Astraali tarvitsee apua

A

limman aineettoman tason, ns. astraalitason maailma on hyvin lähellä tätä aineen maailmaa. Siellä viipyvät olennot ovat erilaisin sitein kiinni fyysisessä ja odottavat kenties
paluuta takaisin aineeseen. Se ei välttämättä aina ole mahdollista.
Monet ovat havainneet, että yhteydet tuonkin tason olentoihin ja heidän viestiensä vastaanottaminen ovat mahdollisia. Kuten tiedetään, astraalimaailmassa on sadoittain jeesuksia ja
jumalia, mestareita ja profeettoja, jotka kiihkeästi haluavat ilmentää itseään edes meedion
välityksellä. Useimmiten nuo henget eivät ole millään tavalla meitä ”maan matoja” puhtaampia
tai kehittyneempiä. Ohjauksen vastaanottaminen siltä tasolta ei ole välttämätöntä, sillä se on
ulkoapäin meihin tulevaa. Joskus se voi olla rakentavaa, mutta se ei saa korvata omaa sisäistä
ohjausta.
* * *
Esirukoukset poissiirtyneiden sielujen puolesta ovat tuttuja useille uskonnoille – joillekin jopa kahlitsevaan piintymykseen saakka; on kirkkoja joissa jonkin pyhimyksen autuuden puolesta on määräys rukoilla lakkaamatta yötäpäivää, muuten käynee köpelösti. Huh mikä taakka!
Monista opinkappaleiksi jähmettyneistä uskonnoista näemme, miten ihmisten henkisiin pyrkimyksiin tulee helposti mukaan matalan tason ohjausta ja pakkotoimintoja.
Joka tapauksessa tuollainen esirukoukseen verrattava työ on parantajille varsin tuttua heidän auttaessaan maan piiriin jääneitä henkiolentoja vapautumaan. Lähellemme voimakkain
energioin saapuva olento on omalla kehitystiellään, ja parhainta mitä sen hyväksi voimme tehdä on valo sydämessä ohjata sitä eteenpäin, ylöspäin. Sille itselleenkään ei ole hyväksi jos
alamme sitoa sitä ja kutsua takaisin kenties vain vastailemaan uteliaisiin kysymyksiimme.
TV-viihde muun kaupallistuneen henkisyyden ohella tuo koettavaksemme astraalin yhteydenottoja. Ne ovat itseasiassa hätähuutoja, joihin pitää vastata auttamalla vangittuja vapautumaan kahleistaan. Jos ns. kummitus on juuttunut johonkin paikkaan sadoiksi vuosiksi, ei meedion pitäisi vain ”näyttää taitojaan” vaan käyttää kykynsä auttamiseen. Lahjat eivät ole itseä
varten.
* * *
Astraalitason ohjaus on jossain määrin verrattavissa mielikuvituksemme luomiin kuviin, joita on helppo synnyttää ja joita tämän päivän henkinen bisnes aika estoitta levittää. Tietenkin
on selvää, että jokaisen kuuluu itse tunnustella omat rajansa. On jännää olla utelias ja vastaanottavainen, mutta suodattimen on oltava toiminnassa. Astraalihälyn ahmimisen sijaan
meidän tulisi päinvastoin puhdistaa itsemme siitä ja hiljentyä, niin että voimme kuulla sielun
puheen. Se ei sekoita mieltä vaan tyynnyttää ja tuo aidon rauhan.
Lainaan tähän loppuun Axel Fredenholmia: Todellinen tietäjä voi vartioida mielikuvitustaan,
sytyttää ja sammuttaa sen, samoin kuin valo sytytetään ja sammutetaan. Vartioimaton mielikuva voi notkean käärmeen tavoin luikerrella sisälle temppeliin ja pistää sinua, kun polvistut alttarin eteen.
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