи е било посветено цяло столетие от парапсихологически проучвания (научно изследване на окултизма) в страната (7). Тези проучвания подпомогнаха съвременния бум на окултизма (8).

Предполага се, че днес в Лос Анджелиз има 1000 медиуми (9), факт, който показва, че сме в началната фаза на ново съживление на интереса към окултизма. Но днес духовете се обръщат към изтънчените пазарни техники на радиото, телевизията и видеото (10). Нещо повече, подкрепата на контактьорството от страна на известни телевизионни и филмови звезди превръща тази практика в социално приемлива. Примерите за звезди с такова влияние са Шърли Маклейн, Линда Евънс (от “Династията”), Майкъл Йорк (от “Ромео и Жулиета”) и други (11).

Актрисата Шарън Глес, която играе Кагни в хитовия телевизионен сериал “Кагни и Ласи” през 1987 г., спечели наградата “Еми” за ролята си в тази поредица. В речта си на церемонията по награждаването тя каза на десетките милиони зрители, че дължи успеха си на “Лазар”, духовно същество, говорещо чрез медиума Ях Пърсел.

Популярността на контактьорството може да се види и в новите центрове за краткотраен отдих и в организираните семинари в цялата страна. И в двете хората се учат как да отварят умовете и телата си за духовете, за да станат медиуми. В тези центрове за отдих и семинари се провеждат учебни занятия на живо, на които преподават самите духове. Хората биват мотивирани да организират групи за изучаване, изследователски центрове и да публикуват списания, посветени единствено на проучването и развитието на канализирането (12). 

Друга сфера, показваща популярността на контактьорството, е нарастващото му влияние в науката и другите дисциплини. Духовете говорят посредством човешките си “домакини”, предавайки информация, която се прилага в теориите на психологията, медицинската практика, парапсихологическите проучвания, физичните изследвания, приложенията на социологията и развитието на новите идеи в теологията, археологията и други клонове на науката (13). В Ню Йорк, от няколко години насам, спиритизмът се използва като помощник на психотерапията в някои от общинските психиатрични клиники (13а).

Контактьорството е популярно не само в Америка, но и в целия западен свят, включително Канада, Англия и Западна Германия - там се наблюдава нарастващ интерес към движението на медиумите (14). Бразилия се хвали с над 1 милион медиуми или спиритисти от най-различен вид, с милиони последователи (15). Спокойно можем да кажем, че влиянието на духовете, говорещи посредством хората, ще ни съпътства през предстоящите десетилетия и плодовете му ще окажат своето влияние върху живота на децата ни.


3. Защо древната окултна практика е толкова вълнуваща и привлекателна за съвременните американци от ХХ век, включително и за скептиците?

Днес хората изпитват отчаяната нужда да намерят смисъла на живота. Те установяват, често пъти болезнено, че той не може да бъде намерен само в материалното благополучие. Дори и скептиците желаят да научат отговорите на въпроси като: “Кой съм аз?”, “Защо съм тук?” и “Какво се случва, когато умра?”. Независимо дали си го признават или не, хората са изплашени от мисълта, че животът представлява само няколко години болка и удоволствия, последвани от безкрайно несъществуване. Те знаят, че са нещо повече от краен продукт на водородните атоми и сляпата случайност. И търсят ясните отговори.

Съвременният човек гледа на контактьорството като на доказателство за дълбоките отговори на живота. Контактьорството като че ли отговаря на въпросите за естеството на реалността (то духовно ли е?), естеството на смъртта (тя ли е краят?), естеството на човешкия потенциал (той неограничен ли е?) и естеството на Аз-а (той божествен ли е?). По този начин контактьорството мощно убеждава, претендирайки за достъп до света на духовете, който може да ни даде необходимите отговори. 

Духовете дават информация, която кара хората да си мислят, че контактуват с някога живели на тази земя хора, които вече са починали и сега пребивават щастливо в отвъдния свят. Духовете претендират, че чрез смъртта са намерили отговорите на живота и познанието, че всички хора ще живеят вечно. Духовете претендират, че говорят със сигурност за Божието естество, целта за съществуването на живота и за онова, което се случва при смъртта. Те твърдят, че няма пъкъл и че Бог и небето не са такива, каквито Библията ги описва.

По този начин контактьорството дава фалшиви отговори за нуждата на съвременния човек от религиозна опитност. Той бива измамен да мисли, че подобен контакт с духовете ще придаде смисъл на живота му и ще успокои страха му от смъртта.

Помислете си за миг какво минава през ума на човека, който е изправен пред някаква мощна проява на спиритизъм. Преживяването му е подобно на това на слепеца, по чудо възвърнал зрението си. Когато той види един нов свят с големи чудеса, очакващ да бъде изследван, за него моментално всичко се променя. Същото се случва и с човека, срещащ се с както той си мисли истинските духове на починалите. Той вече вярва, че смъртта не е краят, а само началото на едно радостно ново съществуване с буквално неограничени взможности. Хората са подведени да мислят, че няма пъкъл, за който да се безпокоят, а само един безкраен потенциал за напредък. Духовете не само убеждават, те упражняват голяма сила над умовете и сърцата на хората. Точно в това се крие привлекателността на контактьорството.


4. Кои са контактьорите или медиумите?

Медиумите са хора от всички социални прослойки. Сред тях има служители и учени, хора на изкуството и бизнесмени, шофьори и доктори на науките, академици и необразовани, изпълнителни директори и домакини. Това са хора от всички раси, националности, култури и религии. Някои от тях са атеисти (в началото), други са вярващи. Освен в случаите, когато са в транс и са обладани от духовете, те изглеждат и постъпват съвсем нормално.

Медиумите често пъти предават информация за повече от един дух. Сред най-известните медиуми и техните духове-водачи са Джейн Робъртс и “Сит”. Чрез Робъртс, “Сит” е написал 25 различни книги, от които са продадени милиони екземпляри. 

Друг медиум е Хелън Шукман. Шукман и нейният дух-водач “Исус” са автори на бестселъра “Курс по чудеса”. 

Рут Монтгомъри е друг медуим. Нейният дух-водач се казва “Лили”. Те са написали множество бестселъри по въпроса за Ню Ейдж. 

Сред медиумите е и Кевин Рийрсън и неговият дух-водач “Джон”. Рийрсън е сред любимите медиуми на Шърли Маклейн (16). Той е и един от най-красноречивите медиуми и е участвал в десетки телевизионни и радиопредавания. По време на тези предавания той предлага интервюта на живо със своите духове-водачи (17). 

Дж. З. Найт също е медиум и предава съобщенията на “Рамта”. Тя твърди, че в миналото е изповядвала основните християнски доктрини. Найт е успяла да продаде почти хиляда часа видео- и аудио-касети на “Рамта”. И както много други медиуми, вече се е превърнала в мултимилионер (18). 

Ях Пърсел е контактът, използван от “Лазар”. Той ръководи корпорацията “Концепция Синергия”, носеща печалби от милиони долари. Корпорацията се е посветила на популяризирането на ученията на “Лазар” сред хиляди хора (19). Те се радват на особен интерес сред холивудските филмови звезди (20). Влиянието на “Лазар” обаче не се ограничава само до Холивуд. Колкото и да е чудно, различни групи като менонитите, мормоните и католическите монахини също твърдят, че следват ученията му (21).

(Накратко ще разгледаме религиозните възгледи на някои от тези духове във въпрос 14).


5. Има ли доказателства, които биха накарали мислещите хора да стигнат до извода, че контактьорството не е само измама и фантазия?

Много от съвпадащите си доказателства предполагат реалното съществуване на друго измерение от духове, с които може да се осъществи контакт посредством съответните окултни методи. 

Първо, вярата в контакта с духове е повсеместна. Тя се е проявявала във всички страни по света, през всички епохи. Това е документирано от солидни проучвания. Едно проучване на почти 500 съвременни общества разкрива, че 74% от тях са възприели реалността не само на контакта с духовете, но и на обладаването от духове (22). Нещо би трябвало да отговаря на едно толкова универсално вярване. Скептикът, който претендира, че подобни духове не съществуват, поддържа убеждението си въпреки това доказателство.

Второ, всички основни световни религии учат за реалното съществуване на духовния свят. Например, хиндуизмът, будизмът, християнството и ислямът вярват в света на добри и лоши духове, които могат да контактуват с хората (23). 

Трето, хората, обладани от духове, по време на контактьорството са в състояние да дадат информация за бъдещето и да опишат събития, протичащи в друга стая или на другия край на света. С други думи, те демонстрират познания, сили и способности, които не притежават, когато не са в транс (24). 

Четвърто, екзорцизмът или прогонването на духовете няма друго адекватно обяснение, освен реалността на обладаването от духове! Сам Исус Христос е вярвал в реалността на едно измерение от демонски духове и лично ги е изгонвал от хората (25). 

Всичко това доказва реалността на духовете!


6. Какво значение има какво или кои са тези духове, след като помагат на хората?

Откриването на тяхната идентичност е от жизнено значение! Ако са зли същества, то тогава дори и “помощта” им е измамна. Независимо какво си мислим за тях, това няма да промени нито естеството им, нито целите им. Ако възгледът ни за тях е неправилен, лесно можем да бъдем измамени от тях. Погрешното възприемане на отровна змия за въже може да се окаже смъртоносно. Ето защо е толкова важно как гледаме на тези духове. Нашето тълкуване на естеството им ще определи личния отговор, който ще им дадем. 

Ако те са самоизмама, ще се постараем да помогнем на хората, страдащи от нея, като им предоставим медицинска помощ. Ако са част от несъзнателното или човешкия потенциал, те ще са обект на стремежите на онези, които се стремят да изучат силите на ума. Ако са ангели или други благоразположени духове, или духовете на умрелите, те ще бъдат търсени заради духовната мъдрост или за да ни помогнат да надникнем в големите тайни на живота. Наистина, ако тези духове са същества с напреднала технология или мъртви хора, няма никакви основания да не се обръщаме за помощ към тяхната мъдрост, защото те могат да ни направят голяма услуга за напредъка на човешката цивилизация. Това е стандартният аргумент. 

Въпреки това обаче, ако те са демони и са непоправимо зли, би било глупаво да ги търсим. Тези, които ги търсят, рано или късно ще станат техни жертви. Ето защо е толкова важно да разберем какво точно се случва при контактьорството. Например, перките на акулата и на делфина си приличат. Онова, което на пръв поглед ни се струва игрив делфин, може да се окаже смъртоносна акула. Да се играе във водата тогава, когато се виждат само перките, може да се окаже фатално.

7. Хората трябва ли да се доверят на духовете, говорещи чрез медиуми?

Първо, трябва да кажем, че има и фалшиви медиуми. Например, във въпрос 26 говорим за медиума М. Ламар Кийн, който само се преструвал, че контактува с мъртвите, за да печели пари. Но е интересно да се отбележи, че много окултисти, шамани, врачки, медиуми и гурута са свидетелствали, че понякога духовете ги мамят. Тези окултисти твърдят, че духовете имитират добрите духове, но на практика се преструват, лъжат или нараняват домакините си. Окултистите са установили, че духовете лесно могат да имитират каквото и да било или когото и да било. 

Сатпрем, ученик на окултиста и хиндуисткия гуру Шри Ауробиндо, твърди онова, което всички окултисти знаят много добре, че духовете "могат да възприемат всички форми, които пожелаят" (26).

Мъчителното преживяване на астралния пътешественик Робърт Монро (да не се бърка с Роджър Морно, автора на бестселъра "Пътешествие в свръхестественото" - бел.) е твърде типично. Той разказва, че при едно от многобройните му “преживявания извън тялото” бил многократно и злобно нападан от зли духове. В един момент на сбиването двама от тях мигновено се превърнали в точни копия на двете му дъщери - нещо, от което той изгубил емоционалното си равновесие в битката с тях (27). Ако самите окултисти твърдят, че духовете са ги мамили, че духовете могат да възприемат различни форми и че са правили това, водени от зли намерения, то тогава е разумно да се заключи, че на тези духове не трябва да се вярва.

Друг пример за това е известният медиум Емануил Сведенборг. Той прекарал целия си живот в контакт с духовете. Може би на Запад няма друг, който да има по-голям опит със света на духовете, от него. И все пак Сведенборг предупреждава, че тези духове са толкова лукави и измамни, че е почти невъзможно да се определи истинското им естество. Като окултен авторитет Сведенборг предупреждава хората, че демоничните духове са талантливи актьори и обикновено имитират починалите. Ето какво пише той:

"Когато духовете започнат да говорят с някой човек, той трябва да внимава и да не вярва на нищо, което му казват; защото те могат да му кажат всичко. Те лъжат и си измислят най-различни неща... биха могли да произнесат толкова много лъжи и все пак толкова убедително, че човек остава поразен... ако човек ги слуша и им вярва, те продължават и измамват и подвеждат по [много] начини... Ето защо хората трябва да внимават [и да не им вярват]" (28).

За съжаление, въпреки всичките си предупреждения, сам Сведенборг е станал тяхна жертва, мислейки си, че неговият Бог му е разрешил да се свързва със света на духовете. Сведенборг е пренебрегнал Божието предупреждение в Писанието против всички форми на контакти с духовете (Второзаконие 18:9-12). Причината, поради която Сведенборг игнорирал Божието предупреждение, е, че повярвал на “добрите” духове, твърдящи, че го учат на истината. И все пак “църквата”, която Сведенборг основал в резултат на контактите си с тези “добри” духове, винаги е подпомагала откровенията на духовете и е съдействала за появата на най-антибиблейските и антихристиянски материали, отпечатвани някога (29).

И така, можем ли да се доверим на духовете, говорещи чрез медиумите? Ако злите духове съществуват и окултистите ни казват, че е невъзможно да различим добрите духове от лошите, кой е в безопасност? Те се нуждаят от някакъв обективен стандарт, според който да ги изпитват. Медиумите обаче признават, че нямат обективен стандарт. Ето защо доверието им в духовете е сляпо. Нещо повече, ако тези духове са демони, те биха могли в продължение на дълги години да маскират злите си намерения и никой не би станал по-мъдър.

Библията учи, че се случва точно това (2 Коринтяни 11:14; 1 Тимотей 4:1). В много случаи истинската цел на духовете е да предадат фалшиви учения, последиците от които се осъзнават твърде късно или дори след смъртта (Притчи 16:25; Йоан 8:24,44; Галатяни 1:6-8; 1 Йоаново 4:1; Откровение 16:14).

Дори и лошите хора са успявали да замаскират истинските си намерения, за да мамят другите. Бихме могли да посочим като пример Джим Джоунс. Преподобният Джоунс многократно претендирал, че е Божи служител. Чрез църквата си той участвал в много “добри дела”. Но въпреки това през цялото време са съществували доказателства, посочващи, че с г-н Джоунс нещо не е наред. Авторитарността, заплашването на другите, физическите злоупотреби с деца и нерационалните постъпки съществували едновременно с “доброто”. Но Джоунс бил силен и надарен. Той имал “обяснения” за злините и за провалите си. В резултат на това мнозина предпочели да пренебрегнат предупредителните сигнали и да повярват, че той наистина е един добър човек, изпратен от Бога. Крайният резултат била трагедията на над 900 души. Същата ситуация съществува и при духовете. Те претендират, че са добри. Претендират, че са Божии представители. Но предупредителните сигнали са налице.

Дали е невъзможно да си мислим, че духовете никога не могат да прикрият истинските си намерения като Джоунс? И все пак в окултните случаи, които са били подложени на проучване, са се появявали червени флагчета (за онези, които са пожелали да ги видят), показващи, че естеството на духовете е зло. Въпреки че полагат всички усилия, за да имитират доброто, на тези духове като че ли им е много трудно да потискат желанието си да нараняват хората. Може би точно по тази причина самите спиритисти подозират истинските намерения на своите “контакти”. Всеки, запознал се с изказването на окултистите, ще стигне до извода, че духовете внасят точно толкова болка и страдания в живота на домакините си, колкото те биха могли да оправдаят пред другите. 

Духовете са психолози с дълъг опит в изследването на човешкото естество. Те знаят какви идеи могат да прокарат и как да заличат стъпките си. Правят го от хилядолетия насам. Много хора, които никога не биха се доверили на непознати, се доверяват на непознати духове. Има десетки сходства между спиритизма (или контактьорството), от една страна, и феномена на демонизма, от друга. Това включва демонизма в Китай, Индия, Япония и други страни, както и демонизма в Библията (29а). Ето защо онези, които се доверяват на духовете, правят това въпреки че цялата история на спиритизма е осеяна с доказателства за демоничния характер на тези същества.
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ЧАСТ II

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СВЕТОВНИЯ ВЪЗГЛЕД ЗА КОНТАКТЬОРСТВОТО

8. Какво се случва по време на контактьорство?

Когато медиумът изпадне в пълен транс, той сякаш изпада в дълбок сън. Когато навлизащите в него духове поемат пълен контрол над човека, лицевите му мускули и устните му конвулсират. Когато духът обладае тялото, се появяват и промени в дишането, в чертите и изражението на лицето. Понякога тези промени са много големи (като например при Джейн Робъртс). Най-лесно се забелязват промените в гласа, женският глас, например, става дълбок и мъжки (30).

Обладаният от духове човек може да сравни състоянието си с дълбоко алкохолно опиянение или с това, което се случва при хипнозата. Човекът губи съзнание. По-късно се пробужда. Казва му се какво е говорил и че е правил неща, които в обикновено състояние не би могъл да извърши, но той не помни абсолютно нищо. Някой напълно е превзел личността му. Станал е като марионетка в ръцете на по-голяма сила. 

Пълното контактьорство в транс може да включва всичко, което обикновено се прави в тялото - от писане до рисуване, от пеене до танцуване, от композиране на музика до съветване или поучаване на другите (31).

Има два основни вида контактьорство - съзнателно и спонтанно. При “съзнателното” контактьорство човекът активно се стреми да бъде обладан от духовете. А духовете обикновено изчакват разрешението на човека, за да влязат в тялото му. От друга страна, при “спонтанното” контактьорство духовете поемат контрола над човека, когато си поискат. Медиумът е оставен на произвола на намеренията им. И все пак дори съзнателните медиуми могат внезапно да се окажат на произвола на любезните им дотогава духове-водачи (32). 

Контактьорството може да включва най-различни форми. Например, една от формите може да включва пълна загуба на съзнанието, а друга - само частична. Ето защо, има пълно обладаване в транс с тотална загуба на съзнание и леко до умерено обладаване в транс, при което медиумът напълно или частично си дава сметка за обкръжаващата го среда. Освен това има “сънно” контактьорство, при което духовете учат или влияят на медиумите по време на сън или в сънищата им. 

Друга позната форма е “автоматизмът”, при който духът като че ли контролира само части от тялото като ръцете при автоматичното писане или рисуване. Има контактьорство, при което медиумът само чува думите, диктувани от духовете. При ясновидството духовете въвеждат в ума на медиума определени образи, картини или символи. Има и т.нар. “физическо” контактьорство, при което духът използва медиума, за да въздейства или промени околната среда. Например, духовете посредством медиумите или самите те могат да материализират образите на починали хора (т.нар. “ектоплазмични прояви”). Tе могат да преместват или издигат предмети или да отпечатват върху тях вести или картини. Mогат да преместват предмети от едно място на друго (познато като телепортация) (33).

Не забравяйте, ясно е, че каквато и сила да използва медиумът, тя идва само в резултат на контакта му с обладаващия го дух! Универсално признат е фактът, че отделени от духовете, медиумите нямат сила (34). 

9. Как духовете използват хората, за да ги направят медиуми?

След като веднъж вече е отправена подходящата “покана”, духът може неочаквано да обладае човека по всяко време. Няма правила. Днес милиони хора отправят подобни покани абсолютно невежо, като нямат представа кой може да се появи в тях. Един от най-лесните начини да се срещнете с духовете или да бъдете обладани от тях, е съзнателно да търсите променени състояния на съзнанието. Има стотици такива методи, в това число наркотиците, медитацията, йога и хипнозата (35). 

Контактьорството се разработва и в пряк контакт със света на духовете посредством дъските Оуйя (36) и посещението на сеанси (37).

10. За кого се представят тези духове?

Духовете твърдят, че са много неща. Съдейки по собствените им учения, болшинството претендират, че са духове на починали хора. Наскоро едно престижно проучване разкри, че над 40 % от всички пълнолетни американци, почти половината от страната, претендират, че са били в контакт с някой починал. От тях 78% твърдят, че са видели (и чули  - бел.), 50% - че са чули и 18% - че са разговаряли с починалите (без видим образ - бел.)" (38).


От това става ясно, че духовете най-често се представят за човешки духове, продължаващи да живеят след физическата смърт. Освен това те твърдят, че могат да разкрият важна информация на хората, която би ускорила духовното им развитие. Нещо повече, духовете претендират, че са по-развити от нас, защото са преживели по няколко живота и са открили тайните на живота и смъртта. Те заявяват, че ако бъдат послушани от достатъчно хора, биха могли да спомогнат за всемирното духовно пробуждане. Това щяло да доведе до една Нова ера (или Ню Ейдж) на мир и хармония (39). 

Не би трябвало да забравяме и още нещо  че духовете се явяват в най-желаната или интересна форма за онзи, с когото се стремят да осъществят контакт. Например, те твърдят, че са извънземни (включително марсианци и венерианци), различни богове от древните и съвременните култури (или самия Бог), Исус Христос, възнесли се учители, “групови същества”, ангели и природни духове. Духовете знаят, че по този начин ще породят интерес у хората, с които контактуват. Те биха могли дори да твърдят, че са различни аспекти на човешкия ум или “колективния” ум на човечеството (някои от термините, използвани тук, включват Творческото висше съзнание, Висшия аз, Свръхдушата, Суперсъзнателния ум, Всемирния ум и Колективното висше съзнание). 

Казват още, че са Святият Дух (свръхестествените прояви в петдесятните евангелски църкви са по същество спиритически прояви на духове-демони, считани за изява на Святия Дух - например, говоренето на т.нар. "небесни" или "ангелски" езици в състояние на транс се счита за дар на Святия Дух - бел.), че са притеснени духове, духовете на животни и растения (делфини, дървета, треви), множествени човешки индивидуалности, жители на митични култури (атланти, лемурианци) и дори извънземен компютър, идващ от бъдещето (40). 

Осъзнавайки, че някои от медиумите твърдят, че контактуват с делфини, с духове на плодове и зеленчуци или с компютър от бъдещето, критиците стигат до извода, че здравият разум на нацията е в опасност.

11. По какви причини тези духове имитират мъртвите?

Библията казва, че има “нечисти духове” или демони. Тези духове са толкова зли, че никога няма да бъдат спасени: те вече знаят, че в края ще бъдат предадени на едно място, наречено от Исус "пъкъл" (Матей 8:29). От Писанието можем да си направим извода, че истинският мотив на духовете е да вземат колкото се може повече хора със себе си в пъкъла и да предотвратят спасението им (Йоан 8:44; 2 Коринтяни 11:3,4,13,14; Евреи 2:14; 1 Петрово 5:8). 

Ако тези духове наистина са починали хора, то ние бихме могли да заключим, че мъртвите могат свободно да се скитат където си поискат и, следователно, Бог не е отсъдил вечната им участ в момента на смъртта (след смъртта на човека няма второ благодатно време, неговата вечна участ се отсъжда от Бога съгласно делата, сторени по време на земния му живот - бел.), както учи Библията (Лука 16:19-31; Евреи 9:27; 2 Петрово 2:9). 

Ако, както твърдят духовете, мъртвите не са съдени, то тогава човешкият грях не е престъпление против Бога, пораждащо раздялата ни с Него (Исая 59:2). Ако грехът не разделя човека от Бога, то Христовата смърт за човешкия грях не е била необходима (1 Петрово 2:24; 1 Йоаново 2:2). Според възгледите на духовете, това означава, че вярата на човека в Христос като Спасител от греха е ненужна (Йоан 3:16). 

А, ако хората никога не се доверят на Христос и не Го приемат за свой Спасител, при смъртта си те отиват на съд и в крайна сметка демоните са постигнали целта си (2 Солунци 1:8-10). За да могат да мамят хората, духовете ентусиазирано учат онова, което предполага появяването им под формата на мъртвите - те учат, че няма съд и че Христос не е умрял за греховете ни. Всъщност, тези демони учат, че всички хора имат божествен произход и като такива дори нямат нужда от спасение. Единственото, което препоръчват, са незначителни пренагласи в човешкото мислене. По този начин демоните са се изхитрили да накарат хората да отхвърлят ученията на Библията за Бог, Христос, смъртта на Христос, греховното състояние на човека, необходимостта от спасение, последния съд и пъкъла.

12. Защо тези духове контактуват с хората?

Те твърдят, че са тук, за да ни помогнат. Повечето духове претендират, че са починали хора. Те казват, че са се върнали, за да убедят хората да не се страхуват от смъртта. Тъй като духовете заявяват, че са съвсем обикновени починали хора, те твърдят, че могат да ни предложат истината за онова, което се случва с човека при смъртта.

Твърдят и още нещо - че са тук, за да спомогнат за духовното ни просвещение. Казват, че целта на живота е да осъзнаем истинското си божествено естество, т.е., че сме богове. Духовете учат, че причината за човешките проблеми е нашето невежество по отношение на божественото ни естество, а не човешкия грях. Заявяват, че ако хората искат проблемите им някога да се решат, те трябва да приемат факта, че са част от Бога. Вярата в доктрини като спасението, греха, вината и съда са изтъркани концепции и според духовете трябва да бъдат отхвърлени. 

Духовете ни убеждават, че няма пъкъл. Например духът “Емануил”, който обсебва Пат Родегаст, твърди: 

"Смъртта е абсолютно безопасна" (41).

Освен това, духовете учат, че всички хора ще се прераждат, докато достигнат съвършенството. Накратко: духовете са единодушни по въпроса за естеството и участта на човека.

Единни са и по проблема за важността на окултните практики и необходимостта от обширни контакти с тях. Нещо друго, духовете са на едно мнение по въпроса, че Исус Христос не е Спасителят на света (Библията учи, че Той е такъв). Но най-интересното е, че те са единодушни и в това, че идеята за Дявола и демоните е чисто човешко изобретение (Библията учи, че Дяволът и демоните са съвсем реални).

13. Защо толкова много медиуми твърдят, че техните духове-водачи са част от неосъзнатата им същност?

Много медиуми твърдят, че техните духове-водачи са част от “творческото им висше съзнание”. Казват това, защото се чувстват неудобно от идеята да бъдат обсебени от истински духове. За медиумите е по-лесно да вярват, че духовете просто са част от новооткритите сили на собствения им ум или на човешкия гений. За да измамят хората, духовете често се съгласяват да бъдат наричани по този начин.

Интересно е да се отбележи, че съвременната парапсихология (научното изучаване на окултизма) до голяма степен подкрепя преименуването на дейността на духовете. Отново трябва да посочим, че желаещите да обсебят хората духове считат преименуването на дейността им за добро. Хора, които никога не биха допуснали да бъдат обсебени от духове, биха могли да приветстват звучащата научно идея, че на практика контактуват със собственото си “по-висше съзнание” или “божествен ум”. Замаскирана под прикритието на психическите сили или силите на несъзнателното, дейността на духовете вече не може да бъде разпозната за онова, което е в действителност: 

истински спиритически контакт! 

Най-страшното е, че и научната общественост, и медиумите определят свърхестественото и странното като нещо съвсем естествено и човешко (42). 

В класическото си произведение “Писмата на душевадеца”, оксфордсикят учен К. С. Луис проницателно описва два демона, които разговарят и планират своята стратегия:

"В момента нашата политика е прикритието. Разбира се, това не винаги е било така.Настина сме изправени пред жестока дилема. Когато хората престанат да вярват в нашето съществуване, ние ще загубим всички приятни резултати от директния тероризъм и вече няма да можем да произвеждаме магьосници. От друга страна, когато вярват в нас, ние не можем да ги направим материалисти и скептици. Или поне все още не можем. Надявам се обаче, че навреме ще се научим как да направим науката им толкова емоционална и митологична, че онова, което на практика е вяра в нас (макар и да не използваме истинското си име) тайничко да се промъкне, докато човешкият ум остава затворен за вярата във Врага. “Жизнената Сила”, поклонението на секса и някои аспекти на психоанализата могат да се окажат много полезни за нас. Ако можем да осъществим перфектното си дело  материалистичният магьосник, човекът, който не използва, но на практика се покланя на онова, което той неясно нарича “сили”, докато в същото време отрича съществуването на “духовете”, то тогава краят на войната ще е близо" (43).

Днес дори психологията използва своето влияние, за да рекламира дейността на духовете по един невинен начин. Например, сега имаме терапия “Предишен живот”, терапия “Вътрешен съветник”, трансличностна психология, транскултурна психиатрия, метапсихиатрия, шаманско съветване, а всички те включват или граничат със спиритизма. 

Ясно е, че някои концепции в съвременната психология се превръщат в основни оръдия за замаскиране на демонизма, който под прикритието на друго име разширява влиянието си в обществото. Доказателство за това е, че буквално всяка окултна сила или проява на духовете са намерили своето “психологическо” обяснение или са били хуманно подкрепяни като “новите сили на ума”. А след като психологията преименува духовете в скрит потенциал на човешкия ум, целта на терапията ще е успешно да се овладеят тези нови сили (44). Въпросният подход е в съзвучие с утвърдените намерения на много от самите духове. Те заявяват, че целта им е да “надарят със сила” хората, за да могат да контактуват със собствената си “интуиция”, с “по-висшия си Аз”, с “творческото си подсъзнание” или “божествен потенциал”, така че в бъдеще всеки да се превърне в контакт или проводник на нещо (45). Духовете желаят човекът да гледа на тяхната дейност просто като на нормална дейност на собствения му ум. Онова, към което се стремят, е невидимост.

Следва продължение...
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ЧАСТ III

ТЕОЛОГИЯ НА КОНТАКТЬОРСТВОТО

14. Какви са религиозните възгледи на духовете?

Първо, ще представим кратко обобщение, в което ще съпоставим възгледите на духовете с ученията на Библията. След това, за да документираме ученията на самите духове, ще цитираме думите им, позовавайки се на литературата, създадена в резултат на контактьорството.

Бог

Духовете учат, че Бог е безлична Сила (”Нещо”) като електричеството. Това Нещо (Бог) има сила, но не може да обича. Библията учи, че Бог е Свята и Любяща Личност (Йоан 3:16).

Исус

Духовете учат, че Той е възвишен учител или човек като всички нас. Те казват, че Исус е починал и сега е еволюирал до едно по-висшо състояние на съществуване също като другите. Библията учи, че Исус е напълно Бог и напълно Човек в една Личност. Той е единственият уникален Божи Син (Йоан 1:1; Филипяни 2:1-9; Тит 2:13).

Човекът

Духовете учат, че човекът в истинското си естество е съвършен и че същността му е като тази на Бога. Библията учи, че човекът е сътворено същество, което е съгрешило чрез непокорство спрямо Бога. Това е довело до отделянето му от Бога (Битие 1:27; 3:3-8).

Грехът

Духовете учат, че грехът представлява просто незачитане на собствената божественост. Библията учи, че грехът е нарушение на Божия закон (1 Йоаново 3:4; 5:17).

Спасението 

Духовете учат, че спасението е свързано с осъзнаване на факта, че човек вече е Бог. Всеки трябва да направи това сам за себе си, като упражнява различни окултни техники. Библията учи, че спасението е възможно единствено чрез дара на прощението на греховете от Бога. Божията благодат осигурява спасението на човека, а то се получава, когато човек с вяра приеме Христовата смърт (Ефесяни 1:7; 2:8, 9).

Смъртта

Духовете учат, че след смъртта няма съд. Тя била просто преминаване в духовния свят. Библията учи, че смъртта е свързана със съда (при смъртта си човек запечатва собствената си вечна участ - бел.) и след възкресението ще влезе или във вечния рай, или в пъкъла (вечно унищожение, което се изразява не във вечни мъки в определено място, наречено ад или пъкъл, но в пълно и окончателно унищожение на грешника, при което унищожение нечестивият, отхвърлил дара на спасението, ще страда съразмерно своите грехове и злини, извършени по време на земния му живот - бел.) (Матей 25:46; Евреи 9:27).

Сатана

Духовете учат, че Дяволът не съществува. Библията учи, че Сатана и демоните му са реални същества (Матей 4:1-10; 8:16; 17:18).

А сега ще цитираме думите на самите духове по отношение на религиозните им учения. Докато ги четете внимателно, задайте си няколко въпроса. Добри или лоши са тези учения? Истински или фалшиви са те? Дали бихме очаквали подобни учения от измамни демони или от истински добри духове?

Ученията на духовете (46):

1. “Рамта” - Духът, говорещ чрез медиума Дж. З. Найт, в “Рамта, Пътешествия в Новия Свят”, Балентайн, 1987 г. Цитатите са посочени по страници.

Учението на “Рамта” за Бога: 

Рамта учи, че християнският Бог е едно “идиотско божество” (стр. 219), че “... по принцип, всичко е Бог” (стр. 250).

Учението на “Рамта” за човека: 

“Ти си Бог” (стр. 61). “Бог Отец - това си ти” (стр. 136); “Всеки е онова, което вие наричате медиум” (стр. 139); “Обичай себе си,... живей за мига, за да прославиш всичко, което представляваш” (стр. 149).

Учението на “Рамта” за греха:

 “Няма такова нещо като зло” (стр. 60); “В продължение на 2000 години сме били наричани греховни създания..., [но] ние сме равнопоставени на Бога или на Христос” (стр. 180, 181).

Учението на “Рамта” за спасението: 

“Не проповядвайте на този свят  ... светът не се нуждае от спасение, оставете го на мира (стр. 130); “Откажи се от вината... не живей по правила, живей според чувствата си... Ти си Всемогъщият Бог, ти си Князът на мира” (стр.149); “Да се просветиш означава да поставиш просветлението на първо място  да поставиш на първо място любовта към Аз-а си” (стр. 227).

Учението на “Рамта” за смъртта: 

“Бог никога не е съдил нито теб, нито когото и да било” (стр. 62); “Не, няма ад, няма и Дявол” (стр.252).

Учението на “Рамта” за Сатана и демоните: 

“Дяволът ли? Огледах надлъж и нашир за това създание... Не го намерих никъде с изключение на едно място - намерих го да процъфтява в сърцата на полуделите от страх същества, тресящи се от лудостта да спасят света от греховете му... Ето къде е той! Разбирате ли?” (стр. 252,253). “...Дяволът всъщност не е лош... защото той на практика е Бог... кой друг би могъл да бъде?” (стр. 251).

2. “Исус” - Духът, действащ чрез медуима Хелън Шукман, в “Курс по чудеса”, 1977 г., цитатите са посочени по том и страница.

Учението на “Исус” за Бога: 

“Да признаете Бога означава да признаете самите себе си. Няма разделение между Бога и Неговото творение” (1:136).

Учението на “Исус” за Исус: 

“В мен [Исус] няма нищо, което да не можете да придобиете” (1:5). “Христос чака да го приемете като самите себе си” (1:187). “Христос ли е [Исус]? О, да, заедно с вас” (1:83).

Учението на “Исус” за човека: 

“Божието име е свято, но не е по-свято от твоето. Да призовавате Неговото име е все едно да призовавате своето собствено” (2:334). “Ти си Святия Син на Самия Бог” (2:353,354).

Учението на “Исус” за греха: 

“... Грехът не съществува” (3:81); “Грехът е голяма илюзия... радостно [се освобождавайте] един друг от вярата в греха” (1:375, 377, 378); “Не гледайте на никого като на грешен... [всички хора] са съвършено невинни”; “Никой не е наказан за греховете си [и вие] не сте грешници” (1:88).

Учението на “Исус” за спасението: 

“[Божественото] прощение е една илюзия” (3:79); “Съвсем погрешно е схващането, че Сам Бог е [осъдил] Собствения Си Син заради спасението... Необходимо е подобно мислене да бъде разсеяно, за да сте сигурни, че нищо подобно не остава в умовете ви. Аз не бях “наказан”, защото вие сте били лоши” (1:32, 33, 87). “Чувстовото за разделение от Бога е единствения недостатък, който трябва да коригирате;” “Спасението представлява само правилна настройка на ума...”, “...вие сте едно с Бога” (1:11, 53; 2:125). “Не допускайте ужасната грешка да се прилепите до “стария груб кръст”... Не това е евангелието, което... възнамерявах да ви предложа” (1:47).

Учението на “Исус” за смъртта: 

“Няма смърт, има само вяра в смъртта” (1:46); “Смъртта е това, от което произхождат всички илюзии” (3:63).

3. “Сит” - Духът, говорещ чрез Джейн Робъртс. Съпругът й е написал “Сит говори”, Прентиз Хал, 1972 г. Цитатите са посочени по страници.

Учението на “Сит” за Бога: 

Бог е “всичко съществуващо” (стр. 405).

Учението на “Сит” за Исус: 

“Той [Исус]няма да дойде, за да награди праведните и да изпрати злодейците на вечно осъждане” (стр. 389).

Учението на “Сит” за греха: 

“Силната вяра в подобни [концепции за доброто и злото] е твърде пагубна” (стр. 191).

Учението на “Сит” за спасението: 

“... Душата не е нещо, което трябва да спасите или изкупите; тя е нещо, което не можете да изгубите” (стр. 89).

Учението на “Сит” за Сатана и демоните: 

“Дяволът ... е проекция на собствената ви психика...” (стр. 7); “Няма Дявол или демони” (стр. 405).

4. “Лили” и другите духове, предаващи информация чрез Рут Монтгомъри. (Забележка: Някои от следващите твърдения са на Монтгомъри, въпреки че отразяват ученията на духовете, възприети от нея като собствени убеждения).

Учението на духовете за Бога: 

“Бог е името за Каквото Е.” (Р.М., “Тук и в задгробния живот”, Фоцет Крест, 1968 г., стр. 74).

Учението на духовете за човека: 

“Бог желае тя [медиумската способност] да се използва и развива за достигане на пълния си потенциал” (Р.М., “В търсене на истината”, Бантам, 1968 г., стр. 160); “... Ние сме Бог...” (Р.М. “Светът отвъд”, Фоцет Крест, 1972 г., стр. 12).

Учението на духовете за смъртта: 

“Няма такова нещо като смърт” (пак там, стр. 66); “Бог не наказва нито един човек” (Р.М. “Тук и в задгробния живот”, Фоцет Крест, 1968 г., стр. 174).

Учението на духовете за Сатана и демоните: 

“Не съм видяла никакви следи от Дявола от тази страна на завесата [под “завеса” тук се има предвид смъртта]” (Р.М. “Светът отвъд”, Фоцет Крест, 1972 г., стр. 64); “Дяволът никога не е бил личност...” (пак там, стр. 65).

5. Различни духове, които със сигурност са познавали Исус, докато е бил на земята, и които пишат чрез медиума Халил Гибран в “Исус, Човешкият Син” (Ню Йорк, А.А. Нопф, 1959 г.), цитатите са посочени по страници.

Възгледът на духовете за Бога: 

“Израил трябва да има друг Бог...” (стр. 32).

Възгледът на духовете за Исус: 

“Исус от Назарет бе роден и отгледан като всички нас... Той беше [само] един човек”; “Исус бе човек, а не Бог... жалко, че последователите му се стараят да си направят бог от такъв мъдрец” (пак там, стр. 43, 109, 113).

А сега си помислете върху съдържанието на онова, което току-що прочетохте:

Тези духове отричат ли съществуването на Дявола, след като Исус учеше, че Сатана е реално, личностно същество (Матей 4:1-10)? 

Дали духовете насърчават окултизма, който Бог забранява (Второзаконие 18:9-12)? 

Според вас, защо духовете твърдят, че хората не са грешници, след като всички в сърцата си знаят, че са такива? (Библията нееднократно заявява, че всички хора са съгрешили и са грешници - бел.).

Защо духовете учат, че Бог е безличностна сила, след като в Библията Бог ни се разкрива като Личност? 

Защо тези духове учат човека на егоизъм, след като подобно поведение е заклеймено в цялата вселена? 

Защо отричат, че Христос е умрял, за да прости греховете на хората, след като Сам Той учеше, че това е причината за идването Му на земята (Матей 20:28)? 

Защо духовете твърдят, че Христос е бил обикновен човек, след като всички доказателства Го посочват за Въплътения Бог, Единородния Божи Син? Сам Той учеше това (Йоан 3:16; 5:18; 10:30; 14:6). 

Защо духовете казват, че хората са Бог, след като знаем, че не сме? 

Защо духовете отричат съществуването на злото, след като това е реалност, очевидна за всички нас? 

Идеята е следната: религиозните учения на духовете са точно онова, което човек би могъл да очаква от демоните! Каква ирония е това, че най-вероятната теория за духовете - теорията за съществуването на Сатана и демоните, е най-рядко разглежданата!

15. Какво казва Библията за контактьорството?

Първият исторически случай на контактьорство, записан в Библията, се намира в Битие 3 глава. Там, в Едемската градина, Сатана използва змията като “медиум”, за да измами Ева (Битие 3:1-5; 2 Коринтяни 11:3; Откровение 12:9). 

Посредством контактьорството Дяволът подмами човека да се усъмни в Бога, а това имаше сериозни последствия. Важно е да се отбележи, че има убедителни основания да се смята, че основната реалност на контактьорството, представена тук, никога не е била променяна, що се касае до нейните: 

1. произход (Дяволът или демоните); 
2. резултат (духовна измама, подкопаваща доверието в Бога); 
3. последици (божествен съд, Битие 3:13-19; Второзаконие 18:9-13). 

Ето защо, Библията осъжда контактьорството като зла практика в очите на Бога. То е отхвърлено, защото представлява форма на спиритизъм, включваща контакти с демоните и разпространяване на фалшивите им учения.

По-нататък Библията учи, че “в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения” (1 Тимотей 4:1). Спиритическите учения изопачават естеството на Бога, лъжат за Христос и изкривяват пътя за спасението. Онези, които се доверяват на спиритическите учения, при смъртта си ще бъдат изправени на съд. Въз основа на авторитета на Самия Христос установяваме, че пъкълът е реално място (Матей 25:46; Лука 16:19-31). Демоните, които уверяват хората, че грехът не е реален и че пъкълът не съществува, завинаги погубват онези, които им вярват.

бел. - Подробно разяснение на библейските термини "пъкъл" и "ад" е дадено в публикацията "ОГЪНЯТ НА АДА": http://www.facebook.com/groups/The.Bible.vs.The.Occultism/doc/251894344850530/

Библията учи хората да отхвърлят всяка форма на спиритизъм като нещо лошо и като среща с измамителни духове. Контактьорството е форма на духовно поклонение, в което са заложени душите на хора (2 Коринтяни 4:4). Ето защо и самото контактьорство, и следването на ученията му са осъдени в Библията като бунт против Бога и като директна призовка за съда Му. Пример за това е юдейският цар Манасия в древния Израил: 

Той “упражняваше предвещания и употребяваше гадания, употребяваше омайвания и си служеше със запитвачи на зли духове и с врачове; той извърши много зло пред Господа, та Го разгневи” (2 Летописи 33:2-6). 

По същия начин във Второзаконие 18:9-12 Бог предупреждава народа Си: 

“Да не се намира между тебе ... чародей, астролог, гадател или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите. Защото всеки, които върши тия дела, е омразен на Господа”. 

Тук ясно са забранени всички аспекти на контактьорството!

Следва продължение...


БЕЛЕЖКИ:

46. Друг анализ може да намерите в Miller, op. cit., Part 2;

47. Мартин Ебън отбелязва: 

“Месмеричният или хипнотичен транс силно прилича на медиумния транс”. Martin Ebon, “History of Parapsychology” in Martin Ebon (ed.), The Signet Handbook of Parapsychology (New York: Signet, 1978), p. 24. 

Едгар Кейси станал медиум чрез хипноза. Вж Thomas Sugrue, There is a River (New York: Halt, Rinehart and Winston, 1942 (Alan Spraggett, Ross Peterson: The New Edgar Cayce Garden City, NY: Doubleday, 1977 ), pp.14-15; see also Simeon Edmunds, Hypnotism and ESP (LosAngeles: Wilshire Books, 1969), pp. 61-155; Simeon Edmunds, Hypnosis: Key to Psychic Powers (New York: Samuel Weisen, 1968), pp.9-63; Eric J. Dingwall (ed.), Abnormal Hypnotic Phenomena: A Survey of 19th Century Cases, Vol.4 (New York: Barnes and Noble, 1967).


ЧАСТ IV

КОНТАКТЬОРСТВОТО И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ВЪПРОСИ

16. Има ли връзка между хипнозата, раздвояването на личността и контактьорството?

Първо, хипнозата представлява променено състояние на съзнанието, което може да отвори хората за навлизането на духовете. Всъщност, много медуими първо са се обучавали за контакти с духовете чрез практиката на хипнозата (47). Истрочески погледнато, хипнозата има дълга история от връзки с окултизма - от йога до месмеризъм. 

За нас хипнотичната терапевтична стойност е спорна (не защото никога не е помогнала на никого, а поради други спорни моменти, на които все още няма отговор). И е съвсем ясно, че при това откровено използване на хипнозата за окултни цели, предупреждението е наложително (48).

Например, както вече заявихме, много медиуми признават, че първият им контакт с духовете е бил осъществен, докато са били подложени на хипноза. Други са използвали хипнозата като средство за развиване на контактьорските си способности. Простата истина е, че състоянието на хипноза е особено благоприятно състояние на ума за всеки, който е искал да се научи на контактьорство (49).

Връзката между раздвоението на личността и контактьорството представлява дилема, защото тези състояния са трудни за различаване.

Ето един пример за връзката, която може да съществува между контактьорството и раздвоението на личността. Една или две допълнителни индивидуалности (наричани раздвоение на личността) могат да бъдат обяснени като последица от естествения срив на човешкия ум. Но в случаите с десетки допълнителни индивидуалности, както при 92-те личности, цитирани в книгата “Когато заекът вие” (написана от самите “същества”) често пъти са толкова близки до класическия спиритизъм, че обладаването от наистина свръхестествени същества представлява по-адекватно обяснение (50). 

Всъщност, дори и светски изследователи на раздвояването на личността признават, че в много случаи става дума за обладаване от духове, а не за истинско раздвояване на личността (51). Тревожното е, че раздвояването на личността, което се получава в резултат на обладаването от духове, сега се третира като вълнуваща нова сфера на човешкия потенциал и научните проучвания. 

Днес медицинската цел е множеството индивидуалности да се “интегрират” отново в първоначалната индивидуалност на човека. Лекарите се стремят да помогнат на пациентите си да приемат различните си индивидуалности и да им позволят за продължат да населяват тялото им  може би под ръководството на “доминиращата” индивидуалност. Ако тези различни индивидуалности наистина са различни духове, то тогава професионалните психолози, които вярват, че помагат на хората, всъщност им помагат да приемат собственото си демонизиране. Някои психолози дори наричат различните индивидуалности “отделни същества”, защото тези индивидуалности действат именно по този начин (52). Библейски пример за “раздвояване на личността”, която със сигурност е била обладана от духове, е демонизираният от Генисаретската земя (Лука 8:28, 30).

17. С какво друго е свързано контактьорството?

Спиритичните практики не пристигат в ясно обозначен колет. Човек често трябва да се взира под повърхността на дадена практика или феномен, за да открие спиритичните корени или източник на сила. Примери за това са повечето "преживявания близо до смъртта" (53), водно и друго обливане (54), НЛО (55), аспектите на парапсихологията (56), някои форми на мистицизма (57), много форми на "духовно изцеление" и здравната холистична практика (58).

Понякога контактьорството има връзка и с психическите заболявания. Човек може да намери много психично болни пациенти, които са такива именно защото са демонизирани (59). Това е извлечено от проучването на немския психиатър и парапсихолог Ханс Бендер, който е автор на термина "медиумна психоза" (60), от теолога и психолог Курт Кох (61) и от клиничния психиатър и последовател на Сведенборг Уилсън ван Дусен, който изследвал хиляди пациенти и забелязал парарлелите между спиритическите преживявания и феномена (62).

18. Сектите свързани ли са контактьорството?

Има пряка връзка между възникването на стотици секти и феномена на контактьорството. Те започват именно посредством контактьорството и причината за това е съвсем логична. За да илюстрираме идеята си, ще припомним, че след драматичното поражение на Япония по време на Втората световна война, вярата на народа в божествения статут на японския император била разбита. Възникнал духовен вакуум, който бил запълнен от десетки нови секти, много от които водят началото си от контакт с духове и от вести, получени чрез медиуми (63).

Един подобен пример е сектата Одору Шукьо, чието начало било поставено през 1945 г. от Китамура Сайо. Една от най-важните претенции на Сайо била, че шинтоисткото божество “я е обладало”, за да й предаде божествени откровения.

В Съединените щати преживяхме подобна ситуация. Тя се прояви чрез влиянието на секуларизма и другите хуманистични вярвания, които доведоха милиони хора до загуба на вярата в Бога. Това имаше за резултат появата на духовен вакуум, а вакуумите винаги биват запълнени с нещо.

В този случай вакуумът беше запълнен със стотици американски секти и култове, свързани или прилагащи контактьорството (64). В Америка някои просветители отиват твърде далеч и твърдят, че контактьорството "се оказва съществен елемент в произхода на буквално всички велики религиозни пътеки" (65).

Но защо това да е вярно? Причината е съвсем проста. Религията и контактьорството вървят ръка за ръка, защото целта на духовете е да предоставят на хората религиозни вярвания, пречещи им да приемат вярата в Христос.

Библията учи, че “целият свят лежи в Лукавия” и че Сатана е “заслепил умовете” на невярващите (1 Йоаново 5:19; 2 Коринтяни 4:4).

Ако набързо трябва да посочим религиите в днешния свят, свързани с контактьорството, то в списъка биха се озовали ислямът, хиндуизмът, будизмът, шинтоизмът и анимизмът (66). Освен това някои от сектите и култовете в Америка са се развили поне отчасти благодарение на контактьорството. Ако трябва да посочим няколко от известните гуру, то сред тях са Парамаханза Йогананда (Общение на Само-осъзнаването), Кришнамурти, Райнееш, Шри Чинмой и Рам Дас (67).

Други нови религии и култове в Америка, свързани с контактьорството, са “Тръстът Лусий” на Алис Бейли, “Екнакар” на Пол Туичел, “Децата на Бога” (или “Семейството на любовта”) на Дейвид Берг, Църквата на Сун Мюнг Муун, “Антропософията” на Рудолф Щейнер, “Астара” на Ърлийн Чени, Универсалната и Триумфална Църква на Елизабет Клер Профет, “Могъщият АЗ СЪМ” на Ги Балард, мормонстовото на Джоузеф Смит (ангелът “Морони”), сциентологията на Мери Бейкър Еди - и отново, това са само някои от многото (68). 

Когато човек спре и се замисли, не е ли удивително, че всички тези религии са били докоснати от контактьорството? Наистина, важно е да осъзнаем, че всички тези религии са повлияни от кантактьорството, когато Богът на Библията абсолютно го забранява!

Следва продължение...
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ЧАСТ V

СЪВРЕМЕННА ИЛЮСТРАЦИЯ НА КОНТАКТЬОРСКИ ОТКРОВЕНИЯ: РЕЛИГИЯТА НА ЕКНАКАР

19. Какво представлява Екнакар?

Екнакар е спорна и антибиблейска религиозна секта, основана през 1964 г. от окултиста Пол Туичел. Сред неговите идеи са и тези, че християнският Бог е “Дяволът” и че Исус е син на Дявола (69). Всъщност това е издънка на хиндуизма. Това е окултно учение, насърчаващо “преживяванията извън тялото”, наречени “пътешествия на душата”. То открито утвърждава полезните резултати от контактите с духове. Ето защо Екнакар твърди, че предава духовна мъдрост, разкрита от възнеслите се учители или духовни същества, живеещи в други измерения. Екнакар вярва, че е най-старата религия на Земята и че началото є е положено от бивш жител на планетата Венера, който се е казвал “Гакко” и който дошъл на земята преди около 6 милиона години (70). 

Въпреки че Екнакар претендира за уникалност, Пол Туичел (основателят на Екнакар) всъщност придобил някои от ученията на сектата от една хиндуистка школа. Тази група учения, наречена “Сурат Шабд Йога”, била систематизирана в Индия от Сауан Сингх (починал през 1948 г.) в неговата секта Радхасоами Бийс. Тя намерила продължението си в сектата на Кирпал Сингх (починал през 1974 г.) и Рухани Сатсанг. Именно в тази секта Туичел бил посветен през 1955 г. Ученията й били популяризирани в Америка от д-р Джулиан Джонсън в неговата книга “Пътят на Господарите” (1939 г.) (71).

След неочакваната смърт на Пол Туичел през 1971 г., лидер на “живия Ек Господар” на Екнакар станал Дарвин Грос. През 1981 г. Грос определил Харолд Клепм за “жив Ек Господар”, но няколко години по-късно самият Грос бил изключен от Екнакар. Това сложило началото на продължителни и неприятни юридически битки между него и организацията. Днес Клемп все още е духовният глава на Екнакар.

Почти незабавно след основаването си Екнакар бил въвлечен в множество спорове, сред които е и обвинението, че това е религия, основаваща се на измислици и измама (72).

20. Кои са някои от основните тревожни положения, пред които се изправя последователят на Екнакар?

Последователят на Екнакар се оказва в ситуация, при която винаги е губещ. Първо, направени са били поне две проучваия, които посочват без никакво съмнение, че Туичел е изплагиатствал основните учения на Екнакар от писанията на Джулиан Джонсън (73). 

Второ, лесно може да се посочи, че Екнакар е изпълнен с огромни вътрешни противоречия в теологията и основните учения. Накратко, за ученика на Екнакар е невъзможно да разбере кои са “истинските” учения, в които би трябвало да вярва (74). 

Трето, по много въпроси Екнакар говори двулично, като публично отрича онова, което утвърждава в частни разговори. Например, Екнакар публично поучава, че всички религии са добри, но в частните си богослужения поучава своите челове (ученици), че християнството е по-долно и сатанинско (75). 

Четвърто, ясно може да се докаже, че Екнакар се е впуснал в продължително прикриване на истинската си история (76). 

Пето, Екнакар вярва, че техният бог обхваща и злото и е несъвършен (77). 

Шесто, изследователите на Екнакар са посочили и допълнителни спорни въпроси, станали част от трагедията на Екнакар. Подобни обвинения включват незаконно присвояване, духовна авторитарност, лични оскърбления, практикуване на черна магия, вземане на спорни от гледна точка на морала решения и предлагане на измислици и митове за реално съществуващи исторически факти  нещо, което прави невъзможно признаването на Екнакар за законна и валидна религия (78). 

Освен опасните окултни практики като медиумство, спиритизъм, магия, астрални пътешествия и др. (79), които подлагат на риск духовното и всяко друго благополучие на чела (ученика в Екнакар), той трябва да пренебрегне собствената си съвест, ако реши да остане в Екнакар.

Накратко, Екнакар представлява религия с крайно спорен произход, която включва измама, противоречия и опасни практики. (Истината е, че Екнакар е чиста форма на сатанизма - бел.).

Следва продължение...
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ЧАСТ VI

АНАЛИЗ И КРИТИКА НА КОНТАКТЬОРСТВОТО

21. Кой е източникът на сила, криещ се зад контактьорството?

Контактьорите признават, че нямат сила или способности, ако не са свързани със своите духове-водачи. Това признание е в съгласие с библейското учение по въпроса (Деяния 16:16-19). Както вече стана ясно, източникът на сила при контактьорството са духовните същества, които Библията нарича “нечисти духове” или демони, чийто лидер е Сатана. Въпреки претенциите им, че искат само да помогнат на човечеството, чрез онова, което казват, тези духове постоянно разкриват истинското си демонично естество.

В света има много хора, които не са съгласни с това. Един от тях е психологът, привърженик на контактьорството, Джон Климо. Той твърди, че онези, които наричат тези духове "демони" и "зли същества", възпрепятстват благополучието на човечеството. Климо заявява, че окултното съживление е нещо добро, нещо, от което човечеството се нуждае. То може да се постигне "с по-малко водителство от когато и да било... от църквите на организираната религия" (80). 

Климо пише: 

"Като се има предвид как те [църквите] заклеймяват и забраняват контактьорството като поклонение на демони и общуване с “непознати духове”, те всъщност се отказват от онова, което би трябвало да е тяхна основна роля: да ни помогнат отново, по наш си начин, да се свържем с общия ни Източник като основна Реалност" (81). 

С други думи: 

"Да се завърнем при истината на истините... че ние сме Бог" (82).

Но какво ще стане, ако се окаже, че духовете на Климо наистина са демони? Дали няма да навредят на човечеството? Ами, ако е лъжа, че човекът е Бог? Ами, ако хората повярват в това без да знаят, че според Бога подобни убеждения ще доведат до вечното им осъждане? Ами, ако всички логически, исторически и библейски доказателства сочат именно към това заключение? Ами, ако тези, които казват, че духовете са помощници на човека, правят това само защото им се иска да повярват, че е така, че именно те са, които не желаят да погледнат обективно на фактите? Ами, ако онези, които смятат, че тези духове са част от “по-висшия им ум”, грешат?

Понякога е много лесно хората да се откажат от фактите, защото така им харесва. Известният писател Колин Уилсън твърди, че е възможно да съществува царство на злите духове и се удивлява от неохотата, с която мнозина приемат духовете за онова, което те твърдят, че са.

"Защо толкова упорито се стараем да намерим теория, която изключва живите сили? Все едно някой лекар да намери теория за дадена болест, която да изключва наличието на бацили. Защо проявяваме определено нежелание да разглеждаме концепцията за “безтелесните същества”?... [Това е така, защото] има определено нежелание да включим в собствената си представа за вселената един заплашителен непознат фактор" (83).

Истината за демоните често пъти бива отхвърляна, защото повечето хора просто отказват да повярват в реалността за личното духовно зло, насочено срещу тях. Но Библията учи, че това е вярно и ние сме предупредени да бъдем “трезвени, будни” (2 Коринтяни 4:4; 1 Петрово 5:8).

Учението на духовете в цялата човешка история ги осъжда и разкрива истинската им идентичност. Ученията им са аморални и се противопоставят на човешкото добруване. Те са лъжци и яростно се противопоставят на Бога на Библията!

22. Какви допълнителни доказателства биха накарали мислещия човек да стигне до извода, че демоните наистина съществуват?

Има много доказателства за съществуването на злите същества, наречени в Библията демони.

Бихме могли да предложим следният ход на мисли, водещ до заключението, че Дяволът и духовното зло са реално съществуващи:

(1) консенсусът на историята и религията; 
(2) свидетелствата на самите окултисти; 
(3) феноменът на обладаване от духове; 
(4) авторитетът на Библията и свидетелството на Исус Христос и 
(5) странният предразсъдък против историческото библейско християнство, проявяван в литературата, вдъхновена от спиритизма.

(1) Консенсусът на историята и религията е твърде впечатляващ. През цялата си история човекът е вярвал в света на злите духове. Това е била приета истина за повечето хора в повечето исторически епохи и култури, били те древни или съвременни (асирийците, вавилонците, келтите, египтяните, гърците, евреите, индианците, африканците, мюсюлманите, римляните, тибетците, персийците, китайците, будистите, хиндуистите, християните, джаинците, японците, славяните и пр.) (84). В светлината на толкова обширни свидетелства от историята, културата и религията, може ли някой с основание да остане скептик по отношение на реалното съществуване на Дявола и духовното зло в света?

(2) Свидетелствата на самите окултисти, независимо дали те са магьосници, астролози, контактьори, медиуми или сатанисти, показват, че те си дават сметка за реалността на духовното зло, без значение как ще изберат да го дефинират. Много от тях вярват в буквалните зли духове и са имали лични срещи с тях. Подобни срещи не оставят съмнение в недоброжелателното им естество (85).

(3) Друга част от доказателствата включва преживяванията на обладаните от духове, които се срещат в почти всички древни и съвременни култури и религии (86). Бившата врачка Дорийн Ървин заявява: 

“Обладаването от демони е реално, съвсем реално и то нараства със заплашителна скорост в настоящия век и ден" (87). 

Естествено, самият акт на нападение и контролиране на човека от страна на духовете предполага, дори изисква, враждебност и злоба. А обикновено обладани биват именно окултистите. В своята книга “Хората на лъжата” психиатърът Скот Пек (автор на бестселъра “Изкуството да бъдеш Бог”) отбелязва: 

“От литературата за обладаване от духове става ясно, че с окултизъм са се занимавали много повече хора, отколкото би могло да се очаква" (88). (Вж. въпрос 5)

(4) Четвъртото основание, предполагащо съществуването на реален Дявол, е Библията. Тъй като Библията е Божие Слово, онова, което казва за съществуването на личността на Дявола, очевидно е вярно. Ето защо в светлината на изобилието от данни, подкрепящи нейната претенция за боговдъхновеност, ние можем да приемем твърденията й за Сатана за достоверни. Ако някой вярва в истинността на Библията, то за него би било невъзможно да се съмнява в реалността на Дявола. Сам Исус Христос вярваше в реалното съществуване на Сатана и демоните. Никоя друга историческа личност не е претендирала, че е Бог (Йоан 5:18; 10:30; 14:9) и не е доказала истинността на претенцията си чрез буквално възкръсване от смъртта (Матей 20:18,19; Лука 1:1-4; Йоан 20:24-28; Деяния 1:3) (88а).

(5) Най-накрая, ученията на духовете се противопоставят на Библията. Най-логичното обяснение на единомислието им е, че те са точно онези духове, които Библията изобличава като демони.

В допълнение на това някои от най-ярките умове на съвременната ни епоха са приели реалността на демоните. Блестящият християнски апологет К. С. Луис казва по отношение на тяхното съществуване: 

"Струва ми се, че това обяснява много факти. То е в съгласие със здравия разум на Библията, традицията на християнския свят и убежденията на повечето хора през по-голямата част от историята. А и не противоречи на нищо, което учените са доказали като неоспорима истина" (88б).

Адвокатът и теологът, д-р Джон Уорвик Монтгомъри, твърди: 

"Решението на проблема дали съществува обладаване от духове и дали магьосничеството действа, е абсурдно просто. Документацията по въпроса е поразителна" (89). 

Освен това той заявява: 

"Има поразителни извънбиблейски данни и емпирични потвърждения на твърденията от Писанието по отношение съществуването на личностни Дявол и демони" (90).

Накратко, когато човек вземе впредвид не само божествения авторитет на Писанието и свидетелството на Христос, Който като Бог също е непогрешим авторитет, но и консенсуса на историята и религията, свидетелството на практикуващи окултисти, феномена на обладаването и враждебността спрямо библейското откровение, разкрита в спиритическата литература, ще му е трудно да упорства в твърдението си, че демоните просто не съществуват. В крайна сметка човек или се доверява на духовете и пренебрегва фактите, или се доверява на фактите и пренебрегва духовете.

23. Демоните имат ли план за живота на хората?

Целта на демоните е замаскираната или невидима духовна измама. Те майсторски се представят за починалите. Библията ни казва, че демоните са личностни зли същества от друго измерение, които се стараят да се маскират така, че да постигнат задните си цели. Маскирането им е най-различно и може да варира от обявяването им за мит до обявяването им за окончателна реалност или за самия Бог. И наистина повечето от хората в нашата култура или вярват, че Сатана не съществува, или че спиритическите сили, контактите с духовете и контактьорството са божествени практики и представляват връзка с Бога.

В днешния свят повечето хора признават съществуването на злото, но малцина са тези, които признават съществуването на Дявола, отговорен до голяма степен за това зло. Дяволът може да ни накара да мислим за собствените си егоистични интереси, така че да не се притесняваме за състоянието на душите си. Крайният резултат е, че това е най-голямата заплаха, отправяна към някого (Матей 16:26; Лука 12:20). Накратко, в днешния свят виждаме, че хората могат да вярват в хиляди малки злини, но не са склонни да повярват в единственото Зло (Сатана), отговорно за много от тях! Ние сме в най-голяма опасност, когато не разпознаем Заплахата, надвишаваща всяка друга заплаха!

Библията ни предупреждава за методите на Дявола и се връща чак до “началото” (2 Коринтяни 2:11; 11:3; Ефесяни 6:11). Тя докладва, че в Едемската градина Дяволът излъга човека по два начина. Първо, той каза: 

“Ще бъдете като Бога” (Битие 3:5).

Второ, той обеща: 

“Никак няма да умрете” (Битие 3:4). 

Не е ли интересно, че неговите духове не са се отклонили от първата лъжа на господаря си? Ако духовете, с които общуват контактьорите, не са демони, то последователността и устойчивото появяване на тези теми в цялата история на спиритическите откровения е направо изумителна. И не само това е изумително, но и защо духовете, които винаги са били враждебно настроени към Библията, все още използват лъжите, които, според Библията, Сатана е използвал в Едем?

Какво можете да кажете на невярващия, който не приема Библията като авторитет в живота си и който гледа на историята за Адам, Ева и Сатана в Едемската градина просто като на още един мит? Помислете върху следното:

1. Защо духовете, с които медуимите контактуват и които обикновено се приемат за “добри” същества, оформят ученията си върху считаното от повечето ни съвременници за фалшив мит?

2. Защо добрите духове биха пожелали по някакъв начин да се отъждествят с най-ужасното и презряно духовно същество в Библията?

3. Възможно ли е причината за това да е в това, че тези духове не са променили вестта си, просто защото това е тяхната вест и защото онова, което казва Библията е вярно?

4. Нещо повече, за човека, който не вярва в Библията, как може именно Библията да обясни с такава точност онова, което казват духовете?

5. Последно, защо толкова много от бившите окултисти, сериозно занимавали се с духовете, казват, че единственият начин човек да се отърве от тези духове е посредством библейския Христос?

24. Какви доказателства биха накарали мислещия човек да заключи, че действията на духовете, с които медиумите влизат в контакт, предполагат злото им естество?

Цялата история за влиянието на тези същества върху човечеството предполага, че естеството им е зло. Фактът, че тези духове са зли, може да бъде документиран от историята, религията, психологията и особено от преживяванията на самите медиуми, както ще видим в следващите два въпроса. Тъй като контактьорството представлява контакт с демони, то само по себе си е греховна практика и води до безброй други злини. Сред тях са неморалността, престъпленията, измамите, физическото и духовното унищожение. По-горе видяхме, че духовете, чиито учения отхвърлят Бога и лъжат за Христос, не могат да бъдат приемани за добри.

Професор Едмунд Грус споменава за няколко случая на убийства, извършени по съвета на духове. В един от случаите 15-годишно момиче убило баща си. При друг 77-годишен мъж бил принуден да убие жена си при самоотбрана, тъй като тя повярвала на лъжите, казани й от някакъв дух за неверността на съпруга й (91). Има много още такива случаи. 

Единият от нас (Уелдън) разговаря със сериен убиец, чиято “религиозна поръчка” била да пътува из страната, убивайки хората, за които неговият дух-водач му казвал, че “заслужават да умрат”. (Духовете винаги му осигурявали начин да се отърве от труповете, за да не бъде разкрит). В исторически план духовете са причинили смъртта на стотици хиляди деца и възрастни чрез принасянето на човешки жертви, включително и неотдавнашното убийство на деца в Атланта (92). 

Помагали са за избухването на революции, включително и Мексиканската революция през 1910 г. (93), а ученията им са изсмуквали моралните сили на неизброими множества. Те са правили това, подтиквайки хората да извършват злини, които в противен случай никога не биха сторили!

Сам Исус Христос каза, че Дяволът е “лъжец и човекоубиец” още от самото начало (Йоан 8:44). Онези, които се оставят в ръцете му, могат да очакват страхотни обещания и вълнения в начало, но в дългосрочен план - само измама и унищожение.

На по-практично ниво, ако контактьорските откровения, че “няма смърт” бъдат широко възприети, хората могат да станат по-открити и за самата смърт. 


(Ако учението на духовете и окултизма е вярно, че човешката душа е безсмъртна и че човек след смъртта си преминава в един по-висш духовен свят или се преражда, то в такъв случай убийството и самоубийството са напълно оправдани! Защо човек трябва да живее в нищета, мизерия, постоянен стрес и притеснения на тази Земя, след като след смъртта си отива в отвъдното, където всичко е ОК?! Много по-приемлива и примамлива става перспективата от самоубийство с цел да се "избяга" от жестоката реалност на живота. Истината е, че хиляди хора са били подтикнати да сложат край на живота си именно следствие учението на духовете и окултизма, че смърт не съществува и че животът продължава на друго енергийно ниво след смъртта. Нещо повече, много масови ритуални самоубийства на членове на различни окултни религиозни общества бяха регистрирани в последните няколко десетилетия (но и в древността също), което за пореден път потвърждава факта за огромното влияние, което имат духовете и техните учения върху съзнанието и психиката на онези, които им се доверяват. И най-накрая, приемайки измамното учение за безсмъртието на човешката душа и живота в отвъдното, по необходимост трябва да оправдаем всеки убиец, дори масовите убийци като Хитлер и Сталин, защото те са пратили в задгробния живот милиони хора, т.е. направили са им услуга като са съкратили пребиваването им тази планета! Всичко това обаче противоречи силно на здравия човешки разум и логика, на моралните норми и закони, както и на законите във всяка една държава по света, според които убийството и самоубийството представляват престъпление! - бел.).

(Нека припомним също, че практиката на масово ритуално самоубийство датира още от древни времена и е била неизменна част от вярването на езическите идолопоклоннически народи за безсмъртието на човешката душа и живота в отвъдното (след смъртта). Като пример в това отношение можем да посочим практиката в древен Египет, според която, при преждевременна смърт на Фараона, всички негови слуги са изпълнявали ритуал на масово самоубийство, за да могат да съпровождат и прислужват на своя господар в отвъдния свят - бел.).


В допълнение на това, има спиритически откровения за хиляди “преживявания близо до смъртта”, възхваляващи чудесата и славата на смъртта и задгробния живот. Хората получават инфаркт или се оказват в катастофа с почти фатален край. Тогава преживяват нещо “извън тялото”, срещат се със “същество от светлина”, с мъртвите и чувстват голям мир и любов. Почти всички те казват, че съжаляват, че са се “върнали на земята” и с голямо нетърпение очакват смъртта.

Комбинацията от получени от медиумите откровения за смъртта и “преживяванията близо до смъртта” може да доведе до увеличаване на самоубийствата или евтаназията. Помислете си за следния случай. Сан Франциско е град, познат и с романтиката, и с извращенията си. В Сан Франциско “мъж и жена се целували многократно, след това се обърнали с гръб към залива и, хващайки се за ръце, скочили заднешком от моста Голдън Гейт, слагайки край на живота си”. В колата на мъжа била намерена предсмъртна бележка, в която пишело, че той е бил “призован” да влезе в “другия свят”. Бележката завършвала с думите: 

"Обичам всички ви! Де да можех да остана! Но трябва да бързам. Неизвестността ме убива" (94).

Точно така, неизвестността наистина го е убила!

Контактьорството учи, че този живот не е краят (анихилация) и че няма съд. Ако този живот е толкова труден или неприятен, защо да не минем през изхода? Защо да не влезем в един свят, който, според обещанията, е много по-славен? Та нали се твърди, че смъртта била приятел. Всъщност духовете често насърчават точно това. Чели сме за безброй случаи, при които “любящите” духове съзнателно са водели до емоционална зависимост от техните съвети и след това в миг на слабост са насърчавали медиума си да се самоубие (95). Това се случва в продължение на десетилетия, а може би дори и на векове. През 1920 г. бе издадена книгата “Заплахата на спиритизма”. Там са посочени десетки подобни случаи. В предговора, написан от Бернард Воугън-Младши, се твърди:

"Днес сутринта чух за момиче, на което по време на сеанс с починалия му любим било казано, че той не желае да живее от другата страна без нея. Тя се удавила, за да се присъедини към него, но съм сигурен, че не е в небето..." (96).

25. Дали медиумите изобщо подозират, че духовете не са онези, за които се представят?

Като че ли много медиуми преживяват периоди на съмнение по отношение на естеството на тези духове. Една по-обективна преценка може да посочи, че те просто са манипулирани, за да извършват окултната работа на същества от други светове със съмнителен характер и твърде спорни намерения. Много често вярата на спиритиста се основава на наивно доверие, породено от романтиката на емоциите и интересните преживявания.

Въпреки това контактьорите също изпитват съмнения. На тези съмнения внимателно отговарят самите същества. Например, един от духовете-водачи на Елизабет Кюблер-Рос, “Салем”, “доказал” на някакъв скептичен свещник, че не е демон, като му позволил да го поръси със “светена вода”, докато самият той бил в напълно материализирана форма. Предполагало се, че трябва да изчезне, но тъй като не изчезнал, той “доказал”, че не е демон (97).

Мохамед не бил сигурен, дали не е обладан от джин (ислямски демон) при получаването на Корана, но духовете го убедили в противното (98).

Когато от несъзнателните транссеанси на Едгар Кейс започнаха да идват небиблейски откровения, известният ясновидец открито започна да се чуди, дали “Дяволът не ме изкушава да върша делото му като действа чрез мен, когато бях достатъчно самомнителен да сметна, че Бог ми е дал специални сили”. След първото си небиблейско четиво за прераждането, той сам си отговаря: 

"Ако някога Дяволът реши да ми изиграе номер, то той би бил точно този" (99).

Дж. З. Найт, която контактува с “Рамта”, преживя период на съмнения, през който мислеше, че той може да е демон, но в крайна сметка бе убедена да му се довери (100).

Друг пример е Ури Гелър, известен с огъването на лъжици и ножове чрез силата на духовете. И Гелър, и неговият учител, парапсихологът Андрия Пухарих, магистър по богословие, изпитвали опасения, че в контактите им с духовете има нещо “смешно” или “неправилно”. Те подозирали, че с тях си “играят” и се чудели дали самите същества не са психически лабилни (101). Има и много други случаи, при които медиумите се чувствали несигурни или са били изпълнени с опасения относно истинското естество на духовете, с които контактуват.

26. Има ли действителни случаи, при които контактьорството да е станало унищожително?

Като начало помислете върху случая с Били Слатер, ръководител на телевизионния театър по ВВС. Една вечер, след като посетил “импровизиран сеанс” с дъската Оуйя, той си отишъл у дома. В ранните часове на утринта:

"Аз се оказах полубуден, като знаех, че има някакво присъствие, съсредоточено на гръдния ми кош. Напълно съм сигурен, че то се стремеше да завземе ума и тялото ми. Беше ми необходима невероятна сила на волята, за да концентрирам всичките си способности и да отблъсна нещото. Струваше ми се, че това ужасно духовно боричкане между гадното присъствие и мен се проточи двадесет минути. Не е необходимо да казвам, че макар преди да си легна да бях напълно доволен и непритеснен от нищо с приятеля ми в апартамент, който добре познавах, аз бях абсолютно ужасен! Никога дотогава не съм изпитвал подобен страх. Най-после успях да извикам името на приятеля си; той се събуди, включи осветлението и бе поразен от вида ми на ломотещ идиот. Оттогава не съм участвал в спиритически опити" (102).

Освен гореописания флирт с демоничното, има много случаи, при които окултната дейност пряко е причинявала края на човешки живот. Не просто има няколко подобни случая, всъщност хиляди такива можем да намерим в историята на религията, окултизма, спиритизма и парапсихологията - психически заболявания, самоубийства, физическо осакатяване, слепота (103), смърт. Хора, на които никога не би им хрумнало да играят на “руска рулетка” с пистолет или които никога не биха приели съзнателно наркотици, имат много добри мотиви за постъпката си. Шансовете да се наранят са твърде големи. И все пак шансовете за нараняване от окултни практики са също толкова или дори още по-големи (104). Удивително е, че всеки може да види доказателствата, но те биват пренебрегвани.

В Библията демоните са представени като нанасящи многобройни физически и психически заболявания върху жертвите си. Много от тях намират паралелите си в съвременните случаи на контактьорство. Въпреки че трябва да подчертаем, че повечето болести не са предизвикани от демоните, широкият спектър от симптоми предполага възможността от буквален монопол над действията на човешкия ум и тяло:

кожни болести (Йов 2:7), 
разрушителни и нерационални постъпки (Матей 8:28; Лука 8:27), глухота и онемяване (Марко 9:25; Лука 11:14), 
подобен на епилепсия припадък (Матей 17:15; Марко 9:17; Лука 9:39), 
слепота (Матей 12:22), 
мъчителни болки (Откровение 9:1-11), 
полудяване (Лука 8:26-35), 
сериозни физически деформации (Лука 13:11-17) и 
други симптоми. 

Демоните могат да дадат на човека свръхестествени сили (Лука 8:29) или да се опитат да го убият (Матей 17:15,18).

Както бихме могли да очакваме, има много случаи на медиуми, контактьори или окултисти и на допитващи се до тях, които страдат физически по най-различни начини (лошо здраве, алкохолизъм, нападения от духове, преждевременна смърт и др.).

Повечето хора не знаят, че известният медиум Артър Форд се е пристрастил към морфина и алкохола, което му причинило безкрайни страдания през по-голямата част от живота му (105). 

Бишъп Пайк умрял от ужасна смърт в резултат на спиритическите си занимания (106). 

Медиумът Джейн Робъртс починала само на 55 годишна възраст. Други станали наркомани (107).

Медиумът Едгар Кейси, огромен мъж, висок 185 см, починал в мизерия, като при смъртта си тежал само 30 кг. Очевидно той преживял психологически срив от прекомерното си участие в спиритически сеанси. Биографията на Кейси, писана от Джоузеф Милард, разкрива страданията на Кейси, следствие от заниманията му с окултизъм от психиатрични атаки до тайнствени пожари, периодична загуба на гласа, странни промени в поведението и емоционални мъчения, постоянен “лош късмет” и личен неуспех, чувство на вина, породени от спиритическите четения. Такива страдания разрушили живота и на много други хора (108).

Много контактьори по-късно в живота си се отдават на различни пороци  от сексуална неморалност (109) до притъпяване на съвестта (110), от алкохолизъм и наркомания (111) до престъпления и други злини (112).

М. Ламар Кийни прекарал 13 години сред професионалните медуими като известен (макар и измамен) медиум. В публичната си изповед, озаглавена “Спиритическата мафия”, той отбелязва:

"Всички медиуми, които познавам или за които съм чувал, имат трагичен край. Сестрите Фокс, сложили началото на спиритизма, свършили като изоставени от всички алкохолички. Уйлям Слейд, известен с автоматичното си писане, починал в една психиатрия в Мичиган. Медиумът Марджъри лежала на смъртното си легло като безнадеждна пияница. Известният Артър Форд се борил в битка с бутилката до самия си край и изгубил... Накъдето и да погледнех, беше едно и също: медиуми, в края на гадния си живот, умират от гадна смърт. ... Писна ми, омръзна ми от всичко това от измамата, от наркотиците, от пиянството, от всичко..." (113).

Спиритистът и гуру Шри Чинмой, духовен съветник в Обединените нации, отбелязва: 

"Много, много хора, занимаващи се с черна магия и с духове, са били удушени или убити. Знам това, защото съм бил близо до някои от тези случаи" (114).

Д-р Курт Кох отбелязал след 45 години съветване на окултно потискани хора, че личният му опит “с практикуващите окултизъм сочи на безброй случаи на самоубийства, фатални катастрофи, инсулти и полудяване”. 

И че “всеки, който в продължение на 45 години е трябвало да наблюдава ефектите от спиритизма, само може да предупреждава хората с всички сили, които има на разположение" (115). 

В допълнение на това ще кажем, че дългогодишното контактьорство изглежда оказва негативно въздействие върху човешкото тяло. То е като че ли някакво  поради липсата на по-добър термин  “медиумно вампирство”, бавно разяждащо човека физически (116). Отново и отново в живота на медуимите, контактьорите и спиритистите наблюдаваме силата на духовете, държащи жертвите си в плен, за да вършат волята им (2 Тимотей 2:24-26). Когато някой се опита да потисне контактьорството или медиумството си, например, резултатът често се проявява като симптоми на болести или други сериозни проблеми, принуждаващи го да се завърне към обичайната практика (117). Още по-трагично е, че за всички тези хора контактите им с духовете са започнали така приятно, така многообещаващо. Като последна илюстрация помислете върху случая на “Карл”.

Карл бил квалифициран психолог със специализация в областта на физиката и личен интерес към религията (по-точно към християнството) и парапсихологията или научното изследване на окултизма. Всъщност той станал един от водещите парапсихолози. Личните му контактьорски способности удивлявали не само него, но и онези, които го познавали. Бил невероятно възхитен от книгата на Артър Хъксли “Врати на прозрението”. Карл бил сигурен, че онова, което Хъксли постигнал с помощта на медикаменти, той може да постигне с помощта на контактьорството - това и може би много повече. Въпреки че бил очарован от християнството, Карл бил убеден, че съвременните църкви са се отклонили от първоначалните учения на Христос. Затова търсел “истинското християнство” чрез окултни средства.

Изпълнен с желание да открие “истинското християнско учение”, той лично се включил в групи за проучване на прераждането и астралните пътешествия. Когато изследванията и участието му в света на спиритизма започнали, той проучвал сфера след сфера. Бил много ентусиазиран и внимателен, справял се блестящо. Но най-важното, бил сигурен, че е тръгнал по пътя на огромни лични открития. Преценявал мотивите си като правилни, а и разполагал с необходимия талант, способности и възможности.

Един университет в Средния Запад на САЩ предложил на Карл професорско място и му позволил и да преподава, и да продължи с експериментите си, осигуряващи безброй окултни и мистични преживявания. Но постепенно Карл си дал сметка, че някъде дълбоко в него настъпват сериозни промени (118). Той и по-рано имал разяждащи съмнения относно естеството на духовния си път, но ги потискал, защото изводите от тях го карали да се чувства неудобно. Всяко съмнение във вида на духа, който го ръководел, би означавало тотално ревизиране на цялата му дейност, би могло да означава дори отказване от преподавателското място в университета и отричане от парапсихологическите проучвания (119). 

Отказът от проучванията щял да му струва скъпо, но след години на упорити усилия, благородни мотиви и голям ентусиазъм, Карл бил погълнат от толкова зли сили, че в края станал като отпуснато растение. Трябвало да бъде подложен на екзорцизъм (изгонване на духове) и 11-месечна хоспитализация.

Окончателното му отричане от всичките му проучвания в областта на парапсихологията било оплакано от предишните му колеги, които никога не научили истинската причина за внезапното му изчезване от техните среди. Най-накрая той трябвало да заключи:

"Тържествено и по собствена воля искам да призная, че съзнателно и доброволно се оставих да бъда обладан от зъл дух. И въпреки че този дух дойде при мен, преструвайки се, че иска да ме спаси, да ме усъвършенства, да ми помогне да помагам на другите, през цялото време знаех, че това е зъл дух" (120).

27. Какво логическо доказателство би накарало контактьорите да признаят, че са в опасност и какво могат да направят, за да избегнат последствията, които трябва да понесат?

Вярваме, че вече предоставихме достатъчно доказателства, за да покажем, че тези духове са демони и че тъй като са такива, животът на медиума е в опасност. Духовният му живот определено е изложен на огромен риск. Онези, които някога са се занимавали с контактьорство, трябва да признаят опасността, както и отговорността си спрямо другите, на които мислят, че помагат.

Библията ни заповядва и ни предупреждава да “изпитваме духовете” (1 Йоаново 4:1). Ако ученията на духовете не са в съгласие с Божието Слово, то независимо какво мисли или чувства човек, те не могат да са от Бога. Ако твърдят подобно нещо, те просто лъжат! За контактьора има само един безопасен път - покаяние за греха и вяра в Христос.

28. Имало ли е случаи, при които медиумите се обръщат към Бога и се отказват от контактьорството?

Виктор Ърнест, автор на книгата “Аз говорех с духовете”, Бен Аликзандър, автор на “Излязъл от тъмнината” и Рафел Гасън, автор на “Предизвикателният фалшификат” са три обществени примера за хора, осъзнали, че духовете, смятани от тях за приятели и водачи, всъщност са зли духове, посветили се на унищожението им. Те били избавени от силата им не без борба, посредством единствения ефективно действащ метод - пълно отричане на практиката им пред Бога и обръщане към Христос като към личен Господ и Спасител (121).

Бог казва, че в дългосрочен план тези практики ще ви унищожат! Сега могат да ви се струват полезни, но външният вид често пъти лъже. В живота има много неща, които започват добре и свършват трагично. Изпитвайте духовете, за да видите дали са от Бога (1 Йоаново 4:1)!

Отново прочетете тази брошура! Проучете внимателно аргументите ни. Ако има дори и съвсем малък шанс да сме прави, то тогава дължите нещо на самите себе си, на семейството и на децата си, на приятелите и клиентите си - трябва да се уверите, че духовете не ви мамят. 

Предлагаме следната молитва за онези, които са се занимавали с контактьорство:

Скъпи Боже, тези духове не са от Теб и аз Те моля да ме закриляш от тях! Изповядвам греха си, че съм търсил онова, което Ти си забранил и се отричам от тези духове и от оплитането ми с тях! Моля Исус Христос да влезе в живота ми и да бъде мой Господ и Спасител! Осъзнавам, че това е тържествено решение, на което Ти гледаш съвсем сериозно. Вярвам, че на кръста Исус Христос умря за моите грехове и сега Го приемам в живота си. Обещавам Ти да следвам Него, а не духовете! Моля Те да ми помогнеш да направя това! Амин. (Молитвата може да бъде в напълно свободна форма, като съкровен разговор с Бога - бел.)

Ако вече сте се помолили с тази молитва, има няколко неща, които трябва да направите, за да израствате в християнския си живот. Започнете да четете съвременен превод на Библията и намерете Божията църква, която почита Христос. 

(Внимание! Измежду стотиците християнски църкви Бог има само една-единствена уникална църква, която стои върху точното библейско учение и не проповядва заблудителни и фалшиви учения! За да бъде в състояние вярващият да намери Божията църква, Бог е посочил нейните белези в книгата Откровение, последната и най-великата пророческа книга на Библията. Истината е, че духовете-демони са успели да прокарат своите измамителни "бесовски" учения във всички християнски църкви с изключение на Божията църква на остатъка! - бел.).

Кажете на някого, че току-що сте станали християни, за да се молят за вас и да ви насърчават в новия ви живот с Христос. (За съжаление понякога християните може да не разберат вашите преживявания. Стойте твърдо, докато намерите християнски приятел, който да се моли с вас и да ви помогне в духовното израстване.) И помнете, Сам Исус е казал: 

“Даде Ми се всяка власт на небето и земята... Аз Съм с вас през всичките дни до свършека на века” (Матей 28:18, 20).

Заключение

Насърчаваме всички, които може би излишно се притесняват за влиянието на демоните в живота им, да не забравят, че макар духовната борба да съществува, Дяволът и демонските му сили са подвластни на властта на Бога и не представляват опасност за верния християнин, стремящ се да върши Божията воля. (Виж Ефесяни 6:11-13; Яков 4:7; 1 Йоаново 4:4). Нехристиянинът (или християнинът), занимаващ се с която и да е форма на окултизъм, трябва незабавно да прекрати дейността си и да предаде живота си на Христос като на свой Господ! Книгата на д-р Курт Кох “Робството на окултизма и освобождението от него” съдържа ценни съвети за всички, които искат да бъдат освободени от властта на Сатана.

Край
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