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Cận tử và những trải nghiệm dị thường   

Bạn  có tin không, theo thống kê của các nhà nghiên cứu, cứ trong 100 người  chúng ta
thì có đến 15 - 20 người đã từng trải qua trạng thái cận tử  (out of body experience). 

      

Đa phần chỉ một vài lần trong đời, nhưng một  số khác khá thường xuyên và một số ít thì
luyện được cách thoát xác bất  cứ khi nào họ muốn.

  

Xảy ra rất nhiều nhưng ít ai để ý

  

Câu  chuyện ký giả Bob Woodruff, bị thương ở đầu và não ngày 24/1/2006 trong  khi làm phóng
sự cho đài truyền hình ABC ở Iraq là một câu chuyện màu  nhiệm y  

  cận tử    học. Quả bom đặt bên đường nổ phá rách phần bên trái xương sọ  cùng những mảnh
vụn phá hủy một phần não bên trái. Một mảnh bom đi xuyên  ngang cổ từ trái sang phải, dừng
lại trước động mạch cổ của ông chỉ vài  ly. Với thương tích trầm trọng như vậy mà Bob
Woodruff không chết. Ông  hôn mê 36 ngày và một năm sau đã hồi phục hơn 90% sức khỏe.
Một năm sau,  ông Bob Woodruff vẫn còn nhớ rất rõ khi nằm trên giường cấp cứu ông đã  rơi
vào trạng thái hồn lìa khỏi xác rồi sau đó lại nhập vào xác như thế  nào: “Tôi nhìn thấy thân thể
mình bay lơ lửng bên dưới và cảm thấy một  khoảng không gian trắng xóa...”.

  

Chuyện  cận tử như ông Bob Woodruff là một hiện tượng có thật và khá phổ biến ở  hầu hết các
nền văn hóa. Nó đã được ghi nhận trong cổ thư Hy Lạp, Ai  Cập, Phật giáo, Thiền học, sử gia
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Herodotus, Plato và Plutarch. Điều mới  mẻ và đáng chú ý là trong đời sống hiện đại, hiện tượng
thoát xác hình  như ngày càng tăng gây sự hoang mang và tò mò cho nhiều người. Chính vì 
vậy, nó đang được giới khoa học nghiên cứu và xác nhận.

  

Hiểu  một cách đơn giản, cận tử là hiện tượng một người trải qua những thời  khắc như thể linh
hồn rời khỏi thể xác, bay lên cao, bồng bềnh giữa  không trung, quan sát và cảnh giới thân thể
cùng thế giới xung quanh.  Người lúc đó rơi vào trạng thái lâng lâng gần giống như nằm mơ hay
như  khi dùng chất kích thích rượu, ma túy... nhưng cảnh vật mà hồn nhìn thấy  thì rất thực chứ
không mơ hồ, mờ ảo như khi nằm mơ. Thị giác và thính  giác có vẻ tinh tường và sáng rõ hơn.

  

Hội  Tâm học Hoa Kỳ ghi nhận qua nhiều cuộc khảo cứu, qua kinh nghiệm của  nhiều người
trên thế giới, thấy rằng hiện tượng cận tử là hiện tượng tự  nhiên nhiều người đã trải qua nhưng ít
ai để ý đến nó. Theo thống kê từ  các cuộc nghiên cứu, 53% người bị giật mình trong giấc ngủ,
đó là khi  linh hồn họ nối lại với cơ thể sau giai đoạn thoát xác; 52% người khi  ngủ cảm thấy
thân xác tê liệt không cựa quậy được vì đó là lúc linh hồn  đang tạm thời lìa khỏi thân xác, khi đó
ý thức không điều khiển được  thân xác. Tuy nhiên, chỉ có 5% ý thức được rằng họ đã trải qua
hiện  tượng linh hồn tạm rời khỏi xác ít nhất một lần trong đời.

  

Với  đa số người đã từng trải qua trạng thái thoát xác, hiện tượng này xảy  ra ngẫu nhiên, tự phát
khi đang nghỉ ngơi, khi ngủ hay khi đang thiền.  Nó cũng có thể xuất hiện trong điều kiện bình
thường như khi đang ngồi  trên xe buýt, máy bay hay đang nghe giảng bài. Nó kéo dài vài giây
tới  hàng phút, cá biệt có trường hợp kéo dài đến nhiều giờ. Với một số người  khác, thoát xác
xuất hiện trong những tình huống nguy hiểm mà người đó  suýt chết. Có người còn thấy rõ hồn
thoát khỏi thân xác mình rồi nhập  lại vào xác...

  

Khả năng dị thường trong trạng thái cận tử

            
    

Trong  trạng thái hồn lìa khỏi xác, cơ thể có thể tiếp nhận thông tin môi  trường xung quanh một cách dị thường mà bình thường người đó không thể  làm được.

  
        

Theo  GS. Susan Blackmore - người đã nghiên cứu hiện tượng thoát xác và kinh  nghiệm cận kề
cái chết hơn 30 năm thì đây là “kinh nghiệm mà dường như  một người cảm nhận được thế giới
từ một vị trí nằm ngoài cơ thể vật  chất”. Còn theo nhà nghiên cứu Irwin, thoát xác là trường hợp
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mà “trung  tâm ý thức có vẻ nằm ở vị trí cách chia với cơ thể”. Đa số những người  đã trải qua
hiện tượng cận tử cũng thừa nhận rằng có một cái gì đó đã  thoát khỏi thân xác mình (điều này
dẫn tới lý thuyết về sự tồn tại của  một các gì đó độc lập với thể xác, thậm chí còn tồn tại sau cái
chết của  thể xác trong tâm linh luận). Chính vì trạng thái ý thức, linh hồn tách  rời khỏi cơ thể đó
mà khi người ta rơi vào trạng thái này thường có khả  năng thu nhận thông tin từ môi trường một
cách dị thường mà bình thường  họ không thể thu nhận được. Có người thì nhìn thấy thân thể
mình đang  bị mổ xẻ hay đang được cấp cứu hồi sinh. Có người lại khẳng định rằng họ  có thể
nhìn và nghe thấy bất cứ việc gì ở bất cứ đâu trong trạng thái  thoát xác, họ có thể gặp lại người
thân trong gia đình hay bạn bè dù  đang ở cách xa hàng ngàn km hay có thể nghe thấy tiếng
nói vẳng đến từ  rất xa... Nhà nghiên cứu những hiện tượng huyền bí Joe West (Hoa Kỳ) từ  lời
kể của những nhân chứng, năm 1991 đã viết thành cuốn sách nói về  những điều bí mật lạ kỳ
đáng lưu ý ở nước Mỹ (Great American Mysteries)  ông ghi nhận rằng: có đến hơn 3.000.000
người Mỹ đã trải qua những kinh  nghiệm về sự rời lìa của chính họ ra khỏi thân xác họ trong
những trường  hợp khác nhau như tai nạn, bệnh tật, mổ xẻ... Có người thấy rõ được  mình đã rời
khỏi thể xác và đi khá xa đến những nơi mà khi mô tả lại đều  trùng hợp với những gì kiểm
chứng sau đó từ thời gian, địa điểm, địa  danh, sự việc xảy ra...

  

Hiện  tượng “nói chuyện với người chết” khá phổ biến trên thế giới cũng là  một ứng dụng khả
năng dị thường trong trạng thái hồn tạm thời lìa khỏi  thân xác của con người. Khi đó, tâm trí rời
ý thức để tới vô thức và  tiềm thức, cho phép vận hành hệ xử lý tiềm thức với độ nhạy cảm cao.
Nhờ  đó, người ta có thể đọc được ý nghĩ của những người xung quanh, thậm  chí có thể thu
được bức xạ tàn dư từ người đã chết và thu được một số  thông tin về người đã chết. Ngoài ra,
trong trạng thái hồn tạm lìa khỏi  xác, có người còn làm được thơ, chữa được bệnh... những khả
năng mà lúc  bình thường họ không làm được.

  

Ngoài  những khả năng dị thường này, hiện tượng hồn tạm lìa khỏi xác còn mang  lại khá nhiều
lợi ích. 73% những người đã trải qua trạng thái này trong  cuộc nghiên cứu cho thấy họ yêu đời
hơn, 88% thay đổi quan điểm sống,  60% cảm thấy có liên hệ xã hội tốt đẹp hơn. Vì tất cả
những đặc điểm đó  mà hiện nay, hiện tượng này đang được giới khoa học quan tâm nghiên cứu
 nhằm tìm cách hiểu rõ hơn những khả năng bí ẩn của con người!

  

                                                                                                      nguon:suckhoedoisong
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