Pozdravy z „onoho“ světa
Fanouškům záhad polechtá nervy, když si připomenou, jak se po shlédnutí filmu „Bílý
šum“, (např. na: https://ulozto.cz/!R84dJ6MrQ/milenium-3x12-bily-sum-avi) báli zvednout
telefon nebo viděli šum na televizní obrazovce a náhle jim hlasy se záhrobí vtrhly do ucha.
Děj tohoto thrilleru je absolutní mystika, ale existují nadšenci, kteří tvrdí zcela vážně, že
navázali kontakt se zemřelými.
V jejich archivech jsou tisíce hlasů, které patřily zemřelým. Speciální technika jim pomohla
zachytit zprávy z „jemného světa“. Artěm Michejev se pokusili nahrát elektronické hlasy z
jiného světa již před deseti lety. Četla jsem literaturu, kde mnoho vědců dokazuje, že lidská
duše nepřestává existovat po smrti fyzického těla.
Docent Petrohradské elektrotechnické univerzity, kandidát fyzikálně-matematických věd
Artěm Michejev, předseda Ruského sdružení informačních a komunikačních technologií
(RAIT) vypovídá:
„Hlasy, které jsem zaznamenal na magnetofon přes rádio a speciálně navržené zařízení, lze
ztotožnit s lidmi, kteří žili na Zemi ve fyzickém těle, a nyní zůstávají v jiných dimenzích,“
říká Artěm Valerijevič.
„Můžu vám dát příklady, jak komunikovat s jemnohmotným světem v každodenních
situacích. Příteli mé kolegyně, říkejme mu Anatolij, umírala příbuzná. Anatolij mě požádal,
abych se poradil se svými partnery na ‚druhé straně‘, jestli je naživu. Zeptal jsem se na tuto
otázku a dostal jsem jasnou odpověď: Ne, u nás není. Ukázalo se, že tato žena leží v
nemocnici, ale Anatolij to nikomu neřekl.“
Další příklad: „V roce 2009 jsme byli požádáni o pomoc při vyšetřování havárie letadla na
trati Moskva - Perm, ze dne 14. září 2008. Odborníci tvrdili, že velitel posádky Rodion
Medveděv byl opilý. Navázal jsem relaci se zemřelými. Po spojení se ozval hlas, který se
ohlásil jako Rodion a řekl, že pilot nebyl opilý. Doslovně řekl: „Rodion nebyl opilý ani
minutu, slyšíš! Nebyl to žádný pijan, ale minul přistávací koridor a chtěl přistát.“
- Jak hlasy z jiného světa odlišit od rádiového šumu?
Hlasy „odtamtud“ se přímo odkazují k hovořícímu na druhé straně, často ho označují přímo
jeho jménem a odpovídají na otázky, které nikdo jiný nemůže slyšet. Hovořící z „onoho
světa“ často používají slang, který není charakteristický pro běžnou řeč, mění pořadí slov.
Spektrální charakteristika jejich hlasů je odlišná od našich obvyklých zvuků.
- Kdy jsou mrtví k dispozici?
Onen svět je rozdělen do úrovní, v závislosti na rozvoji vědomí osob, ne každý může být k
dispozici pro takovou komunikaci. Zvláště dobrá jsou sdělení získaná od lidí, kteří vám byli
blízcí za svého života. Otázky v průběhu relace mohou být vysloveny nahlas, ale stačí se
obrátit na druhou stranu jen myšlenkou nebo emocionálně.
- Kdo iniciuje takovou komunikaci? Ve filmu „Bílý šum“ se zemřelí blízcí pokusili varovat
před nebezpečím.
V zahraničí, je již dobře prostudován fenomén hlasů z onoho světa. Byl jsem toho svědkem.
Přítelkyně mé známé byla nevyléčitelně nemocná. Dívky se dohodly, že pokud by došlo k
nejhoršímu, tak zesnulá dá jakýmkoli způsobem vědět, zda existuje život po smrti. Zemřela na
podzim. Na začátku příštího roku, začaly z jejího čísla mobilu přicházet SMS. První z nich
byla bez sdělení, pak se na obrazovce zobrazovalo stále jedno slovo znovu a znovu: „Ano!“.
Můj přítel zavolal dceru zesnulé, která mu řekla, že telefonu po matce se nikdo ani nedotkl.
(Pozn. překladatele – Byla v něm nabitá baterie nebo šlo o mimosmyslový přenos?)

Zde je příklad, kdy jsme sami navázali kontakt.
Dne 12. února 2012 přišla informace o smrti zpěvačky Whitney Houston. Zeptal jsem se
jedné ze skupin ze záhrobí, s nimiž jsme byli ve styku, na příčinu její smrti. „Bylo to tohle,“
řekl jakýsi mužský hlas, „paní se cítila opuštěná a vzala si drogy!“ O šest měsíců později, se
potvrdil tento důvod jako hlavní příčina smrti.
- Jak nazýváte tyto nadpozemské entity - duchové?
Nejpřesnější definice je „beztělci“, komunikátoři, obyvatelé jemnohmotného světa. Člověk,
který odejde do jiného světa, má stále svoji paměť, vědomí a identitu. Existenci duše bez těla
v neviditelném spektru, objevila věda na počátku 20. století.
- Je možné vidět kontaktéry z jiného světa?
Videozáznamy z jiného světa na televizní obrazovce zaznamenalo mnoho západních
výzkumníků, např. Klaus Schreiber (Německo), Maggie a Jules Harsch-Fischbachovi
(Lucembursko). Mými spolupracovníky navržený spektrometrický způsob komunikace nám
umožňuje vidět, „subtilní svět“ a jeho zástupce na monitoru počítače.
(https://vk.com/albums-122256)
- Jednání s tímto světem není nebezpečné?
Náš svět je obýván lidmi s různou intelektuální, morální a etickou úrovni vývoje. Je
nepravděpodobné, že jiný svět je v tomto smyslu velmi odlišný. Hlavní je naše obezřetnost,
vybírat si s kým hovořit a komu věřit. Za určitých podmínek může být tato praxe nebezpečná
pouze pro psychicky labilní jedince. Zejména ty, kteří mají zlomené srdce. Během příjmu
„transkomunikace“, je třeba překonat vnitřní zábrany a nedávat průchod pocitům.
Mimochodem, negativní příběh, popsaný ve filmu, „Bílý šum“, má málo společného s
realitou. V praxi jsou tragické příběhy téměř neznámé. Tato komunikace je pozitivní věda,
která umožňuje člověku poznat duchovní a nesmrtelný svět kolem nás.
- Ale upřímně, copak je tak těžké dát k uchu telefon nebo zapnout počítač?
Proti strachu je nejlepší poznání. Než se pustíte do kontaktu, je nutné prostudovat vědeckou
literaturu, a nezabývat se poznatky z hollywoodských thrillerů.
- Artěme, řekněte mi, jak se tam mají? Jak tam nyní žijí, co jedí, co dělají? Milují se
navzájem? Zemřou?
Zeptala jsem se ho na základní otázky. Zajímalo mě, zda tento jemnohmotný svět je světem
vědomí a myšlenek, nikoli hmoty. Michejev to vysvětloval:
Jakou realitu si člověk vytváří, taková bude. Upřímně, podstata této záležitosti mě opravdu
moc nezajímá, ale měl jsem příležitost k rozhovoru s profesorem Ústavu geofyzikálních
metod průzkumu ropy a zemního plynu, doktorem technických věd Vsevolodem Záporožcem
- legendární postavou ve vědecké komunitě, který navázal za pomoci médií kontakt s jeho
zesnulou manželkou a jejími slovy dostal popis života „tam venku“.
Obyvatelé „jemného světa“ si jsou vědomi svého těla a jsou schopni užívat ho jako za
života. Láska a city přetrvávají nebo je znovu získávají, ale postrádají sexualitu, i když
přátelské city zůstávají. Zde se již nerodí děti a není nutná potrava pro udržení života, ale pro
své potěšení někteří jedí ovoce, které zde roste v hojné míře. Duchové nepotřebují spát.
Další podrobnosti o existenci v tomto světě byly sděleny v roce 1986 Maggie HarschFischbachovou a jejím manželem Julesem v Lucembursku. Během kontaktu zaznamenali na
magnetofon hlas ženy – vědce z podsvětí, jménem Sven Salter, která vypověděla:

„Zde nemáme žádné nemoci, naše ztracené končetiny se zregenerují. Všechny orgány
zničené ve hmotném světě jsou obnoveny. Žijeme v pěkně vybavených bytech. Naše jídlo je
produkováno synteticky. Maso, které jíme, je jen uměle vytvořené, žádné zvíře kvůli tomu
nezemře. Průměrný věk lidí, kteří zde nadále žijí je zdánlivě od 25 do 30 let.
Kdo na Zemi zemřel v pokročilém věku, se zde probudí s plným vědomím, jako po klidném
spánku. Děti které zemřou, zde čekají jejich příbuzní, rostou zde a vyvíjejí se, dokud
nedosáhnou věku 25 - 30 let. Okolní teplota je zde velmi příjemná, všude je krásná krajina
jako na Zemi - lesy, hory a moře.
Zvířata po smrti zde žijí také. Osobnost a charakter lidí, kteří sem přicházejí se nemění.
Nicméně, psychické problémy a konflikty, nejsou ani zde eliminovány. Mnozí z těch, kteří
vládli na Zemi silou a mocí, zde nenajdou svoji cestu. Někteří z nich nejsou vhodní do našeho
světa, proto je musíme poslat zpět na Zemi. Jiní se podílejí na manuální práci, pracují na
horách a na farmách.“
Mezi další důležité detaily, které jsem našla v knize spisovatele a prezidenta společnosti pro
okultní výzkum v Glasgow, Artura Fayndli (1883 - 1964) - „Na prahu neviditelného světa“,
kde uvádí: „Zde se mluví různými jazyky, ale informace se přenáší z mysli do mysli přímo.
Neexistuje žádné zkreslení informace. Existuje zde jev, podobný tomu, co nazýváme smrtí.
Postupem času a s naším rozvojem se přesouváme do jiné roviny, ze které není tak snadné,
abychom se vrátili na Zemi. Říkáme tomu „přechod“. Ti, kteří přes něj prošli, se mohou vrátit
a navštívit náš svět. To je to, co Bible nazývá „druhou smrtí.“
Další informace
První „paranormální“ hlasy byly zaznamenány v roce 1938 na fonografu a od roku 1950 na
magnetofonové pásce. Pozdější komunikace s mrtvými byly provedeny rádiem, telefonem,
televizí, přes záznamníky, faxové přístroje a počítače. Tyto kontakty se nazývají přístrojová
transkomunikace (CTI). Ruská asociace takové komunikace (RAIT) byla založena v roce
2004.
Kam tedy odchází duše?
Vědci podílející se na výzkumu v oblasti kvantové fyziky vysvětlili, proč lidé, kteří zažili
klinickou smrt, viděli temný tunel se světlem na konci. Věří, že tyto obrazy vznikají v
okamžiku, kdy duše opouští nervový systém a stává se součástí vesmíru. Lékaři vysvětlují
předsmrtné vize jako reakci mozku na nedostatek kyslíku.
Podle nové teorie, lidská duše je obsažena ve speciálních částicích – mikrotubulech, které se
nacházejí v mozkových buňkách. Charakteristický vzor, který vidí umírající, se vysvětluje
jako účinek kvantové gravitace v mikrotubulech. Informace obsažená v nich není zničena, ale
pomalu opouští tělo a vrací se do vesmíru.
Co budete potřebovat ke komunikaci s nehmotným světem
1. Zapněte počítač se zvukovou kartou a editací zvuku, vezměte si sluchátka.
2. Stáhněte si audio nahrávky ze stránek: ЭГФ.РФ nebo nastavte krátkovlnný přijímač po
21.00 hod. mezi dvěma nebo více zahraničními stanicemi. (Podrobné instrukce na:
http://xn--c1a8aza.xn--p1ai/how_to_listen.htm
3. Zeptejte se na něco. To může být provedeno nejen během příjmu, ale i před a po příjmu,
nebo nahrané v notebooku.

4. Shromažďujte myšlenky. Je důležité, abyste si přáli slyšet hlas milovaného člověka, byli
veselí a bez únavy. Mezi další atributy úspěšného přenosu patří: svíčky, ikony, fotografie, a
osobní předměty, tma a modlitby nejsou nutné.
5. Nebojte se. Názor, že „mrtví nesmí být rušeni,“ je špatný, naši blízcí z „jemného světa“ nás
potřebují.
Kontakty Vangy
Po setkání s Vangou, neurolog a neurochirurg Natalie Bechtěrevová zaznamenala: „Případ
Vangy mě absolutně přesvědčil, že existuje fenomén kontaktu s mrtvými.“ Ve svém díle
„Magie mozku a labyrintů života“ N. P. Bechtěrevová poznamenala: „Takže, pokud tělo bez
duše žije, jedná se pouze o tzv. biologickou existenci. Je to jen částečný život. Avšak duše bez
těla žije. Je to život nebo něco, co může být jen v souvislosti s pojmem duše.“
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