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ФАКТИ ЗА ОКУЛТИЗМА

Джон Анкербърг
Джон Уелдън


В памет на Арлис Пъри, млада жена, християнка, измъчвана и убита от сатанистите в станфордската университетска църква на 13 октомври 1974 г., както и в памет на всички невинни жертви на пробуждащия се окултизъм.

"Още веднъж дойде онова време на годината, в което сме заливани от сметта на поклонниците на Назарянина. И нещо, което постоянно затъква гърлата ни, освен честитките по телефона  е, че това било времето за прошка и милост. Ето един от най-коварните елементи на християнското верую... Сатанистите отхвърлят милостта като долна измама. Сега са последните времена, последните дни от управлението на кръста. Светът ще бъде пометен от вълната на сатанинските личности, които ще излязат напред, за да претендират за своите рождени права като хора, гордеещи се със своето естество. Нека онези, които са роби, да пълзят на колене в калта пред образите на несъществуващи богове. Времената изискват усилията на самопровъзгласили се богове, покланящи се на себе си, чиято дейност постига реални резултати... Сред нас не ще има повече място за разнежени усойници... Те ще бъдат заставени да платят! Кредото на Назарянина и неговата пасмина ще бъдат стъпкани! На чия страна ще поставиш твоята вярност?"

Питър Х. Гилмор (бел. Х.Ц. - лидер на Църквата на Сатана), “Lex Talionis” (Черният пламък), коледно издание, т. 1, N3

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

Сред различните инциденти, с които човек се сблъсква в живота от счупване на крак до катастрофа с превозно средство, някои от най-опасните се предизвикват от невидими неприятели - бактерии, вируси и пр. Епидемията от СПИН неотдавна даде на всички ни ново разбиране за тяхната сила. Ние рядко виждаме тези микроскопични нашественици. Забелязваме само последиците от съществуването им,  гибелта, която оставят след себе си. Вирусът “измамва” клетката, че е “добро” същество, затова тя “сваля оръжие” и “приема” нашественика. Чак когато е вече вътре, се открива, че той е “троянският кон”, агресивен паразит, който започва да унищожава своя хазяин.

Съживяването на окултизма в нашата страна е един духовен СПИН, СПИН на душата. В много отношения окултната дейност е подобна на невидим вирус, който действа вътре в човешкия организъм: може да съществува известно време и безсимптомно, но може и да убива бързо. Каквото и да направи обаче, това означава сигурна смърт за онези, които са в крайния стадий на инфектирането и несигурно съществуване за носителите на вируса, макар в момента да липсват симптоми. Ако не се приложи лечение, окултизмът убива духовно точно толкова ефективно, колкото СПИН-ът физически. Единствената разлика е, че за окултизма има лечение: покаяние и вяра в Исус Христос (виж част IV).

Невероятното е не това, че милиони хора са били поразени от практикуване на окултизъм, но упоритото съществуване на мита, че окултизмът е или само квакерство, или безвредно развлечение, или пък чисто духовно търсене. Този мит е още по-смъртоносен, като се има предвид, че парапсихолози, окултисти, бивши и настоящи психически консултанти, психиатри и психолози, източни гуру и теолози, са отправяли остри предупреждения по отношение на опасностите от окултизма  - нашите папки съдържат над 100 страници цитати от подобни личности.

Нещо повече, много хора, наистина приемащи, че окултизмът представлява сериозна опасност, усложняват проблема, като твърдят, че има както “опасен”, така и “безопасен” подход към него. Някои смятат, че с достатъчна предпазливост и мъдрост, от окултизма може да бъде извлечена духовна полза.

За нещастие изглежда, че в почти всичките форми на окултните дейности има “нещо”, което действа, за да привърже дадена личност към нея. И когато човекът пожелае да се освободи от това свое увлечение, следва или заболяване, или инцидент, извършват се самоубийства, или пък човекът бива реално заплашен от духовни сили и същества. Д-р Нандор Фодор, създател на авторитетния труд "Енциклопедия на психическата наука", отбелязва, че когато спиритисти и медиуми се опитат да потиснат своите сили или дейност, крайният резултат е болест и нещастие.

След като практикуването се поднови, болестта изчезва. Прочутият психист* Едгар Кейс е ярка илюстрация на казаното (1).

Бившият медиум Рафаел Дасон описва собствените си преживявания така:

"Мнозина са страдали много и в края на краищата са стигали до лудост, когато са се опитвали да се освободят от окултните практики, след като веднъж са започнали да се занимават с тях. Домове са били разбивани, самоубийства и умопомрачение са поразявали веднъж въвлечените в тази дейност, когато са дръзвали да поискат освобождаване от нейната власт. Избавените могат да благодарят единствено на Бога за Неговата благодат и милост" (2).

Бившата видна европейска вещица Дорийн Ървин, продала душата си на Сатана, запечатвайки този акт със собствената си кръв. Макар че в края на краищата била освободена, след като в продължение на много месеци от нея били изгонени 47 демона, тя трябвало да се бори с подтици за самоубийство, с депресия, обезкуражение, с ужасни кошмари и психически атаки. Дорийн Ървин признава:

“Бях мъчена ден и нощ с много малко време за отдих” (3).

Тя си спомня, че преди нейното обръщане сърцето й било изпълнено с “омраза към всичко християнско”, но в края на краищата се убедила, че единственият възможен начин за освобождаване, е чрез силата на Христос (4).

“Далеч съм от мисълта, че магьосничеството е безвредно” - писа тя. “То и другите форми на окултизма са много опасни. Те разбиват и правят окаян живота на много хора днес, докарвайки мъже и жени до самоубийство, до лудницата, до неописуем страх и жив пъкъл. Ако хората видеха и половината от това, което съм видяла аз, щяха да си помислят много, преди да го опитат още веднъж като 'безвредна' лудост” (5).

В тази книжка ще изследваме влиянието, естеството, феномена и последиците от съвременното съживяване на окултизма.
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Следва продължение...



ЧАСТ I

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ОКУЛТИЗМА


1. Защо темата за окултизма е толкова важна и какво влияние има той?

През последните 30 години Америка преживя значително съживяване на окултизма. Един от големите съвременни учени по сравнителна религия и окултизъм, покойният Мърсий Елиад от Чикагския университет, отбелязва в своята книга "Окултизъм, магьосничество и културни моди" следното:

“Като специалист по история на религиите, не мога да не бъда впечатлен от удивителната популярност на магьосничеството в съвременната западна култура и нейните подкултури. Обаче... днешният интерес към него е само част от едно по-широко течение, а именно  модерния окултизъм и езотеричното...” (6).

Елиад не е единствен в своите констатации. Плодотворният автор и авторитет по въпросите на окултизма Колин Уилсън, дава следния коментар в "История на окултизма":

“Вероятно няма да сбъркаме, ако кажем, че сега в Англия и Америка има много повече магьосници, отколкото по което и да било време от Реформацията насам” (7).

К. А. Бърленд, учен с 40-годишна практика в Британския музей, публикувал научни и исторически трудове , признава, че "по никое друго време в историята на цивилизацията окултизмът в различните му форми не е бил по-широко практикуван от днес" (8).

Видният теолог и д-р по философия, Мерил Ънгър, от университета “Джон Хопкинс”, автор на четири книги върху окултизма, изповядва:

“Обсегът и мощта на модерния окултизъм смайва въображението” (9).

В своята книга "Второто Пришествие и сатанизмът в Америка", нашумелият новелист Артър Лайънс споделя:

“... Днес сатанинските култове процъфтяват в почти всеки главен град на Съединените щати и Европа... САЩ вероятно подслоняват най-бързо растящото и най-добре организираното общество от сатанисти в света” (10).

Някои подробности от тази растяща сатанинска мрежа са разкрити в книгата на спечелилия награда изследовател репортер Мори Тери "Върховното зло". Тери предупреждава:

“Съществува неоспоримо доказателство за наличието на организационна мрежа от сатанински култове по цялата страна, някои свързани по-тясно от други. Едни разпространяват наркотици; други имат участие в детската порнография и в насилническите садомазохистични престъпления, включително убийства. Загрижен съм, че данъкът от невинни жертви постоянно ще нараства, ако упълномощените от закона официални власти не признаят заплахата и не се изправят срещу нея” (11).

За нещастие, сатанизъм, магьосничество, сантерия, вуду и други “твърди форми” на окултизма са само пословичният връх на айсберга. Трябва да вземем предвид и медиумите, ясновидците, психистите, получаващите откровения по чанелинг*, спиритистите, гадателите, мистиците, гуру, шаманите, психоизследователите, йогите, парапсихолозите, психичните и холистичните целители и пр., за да придобием по-добра представа за действителния размер на съвременното съживяване на окултизма. Неидентифицирани летящи обекти (НЛО), особени преживявания при смъртта и в “миналите” животи, астрални пътувания, астрология, мистицизъм, получаване на енергия по свръхестествени канали, йога, психотерапия, табли уйджа, карти таро, контакти с мъртвите, както и хиляди други окултни практики, са осеяли съвременния американски небосклон.

Не е изненадващо, че институтите за допитване Галъп, Ропър и Грийли, посочват, че десетки милиони хора се интересуват от окултни въпроси или са имали окултни преживявания.

Например, неотдавна проведеното от университета в Чикаго национално допитване разкри, че 67% от американците “днес изповядват вяра в свръхестественото”, а 42% “вярват, че са били в контакт с някой мъртъв” (12). 

Печалбите от “проведените според вести, дадени по свръхестествени канали” (под влияние на духове) семинари, а също и печалбите от подобни магнитофонни записи и книги, възлизат на 100 - 400 милиона долара годишно. Сред някои хора получаването на вести “по чанелинг” (по свръхестествени канали) може да стане “по-опасно от фундаментализма” (13). 

В своите „Изследвания върху получаването на информация от паранормални източници, получаване на вести по свръхестествени канали“, психологът Джон Климо, издател от течението Ню Ейдж, отбелязва:

“Преобладават случаите на получаване на вести по свръхестествени канали” (14).

Покойният д-р Уолтър Зартин, виден авторитет по въпросите на култовете и окултизма, изчислява, че “повече от 100 милиона американци са активно или периферно включени в тази окултна област” (15).

Окултистите са удивени от това съвременно пробуждане. Добре известният новелист и контактуващ с НЛО, Уайтли Стрийбър („Котешка магия“, „Вълчизъм“), е автор на няколко книги - бестселъри, отразяващи неговите преживявания с НЛО (Общуване и преобразяване). Той разказва с подробности за своите окултни контакти със същества, твърдящи, че са извънземни и поразително наподобяващи демони.

Джон Кийл, виден авторитет по въпросите за НЛО, изповядва:

"Проявите на НЛО изглеждат до голяма степен само по-незначителни вариации на стария демонологичен феномен. Случаите, описани в демонологичната литература, са подобни, ако не и напълно идентични, с феномена НЛО. Жертвите, обладани от демони, имат същите медицински и емоционални симптоми както контактувалите с НЛО".

Въпреки това, споделя Стрийбър, „феноменът НЛО и другите спиритически срещи са придобили интензивност, каквато не са имали никога преди”. Той допуска, че тези свръхестествени същества ИЗИСКВАТ общение със „самите дълбини на душата“ (16).

Затова, темата за окултизма е особено важна, жизнено важна, защото под една или друга форма почти всеки наш съвременник рано или късно ще бъде изложен на влиянието му. Още повече, че отношението към този факт може да определи целият житейски път на дадена личност. Защо? Защото сега десетки милиони души са уязвими! Те търсят отговори, някои от тях - отчаяно. И окултизмът твърди, че може да им ги даде. Окултните практики предлагат като че ли не само смисъл, но и цел на живота, а също и мощни духовни преживявания. Подобни преживявания са много убедителни. Такива динамични срещи със свръхестествената реалност могат драматично да променят живота и перспективите. В този смисъл окултизмът е нещо повече от философия - той може да стане ръководещо присъствие, което притежава силата неоспоримо да убеждава!

Навсякъде днес хората, заети с окултизъм, твърдят, че техните методи предлагат истинска духовност, водеща към по-висше състояние на съществуване и накрая - към първичната реалност. Но ако тази оценка е погрешна и пътят на окултизма наистина води съвсем другаде? Ако окултизмът избавя, от какво точно избавя? Ако дава нещо, какво точно? Целта на тази книга е да отговори на споменатите въпроси. Ще започнем с дефиниция на окултизма.


2. Какво е окултизъм?

Английската дума “окултизъм” идва от латинската “occultus”, което означава “скрит, таен”. По-долу предлагаме няколко дефиниции от различни авторитетни източници:

АМЕРИКАНСКИЯТ ОКСФОРДСКИ РЕЧНИК определя окултизма като:

1. Нещо "тайно, скрито, освен от посветените, които имат повече от обикновените познания". 

2."Включващо свръхестествени, окултни сили. Окултизмът включва света на свръхестественото, мистичното или магическото" (17).

ТРЕТИЯТ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН РЕЧНИК НА УЕБСТЪР (несъкратено издание) определя окултизма по следния начин:

“Нещо съзнателно пазено скрито.... третиращо въпроси, за които се счита, че включват действие или влияние на свръхестествени посредници, или тайно познание от тях” (18).

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ БРИТАНИКА дефинира и разглежда окултизма по следния начин:

“... Общо обозначение за всички теории, практики и ритуали, основани на особено езотерично познание, за което се твърди, че е свързано със света на духовете и с неизвестните сили на вселената. Посветените в окултизма се стремят да разберат и изследват тези области често чрез развиването на съществуващите (според тях) по-висши сили на ума... Окултизмът включва такива различни предмети като сатанизъм, астрология, кабала, гностицизъм, теософия, гадание, вълшебство и някои форми на магия” (19).

Д-р Рон Енрот, професор по теология в Уестмаутския колеж в Санта Барбара, Калифорния, и авторитет по въпросите за новите религии и култове, предлага следната дефиниция:

“Терминът означава “скрита” или “тайна” мъдрост, която е извън обсега на обикновеното човешко познание. Отнася се за тайнствени или скрити явления, за необясними събития. Често пъти се употребява, за да обозначи някои практики (окултни “изкуства”), които включват гадание, предсказване на бъдещето, спиритизъм (некромантия) и магия. За тези явления, известни под общото название окултизъм, може да се каже, че имат следните отличителни характеристики: 1) разкриване и съобщаване на информация, която не е на разположение на човешките същества чрез нормални средства (отвъд петте сетива); 2) поставяне на личности в контакт със свръхестествени или демонични сили, с паранормални енергии; 3) придобиване и овладяване на сила с цел да се манипулира или влияе на други хора чрез някои действия” (20).

Общото, което притежават всички тези дефиниции, е, че точно определят окултизма като включващ:

1) неща по естество невидими или “скрити” и следователно нормално не намиращи се на разположение на хората, и

2) контакт със свръхестествени агенти и сили*.

Но кои или какво са “свръхестествените агенти и сили”, които хората включват в окултния контакт? Разкриването на тези загадъчни свръхестествени сили или същества, е от твърде голяма важност. Всъщност, за тези, които се занимават с окултизъм или са свързани по някакъв начин с него, няма нищо по-важно.


3. Дали свръхестествените същества или духове на окултизма са това, което претендират че са, или нещо съвършено различно?

Смятаме, че тези духове или същества не са това, което твърдят, че са! Следователно, една от целите на това разискване е да се представят доказателства срещу окултизма от библейска гледна точка. В тази перспектива окултизмът включва различни дейности за придобиването на “скрити” неща, особено на свръхестествена сила и познание, които са забранени от Бога. Такива дейности в края на краищата довеждат човека до контакт с духовния свят, който Библията отъждествява със света на демоните, намиращ се под властта на Сатана (виж въпроси 4-7). Така, философията, извлечена от окултните практики, по своите характерни черти произхожда или е съвместима с “демонските учения” (1Тимотей 4:1).

Никой, въвлечен в окултизма (или имащ намерение да се включи), не може да бъде равнодушен пред подобна възможност. Ако доказателствата посочват, че библейският възглед е правилен, тогава увлечените в окултизма могат да получат нещо повече от това, за което са се “спазарили”.

4. Дали всички хора имат естествени парапсихични способности, или те се придобиват чрез спиритическа (демонска) сила?

Една доста разпространена окултна практика включва развитието на парапсихичните способности. Но съществува голямо объркване по въпроса какво представляват те. Дали са латентни човешки сили, каквито всички хора притежават? Повечето мислещи така, се позовават на изследването на Дж. Б. Райн и на съвременната парапсихология.

Ние смятаме обаче, че парапсихичните способности се придават чрез демонични сили. Подобно е и свидетелството на самите окултисти, които твърдят, че притежават такива. Те открито изповядват, че без своите духовни водачи (демони, които се представят за помагащи духове), не притежават никакви свръхестествени способности. Шамани, сатанисти, магьосници, медиуми, получаващи вести по свръхестествени, тайни канали, психолечители и спиритисти от всякакъв вид открито признават, че без своите духовни помощници са безсилни да вършат нещата, които сега могат.

Майкъл Харнър е бил гост професор в Колумбия и Йейл. Преподавал е авторитетни курсове на завършващите Новото училище за социални изследвания в Ню Йорк. Шеф е на Антропологичната секция към Нюйоркската академия на науките в Ню Йорк. Той е също и практикуващ шаман, и автор на "Пътят на шамана". Майкъл Харнър отбелязва основните източници на сила за всички шамани в духовния свят:

"Както и да се нарича, това е основният източник на сила за дейността на шамана... Без дух -пазач, е абсолютно невъзможно да бъдеш шаман, защото шаманът трябва да притежава този силен, основен източник на мощ..." (21).

Индуистките и будистките гуру, които между другото имат много общи характерни черти с шаманите (22), изповядват, че тяхната сила идва от света на духовете. Такъв голям авторитет като Индриз Шах отбелязва:

"Вярно е това, което сандус [гуру] твърдят - тяхната сила идва изключително от духове. Самите те не притежават никакви специални способности, освен тази за концентриране" (23).

Луи Жаколно, главен съдия на Западна Индия и Таити изповядва същото. В "Окултната наука в Индия и сред древните" той отбелязва, че се допуска парапсихичните сили да са “под ръководството на духове” (24). Така индийските психисти "предизвикват според желанието си най-странни явления, напълно противоречащи на природните закони, с помощта на духове, които присъстват на всички техни операции (както твърдят брамините) и които те имат власт и сила да извикват" (25).

В своята книга "Приключения в психиката", забележителният изследовател на психични явления Джес Стърн прави следната обща забележка:

"Почти без изключение всички медиуми... чувстват, че са инструменти на една по-висша сила, която изтича чрез тях и не си позволяват да твърдят, че тя произхожда от тях самите" (26).

С други думи, хората, които притежават тази сила, неотменно признават, че тя не е естествена човешка способност. В книгата "Освободена от магьосничество", бившата сатанистка и магьосница Дорийн Ървин изповядва:

"Аз бях познала и усещала тази окултна сила, която действаше чрез мене достатъчно често и разбирах, че тя не е естествена, а по-скоро свръхестествена. Не бях родена с нея. Тя не бе моя собствена, но сатанинска" (27).

Забележително е, че дори като сатанистка и магьосница тя не е знаела, че е обладана от много демони:

"Не, аз не бях непозната на демоните. Не бях ли ги призовавала често да ми помагат в обредите като врачка и сатанистка? Но сега за първи път разбрах, че те са ВЪТРЕ в мене, а не отвън. Това бе стряскащо откритие" (28).

Очевидно е, в такъв случай, че дори и най-демонизираните личности като Ървин, от която, както бе отбелязано по-горе, са били изгонени 47 демона (29), не винаги СЪЗНАВАТ, че духовете обитават в тях. Но щом това е така, логично е да се приеме, че много други, занимаващи се с по-малко лоши форми на окултизма, могат също да бъдат обладани от демони, и то без да съзнават това!

Нещо повече, ако такива хора бъдат авторитетно поучавани, че техните свръхестествени сили са “естествени и вродени”, те погрешно ще ги приемат за някаква природна или еволюираща психическа дейност. Фактът, че чрез тях работят демони, им изглежда не само абсурден, но предизвиква естествено отвращение към самата идея за това, защото концепцията за “природните сили” е безкрайно по-предпочитаема от идеята за сблъсък със зли, свръхестествени същества.

Въпреки всичко обаче, както и да обясняват своите сили, окултистите не могат да избегнат факта, че чрез тях действат реални духове. Например, разгледайте явлението психично изцеление, което много хора считат за “природна” или “божествена” способност. В своята книга "Екстрасенси", Чарлс Панати се позовава на данните на Лорънс Лешън, който непосредствено е наблюдавал и изследвал психичната дейност на много източни и западни лечители. Панати заявява:

"Но ако лечителите, които той е изследвал, имат нещо общо, то е следното: всички чувстват, че не извършват изцелението сами; някакъв “дух” действа чрез тях. Те чувстват, че са само пасивни инструменти... Всички лечители, които той изследвал, изпадали в променено състояние на съзнанието, за да лекуват" (30).

Една от най-обширните колекции на информация върху парапсихичните изцеления е "Лечители и целебен процес". Това авторитетно десетгодишно изследване отбелязва:

"Всяко проучване на лечителите незабавно изправя изследователя лице в лице с идеята, че интелигентни духовни същества (различно определяни като водачи, контрольори или закрилници) действат чрез умовете на лечителите, за да им доставят информацията, върху която самият изцелител няма никакво съзнателно познание" (31).

Това изследване отбелязва също, че "по-големите концентрации на лечители изглежда се съсредоточават в страни с религиозна система, включваща онова, което общо взето е познатото под името спиричуализъм или спиритизъм" (32).

Например, "както в Бразилия, така и във Филипините лечителите са се развили почти напълно в рамките на спиричуалистичните общности" (33).

Подобни цитати се отнасят за всичките различни категории на окултна практика. Както и да ги нарича личността с парапсихични способности, именно духовете, а не личностите са истинският източник на сила.

Заключението е следното: винаги и където и да съществуват свръхестествени сили, непременно съществува и светът на духовете. Нещо повече, хората, притежаващи парапсихични способности, твърдят, че вън от тези духовни същества са безсилни. Този факт показва, че единственият начин да бъдат получени такива сили, е чрез някакво включване в света на духовете и че НИКОЙ човек не притежава естествен капацитет от подобни способности. Ако психическите сили представляваха човешка способност, всеки би могъл да ги развие! Но единствените, постигнали това, са окултистите, които, чрез своите окултни практики влизат в контакт със света на духовете. Тъй като по-голямата част от хората никога не са развивали такива сили, не е логично да се смята, че те представляват естествен (природен) човешки потенциал, лежащ скрит в човешката раса!

Разгледайте коментарите на Дени Корен, магьосник от световен мащаб, който е изследвал и описал голям брой психисти с най-голяма известност. Запитан, наистина ли човешките същества притежават парапсихически способности, той отговаря:

“Ако под парапсихични способности разбирате неща, които мозъкът може да върши в кръга на собствените си възможности, аз твърдя, че не е така. Точно това ще откривате, когато разследвате случай след случай. Десетки милиони долари са били похарчени за изследвания в тази област и никога не е имало достоверна демонстрация на парапсихическа сила, произхождаща от човека” (34).

Виждаме, че няма доказателства за съществуването на естествени (природни) или латентни психически сили. Те са “потенциални” такива само за онези, които използват силите, дадени им от духове, независимо дали осъзнават и допускат намесата им, дали тези сили са удобно дефинирани или не, с термини на естествени и неутрални категории.
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ЧАСТ II

БИБЛИЯТА, ПСИХИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОНИТЕ И ОКУЛТИЗМЪТ


5. Какво казва Библията за Дявола?

Библията може да каже много за Сатана. Той е представен като отстъпил ангел, паднал от Небето (Лука 10:18; Юда 6; Откр. 12:9).

Наречен е “изкусител” (1 Сол. 3:5), “нечестив” и “злият” (Матей 6:13; 13:19), “богът на този свят” (2 Кор. 4:4), “князът на въздушната власт” (Йоан 12:31; 14:30; 16:11), “змей”, “змия” (Откр. 12:9; 20:2) и “лъжец” и “убиец” (Йоан 8:44).

По-нататък Библията твърди, че Сатана има царство (Матей 12:26), което е враждебно на Христовото (Матей 16:18; Лука 11:18), и че той управлява света на демоните (или злите духове) (Матей 9:34).

Той мами целия свят (Откр. 12:9; 13:14), работи в чадата на непослушанието (Ефес. 2:2), работел е дори сред апостолите (Матей 16:23; Лука 22:31; Йоан 13:2) и винаги се е противопоставял на Божия народ (1 Лет. 21:1; Захария 3:2; Деян. 5:3; 2 Кор. 2:11; 1 Сол. 2:18).

Той се опитва да спечели дори поклонението на самия Бог в лицето на Христос - акт, подсказващ неговия умствен дисбаланс, да не кажем безумие (Марк 1:13; Матей 4:1-10).

Библията учи още, че Сатана сее семена на заблуда и съмнение в църквата (Матей 13:39), заслепява умовете на невярващите (Марк 4:15; Деян. 26:18; 2 Кор. 4:4), в състояние е да обладава човеци (Йоан 13:27), притежава силата на смъртта (Евр. 2:14) и обикаля като рикаещ лъв, търсейки кого да погълне (1 Петрово 5:8).

Неговите главни способности са сила, измама и хитрост. Той притежава голяма мощ (2 Сол.2:9), ловкостта му (Битие 3:1) може да се види в коварните примки (2 Тимотей 2:26), хитрини (Ефес. 6:11), изобретателност (2 Кор. 2:11) и способности да се преобразява и превъплъщава (2 Кор. 11:14).

Писанието наистина признава, че в окултизма има една реална сила (Исая 47:9), но тя трябва да се избягва, защото е ДЕМОНСКА (Матей 24:24; Деян. 8:7; 13:6-11; 16:16-19; 19:18-20; 2 Кор. 4:4; Ефес. 6:7-11,22; 2 Тимотей 3:8). Както отбелязва д-р Робърт А. Мори:

“Данните от Писанието, историята и личната ми опитност, показват, че Сатана съществува. Той е ограничено духовно същество, т.е. творение от чиста енергия, неспъвано от физическо тяло. Около него са събрани милиони други “енергийни същества”, които могат да убиват, да осакатяват или да обладават телата и умовете на човешки същества. Тази многобройна орда от друго измерение съставлява силата, която стои зад явлението окултизъм” (35).

В много случаи Писанието изрично цитира Сатана или неговите демони като една реалност, която стои зад окултната дейност, идолопоклонството и фалшивата религия (Втор. 32:16-17; Псалом 106:35-40; Деян. 16:16,19; 1 Кор. 10:19-21; 2 Сол. 2:9-10; 1 Тимотей 4:1).


6. Полиморфни ли са демоните, т.е. в състояние ли са да приемат различни форми и образи? Какви са изводите от способността им за имитиране?

Както видяхме, Писанието говори за реалното съществуване на Дявола като личност и за милиарди демони, които имат “голяма власт” и на които трябва да се гледа като на умни и хитри врагове (Пс. 47:9; Матей 6:13;9:34; Лука 8:12; 13:16; Йоан 8:44; 13:27; Деян.16:18; 2 Кор. 2:11; 4:4; 11:3; Кол. 1:13; 2 Сол. 2:9; 2 Тимотей 2:26).

Една от главните тактики на Дявола, е да се маскира като “ангел на светлината” или като служител на правдата. Писанието ясно заявява, че “Сатана преправя себе си на ангел на светлината” (2 Кор. 11:14), т.е., че той и неговите демони могат да имитират един добър дух или същество, за да постигнат своите зли намерения. Логично и мъдро ли е тогава онези, които контактуват с духовете, безкритично да приемат техните твърдения, че са божествени същества или да им се доверяват, тъй като твърдят, че истинските им подбуди били духовно да подпомогнат човечеството?

Как може някой съзнателно да прави това, когато е факт, че през цялата история на окултизма хора са познавали и признавали неограничените възможности за превъплъщение и подражателската способност на духовете? Така, според Сатпрем, виден ученик на изтъкнатия окултист Шри Ауробиндо, духовете "могат да приемат всички образи и форми, които пожелаят..." (36).

Полтъргайстите ни дават малка илюстрация за хитрите демонски стратегии. За демонолозите на шестнадесетото столетие бе ясно, че явлението „полтъргайст“ е Дяволско. Обаче за много по-просветените съвременни хора, полтъргайстите са “безвредни” (както се твърди) духове на починали хора, които обитават някои къщи. Всъщност обаче това са демони, които имитират мъртвите с две ясни цели:

1) отричане на библейското учение за съда, и

2) реклама на окултизма.

Ако мъртвите могат да бродят (както инцидентите с полтъргайстите целят да ни убедят в това), тогава Библията греши в твърдението си, че мъртвите биват съдени и ограничени и че не могат да се върнат да контактуват с живите (Евр. 9:27; Лука 16:19-31; 2 Петрово 2:9).

Освен това хората, които са заети с изследване на смущенията, предизвиквани от полтъргайст, са типични психоизследователи (изследователи на необикновени психични явления, парапсихолози и пр.). Понеже такива личности обикновено са способни да “разрешават” подобни смущаващи случаи (защото духовете с готовност им сътрудничат зад сцената), целият епизод придава на окултиста духовен авторитет, внушаващ доверие. Но както свидетелстват бивши медиуми, това е просто една хитрина на духовете, с която измамват хората, за да възприемат небиблейски, погрешни духовни учения с вредни последици. Историята на бившите медиуми Рафаел Тесън, разказана в "Предизвикателна фалшификация" (1969 г.), и Виктор Ърнест, в "Аз говорех с духове", е жива илюстрация.

Явлението „полтъргайст“ често става средство дадена личност да се обърне към окултизма. Тези свръхестествени срещи са толкова стряскащи и интригуващи, че свидетелите и участниците в тях могат да се обърнат към вярата в свръхестественото и като резултат да се включат в психичното изследване на подобни неща като, например, плочите уйджа или да започнат да посещават сеанси.

Също така е ясно, че полтъргайстите НЕ СА “безвредни духове”. Освен типичните за тях дейности, като хвърляне на камъни, преобръщане на мебели, разхвърляне на кухни, запалване на дрехи, наводняване на помещения, пренареждане на лични вещи, пренасяне на предмети и малки деца, "съществуват също доказателства, че те вършат далеч по-лоши неща, сериозно наранявайки и дори убивайки хора" (37).

Накрая от хилядите инциденти, записани или изследвани от д-р Курт Кох, водещ авторитет в окултизма, става ясно, че във всички случаи “окултните практики лежат в корена на явлението „полтъргайст“ ” (38).

След като на тези духове е дадена способността да възприемат абсолютно всяка форма и да могат да се дегизират буквално като всичко, от ангели до починали хора, как може някой окултист или спиритист да бъде сигурен, че духовете, с които контактува, наистина са това, което твърдят, че са? Как може да бъде сигурен, че появяването на негови “мъртви любими” в сеансите не е просто хитър трик на демоните, за да подхранят неговото емоционално доверие и зависимост?!

Мъчителните опитности на видни окултисти като, например, Робърт Монро (да не се бърка с Роджър Морно! - бел.), са жива илюстрация на проблемите, срещащи се при разкриването на истинската природа на тези същества. При едно от своите многобройни преживявания “вън от тялото”, Монро бил злонамерено атакуван от два зли духа. В един момент той се паникьосал и отчаяно се опитал да се освободи от тяхното мъчение. Когато ги погледнал, те незабавно приели образите на двете му дъщери, опитвайки се да го изведат от емоционално равновесие в битката му срещу тях.

"От момента, в който осъзнах трика, двамата вече не се появиха в образа на моите дъщери... Обаче имах впечатлението, че и двамата се забавляват, като че ли не съществува нищо, с което бих могъл да им навредя. По това време аз ридаех за помощ" (39).

Трудно може да се определи къде свършват естествените и къде започват свръхестествените способности на такива хора. Дори прочутият спиритист Емануел Сведенборг трябваше да изповяда, че това е сериозен проблем. Макар да контактува свободно с духове, той предупреждава хората за тази опасност:

"На духовете" - казва той, - "общо взето, не трябва да се вярва и само хора, които имат (както те твърдят) “божествено” освещение (като него самия), можели “безопасно” да общуват с тях".

Ето какво съветва той:

“Когато духовете започнат да говорят с някой човек, той трябва да е много нащрек и изобщо да не им вярва, защото те говорят всичко. Фабрикуват си разни неща и лъжат... Казват толкова много лъжи, и то с такава тържествена увереност, че човек се удивлява... Ако ги слуша и им вярва, те продължават да мамят и съблазняват по най-различни начини... Затова, нека хората бъдат нащрек...” (40).

Даже още по-объркващи според Сведенборг, са демонските духове, които са надарени с дарбата на актьори и умеят да персонифицират всеки или всичко живо или мъртво. Те убеждават нищо неподозиращите човеци, които контактуват с тях, че техните съобщения идват пряко от починали приятели или от прочути личности в миналото.

С други думи, един такъв авторитет като самия Сведенборг изповядва, че духовете са:

1) недостойни за вярване лъжци, и

2) нарочно мамят и се превъплъщават.

На неговите предупреждения, разбира се, рядко е било обръщано внимание, като буквално всички магьосници, спиритисти, медиуми и окултисти са претендирали за “божествено одобрение” и са решавали безогледно да се доверяват на духовете. Не забравяйте обаче! Горното предупреждение не дойде от вярващ християнин, но от един от най-видните окултисти на това хилядолетие! Нещо повече, неговата загриженост е ехо от гласовете на бивши и съвременни медиуми и спиритисти, които са откривали, че техните някога “приятелски” настроени духове-водачи, в края са се оказали демони. Свидетелствата на Рафаел Гасон, Виктор Ърнест, Джоана Майкълсън и Бен Алезандър, са много, много показателни (41).

Природата на тези интелигентни, но зли и престъпни същества, не е ли да маскират истинските си намерения, да измамват, като имитират доброто и като апелират към по-фините (или по-ниските) инстинкти на човеците? Ако измамата съществува из целия материален свят, въз основа на какво можем да приемем, че тя напълно отсъства в духовния свят?


7. Какво библейско доказателство съществува, че паранормалните психически сили се предават от демони, а не са по естество присъщи на човека?

Нашето убеждение е: не само историята на парапсихологията и окултизма, но и библейските учения посочват, че човешкото естество е лишено от свръхестествените способности, за които мнозина психисти и окултисти претендират. Никъде в Библията човекът не е представен като притежаващ собствени свръхестествени сили. И затова всяко наистина свръхестествено чудо, извършено от мъже или жени, трябва да произхожда или от божествен, или от демонски източник, или от Бога и добрите ангели, или от Сатана и падналите ангели (демоните).

Eто защо, когато изследваме Библията, откриваме, че чудесата, извършвани от вярващи, изцяло са резултат на Божията сила или святите ангели. Дори по отношение на духовните дарби смисълът на думата “дарба” предполага че личността не я е притежавала, преди да й бъде дадена.

Кой библейски пророк е бил способен да върши чудеса без Божията сила? Кои бяха учениците, преди Исус Христос да им даде власт? Вършел ли е някой от тях чудеса? Дори и най-великият, най-благочестивият човек след Исус, Йоан Кръстител (Матей 11:11; Йоан 10:41) не направи и едно-единствено чудо! Извършителят на най-драматични чудеса - Мойсей, изповядва, че тази свръхестествена сила не е негова собствена, но само Божия (Изход 3:11,20; 4:1-17). Сам Исус учеше:

“Без Мене не можете да сторите нищо (Йоан 15:5).

Обърнете внимание на следните библейски текстове. Взети заедно, те показват, че хората не притежават някаква латентна (скрита, заспала) психическа способност, която трябва да развият!

В Деяния 16:16-19 намираме историята за слугинята, която имала “предсказвателен дух”. Знаменателно е, че когато апостол Павел изгонил духа от момичето, то загубило особените си психически способности.

“И (духът) излезе в същия час. А господарите й като видяха, че излезе, и надеждата им за печалба, хванаха Павла и Сила, та ги завлякоха на пазара пред началниците” (Деяния 16:18-19).

Ако силата на това момиче е била негова, вътрешно присъща и естествена, защо я загубило в същия момент, когато духът бил изгонен от нея? Очевидно е, че тя идвала от духа, а не от момичето!

Мойсей, най-великият пророк от времето на Стария завет, не притежаваше никаква свръхестествена сила, освен дадената му от Бога. Както бе отбелязано, той открито изповядваше, че чудесата, които извършва, не са от неговата собствена ръка. Сам Бог специално му каза:

“А като издигна ръката Си, ще поразя Египет с всичките Мои чудеса, които ще направя всред него” (Изход 3:20,  сравни с 34:11-12).

“Внимавай да вършиш пред фараона всичките чудеса, КОИТО ДАДОХ В РЪКАТА ТИ” (Изход 4:21).

Това, което бе вярно за Мойсей, е точно толкова валидно и за всеки друг библейски пророк, извършвал чудеса: Илия, Елисей, Даниил, и пр. (ср. Михей 3:8).

В Новия завет намираме същото положение - без Бога апостолите нямаха никаква собствена сила. Те бяха “облечени” със “сила ОТГОРЕ” от Святия Дух (Лука 24:49; Деян. 2:43). Например, при излекуването на куция просяк в Деяния 3:12:

“Петър, като видя това [удивлението на хората от чудотворното изцеление], проговори на людете: Израилтяни, защо се чудите за тоя човек? Или защо се взирате в нас, КАТО ЧЕ ОТ СВОЯ СИЛА или благочестие сме го направили да ходи?”.

Апостол Павел и Варнава разсъждаваха по същия начин. В Деяния 14:11-15 намираме случая, когато тълпата, видяла техните чудеса, се опитваше да им се поклони:

“А народът, като видя какво извърши Павел, извика със силен глас, казвайки по лакаонски: Боговете, оприличени на човеци, са слезли при нас... Като чуха това апостолите Варнава и Павел, раздраха дрехите си, скочиха сред народа, та извикаха, казвайки: О, мъже, защо правите това? И ние сме човеци със СЪЩОТО ЕСТЕСТВО както вас...”.

В Деяния 10:26 Корнилий се опита да се поклони на Петър, след като видя неговите чудеса, но Петър отговори:

“Стани! И сам аз съм човек”.

В Деяния 4:29-30, Петър се помоли:

“И сега, Господи, погледни на техните заплашвания и дай на Своите слуги да говорят Твоето Слово с пълна дързост, докато Ти простираш ръката Си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса...”.

В Деяния 14:3 четем:

“Но пак те преседяха там доста време и дързостно говореха за Господа, Който свидетелствуваше за словото на Своята благодат, КАТО ДАВАШЕ да стават знамения и чудеса чрез техните ръце”.

 В Деяния 9:34:

“И Петър му рече: Енее, ИСУС ХРИСТОС те изцелява...”.

 В Деяния 19:11:

“При това БОГ вършеше особени велики дела чрез ръцете на Павла...”.

В Римляни 15:19:  

“Със силата на знамения и чудеса, със силата НА СВЕТИЯ ДУХ... съм проповядвал Христовото благовестие”.

Сам Исус казва в Лука 10:19:

“Ето давам ви власт... над цялата сила на врага...”.

По-нататък в Яков 5:17:

“Илия бе човек със СЪЩОТО ЕСТЕСТВО КАТО НАС”, но когато се “помоли усърдно”, резултатът бе едно чудо от Бога!

Подобни стихове, заявяващи, че божествените чудеса идват от Бога, а не от човеци, се намират в Битие 41:16; Марк 6:7; Деян. 1:17, 20, 2:27-30, 15:12, 16:16, 19:11; Римл. 15:19 и 1 Кор. 12:9-10, 28, 30.

Библията говори определено, че хората не притежават свръхестествени сили. Също така недвусмислено открива, че Дяволът ги има и че може да извършва истински чудеса (2 Сол. 2:9)!

Така, всичко става ясно! Самите окултисти често пъти признават, че не притежават свръхестествени способности извън дадените им чрез техните духове-водачи. Библията също свидетелства, че човеците са без латентна свръхестествена сила и че чудесата идват непременно от един от двата възможни източника: или от Бога, или от Сатана. Интензивните парапсихологически проучвания в продължение на цял век, не успяха да дадат каквото и да било достоверно доказателство за латентни психически способности у човека.*

Всичко това показва, че човек не е парапсихичното и свръхестествено същество, което мнозина от Ню Ейдж, а също и представители на модерното съживление на окултизма твърдят, че е.

Библейските чудеса не трябва да бъдат приравнявани с извършваните чрез свръхестествени психични сили, както т.нар. християни парапсихолози твърдят. Да се смесва свръхестественото в християнството с окултизма е опасно! При изследването им се гледа на повърхностните сходства, за да се маскира разликата между две противоположни естества, които са непримирими.
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ЧАСТ III

КАКВИ СА ОПАСНОСТИТЕ ОТ ОКУЛТИЗМА?


8. Как можем да разберем кога психичните опитности стават опасни?

За нещастие, не можем да знаем това. Може само да се каже, че те не трябва да се търсят. Брукс Алезандър, главен изследовател на Проекта по спиритически измами в Бъркли, Калифорния, направи следното наблюдение:

„Много хора имат тъй наречените “психични” преживявания сякаш без да бъдат емоционално или духовно увредени от тях. В същото време се вижда ясно, че светът на следващите психичното и обаятелното, е демонска почва. Как тогава да разберем допустимото равнище на ангажиране в парапсихична дейност? Не знаем. Всеки човек е изправен пред демонската опасност на своето собствено равнище на изкушение, независимо какво може да е то.

Факт е, че никой не знае как демонското започва да действа по отношение на психичните феномени. Затова е невъзможно да се каже, че “Х” количество ангажиране с тях ще доведе до контакт с демони. Не знаем къде е граничната линия между любителското занимание с окултизъм и демонизма, или между любопитството и обвързването. Нито пък знаем как и къде бихме могли да прекрачим тази линия. Може би въпросът за количеството има много по-малко общо с това, отколкото си мислим. Бих искал да подскажа, че неврологичният и умственият модел, създадени чрез занимания с парапсихичното, създават взаимовръзка с други форми на съзнание, които са в други измерения и са демонични по естество. Щом случаят е такъв, то любителското занимание с психични феномени прилича на влизане в клетката на тигър. Може да бъдеш изяден, но може и да не бъдеш - зависи донякъде от това колко е гладен тигърът. Главното е, че след като веднъж си влязъл, инициативата е преминала върху него" (42).

Изглежда, че занимаването с окултизъм в много отношения е подобно на другите грехове. Колкото по-дълго и по-задълбочено се занимаваш или си увлечен, толкова по-голям е рискът. Може би една причина би довела по-скоро до определени последици, отколкото друга. Така също, дадена дейност или определена продължителност на тази дейност в един контекст, може да нямат същия ефект в друг контекст.

Трябва да се отбележи, че последиците от включването в парапсихична дейност може да не са видимо разграничими. Може да са невидими, подсъзнателни или в зародишно състояние, например незабележима, но нарастваща съпротива към Евангелието или първоначални външно незабележими стадии на психическо увреждане или демонизация (43).


9. Съществуват ли физически и психически опасности от практикуването на окултизъм?

Трябва да е очевидно, че една от причините, поради която окултизмът е опасен, е следната: той въвлича хората в контакт с демони, които въпреки претенциите им, че са благосклонно настроени, са врагове на човека. В Библията те са представени като нанасящи многобройни физически и психически поражения на своите жертви.

Трябва да се подчертае, че повечето болести,  умствени или физически, НЕ се причиняват от демоните. Но цяла редица от възможни симптоми, цитирани в Писанието, които включват буквално всичките функции на човешкия ум и тяло, могат да бъдат предизвикани и от демони: 

-	кожни болести (Йов 2:7);
-	унищожителни и ирационални действия (Матей 8:28; Лука 8:27);
-	глухота и невъзможност да се говори (Марк 9:25; Лука 11:14); 
-	подобни на епилепсия атаки (Матей 17:15; Марк 9:20; Лука 9:39); 
-	слепота (Матей 12:22); 
-	мъчителни болки (Откр.9:1-11); 
-	лудост (Лука 8:26-35); 
-	тежки физически деформации (Лука 13:11-17) и още много други. 

Демоните могат точно толкова лесно да дадат на една личност свръхестествена сила и познание (Лука 8:29), колкото и да отнемат живота й (Матей 17:15).

Не е изненадващо, че има много данни за медиуми, спиритисти и окултисти, както и за хора, общуващи с тях, които са пострадали по начин подобен или идентичен на описания по-горе.

Например, прочутата Нина Кулагина (медиум) е била обект на повтарящи се пара-психологични експерименти. По време на някои от тях дрехите й спонтанно се запалвали и по тялото й се появявали необикновени белези от изгаряне. Тя "страдала от болки, дълги периоди на замайване, загуба на тегло, продължителен дискомфорт, остри гръбначни болки, замъглено зрение и веднъж една почти фатална сърдечна атака" (44), която за нещастие била масивна и направила Кулагина инвалид завинаги.

“Черният” окултист Алистър Краули завършил в лудницата шест месеца след опитите си да извика Дявола. Призоваването на “помощни” духове често имало за резултат появяването на демони. Децата му измрели, а съпругите му или полудели, или се пропили до смърт. Двама биографи отбелязват:

“Всяко човешко чувство, което той имаше в сърцето си... бе разкъсано и потъпкано с такава пъклена изобретателност при усилването на мъченията, че издръжливостта му просто не е за вярване” (45).

Трагедията на Краули илюстрира нещо много важно - че дори с големи познания и опит в окултизма човек все пак не е в безопасност. А щом експертите по окултизъм не са в безопасност, кой може да гарантира собствената си сигурност?

Трагични “инциденти” и какви ли не неприятни неща се случват и на интересуващите се и практикуващите окултизъм, а понякога и на техните семейства. Авторитет като д-р Кох е отбелязал, че хора, подвластни на окултизма и демонизацията "често претърпяват фатални инциденти. В папките си имам много примери в това отношение" (46).

На друго място той отбелязва:

"Бих искал да посоча, че в собствената си практика съм наблюдавал многобройни случаи на самоубийства, инциденти с фатален край, удари и лудост, сред практикуващите окултизъм" (47).

За този, който наблюдава света на окултизма, е лесно да цитира множество подобни “инциденти”. Прочутият хирург Ариго умрял при ужасна автомобилна катастрофа. Руският окултист Гордиев едва не загинал при фатална злополука с кола. Добре известният парапсихолог Едмонд Гъри, автор на "Phantasms of the Living", умрял трагично при инцидент или самоубийство. “Християнският” спиритист Уйлям Бренъм загинал при автомобилна злополука. Окултният гуру Рубрананда умрял на 45-годишна възраст при самолетна катастрофа.

И двамата родители на прочутата Ейлийн Герет (медиум) се самоубили. Братът на Кришнамурти, Нитиананда, починал на 25-годишна възраст, а самият Кришнамурти изпитал последиците на ужасна демонизация. Страдал от невероятни, докарващи го до агония мъчения през целия си живот като част от едно “преобразяващо присъствие”, което наричал “процесът”.

Джеймс И. Уедууд, новоповярвал теософ и водач на основаната на теософски принципи Либерална католическа църква, прекарал последните двадесет години от живота си в умопомрачение. Можем да споменем десетки други подобни случаи. В нашите проучвания сме се срещали със сърдечни атаки, с епилептични припадъци, с умствени поражения, с необяснима загуба на съзнанието, със стомашни, очни, кожни и много други заболявания, произлизащи от практикуването на окултизма.

През своя живот д-р Кох консултирал повече от 11 000 души, чиито проблеми се дължали на окултната им дейност. Той наблюдавал семейните истории и края на хора, които активно се занимавали с окултна дейност.

"Повечето известни на мен случаи са толкова трагични" - споделя Кох, - "че не може да се говори за случайни съвпадения".

А за тези, които се занимават пасивно, отбелязва:

“Предразположение към окултизъм се констатира при психични разстройства със следните характерни особености:

а) странности и изкривявания на характера: трудни, егоистични личности, неприветливи, мрачни натури;

б) необуздани страсти: свръхнормална сексуалност, буен, насилнически нрав, побойничество, склонност към наркомания и пагубни привички, подлост и клептомания;

в) емоционални смущения: натрапчиви мисли, меланхолия, мисли за самоубийство, състояния на безпокойство;

г) обладаване: деструктивни (унищожителни) подтици, припадъци на мания; склонност към насилнически действия и престъпления;

д) душевни болести;

е) фанатизирано отношение към Христос и Бога: съзнателен атеизъм, симулирана набожност, безразличие към Божието слово и молитвата, богохулни мисли, религиозни заблуди”.

Д-р Мерил Ф. Ънгър, автор на четири книги върху окултизма и демонизма, отбелязва:

"Психическото робство и гнет, които самите практикуващи окултизма както и техните жертви понасят, е ужасяващо, дори само като се помисли за него" (48).

По-нататък:

"Както психиатрията, така и психологията, признават неблагоприятните последици от спиритичната дейност върху ума. Симптоми на раздвояване на личността се явяват след занимания с окултизъм. Психиатрията дефинира последвалите смущения като медиумни психози" (49).

Д-р Джон Ъруин Монтгомъри, философ, съдебен адвокат и виден теолог, е автор или издател на няколко книги върху окултизма. Той притежава една от най-големите частни библиотеки в страната с редки окултни книги. Именно той предупреждава:

“Съществува определена зависимост между негативната* окултна дейност и лудостта. Европейският психиатър Л. Жонди е показал наличието на тясна връзка между занимаването със спиритизъм и окултизъм (и свързаните с тях теософски задънени улици) от една страна и шизофренията от друга. Трагедията на повечето магьосници и повикватели на демони е в следното: те отказват да се изправят лице с лице с факта, че ВИНАГИ отиват към НАЙ-ЛОШОТО. Това, което човекът получава чрез фаустовското преминаване “оттатък”, никога не задоволява и в края на краищата той плаща по един или друг начин със собствената си душа” (50).

Има много начини, по които тази цена се плаща. Както бе отбелязано, самоубийството е един от рисковете за практикуващите окултизма. Много пъти има нарочни опити от страна на духовете за подбуждане към самоубийство на непредпазливи личности. Но на тези, които се опитат да изоставят окултизма, се казва, че никога няма да могат да направят това и че единствената им възможност за бягство, е самоубийството. Някои гуру даже предвещават на учениците си, дръзнали да ги напуснат, че ще завършат със самоубийство като естествена последица от това. Единственият избор на ученика е или да следва своя гуру, или да умре.

Други личности пък остават очаровани от блажените описания за “чудеса” и “удоволствия” в “отвъдния живот", които им дават техните духове водачи, и биват “милостиво” подтиквани да се присъединят към тях. Либералният теолог и поддръжник на окултизма, Мортън Келси, отбелязва:

"Двама изследователи, работещи върху проблема за самоубийствата в Лос Анджелис, били удивени от това, колко често в хода на техните интервюта, хората, показващи склонност към самоубийство, се оказвали в контакт с мъртвите" (51).

Съветникът по духовни въпроси и спиритически гуру Шри Чинмой изповядва, че духовете са лукави и зли. Той отбелязва, че те дори се явяват във видения на учениците в действителния образ на техния гуру и ги наставляват да се самоубиват, за да постигнат по-скоро "кармично освобождение" (52).

В светлината на всичко това Исусовото осъждане на Дявола като “лъжец” и “убиец още от началото” (Йоан 8:44), е абсолютно вярно. Наистина, сеещите смърт методи на Сатана и намеренията му са очевидни през цялата безславна история на окултизма. Разгледайте случая на д-р Карл А. Уикланд, спиритист и изследовател психолог. Съпругата му била изпадащ в транс медиум, "лесно контролиран от неплътски интелигентни същества" (53).

В продължение на повече от 30 години Уикланд общувал със света на духовете чрез нея, записвайки техните учения. Те са изложени в неговата книга "Тридесет години сред мъртвите".

Уикланд стана признат авторитет в областта на спиритизма и окултизма. Дори сър Конан Дойл, автор на поредицата за Шерлок Холмс и известен последовател на спиритизма, казва за Уикланд:

"Никога не съм срещал човек, който да има такъв огромен опит в невидимото" (55).

Животът на Уикланд в известен смисъл напомня този на великия Емануел Сведенборг, прочутият спиритист на осемнадесети век. Макар интензивно да са практикували спиритизъм, и двамата са изказали остри предупреждения относно неговите опасности (виж въпрос 6). Уикланд отбелязва, че “голям брой необясними самоубийства се дължат на завладяващото влияние на... духовете. Някои от тях садистично мъчат своите жертви..." (55).

Според собствения му огромен опит той отбелязва, че спиритизмът често причинява:

“... явна лудост, отличаваща се в различна степен от обикновените умствени отклонения и включваща всички видове деменция, истерия, епилепсия, меланхолия, нервно разстройство, клептомания, идиотизъм, религиозна мания, мания за самоубийство, както и амнезия, психическа инвалидност, диспомания, ненормалност, формална (функционална?) зверщина, зверства и други форми на склонност към криминални престъпления...” (56).

Книгата на Уикланд посвещава цели глави на влиянието на духовете за подбуждане към самоубийство, към криминални престъпления, към употреба на наркотици и други подобни. 

Той изповядва:

"При много случаи на ужасни убийства, разследването показва, че злодеянията са извършени от невинни хора, намиращи се под влиянието на безплътни духове..." (57).

Уикланд не е единствен в оценката си за действителните опасности от окултните практики. Някои авторитети смятат, че голям процент от въдворените в здравните заведения за душевно болни, страдат от умствени разстройства, вероятно причинени от практикуването на окултизъм или от демонизация. Д-р Кох се позовава на един новозеландски психиатър, който “твърди, че 50% от невротиците, лекувани в клиниките в Хамилтън, са “плодове” от труда на магьосника Маори” (58).

Споменава също и един психиатър-християнин, който смята, че почти половината от обитателите на неговата психиатрична клиника страдат по-скоро от гнета на окултизма, отколкото от истински душевни болести (59).

Д-р Анита Муул, авторитет в областта на медиумните способности за автоматично писане, отбелязва, че този автоматизъм “често ускорява психозата”. Тя дава много примери (60).

Роджър Л. Муур, психолог по религия в Чикагската теологична семинария отбелязва, че “съществуват непосредствени паралели” между параноидната шизофрения и усиленото занимаване с окултизъм. На четиридневния симпозиум в Американската религиозна академия той заявява:

"Участието в окултни дейности представлява опасност за хората, които особено се интересуват от него... Мнозина от тях стават параноидни психопати" (61).


10. Реална ли е опасността от демонизация за занимаващите се с окултизъм?

 Що е демонизация? Д-р К. Фред Дикасън, автор на няколко книги върху демонологията, дава следното обяснение за произхода и значението на думата:

“[Гръцкият] глагол “даймонизомай” означава “да бъдеш обладан от демон”. Причастието от същия корен “даймонизоменос”, е употребено дванадесет пъти в гръцкия Нов завет. То е използвано само в сегашно време и посочва продължително състояние на човек, в който се е вселил демон. Като съберем всичко това заедно, причастието в своята коренна форма означава: “демон, причинил пасивност”. Демонизацията представлява състояние, при което демон контролира човешко пасивно същество” (62).

По същество, демонизираната личност е под прякото влияние или контрол на един или повече демони. Симптомите не винаги са налице. Очевидно демоните могат да идват и да си отиват по свое желание. Въпреки това е явно, че предпочитат да останат вътре в своя хазяин (макар личността не винаги да съзнава факта, че е обиталище на демони; виж въпрос 4).

За нещастие, демонизацията (или обитаването на демони в дадена личност, които я контролират според собствените си намерения) е явление, срещащо се все по-често. То е пряк резултат от съвременното съживяване на окултизма. Повечето хора не съзнават колко широко е разпространена демонизацията и в Америка. Бившата сатанистка и магьосница Дорийн Ървин изповядва:

“Обладаването от демон е реално, много реално нещо и нараства все повече и повече до обезпокоителни размери в настоящия ден и век” (64).

Многобройните случаи на получаването на вести по свръхестествени начини днес илюстрират това, показвайки ни, че буквално десетки хиляди американци са готови да отворят умовете и телата си за духове, позволявайки им да влязат и да ги завладеят (64).

Изтъкнатият психиатър М. Скот Пек основателно отбелязва, че окултистът обикновено е личност, обладана от духове:

"От литературата, която третира подобни случаи, става ясно, че повечето от тях имат някаква връзка с окултизма, честотата им далеч надвишава очакваната спрямо общия брой на населението" (65).

И въпреки това, много хора днес се отнасят с насмешка към идеята за демонизирането. Но това явление е старо колкото човека. И действително, твърде впечатляващи са фактите за неговата реалност.

Не кой да е авторитет, а д-р Монтгомъри твърди:

"Проблемът, отнасящ се до това дали съществува обладаване от демони и дали магьосничеството е нещо действено, имащо реален ефект, е абсурдно прост. Документацията е направо угнетяваща" (66).

В един сериозен труд върху променените състояния на съзнанието, "Религия, променени състояния на съзнанието и социална промяна", издателят, д-р Ерика Бургиньон, отбелязва, че от 488 наблюдавани общества, цели 74% вярват в обладаването от духове:

“Трябва да отбележим, че такива вярвания се срещат в 74% от нашите общества - с максимума от 88% в островната част на Тихия океан и минимума от 52%  в Северна Америка. Тези вярвания са характерни за голямото мнозинство от обществата по земята...” (67).

В книгата си "Невестата на Дявола или екзорцизъм* - минал и настоящ", Мартин Ебон изповядва:

"Еднаквостта в характера на обладаването през различните култури и в различните времена е поразяващ" (68).

Трябва да се запитаме как е произлязло това доминиращо вярване, ако не от самия факт на обладаването от духове? И дали еднаквият начин на проявлението му не внушава според думите на Мартин Ебон възможността за едно “световно присъствие на Дявол, демони или обладаващи духове” (69)?

В своята книга "Африкански религии и философия", Джон С. Мбити отбелязва:

"Обладаването от духове се среща под една или друга форма практически във всяко африканско общество" (70).

Същото важи за целия свят. За нещастие, съдбата на демонизираните (независимо дали доброволно или не) е потресаваща! Преживяваните от тях ужаси са много точно и детайлно отразени в историята на окултизма и парапсихологията, в цялостния обхват на медиумството и спиритизма и в безброй трудове, третиращи въпроса за обладаването от демони.

Макар немалко наши съвременници да се подиграват на идеята за обладаване от демони, много окултисти всъщност го търсят поради способността му да дава сила. Размислете над следното описание на окултно обладаване от дух по време на кабалистичен ритуал:

"Накрая той сигурно ще знае кога богоподобният образ ще поеме контрол над него. Ще се започне с това, че приемателят ще почувства изящна замаяност някъде в основата на черепа си и бързи конвулсии по цялото тяло. Когато това стане и докато силата се надига в него, той насилва себе си да визуализира онова нещо, което желае да извърши чрез тази магия и пожелава неговия успех. Трябва да е готов да отдаде в името на това всичко, което има, както нашите приятели вакханките; трябва да се втурне в истинско безумие, само в този случай извиканата сила ще бъде принудена да признае целта на ритуала.

Когато почувства силата да тече вътре в него и докато все още си представя като реализирана целта на магическия ритуал, той поканва духа да излезе и да изпълни неговите желания...

За някои магьосници раздвояването на личността [временно култивирана лудост] съвпада с момента на жертвоприношението. Други извършват това жертвоприношение преди процесът да достигне кулминацията на ритуала, твърдейки, че жизнената енергия, която се освобождава от кръвта на жертвата, подпомага обладаващото човека същество да се появи в магическия кръг. По традиция гърлото на жертвата се прерязва... Много често... се практикува секс... Избухването на сила става в момента на оргазъма, като обладаването става няколко секунди преди това" (71).

Не е изненадващо, че съвременното съживяване на окултизма има сериозни морални и социални последици и някои от тях трябва да бъдат отбелязани накратко.

 
11. Кои са някои от моралните и социални последици от окултизма?

Окултната философия е типично аморална, т.е. в крайна сметка тя не се занимава с морални ценности. Ето защо, за много хора окултната практика става примамка към злото. Както твърди д-р Ънгър:

"Хората, които се занимават с окултизъм, често пъти са неморални" (72).

Даже ако вземем само сексуалната неморалност, тя е толкова извратена и отвратителна, че човек просто не може да я опише. Садомазохизъм, зоофилия (съвъкупление с животни), некрофилия (патологично полово влечение към трупове на умрели хора) и още по-перверзни неща, са всеобщо разпространени в някои окултни кръгове. Както Ънгър отбелязва по-нататък:

"За тези, които се предават и служат на Сатана, моралната деградация и перверзия са ужасяващи..." (73).

Бившата видна европейска вещица Дорийн Ървин си припомня:

“Лъжа, измама, псувни, най-разюздани страсти, дори убийства, бяха оправдани... Главният сатанист не се тревожеше от моето проституиране. Вярваше, че колкото по-голямо зло опрости или постигне на земята, толкова по-голяма ще бъде наградата му... Бях свидетел на отвратителни злини и на грозни оргии в храма на сатанистите, но трябваше да видя далеч по-лоши неща в сборището на вещиците. Всички събрания включваха ужасни сцени на извратен секс... Много черни вещици бяха лесбийки или хомосексуалистки. Садизмът се практикуваше много често... Представете си повече от 100 черни вещици да вземат участие в подобни перверзии в едно и също време... Практикувала съм повече нечестие за една-единствена седмица, отколкото мнозина  през целия си живот” (74).

За нещастие, методите на окултистите са общо взето прагматични - всичко е позволено, за да се осигури желаната цел. Това може да включва каквото и да било  от развитието на психическа сила до съзнателно обладаване от дух, от временно култивирана лудост до действия на физическо самоосакатяване (75).

Много окултни традиции, като например тантризмът, учат хората, търсещи духовно “просветление”, да участват в зли или престъпни деяния, за да се уверят сами, че злото е само една “илюзия” и да опишат това лично. Индуистки и будистки гуру често подчертават, че реалността е аморална. Ето защо, видният индийски гуру Раджнийш учи:

"Тантра не се интересува от вашата тъй наречена моралност. Всъщност да се набляга на моралността е долно, деградиращо; това е нечовешко”. Той подчертава, че дори злото е добро: ”ВСИЧКО е свято, нищо не е несвято”, включително и неща като изнасилване и убийство, че “Бог и Дяволът не са две отделни неща" (76).

Коментирайки поученията на "Бхагават Гита", свещена индуска книга, Раджнийш казва:

"Даже ако съзнателно убиеш някого, докато съвестта ти участва изцяло [т.е. е осветлена], това е медитивно. Ето какво казва Кришна на Арджуна: „... убивай, умъртвявай напълно съзнателно, като знаеш със сигурност, че никой не е убит... Просто стани инструмент в божествената ръка и знай добре, че никой не е убит, никой не може да бъде убит" (77).

Тук Раджнийш само повтаря като ехо аморалната философия на много източни “богове” и гуру, които проповядват окултната философия. Индуският “бог” Индра твърди в друга свещена индуска книга "Каушитаки Упанишад" (3:1, 2):

“Човекът, който ме познава такъв, какъвто съм, не губи нищо, каквото и да прави. Дори ако убие майка си или баща си, дори ако открадне или предизвика аборт, каквото и зло да направи, той не трябва да пребледнява, ако ме познава, какъвто съм” (78).

В "Бхагават Гита" (9:30) индуското божество Кришна заявява:

"Дори човек да извърши нещо най-лошо и отвратително, той трябва да се счита за свят, защото е правилно разположен спрямо Кришна, т.е. служи му, и защото е в “по-висше” съзнание" (79).

В своя коментар върху "Бхагават Гита" Махариши Махеш - йога, основател на трансцеденталната медитация, отбелязва, че централното действащо лице на ГИТА, Арджуна, трябва да придобие “състояние на съзнание, което ще оправдае всяко негово действие и ще му позволи дори да убива от любов в подкрепа на целите на еволюцията” (80).

Можем веднага да преминем от източните религии към клана Менсън. Чарлз Менсън заяви:

“Не съм убил никого” (81).

Сюзън Аткинс, член на семейство Менсън, вярваше, че нейните убийства били извършени от любов:

“Вие наистина трябва да имате много любов в сърцата си, за да направите това, което направих аз на [Шарон] Тейт”.

Членът на клана, Сандра Гуд, обясни:

“Няма нищо погрешно... Вие убивате всеки, който застане на пътя ви”.*

Антисоциалната ориентация на много източни обичаи, съществуващи днес в Америка, е разкрита по-нататък от Мерсия Елиаде в неговата книга "Йога – безсмъртие и свобода":

“Тантричните текстове често повтарят: Чрез същите действия, които стават причина някои хора да горят в пъкъла хиляди години, йогата спечелва вечното си спасение...”. 

"Брадараня Упанисад" (V,14,8) учи:

“Човекът, който знае това, извършва го и остава чист...” (83).

В будисткия тантризъм на превъзвишения Буда е позволено да лъже, да краде, да изисква и извършва прелюбодейство и всякакви криминални престъпления, защото в тантра “всички противоположности са илюзорни, затова крайното зло съвпада с крайното добро”. В границите на това море от случаи, будоподобието (духовното “просветление”) може да съвпада с върховната неморалност... (84).

Следователно, не е изненадващо, че Елиад отбелязва следната връзка между европейското магьосничество и тантрическата йога.

“...С изключение на учението за Сатана и съботата  (бел.- става въпрос за сатанинската "черна събота" - известната метъл група Black Sabbath носи именно това име), всички други характерни особености на ученията на европейските вещици се приемат и от индо-тибетските йоги и магьосници. За тях се предполага също, че... убиват от разстояние, владеят демони и духове и т.н. Някои от тези ексцентрични индийски сектанти се хвалят, че нарушават всички религиозни забрани и обществени правила; че извършват човешки жертвоприношения, практикуват канибализъм и всякакви видове оргии, включително кръвосмешение, че ядат екскременти, отвратителни животни и човешки трупове. Те гордо твърдят, че извършват всички престъпления и ужасни церемонии, цитирани ad nauseam в западноевропейските процеси за съдене на вещици” (85).


Наистина, малко са тези, които се съмняват, че в Америка днес всяка година стават може би стотици и хиляди жертвоприношения чрез окултните ритуали из цялата страна. Психологът, д-р Джеймс Д. Лизли, смята, че при различните видове черна магия като сатанизъм и магьосничество, "никога не можем да бъдем сигурни дали една личност, занимаваща се с това, няма да прекрачи линията и да премине към детско жертвоприношение и канибализъм. Имаме доказателства, че това се случва" (86).

Освен това, сега започва да изплува връзката между масовите убийци и окултизма. Ричард Камирец, за който се твърди, че е т. нар. “нощен причаквач”, заподозрян в убийството на 14 убийци и 50 други углавни престъпници в Калифорния, се оказа свързан със сатанизма.

Масовият убиец Дейвид Бурковиц също бе член на някакъв сатанински култ (87). Вероятно е масовите убийци на деца в Атланта да са практикували едновременно вуду, порнография, проституция, наркомания и ритуални убийства.

Всъщност, понякога окултистите извършват убийства по пряка заповед на своите духове-водачи. Джим Джоунс, организирал убийствата на повече от 900 човека в Джонстаун, Гвиана, "също е вярвал, че е ръководен от свръхестествен дух" (88).

Разбира се, използването на свръхестествени сили за извършване на убийство има дълга и внушителна традиция в окултизма, включително и в магьосничеството, в сатанизма, във вуду, в шаманизма и пр.

Например, в програмата “20/20” на новините по Ей-Би-Си от 20 май 1985 г. бе излъчено предаването “Поклонници на Дявола”. В него се твърдеше, че сатанизмът “се практикува по цялата страна” с “отвратителни перверзни действия, които оскверняват вярата”, включително и със "самоубийства, убийства и ритуални кланета на деца и животни" (89).

Роуз Хол Уорнке, съпруга на бившия първосвещеник на сатанистите Майк Уорнке, написа продължение на неговата книга "Сатана - продавачът", озаглавено "Великият претендент". В него тя твърди следното:

1. Документирани са 75 убийства, извършени от сатанисти през 1974 г.

2. Те смятат за необходими човешките жертвоприношения за оживление на своите редици.

3. Сатанистите практикуват канибализъм. Те отскубват сърцето и го държат в ръцете си. След това откъсват част от него и я изяждат точно както би го направило едно животно.

4. Има безброй смъртни заплахи от сатанисти.

5. Сатанизмът се инфилтрира в църквата.

Например,

"има един професор в колеж в планински щат, който ръководи радиопредаване с християнска програма. Можете да телефонирате, за да получите християнски съвет. Всъщност обаче той е свещеник в сатанинската църква... Сатанистите посещават християнските църкви и седят там така, все едно че принадлежат към тях. Те правят това, за да следят и наблюдават" (90).

С 50 000 писма и телефонни обаждания всеки месец реагира обществеността на предупреждението на Уорнке срещу сатанизма. И все пак много хора, включително и християни, отказват да приемат, че е възможно да съществува подобно съживяване на сатанизма. Въпреки това, Мори Тери предупреждава във "Върховното зло", че точно сега, днес, Америка е мамена от култове-убийци "както им скимне" (91).

Всъщност, това не трябва да ни изненадва. Навсякъде около нас окултизмът се съживява. Различни книги като "Човешките жертвоприношения в историята и днес" от Найджел Дейвис, "Африканско магьосничество – убийство за магия" на Аластар Сколир, "Нашето дивашко божество – перверзната употреба на източната мисъл" на учения от Оксфорд, Р. К. Зенер, "Култове-убийци" (изследване на подземни окултни престъпления) на спечелилия награда репортер следовател Лари Каханер, а също и "Индийският подземен свят" на М. Пол Доув, доказват, че по цялата земя широко се практикуват окултни убийства, както в миналото, така и днес. След като хората започнат да разбират, че окултната философия оправдава такива убийства, поне ясно ще схванат възможната връзка между окултната дейност и човешкото жертвоприношение.

“Рационалното” в човешките жертвоприношения се разисква от възпитаника на Оксфорд Ричард Кавендиш, виден авторитет в историята на магията и окултизма в книгата му "Черните изкуства":

“Според окултната теория, едно живо същество е депо на енергия. Когато бъде убито, по-голямата част от тази енергия внезапно се освобождава... Количеството на освободената енергия е много голямо, съвсем непропорционално на силата или големината на животното... Духът или силата, която се призовава при церемонията, обикновено е невидима. Но може и да се яви видимо на магьосника, като завладее едно от човешките същества, участващи в ритуала... Най-важното основание за жертвоприношението обаче е психологическият заряд, който магьосникът получава от жертвата... Той ще бъде очевидно по-мощен, когато умира човешко същество, поради по-големия психологически “удар”... Ето защо, по традиция най-ефективната жертва на демоните е убийството на човешко същество... Когато жертвоприношението се съчетае с освобождаването на сексуална енергия и оргазъм, последицата за магьосника е усилване на състоянието на екстаз и снабдяването му със сила...” (92).

Разгледайте следното описание, направено от член с висок ранг на култа Раниш:

"След като една ученичка на Раниш умря от естествена смърт, всички внезапно почувствахме, че екстазната... енергия е толкова жива. Можехме да чувстваме всичко около себе си в нас, в дърветата, във въздуха. Точно в момента на смъртта почувствах наплив от невероятна енергия, която премина от нейното тяло в моето. Бях изпълнен с енергия. Това бе нещо като тотален оргазъм" (93).

Точно преживявания като тези, явно подбуждани от демони, които произвеждат или манипулират с окултни енергии, могат в края на краищата да доведат до по-драстични форми на окултна практика и накрая до такова падение, че да се принасят човешки жертви като средство за духовно опиянение или напредък.

За нещастие, много книги биха могли да бъдат написани върху опасните последици от окултизма за обществото. Казано просто, социалният разпад е резултат от цялостното обръщане на цивилизацията към окултизма. Америка е започнала вече своя път надолу. Всъщност, отхвърлянето на морала от страна на окултизма, активното поощрение на наркоманията и извратената сексуалност, включително и въвличането на деца, занимаването с мъртви, прославянето на демони и отричането на закона за причината и следствието в областта на (да назовем поне две области) медицината и етиката, всичко това предизвиква една обща тревога.

В своята статия “Сатанизмът и връщането на новите религии”, Карл А. Рашке, д-р по философия в Харвардския университет и професор по религиозни изследвания в университета в Денвър, вижда връзката и вътрешната зависимост между сатанизма, новите религии, наркоманията и съвременната престъпност. Тази статия, а и много други, ясно разкриват, че съществуват драстични социални последици от окултната дейност (94).

Всичко изброено по-горе подчертава факта, че съществуват сериозни морални и културни последици от окултните практики, далеч по-сериозни, отколкото мнозина си представят. Трябва да сме благодарни, че няколкото национални симпозиума върху окултизма и престъпността неотдавна отбелязаха постоянното осъзнаване на някои от тези последици. Например, от 30 октомври до 1 ноември 1990 г. североамериканските конференции на Сан Димас, Калифорния, спонсорираха конференция в Лас Вегас на тема “Окултните престъпления и техните последици за обществото”. Тя отбелязва, че

"една от най-бързо растящите сфери на престъпност е свързаната с окултизма. Тези престъпления са толкова чудати и отвратителни, че просто не биха били за вярване, ако не съществуваха студените факти на полицейските доклади и документираните доказателства" (95).

Въпреки това, поради тайнствеността, характерна за многото окултни практики, повечето от престъпленията, свързани с окултизма, вероятно никога не ще бъдат разкрити. В доста случаи само онези, които са били в самата сърцевина на окултизма и по-късно са се избавили от него, имат представа колко ужасни и антиобществени са всъщност тези практики.

Какво е в такъв случай заключението на нашето изследване? То е, че хората отчаяно се нуждаят от превъзпитание по отношение на окултизма. 
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ЧАСТ IV

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ОКУЛТИЗМА

Този кратък материал е предназначен да подкрепи пасторите и заинтересованите християни в желанието им да окажат помощ на хора, страдащи от участието си в окултните практики. Това изследване е главно от литературни източници, понеже авторите са имали сравнително малък опит в работата си с хора, угнетявани от окултизма.

Д-р Курт Кох обаче има 40-годишен опит и затова книгата му "Окултно робство и избавление" е много препоръчителна. По-голямата част от материала, който следва по-долу, е адаптиран от с. 85-131 на същата книга. За по-изчерпателно изследване на проблема читателят трябва да се консултира с пълния текст и с други третиращи този въпрос източници.

Първо и преди всичко е важна правилната диагноза. Например, душевната болест не бива да се бърка с окултното робство (с. 133-190). Дадена личност наистина може да изпитва гнет от демони, произлизащ от реални окултни дейности, но погрешната диагноза може да причини сериозни проблеми. Как бихме могли да определим дали човекът страда от окултен гнет? Очевидно трябва да сме наясно с причините (напр. окултна дейност) и симптомите на тази болест (виж с. 25-28). Точната информация е жизненоважна за правилната диагноза.

Второ, трябва да се схване, че се развива истинска битка. Насреща е един съвсем реален противник и той е много опасен. Но трябва да се разбере също така, че Христос и тук е удържал победа. Понеже се участва в действителна битка, д-р Кох съветва хората да бъдат предпазливи и да не се втурват безогледно в нея. Трябва по-скоро сериозно да търсят Бога за ръководство в тази област. Духовната зрялост и духовната проницателност са също много важни:

“Без поръчение от Бога един християнин не трябва да дръзва и да навлиза твърде далеч в демоничното и окултното. Има известни правила, които трябва да бъдат съблюдавани... Хора с чувствителна нервна система или може би самите намиращи се под окултен гнет не трябва никога да се опитват да вършат каквато и да било работа в тази област. Новообърнати, както и млади жени, трябва също да се въздържат от такава дейност”.

Трето, нужно е да признаем Божието върховенство. Христос и само Христос е Източникът на избавление. Обикновените процедури  от областта на психологията, ритуали, хипноза, медитация и пр., са безполезни и могат да усложнят проблема. По-нататък, Бог не изисква нашите “често така сложни процедури на съветването”*. Без необходимото наставляване обаче избавлението е много рядко. Пълното освобождаване може да отнеме седмици, месеци, а понякога и години. При изява на Божието върховенство може да се окажат достатъчни и само няколко часа.

Четвърто, всички вещи, свързани с окултизма, трябва да бъдат унищожени (Деяния 19:19):

“Магическите книги и окултните предмети носят със себе си скрито проклятие. Всеки, който не е готов да се освободи от това проклятие, не ще бъде в състояние да се освободи и от влиянието на силите на мрака”.

“Дори и малките фигурки, направени от скъпоценни камъни, чийто произход е от езическите храмове, трябва да се унищожат, ако притежателят им намира, че не може да се освободи от окултния гнет”.

Освен това, всички окултни контакти и приятелства трябва да бъдат прекъснати, като не бива да се приемат дори подаръци от окултисти. При трудни случаи, когато една спасена в Христос личност живее с родители окултисти, може би ще е необходимо тя да се устрои някъде другаде. Ако такива хора са атакувани от демони или техният духовен живот запада, докато се молят за родителите си, д-р Кох съветва:

“децата на семейства, занимаващи се със спиритизъм, да не се молят за родителите си изобщо, ако те все още са ангажирани в окултни практики”. 

“Неопитните консултанти обаче не са в състояние да вземат правилни решения от такова естество, защото имат малко познания за ужасните атаки, които е възможно да бъдат предприети от силите на мрака”.

Молитвата евентуално би могла да се възобнови, след като техният християнски живот е закрепнал достатъчно или условията са се променили. Понеже силите на мрака може да се опитат отново да атакуват без милост, на този съвет очевидно трябва да се обърне повече внимание, отколкото човек би мислил. Битките трябва да бъдат предприемани само когато участниците са напълно подготвени.

Пето, освобождаването от силата на окултизма изисква пълно предаване на Христос и от страна на наставляващия, и от страна на наставлявания. Наша първа необходимост е Христос и връзката ни с Него. Не можем да помагаме на други в такава трудна област докато самите ние не сме сигурно вкоренени в Бога като християни. Всяка личност, която действително желае избавление от хватката на окултизма, трябва да бъде готова да повери напълно живота си на Христос.

И още,  “когато дадена личност се избави от състоянието на обвързаност с окултизма, тя трябва да не задържа нищо в своя живот от Господа. Онези области, които не са предадени на Бога, скоро отново ще бъдат окупирани от неприятеля”.

Ако наистина сме избрали Исус Христос за свой Господ, Той ще ни закриля от силите на Сатана. Но ако сме Го приели с половин сърце, ние направо си просим неприятностите.

Шесто, угнетяваната от окултизма личност трябва да признае и изповяда своето участие в окултна дейност като грях, защото това е зло пред Бога (Вт. 18:9-12; 1 Йоаново 1:9). Изповедта трябва да бъде доброволна, в противен случай е безполезна. Целта на изповедта е да изнесе на светлина онова, което е окултно (тайно, скрито). Д-р Кох съветва изповедта да се прави в присъствието на зрял християнин, който има необходимите опит и познания, за да даде правилен съвет.

“Угнетяваните от окултизма хора трябва да направят открита изповед на всяко скрито нещо в живота си, за да се унищожи и последната крепост на неприятеля”.

При това, “изповедта на такава личност не трябва да обхваща само окултизма, но и всяка област от живота й”.

С други думи, не трябва да се позволява изграждането или развитието на каквото и да било, можещо да даде на Дявола случай отново да й влияе (Ефесяни 4:27).

Освен това, важен момент е молитвата, която отхвърля всичко окултно:

“При обикновените случаи онова, което следва изповедта, е обещанието за прощаване на греховете. В своята работа на консултант и съветващ угнетявани от окултизма обаче съм констатирал, че трябва да изоставя тази последователност, тъй като за подчинената на окултни сили личност обикновено е невъзможно да схване факта, че греховете й са простени. Човекът просто не е в състояние да повярва. Сякаш някаква бариера лежи на пътя му. Затова аз винаги насърчавам жертвата на окултизма да се помоли преди всичко с молитва на отричане”.

“При съветването на хора угнетявани от окултизма, молитвата на отричане е от голямо значение. Въпросът е защо? Всеки грях, свързан с окултното, в основата си е контакт със силите на мрака. Чрез него големият неприятел на човечеството спечелва ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ над живота на личността. Същото е вярно дори ако това са единствените грехове на родителите или дедите й. Дяволът е добре запознат с втората заповед, която завършва така: 

...защото Господ, твоят Бог, е Бог ревнив, Който въздава беззаконието на бащите върху чадата до трето и четвърто поколение на ония, които ме мразят”.

Силите на мрака може да продължават да претендират за своето право на собственост, макар често пъти потомците на практикувалите или практикуващите окултизъм да са в неведение за този факт, понеже не винаги самите те имат или са имали контакт с магьосничество. Въпреки това след като такава личност се обърне към правото, Сатана незабавно прави да се почувстват неговите претенции.

"Когато произнася молитва на отричане, личността анулира правата на Сатана над себе си както официално, така и юридически. Съветващият, а също и други християни, присъстват на този акт като свидетели. Макар че много съвременни теолози осмиват цялата тази идея, Дяволът е съвсем сериозен. Могат да се приведат стотици примери, показващи колко сериозно се отнася той към този въпрос. Ако окултният гнет е минимален, личността, направила своето изповедание, ще има малко трудности, когато повтаря след съветващия молитвата на отричане. В този случай тя може да приеме следната форма: 

В името на Исус аз се отричам от всички дела на Дявола заедно с окултните практики на моите прадеди и обещавам себе си на Исус Христос, моя Господ и Спасител, сега и завинаги. В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Амин!

Молитвата не е формула. Всеки път тя може да приема различна форма. От друга страна при тежки случаи на гнет могат да възникнат някои усложнения, когато се стигне до произнасяне на молитва за отричане".

Например, личността може да не е в състояние да сключи ръце за молитва или пък устните или гласните струни могат да излязат от строя. Може да изпадне в транс, когато започне да произнася думите на отричане от Дявола.

 
"Какво да се направи при подобни обстоятелства? Човек може или да заповяда на злите сили в името на Исус, или да повика други братя християни да се присъединят в молитвата за въпросната личност".

Отричането може да бъде последвано от забележителна промяна към по-добро. Но “не винаги и не всеки преживява такива възвишени усещания след освобождението си. Промяната на собствеността обаче е валидна, независимо как се чувства човек... Отричането е особено важно в случаи, когато се обръщат туземци от езическия си произход".

Седмо, много важно е човекът да се увери, че в Христос всичките му грехове са простени и че сега притежава вечно спасение, което не може да му бъде отнето. Независимо колко тежки са били греховете му, те са простени. Могат да се прочетат подходящи текстове от Писанието, като напр. Йоан 5:24; 6:47; 19:30; Римл. 5:20; Гал. 1:4; Ефес. 1:7, 13, 14; Кол. 1:14; 1 Петрово 1:3-5, 18, 19; Евр. 1:3; Исая 53:4-7; 1 Петрово 2:24; 1 Йоаново 1:7-9 и пр.

Трябва да се признае също, че работата за угнетявани от окултизма трябва да включва усилията на цял екип. Както Кох обяснява:

“индивидуалният съветник е далече от възможността да посрещне сам всички проблеми, с които би могъл да се сблъска. Например, хора, които са в състояние на зависимост от окултизма, често изпитват първите атаки срещу себе си, след като са се опитали да последват Христос и да Му служат. С други думи, битката често не започва, докато личността не приеме Господа. Освен това, съществува и такава възможност: ако някой прояви твърде големи усилия в опитите си да помогне на угнетявани от демоните, техните атаки да се прехвърлят към него”.

Осмо, молитвата е друг критичен момент в процеса на освобождаването от окултен гнет. Хора, които са освободени, все още са уязвими дори и след като са вече избавени. Ето защо, е много важно някоя малка група християни да продължи да се моли за тях и след обръщането им. Понякога и християните не съзнават колко важно е това. Много от новообърнатите окултисти водят сами страхотна борба, защото не могат да намерят в църквата човек, който да им помогне.

“Ако е необходимо, групата може да се състои дори само от двама християни. Те трябва да се събират поне два или три пъти седмично за може би четвърт час, за да се молят за угнетяваната личност. Най-доброто нещо за такава предразположена към окултизъм личност е и тя да присъства, но това не е абсолютно необходимо. Нито пък е абсолютно необходимо да е направила публична изповед пред членовете на групата. Това трябва да се направи пред съветващия още в самото начало”.

Когато един човек се освободи от гнета на окултизма, критично е също и израстването му като християнин. Той трябва реално да се хване за четирите основни духовни елемента, съставляващи християнското ученичество: изучаването на Божието слово, християнското общуване, постоянната молитва и Господнята вечеря. Новият християнин трябва да бъде обучен на основните библейски доктрини и доказателства.

Понякога християните, съветващи хора угнетявани от окултизма, ще открият, че демоните са се завърнали в живота на тази личност и че битката е много по-голяма отколкото е изглеждал.

“Често се открива, че силите на мрака се завръщат, когато личността е била освободена в християнска среда, а после е трябвало да се върне и да живее в атмосферата на окултизъм и магьосничество. Нерядко това се случва при млади хора от семейства, занимаващи се със спиритизъм. Те са се обърнали към правото, когато са били далеч от дома си. Но по-късно е трябвало да се завърнат и да живеят в намиращия се под демонско влияние дом на своите родители”.

“Хора, които са били избавени от гнета на окултизма, но трябва отново да заживеят в окултна или спиритическа среда, никога не намират истински и траен мир. Обикновено смятам за необходимо да дам следния съвет на млади хора, произлизащи от такава среда: Стойте далече от родителите си (или от чичо си, леля си или от съответния роднина), ако те не са готови да изоставят своите окултни практики и интереси. Този съвет обаче не винаги бива оценен. Всъщност в някои случаи съм бил дори укоряван за подобна препоръка. И все пак ще повторя онова, което току-що казах: Всеки, който не действа според всичко, открито от Библията за наша закрила, ще живее в постоянен риск да стане още веднъж жертва на влиянието на изгонените духове”.

Независимо колко трудно или колко изморително може да се окаже съветването на угнетявани от окултизма хора, остава истината, че победата бива спечелена поради онова, което е извършил Христос (с. 124). Съветващите трябва да вярват в Божиите обещания и да действат с вяра дори в ситуации, които изглеждат безнадеждни. Никой случай не е напълно безнадежден, защото за Бога всичко е възможно. По-нататък, простият факт, че една битка продължава да бушува съвсем не означава, че ще бъде загубена. Библейската, а и цялата църковна история ни показват много случаи, когато са били предприемани духовни битки, изискващи голяма издръжливост, постоянство, търпение и вяра. В областта на наставляването на угнетени от окултизма и в областта на библейската демонология изобщо има много неща, които не се знаят, и затова нашето упование в Христос е още по-значимо.

И накрая:

“Много е необходимо също така да се помни, че този вид грижа за хората ще вирее само в праведна духовна атмосфера. Никога не трябва да се гледа на една личност и нейните нужди просто като на още един “случай” или като на някоя нова “сензация”, или “обект на изследване”. Истинското избавление никога няма да дойде в една небиблейска атмосфера, дори битката за угнетявания да изглежда много драматична. Трябва да сме нащрек срещу всякакъв вид крайности и над всичко срещу склонността към самоизтъкване. Затова нека бъдем здрави във вярата си, трезви в мислите си, честни и с отношения, съответстващи на Писанието”.

 

КРАЙ


