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spirituális

A halál olyan esemény, amely 
előbb, vagy utóbb mindenkit 
érint, és kizárólag negatív érzel
mek társulnak hozzá. Ha valahol 
bekövetkezik, az mélyen lesújtja 
az érintetteket. Sok ismerősömtől 
hallottam ekkor, hogy „soha nem 
tudom elfogadni, feldolgozni XY 
elvesztését”. Pedig, ha ez a lelki
állapot hosszan fennáll, a rossz 
érzés gyűjtemény – egy idő után 
– a fizikai testben is rombolást visz 
végbe. Volt több ilyenre példa a 
klienseimnél, akik a szeretteik el
vesztése következtében nagyon 
súlyos betegséget fejlesztettek ki 
magukban. Ami nem véletlen, 
hiszen a legfőbb gondolatuk az 
volt hosszú időn keresztül, hogy 
az eltávozottak nélkül, ők sem 
szeretnének élni.

Fiatalabb koromban ez a 
téma engem is riadalommal töl
tött el, később azonban olyan 
tapasztalatok értek, amelyek 
merőben megváltoztatták a 
halálhoz, és általa önmagunk 
valóságához fűződő hozzáállá
somat. 1995ben apósom – a te
metésén – egyszer csak beszélni 
kezdett hozzám. Körbe font a 
szeretetével, és annyit mondott 
„ő most is létezik, az elmenetele 
teljesen rendjén való, fogadjuk 
el, és ne szomorkodjunk”. 3 év
vel később nagyjából ugyanezt 
éltem át anyósom elhunytakor. 
Ekkor még úgy fogalmaztam 
a páromnak, hogy „érzem”, a 
mamája jól van, vidám stb. Mert 
nem tudtam eldönteni, hogy 
valóságose mindez, vagy az 
elmém kreálmánya. 2003ban 
édesapám távozása hozta meg 
a bizonyosságot. A halála után 
nem sokkal „megjelent” mellet
tem, és nyugtatott, vigasztalt.

Egy ideig rendszeresen meg
látogatott, és sok mindenről el
beszélgettünk. Csak ekkor volt 
képes elmondani, hogy mit érez 
irántam, és megmutatni a szere
tetét. Elmagyarázta, hogy neki 

úgy volt a legjobb, ahogyan 
a kórházban történt, és senki, 
semmiben nem hibás. Mert ez 
segítette hozzá a leggyorsabb 
elmenetelhez, s így a hosszabb 
szenvedés elkerüléséhez (nye
lőcső rákja volt, gége áttéttel). 
Ugyanis a távozása után felelős
ségre vontam az osztály
vezető főorvost, amiért rá
beszélték őt egy azonnali 
műtétre, ami a halálához 
vezetett. Mikor jött, egyér
telműen éreztem a lényét, 
láttam a fizikai test nélküli, 
de ahhoz hasonlító fény
alakját (nyitott szemmel, 
a fizikai és a belső látás 
együttesével), és értet
tem minden – gondolati 
úton küldött – információ
ját. Ezeket a jelenléte nél
kül soha nem tudtam előidézni. 
Ebben segíthetett, hogy hosz
szabb ideje foglalkoztam spiri
tuális kérdésekkel (kik vagyunk, 
miért születünk újra, és újra, hogy 
lehetünk egészségesebbek, és 
boldogabbak), s energetikai 
gyógyítást is tanultam. Az addigi 
felismerések, és beavatások va
lószínűleg felerősítették a szüksé
ges képességeimet.

Azóta sok további tapasz
talatot szereztem a nem fizikai 
világról, és arról, hogy a halál 
nem jelenti önmagunk végleges 
megszűnését, csak az adott földi 
megnyilvánulás végét. Átmene
tet az élet egyik formájából egy 
másik formájába. Vagy azért tá
vozunk, mert a testünk fizikailag 
elhasználódott, vagy a kitűzött 
fejlődésünk visszafordíthatatla
nul megrekedt, vagy azért, mert 
befejeztük azt, amiért ide szü
lettünk, és elszólít a következő 
küldetésünk. Minden elmenetel 
az illető elhatározásából törté
nik. Nem csak az emberi rész, 
hanem az egész lény dönt, s ha 
szeretjük, akkor ezt el kell fogad
nunk, és el kell őt érzelmileg is 

engednünk. A testből való kilé
pés nagy örömmel jár, mert jó új
ból eredeti énünkben lenni. (Erről 
itt írtam még: http://www.blikk. 
hu/blikk_eletmod/mitortenika
halalunkkoresutana2141373)

A legfőbb vágyunk i lyen
kor, hogy a szeretteink mielőbb 

megvigasztalódjanak, és nél
külünk is boldogok legyenek. 
Ráadásul minden halál hatal
mas fejlődési lehetőséget hor
doz azok számára, akik itt ma
radnak. A távozás legtöbbször 
eredeti énjeink előzetes egyez
ségéből fakad. Része annak a 
tervnek, amiért a Földre jöttünk. 
Ha szeretteink fizikailag nincse
nek is itt, de energetikai módon 
életünk végéig kapcsolódnak 
hozzánk, és bármikor kommu
nikálhatunk velük. Erre harmo
nikus állapotban és megfelelő 
gyakorlás után mindenki képes. 
Példa rá a lányom, aki édesap
ja márciusi halála után pár hét
tel az alábbi smst írta: „itt volt 
nálam apu, sok mindent meg
beszéltünk, éreztem a jelenlé 
tét, és mindent értettem, amit 
mondott”. (Addig én közvetítet
tem neki apja üzeneteit.)

Egy ilyen tapasztalat pedig 
ráébreszthet bennünket arra, 
hogy örökké létező lények va
gyunk, nincs igazi halál, és el
válás!

Diósy Kata
www.mesterlet.hu

A halálról kicsit másképp, 
avagy kik vagyunk mi valójában?
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