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ГЛАВА ПРВА 
 
 

ПОЕДИНИ СОГЛЕДУВАЊА ВО СОВРЕМЕНИТЕ 
ИСКУСТВА 

 
 Навистина неочекувано, прашањето за животот по 
смртта предизвика широк интерес во западниот свет. Поточно, 
во последните две години е издаден голем број книги, напиша-
ни со цел да ги опишат доживувањата по смртта, а исто така 
и мнозина познати научници и физичари напишаа одредени 
книги на таа тема, или им дадоа на истите искрена поддршка. 
Дел од ова е и светски познатиот психолог и експерт за 
проблемите на смртта и умирањето, Елизабет Кублер-Рос, која 
смета дека истражувањата на тие феномени ќе разјаснат 
многу и ќе го потврдат она за коешто сме размислувале две 
илјади години - дека постои живот по смртта. 
 Сето ова, секако, е ненадејно отстапување од атмосфе-
рата која досега превладуваше во медицинските и научните 
кругови, кои воглавно гледаа на смртта како на табу и ја 
одбиваа секоја помисла за преживувањето по смртта, како 
нешто што ì припаѓа на областа на фантазијата или суевери-
ето, или пак, во крајна линија, како на дел од лични уверувања 
за кои нема објективен доказ. 
 Надворешната причина за оваа ненадејна промена на 
мислењето е едноставна: тоа се новите техники за оживување 
на клинички мртвите (односно, преку стимулација на срцето, 
доколку престанало да работи) кои влегоа во широка употреба 
во последните години. Според тоа, голем број од луѓето кои 
биле клинички мртви (без пулс или срцев ритам) се вратени 
во живот, и многумина од нив (одеднаш, табу-темата за овој 
предмет и стравот дека ќе се бидат прогласени за луди се 
скрши) сега отворено зборуваат за тоа.  
 Но најинтересна за нас е внатрешната причина за 
оваа промена, како и нејзината идеологија. Зошто оваа појава 
одеднаш стана толку многу популарна, и во рамките на кој 
религиозен или философски поглед треба да се толкува? Тоа е 
веќе еден од знаците на врмето, показател на некаков религи-
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озен интерес среде современоста. Какво е, тогаш, неговото 
значење? Ќе се навратиме на овие прашања по поблиското 
испитување на самата појава. 
 Но, најпрво мораме да се запрашаме, врз основа што ќе 
судиме за оваа појава? Оние што самите ја опишуваат, немаат 
веродостојно толкување за неа, и често, по таквите толкувања 
трагаат во окултистичките или спиритистичките текстови. 
Некои религиозни луѓе (исто така и научници) чувствувајќи 
опасност за своите веќе оформени гледишта, едноставно ги 
одбиваат тие искуства, во оној вид во којшто се опишани, 
сместувајќи ги обично во областа на халуцинациите. Така 
постапуваат и некои протестанти кои се приврзаници на 
мислењето дека душата е во состојба на несвесност по смртта, 
или дека оди веднаш да претстојува со Христа. Исто така, 
обичните неверници, ја одбиваат помислата дека душата 
воопшто и постои, без оглед на тоа каков доказ им се 
поднесува. Но, овие искуства не можат да бидат објаснети 
само со одрекување, туку тие мора точно да се разберат, како 
во својата суштина, така и поцелосно, во рамките на она што 
го знаеме за судбината на душата по смртта. 
 За несреќа, и некои православни христијани, под 
влијание на модерните материјалистички идеи, (навлезени 
преку протестантизмот и римокатолицизмот), започнаа да се 
држат за прилично неодредените и нејасни претстави за 
животот по смртта. Авторот на една од новите книги за 
посмртните искуства (Дејвид Р. Вилер, Патување од другата 
страна, Аце Боокс, Њујорк, 1977), си поставил за цел да ги 
испита ставовите на различните секти за состојбата на душата 
по смртта. Така, тој повикал православен свештеник од 
грчката Архиепископија во Америка и добил многу обопштен 
одговор за постоењето на небесата и пеколот, но и му било 
речено дека православието нема некаква цврста претстава за 
тоа како би изгледал идниот живот. Авторот можел 
единствено да заклучи дека гледиштето на Православната 
грчка Црква за идниот век е неодредено (стр. 130).  
 Наспроти ова, се разбира, православното христијан-
ство има, почнувајќи од самиот момент на умирањето сосема 
јасно учење и поглед за животот по смртта. Ова учење е 
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содржано во Светото Писмо (толкувано врз основа на севкуп-
ното христијанско учење), во делата на светите отци и 
(посебно, во врска со особените искуства на душата по смртта) 
во многу житија на светители и зборници со лични искуства 
од овој вид. На пример, целата четврта книга од Дијалозите на 
св. Григориј Велики, римски папа (†604), е целосно посветена 
на овој предмет. Во нашите дни, на англиски јазик се појавија 
особени зборници вакви искуства, преземени подеднакво и од 
старите Житија на светителите и од поновите белешки 
(Вечните задгробни таинства, Џорданвил, Њујорк, 1968). 
Само малку подоцна, повторно се отпечати англискиот превод 
на еден забележлив текст напишан кон крајот на деветна-
есеттиот век од човек кој се вратил во живот откако бил мртов 
триесет и шест часа (К. Икскул, Неверојатно за многумина но 
всушност вистинито случување, Православен живот, јули-
август 1977). Според тоа, православните христијани имаат 
изобилство литература на располагање, преку која е можно да 
се истолкуваат новите посмртни искуства и истите да се 
преоценат во светлината на севкупното христијанско учење за 
животот по смртта. 
 Современото интересирање за овој предмет го разгоре 
книгата која беше издадена во ноември 1975, а ја напиша еден 
млад психијатар од југот на САД (д-р Рејмонд А. Муди, 
Живот по животот, Mockingbird Books, Атланта, 1975) Тој 
тогаш не беше запознаен со ниедна друга студија или 
литература за тој предмет, но дури и во моментот кога книгата 
сè уште се печатеше стана очигледно дека веќе има голем 
интерес за ова, и дека за истото доста често е пишувано. 
Преголемиот успех на книгата на д-р Муди (со бројка од преку 
два милиони продадени примероци) ги изнесе искуствата при 
умирање пред широката јавност и во следните четири години 
излегоа од печат голем број книги и статии за овие искуства. 
Едни од најпознатите се статиите (и книгата која уследи) на д-
р Елизабет Кублер-Рос, чии наоди ги повторуваат оние на д-р 
Муди и научните студии на д-р Озис и Харалдсон. Самиот д-р 
Муди напиша продолжение на својата книга (Согледувања за 
животот по животот, А Bantam-Mockingbird Book, 1977) со 
дополнителен материјал и понатамошни согледувања за овој 
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предмет. Наодите во овие и останатите нови книги (коишто во 
основа се сложуваат по прашање на испитуваната појава) ќе 
бидат разгледувани подолу. Како почетна точка, ќе ја 
испитаме првата книга на д-р Муди, кој е прилично објективен 
и систематски пристапува кон овој предмет.  
 Во последните десет години д-р Муди присобрал 
сведоштва од околу 150 лица кои доживеале смртни или 
искуства блиски до нив, или кои им ги пренеле искуствата на 
други луѓе во моментот на умирање. Од сите нив, тој се 
восредоточил на околу педесет лица со кои водел детаљни 
разговори. Тој се обидел да биде објективен во излагањето на 
овие сведочења, иако признава дека се подразбира дека 
книгата ги одразува уверувањата, сфаќањата, и предрасу-
дите на авторот (стр. 9), кој е по религиозно уверување 
методист со прилично слободни гледишта. И навистина, во 
смисла на објективна студија за посмртните појави книгата 
има одредени недостатоци. 
 Најпрво, авторот не дава ниту едно целосно смртно 
искуство од почеток до крај, туку само изводи (обично многу 
кратки) за секој од петнаесетте одделни елементи кои го чинат 
неговиот модел на целосно искуство на смрт. Но всушност, 
искуствата на оние што умираат онака како што се опишани 
во оваа и во другите подоцнежни книги се често толку 
различни во подробностите едно од друго, што во најдобар 
случај обидот да се вклучат сите во единствен модел е 
преуранет. Моделот на д-р Муди на места изгледа површен и 
измислен, иако ова не ја намалува вредноста на вистинитите 
сведоштва што тој ги изложува. 
 Второ, авторот спојува две прилично различни 
искуства: вистински искуства при клиничка смрт и блиску-
смртни искуства. Авторот ја признава различноста меѓу нив, 
но претполага дека тие се поврзани (стр. 20) и можат да се 
изучуваат заедно. Во случаите кога искуствата кои започну-
ваат пред смртта завршуваат во смртното искуство (без оглед 
на тоа дали лицето е вратено назад или не), секако има 
поврзаност во искуството, но, неколку од искуствата што тој 
ги опишува (забрзаниот преглед на настаните од сопствениот 
живот на човекот кој е во опасност од давење, искуството на 
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навлегување во тунел кога на лицето му се дава анестетик 
каков што е етерот) се многу често искусувани од луѓе кои 
никогаш не доживеале клиничка смрт, така што истите 
можеби му припаѓаат на моделот на некое поопшто искуство 
и можат да бидат само случајни во однос на искуството на 
умирање. Некои од книгите што сега се појавуваат, прават 
уште помала разлика во разлачувањето на забележаните 
искуства, вклучувајќи ги и искуствата надвор од телото 
заедно со вистинските искуства на смртта и умирањето. 
 Трето, самиот факт што авторот им се приближува на 
овие појави научно, без да има однапред јасно мислење за тоа 
низ што душата навистина поминува при смртта, преди-
звикува бројни забуни и погрешни сфаќања во врска со тоа 
искуство, кое воопшто не може да биде доловено со 
едноставно собирање на опишувања оти оние што ги 
опишуваат неизбежно даваат сопствени толкувања за нив. 
Авторот признава дека навистина е невозможно научно да се 
изучува ова прашање и всушност се обидува да ги објасни 
истите користејќи ги соодветните искуства од некои окултни 
дела како оние на Сведенборг и Тибетската книга на 
мртвите, забележувајќи дека сега има намера подобро да 
погледне во изобилната литература за паранормалните и 
окултни појави за да го зголеми своето разбирање на случаите 
што ги испитува (стр. 9).  
 Сите овие нешта нè упатуваат на тоа да не очекуваме 
многу од оваа и сличните книги, тие нема да ни го предадат 
потполното и воцеловеното собитие за душата по смртта. 
Сепак, има достаточен број на вистинити искуства на 
клиничка смрт во оваа и другите нови книги за да им се обрне 
сериозно внимание, особено со оглед на вистината дека некои 
луѓе ги толкуваат овие искуства на начин што му е туѓ на 
традиционалниот христијански поглед за животот по смртта. 
Kако да сакаат да го негираат постоењето на небесата или 
(особено) на пеколот. Како, тогаш, да ги разбереме овие 
искуства? 
 Петнаесетте елементи, кои д-р Муди ги опишува како 
составни делови на целосното искуство за умирањето, може 
да се сведат, заради разгледување, на неколку главни особе-
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ности на искуството, кои ние тука ќе ги изложиме и ќе ги 
споредуваме со православната литература поврзана со ова. 
 
 
Искуство надвор од телото 
 
 Првото нешто што му се случува на лицето што 
умрело, според овие наводи, е тоа, што го напушта телото и 
постои потполно одвоено од него, без веднаш да ја загуби 
свеста. Тоа често е способно да набљудува сè околу него, 
вклучувајки го и сопственото мртво тело како и обидите што 
се прават тоа да оживее, се чувствува себеси како да се наоѓа 
во состојба на топлина и угодност без болка, како да плови. 
Потполно е неспособно да влијае на околината со говор или со 
допир и поради тоа често чувствува голема осаменост, а 
неговите мисловни процеси обично стануваат многу побрзи 
отколку што биле во телото. Еве неколку кратки изводи од 
овие искуства:  

Денот беше остро студен, но и покрај тоа, додека се 
наоѓав во таа темнина чувствував само топлина и најдлабо-
кото спокојство што го имам доживеано... Се сеќавам дека 
помислив: веројатно сум умрен (стр. 27). 
 Започнав да доживувам најпрекрасни чувства. Не 
чувствував ништо друго освен мир, спокојство, леснотија, 
едноставно, покој (стр. 27).  
 Ги гледав како ме оживуваат. Тоа беше навистина 
чудно. Јас не се наоѓав многу високо, како да бев на 
пиедестал, но не многу високо над нив, едноставно гледав над 
нивните глави. Се обидов да им зборувам, но никој не можеше 
да ме чуе, никој не ме слушаше (стр. 37). 
 Кон мене и кон местото на несреќата, од сите правци 
доаѓаа луѓе... бидејќи сè повеќе се приближуваа, јас се 
обидував да се поместам, за да им се тргнам од патот, но 
тие едноставно поминуваа низ мене (стр. 37). 
 Бев неспособен да допрам било што, неспособен да 
општам со луѓето наоколу. Тоа е страшно, осамено чувство, 
чувство на потполна одвоеност. Знаев дека сум потполно 
осамен, сам со себе (стр. 43). 



 17 

 Впрочем, има еден впечатлив објективен показател 
дека лицето во тој момент навистина се наоѓа надвор од 
телото, бидејќи луѓето тогаш се способни да раскажат 
разговори или да дадат точни подробности за настаните што 
се случиле, дури и во соседните соби или подалеку, додека 
биле мртви. Меѓу другите примери од тој вид, д-р Кублер-Рос 
спомнува еден особен случај во кој слепа жена гледа и 
подоцна јасно опишува сè во собата каде што умрела, иако 
кога се вратила во живот и понатаму останала слепа. Ова е 
впечатлив доказ дека не е окото она коешто гледа (ниту умот 
тој што мисли, бидејќи умствените способности стануваат 
поизострени по смртта), туку попрво тоа е душата која ги 
извршува тие дејства низ физичките органи додека телото е 
живо, но по своја сопствена сила кога телото е мртво (д-р 
Елизабет Кублер-Рос, Смртта не постои, Спиритуална 
еволуција, летен број, 1977, стр. 103-104).  
 Сево ова не му звучи чудно на православниот 
христијанин, бидејќи исуството што овде е опишано е она кое 
на христијаните им е познато како: одделување на душата од 
телото во моментот на смртта. За нашево време на неверие, 
вообичаена е ретката употреба на христијанска терминологија 
од страна на луѓето што минале низ таквите искуства, а 
типична е и реткоста во сфаќањето дека се работи за нивната 
душа која се одвоила од телото, и во моментот го преживува 
опишаното. Тие обично се збунети од новата состојба во која 
се нашле. 
 Описот на едно такво посмртно искуство насловено 
како Неверојатно за многумина но всушност вистинито 
случување беше напишан токму од таков човек: крстен 
православен христијанин, кој во духот на доцниот деветна-
есетти век останал рамнодушен спрема вистините на својата 
сопствена Вера и дури и не верувал во живот по смртта. 
Неговото искуство од пред околу осумдесет години е од 
голема вредност за нас денес, зашто изгледа дури и 
претскажувачко, од гледната точка на новите посмртни 

искуства. Се работи за едно целосно искуство за она што ì се 
случува на душата по смртта (кое оди многу подалеку од 
кусите и неповрзани искуства опишани во новите книги), 
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доживеано од страна на еден чувствителен поединец, кој од 
современата состојба на неверие стигнал до препознавањето 
на вистината во православното христијанство до тој степен, 
што го завршил својот живот како монах. Оваа малечка книга 
всушност може да послужи како пример за проба, низ кој ќе 
може да се проценат новите искуства. На почетокот на векот, 
од страна на еден од водечките православни издавачи на 
мисионерски изданија, архепископот Никон од Вологда, беше 
потврдено дека оваа книга не содржи ништо спротивно на 
православното учење за животот по смртта. 
 По описот на последното страдание при физичката 
смрт и страшната тежина која го притискала кон земјата, 
авторот на овој навод ни вели:  
 Одеднаш почувствував мир во себеси. Ги отворив 
очите, и сè што видов за време на таа минута, до најситни 
детали, со потполна јаснотија се впиша во моето сеќавање. 
 Се видов себеси како стојам сам среде собата, десно 
од мене, во нешто налик на полукруг, беше собрана заедно 
целата медицинска екипа... Оваа група ме изненади на 
местото каде што тие стоеја имаше кревет. Што беше тоа 
што на овие луѓе им го привлекуваше вниманието, што тие 
гледаа, кога јас не бев тука, а стоев на средината од собата? 

Се помрднав нанапред и погледнав во тоа што сите 
гледаа: на креветот лежев јас. 
 Не се сеќавам дали чувствував некаков страв кога го 
видов мојот двојник, единствено бев збунет. Како може ова 
да биде? Се чувствувам себеси овде, а истовремено сум 
таму... 
 Сакав да се допрам себеси, да ја земам левата рака со 
десната, но таа само помина низ моето тело како низ празен 
простор... Го повикував докторот, но атмосферата во која 
се најдов, се покажа сосема несоодветна за мене: не ги 
примаше, ниту ги пренесуваше звуците на мојот глас, и јас 
сфатив дека сум во положба на потполна издвоеност од 
околината. Ја сфатив мојата необична положба на осаме-
ност и ме обзеде чувство на паника. Имаше нешто навистина 
неискажливо и ужасно во оваа необична осаменост...  
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 Гледав, и токму тогаш за прв пат се појави мисла: 
дали е возможно ова што ми се случува, во нашиот јазик, во 
јазикот на живите луѓе да се нарекува со зборот смрт? Си 
спомнав на ова, бидејќи телото кое лежеше на креветот во 
сè изгледаше како труп... 
 Во нашето разбирање на зборот смрт, неразделно е 
вплетена претставата за некакво уништување, прекинување 
на животот. Како можев да помислам дека сум мртов кога 
не ја загубив самосвеста ниту за момент, кога се чувствував 
себеси жив, сè гледајќи, сè слушајќи, бивајќи за сè свесен, и 
способен за движење, за мисла, за говор...? 
 Доколку верував во постоењето на душата или ако бев 
религиозен, лесно би можеле да ми го објаснат тоа што ми се 
случуваше, издвоеноста од сè околу мене и разделеноста на 
мојата личност. Но тоа не беше случајот со мене и јас се 
раководев единствено од тоа што го чувствував, а чувството 
дека сум жив беше толку јасно, што бев збунет од оваа чудна 
појава и неспособен да ги поврзам моите чувства со 
вообиченото учење за смртта, кое вели дека, сè додека 
чувствувам и сум свесен за себе, не e можнo да помислам дека 
не постојам... 
 Подоцна, кога се сеќавав и размислував за мојата 
тогашна состојба, ми остави впечаток тоа што моите 
душевни и умни способности собитисуваа со голема енергија 
и брзина (стр. 16-17).  
 Положбата на душата во првите минути по смртта не 
се опишува толку детаљно во христијанската литература од 
старината, таму веднаш се става нагласок на позначајните 
доживувања, кои настапуваат подоцна. Најверојатно е дека 
единствено во денешно време, животот потполно и убедливо 
се идентификува со животот во тело, така што не е чудно 
што им се обрнува толкаво внимание на овие први неколку 
минути, заради кои очекувањата на повеќето луѓе од 
денешницата се потполно испреметкани, при сфаќањето дека 
смртта не е крај, дека животот продолжува и дека за душата се 
отвора потполно нова состојба. 
 Секако, во ова искуство нема ништо што е во 
спротивност на православното учење за положбата на душата 
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по смртта. Некои, критикувајќи го ова искуство се сомневаат 
дека лицето било вистински мртво доколку е оживеано за 
неколку минути, но тоа е само техничко прашање, што ќе го 
протолкуваме понатаму. Останува вистината дека во тие 
неколку минути (понекогаш, исто така и во моментите пред 
смртта) често се доживуваат такви искуства кои не можат да 
се објаснат како обични привиденија. Наша задача во книгава, 
е да откриеме како треба да ги разбираме овие искуства. 
 
 
Средба со други 
 
 По смртта, душата не останува долго во својата 
првична состојба на осаменост. Д-р Муди наведува некои 
случаи на луѓе кои пред да умрат, наеднаш здогледуваат веќе 
мртви роднини и пријатели:  
 Лекарот загуби надеж и им кажа на моите роднини 
дека починав... Сфатив дека сите тие луѓе беа тука, ми се 
стори дека мноштво луѓе лебдат под таванот на собата. 
Тие, сите беа луѓе што ги познавав од моето минато, но кои 
веќе беа починати. Ја препознав баба ми и една девојка што 
ја знаев од школските денови и многу други роднини и 
пријатели... Тоа беше мошне среќна појава и јас чувствував 
дека тие се дојдени да ме заштитат или пак, да ме поведат 
(стр. 44).  
 Ова искуство на среќавање починати пријатели и 
роднини во моментот на смртта е без сомневање ново 
откритие, дури и меѓу модерните научници. Пред повеќе од 
педесет години, тоа стана тема на мала книга, издадена од 
основачот на модерната парапсихологија, господин Вилијам 
Барет (Посмртни визии, Methuen, Лондон, 1926). По појавата 
на првата книга на д-р Муди, се појави книга со многу 
поопсежен приказ на ова искуство, вдахновена од книгата на 
господин Вилијам, од што стана јасно дека двајцата автори на 
оваа книга, долги години систематски ги истражувале 
искуствата на умирањето. Овде ние ќе кажеме збор-два за 
наодите во оваа книга (Карл Озис и Ерлендур Харалдсон, Во 
часот на смртта, изданија Avon, Њујорк, 1977). 


