POSMRTNE KOMUNIKACIJE

Z nekaj truda lahko vsak nave‘e stik z umrlimi, tudi brez posebnega daru

Pogovor z umrlimi
Z

nekaj truda lahko prav vsi nave‘emo stik z umrlimi, ~eprav
nimamo nadnaravnih mo~i in
niti nobenih posebnih darov. Tako
vsaj ugotavlja newyor{ki raziskovalec
paranormalnih pojavov Konstantinos,
ki se ukvarja z njihovim pojasnjevanjem s pomo~jo sodobnih znanstvenih
odkritij, {e posebno kvantne mehanike. Knjigo Kako nave‘emo stik z
umrlimi je v slovenskem prevodu izdala ARA zalo‘ba.
A zakaj bi se sploh ‘eleli pogovarjati
z umrlimi? Morda zato, ker nas je strah,
da bi se na{i ljubljeni po smrti zna{li v
temi, ali pa nas je strah lastne smrti. Pogovor z umrlimi nas v tem pogledu pomiri. Za nas je to lahko dokaz, da bomo
mi in na{i bli‘nji pre‘iveli telesno smrt.
Izvemo lahko marsikaj o tem, kam bomo
{li po tem, ko bomo zapustili fizi~ni svet.
Spoznamo, da se nam smrti ni treba bati.
Konstantinos pravi, da posrednikov
pri stiku z umrlimi ne potrebujemo. Del
na{ega uma, ki je kot senzor, lahko dose‘e stik s posmrtnim ‘ivljenjem. V otro{tvu imamo do nevidnega sveta {e prost
dostop, pozneje pa si z dvomom sami
postavimo ovire, ki nam vstop ote‘ijo.

Del na{ega uma, ki je kot
senzor, lahko dose‘e stik s
posmrtnim ‘ivljenjem.
– dobiti tako dobre kot slabe izku{nje, s
katerimi se moramo soo~iti brez posredovanja tistih, ki so {li naprej.« Ne pristopajmo torej k navezovanju stika s posmrtnim ‘ivljenjem zato, da bi nam
umrli olaj{ali ‘ivljenje.

»TUKAJ SEM«
Ker umrle zares skrbi na{a stiska,
nam lahko pomagajo s svojimi sporo~ili
ljubezni in besedami tola‘be. Vedeti pa
moramo, kot nas opozori Konstantinos,
da stika z dolo~eno du{o ni vedno mogo~e navezati. V iskanju stika z umrlimi
lahko naletimo na druge du{e, ki pa niso
nujno le prijazne. V nam najbolj dostop-

DU[A SE RAZVIJA

VSEGA NE VEDO
^e stopimo v posmrtni svet s pravimi
pri~akovanji, je to povsem varno, zagotavlja avtor. Napa~na pri~akovanja pa
nas lahko privedejo tudi do razo~aranja:
»Ne morete pri~akovati, da vam bo
umrli pomagal postati mojster va{ega
trenutnega ‘ivljenja.« Ne bodo nam
zaupali zmagovalne kombinacije na lotu
ali napotkov za osvojitev nam ljube
osebe, prav tako nam bodo te‘ko svetovali glede na{ega zdravja ali bolezni.
»Tukaj na tem svetu se moramo u~iti

ni sferi so po avtorjevem prepri~anju
duhovi kmalu po smrti, kjer se du{e {e
soo~ajo z lastnimi problemi in so {e nerazvite. Preden se komu zaupamo, se
zato najprej prepri~ajmo, s kom
govorimo, tako da vpra{amo du{o po
stvareh, ki bi jih vedeli le na{i najbli‘ji.
In {e eno razo~aranje nas lahko ~aka.
Dolo~enim du{am ne bo uspelo prenesti
do nas ve~ kot besede ali dveh. Klepet
‘al ni vedno mogo~. ^e ‘e sli{imo dolgo
pogre{ani glas, bo morda potrebno kar
nekaj ~asa, preden vzpostavimo malo
dalj{i in bolj smiseln dialog. Na za~etku
bo do nas morda pri{lo le nekaj besed
od ve~ razli~nih du{.
A za tola‘bo in dobro po~utje v~asih
niti ne potrebujemo veliko besed. @e ~e
sli{imo »Tukaj sem« ali »Rad te imam«,
je za marsikoga to ve~, kot si je upal pri~akovati.

^e ‘elite navezati stik z umrlimi najdra‘jimi
ali zgolj zadovoljiti svojo radovednost po
zunajzemeljskem, je ta knjiga pravi priro~nik
(poi{~ite jo na www.misteriji.si).

A poleg tega lahko izvemo {e marsikaj o neznanem nevidnem svetu, v katerega bomo neko~ od{li tudi sami. Konstantinos ga na podlagi svojih stikov z
umrlimi dokaj natan~no opi{e, saj pravi,
da se njihova sporo~ila o podobi tega
sveta ujemajo.
^e povzamemo, je na{e fizi~no telo
lupina, v kateri soobstaja na{e astralno
telo z ‘ivljenjsko energijo. Ko fizi~no telo
umre, ga astralno telo zapusti in kmalu
umre {e samo, du{a je prosta in lahko
odide na eno od ravni drugega sveta,
odvisno od prej{njega na~ina ‘ivljenja
in bremen, ki jih prinese s seboj.
V spodnjem kraljestvu se du{e pre~istijo obsedenosti. To je kraj u~enja in
~akanja, ki je neprijeten. Ko du{a spozna
in popravi svoje glavne napake, lahko
odide naprej.
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P OGOVOR

P REVARA

Z UMRLIMI

Du{a, ki teh te‘av nima, lahko neposredno vstopi v poletno kraljestvo, ki
umrlim omogo~i, da si v mislih zgradijo
domove, uredijo prijetno okolje, delajo,
nekateri pa si tudi prizadevajo vzpostaviti stik z na{im svetom. Tu lahko du{a
v miru nadaljuje z odkrivanjem skrivnosti vesolja, postaja naprednej{e bitje,
vse bli‘je Stvarniku. Ta pot je lahko dolga. Pravzaprav gre hitreje, ~e se odlo~i
za reinkarnacijo, torej ponovno rojstvo.
V fizi~nem svetu se lekcij lahko nau~imo
hitreje, kar velja izkoristiti ‘e zdaj. Pomiritev s samim seboj in svetom bo na{i
du{i olaj{ala in skraj{ala pot naprej.

NESLI[NO
POSTANE SLI[NO
Konstantinos v knjigi podaja {e natan~na navodila, kako posneti glasove
umrlih. Tako pridobljeni dokazi so po
njegovem pomembni za utrditev prepri~anja v posmrtno ‘ivljenje, kar nam v
naslednji fazi omogo~i {e bolj neposreden miselni stik z nevidnim svetom ali,
kot sam pravi, odpiranje kanalov do tja.
Za uspeh je pomemben odprt um.
Preminule moramo po njegovi metodi
najprej (najbolje kar glasno) prositi, da
govorijo z nami. Za stik svetuje primeren prostor, ki je z umrlim pozitivno povezan ali vsaj nevtralen in kjer nas ne
bo ni~ motilo. Opisuje tudi, da imajo glasovi umrlih poseben zvok. Zvenijo druga~e od ~love{ke govorice, vsi pa tudi
niso enako razlo~ni in razumljivi. Ne
ustavljajmo se in ne izgubljajmo preve~

VELIKO JE
PREVARANTOV
Ljudje se v iskanju stika z umrlimi
pogosto zate~ejo po pomo~ k raznim posrednikom – medijem. @al
je med tistimi, ki tako pomo~ ponujajo, veliko prevarantov. Kot pravi
Konstantinos, se jim lahko izognemo, saj lahko stik z umrlimi vsak
nave‘e sam, brez pomo~i osebe s
posebnimi nadnaravnimi mo~mi.
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~asa ob nejasnih, svetuje Konstantinos.
Opisuje sedem metod za komuniciranje z umrlimi, pri ~imer je prva najenostavnej{a, najbolj{a za za~etek in zanjo
potrebujemo le snemalnik zvoka. Njena
pomanjkljivost je pridu{ena glasnost
pridobljenih glasov oziroma elektronskih zvo~nih fenomenov, kar pa naj ne
bi pomenilo, da so prav vsi nerazlo~ni.
Prav on sam je imel z njo precej za~etni{ke sre~e, vseeno pa opozarja, da bo morda potrebne tudi nekaj potrpe‘ljivosti in
vztrajnosti.

VSE DO PRVEGA KLICA
V praksi je videti tako, da si poi{~emo
ustrezen prostor in pripravimo vzdu{je,
na primer s sve~o, zatemnitvijo … Nato
se zberemo, osredoto~imo na svoj cilj in
postavimo vpra{anje, pri tem imamo pri‘gan kakovosten snemalnik. ^ez nekaj
~asa ga ugasnemo, odvrtimo nazaj in
poslu{amo, ali nam je kdo odgovoril in
ali je zvok, ki smo ga posneli, razumljiv.
Na podoben na~in, le nenamenoma,
so bili posneti tudi prvi elektronski
zvo~ni fenomeni. [vedski producent
dokumentarnih filmov Friedrich Jurgenson jih je leta 1959 ujel med sprehodom z diktafonom za snemanje pti~jega
petja. Ko je posnetku prisluhnil, je bil na
njem poleg cvr~anja in ‘vi‘ganja tudi
nizek {epetajo~ mo{ki glas, ki je predaval o pti~jem petju. Jurgenson je ugotovil, da ~esa takega v tistem ~asu ni predvajala nobena radijska postaja, torej glasovi niso pri{li od tam, ampak iz drugega sveta. Pozneje je {e posku{al, raziskoval in ujel {e {tevilne glasove umrlih.
Konstantinos ne opisuje le elektronskih metod (vse do prvega telefonskega
klica z druge strani), ampak tudi napredne metode, ki vodijo v neposredni
miselni stik z mo~jo duha. Vse to so lahko po njegovih besedah pripomo~ki za
navezavo stika z nekom, da se lahko
poslovimo, se prepri~amo, da je nam
draga oseba resni~no dobro, ali da se pomirimo in si doka‘emo, da bomo pre‘iveli svojo smrt.
Aj{a Kranjc
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GLOBALNEGA SEGREVANJA

G

lobalno segrevanje je mantra,
ki jo poslu{amo dan na dan in
v zvezi z vsemi mogo~imi temami, kot so denar, industrija, prehrana, transport, razsvetljava … Osnovna
ideja je, da naj bi ~lovek s svojimi dejavnostmi ustvarjal pogoje za globalno
segrevanje ter tako postal sovra‘nik ‘ivljenjskih sistemov na{ega planeta in samega sebe. Da bi ga v tem prepre~ili, se
uvajajo in so ‘e uvedeni razni restriktivni zakoni in predpisi. Ampak ta kontroverzna ideja vsebuje dve neresnici. Prva
je, da danes poteka globalno segrevanje,
saj v resnici ‘ivimo v dobi globalnega
ohlajanja. Druga neresnica pa je, da je
globalno segrevanje – v obdobjih, ko se
je resni~no dogajalo – kakor koli povezano z delovanjem ~loveka in njegovimi
emisijami ogljikovega dioksida.
^e poskusite najti podatek, kolik{en je
dejansko dele‘ razvpitega CO2 v ozra~ju,
se boste dobro namu~ili. Ko pa kon~no
najdete to {tevilko, boste ugotovili, da je
neverjetno majhna, vsega 0,037 odstotka!
In da bi bila stvar {e bolj bizarna – velika
ve~ina CO2 je rezultat izhlapevanja oceanov in gnitja rastlin. Pa {e v tako majhnem 0,037-odstotnem dele‘u je ~lovekov
dele‘ zanemarljivo majhen. Z drugimi
besedami, ~lovekove emisije CO2 nimajo
prav nobenega vpliva na u~inek tople
grede. Zato pa nekako pozabijo povedati,
da je najprisotnej{i toplogredni plin v
na{em ozra~ju vodna para, ki pa sestavlja
okoli 96,5 odstotka atmosfere.

CO2 IN VODNA PARA

[vedski kemik Svante Arrhenius je
konec devetnajstega stoletja spoznal, da
se ob industrijskem razvoju, zgorevanju
premoga in nafte, pove~uje raven CO2
v ozra~ju ter da ogljikov dioksid povzro~a u~inek tople grede. Opravil je nekaj
poskusov in ugotovil, da ~e podvoji koli~ino CO2 v ozra~ju, to povzro~i u~inek
tople grede za 5 °C. To je bilo alarmantno dejstvo, a je bila njegova razprava potem pozabljena. Ponovno pa je bila »odkrita« v osemdesetih letih dvajsetega
stoletja, ko so jo lansirali v javnost, ~e-

