Kontakty s duchovním světem – pravda nebo výmysly?
(Pozn. překl.: Tento článek se netýká kontaktů s mimozemšťany. Tyto jsou jen zvláštním
případem kontaktů s duchovními entitami. Ducha má každá živá bytost, která však nutně
nepotřebuje fyzické tělo. Obecně se tedy jedná o komunikaci s duchy...proto bych to nazval
spíše channeling.)
V dnešním okultní boomu, který vypukl v Rusku i po celém světě, zaujímají nejdůležitější
místo kontaktéři a kontaktérská literatura. Miliony lidí si myslí, že komunikují s neviditelným
světem bytostí, které je vedou a pomáhají jim. V těchto knihách nalezneme mnoho tipů,
příkladů a postupů, které pomáhají navázat kontakt s jemnohmotným světem, a jak můžeme
vstoupit do společenství bytostí, které ho obývají. Uvádí se, že tento kontakt udělá lidem
radost a pomůže jim přiblížit se k Bohu. Na šíření kontaktérství existuje několik úhlů pohledu.
Jeden z nich je založen na zřejmé obraně jevu kontaktérství. Kontaktérství slouží vysokému
principu pravdy, jako pečeť volby duchovního pokroku, a otázka je, zda je či není zdrojem z
neviditelného světa, patřícího do božského světa, nebo je to prostě nemožné a neslušné.
Jiný pohled se domnívá, že kontaktérství je nechutný ďábelský počin, je projevem
duchovního nevkusu, nebezpečně nám otevírá subtilní svět, který se nejprve objevuje jako
tmavý prostor, obývaný mnoha astrálními bytostmi, které ohrožují lidskou duši.
Esoterický filozof René Guenon věřil, že menší vliv a účinek vede k podstatě existence, a v
malém rozsahu porušuje ‚přehradu‘, postavenou vyššími silami k ochraně pozemského světa,
a proto kontaktéři aktivně hledají způsoby, jak se ukotvit v lidském hmotném světě. Neméně
tvrdě vnímá všechny pokusy na hledání Boha mimo náboženství, včetně kontaktérství,
světová náboženství a církve. Z tohoto pohledu je jakýkoli kontakt s jemnohmotným světem
v přírodě démonický.
Další pohled na kontaktérství vychází ze skutečnosti, že prožíváme dobu sbližování a
spojování kdysi od sebe oddělených rovin existence. Ať chceme nebo ne, ať se nám to líbí
nebo ne, tyto světy se budou i nadále k sobě přibližovat, a to bude mít na lidstvo mimořádně
silný dopad. Hmotný svět, hodící se jako zářící jádro lidského ducha, jako tmavý závoj, a tedy
legalizovaný svět lží a zločinů, páchaných za pomocí lži, se stane transparentnější a otevřený.
Evangelium o tomto nadcházejícím planetárním procesu říká: „Všechna tajemství budou
odhalena.“ Sbližování tří světů: fyzického, duchovního a energetického nemůže nastat snadno
a bezbolestně. Bude doprovázeno velkolepou bitvou mezi silami světla, přebývajícími ve
vyšších světech a v srdcích těch lidí, kteří se rozhodli pro ‚světlo‘ a duchovní vývoj. Síly
temna, zůstanou ve spodních vrstvách duchovního světa a v srdcích temných přisluhovačů
zla. Samozřejmě, že síly temna, potlačované silami světla v jemnohmotném světě, aspirují na
návrat do fyzického světa a chtějí tam ukotvit svoji existenci.
Vzhledem k tomu, jsou kontakty se silami, bytostmi a neviditelným světem energií pro lidi
dobré i špatné. Není nutné oslavovat kontaktérství přesně stejným způsobem, není nutné ho
popírat nebo s ním bojovat, jako s objektivní realitou: zpočátku ho považujme za
samozřejmost, a později ho objasněme. Člověk, který nemůže vnímat jemnohmotný svět, se
to dříve či později musí naučit, ale nesmí se zastavit v prostředním světě, ve všech tradicích
nazývaným astrálním světem, který je meziproduktem, ale musí se přesunout do Božího plánu
bytí. Někdo, kdo snadno navazuje kontakty s jemnohmotným světem, by tak měl činit s
velkou péčí a opatrností, s vědomím změn dvojí povahy v astrální rovině.

Kdo, jak a s kým se kontaktuje?
Duální povahu má nejen astrální rovina, ale také kontaktér. Může být na jedné straně
obyčejným médiem, primitivním šamanem, astrálním cestovatelem nebo černým mágem,
lákajícím do svých temných operací na nižší astrální rovině, a na druhé straně - vizionářem,
osvíceným mistrem sebepoznání, hledajícím studentem a dokonce i světcem nebo prorokem.
Kým byli věštci, jogíni, asketové a duchovní hledači všech dob, kteří měli mystické zážitky
přímé komunikace s Bohem, jako spojení s nejvyšší bytostí? Víme z historie a náboženských
tradic, že mnohá z náboženských učení se zrodila v důsledku kontaktů s nejvyšším principem
prvotního učitele, k němuž došlo ve stavu osvícení. Jednalo se o kontakty s Bohem, jaké měli
Mojžíš nebo Muhammad. Starý zákon a Korán jsou považovány za výsledek nebeských
kontaktů, zapsaných pro lidi běžným jazykem.
Zároveň existuje mnoho kontaktérských textů a informací z úrovně středního a nižšího
astrálu. Proto je třeba stanovit hloubku a povahu každého případu kontaktérství, abychom
pochopili, kdo a co jsou duchovní závazky při kontaktu s neviditelným světem, a na jaké
úrovni se tento kontakt bude konat? Na úrovni nižší, střední nebo horní astrální, která je
zdrojem informací pro kontaktéra?
Dále je důležité pochopit, jak bude kontakt probíhat. Zda bude zahájen samotným duchovně
hledajícím, který se vytrvale modlí a medituje, nebo to bude výsledek působení neviditelného
světa? A co je nejdůležitější, zda bude mít vliv jeho nenásilná duchovní pomoc a podpora,
rady a subtilní energie pronikající do našeho světa, nebo to bude doprovázeno násilím,
nátlakem či vměšováním do naší svobodné vůle?
Mám obecně podezření na případy, kdy takzvané duchovní entity, vnucují duchovním
aspirantům astrální hlasy, natož je nutí plnit jejich příkazy. Ve většině případů jsou to hlasy
temných astrálních personifikací světlých sil, vysmívajících se svým obětem. Jen ve velmi
vzácných případech byly tyto hlasy nebo projevy, které hledající slyší ve svém nitru, slova
povzbuzení a podpory, přicházející shora.
Obecně, tyto vyšší inteligence, který si přejí varovat osobu před omyly nebo neuváženým
krokem, to dělají formou tajných kódů, vysílaných k němu na pozemskou rovinu, které si
musí každý objasnit sám. Pokud tento tip nefunguje, mohou mu samozřejmě posílat jemnější
znamení: sny, nálady, obrazy a vize, ale nikdy ho nebudou nutit proti jeho vůli, přijímat do
vědomí jejich spasitelský program.
Nejednou se mi stalo, že před nějakým rozhodujícím, důležitým krokem nebo činem, se mi
najednou změnila nálada a já jsem dostal další energii pro požadovanou akci, nebo jsem
naopak výrazně ztratil zájem o to, co se děje, abych se smířil s obecnými důsledky nebo se
vzdal svých závazků. Po nějaké době jsem byl přesvědčen o tom, že mi intuice velmi dobře
pomohla.
V těch případech, kdy jsem přehodnocoval, zda mi tento nový aspekt byl seslán přes duchy,
považoval jsem to za svou lenost nebo vliv mého slabého ducha, takže další okolnosti nebyly
v můj prospěch. Nicméně, tam byly případy přímých pokynů do mé mysli, ale ty nebyly tak
důrazné. Podivné varující hlasy v mé mysli mi zněly v hlavě pevně a zřetelně. Jednou, když
jsem se setkal a navázal dlouhodobý vztah s jednou osobou, tak jsem najednou ve stavu
dřímoty, na pokraji spánku a bdění, zachytil v mé mysli zcela jasnou představu, která zněla
skoro jako hlas:
„Tohle je velmi špatný člověk. Bude tě podvádět.“ Bohužel, byl jsem mladý a nezkušený a
nevěnoval jsem pozornost tomuto pokynu ‚shůry‘, který nebyl v žádném případě tvrdým
příkazem, určujícím mé chování, ale pouze informací o možných problémech, které se
všechny staly v důsledku nešťastného kontaktu.

Opakuji ještě jednou - pokud dojde ke kontaktu člověka s nějakým duchem z jemného světa
z jeho iniciativy, nikdy to nemá charakter nátlaku, manipulace, náhradního plánu nebo
okultního zvratu, jako je tomu při komunikaci s démony. Můžeme si vzpomenout na
Sokratova démona (Genius), který slýchával pravidelně nějaký hlas ve své mysli, a který, jak
potvrdil slavný aténský filosof, nikdy netrval na tom, že je nutné, aby něco učinil, ale pouze
varoval, jak něco nedělat.
Velmi významná je pozice duchovně hledajícího kontaktéra. Musí si vědomě zvolit
vlastního duchovního mistra, naladit se na jeho jméno, podobu, kanál energie a jeho učení:
slova a texty (pokud se dochovaly), na základy historické, kulturní a duchovní tradice, a
nesmí být veden pouze nejistými astrálními pocity. Zvláště nepřijatelný je postoj kontaktéra,
který může být v okultismu charakterizován často pronesené výroky: „Já pracují s...“ Na
otázku: „A kdo s tebou pracuje?“, můžete obvykle pouze získat odpověď ve formě pozvednutí
očí do nebe, nebo vyprávěč ukazuje prstem někam nahoru.
Jestliže člověk neví, natož se ani nesnaží zjistit, s kým pracuje, kde a za jakým účelem kdosi
vede jeho chování, ale pouze svěřuje svou vůli neznámým astrálním silám, je možné s velkou
mírou pravděpodobnosti tvrdit, že po určité době upadne pod vliv spodních, temných sil. Je
lepší, když kandidát duchovního spojení nebude mít jasnou představu o vzhledu svého učitele
v astrální rovině, a sám si zvolí, známého duchovního mentora z velmi vysoké úrovně, známé
v náboženských a historických tradicích, jako postavu svého učitele, askety nebo světce, a
zkusí si vzpomenout na každý okamžik, který ho s ním vnitřně propojuje celou jeho bytostí,
bude zřetelně vidět jeho astrální podobu, tak bude snadno komunikovat a důvěřivě poslouchat
jeho příkazy. Nikdy byste neměli používat slova: „Pracuji s...“ Pokud by se jednalo o tento
případ, zkuste si sami dát práci s obrazem a pravidly vámi zvoleného učitele, a pak se
nebudete bát žádných astrálních podmínek.
Kritéria rozpoznávání temných a světlých kontaktů
Kontaktérství je nebezpečné pro kandidáty duchovního spojení, svou různorodostí kritérií
pro skutečné vize a kontakty, stejně jako pro nějaké fatální predispozice a fantazie. Setkal
jsem se s mnoha kontaktéry, z nichž 99% byli muži, mající tendenci snít o okultních
tématech, ale postrádající ducha střízlivosti. Fantazie vznikají mnohem jednodušeji v
případech, kdy člověk má co do činění s živými astrálními obrazy, a má také zájem svými
zkušenostmi zapůsobit na ostatní. Člověk si zvykne věřit vjemům z neviditelného světa a
přijímat je jako božská znamení a zprávy. Ztrácí schopnost rozlišovat mezi duchy podle
hodnoty, na kterou poukazoval apoštol Pavel.
Aby neupadl do sítě astrálního klamu, musí kandidát na kontaktérství, zejména v případě, že
je náchylný ke snadnému oddělování astrálního těla, znát kritéria pro pravdivost těchto
kontaktů. Jeho úkolem je naučit se rozlišovat mezi temnými, neutrálními, světlými a
božskými kontakty.
Bez ohledu na formu kontaktu, lze považovat bytost, s níž je člověk v kontaktu za temnou,
pokud cítí nátlak na svoji vůli, který ho nutí dělat něco, co očividně nechce; cosi zasahuje do
jeho vědomí ve formě hlasů a přílivu chaotických myšlenek, neuspořádaného intelektuálního
procesu. Přichází to do jeho vědomí ve formě ošklivých obrazů šedavého a špinavého tónu,
takže má nepříjemný pocit podobnosti s odpadními vodami; jeho mysl a duši obklopuje
lepkavé pokušení, aby ho to zbavilo vysokých aspirací; špiní to jeho auru, takže kontakt s tím
navozuje pocit impotence, únavy a snížené aktivity, zfalšované nejvyšším zdrojem, nazývá se
to svatými jmény a personifikuje do velkých učitelů, tiše se to vnucuje vůli duchovních
aspirantů, a nedává mu přitom žádnou energii ani žádné světlé zážitky.

Kontakt je neutrální, pokud neobsahuje žádné intenzivní pocity, které nejsou doprovázeny
silnými metaforami a nemá výrazný dopad na vůli člověka, ale pouze vytváří pocit zázemí,
jemné přítomnosti a doteku. Obvykle má tento kontakt neosobní povahu, ale v některých
případech může být v kontaktu s aurou příslušníků středních vrstev astrální roviny, zejména
pokud existuje přímé karmické spojení s nimi, jako je to v případě, kdy se kontaktér zabývá
mrtvými příbuznými nebo blízkými přáteli.
Kontakt se světlými entitami při mimosmyslové komunikaci nastává když:
• Vyvolává pocit přílivu energie a života;
• Je doprovázen pocity zábavy a vzrušení;
• Přispívá ke vzniku nových tvůrčích myšlenek, nápadů a objevů;
• Je doprovázen světelnými záblesky a viděním čistých barev, odstínů a tónů v mysli;
• Vytváří nádherné, inspirující obrazy;
• Napomáhá vzniku ušlechtilé touhy, spojené s myšlenkami dokonalosti duchovního
vývoje a pomoci ostatním lidem.
Kontakt by měl být považován za zářivý, vysoce duchovní a dokonce božský, jestliže:
• Je doprovázen nejvyššími silnými emocionálními zážitky, které způsobují zmatek v
celé upřímné lidské bytosti;
• Když vede k dočasnému opuštění pozemského lidského vnímání, vstupuje do
změněného stavu vědomí a vytržení, zatímco je vyplněn jasným světlem a pocitem
nevýslovné harmonie, úplnosti a dokonalosti;
• Projevuje se v podobě obrazů teologických mistrů a krásnými vizemi, které jsou
vnitřně naplněné světlem transformace a duchovního ohně;
• Mění povahu lidské osobnosti, zlepšuje ji a prosvětluje;
• Odmítá obavy a pocity psychických bloků a pocitů jednotlivce, které ho udržují ve
stavu vnitřního lidského otroctví;
Tohle otevírá v člověku dar duchovní kreativity a různých schopností. Každý vážný aspirant
duchovních kontaktů se musí naučit, jak vytvořit strategii pro své vztahy s neviditelným
světem. V prvé řadě je nutné se vědomě naladit na vysokou úroveň kontaktu s duchovním
učitelem a na pobyt v astrálním světě. Takový aspirant na vyšší sdělení nemůže být
nesoustředěný a nejistý ve své činnosti. To znamená, že pokud chce být úspěšný ve svém
duchovním vývoji, neměl by si vybírat jen nějaké abstraktní učitele - bohy, o nichž nic neví,
ale především individuální učitele s konkrétním osudem, jménem a učením, a konečně si
vytvořit formu nebo způsob, jakým se budou manifestovat.
Když komunikuje se svým učitelem, tak student musí za všech okolností, nebo alespoň
pravidelně zkoumat sám sebe, zda se skutečně zabývá tímto učitelem? Pokud nedošlo ke
zjevení astrální podoby, má to za následek, že člověk komunikuje s někým, koho nezná.
Kromě toho je důležité, aby ke kontaktům došlo za jasného, bdělého vědomí žáka, a pod jeho
plnou vědomou kontrolou. Skutečný žák nesmí dovolit astrální mlze, aby ho uspávala a
oslabovala jeho vůli. Bylo by lepší, aby soutěžil se svou mediumitou, která umožňuje
nekontrolované oddělování astrálního tělo od fyzického. Pokud je člověk v kontaktu s
neviditelným světem ve stavu, ve kterém se astrální tělo osamostatní, je možné s vysokou
mírou jistoty říci, že to bude velmi nebezpečné pro řádný duchovní rozvoj. Nejlepší pro
komunikaci s neviditelným světem, je nezůstávat v astrální rovině, ale být v čistém bdělém
stavu vědomí.
Pokud zjistíte, že jste podlehli nekontrolovatelnému uvolňování jemného těla, je třeba tento
proces zastavit všemi způsoby, včetně vůle, modlitby a dokonce i fyzické akce. Můžete se
obklopit jakýmsi energetickým štítem. Vyhýbejte se všem formám destruktivního kontak-

térství, pouze za těchto podmínek bude ve vašem životě možná komunikace s reálnými,
vysokými světelnými bytostmi z neviditelného světa.

Téma pro nezávislou meditaci
Posaďte se zpříma, uklidněte dech, zavřete oči, vstupte do prostoru svého nitra a začněte
uvažovat o složitém jevu kontaktérství. Na jedné straně se jedná o přirozenou lidskou
interakce s Bohem (pokud skutečně jde o navázání kontaktu s duchovní realitou, neviditelnou
vysokou hierarchií), a na druhé straně je to projev falešného iluzorního přístupu člověka
k jemnohmotnému světu. Naučte se hledat skutečné kontakty a maximálně zabraňte těm
falešným.
Vyhledejte konkrétního duchovního mistra, s jeho konkrétním jménem a podobou, a
vyhněte se matoucím bezejmenným bytostem, a to zejména v případě, když napadají bez
vyzvání vaši mysl a představy. V případě neoprávněného kontaktu z vaší strany s nějakou
jemnou bytostí nebo plánem existence, si vzpomeňte na kritéria pro poznávání světlých a
tmavých jemnohmotných subjektů, zachovejte jasnost a bdělost vnitřního zraku vzhůru, a
vzývejte jméno a obraz svého učitele, kterému důvěřujete.
Pokud po opakovaném vyslovení názvu Mistra jeho astrální obraz zůstává, nadále vyzařuje
světlo a přináší radost, pochází zřetelně ze světlé hierarchie, pokud však změní podobu a zcela
zmizí, pak s největší pravděpodobností pochází z temnot.
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