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Naše existence mimo tělo - 1. část
Rozhovor s Petrem Chobotem (P. CH.)
* Je po výstupu z těla zachována
fyzická forma?
P. CH.: Může být zachována. Ale nemusí. Někdy se své fyzické formy zcela
zbavíte. Přeléváte se sami v sobě jako
oblak živého vědomí, ze kterého se vytahují a do kterého se opět vtahují vaše
chapadla… například. Můžete být velice „amorfní“, a přesto se cítíte daleko
jistěji a stabilněji než v hmotné formě.
* Je možné se takto dostat i mimo
Zemi?
P. CH.: Jistě. Když opustím tělo, odplouvám často mimo Zemi. V kosmickém prostoru se vaše rozměry mohou
změnit. Můžete se například roztáhnout do průzračné mentální koule,
která se jen tak vznáší v prázdnu. Přitom vidíte vše, co je pod vámi a zároveň i nad vámi. Nemusíte se už vázat
na lidské tělesné schéma. Mimo tělo
nepatříte k druhu Homo sapiens. Jste
energetická bytost.
* Lze v tomto stavu navštěvovat
jiné planety?
P. CH.: Lze cokoliv. Můžete prozkoumat celý fyzický vesmír. Ale musíte se
udržet na jeho vibrační hladině. Vaše
vnímání je daleko ostřejší a vy můžete
vnímat i jinými způsob, než v těle. Často
zůstávám zavěšen v otevřeném prostoru kosmu celé hodiny - a přitom vidím
hvězdy, jak září ze všech koutů v různých odlišných barvách. Hvězdy jsou
živé. Každá hvězda vysílá proud svých
vibrací. Vibrace z různých hvězd mají
různou frekvenci a liší se navzájem ještě mnoha jinými charakteristikami, pro
které dnes ještě neexistují ekvivalentní
lidské termíny. Stačí upřít pozornost do
určitého takového proudu, napojit se na
něj - a okamžitě vstupujete do její reality, okamžitě tuto hvězdu hluboce chápete. Všechny hvězdy jsou vlastně jen víry
kvantového vědomí rozmístěné v prostoru. Jsou jako brány, které se otevírají,
rozšiřují se a znova se zavírají, stahují
do sebe - když splní určitou funkci, kterou jim propůjčil Rozum Existence.
* A lze se k hvězdám dostat?
P. CH.: Ano, během zlomku sekundy. Můžete plout mezi hvězdami jako
nějaká průsvitná kosmická loď, která
je celá vytvořená z energie vědomí, ale
můžete se také pouhým zaměřením
své pozornosti snadno přenést tam či
jinam. Mně osobně pomáhá napojit se
na danou hvězdnou vibraci. Naslouchám vesmíru povrchem své duše a
pak se mohu rozhodnout vydat se do
nějakého konkrétního místa. Hvězd
je nepředstavitelně mnoho. Pokud si
vyberete nějaký cíl, jednoduše do něj
pak skočíte. I tento takzvaně hmotný
vesmír je mnohem rozlehlejší, než si
dnes člověk dokáže představit. Je to
velkorysá časoprostorová stavba.

* Lze takto najít ve vesmíru život?
P. CH.: Vesmír sám je Život. Život je
všude, ale ne vždy je viditelný na první pohled. Například průzkum planet
vyžaduje znalost nejednoznačnosti
časoprostoru. Zjistil jsem, že časoprostor není jednoznačně daný. Přiblížíš
se k nějaké planetě a zdá se ti „mrtvá“,
holá. Ale planety mívají více časoprostorových úrovní, jakýchsi paralelních
vrstev své existence. Každá vrstva má
přitom svoji rychlost plynutí času a její
prostor je složen z poněkud se lišících
částic. Víte, vesmír je příliš ŽIVÝ na to,
aby byl zcela jednoznačný. Vesmír si
s vámi dokáže hrát. Něco před vámi
ukryje, něco vám zjeví. Vždy záleží na
vás jako na poutníkovi Bytím – vy jste
ten klíč, který odemyká světy. Tam,
kde někdo jiný vidí vyprahlou poušť
bez života, vy můžete objevit kvetoucí
zahrady a nádherná města.
* Jak je něco takového možné?
P. CH.: Každá planeta nebo hvězda
se nám ve skutečnosti nabízí v mnoha svých paralelně existujících variantách. Planety se podobají cibulím o
mnoha energetických slupkách. Každá slupka představuje určitý časoprostor. Ten může být obydlen nebo alespoň nějak využíván obyvateli vesmíru
nebo je pustý nebo divoký. Když se na
tu kterou planetu napojuješ, TVOJE
energie si vždy odemkne odpovídající
hladinu její reality. Jen na tobě záleží,
jakou z jejích slupek si vybereš.
* Takže zprávy poutníků po hvězdách se mohou lišit!
P. CH.: Jistě. Pokud jsou to poutníci
nezkušení, nechápou, co se děje... Ale
po speciálním výcviku, který nemusí
proběhnout na Zemi, to dokáže každý,
kdo chce „odemykat“ světy tak, jako
by měl k dispozici celou sadu různých
klíčů.
* Jak takový výcvik probíhá?
P. CH.: V kosmu i na astrále je
spousta výcvikových základen, kde se
můžete něco takového naučit. Důležité
je naučit se vytělesňovat a NAJÍT tato
místa. Není to tak těžké. Výcvik spočívá ve zvládnutí umění vědomé změny
vlastních vibrací. Tím, že rozkmitáš
sebe sama do určité frekvence, se ti
zviditelní přesně ta planetární slupka,
která kmitá na téže frekvenci. Je to
jednoduché. Není v tom žádná mystika. Je to jen fyzika spojená s vědomím
– fyzika budoucnosti.
* Můžeš uvést nějaký příklad skrytého života na planetách, které jsou
zdánlivě pusté? Třeba přímo ve Sluneční soustavě?
P. CH.: Když se díváš třeba na Jupiterův měsíc Ganymed, vidíš ho na té vlnové frekvenci, která se shoduje s kmity

tvého vlastního vědomí. Pokud vibruješ
na frekvenci Země, vidíš tu planetu tak,
jak ji zachycují pozemské sondy. Pokud
vibruješ trochu rychleji, můžeš vejít do
jejích odlišných časoprostorových slupek, kde spatříš rozsáhlé mimozemské
základny. Už v dětství jsem někdy vstupoval do dálkového kontaktu s obyvateli těchto základen. Opěrný bod zde
mají jednotky, které hlídají Sluneční
systém. My je nevidíme, a to přesto, že
jde o hmotné tvory. Podobné je to i na
jiných planetách. Hmota není přesně
to, zač ji považujeme. Hmota je složitější jev. Částice hmoty mohou vibrovat
mnoha způsoby a mnoha rychlostmi
– a i když se jedná o pevnou hmotu,
nedokážeme ji vnímat, pokud její kmity
neodpovídají parametrům nastaveným
v nás samých.
* Je to tak, že každá planeta se
skládá z několika vrstev hmoty?
P. CH.: Ano, tytéž planety existují ve
více hmotných verzích. Vysvětlení přichází, když posunete své vědomí do vyšších energetických center. Pak zjistíte,
že to, čemu lidé říkají „planety“, nejsou
až tak pevné a stabilní objekty. Jsou to
spíše frekvence, které zachycuje Mysl,
jejíž parametry jsou nastavené tak, aby
je vnímala. Každá planeta je z tohoto
pohledu spíše měnlivá iluze. Planeta
může pozorovateli nastavit řadu styčných ploch s jeho myslí. A napojením
se na každou z nich se mu ukáže něco
jiného. S tím souvisí celý Velký Trik fyzické reality. Fyzická realita je výtvor
Mysli – to musíme mít stále na zřeteli.
* Takže při průzkumu planet jsou
rozhodující vlastnosti pozorovatele?
P. CH.: Jistě, přesně tak... To, jak
konkrétní planetu vnímáš, záleží vždy
na tobě. Planeta viděná z vyšší dimenze vypadá jako bodový zdroj vibrací,
ne jako koule. Vibrace v sobě nesou
spousty vzorů, spousty geometrických
šablon, které ve tvé mysli simulují fyzickou realitu. A záleží vždy na tom,
na jakou z těch vibrací se svojí myslí
vyladíš. Podobá se to přepínání kosmických televizních programů. Pozor
– ani Země není v tomto smyslu výjimkou! I ona je tvořena více paralelními
slupkami reality!
Rozhovor byl převzat
z www.petr-chobot.eu. Na tomto netu
najdete (mimo další texty a fotograﬁe)
rovněž termíny přednášek, výukových
seminářů a léčivých meditací Petra
Chobota, o které je v naší republice
velký zájem. O Petru Chobotovi jsme
podrobněji psali v MEDIU č. 3/09
- i v následujících číslech byly
uveřejněny ukázky z jeho promluv
jako médium, či rozhovorů.
Pokračování příště.

