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I. A megszallottsag - bevezetes 

A never azt mond ta: .Halottkent erkezett", En a testem folott lebe gtem, 
es onnan neztem Ie a baleseti osztaly mutojere , Minden tiszta ver volt, 
nem akartam, hogy rnegmentsek . . . csunya bale set volt. Hallottam egy 
remult segelykialtast. Azt gondoltam, lehet , hogy tudok itt valakinek se
glteni, de ok itt nem segithetnek rajtam . Neztern, hoi lehet segiteni. Volt 
ott egy fiatal fill. .. eppen operaltak, A szellcme sikoltott, nem a teste. 
A test a mutoasztalon fekudt, de folotte ket rneterre volt a fiu .. . de pont 
olyan volt , mint en. Panikban volt, ezert baratsagosan beszelgetni kezd
tern vele es megkertem, hogy 0 is bes zeljen hozzam. Vegul aztan meg
nyugodott es azota baratok vagyunk. 

Ez a talalkozas negyvenhat evvel ezelott torrent . Az6ta Albert minden nap
jat betegem, Howard testeben toltotte, megszallo sze llemkent. 

Harem h6napos hipnoanalitikus terapia utan jott elo a rejtekhelyerol AI
bert. Mint mondta: "Semmi kedvem beszelni veletek, nem kell a segitsege
tek!" 

Azert keriilt felszinre, mert - egy rnegerzesre hagyatkozva - visszavezet
tern Howardot a negyeves koraban tortent mandulamutetjenek idejere, 
hogy kideritsuk, nem ragadt-e ra akkor egy foldhoz kotott entitas. Bizonyos 
j clek ugyanis erre utaltak. 

A hipnotikus indukci6 kozben hirtelen egy duhos, ismeretlen torokhang 
sza kadt fel Howardb61. 

- Nines szuksege a segitsegedrel 
E kijelentes hallatan intenziv terapiat kezdtem a szellemmel, aki kesobb 

Albertkent mutatkozott be. Harem ules utan ugy latszott, hogy - ket , a szel
lemvil agbol val6 tarsaval egyiitt - nem nagyon akar eltavozni . 

Ket hertel kesobb Howard szeles vigyorral az arcan rontott be a rende
10m be. Le sem ult meg az allithato tamlaju szekbe, maris izgatottan mesel
ni kezdett: 

Nem erzek vagyat az evesrel Eleternben elos zor tortenik meg velem, 
hogy egyaltalan nem foglalkoztatnak az ete lek! Akar hiszi , akar nem , 
alig talaltarn olyan etelt, ami izlett volna. En vegig sem ettem az eteltl Ez 
teljesen uj szamomra, Negy nap alatt harem es fel kil6t fogytam! 

Kenyelrnesen hatradolt, es folytatta: 
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Most tenyleg ugy erzem, hogy Ie tudom adni ezt a negyvenot kil6t - es 
vegre, egyszer s mindenkorra felhagyhatok a koverseg elleni harccal. 

Brenda magas, feltunoen szep, fekete boni no volt, a huszas evei vegen 
jart. Evek ota hiaba probalt megszabadulni a testenek szinte minden pont
jan fellepo fajdalomtol: az orvosok nem tudtak rajta segiteni. Hipnozisban 
- amikor a fajdalom okahoz igyekeztunk visszarnenni - ujra atelte azt a 
kint, amit akkor erzett, amikor megtudta, hogy Ann, legjobb baratjanak a 
kislanya, szomyu seruleseket szenvedett egy majdnem halalos kimenetelu 
autobalesetben. Megrendtllten beszelt az iranta erzett szereteterol es koto
deserol, 

Ezutan elmeselte, hogy hogyan ment be Ann korhazi szobajaba, ahol a 
kislanyt egy lelegeztetogeppel tartottak eletben: 

Egyedi.il akarok bemenni. Belepek ... ranezek ... nem hasonlit ra, egyal
talan nem ugy nez ki, mint Ann ... annyira osszevissza van zuzva, ossze 
van torve. A feje oriasinak ttinik - de a teste olyan kicsi, olyan tore
keny ... Azt mondja a novel': "Semmit sem tehetunk erte". Csak nezem 
ot, es azt kivanom, barcsak tehetnek erte valamit. (Slr.) Olyan szep 
olyan szep volt, olyan aranyos. Valamit tennem kell erte! Nem tudom, 
mit tegyek. Csak nezem ot ... Irnadkozorn ... Annyira ki vagyok borulva! 
Talan ... talan ... el tudnarn vinni a .. . talan eletben tudnam tartani. Igen
is, tehetek erte valamit! En vagyok az, akinek tennie kell valamit. Min
dent el fogok intezni. En leszek az, aki elsokent latja meg a testet. .. Majd 
bevasarolok.. . es nagyon esinosan fogom feloltoztetni . . . es elintezern a 
ternetest. .. es rnindcnt megteszek erte ... a koporso a viragok ... hogy 
ujra szep legyen. (Hosszu szilnet.) Itt van most velern itt van velern, es 
en orulok neki! 

Brenda teste vadul mozgott es esavarodott a hipnozisban. Visszahoztam 
a jelenbe, es - mikozben tovabbra is mdy hipn6zisban maradt - azt mond
tam neki: 

- Ann azt szeretne, hogy elengedje, Brenda. Spiritual is fejlodese es bol
dogsaga azon mulik, hogy kepes-e eljutni a szellemvilagba. Itt bortonben 
van kozottilnk. Tudom, hogy nem kivanja ezt neki. Hagyja most mar eI
menni. 

- Nehez lesz, de megteszem - egyezett bele, mikozben konnyeit Wrolte 
az arear61. Ezutan elkoszont Anntol. Pereeken beWI megWrtent a megsza
badulas. 
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Howard es Brenda esak ketto a kozul a tobb mint otszaz megszallott beteg 
kozill, akiket az elmult het ev soran kezeitem. A betegek a legkulonfelebb 
psziches es psziehoszomatikus ttinetekkel es problemakkal kerestek fel a 
rendelomet. 

Amiota felfigyeltem erre a jelensegre, azt yettem eszre, hogy a betege
imnek legalabb a hetven szazalekat szellem szallta meg, es ez okozza koros 
allapotukat. A kulonbozo modszerek alkalmazasaval a legtobb ember meg
szabadult a - gyakran nem is egy, hanem tobb - entitastol (szemelyisegtol). 
Voltak olyan betegeim is, akik tobb mint otven entitasnak voltak akaratlan 
gazdail 

A megszallottsag viszonylagos allapot, Ha a megszallottsag teljes - ami 
eleg ritka dolog -, az eredeti szernelyiseg szinte teljesen eltunik, es a fold
hoz kotott entitas szemelyisege keri.il az eloterbe. Az esetek tobbsegeben 
azonban ingadozo egyensuly all fenn a ketto kozott; elofordul, hogy a szel
lem alig gyakorol hatast; mig masoknal rendkivul dominans lehet. Bizo
nyos esetekben gondolati parbeszedekben bovelkedo, folyamatos belso 
hare folyik az uralkodasert - meg sertesek es paranesok is elhangzanak! 

A betegeimet megszallo szellemek a tarsadalorn legkulonfelebb retegei
bol szarmazo emberek voltak, akik - halaluk utan - itt maradtak a fizikai 
vilagban, es .Iiontalanna'' valtak . Halaluk idejen nem sikerult nekik a foldi 
sikrol a .rnasik oldaIra" valo atmenet, Evek mulva, mikor mar nem volt 
meg a sajat testuk, veletlenul vagy szandekosan egyesultek egy elo ember
rei, akinek az elete ezutan mar sohasem lett olyan, mint azelott. E szelle
mek igen kegyetlen sorsra iteltek magukat azzal, hogy cgy masik egyen tes
teben folytattak az eletet, mert igy elodaztak annak lehetoseget, hogy bejus
sanak a szellemvilagba, ahova tartoznak. 

A szellemeknek egy masik osztalyarol - melyet a tortenelern soran de
monoknak vagy ordogoknek neveztek - ugy tartjak, hogy sohasern voltak 
emberek. Tobb esetben beszarnoltak pusztlto, neha vegzetes hatasukrol. 
A katolikus egyhaz nagyon komolyan vette a rnegszallottsag erne formajat, 
es specialisan kikepzett papokat alkalmazott, akik - az atfog6 vizsgalat es 
a megfelelo eiokeszUletek utan - egy igen j61 szervezett ordogGzo szertar
tast, a r6mai ritualet hajtottak vegre. A szellemmel vaI6 talalkozas soran 
sok ordogiizo pap igen komoly fizikai , mentalis es erzelmi seri.ilest szenve
dett , es volt, aki az eletet is elvesztette. 

A demonikus vagy satani megszallottsag nem tartozik e konyv targyko
rebe . 
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Az esetek felidezese soran meg fogom mutatni, hogy hogyan valnak se
bezhetove az emberek az entitasokkal szemben, es hogy mi tortenik akkor, 
ha a szellemek korulfogjak a szemelyiseguket, 

Most talan csodalkoznak, hogy en, a klinikai pszichologus, hogyan ke
veredtem bele ebbe a csoppet sem ortodox pszichotenipiaba. 

A kovetkezo fejezetben elmondom, hogy milyen szakmai hatterrel indul
tam, hogy hogyan valtoztak meg a terapias modszereim, es veliik egyiitt az 
eletszemleletem, 

2 . A termeszetit61 a termeszetfelettiig 

Tizcnharom eves koromban elhangzoti egy egyoras radioadas, melyben a 
pszichoneurotikus es a neurotikus kozotti kulonbsegrol beszelgettek. Mar 
keso este volt, s en titokban, az agyban hallgattam vegig a miisort. Egy u] 
vilag tarulkozott fel akkor elottern - az aberralt viselkedes vilaga, Teljesen 
megigezett ez a vilag! Ott es akkor, ejjel II-kor dontottem el, hogy pszicho
logus leszek, es kezelni fogom ezeket a rendellenessegeket. 

Ez a megkulonboztetes rna mar nem letezik, de az abnormalitas pszicho
logiaja iranti erdeklodesem tovabbra is zavartalanul munkal bennem, mind 
a mai napig. Visszatekintve mar latom, hogy ami igazan kivancsiva tett, az 
a tudatalatti ertelem letezesenek teoriaja volt, melyet felszinre keriilt forma
ivai - a fobiakkal, a megszallottsaggal, a kenyszeres viselkedessel stb. 
magyaraztak es illusztraltak. Ma mar ugy hiszem, hogy a belso ertelern je
lenti szamunkra a legnagyobb kihivast, es eppen ugy erdemes kutatni, mint 
a kulso vilagot, 

Betegeim tudatos felszin alatti tartomanyainak vizsgalata csak tovabb 
fokozta kivancsisagomat. A tobb mint ezcr betegen alkalmazott mintegy 
huszezer hipnotikus regresszi6 tapasztalataira alapozva rna mar gyakran 
clore meg tudom mondani (magamnak), hogy mi fog felszinre keriilni a fel
taras soran. De megis, minden eset olyan, mint cgy bonyolult formaju da
rabokbol allo kirakos jatek, amelynek darabjait veletlenszenien valasztom 
ki az osszerakas soran - az egyiket innen, a masikat egy ettol tavoli hely
rol. Mikor az utols6 jelentos darab is a helyere keriil, abban a pillanatban 
megtortenik a gyogyulas, Elofordul, hogy ez a folyamat gyors es zavarta
Ian. De legtobbszor a rejtett darabkak lassu es faraszto folyamat soran ke
riilnek felszinre. 

* * * 

Az Egyesiilt Allamok keleti, atlanti-oceani partjan nottern fel, nagyon j6 
csaladi kornyezetben, Kreativ es encrgikus szuleimtol sok osztonzest kap
tam. Portrefesto es karikaturista apam, aki melegszivu, szeretettel teli leny 
volt, gyermekkoromtol kezdve egeszen a halala elotti utols6 talalkozasun
kig arra osztokelt, hogy hasznaljam ki a bennem rejlo lehetosegeket, Bator
sagot ontott belern, hogy higgyek es bizzak magamban. Erdeklodesenek es 
erzelmi tamogatasanak koszonhetoen megtanultam kockazatot vallalni, ami 
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kepesse tett arra, hogy olyan dimenzi6kat vizsgaljak a terapiaban, amelye
ket nagyon elhanyagoltak a kepzes soran. 

Anyam eletszeretete, ami szigoru, nemetes gyermeknevelesi elveivel pa
rosult, onfegyelemrc, a kemeny munka szeretetere es allando optimizmus
ra tanitott. Ezek a tulajdonsagok fclmerhetetlen segitsegemre voltak a za
vart emberek kezeleseben az elmult tizenhet ev soran. 

Ket ev foiskola utan , huszeves koromban hazasodtam meg, es nemsoka
ra anya lettem. Evekkel kesobb befejeztem a foiskolat, majd a marylandi 
egyetemre mentem, es vegul a Miami Egyetemen szereztem doktoratust 
klinikai pszichologiabol I969-ben. Pszichol6giai tanulmanyom szigoruan a 
behaviorista vonalat kovette, ahol nagyon nagy hangsulyt kapott a kutatas, 
es szinte teljesen elhanyagoltak a terapiat, 

Erdekes medon azokon a foiskolakon es egyetemeken, ahol tanultam, 
nemigen ismertek el Freudnak az emberi elme es viselkedes megerteseben 
jatszott szerepet, Egesz foiskolai es egyetemi tanulmanyaim soran osszesen 
talan egy bekezdesre ernlekszem egy jegyzetben, amely a hipn6zist meg
emlitette. 

Terapias tevekenysegem kezdeten erzelmileg zavart gyerekekkel foglal
koztam. Azutan, hogy a gyermekpszichiatriai klinika alkalmazottja lettem, 
maganpraxist alakitottam ki, es gyerekekkel, parokkal es felnottekkel is 
foglalkoztam . Uj terapias modszerekrol kezdtem olvasni, es az uj nezopon
tok es technikak nemelyiket felhasznaltam sajat munkamban is. 

Miutan Kaliforniaba koltoztem, az Esalen Intezetben egy onhipnozis
csoporton Yettem reszt, es terapias gyakorlatomban is elkezdtem alkalmaz
ni a relaxaciot cs a hipnotikus szuggeszti6t. Mivel igen erosen erdeklodtem 
a tunetek mogotti belso rnotivaciok irant, ugy talaltam, hogy a hipn6zis az 
egyik leggyorsabb m6dja annak, hogy elerjuk a tudatalatti ertelmet, az em
lekezes tarhazat, Ahogy egyre otthonosabban ereztem magam a hipn6zis
ban, hipnoanalitikus m6dszert kezdtem alkalmazni, es munkarnban ez a 
megkozelites jellemezte az elmult tizenegy evet, 

Betegeim eloszor az elfojtott gyerekkori elmenyeikben lattak a proble
maik okat . Tovabb kutatva a ttineteket a szuletes soran szerzett elmenyeik
re vezettek vissza. Gyakran elofordul, hogy a szuletes soran ert valakit tra
uma, vagy a sztiletes idejen hallott beszed fejt ki mely es hosszan tart6 ha
tast. Meglepo volt, hogy nehany betegem spontan m6don emlekezni kez
dett a fogamzas es a sztiletes kozotti, mehen beltili idoszakra is. Dramai 
megoldast eredmenyezett egy depresszi6s eset kezeleseben, hogy a beteg 
visszaemlekezett egy abortuszkiserletre. Betegem tudata mar fejlodo mag

veszelyben forog. A regresszi6 utan az egesz eddigi eletere jellemzo de
presszi6 eltiint. 

Egy delutan olyan dolog tortent, ami teljes rnertekben megvaltoztatta 
szakrnai eletern folyasat - bar ezt meg nem ismertcm fol abban a pillanat
ban. Az egyik betegem, aki szexualis problemakkal kuszkodott, hipn6zis
ban egy XVII. szazadi katolikus papnak latta magat. Mikor tavozasa elott 
mcgbcszeltuk a regressziojat, tudornasomra hozta, hogy feltetel nelkul hisz 
a reinkarnacioban. 

Mivel a multban Melt eletekrol sz616 elgondolas sohasem tunt szamom
ra masnak, mint egy elbuvolo archaikus keleti gondolatnak, ez az esemeny 
nagy fejtorest okozott nekem. De meg inkabb csodalkoztarn, amikor bete
gem a kovetkezo ulesre teljesen gy6gyultan erkezettl Mielott meg az ege
szet kisoporhettem volna az agyamb61, egy rnasik betegem is onkent visz
szatert egy "elozo eletebe", es kesobb 0 is arr61 szamolt be, hogy teljesen 
megszabadult a tuneteitol. 

A harmadik, es szamomra donto esetben egy fiatal, kigyofobiaban szen
veda no volt a beteg, aki hetente legalabb ketszer kigy6kkal teli remalmo
kat latott, amelyekbol mindig sikoltozva ebredt fel. Mivel a hipn6zisban az 
okokat keresve kidertilt, hogy fobiaja nem a mostani eleteben, han em in
kabb egy elozo eleteben Melt tapasztalatb61 ered - mikozben kisse nevetse
gesnek ereztem magam -, a szuletese elotti ido fele iranyitottam 01. 

Betegem kivalo hipnotikus alany volt, aki hipn6zisban rendkivtil mely 
tudatszintekre tudott lemenni. Masodperceken belill egy osi, valoszinuleg 
kozep-arnerikai ceremoniarol szamolt be igen elenk szavakkal, ahol benn
szulott papok merges kigy6kkal a szajukban tancoltak egy piramis elott. 
A kigyok jelkepeztek az osszes gonosz es felelrnetes dolgot, es abban a pil
lanatban, amikor a papok odavagtak oket a foldhoz, betegem erosen ossze
razkodott - majd, ahogy a papok lefejeztek oket, arcan mcgdicsoult mo
sollyal elemyedt. ' 

Meg mindig hipn6zisban, de mar a jelenben kijelentette, hogy nem hisz 
.cbben az egeszben'', es elegge zavartnak latszott, Poszthipnotikus szug
gesztiot alkalmazva ravettem, hogy felejtse el az egeszet, amit atelt, 

Ekkor meg egyiktink sem hitt ebben, sem a beteg, scm en, a terapeuta! 
Am a kovetkezo alkalommal 0 is emelkedett hangulatban jott vissza, mert 
megszabadult az osszes felelmetol. Derus arccal meselte, hogy ferjevel el
so izben mentek el kempingezni, es teljesen nyugodt volt, nem erzett sem
mifele szorongast. Majd hozzatette: 

- Az a legnagyszeriibb, hogy elmultak 'a remalmaim! Mar ket hete nem 
zat koraban feljegyezte, hogy ot nem lehet szeretni, es meg a puszta lete is 
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volt egy sem! - Az6ta is tilnetmentes. 
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Meg mindig nem hittem a reinkarnacioban, de meglattam, hogy milyen 
ertekes ez a terapias forma. Egyre gyakrabban kezdtem alkalmazni, mig ve
giil ez lett a legtobbszor hasznalt, igen j6 eredmenyeket hoz6 terapias m6d
szerem. A Mar jartal itt: egy pszichologus elmult eleteket vizsgal cimu 
konyvem reszletesen beszamol rninderrol. 

A korai evekben sok olyan beteggel talalkoztam, akik hipnotikus transz
ban mas-mas szemelyiseget vettek fol. Felteteleztem, hogy ezek tobbes sze
melyisegek voltak, es ugy is bantam veliik. Furcsanak talaltarn ugyan, hogy 
egyes betegeimnek milyen sok "szemelyisege" van, es azt is, hogy ezek ko
ziil nehany azon nyomban eltunik, ahogy megjelent. Emlekszern egy ilyen 
.szemelyre", aki igen gyerekes hangon kezdett beszelni, es "Susie"-nek ne
vezte magat, es rnegkerdezte, hogy nem akarok-e vele ugrokotelezni? So
hasem hallottam r61a kesobb, 

Nehezen tudtam megmagyarazni, hogy mi tortenik ezekkel a betegekkel, 
es nehezemre esett az is, hogy mindezt egy elfogadhat6 elmeleti rendszer
be iIlesszem. Egyik betegemnek sem valt hasznara, ha ezeket a "szemelye
ket" boncolgattuk, akik idonkent osszezavartak az elettiket - legfeljebb ne
hany vonatkozasban kenyelmesebben ereztek magukat veluk, 

Azt sem Yettem eszre, hogy kielnek, .Jcidolgoznak'' magukb61 ezeket a 
szemelyeket - inkabb enjuk masik reszekent kezdtek elfogadni oketo A vi
selkedesukben azonban alig tortent valtozasl 

Mivel az elaza elet terapiak soran szerzett tapasztalatok miatt egyre job
ban kezdett erdekelni a metafizika, hatalmas konyvtarat gyujtottem ossze. 
A legtobb konyv, koztuk a Tibeti halottaskonyv is, nagyon szepnek irja Ie a 
halal elmenyet, azt, amikor a szellem talalkozik a Fennyel, es maga mogott 
hagyja a testet. A Feny, vagy maskeppen a Feher Feny vagy Ragyog6 Feny 
jelkepezi Isten jelenletet. Nehany konyv leir olyan eseteket is, amikor a 
szellemek - vagy diszkarnaciok - nem szabadulnak el a foldtol, hanem leg
tobbszor "csatlakoznak" az elo emberekhez, akik eszre sem veszik a jelen
letuket, Az emberek reven tovabbra is a fizikai vilagban maradnak - gyak
ran sok szenvedest, sot idonkent halalt is okozva nekik! 

Ahogy elolvastam ezeket az eseteket, visszagondoltam korabbi betege
imre, akikrol akkor azt gondoltam, hogy tobbszoros (multiplex) szemelyi
seguk van, es feltettem magamnak a kerdest: nem szellemekkel volt-e ak
kor dolgom? Nem lehetseges-e, hogy entitasok beszeltek a betegeim szaja
val, akik ezaltal akaratlanul is "mediumokka" valtak? Ez az elgondolas 
vagyis a megszallas - arra is magyarazatot adoU, hogy miert fordul elo, 
hogy egyes regresszi6kban az idosikok atfedik egymast. Lehetseges, hogy 
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ilyenkor nem is a beteg elm lilt eletei kerultek felszinre, hanem egy szelle
me, vagy - ha ujabb keletu -- egy entitas elmult elete. 

Ezzel az lij szernleletmoddal felfegyverkezve kulonleges figyelemmel 
kiscrtem betegeim problernait es viselkedeset, hogy eszrevegyem, ha rajtuk 
kivul esetleg valaki mas is okozhatja szenvedeseiket, 

Tulajdonkeppen sok olyan betegem volt, aki arr61 panaszkodott, hogy 
valaki mas is lakik benne. Az ilyenfajta kijelentesek, mint "a ferjem azt 
mondja, hogy ket, teljesen kulonbozo ember vagyok, kulonosen a rnenstru
acio elott", eleg gyakoriak voltak. Ugyanigy gyakori volt az is, hogy "ez 
egyszeruen nem en vagyok!" 

Masek bizalmasan kozoltek, hogy egy belso "valaki" asta ala elhataro
zasukat, hogy fogyokurazni fognak, vagy leszoknak az ivasrol, cigarettarol 
stb, 

- Valaki azt mondja nekem: Nem kell annyira ragaszkodnod a dietahozl 
Egyel csak nyugodtan del ben is. - Ezek a betegek nagyon nyiltan beszeltek 
a konfliktusaikr61, mert ugy gondoltak, hogy szemelyiseguk ket kulonbozo 
reszerol beszelnek - hogy belso haborut vivnak sajat magukkal. En viszont 
egyre inkabb hajlottam afele, hogy ezeket a megjegyzeseket a rejtely kul
csanak tekintsem. 

Gyakran megtortent, hogy megkerdeztem a hipnotizalt beteget, hogy je
len van-e most a szellem? Megegyezesunk szerint egy-egy ujj felemelese
vel valaszolhattak, es sok esetben az .Jgen" ujjukat erneltek fe!. Az is elo
fordult, hogy nemi arulkodo bizonytalansag utan a "nem" ujj mozdult meg, 
de miutan megkerdeztem, hogy van-e ott valaki, aki nem akarja, hogy meg
tudjam, hogy ott van, az "igen" ujj felfedte a "bunost". lgy hat azt is meg
tudtam, hogy annak erdekeben, hogy felrevezessenek, a szellemek manipu
lalni tudtak az ujj-jeleket! 

Egy nagy lepest tettern ezutan, es sorra megszabaditottam a szellernektol 
a betegeket - szabadon engedtem az "elveszett lelkeket" - , es igencsak 
meglepodtem, amikor kesobb a betegek arr61 szamoltak be, hogy abban a 
pillanatban megszuntek a tuneteik - arnelyek kozul nem egy mar evek 6ta 
fennallt. A kulonosen erzekeny emberek gyakran lattak is ezeket az entita
sokat, sot meg ezek halott szeretteit is lattak, akik azert voltak ott, hogy at
vigyek az entitasokat a szellemvilagba. Neha konny folyt vegig a betegek 
arcan, ahogy a megszall6 szellem erzelmeire hangol6dtak. EIOfordult, hogy 
a kiuzetes miatt leklizdhetetlen feJelmet ereztek, majd megkonnyebbi.ilest, 
amint meglattak, hogy szellemrokonaik mar jonnek ertlik. Sokan irtak Ie er
zeseiket ligy, hogy "valami tavozik" - kiemelkedik belollik. Nehanyan 
megjegyeztek: "igy mar sokkal tagasabb" . . . "Egy kisse liresnek erzem 
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magam". . . "Nagy ko eseu Ie rolam" ... " Most mar lehet, hogy ez tenyleg en 
vagyok. Az elmult evek soran nem ereztem sohasem, hogy ez tenyleg en 
vagyok - hogy van egy enem, aki szabad lehet." 

Most ujra ugyanabban a helyzetben talaltam magam, mint nehany evvel 
ezelott, amikor eloszor tert vissza valaki , onmagatol, egy elozo eletebe: egy 
hitetlen ember olyan dologban vett reszt, ami lathatolag csodalatosan beva
Iik! 

Ebben az idoszakban valaki felhivta a figyelmemet egy cikkre, amit mar 
evekkel azelott olvastam a Baltimore Sunban, meg mielott az egyetemre ke
rultern volna. Ez a megrazo tortenet a keleti part legkiemelkedett elme-ma
ganklinikajanak egyik remcnytelennek tartott skizofrenias betegerol szolt, 
Ahogy emlekszem ra , egy vasarnap a csaladja kotelessegszerucn meglato
gatta 6t, es elvittek videkre egy kicsit aut6zni. Szerencsere egy nagyon ko
moly autobalesetet szenvedtek, amely drasztikus m6don felrazta ot : perce
ken belul teljesen kitisztult az elmeje - evek 6ta eloszor -, es amennyire tu
dom, ugy is maradt! 

Ahogy 6sszehasonlitottam ezt azzal, ami a rendelomben tortent, elkezd
tern azon gondolkodni, hogy talan ezt a not is megszallta valamikor egy 
szellem, arnitol elmebetegnek diagnosztizaltak, es a karambol okozta meg
razkodtatas kovetkezteben ez most erovel kilokodott a testebol. 

Arra is gondoltam, nem lehetseges-e, hogy ugyanezen okbol hatasos 
idonkent az elektrosokk-tcrapia a sulyosan depresszi6s betegek eseteben? 
Talan az tortenik ilyenkor, hogy a megszallo szellemet .Jcisokkoljak" a be
teg testebol. Ez lathatolag egybevagott a testunk altai kibocsatott elektro
magneses eroterrol val6 egyre gyarapodo tudasanyaggal. A betegek allapo
taban elofordulo visszaesesek annak a kovetkezmenyei lehetnek, hogy a 
szellem nem tavozott el a szellemvilagba, hanem foldhoz kotott maradt, es 
itt tart6zkodik a beteg, vagyis volt gazdaja kozeleben, Ha a beteg rezgesei 
visszatemek a normalishoz, a szellem ismet bejaratot talal, 

Mig ezekkel a dolgokkal voltam elfoglalva, egy figyelemre melto besza
mol6t olvastam egy napilapban egy olasz norol, aki mutete utan felebredve 
idegen nyelven beszelt, amit egyik csaladtagja scm ertett meg. Tovabba 
nemcsak hogy nem ismert meg a kornyezetebol senkit, de teljesen mas sze
melyisegjcgyeket is mutatott! Ezen elgondolkodva azt felteteleztem, hogy 
a szellem, a test eredeti lak6ja eltavozott, es valaki mas kertilt a helyebe. 
Szamomra ezekre lebil incsel6 kerdesek voltak es lesznek. 

A megszall6 szellemekkel veg zeU munkam soran ujra szembe kellett nez
nem az elettel es a halallal , valamint a tudat tovabbelesevel kapcsolatos ed
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digi meggyozodesemmel . Tiz evvel azelott nem hittem a "termeszetfcletti
ben" - bar mindig megigezett a gondolat - , de ez lassan rnegvaltozott, es 
mar tudatosan is elfogadtam a reinkarnacio, a szernelyiseg tovabbelesenek 
eszmejet. Erzelmi szinten meg mindig nem vagyok teljesen rncggyozodve 
minderr61, cs idonkent magammal is vitatkozva eltunodom, vajon nem fan
taziasziilemeny-e ez az egesz? De be kell latnom, hogy ez a terapia muko
dik! Miert? Es ekkor az eszemmel ismet a valosag reszekent fogadom el ezt 
az elgondolast. Es ez igy megy mindig tovabbl 

A gyogyitasban minden alkalommal hipnozist hasznalok, hogy megtalal
jam a problema okat, legyen az egy ebben az eletben vagy egy elmult elet
ben tortent esemeny elfojtott ernleke, avagy egy vagy tobb rnegszallva tar
to szellem jelenlete, 

Mindig kifejtem a betegeimnek, hogy nem akarom bebizonyitani, hogy 
leteznek szellemek, vagy hogy ezek megszallva tartjak oket, mindossze ar
r6l van szo , hogy ez a modszer rmikodik, Meg azt is hozzateszem, hogy ma
gam scm hiszek ebb en teljes mertekben. Mcgallapodunk abban, hogy ezt az 
egeszet .munkahipotezisnek'' fogjuk fel. 

Betegeim lcgtobbje nagyon is elfogulatlanul fogadja mindezt, sot az is 
clofordul, hogy ok is meg vannak gyozodve arrol, hogy szellemek leteznek, 
es hogy ezek megszallva tartjak oket. Neha meg nalarn is inkabb elfogad
jak ezt a gondolatot, mint ahogy sokan azok kozul , akiknek a megszallott
sagrol tartottam eloadasokat. Gyakran elofordul, hogy sajat vagy isrnerose
ik eletebol onkent szolgaltatnak .Jiizonyftckokat". 

En a mcgszallo entitasokat tekintem valodi betegeimnek. Nagyon tudnak 
szenvedni, talan anelkul, hogy eszrevennek ezt. Ok tulajdonkeppen a foldi 
sikon rekedt rabok, akik pontosan azt erzik, amit - akar evtizedekkel ez
elotti - halaluk elott egy-ket perccel ereztek. Ugy latszik, hogy a megszal
las ideje alatt semmi hasznuk nem szarmazik abb61, ha gazdajuk tanult em
berre valik, vagy ha sok pozitiv dolgot tesz. Raadasul visszatartjak magu
kat attol, hogy eljussanak a szellemvilagba, ahol gyonyoruseges eletet el
hetnenek, amely biztositana szamukra a lelki fejlodes lehctoseget. 

Terapias celom az, hogy a megszallo szellemeken segitsek, hiszen ok er
zik a legnagyobb fajdalmat - meg ha ezzel egy kicsit hosszabb ideig is kell 
a terheket a betegeimnek viselniiik, hiszen a szellem mvozasi hajland6sagat 
felkelteni neha idoigenyes feladat. De ha kepes is lennck arra , hogy egysze
men csak "kirugjam" oket, 6riasi bajokat okoznek euel, mivel a szellemek 
ujra hontalanokka vaInanak, es talan ismet egy gyanutlan emberbe zamak 
magukat, olyanba, aki talan nem is fordulna segitscgert. Ez rossz esetben 
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ongyi lkossaghoz vagy gyilkossaghoz vezethetne, de j6 esetben is boldogta
lansagot okozna a megszallott embereknek . 

A megszabaditas azonnal es tartosan megszuntetheti a tuneteket. Bonyo
lult esetekben is konnyen alkalrnazhato. Szerencsere nem szukseges hozza 
semmilyen specialis mentalis trening, mint peldaul a hipnoanalizishez (reg
ressziohoz), 

Neha azonban, makacs szellemek eseteben, faradhatatlan munka szukse
ges hozza, mert ezek beassak magukat, es nem hajland6k eltavozni, A 14. 
fejezetben elmondom, hogy hogyan szabadithatjak meg magukat es maso
kat, valamint nehany betegem megszabadltasanak reszletes leirasat is koz
10m. 

Most tekintsuk at, hogy a tortenelem soran milyen allaspontok alakultak ki 
a megszallassal es megoldasaival kapcsolatban. 

3. Tortenelmi adatok a szellem altai val6 
megszallottsagr61 

A huszadik szazad utolso negyedeben sokan babonanak tarthatjak azt, hogy 
a halottak szellemei nyomorusagot es szenvedest okozhatnak az eloknek. 
Ez ma kulonoskeppen igaz, hiszen a legtobb tudos elkotelezetten keresi a 
testi es elmebetegsegek biol6giai okait. Mindamellett, ha csak egy rovid 
pillantast vetunk az irodalomra, feltunik, hogy a tortenelern soran az embe
rek gyakran kerestek a killonbozo betegsegek gyokeret a megszallo szelle
mekben, es sokfele ritualet dolgoztak ki a kiuzesukre . 

Jezus maga is tobb alkalommal uzott ki szellemeket; 

Es predikal vala azoknak zsinagogiaban, egesz Galileaban, es ordogoket 
iiz vala (Mark I:39).* 

Es mikor 0 kiment a foldre, jove elebe a varosbol egy ember, kiben 01'
dogok voltak sok idotol fogva. .. Mert (Jezus) azt parancsola annak a 
tisztatalan leleknek, hogy menjen ki az emberbol ;.. Es minekutana 
kimenenek az ordogok az ernberbol. .. (Lukacs 8:27-33) 

Mester, ide hoztam hozzad az en fiamat,a kiben nema lelek van... Es 
megkerdeze az atyjat: Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig rnon
da: Gyermeksege ota.... Jezus .. . megdorgala a tisztatalan lelket, mond
van neki: Te nema es siket lelek, en parancsolom neked, menj ki belole, 
es tobbe bele ne menj! Es kialtas es eros szaggatas kozott kimene; az pe
dig olyan Ion, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondjak vala, 
hogy meghalt. Jezus pedig megfogvan kezet, folemele; es az folkele. 
(Mark 9: 17-27) 

Ez csak harom abb61 a tobb mint huszonhat bibliai helybol, ahol Jezus 
szellemeket iiz ki. 

A keresztenyseg korai szakaszaban a tanitvanyok rendelkeztek az ordog
uzes kepessegevel. 

* A bibliai idezeteket Karoli Gaspar forditasaban kozoljilk. 
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Es eloszolitvan tizenket tanitvanyat, hatalmat ada nekik a tisztatalan lel
kek felett, hogy kiuzzek azokat. .. (Mate 10:I) 

Joval a keresztenyseg megjelenese elott a regi gorogok es a rornaiak is hit
tek abban, hogy a halottak hatassal vannak az emberekre. 

A sorvadoz6 beteg egyike volt azoknak, akikre egy gonosz szellem ra
meredt. (Homerosz) 

Egyes zsarnoki demonok elvezetehez meg testben do lelkek kellenek; 
mivel nem voltak kepesek mas modon kielegiteni szenvedelyuket, zen
dulest, sovargast, hodito haborukat szitottak, s igy rnegkaptak, amire 
vagytak. (Plutarkhosz) 

A demonok gonosz emberek szellemei. (Josephus) 

A megszallo szellemek terrneszetevel kapcsolatban sok eltero nezet lete
zett. Voltak, akik azt gondoltak roluk, hogy a szellemek tulajdonkeppen 
maguk az elhunytak. Masek ugy gondoltak, hogy bizonyos szellemek so
hasem voltak emberi lenyek, hanem a satan szolgai, vagy maga a satan. Eb
ben a fejezetben az elobbi allaspontot fogjuk vizsgalni. 

Vannak kulturak, melyekben nagyon pontos elkepzeles el arrol, hogy 
honnan szarmaznak az embereket megszallo szellemek, es miert avatkoz
nak bele az emberek eletebe. A regi kinai osimadat tobb mint tlzezer eves 
multra tekint vissza. E kultura szerint egy ember sok cikluson vagy eletidon 
megy keresztul. Mindenkinek j6 viszonyban kell lennie az oseivel, mert ok 
tovabbra is leteznek egy masik vilagban - es ha felduhitik vagy rnegbotran
koztatjak oket, visszaternek es bosszut allnak az elkoveton, 

A japanok is irnadtak az oseiket, es hittek a foldhoz kotott szellemekben. 
Talan ez magyarazza egy ordoguzo vallas, a Mahikari gyors elterjedeset, 
amelynek 1970-ben mar negyszazezer tagja volt vilagszerte, Igaz-Feny 
Vallasok-Feletti-Vallas neven valt ismertte, es azt tanitja, hogy az emberek 
testi es lelki betegsegeinek tobb mint nyolcvan szazalekat a megszall6 szel
lemek okozzak. Azt :Hlitjak, hogy ordoguzoik vissza tudjak allitani a meg
szallott szemely egeszseget es j6lletet, es naponta ezreket kezelnek ezekkel 
a m6dszerekkel. 

Az osi egyiptomiak is hittek abban, hogy a halottak haillssal vannak az 
elokre - fOleg azon emberek szellemei, akiket megbecstelenitettek vagy el
hanyagoltak a halaIuk utan. Osi siremlekek tanuskodnak egy bonyolult hit
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vilag letezeserol, amely szerint az elet tovabb folytat6dik a halal utan, 
A holttesteket mumifikaltak, hogy ujra hasznalhatoak legyenek; a belso 
szerveket kulonbozo fozetekkel es gyogynovenyekkel gondosan tartositot
tak, es egy halotti korsoba helyeztek oket, ugyanebbol a celbol. A sirok a 
haztartasi eszkozok valosagos lerakatai voltak; etelek, magvak, allatok es 
szolgak biztositottak a halottnak a kenyelmes tulvilagi eletet, Meg a felese
get is befalaztak a sirboltba elve, hogy az elhunytnak legyen tarsasaga az 
alvilagi uton. 

Hipnotikus regresszioban betegeim koznl nehanyan azt allltottak, hogy 
mostani problemaik - klausztrofobiajuk vagy a sotetsegtol vale felelmuk 
annak kovetkezmenye, hogy egyszer elve elternettek oket egy ilyen sirbolt
ba. Emlekeztek a rernuletre, amit a faklyak langjanak fogytan ereztek, es a 
fogy6 levegoben valo fuldoklas erzesere. 

Talan Azsiaban fejlodott ki leginkabb a szellernvilag es a szellemvilag 
elokkel val6 kapcsolatanak filozofiaja. India osi vallasat - amely egy szent 
konyvon, a Vedakon alapul- a milli6k altai gyakorolt modern hinduizmus 
es buddhizmus elofutaranak tekinthetjuk, 

Az indiai tudosok azt tartottak, hogy az embernek legalabb het kulonbo
zo "teste", avagy .Jiordozoja" van, es a fizikai test a legalacsonyabb rendu 
ezek kozul. A tobbi, nem fizikai termeszetu test a normal emberi latas sza
mara nem lathato. E testek mindegyike egy, a fizikai vilagban is letezo 
bolyg6val van osszefuggesben, es mindegyik magasabb frekvencian vibral 
es finomabb szerkezetti a megelozonel, 

Mindjart a fizikai test utan kovetkezik az etertest, es - a vibracio szem
pontjabol - ez a legtomorebb a lathatatlan testek kozul. A mediumok - a 
tisztanlatok - idonkent meg is pillanthatjak ezeket. Formaja pontosan 
olyan, mint a fizikai teste - tulajdonkeppen annak pontos masa, de nehany 
huvelyknyivel nagyobb annal. Atlengi a fizikai testet, es szabalyozza annak 
egeszseges mukodeset. 

A kovetkezo hordozo az asztral- vagy erzelmi test, amely nehany hil
velyknyivel tulnyulva rajtuk mind a fizikai, mind az etertesten athatol, es 
oval is, szines fenykorbe vonja oketo Mivel ez iranyitja az ember erzelmi 
eIetet, a valtoz6 erzelmekkel egyUtt vibralva folyamatosan valtoz6nak tart
jak . 

A mentalis test meg az asztraItestnel is finomabban vibnll. Ez is athatol 
a tObbi testen, es a kiterjesztett aura reszet kepezi. 

Meg finomabb hordoz6 a szellemtest. Az egyenen kiviil, a szellemi si
kon ICtezik, mindazonaltal lenyUnk reszet kepezi. 
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A titkos tanitasok meg magasabb rendu testekrol is tudnak, mint peldaul 
az okozati test (az egyik leggyorsabban vibralo spiritualis test). 

A regi tudosok irasaira alapozott indiai elkepzeles szerint egy egesz vi
lag, az asztralis sik fekszik a fizikai es a legmagasabb spiritualis vilagok ko
zott, Ez nem valamifele hely, hanem inkabb a sikok, alsikok es az ezeket el
valaszto sikok belathatatlan sokasaga, amelyek - az egyre magasabb es rna
gasabb vibracios sebesseg kovetkezteben - hagyrnahejszertien egymasra 
epulnek . 

A legalacsonyabb asztralis sik a foldhoz kotott szellemck sikja. Az 
asztralis vilag magasabb sikjain tartozkodnak a spiritualisan fejlettebb enti
tasok, akiket vezetokent, mesterkent vagy tanitokent tisztelnek. 

Hisznek abban is, hogy az ela emberi leny almaban, transzallapotban, 
vagy elore eltervezve , a fizikai vilag reszbeni elhagyasanak szandekaval 
"elutazhat" asztraltesteben az asztralis vilagba. A fizikai test e reszbeni el
hagyasat ,;asztraJis projekci6nak", vagy "testen kivilli elrnenynek" nevezik. 

A Vedak ugy irja Ie a halalt, mint a fizikai test levedleset. Az egyen a let 
magasabb sikjai fele utazva is rnagaval viszi emlekeit, Az asztralis vilagban 
valo tartozkodas utan a lelek tovabb emelkedik a mentalis sikra, es ujra rna
ga mogott hagy egy testet - az asztralis hejat. Kesobb az egyen az asztralis 
sfk egy meg magasabb szintjere kerul, ahol a fizikai ujjaszuletesre val'. 

A vedikus rendszer szerint a spiritualis fejlodes a val6di emberi lenyeg 
egyik fizikai testbol a masikba val6 koltozesen es a karma (sol's) doktrina
jan - vagyis az ok es okozat torvenyen - alapul. Az ujjaszuletesek soran at 
tud az egyen ugy megtisztulni, hogy vegul elerje a legmagasabb sikot, es 
ujra egyesuljon az istenseggel. 

Am az, ha valaki meg a halala idejenis foldi vagyak rabja marad, meg
akadalyozza ezt az alapveto fontossagu korforgast. Az ilyen embereket ra
bul ejtik es lekotik a fizikai sik rezgesei. A legals6 asztralis szinten tartoz
kodva oly kozel maradnak a foldi sikhoz, amennyire csak lehet, es hiabava
16 m6don probaljak kielegiteni vagyaikat es szenvedelyeiket, Amig ezen az 
alacsony szinten vannak, a fOldhoz ragadt entitasok nem tudnak tovabbha
ladni a spirituaJis fejlades utjan. Nem kepesek arra, hogy elszabaduljanak 
alacsonyabb rendu hordoz6ikt61, es felemelkedjenek a magasabb rendu al
lapotokba. 

A vcdikus elkepzeles szerint a tudatlan vagy rosszindularu diszkamaci6k 
gyakran egy ela embert keresnek maguknak, hogy megszalljak ot, es altala 
folytathassak a foldi eletet. Azcrt tudnak bejutni egy masik emberbe, mert 
az illeta asztraltesten - amely szamukra az aura reszekent lathat6 - valami

lyen tores van. Amint bejutottak a testbe, magukhoz ragadjak az iranyitast, 
aminek minden esetben negativ az eredrnenye. 

Ez az elkepzeles elterjedt egesz lndiaban es Tibetben, es rna mar a hires 
tibeti orvosi hagyomany reszet kepezi, melyet hazajukbol szamuzott tibeti
ek apolnak India eszaki felen, 

Az osi vedikus hagyornany egyes tantetelei a tizenkilencedik szazad ro
lyaman ket nyugati mozgalomban, a teozofiaban es a spiritualizmusban is 
felbukkantak. Es bar ezek sok egymassal osszeferhetetlen elemet is tartal
maztak, mindket mozgalom erosen hitt abban, hogy a szemelyiseg tuleli a 
halalt. 

Mivel kutatasaink targya a foldhoz kotott szcIlemek altali megszallott
sag, szamunkra kulonosen erdekes e ket mozgalom hatasa a vilag kulonbo
zo reszein elo gy6gyit6kra. 

A spiritualizmus - Alan Kardee francia ir6 konyveinek koszonhetoen 
mely es katalitikus hatast gyakorolt a del-amerikai misztieizmusra. Kardee 
temaja a lelek halhatatlansaga, a szellemek termeszete es az emberekhez fU
zada viszonya volt. Azt allitotta, hogy konyvet - mediumok kozvetitesevel 
- magasabb rendu szellemek rnondtak neki tollba . 

Mara a spiritualizmus hatasara olyan megszabadit6 ritusok alakultak ki, 
melyet a gy6gyit6k, rnediumok, sot olykor a modem orvosok es pszichol6
gusok is alkalmaznak Del-Amerikaban. 

Mikor eloadasokat tartottam az Elso Nemzetkozi 
Kongresszuson I985-ben Sao Paul6ban, latogatast tettem a Sao Paulo-i Spi
ritiszta Szovetsegben, amely szervezet egy nagy, iskolaszeni epuletben sze
kel. Irastudatlan szolgaktol az ugyvedekig, mindenfele tarsadalmi retegbol 
szarmazo haromezer-otszaz medium kezel itt hetente tizenotezer beteget, 
teljesen ingyen! Mivel a mediumok hisznek abban, hogy a szellemvilag 
gyogyitoi kozvetitokent hasznaljak oket, szarnukra becsilletbeli ugy, hogy 
ne fogadjanak el penzt, Munkajuk joreszt abbol all, hogy egy megszdllast 
megszilnteto folyamattal eltavolitjak a szellemeket. 

Itt, a szovetsegben hallottam azt is, hogy Sao Paul6ban minden otodik 
ember medium. Tizenketmi1li6ember el Sao Paul6ban! Raadasul Sao Paulo 
nem egy kiveteles hely; Braziliaban a mediumlet igen gyakori. 

Az Egyesillt Allamokban dr. Carl Wickland, a spiritualista pszichiatria 
egyik uttoroje harmine even at dolgozott olyan sulyosan zavart betegekkel, 
akikrol ugy erezte, hogy foldhoz koWtt szellemek tartjak fogva. Felesege, 
Anna - aki transzmedium volt - , lehetove tette, hogy a megszall6 szeIle
mek az 0 hangkepzo szerveivel beszeljenek. Mikol' megsz6laltak, 
Wickland beszelgetni kezdett velilk, es feltarta elottilk helyzetilket. Felvila
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gositotta oket a rajuk varo eletrol, es tavozasra beszelte ra oket. Nehany ma
kacs szellem eseteben az elektrosokk egy fajtajanak alkalmazasara keny
szeriilt, aminek segitsegevel erovel iizte ki oket a betegekbol, Hitt abban, 
hogy a segito szellernek egy csoportja - a Jotevok Gyiilekezete - kozremu
kodesevel volt kepes az entitasokat elmozditani , es hogy ezek a tovabbiak
ban is segitik oket a tulvilagon. 

Konyve, amely I924-ben jelent meg eloszor Harmine ev a halottak ko
zott cimmel, a megszabadito terapiak klasszikusanak szamit. Ebben felva
zolta a megszallottsag okozta elmebetegsegekkel kapcsolatos teoriajat, es 
hosszu reszleteket kozolt - a felesege kozvetitesevel torteno - szellemekkel 
valo beszelgeteseibol, Sir Arthur Conan Doyle, a spiritualista tudes, ezt 
mondta r61a es konyverol: "Meg sohasem talalkoztam olyan emberrel, aki 
ennyit tudna a lathatatlanrol. Senki ne mulassza el ezt a konyvet, akit erde
kel a megszallottsag vagy az elmebaj szellemek segitsegevel torteno gyo
gyitasa." 

Egy masik figyelemre melto ember, Edgar Cayce, a megszallottsagra, 
mint a betegsegek egyik f6 okara hivta fel a kozfigyelmet. Cayce, aki tanu
latlan fiatalember volt, es egy fannon nott fel Kentuckyban, eszrevette, 
hogy kepes ra, hogy hipnotikus transzba essen, es olyankor barmely terna
ban, barmely kerdesre valaszoljon. 1900-t61 halalaig, 1945-ig, tobb mint ti
zennegyezer transz "vizsgalatot" vegzett, tobbsegeben olyan beteg embe
rek szarnara, akiken a szabvanyos orvostudomany nem tudott segiteni. 

Es bar Cayce a Deli Fundamentalista Kereszteny Egyhaz tagja es biblia
szakerto volt, transzban az elmult eletekrol, a karmarol, a reinkarnaciorol , 
a meditaciorol, az emelkedo sikokrol, a tobbszoros testekrol, a szellem al
taI val6 megszallottsagrol es sok mas egyebrol beszelt. 

Ezekben a foldhoz kotott szellemekrol es az altal uk okozott elmebeteg
segekrol sz616 eloadasaiban Cayce tovabb ment, mint a kerdeskor legtobb 
szakir6ja, es a megszallottsag okakent bonyolult fizikai-erzelmi-mentalis es 
spiritualis okokat tetelezett fel. 

Transzallapotban a megszallas ellen Wbbfele gy6gym6dot emlftett: java
solta az arany testen be Iii Ii hasznalatat, specialis kisfesziiltsegii elektrosokk 
berendezesek alkalmazasat; az idegrendszer kapujanak felszabaditasara ge
rincmasszazst, valamint masszazst, etrendi reformot es meg sok mas terme
szetgy6gyaszati es spiritualis m6dszert javasolt. 

I982-ben egy brit pszichii:lter, dr. Arthur Guirdham A mentalis egeszseg 
szellemi dimenzi6i cimii konyveben erdekes kutatasi eredmenyekrol sza
molt be. Kovetkezteteseit Wbb mint negyven ev szakmai tapasztalataira ala
pozva allftotta, hogy a sulyos elmebetegsegek barmely formaji:lt okozhatjak 
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szellemek. Igen elkotelezett gy61$.yit6 volt, es rnodszerei nagyban hasonli
tottak Wickland modszereihez. 0 is elektrosokkot alkalmazott a makacs 
szellemek kiuzesere. 

Adam Carabtree, aki gyakorlo terapeuta es a hipn6zis elrneleti szakem
bere is egyben, szinten dolgozik a megszallo szellemekkel. A sokretii em
ber: Kutatdsok a megszallottsag es a tobbes szemelyiseg teriiletein cimu 
konyveben betegei koreseteit ketfele rendszerben is leirja, allapotukat a 
foldhoz kotott szellemek hatasaval vagy a szemelyiseg sokretii aspektusai
val magyarazza. Technikai leginkabb a rabeszelesen alapulnak, minthogy 
nem hasznal elektrosokkot. A megszallo szellemekkel is terapias kapcsolat
ba Iep, 

Ezrevel elnek a foldon a gy6gyit6k egy masik tipusahoz tartoz6 embe
rek, a samanok. A samanisztikus hagyomany - az irasossag elotti vilag 01'

vostudomanya es vallasa - negyvenezer evvel ezelotti idokbe nyu Iik vissza, 
es minden foldreszen megtalalhato, Az Egyesiilt Allamokban val6sziniileg 
az amerikai indianok gy6gyit6 orvossagos emberei es asszonyai a legismer
tebbek. E sarnanok sokfele szellemt61 eredeztetik gy6gyit6 erejtiket, es ku
lonbozo ritusokat alkalmaznak a negativ, megszallo szellemekkel szemben. 

Manapsag, mivel egyre szelesebb korben valnak elismertte gyogyito 
modszereik, e gy6gyit6 emberek orvosoknak es pszichol6gusoknak kezd
tek el tanitani a samanisztikus technikakat. Az amerikai indianok szellem
gy6gyit6 hite meg az akadernikus szkepticizmus fellegvarat, az amerikai 
antropologusok kozosseget is bevette. A samanizmus egyik legismertebb 
antropol6gus szaktekintelye, Michael Hamer, azzal kepesztette el kollegait 
es buvolte el diakjait, hogy egy samanisztikus gy6gyit6 tarsasagot hozott 
letre, Rendszeresen utazik a vilagban, es samanisztikus gy6gyit6 technika
kat tanit. 

Manapsag egyre nagyobb szarnban talalunk olyan szakembereket, akik 
kulonbozo megszabadito technikakat alkalmaznak. Ahogy egyre ismerteb
be valnak eredrnenyeik, ugy gyulnek az ujabb jelentkezok a tanfolyamok
ra. A fentebb emlitett szerz6kon kiviil rengeteg kival6 terapeuta dolgozik, 
akik naponta szabaditjak meg a betegeket benit6 erzelmi, mentalis, testi es 
spiritualis problemaikt61 es tiineteiktol azzal, hogy szabadon eresztik a te
rapias folyamat val6di alanyait, a tudatlan, elveszett szellemeket. 

Lattuk tehi:lt, hogy az irott tortenelem folyaman - es val6sziniileg sokkal 
korabban is - az emberek hittek a f61dhoz koWtt szellemek letezeseben. En
nek a hitnek semmilyen id6- vagy teriileti hamr sem allhatta utjat. Egysze
rii emberek, tanult tud6sok es nagy filoz6fusokjegyeztek el magukat e gon
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dolattal. Ez persze nem bizonyitek. A reinkarnaciohoz, a halal utani elet
hez, a lelekhez es sok mas elgondolashoz hasonl6an valoszirnileg a meg
szallo szellemek lete sem igazolhato, 

Szamornra, gyakorl6 terapeuta szamara a bizonyitas kerdese nem elso
rendii fontossagu. Bajban levo, boldogtalan, szenvedo emberekkel dolgo
zom - fizikai es erzelrni ertelemben egyarant -, ezert szamornra a legfonto
sabb az eredmeny. Mivcl a megszabaditasi terapia megszunteti a fajdalmat 
es a szenvedest, alkalmazasa - nezetern szerint - jogos. 

A halal folyamatanak mcgertese elengedhetetleniil szukseges ahhoz, hogy 
tovabb kutassuk a rnegszallas mogott rejlo okokat - es hogy gyogymodot 
talaljunk ra. A kovetkezo fejezetben a halal elrnenyerol es a halal utani al
lapotr61 lesz sz6 - ahogyan betegeim szamoltak be errol hipn6zisban. 

4 . Mi tortenik, ha meghalunl<? 

Gondolkoztak mar azon, hogy mi tortenik vel link, ha meghalunk? Klinikai 
eredmcnyeim azt mutatjak, hogy az eletfolYlal6dik a biol6giai halal utan. 
Betegeim, akik hipn6zisban a regebbi eleteikre is visszaemlekeztek, testuk 
halala utan is eppolyan "elonek" ereztek magukat, mint azt megelozoen. Az 
emlckek, a szemelyiseg, az erzekeles, az erzelmek es a gondolkodas toret
lenill folytat6dott tovabb. Az elmult eletekbe val6 hipnotikus regresszi6 
megerositeni latszik a lelek halhatatlansagat. 

A "klinikai halal" vagy a .Jialalkozeli elmeny" kutat6i is a betegeimevel 
alapvetoen rnegegyezo tapasztalatokr61 szamolnak be. Tobbszaz olyan em
bert kerdeztek ki, akik tulajdonkeppen mar meghaltak, csak kesobb ujra
elesztettek oket. Dr. Raymond Moody tiel az elet ulan cirrui, 1975-ben 
megjelent konyve nagy lendiiletet adott a klinikai halal vagy halalkozeli el
meny vizsgalatanak, es a kutat6k sok dologban mar teljes egyetertesre ju
tottak. 

A betegeim tobbsege altai hipnozisban felidezett elozo inkarnaciok ha
lalelmenyei is meglehetosen hasonl6ak voltak. 

Ugy tunik, hogy a halal nem mas, mint az ontudat elvesztese nelkuli 
lagy, termeszetes atmenet a szellernvilagba. Betegeim azonnali rnegkony
nyebbulest ereztek, es elmult a testuk elhagyasa elotti pillanatban erzett faj
dalorn, szenvedes es felelern. Majdnem mindegyikuk ernelkedesrol es lebe
go erzesrol szamolt be. Tisztan lattak maguk alatt a testuket, es mindent, 
ami azzal torrent. Az is gyakran megesett, hogy megprobaltak csaladjuk 
tagjait meggyozni arr61, hogy elnek es j61 vannak. A szabadsag csodalatos 
erzesevel eltelve egyre tovabb emelkedtek egy fenyes, feher feny fele. Ha
lott szeretteik es gyakran egy boles, megnyugtat6, magasrendii vezeto ki
sertek oket. Tokeletes testben talaltak magukat; minden hianyossaguk el
mull. Ha vakok voltak, most tokeletesen lattak; ha suketek, most mindent 
elesen hallottak. Ha testuk egy aut6baleset kovetkezteben osszeroncsolo
dott, most ismet egeszek es erintetlenek voltak. Csodalatos m6don szellem
testuk eppolyan valosagosnak es szilardnak latszott, mint egykori fizikai 
testuk, 

Ha tovabb tartott a hipnotikus regresszi6, a betegek egy rnasik vilagban 
valo gazdag, teljes letrol szarnoltak be. Egy bizonyos pillanatban - boles ta
nacsadoik oldalan - filmkent nezhettek vegig eppen elhagyott eletuket. 
(Hasonlokeppen, azok az em berek, akik majdnem megfulladtak vagy eppen 
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esak megmenekultek a halal elol, gyakran szamolnak be arr61, hogy egy 
pillanat alatt lepergett szemuk elott az eletuk.) E visszapillantas celja ket
segtelenul az volt, hogy lassak: hoi feleltek meg eletiik fontos kihivasainak, 
es hoi buktak meg a vizsgan. Szellemtanacsadoik megmutattak, hogy mit 
kell meg megtanulniuk ahhoz, hogy tovabblephessenek a fejlodes utjan. 
A kovetkezo megtestesulest mar e tudas alapjan tervezhettek meg. 

Dosszieim tele vannak a tipikus halalelmenyrol sz616 regresszi6k jegy 
zokonyveivel. A kovetkezo egy huszonhat eves ferfi betegtol, Joe-tol szar
mazik, aki depresszi6ban, kr6nikus horghurutban es egy eleg kulonos aller
giaban szenvedett; valahanyszor tejet ivott vagy di6t evett, azonnal vastag 
valadek kepzodott a torkaban, amely esak fokozta arnugy is allando koho
geset. 

Mikol' hipn6zisban arra kertem, hogy menjen vissza az allergiajaert fele
los esemenyhez, egyszer esak a tizenkileneedik szazadban, Gruziaban talal
ta magat, Frusztralt, dilhos gyerekkorr61beszelt, amelynek soran verekede
sek provokalasaval vezette Ie felgyillemlett duhet. A verekedesekben - ha
talmas testmeretei miatt - mindig konnyeden gyozott. Huszeves sem volt 
meg, mikor mcgolt egy ferfit, majd a szovetseges csapatokhoz menekult. 
Tovabbi hipnotikus szuggeszti6 utan - amellyel arra biztattam, hogy men
jen kozvetlenul az allergiajat kivalto okhoz - a kovetkezoket mondta: 

Nekidolok a fanak, es a dobos fiu aludttejet Wit a kicsorbult bogrembe, 
Az Iyukas, igy olyan gyorsan kell innom, ahogy esak lehet, nehogy mind 
kifolyjon. Hikorimogyor6t eszem, ami itt a foldon terrnett. .. mar hetek 
6ta nem ettilnk rendes etelt. A fak mogott egy lassu folyasu, saros foly6t 
latok. A tobbiek napoznak vagy a fak alatt eszik a hikorimogyor6t, mind
nyajunkon szakadtan 16g a szurke egyenruha. Nagyon faradt vagyok. .. 
szokesre gondolok. Egesz eletemben verekedtem, de most olyanok ellen 
kell hareolnom, akik nem hagyjak magukat. .. es en felek toluk. A kozel
ben nem latok tul sok puskat, cs amit latok, azok sinesenek megtoltve.. . 
mar hetek 6ta nines loszertlnk. Radobbcnek, hogy a nalam leva kesben 
bizhatok csupan - ez az egyetlen fegyver, amivel megvedhetern magam. 
Fut6 labak es patak zajat hallom.. . most ktirtszot es uvoltest. .. lesbol ta
madtak rank! 
Folugralunk es megpr6balunk atjutni a foly6n. A labam alland6an bera
gad a kovek koze. Ott jonnek magottilnk, puskaval lonek bennilnket, es 
mi visszafordulunk, hogy harcoljunk, bar legtabbilnknek puskaja sin
esen. Ket katona ram ugrik, es a karomat a hMam mage feszitve a viz ala 
nyomnak. Sikerill kiemelnem a fejemet a vizbol, de ekkor egy fiatal ko
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lyok gyulolettol izz6 tekintettel a puska tusaval kezd iitni, es vizi

patkanynak nevez.
 
Fuldokolom, es nyelem a vizet. (Hosszu szunet.) Most olyan lebego er

zesern van, mintha kiernelkednek a testcmbol, ugyanakkor latom, ahogy
 
a testem a tobbi ismeros fiu testevel egyillt lefele uszik a foly6n. Korbe

nezek, es latom, hogy ok is kiemelkedtek a testukbol. Megfordulok, es a
 
nagyapam arany fenyben uszo alakjat pillantom meg. Megsz6lal: "Gye

re, ocskos, vege a habonmak.' Nehany ismeros fiu is velunk tart; szeret

tek a varosban a nagyapamat. Nekik is odasz61 : "Gyelt ek esak ti is,
 
mind. Nektek is vege a haborunak.'
 
Nagyon megkonnyebbulok. Zongorasz6t es mas hangokat is hallok;
 
egyet nagyon, nagyon tisztan, Ugy hangzik, mintha szikrazna valami, es
 
en magam is, mintha szikra volnek, meg minden mas is korulouem. Tisz

tan, megis igen gyorsan peregve latom a vilagot, mintha minden nagyon
 
nagy sebesseggel mozogna.
 
Latom azokat a dolgokat, amiket nem j6l csinaltam. A hang elmondja a
 
hibaimat, s en tudomasul veszem, anelkul hogy rosszul ereznem magam
 
miattuk. Tudom, hogy meg kell tanulnom legyozni a duhornet, es hogy
 
nem szabad ennyire onzonek lennem. Azt hiszem, vegul rnegegyeztunk
 
az aranyfenyben uszo hanggal.
 

Hipnotizalt betegeim legtobbje hasonl6an egyszeru es elore megj6solha
to halalelmenyrol szamolt be, mint Joe. Bar idonkent voltak ettol elegge el
teroek is. Az egyik vilagbol a masikba val6 sima atrnenet erzese helyett ne
banyan arra emlekeztek, hogy rettegve menekultek a Feny elol, vagy hogy 
elfordultak halott (lelki) rokonaikt61 , vezetoiktol. Sokan, mivel tovabbra is 
elonek ereztek magukat, eszre sem vettek halalukat; tcljesen megzavarod
tak, es felelern vett rajtuk erot - kulonosen akkor, amikor hiaba probaltak 
hatni az elokre. Ezek az emberek fOldhaz kotottek maradtak - nem tudtak 
elszabadulni a fizikai sikr61 - annak ellenere, hogy meghaltak. 

Ugy tunt, hogy ezek kozill a szellemek kozul nehanyan elo embereket 
szalltak meg, vagy osszeolvadtak veluk. Ezt a folyamatot nagyon pontosan 
mutatja be egy fiatal no, Linda regresszioja, akit olyan sulyos depresszi6
val kezeltem, hogy minden pillanatban fennallt az ongyilkossag veszelye. 
A hipnotikus munka soran egyszer esak egy ilyen "hontalan" szellem, egy 
komor hangulatu ferfi helyeben talalta magat. A kovetkezo reszlet a ferfi 
halala elotti percekben kezdodik: 
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Nagyon rosszul erzern magam. Kiborult, duhos es zavart vagyok. A fe
lesegern hutlen volt hozzam, (Sir.) A Ielesegem gyonyoni, boldog 
ember es en nem vagyok az... de 0 kepes ana, hogy j61 erezzern vele 
magam. Nagyon faj, hogy hutlen volt hozzarn, Szuksegern van ra! Meg
probaltarn olyanna valni, amilyennek latni akart, de megsern szeret. 
(Hosszu szunet.) 

Latok egy majdnem szaraz folyot, ami felett hid ivel at. (Szunet.) Most 
a hidon allok... nem akarok tovabb itt maradni. Tul fajdalmas ez az 
egesz. Barmi mas jobb lenne, mint ez. Semmi sem tart mar itt. . . semmi 
sem kenyszerit. Dgy erzern, elmegy az eszern. (Szunet.) Atmaszorn a 
korlaton... leugrom. 
Ott fekszem a folyomederben. (Hosszu szGnet.) Nagyon furcsan erzem 
magam... a testemben nagyon mulatsagos erzes jelentkezik. Fel tudok 
allni, es latom a testemet a homokon. De meg itt vagyok! Hogy a fene 
egye meg! Ez igy nem igazsag! Iszonyu duhot erzek . .. hat ez nem jott 
be. Ez nem igazsag! Nagyon meg vagyok ijedve. Ragyogo fenyesseget 
latok magam korul, minden fenylik... es en gyulolom ezt. (Szunet.) Sze
retnek elmenni. Lefele futok a folyomederben, el a testemtol. Bokrok es 
fak koze futok, mert itt valamivel sotetebb. De valami nem j61 van - va
lami nem jol van igy! Nern ertern. Nekifutok egy fanak, es kereszttilme
gyek rajta. Megrernulok es osszezavarodom . Egyaltalan nem tetszik ez 
nekem! Olyan, mintha yak lennek, es mindennek nekiutkozve keresnern 
a targyakat, Most lefekszem itt egy kicsit. .. 

Ugyanezen ules alatt a ferf - vagyis most szellem - felidezte vonzoda
sat egy fiatal lany irant, majd azt, ahogy kesobb rnegszallta ot: 

Olyan egyedtil erzem magam. Mar hosszu ideje. Egyediil vagyok, felek
 
es merges vagyok. Dgy erzem, mintha oroktol fogva itt lennek, Embere

ket hallok; mulatnak, A parton jatszanak, Felmegyek hozzajuk, de eszre
 
sem vesznek. Miert nem tudnak segiteni? Miert nem segitenek? En olyan
 
boldogtalan vagyok, ok meg olyan boldogok. Ez feldOhit!
 
Ott van egy gyonyoru fiatal lany, oly szep es boldog - de meg csak egy
 
pillantasra sem meitat - , meg csak eszre sem vesz. (Linda az oklt~t raz

za, majd zavartan nez.) Megpr6baltam megiitni; nem ertem; nem ertem,
 
mi tOrtent.
 
Most olyan, mintha vele lennek; reszeve vaitam valahogy. Most mar sok

kal jobb. Mar sokkal melegebb . 6 tovabbra is nagyon boldog, en pedig
 
meg mindig nagyon szomorU vagyok, de azert azt is erezni tudom, amit
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o erez. Szeretem, ha orul. De mindig csak 6 szorakozik - ez ismet feldtl
hit. (Hosszu sztmet.) Na, most mar nem erzi olyan j61 magat, mint ez
elott. 

Ugy latszik, a szellemek vegul mindig elerik a Fenyt - meg akkor is, ha 
elobb evtizedekre itt ragadnak a fizikai vilagban. Az ongyiikosok kozul na
gyon sokan maradnak itt diszkarnaciokent, es tovabbra is eppolyan rosszul 
erzik rnagukat, mint a halaluk elotti percekben - egeszen addig, amig meg 
nem "menti" oket egy segito szelIem, vagy ok maguk meg nem szallnak 
egy gyanutlan el6 embert. Am az is elofordul, hogy az ongyilkos rogton el
eri a Fenyt. 

A Feny fele vezeto utat erdekesen irta Ie egy depresszios beteg, aki ujra
elte az eloz6 eleteben elkovetett ongyilkossagot. Halala utan evekig a foldi 
sikon idozott, Mikor felidezte ezt az elmenyet, tovabbmozditottarn abba az 
idobe, amikor a szellem megtalalta a Fenyt. 

Hosszu ido telt ei. Ossze vagyok zavarodva . .. kovalygok. Probalok job

ban ontudatra ebredni. Probalok, de nem sikerul. Latom a Feny emleket,
 
de nem talalorn sehoi. Valahol vilagit, de nem itt. Feltunik, majd megint
 
eltunik, Nem tudom, hogy. . . csak keresem tovabb. Tudom, hogy a Feny
 
jelent valamit. Ha jon, jobban erzern magam. Beke szall meg felulrol.
 
Tudorn, hogy kozelebb kell kerulnom hozzam, Tudom, hogy meg kell ...
 
Meg kelt taldlnom. Magamba kell olvasztanom azt a beket.
 
Jon... mar jon. Valaki segit. Valaki vezet. Valaki segit, hogy megtalaljam
 
a bekem... hogy megtalaljam magamat. .. a belso lenyernet. .. a celo

mat. .. a sorsomat.
 
Csatlakozom a Fenyhez. A Fennyel letezni kezdek; de a Feny nem a ve

getjelenti. A Feny a kezdet. Tobb ez nekem mint puszta feny, Szellemek
 
vannak a Fenyen tul. Szellemek, olyanok, mint en.
 
Bolyongok a Fenyben. Vannak szellemek, akiknek ez sokkal konnyebb,
 
Olyan gyorsan mennek el mellettem! Nehanyuk csak nehezen tartja ve

lem a lepest. Probalok tobbet megtudni a Fenyrol. Mi van a masik olda

Ion? Mi az, amitol ezek az emberek ... ezek a szellemek odamennek? Mi

ert? Mi ez?
 
J6 erzes itt bent lenni. Mulik a hideg .. . mar el is mult. Fon6sagot erzek.
 
Meleget. .. beket, de nem teljes beket. Meg tObb beke es boldogsag van
 
a Fenyen tui. Szinte latom. Erzem. Tudom, hogy ott van. Bar nem kony

nyu odajutni.
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Valaki segit. Megbotlom es elesem. Oh! A vezetorn segit. Rengeteg szel

lem van itt, es mindegyikkel tudok beszelni . Nagy-nagy boldogsag fog
 
most el. Boldog vagyok. Boldogabb vagyok, mint eddig barmikor. Oro

met erzek , Nem vagyok egyedul tobb e. Valahova tarto zom .
 
A Feny ott van mogottem, Kek a szine... most kn stalyosan kek, Meg
 
mindig ott izzik mogottem, de mar minden kek . Ez.. . ez maga az egy

seg, Valarni olyasrninek a kezdete, amit eddig nem ismerhettem. Ez ~z
 

egyuttlet. . . az egyutt leves . .. Nem tudom, miert vannak mind velem. Es
 
en is egyGtt vagyok veluk.
 
Elhagyorn a fajdalmaimat. Boldogga tesznek. Erot adnak, megszuntetik
 
a zavaromat, vezetnek az erzekeiken - gondolataikon - , tapasztalataikon
 
keresztul. De most mindez megszunik . . . Vege!
 

Betegeim regresszi6ib61 ugy tunik szamornra, hogy a Fenybe val6 beha
tolas univerzal is elmeny. A Fenyt magat kulonbozokeppen irjak Ie; nevezik 
.Jstenn ek", .feltetel nelkilli szeretetnek", "gyonyorii, naps zeru fenynek", es 
legtobbszor leirhatatlanul szepnek es csod alatosnak tartj ak. Tipikus elmeny 
a kovetkezo: "Most meleg van, es biztonsagban erzem magarn. Bizonyara 
ez lsten. Erzem, hogy minden ballepes emet megbocsatotta." 

Egy rnasik, szinten gyakran elofordulo elrnenyre egy pelda: 

Meg nem akarok menni . Nem! A baratornmal akarok maradni. A veze
torn azt mondja, hog.y ez nem lesz j6 nekem. Bucsuzzak el tole, es 16p
jek tovabb , Elindulunk. Mindent elaraszt a fenyl Egyszeriien gyon yoru. 
Es meleg. Hirtelen igazan j61 erzern magam. Valoban boldog vagyok! 
A vezetom velem egyutt nevet. Azt mondom neki, hogy vissza kell men
nem a baratomhoz. Azt mondja, hogy ez nem lehetseges, es hogy meg 
kell tennem bizonyos dolgokat. Minden rendben. Teljesen mindegy, 
hogy mit tettel vagy rnondtal. Minden j61 van igy. Olyan j61 erzem rna
gam! 

Lathattak , a halal gyonyoru elmeny, ha az egyennek sikerill atjutnia a 
Fenybe, Most itt az ideje, hogy megvizsgaljuk: miert allnak ellen megis oly 
sokan e tapasztalatnak , es miert maradnak saj at testilk nelkul is itt, a fizikai 
vilagban, miert Itelik magukat tudatlansagbol szanalmas, foldhoz kotott 16t
reo 
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5 . Miert maradnak koztunk a 5zellemel<? 

Klinikai tapasztalataimra tamaszkodva nehany egyszeru magyarazatot ta
laltarn arra, hogy bizonyos entitasok miert maradnak itt, az anyagi sikon, 
ahelyett hogy befejeznek a szellemvilagba vale atmenetuket. A leggyako
ribb okok a tudatlansag, a zavar, a felelem (kulonoskeppen a pokoltol val6 
felelern), bizonyos cl6 szemely ekhcz vagy helyekhez, avagy az alkoholhoz, 
dohanyhoz, etelhez , szexhez vale szenvedelyes, rogeszmes kotod es. Ezen
kivul a rossz ertelernben vett befejezetlen Ugyletek is gyakran kenyszeritik 
a szellemeket arra, hogy itt maradjanak a fizikai vilagban , Vannak olyanok 
is, akiket a bosszuallas szandeka tart itt. 

A hipnotizalt betegeken keresztul e szellemekkel beszelve azt is megtud
tam, hogy nehanyan eletukben annyira meg voltak gyozodve arrol, hogy 
semmi sines a halal utan, hogy egyszeruen nem lattak meg az ertuk jav6 
csaladtagja ikat vagy vezetoiket. Ehelyett celtalanul es zavartan kovalyog
tak, es ez a tudatlan allapot sokszor eve kig tartott. 

Ha megkerdeztem, rendszer int tagadtak, hogy halottak volnanak, es va- I 

lami ilyesmit mondtak: 
- Ha valaki meghalt, akkor meghalt! En most itt vagyok, es eppen annyi 

ra vagyok halott, mint maga! 
Ha hipnozisban visszavittem oket a halaluk idejere, es megkertern oket, 

vessenek egy pillantast elett elen fizikai testukre, visszautas itottak ezt, vagy 
azt allitottak, hogy alszanak, vagy hogy az a test valaki masnak a teste. 

Annak erdekeben, hogy meggy6zzek egy kulonosen makaes entitast ar
r61 , hogy a teste igenis meghalt, visszavittem 6t a halala idejere. Hevesen 
allitotta: 

- Csak alszom .. . egy szatena gyban alszom. Nern vagyok halott, 6rti?! 
Nem! Nem latok - nem akarok latni tobbet! - Pereekkel kesobb felismerte 
nehany szellemrokonat, koztuk halott ferjet es kozeli baratait. Ekkor azt 
mondta: 

- Na ne mondja, hogy halott vagyok. Nem vagyok halott l Ott van Betty. 
6 tenyleg halott . Azt akarja, hogy menjek el hozza, De nem mehetek vele, 
mert 6 halot1. Betty ram kiabal, hogy "Halott vagy, halott vagy" , de nem, 
en nem vagyok halott! 

Miutan tovabb beszelgettem vele a hahll tenneszeter61, vegGl kepes volt el
fogadni val6di helyzetet, es keszsegesen elindult ferje es Betty kisereteben. 
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Nehany ember olyan melysegesen zavarodott volt halala idejen, hogy 
egyszeriien eszre sem vette, hogy meghalt. Ez kulonosen jellemzo volt az 
ongyilkosokra. Kozuluk nagyon sokan - bar nem mindegyikGk - bolyong
tak celtalanul, es tettek hiabavalo kiserleteket arra, hogy erintkezesbe lep
jenek az elokkel. Ez tortent azzal a korabban ernlitett emberrel is, aki a hid
rol Ieugorva olte meg magat. Latta sajat testet a homokon, de nem fogta fel 
halalanak tenyet, Kesobb azt sem ertette, hogy miert nem valaszoltak neki 

a parton levo emberek. 
Lattam olyan eseteket is, ahol az 6ngyilkosok atestek a norrnalis halal fo

lyarnatan. Mindazonaltal ugy latszik, hogy az ongyilkossaggal csak el
odazni lehet a vizsgat, es csak kesleltetni lehet a spiritualis fejlodest, mert 
valamelyik elkovetkezo eleteben az egyen ismet olyan helyzetbe fog kerul
ni, ahol valasztania kell az ongyilkossag es egy masik megoldas kozott, 

A hirtelen, varatlanul meghaltak kozott is nagyon gyakori a zavart tudat
allapot, Egyesek orakig, napokig, sot neha evekig is ott maradnak, ahol 
meghaltak. Egy zenesz fiatalember, aki aut6balesetben halt meg, ott maradt 
a helyszinen, es figyelte, amint testet beteszik egy muanyag zsakba - anel
kGI, hogy megertette volna az esemeny jelentoseget. Azutan - mivel egye
dGI erezte rnagat - elment annak a motelnek a halljaba, ahol jatszani szo
kott, es nagyon rnegdobbent, amikor senki sem vette eszre, es senki sem 
sz61t hozza, Kesobb meg viccelodott is, amikor eIT61 beszelt: 

_ Ugy ereztern magam, mint Caspar, a nyajas kisertetl 
Egy masik ferfi, aki szinten aut6balesetben halt meg, tobb mint huszon

negy orat toltott teljesen osszezavarodva a baleset helyszlnen, es csak ba
multa azt a helyet, ahol a kocsija lerohant az utrol es belezuhant a foly6ba. 
Ezutan hazatert, es hiaba probalt sz6ba allni a csaladjaval. 

Egy tizeneves fiu, akit arcon lottek, egyszeruen nem volt kepes otthagy
ni 6sszeroncsol6dott tester . lgy emlekezett: 

_ Ossze voltam zavarodva. Nem tudtam, mi t6rtenik. Teljesen elvesztem. 
Azt sem tudtam, hova menjek. Emlekszem, hogy az, aki lel6tt , egyszcruen 

csak elhajtott, es otthagyott engem. 
Mas entitasok bevallottak, hogy annyira szegyelltek magukat multbeli 

tetteikert, hogy nem akartak talalkozni szeretteik szellemevel. Azok, akik 
nagyon vallasos szellemben nevelkedtek, gyakran rettegtek att61, hogy a 
pokolba kell menniGk. E remGlt szellemek sokszor ketsegbeesetten utasitot
tak vissza a halliluk idejen megjelen6 segit6ket. 

Volt olyan is, aki t6bbsz6ri pr6balkozasra sem akart anyjaval a szellem
vilagba terni, mert sz6myu bunbanatot erzett korabbi 6rd6gimadasaert. 
Ugy gondolta, hogy anyja sohasem fog megbocsatani neki, mivel az elete
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ben hithu katolikus volt. A megszabaditas vegill csak akkor sikerlllt, ami
kor az anyjanak sikerult 6t meggy6znie aIT61, hogy teljes mertekben meg
bocsatott. 

Egy masik megszallo szellem, egy fiatal fekete haborus veteran, kabito
szeres utcai rabl6, aki vegul ongyilkossagot kovetett el, eloszor nem akart 
az anyjaval es nagynenjevel elmenni a szellemvilagba. 

- Tul j6k ok enhozzam; en nem mehetek oda, ahova ok mennek, mert en 
gonosz dolgokat kovettem el; ittam, es kiraboltam az embereket - vallotta. 

Egy fiatal lany, aki szilardan hitt abban, hogy ongyilkossagaert a pokol
ban kell bunhodnie, elhuzodott a segito szellemek elol, Vegul ugy ment el, 
hogy anyja sz6 szerint elrangatta ot. 

Az elokhoz val6 rogeszmes ragaszkodas szinten arra kenyszeritett ne
hany entitast, hogy a fold kozeleben maradjanak. A szulok azert maradtak 
itt, hogy "segitsek" gyerekuket; a hazastarsak szerelmi kapcsolatban ma
radtak egyrnassal. De - akar a legjobb szandek ellenere is - a szellemek ra
gaszkodasa mindig komoly problemakat okozott: a tulsagosan vedelmezo 
szulok akadalyoztak gyermekeik testi es szellemi fejlodeset, mert belejuk 
oltottak sajat felelmeiket; a szerelmes hazastarsak igenesak kikeltek ma
gukbol, mikor az ozvegy meghazasodott, es sokszor szandekosan tettek 
tonkre az uj hazassagot, 

Egy esetben egy fiatalember az ot balvanyozo occse mellett maradt, 
hogy "segitsen" neki. Mivel az entitas kabitoszeres volt, az occse is hama
rosan marihuanat kezdett szivni - majd mas szerekre is raszokott, 

Kulonosen megragad6 eset volt, amikor egy egyutt erzo sebesz, aki hir
telen aut6balesetben halt meg, visszatert a sajat korhazaba, es egy eppen 
id6 el6tt megszuletni keszulo magzat testebe huzodott be. Tettet igy magya
razta: 

Ez a kis csoppseg tul koran - het es fel h6napra - szuletett volna meg, es 
meg nem is volt masfel kiI6 . . . nonie kellett meg. Tu]sagosan gyenge volt 
ahhoz, hogy segitseg nelkGI is eletben maradjon. En adni tudtam neki va
lamit; erot, amig 6 maga nem lesz eleg eros. Olyan esopp kis teremtes 
volt, olyan paranyi. SZGksegem volt ra, es neki is sZGksege volt ram. 
Meg rengeteg dolgot szerettem volna atelni; vele egyGtt megtapasztal
hattam azokat a vagyott dolgokat, amelyekre nekem nem maradt id6m. 

Husz evvel kes6bb, mikor eltavozott, a beteg azt mondta r6la: 
- Kedves volt hozzam, de ugy erzem, annyi terhet levett a vallamr61, 

hogy nem is volt eselyem a fejl6desre. 
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Egy masik szellem - egy anya, akinek meghalt a lanya - azert nem akar
ta elhagyni a betegemet, egy tizenhet eves lanyt, mert az a sajat lanyara em

lekeztette ot. 
De a megszallo entitasok nem min dig ilyen j6 szandekuak; sokszor 

rosszhiszemuek, sot egyenesen bosszualloak is lehetnek! Tobb olyan bete
gem is volt, akiket elhunyt haragosuk szelleme fertozott meg. Am sokakat 
olyan gonosz entitasok ostromoltak, akiket eletukben meg csak nem is is
mertek. Az is elofordult neha, hogy egy szellem azert zaklatott valakit, mert 
gyulolte az illetot megszallva tart6 szellemet! 

Egy kozepkoru not tobb entitas szallt meg, koztuk ket nover is. Kiderult, 
hogy az idosebb never csakis azert lakott a betegemben, mert rogeszmesen 
kovette a hugat, hogy tovabbra is uralkodhasson rajta. Mikor a fiatalabb 
testver vegul szeretteivel eltavozott, betegem nagy megkonnyebbulesere ez 
az entitas is elment. 

Mint ahogy akadnak olyan emberek, akiknek a gondolatai csak a bosszu
alias korul forognak, ugyanigy vannak hasonl6an gondolkod6 szellemek is. 
Ezek - peldaul a gyilkossagok aldozatai, vagy azok, akik ugy erzik, hogy 
komoly serelern erte oket eletiikben - azert maradnak a halaluk utan is itt, 
hogy zaklassak "megront6ikat". 

Mivel eletukben is alacsonyabb volt a rezgesszamuk, mint a legtobb em
bemek, konnyebben ragadnak itt a foldon - hasonl6an a bunozokhoz es a 
szenvedelybetegekhez. Volt, aki szabalyosan meg akarta olni az altala meg
szallt szernelyt, Erre pelda Peter es Barbara esete, amit a kilencedik es a ti
zedik fejezetben olvashatnak el. 

Gyakori eset, hogy a szellemek azert kotodnek tovabbra is a foldi sikhoz, 
mert rogeszmesen ragaszkodnak egy helyhez, altalaban a volt otthonukhoz 
vagy birtokukhoz. Volt egy rejtelyes esetem, amikor egy nonemii entitas 
meg kislany koraban szallta meg betegemet - akkor, amikor a kislany csa
ladja az otthonat epitette azon a foldon, ami nyolcvan evvel azelott a szel
lem birtoka volt. Ez a bosszuszornjas szellem eloszor a kislany szuleire pr6
balta kionteni a diihet, de mivel a szulok auraja nil erosnek bizonyult, ve
gill heteves kislanyuk lett az aldozat. A megszallas pillanatatol fogva a kis-

I lany szernelyisege alapvetoen megvaltozott; lehetetlenul szegyenlos lett, es 
szinte egyaltahln nem mert masok elott megsz6lalni. 

A hipnotikus regresszi6ban kiderillt , hogy a megszall6 entitast annak 
idejen a gunyol6d6 tomeg szeme lattara, nyilvanosan akasztottak fel gyil
kossagert. Utols6 emleke a "gyUlolkodo arcok tengere" volt. Ez a nyomo
rult szellem ehhez a traumatikus elmenyhez kapcsol6d6 erzelmeit vitte at a 
megszallt kislanyba. Mikor vegUl eltavozott, betegem azonnal megszaba
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dult a beszedhibajatol es a felelmeitol, es minden szorongas nelkul tudott 
cloadast tartani a templomban. 

Az egyik legerosebb szal, amely a fizikai vilaghoz kotheti a szellemeket, 
az alkohol , a dohanyzas, a kabitoszer, a szex, vagy akar az eves szenvede
lye. Ha valaki ugy halt meg, hogy egy ilyen szenvedely rabja volt , halala 
utan azonnal ellenallhatatlan vagyat erez a szer vagy az erzes utan. Nem 
akar eltavozni a szellemvilagba, hanem elvakultan csak e surgeto szukseg 
kielegitesere torekszik, A szellemsegitoket es a vezetot eszre scm veszi; a 
Ragyog6 Feny eszrevetlen marad. 

Nagyon sok szenvedelybeteget kezeltem mar. Azok a szellemek, akik 
valamilyen szenvedely rabjai, hajlamosak arra , hogy az elo szenvedelybe
tegek es azok kedvenc helyei kore gyUljenek, hogy ujra atelhessek azt, ami 
valaha eletuk vezermotivuma volt. Es - rniutan megszalltak valakit - valo
ban at is elik mindezt ujra . Ettol kezdve ok iranyitjak az egyent, es barmely 
pillanatban barrnire rakenyszerithetik, ha akarjakl 

A kabitoszeresek es az alkoholistak szinte mindig egynel tobb szenve
delybeteg szellemnek .adnak szallast", Egy negyvennegy eves gy6gyult al
koholista not, aki mar tobb mint negy eve nem ivott, de meg mindig mely 
depresszi6t61 es szorongasos rohamoktol szenvedett, tizennyolc alkoholis
ta entitas tartott megszallva, amelyek kozul nehany mar tizeves kora 6ta ve
Ie volt! 

A kabitoszeresek es az alkoholistak szinte ajtot nyitnak a megszallassal 
azzal , hogy maguk kore vonzzak a hozzajuk hasonl6 szellemeket. Am 
akadnak olyan esetek is, amikor valaki egyszeruen csak rossz helyen es 
rossz idoben fordul meg valahol - egy barban vagy egy hazibulin - , ahova 
mar termeszetszenileg odagyultek az e szereket elvezni kivano szellemek. 

Ha valaki felbehagyott egy fontos munkat, gyakran kenyszert erez arra, 
hogy befejezze. Ez meg a halal utan is folytatodhat, ami gyakran koti a szel
lemeket az anyagi vilaghoz, Mivel e szellemek hiaba probaljak ok maguk 
befejezni a munkat, vegul egy elo embert szallnak meg, aki helyettuk el es 
dolgozik. Ilyenkor a megszallott megrnagyarazhatatlan kenyszert erez arra, 
hogy olyan dolgokat csinaljon, amelyek regebben egyaltalan nem erdekel
tek. 

Attol fiiggetlenill, hogy milyen sZilkscgleteket probalnak ketsegbeesetten 
kielegiteni , a foldhoz kotOtt szellemek merhetetleniil frusztnlltak, zavaro
dottak es boldogtalanok. Nem talalnak b6ket es tart6s kielcgillest, mig mas 
ember testeben laknak. Valoban elveszert lelkek,' akik nem is tudjak , hogy 
milyen karokat okoznak maguknak. 
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Mit sem sejto gazdaik eletere es viselkedesere gyakorolt hatasuk mindig 
negativ, esetenkent vegzetes hatasu lehet! A kovetkezo fejezetben bemuta
tom, hogy hogyan hatnak aldozataikra a fdldi sikon csapdaba esett szelle
mek. Megisrnerl-etik a kulonbozo tilnetcsoportokat es a megszallas okozta 
problemakat. 
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6. A megszallottsag kovetkezmenyei 

Ugy latszik, hogy a foldhoz kotott entitasok - Iegyenek ezek diszkarnaciok 
vagy testbe koltozottek - pontosan olyanok maradnak, mint a halaluk elot
ti pillanatban voltak. Olyan ez, mintha .megderrnedtek" volna; egesz foldi 
tartozkodasuk alatt semmit sem valtoznak, es semmilyen tapasztalatb61 
nem tanulnak. Tovabbra is a regi m6don viselkednek, rnegorzik eloiteletei
ket, szenvedelyeiket, kepessegeiket, regi erdeklodesuket, felelmeiket es 
fuggoben maradt tlgyeiket. Ha halaluk orajan testi fajdalmat ereztek, e faj
dalom tovabbra is megmarad, akar evtizedekig! Ha altattak oket, vagy al
kohol vagy mas legalis vagy illegalis drogok hatasa alatt alltak, akkor hal a
luk 6ta folyamatosan ugy erzik, mintha kivul lennenek valamin, mintha az 
urben bolyongananak, Azok a megszallo szellemek, akik ongyilkossagot 
kovettek el, tovabbra is elhagyatottnak erzik magukat, "gazdajuk" atelt el
menyeitol teljesen fuggetlenul. Tovabbra is sivar, elkeseredett hangulatban 
maradnak. 

A msqszallas fokozatai 

A rnegszallas rnerteke a teljestol - mikor az eredeti jellem szinte teljesen 
kicserelodik - az elhanyagolhat6ig terjedhet. Ez tobbek kozott att61 is fiigg, 
hogy milyen az egyen belso ereje a megszallo szellemek erejehez kepest, es 
hogy milyen korulmenyek - stressz, betegseg, kabltoszer hatasa stb . 
gyengitik az adott pillanatban a rnegszallt szemelyt, 

Minel inkabb lemond valaki sajat tudatanak kezben tartasarol, annal na
gyobb hatassal lesznek ra a megszallo szellemek. Ha valaki iszik, sot be is 
rug, ezzel akaratlanul is atadja az iranyitast az entitasnak . Az ernlekezetki
eses az ontudat teljes - bar csak idoleges - osszeomlasara pelda, Ezert 
mondjak az ilyen emberrol a tobbiek: "Teljesen mas ember lesz, ha berug". 
Es ez 19y is van! Ez alatt az ido alatt az illeto semmi szerepet nem jatszik 
sajat eleteben. 

Az eletkor szerepe a megszallas idejen 

A megszallas egyik legfontosabb tenyezoje az eletkor, Nagyon sok bete
gemet meg kisgyermekkent szallta meg szellem, leggyakrabban a mfitetek 
- peldaul mandulamfitet - vagy sulyos betegseg miatti korhazi kezeles ide
jen. Egy ilyen erzekeny korban szerzett szellemmel egyiitt felnove szinte 
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lehetetlenne valik a megszallt ember szarnara, hogy kiil6nvalassza sajat 
szemelyiseget az 6t megszallva tarto szellem szemelyisegetel. Sokukat hal
lorn igy panaszkodni: 

- Mindig is nagyon eroszakos volt a termeszetem - vagy - azt mondta 
az anyam, hogy mar egesz kis koromban sokat fajt a fejem. 

Ha a megszallas az egeszen korai evekben tortent, a megszallt ember ke
sobb gyakran nem akarja elengedni a szellemet, mert akkor "semmi sem 
marad", vagy "nem fogom tudni, hogy ki vagyok en", vagy mert "akkor 
maganyos leszek!". 

A megszallas gyengiti a gyerek aurajat, es ez megnyitja az utat a tovab
bi megszallok elott. Ugy talaltam, hogy azok, akiket mar kisgyerek koruk
ban megszallt egy szellem, felnott korukra kivetel nelkul tobbszorosen 
megszallottak lesznek - es mindegyik entitas tovabb gyengiti az aurat es 
annak vedelmezo erejet. 

Ha az elso megszallas mar idosebb korban torrent,vilagosabban elkulonit
hetoek az "eI6tte" es .utana" allapotok, Errol a betegek igy szarnolnak be : 

- Sohasem lettcm meg egyszer ugyanolyan, mint amilyen a balesetem 
elott voltam - vagy - boldog gyerekkorom volt, a kozepiskolaban is nep
szeni voltam, de aztan harem eve egyre inkabb visszahuzodtam, es erot vett 
raj tam ez a rosszkcdv. 

Kulonosen gyakoriak az ilyen rnegjegyzesek, hogy "Ez nem is en va
gyok", "Sohase tennek ilyesmit - de megis megtettem", .Azt mondja a fer
jem, hogy ket, teljesen kulonbozo ember lakik bennem", vagy .Azt hiszem, 
nagyon osszetett szernelyisegem van". 

Az esetek tobbsegeben a szemelyisegek osszekeverednek, es a megszal
las kezdetet alig vagy egyaltalan nem lehet erzekelni, 

Ha valakit ellenkezo nemU szellem szallt meg 

Ha valakit ellenkezo nermi szcllcm szallt meg, cz j61 lathatoan befolya
solja a honnonrendszer mukodeset - mindig negativ iranyban. 

A premenstruacios szindr6ma (PMS) egyes fajtai gyakran azonnal el
mulnak a sikeres megszabaditas utan. Sok beteg eseteben a lecsokkent sze
xualis kesztetes ilyenfajta megszallas kovetkezmenyenek bizonyult. 

Az ellenkezo nermi szellem altai val6 megszallottsag gyakran a hazastar
sak vagy a partnerek kozotti viszony megromlasat eredrnenyezi. Gyakran 
elofordul, hogy a megsza1l6 nem szereti, vagy eppenseggel gyiil61i a part
nert! Mivel a megszallott szemely sajat erzesckent fogadja el ezeket az er
zesekct, gyakran olyan viszaly keletkezik, ami t6nkreteszi a kapcsolatot. 

Legujabb eseteim egyikeben egy no, akit igen erosen megszallt egy fiatal, 
rendklvlll haragos kabitoszeres ferfi, fokozatosan gyulolni kezdte a ferjet, 
Kapcsolatuk odaig romlott, hogy szetkoltoztek, majd el is valtak minden el
lenkezo tanacsom ellenere. 

Gyakran az ellenkezo nermi entitasok okozzak a szexualis azonossagtu
dat zavarait. A homoszexualitas, a transzszexualitas es a transzvesztitizmus 
az ilyen megszallas extrem kovetkezrnenyei. 

A kOVf.tkezmenyek fajtfJi 

Testi tunstsk 

A megszallas aktusa elfarasztja, neha egeszen kimeriti az egyent, Mind
egyik megszallt betegem energiaszintjenek csokkeneserol panaszkodott. 
Sokszor hallom, hogy "Mire hazaerek a munkabol, egeszen kimerulok", 
vagy .Fel kilcnckor mar agyban vagyok - de meg tizcnegykor sem al
szom". En ezt annak a kovetkezmenyekent tudom be, hogy a megszallo 
szcllemeknek igen gyenge a sajat energiaellato rendszeri.ik, ezert sz6 szerint 
kiszivjak gazdaik energiajat, Ugy szoktam ezt elmondani a betegeimnek, 
hogy "olyan ez, mintha masfel aut6nak csak egy akkumulatora lenne. Az 
entitasnak nines teste, tehat nem is fogyaszt annyi energiat, mint on, de 
nyugtalan gondolatai energiat igenyelnek, igy hat megcsapoljak az onet." 

Ugy latszik, hogy a szellemek magukkal hozzak fizikai testuk lenyoma
tat, ami epp olyan, mint a halaluk pillanataban volt. Ez hatassal van a meg
szallott el6 szervezetere, Az ezoterikus elkepzeles szerint a szellemek ala
csonyabb szintii asztraltestei es az elok etertestei hatnak egymasra, sot osz
sze is keverednek bizonyos mertekig egymassal, Ez mintegy tervrajzkent 
szolgal a fizikai test szarnara, es ily m6don lehetseges az, hogy egy ido utan 
a megszallo szellem nehany fizikai jellegzetessege is megmutatkozik. 

Ezert a megszallasnak mindenfele testi tilnetei lehetnek: fajdalom, Icg
gyakrabban fejfajas, migren; odemaval (vizenyovel) kisert PMS (a viz 
megrekedese a testben menstruacio elou); gorcsok; energiahiany, kimeri1lt
seg; almatlansag; elhizas es ennek kovetkezteben magas vernyomas; aszt
rna, allergia stb. 

Egy nobetegem, Sally, hirtelen fellepo hohullamoktol szenvedett, annak 
ellenere, hogy menopauzaja" mar evekkel azelott megkezdodott. Borzasz

* A menstruaci6 elmaradasa a valtozas koraban. 
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toan szenvedett att61, hogy ejszakankent tobbszor is ki kellett cserelnie a 
haloinget es a lepedojet, annyira atizzadta oket. Meg rosszabb volt, hogy 
nem aludhatott tobbe egyiitt a ferjevel , mert 0 is csak tovabbi hot gerjesz
tett benne. Felfedeztilk, hogy betegem nemreg egy menopauzas szellemet 
szedett fel, aki - miutan tajekoztattuk val6di helyzeterol - szerencsere vo
nakodas nelkul eltavozott, Sally azonnal megszabadult tuneteitol, 0 cs fer
je legnagyobb orornere! 

Egy masik nobetegern beszamolt rola, hogy isiasza, amely mar tobb mint 
tizenot eve kinozta, elmult a megszabaditast kovetoen, Sohasern derillt ki 
pontosan, hogy ki volt a mcgszallo szellem, Igy hat csak feltetelezhetjuk, 
hogy 0 is isiaszban szenvcdett . 

Tokeletesen elmult a kr6nikus nyakfajas es a depresszi6, mikor a szel
lem, aki yalaha folakasztotta magat a bortonben, megtert a szellernvilagba 
szerettei kisereteben. Betegem evek ota eloszor erezte j61 magat erzelmileg 
es fizikailag egyarant. 

Voltak betcgeim, akik arr61 panaszkodtak, hogy ugy erzik magukat, 
mintha reszegek lennenek, vagy mintha kabitoszeres cigarettat szivtak vol
na - masnaposak voltak minden logikus ok nelklil. Csak a sikeres megsza
baditas utan jottek ra, hogy ki volt a felelos mindezert - es ezzel el is mul
tak a tilneteik. 

Ha egy orcgkoraban elhunyt ember szelleme szall meg valakit, ez gyak
ran oregkori tunetek okoz6ja lehet. Ilyenek peldaul a homalyos latas, a kil
lonbozo fajdalmak es az altalanos faradtsag. 

Egy huszas eveiben jaro no azzal fordult az orvoshoz, hogy tobb eve he
yes hasi fajdalrnak gyotrik, es faradtnak, elaggottnak erzi rnagat. Nem sziin
tek meg ezek a problema] cgeszen addig, amig at nem esett a megszabadi
tason. Megszalloja a lakas elozo tulajdonosa volt, aki betegem - vagyis a 
sajat - haloszobajaban halt meg belrakban, hetvenhet eves koraban. 

De mint ahogyan azt mar korabban is hangsulyoztam, testi problemaik
kal feltetlenul forduljanak a csaladi orvosukhoz. A megszabadltas nem he
lyettesiti a megfelelo orvosi kezelest! 

Mentalis problsrnak 

Sok mentalis problema Irhato a szellemek kontojara , A leggyakoribb a 
koncentracio hianya - a "kibolyhosodas", ahogy az egyik betegern ncvez
teo Egy masik ezt rnondta: "Kihagy az agyam - atsiklom a dolgok felett 
idonkent", es "Kimegy a biztositek - kesz, vege, sotet" . A mem6riazava
rok, mint peldaul az, hogy valaki elfelejti, hogy mit mondott vagy tett, vagy 
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hogy rossz kijaratnal megy ki az autopalyarol stb., igen jellemzoek. Ugy ta
laltam, hogy a terapias iilesekrol val6 "megfelcdkczcs" is gyakran a szel
lem ellenallasanak tulajdonithat6. Ez akkor a legnyilvanval6bb, amjkor egy 
kulo-iosen makacs entitassal dolgozunk . 

A gyakori felejtes eseteben a problema valojaban az, hogy ket vagy eset
leg tobb szemely lakik ugyanabban a testbcn, es mindegyik "teszi a rnaga 
dolgat" idonkent, A megszallo szellem, mondjuk, fagyit akar enni, mire a 
beteg a fagyaszt6 ajtajahoz nyul, de aztan nem emlekszik, hogy miert is 
nyitotta ki. Ezck a dolgok persze azon mulnak, hogy milyen a szemelyek 
kozott a kolcsonhatas. Akkor viselkedik igy valaki, ha az egyik atveszi az 
uralmat, mig a masik eppen kikapcsol. Mas esetekben a szellem gondolatai 
kerultek eloterbe, es ezeket hajtja vegre a megszallt ember, a tudat legrovi
debb kihagyasa nelkul. 

Nehany betegem megjegyezte, hogy volt ida, mikor kifejezetten j6 erze
ke volt valamihez - peldaul a matematikahoz vagy a helyesirashoz - , de az
tan teljesen elvesztette ezt. Tony esete, melyet a 7. fejezetben olvashatnak 
el, extrem pelda arra, hogy hogyan avatkoznak be a szellemck a mentalis 
mukodesbe . Meglatjak majd, hogy ragyog6 indulas utan hogyan rugtak ot 
ki majdnem az egyetemrol. 

Erzelmi problsmak 

A megszallas minden esetben hatast gyakorol az erzelmekre. Sok eset
ben a szorongasert, a felelmekert es a fobiakert a megszallo szellem volt a 
felelos, meg akkor is, ha kezdetben a betegek sajat maguknak tulajdonitot
tak ezeket a rcakci6kat. Gyakran hallottam i1yen megjegyzesekct, hogy 
"mindig imadtam vezetni, de mostanaban ahogy az autouthoz kozelltek, 
fellep a zabszem-effektus!". Vagy .Egesz heten vartam, hogy mikor talal
kozunk mar, de most az uton idefele majdnem elajultam, es alig tudtam ma
gam visszatartani, hogy meg ne lepjek a varoszobaboll Nem is hiszem el, 
hogy ez en vagyok!" A felenk szellemmel val6 beszelgetes aztan fclfedte, 
hogy ki is volt valojaban az a szorong6s valaki. 

A fobiak gyakran nagyon logikusan kapcsol6dnak egy megelozo halal 
tapasztalatanak ajelenben fennallo reszleteihez, amire az entitas igen elen
ken emlekezik . Mikol' a megszallt ember hasonl6 helyzetbe kerul, feleled 
az osszes eredetileg erzett felelem, es a megszallt szemely - mivel 0 erzi 
mindezt - feltetelezi, hogy ezek az a reakci6i, es nem jon ra, hogy valaki 
mas erzeseit erzi. 
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Ez tortent az egyik killonosen erzekeny betegemmel, Lynnel is, aki is
mert medium volt, es aki nem tudta megerteni, hogy mi tortent vele. Het ev
vel ezelon, kozvetlemjl egy sajat keresere vegrehajtott mutet utan keptelen 
voltautot vezetni, olyan panikba esett. Ha valaki mas vezetett, egyaltalan 
nem felt, annak ellenere, hogy a kozeli tengerparti uton mentek, magasan a 
viz folott, Ez a dolog nagyon zavarba ejtette ot, hiszen eddig egyik kedvenc 
szorakozasa volt az autoversenyzesl 

Hipn6zisban konnyeden rahangolodott egy fiatal no szellemere, aki egy 
szerelmi ugy miatt ongyilkossagi szandekkal ugyanarr61 az utrol belehajtott 
az oceanba, Szornyu remuletet erzett, mikor a magasb61 a viz fele zuhant. 
Holttestet abba a korhazba szallitottak, ahol Lynn is fekiidt. A szellem, mi
vel nem szerette a hullahaz hideget, es mert ijedt es zavart is volt, feljebb 
vandorolt egy-ket emelettel, es bement Lynn szobajaba, ahol hamarosan 
megszallta ot. 

Meg az ilyen esetekben is, mikor egy olyan betegbol probaltuk szabadon 
engedni a remult entitast, aki egyetertett azzal, hogy megszallta egy szellem 
- meg ilyenkor is nehez volt a betegnek egyszerre ereznie a panikot, es 
ugyanakkor visszautasitani azt, hiszen az nem az 0 sajat erzese volt. Minel 
inkabb hitt abban, hogy az erzes az entitas erzese, annal gyorsabban valt ke
pesse eluralkodni rajta. 

A depresszi6t sokszor egy csuggedo szellem okozza, aki altalaban nem 
is veszi eszre, hogy mar meghalt. Mint ahogy azt az 5. fejezetben kifejtet
tern, az ongyilkosok kozul nehanyan a fizikai vilagban maradnak, mivel 
rettegnek attol, hogy a pokolba kell rnenniuk. Sokan tovabbra is olyan ked
vetlenek, hogy eszre sem veszik szellemsegitoiket es szeretteiket. Es mivel 
meg mindig hajlamosak az ongyilkossagra, val6di eletveszelyt jelentenek 
annak, akit rnegszallnakl Az elmult eletekbe visszanyulo regresszi6k meg
mutattak, hogy ezek az osszezavarodott entitasok ongyilkossagba kergettek 
gazdaikat, 

Alkohol- es drogfUggoseg 

A megszallottsag legpusztitobb tunete a depresszi6 utan a kabitoszer- es 
az alkoholfogyasztas . Ha egyszer egy alkoholista vagy kabitoszeres szel
lem bejut valakibe, sz6 szerint a markaba kaparintja az aldozatat. E szelle
mek gazdai persze ugy erzik, hogy sajcit akaratukb61 kezdtek a szert hasz
nalni. A drog hatasara aztan meg inkabb lemondanak az eletilk iranyitasa
r61. Ez lehetove teszi a szellemeknek - mert rendszerint tObben is vannak 
- , hogy kedviik szerint elvezkedhessenek. Nem ok jizetik meg ennek az arat 
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- nem nekik mennek tonkre a kapcsolataik, romlik meg az egeszseguk, nem 
ok vesztik el a munkahelyilket, es nem ok szenvedik meg az onertekeles es 
onbecsules zuhanasat. A megszallott auraja egeszen elgyengill a folyama
tos droghasznalattol, es az illeto konnyu predaja lesz azoknak a tovabbi 
szellemeknek, akik csak egy babra, egy konnyu ellenfelre varnak - egy 
.palimadarra'', ahogy jellemzik oket, 

Mivel az eredeti szemelyiseget elnyomjak az alkoholista vagy kabitosze
res szeIlemek, a terapia nagyon nehez - hiszen az entitasok nyilvanvaloan 
nem akarjak, hogy segitsenek rajtuk. Tudatlansagukban nem akarjak ott
hagyni a .jot". Szerencsere nehany kiveteles esetben segiteni tudtam a be
tegeknek, hogy megszabaduljanak a szolgasorb6l - meg egy vagy ket tiles 
alatt is! Am legtobbszor csak hosszu kinlodas aran lehet eredmenyt elerni , 
es ezalatt a betegek sokszor feladjak a harcot, es elmaradnak a terapiabol. 

A megszallottsagnak ez a fajtaja eletveszelyes is lehet - a tuladagolas 
vagy az aut6baleset fokozott veszelye miatt. Betegeim kozul sokan eppen 
csak megmenekilltek a halal e161, mint ahogy azt a kovetkezo pelda is il
lusztralja. 

Glen, aki az otvenes evei kozepen jaro tozsdei alkusz volt, husz eve 
fennallo sulyos almatlansaga miatt fordult hozzam, A tovabbi beszelgete
sek soran kideriilt, hogy komoly problemai vannak az alkohollal, melyek 
hirtelen, negy eve jelentkeztek eloszor, Nehany tiles utan egy alkoholista 
entitasra, Johnra talaltunk, aki egy korhazi kezeles soran szallta meg 61. 
Egy egyszeru megszabaditasi eljaras utan j61 lathatoan eltavozott szerettei 
kisereteben. 

Nehany nap mulva Glen telefonon mielobbi idopontot kert, es izgatottan 
magyarazta a titkarnomnek, hogy semmikepp sem varhat a kovetkezo, elo
re megbeszelt talalkozoig. 

Szornyen nezett ki, mikor belepett a rendelombe! Lerogyott a fekvoszek
be: 

- Husz ev ota eloszor aludtam at az ejszakat, az utols6 ulesunk utan. De 
mikor reggel felebredtem, iszonyu rosszul ereztem magam! Alig tudtam le
botorkalni a konyhaba, hogy kavet keszitsek magamnak. A fejem majdnem 
szethasadtl Alig hittem el. A pulton tartom a vodkat. Most az egesz liter hi
anyzottl E16z6 ejszaka meg erintetlen volt! Biztos, hogy en ittam meg az 
egeszet. Mellette nemreg ott volt egy kilo turo - es most sehol! Egy mor
zsa sem maradt. Komolyan megijedtem. Csoda, hogy nem haltam bele! Ha
la istennek, hogy megettem a tur6t is. Es, tudja, az egvilagon semmire sem 
emlekszem. 
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Glen meg folytatta, es elmondta, hogy ezutan egeszen megzavarodott, es 
szornyen rossz kedve lett. Megijedt att61, hogy ujra talalkozni fog velem, 
ezert lemondta a kovetkezo idopontot. Aztan azon kezdett el gondolkodni, 
hogy vajon tenyleg eltavozott-e John? Majd felvette a telefont, es arra kert, 
hogy a leheto leghamarabb talalkozzam vele. 

Hipnozisban kiderult, hogy John nem tavozott el a tulvilagra, csak ida
legesen hagyta el Glen aurajat, Vagy ahogy 0 mondta: "ram talaltak, es ugy 
ereztem , hogy bekeritettek". Beismerte, hogy a megsz abaditas fenekestiil 
felforditotta at. Nem tartott soka, es visszacs usszant Glen testeb e. 

- Aludt, de en nem aludtam. Nagyo n vagyta m egy italra! Panikba estem! 
Lernentem a konyhaba, es meg ittam a vodkat. Aztan arra gondoltam, hogy 
ebbe belehalhatunk! Eze rt ettem meg a turot . 

John tovabbi biztatasa es tamogatasa utan ujra megprobalkoztunk a meg
szabaditassal. Ezuttal gondoskodtam arro l, hogy j6 erosen ragadja meg el
hunyt fclesege kezet, es vegul vele egyutt tavozott el. Sikerult! Ettol az ida
ponttol kezdve Glen egyaltalan nem vagyott a vodkara. 

A dohimyzas 

Az egyeb drogokkal ellentetben a dohanyzas nem gyengiti Ie nagyon az 
aurat, es nem torzitja elje lentosen a tudatot. Hatasa az eszre es az erzelmek
re nem olyan rombol6, de az egeszseget igencsak tonkreteheti , Kezeltem 
olyan embereket is, akiken mar a tudotagulas kezdeti jelei mutatkoztak, 
vagy akiket tudorak fenyegetett - vagyis minden okuk megvolt arra, hogy 
leszokjanak a dohanyzasrol -, megsern voltak ra kepesek. Az entitas, ha va
lamilyen szenvedely rabja, szemernyit sem rorodik a gazdaja egeszsegevel. 
Ugy gondoljak, majdcsak talalnak egy masik . pa limada rat", ha a mostani 
meghal. Mennyire megkonnyebb ulnek a betegek, ha a megszabaditas s ike
till! Nemcsak hogy nem ereznek tobbe vagyat a dohanyzasra, de az elvona
si tunetektol is men tesek maradnak. 

S ulyfolosleg. slhlzas 

Az egyik legosszetettebb prob lema, amivel az orvosok es a pszichologu
sok a mindennapi gyakorlatban talalkoznak, az elhizas. 

A megsza llottsag persze csak az egyik a sok lehetseges ok koziil, ame
lyek ezt az egyre mindennapibba val6 egeszsegtigyi problemM okoz hatjak. 

Akadtak olyan betegeim, akiknel vegso soron az entitasok okoztak a 
sulyfolOsJeget. Nemcsak azokra az esetekre gondolok, amikor kozvetlentil 
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az entitas volt a felelos a hizasert, hanem azokra is, amikor az entitaso k nem 
voltak erdekeltek a fogyok uraban, es tovabbra is ragaszko dtak a boseges 
eves elvezetehez, Neha egeszen tisztan latszott az ok, mivel a gyors suly
gyarapodas egy olyan helyzet utan kovetkezett be, ahol kulonosen valoszi
nu volt a megsza llas: muter utan, egy szeretett leny halala utan stb. 

A gyonyoru, negyvenes eve iben jaro Sylvia szinte magankivul volt az 
oromtol, amikor mindjart az else ulesunk alkalmava l, egy altalanos meg
szabadi to eljaras utan elmult a regota tarto, kibirhatat lan sovargasa az edes
segek utan, ami miatt allandoan az elhizas fenyegette. A masod ik ulesunk 
elejen ezt mondta: 

- Egya ltalan nem erdeke lnek mar az edessegek. Szinte el sem hiszem! El 
sem tudja kepzelni, mennyire fontos volt ez az eletemben . Allandoan az 
edesscgen jart az eszem, es amikor vegul ettern, egya lta lan nem e legi te tt ki. 
Minden eromre szu ksegern volt, hogy osszeszedjem magam. Es ez lgy volt, 
amiota csak az eszemet tudom ! Most viszont meg csak nem is gondolok ra! 
- A szellemek a sovargas t is magukkal vittek, 

A csokolade utani sovargas betegem elhunyt aposava l egyutt tavozo tt, 
aki halala 6ta tartotta megszallva at. Mig elt, a csaladban "csoko listanak" 
neveztek, 

Egy masik betegem arrol szarnolt be, hogy cgy reggel, mikor komolyan 
elhatarozta, hogy fogyokurazni fog, a fejeben egy hang ezt mondta: 

- Nem hagyom, hogy fcgyokurazz, Felejtsd el az egeszet ! En vagyok a 
fonok. - A megsza llo entitas, aki mar sok eve uralkodott felette, csak akkor 
tavozott el, mikor sikerult ot rneggyozni arro l, hogy a szellemvi lagban any
nyi csokoladet ehet, amennyit csak akar. Vele egyutt tunt el az allando eves 
kenyszere is. 

P roblernak a kapcsolatokban 

A kapcsolatokban nagyon sokat art a megsza llottsag, mivel ilyenkor egy 
nem is sejtett harrnadik - vagy sokadik - szemely is reszt vesz a dolgokban. 
Egy "nehezen kezelheto" gyerekben lehet, hogy egy gonosz sze llem lakik, 
akinek ertekrendje teljesen mas, mint a csalade. A ferjnek lehet, hogy a fe
leseget megszallo ferfival vannak a problemai. A partnerek megsza llo szel
lemei kozti osszjMek gyakran szokat lan szexualis vonza lomban nyilvanul
hat meg. Meg a munkaad6- munkava llal6 kapcso lataban is zavarok kelet
kezhetnek ugyanezen okb6l - j6 pelda erre Ann esete, melyet a 8. fejezet
ben olvashatnak. 
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S ZExualis problsmak 

Mivel sok szellcm oreg volt a halala idejen, azok, akiket ezek megszall
nak, az oregscg tuneteit eszlelik rr.agukon - beleertve a szexualis kesztetes 
figyelemre melto csokkeneset is. 

Igen sok entitas okoz szexualis zavarokat, mivel sajat problemaikat es 
erkolcsi ertekrendjuket eroszakoljak a gazdaikra. Szelsoseges esetben meg 
azt is megakadalyozzak, hogy az illeto egyaltalan kozeledjen a partnerehezl 
Ez tortent Paoloval is, akinek esetet all. fejezetben olvashatjak. 

A homoszexualitas egyik oka az ellenkezo nemu szellem altaIi megszal
lottsag, Ha a megszallas a pubertas elott tortenik, a heteroszexualis fejlodes 
gyakran megszakad, es a szenvedo alany azt hiszi, hogy 0 az, aki a vele 
azonos nemfi szexualis partnerre vagyik, Pedig ilyenkor az ellenkezo nemu 
megszallo szellem vagyai hatarozzak mcg a nemi vonzalmat. Az ilyen be
tegek gyakran erzik ugy, hogy a nemukkel ellenkezo nemu test "tartja oket 
fogva". 

Nehanyan kozuluk visszafordithatatlan transzszexualis operaciot fontol
gatnak, mivel a bcnnilk lako szellem elszantan kuzd azert, hogy a megszal
lott teste a leheto lcgjobban hasonlitson az 0 elozo testere. 

Eleg sok transzvesztitat kezeltem, CS mindegyikiiket egy ellenkezo nemu 
szellem tartotta megszallva, Ok vasaroltak a ruhakat, es ok oltoztek ugy, 
ahogy azt jonak tartottak, aldozataik nem kis szegyenere es zavarara, 

Ebben a fejezetbcn lathattak, hogyan ferdithetik el valakinek az eletet a 
megszallo szellemek. A fenti besorolas j61 mutatja, hogy a rnegszallas ha
tasa igen artalmas, olykor vegzctes is lehet. 

A kovetkezo ot fejezetben - melynek mindegyike egy-egy esettanul
many - nemcsak a megszallas rombolo hatasaiba nyernek melyebb betekin
test, hanem abba is, hogy mindez hogyan megy vegbe. Meglathatjak, hogy 
milyen haszon szarmazik a megszabaditasi terapiabol - a megszallott es a 
szcllemek szamara egyarant. 

Ezeket az escteket tobb szaz eset kozul valogattam ki, hogy bemutassam, 
milyen szenvedesekkel jar a megszallas, es milyen szenvedeseket okoznak 
maguknak a szellemek legtobbszor gyanutlan aldozatai, 
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7. Tony - esettanulmany 

Tony bizonytalanul lepett be rendelombe. Szeles vallat mintha mazsas suly 
nyomta volna. Leroskadt a szekbe, es kimerillten nezett maga ele - bar fia
tal cs izmos volt. Ha nem uli meg ez a kifejezes, akar az egeszseg szobra is 
lehetett volna. Nem tulzok, ha azt mondom, hogy nyugodtan filmszinesz
nek is mchetett volna. Ruhaja csinos volt, vastag szalu, fekete, gender haja 
jol illett olaszos, vonz6, hatarozott vonalu arcahoz. 

Szernoldoket rancolva probalta megtalalni a mondandojahoz illo arcki
fejezest, majd elkezdte: 

- Teljesen megvaltozott az eletem, es ez nagyon megijeszt! Az egyete
men mindig jeles voltam, de most a bukas szelen allok - semmi sem sike
rill! Ki fognak rugni az egyetemrol. A jovomet lehuzhatom a vecen, Egy
szeruen nem ertem, hogy mi tortenik velem. 

Elmondta, hogy az utobbi negy honapban keptelen volt figyelni, es meg 
arra scm ernlekezett, amit eppen elozoleg olvasott el. Meg ennel is kelle
metlencbb, hogy alig ertette, ami az orakon elhangzott, pedig ezelott imad
ta azt a targyat, es a tankorben a legjobbnak szamltott. Orvos akart lenni. 
Most arra gondolt, hogy valoszinuleg egesz eleteben fizikai rnunkat kell 
majd vegeznie. 

A csalad baratja, dr. Adams onkologus segitett Tonynak kivalasztani, 
hogy mely szakteruletre specializalodjon. Nagyon jo viszonyban alltak, es 
Tony leirasabol kiderult, hogy dr, Adams rendkivtlli orvos volt. Latta az au
rat, es igcn pontos intuici6ja scgltsegevcl "olvasott" az emberekben. Eros 
gy6gyit6 erovel rendelkezett, amit titokban fel is hasznalt, mikor a vizsga
lat soran megerintette az embereket. Tony bevallotta, hogy baratja nagyon 
aggodott miatta az utobbi honapokban, es 0 tanacsolta, hogy forduljon hoz
zam segitsegert. 

- Minden problemara van megoldas, Tony. Ha fustot latunk, tudjuk, 
hogy uiz van valahol. Most az a dolgunk, hogy megtalaljuk a tuzct, es el
oltsuk! Vissza tud emlekezni pontosan, hogy mikor kezdodott ez az egesz? 

- Nem tudom, hogy mi okozhatta. Egy nap egyszerilen mas ember let
tern! Arra gondoltam, hogy talan a stressz az oka mindennek, hogy mar 
csak nehany h6napom van hatra a foiskolab61, es hogy felvesznek-e ezutan 
az orvosi szakra? Meg aztan ott voltak a vizsgaim meg a dolgozatok. Vala
hogy mindent egyszerre kellett megcsinalnom. A baratnommel is proble
maim voltak - tette hozza. 
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- Minden aprosagtol duhbe gurultam! Ha vele vagyok, nagyon konnyen 
felduhodom . Nem is ertem, hogy miert, azelott olyan szepen megvoltunk. 
Persze regebbcn is tett olyan dolgokat, amik bantottak vagy idegesitettek, 
de fel sem yettem oket, el sem jutottak az agyamig. De most ugy latszik, 
felrobban a kapcsolatunk, vagy legalabbis fel fog robbanni, ha ez igy megy 
tovabb. 

Miutan eletenek mas teruleteit is atneztuk, ugy gondoltam, itt az ideje, 
hogy a megszallottsag temakorehez kozclitsunk. Minden nyom ebbe az 
iranyba vezetett; a tunctek hirtelen jelentkezcse, a ra egyebkent nem jellem
z6 viselkedes, a mentalis problemak, a kontrentraciora val6 keptelenseg, a 
rossz felfogas es rossz emlekezet. Ugy latszott, hogy olyan szellernekrol 
van sz6, akiknek a kora vagy mentalis kepessegei kizarjak, hogy felvegyek 
ot az orvosi egyetemre. 

Megmondtam Tonynak, hogy szerintem nehany vele elo entitas okozhat
ja a problemakat. Azonnal elfogadta a javaslatomat, es keszsegesen bele
egyezett a megszabaditasba. 

Elokeszitettem a hipn6zisra, valaszoltam nehany kerdesere, es betakar
tam egy erre szolgalo sk6t kockas pleddel, ahogy elnyult az allithato fekvo
szekben, 

Azonnal ellazult, mikor elkezdtem a hipnotikus indukci6t. Testenek es 
arcanak izmaib61 fokozatosan eltunt a korabban tapasztalt feszultseg. 

Miutan igy nagyjabol megismertem, hogy hogyan reagal 0 maga a hip
n6zisra, az esetleg vele leva entitasokat sz6lftottam meg. Egyszer csak el 
torzult az area, a teste megmerevedett, es reszketni kezdett. Mikor elmond
tam a szellemeknek, hogy eljottek ertuk a szeretteik, es azt akarjak, hogy 
menjenek el veluk a szellemvilagba, azt rerneltem, hogy minden a szokasos 
m6don fog vegbemenni. De ahelyett hogy megenyhult volna, Tony teste es 
area meg tobb felelmet arult el. Ebbol azt gondoItam, hogy valaki rettene
tesen meg van ijedve, es tovabbi segitsegre van szuksege. 

- Mondja el, hogy mi tortenik most, Tony. 
- Egy fiatal lanyt latok. Talan tizenket eves. Egyszer mar lattam ot, egy 

balesetnel. Egy idosebb novel akar elmenni, aki erte jott. .. de nagyon fel. 
Nem tudja, hogy mi var ott ra, 

Ekkor egyenesen a kislanyhoz beszeltem, lefestettem elotte a szellemvi
lagot. Elmondtam, hogy sok baratja lesz ott , es hogy tokeletes szellemtest
ben lesz majd. 

- Engem nem akar elhagyni. 
- Mondja meg neki, hogy nem akarja, hogy itt maradjon magaval. 
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Hosszu esend kovetkezett, majd Tony teste elernyedt, CS szelesen moso
Iyogni kezdetl. 

Hipn6zisban arra utasitottam, hogy jojjon ki a transzb61, majd megker
deztem tole, hogy mi tortent. 

- Eloszor nagyon duhos voltam, es azt mondtam neki gondolatban, hogy 
.Azonnal tunj el innen!" Es akkor azt ereztem, hogy "Nem, nem megyek." 
Ez ugy magatol jott. Aztan ugy kezdtem vele beszelni, mint ahogyan egy 
gyerekhez beszelnek. "Tudod, el kell most menned. Hidd el , j6 lesz ott ne
ked." Ereztem, ahogy megnyugodott, majd elment. Ezutan megkonnyeb
bultem, es nagyon j61 ereztem magam. Ereztem, hogy tovabb akarok lepni, 
es ujra eI akarom kezdeni a tanulast. Fel akarok zarkozni. 

Hogy tobbet is megtudjak megszallasanak korulmenyeirol, ugy don tot
tern, hogy visszaviszem ot abba az idobe, amikor esatlakozott hozza a szel 
tern. Mely transzba siklott vissza, ahogy ujra megkezdtem a hipnotikus in
dukci6t. Azt kertem, hogy menjen vissza nehany pereeel azelottre, hogy 
megszallta ot a szellem. Az az ernleke jott elo, mikor egy sziinetben dr. 
Adamsot akarta meglatogatni az irodajaban . Egy magazint olvasott a varo
szobaban, amikor arra riadt fel, hogy valami tortenik odakint. 

Tony: 
Egy . .. hangot hall ok. Egy tompa tiles hangja, es arra gondolok, hogy ta

Ian aut6baleset tortent, de nem hallom a fekc sikorgast, Hallom, ahogy a
 
kislany segitsegert kialt. .. .Jstenem, jaj, istenem! Segitseg! Segitseg!"
 
Megfordulok, es kinezek az ablakon ... latom, hogy valaki oda-vissza ro

hangal az utcan. Felkelek, es lerohariok az elocsarnokba . . . es megkerern
 
a titkarnot, hogy hlvja a rendorseget, mert baleset tortent. .. es a mento

ket is.
 
Kifutok az epuletbol . Esik az eso. Megkerulorn az epuletet, es kirohanok
 
az utcara ... es meg mindig ott van a lany, oda-vissza rohan az utcan,
 
Megallok, es korulnezek, hogy nem jon-e aut6 ... megvarom, mig egy te

heraut6 elmegy elottem, aztan atmegyek az uttesten , Ket ember all ott . . .
 
balra egy ferfi, jobbra pedig egy idosebb asszony . .. es egy test fekszik a
 
foldon .
 
Eloszor ugy nezett ki, mint egy oregasszony ... most egy ferfi terdel Ie
 
melle ... a feje korul veres az aszfalt. Odabb lepek ... es azt hiszem, azt
 
erzem, hogy oda kell mennem, hogy segitsek neki. De nem akarom meg

mozdltani. Es most nagyon megremtiltem ... Nem akarom IMni... nem
 
akarom latni, hogy hogy nez ki .. . mert lattam a vert ... es lattam, hogy a
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feje korill folyt ... De valahogy megis segiteni szeretnek a lanyon. Ugy
 
erzem, hogy tennem kell valam it!
 
Elmegyek onnan, leulok, es csak nezern Ot. .. latorn, hogy jon a menta ...
 
es eknegyek. Megkonnyebbulok, hogy mas is mellette va-t mar. Vissza

setalok az epuletbe ... Nehany perc telik el ... es akkor megint kimegyek,
 
es megallok az utca rnasik oldalan ... es nezern, ahogy a mentosok fel

emelik a lanyt, Eszreveszem, hogy a labai eleuelenul 16gnak lefele, es
 
borzaszt6an elkeseredem. Felteszik a toloagyra, es mindent elaraszt a
 
ver, (Hosszii szunet.)
 
Most magamat latorn ... Mikor azt olvasom az ujsagban, hogy meghalt,
 
ugy sziven utott, hogy ugy erzem, mindjart nekirohanok a falnak, vagy
 
valami ... Es 1Mom magam, amint a szuleirnmel beszelek, es elmondom
 
nekik, hogy mit lattam ... szornyen elkeseredett vagyok. Pedig altalaban
 
nem viselnek meg ennyire az ilyen dolgok.
 

Terapeuta 
Most keresse meg azt a pillanatot, amikor a szellem csatlakozott maga
hoz. 

Tony 
Ugy erzern, mintha ketszer tortent volna meg! Eloszor. .. mikor ott allok 
az utcan ... Ugy erzem, en vagyok az egyetlen ember ott, aki mar tapasz
talt ahhoz hasonl6t, ami most vele tortent, es ezert ram kapaszkodott. Es 
a masik pillanat, amikor olvasom azt az ujsagot, es megtudom belole, 
hogya korhazban meghalt. (Hosszu szunet.) Ujra nyugtalanit valami. Je
zusom, ugy erzem magam, mint azelott, mikor velem tortent az a baleset. 
Egyszeruen varom, hogy megtortenjen, Most erzem, ahogy ide-oda lito
dom a kocsiban. Allandoan bejon a lany kepe, amint eluti az aut6 . . . 
Ez most valami egeszen mas. Magamat latom, j6 regen, tizenhat eves ko
rom ban a korhazban, a baleseti osztalyon. Egy idos holgyet hoznak be. 
Hallom, ahogy az orvosok azt mondjak, hogy szivrohama van. Probal
nak segiteni rajta, de meghalt, mindjart a mellettem levo agyon. Az egyik 
doktor valami viccet ereszt meg vele kapcsolatban, egy rnasik meg azt 
mondja, hogy "hat, ezt elvesztettuk". Nem tudom, miert emlekszem er
reoTalan mert nagyon rosszulesett! (Hosszu szunet.) 

Terapeuta 
Mindent mondjon ki, ami az eszebe jut. 
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Tony 
Azt ,hiszem, aki meghalt, olyan ember volt, aki szeret masokat megalaz
ni. Es azt erzern, hogy... ez majdnem olyan, mintha .. . mintha a no tud
ta volna, hogy ott vagyok. Es meg akart alazni azzal, hogy ugyanazt ret
te, amit a masik lany tett. 

Terapeuta 
Vagyis hogy megszallta? 

Tony 
Hat, igen. Ez az, ami tortent. 

Terapeuta 
Mint gondol, 0 is eltavozott a megszabaditaskor? 

Tony 
Nem. Erzem, hogy most is itt van velem. (Hosszu szunet.) Tudja , vala
hogy ugy erzern, mintha nem lett volna velem mindig. Ez nagyon ktllc
nos, mert most teljesen tisztan ernlekszem arra, amikor az tortent. Es ugy 
erzern, mintha... ki-be jart volna. Es nem szerettem czt az erzest, Mert 
ugy ereztem, semmi hatalmam sincsen folotte, Akkoriban azt ereztem, 
hogy semmit scm akarok csinalnil ... Ez akkor tortent, amikor 0 is ott 
volt. (Hosszu szunet.) Most mar ertem, (Hosszu szllnet .) Meg mindig 
egy kisse zavarodottnak erzern magam. 

Terapeuta 
Most egyenesen hozza fogok sz6lni. (Szlinet.) Emlekszik, mikor szlvro
hama volt? Lehet, hogy nem is vette eszre, hogy az torrent . Pedig a fizi
kai teste meghalt akkor, ott, a korhazban. Ott volt ez a fiu, Megserult, es 
ott fekudt a maga melletti agyon, Valarniert atment hozza .. . es az6ta ve
Ie van. 

Konnyu volt meggyozni a szellemet, hogy tavozzon, kulonosen azutan, 
hogy elmondtam neki: fiatal es egeszseges lesz a teste a szellemvilagban, 

Mikor kijott a hipn6zisb61, Tony nagyot nyujtozott, es azt mondta: 
- Egesz gyorsan meglagyult, Eloszornem szerettem a szernelyiseget, 

mert olyan keseru es merges volt. De j61 odafigyelt arra, amit elmondott ne
ki, es ereztem, ahogy megvaltozott. Tobb mint ot eve volt velem! Fogadni 
rnernek, hogy miatta zordultunk ossze a baratnomrnel. Nagyon el volt ke
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seredve, amikor megmondta, hogy mar meghalt, es akkor meg is sajnaltam. 
De amikor eszrevette, hogy a ferje jon erte, tenyleg boldog volt, es mind
jart el is ment vele. Hat, ez szep volt! 

Elmagyaraztam Tonynak, hogy minden bizonnyal konnyii predaja volt 
az entitasoknak, hiszen ugy hivta magahoz oket, hogy nagyon egyutt erzett 
veltlk, es nagyon felkavarta az, ami veliik torrent. Azt tanacsoltam neki, 
hogy naponta vegye korul magat a Feher Fennyel (lasd a 15. fejezetet), es 
ezenkivul minden olyan helyzetben is ezt tegye, amikor valamilyen negativ 
dolog tortenik - ha verekednek, veszekednek, fizikai vagy lelki fajdalmat 
okoznak valakinek, vagy ha olyan emberek kozott van, akik drogokat 
es/vagy alkoholt fogyasztanak. 

Mindketten ugy ereztiik, hogy bevegeztuk kozos feladatunkat, es ugy 
gondoltuk, hogy a problema val6sziniileg megold6dott. Tony megkonnyeb
bult, boldog fiatalemberkent hagyta el a rendelomet. 

Nehany honapig nem hallottam felole, ami nem volt meglepo, hiszen 
ugy ereztem, hogy sikerult eltaposnunk a tuzet, ahogy remeltuk. Azt is tud
tam rola, a zarovizsgakra keszul, es rneglehetosen keyes ideje maradt mind
erre. Tulajdonkeppen nagyon jo jelnek tunt, hogy nem kert tolern masik 
idopontot. En is azt mondtam neki, hogy mar nincsen szuksege a segitse
gemre. 

Nehany h6nappal kesobb Tony egyik szulojevel kezdtem terapiat, es ki
hasznalva a lehetoseget, kerdezoskodtem fel6le. 

- Oriasi a valtozas! Mi6ta itt jart, fantasztikusan teljesit! 
Arra gondoltam, hogy Tony esete kivaltkeppen erdekes lehet az olvasok

nak, mert egyetlen tiles alatt volt kepes megoldani a problemajat, ami meg
lehetosen szokatlan. Mas kiilonleges vonasai is voltak az esetnek, amelyek
rol jo, ha tud az olvaso: peldaul, hogy az egyutterzese miatt szalltak meg 
oly konnyen a szellemek, cs hogy mindket szellem elso keresre tavozott, 

Elhataroztam, felhivom, hogy tole halljam a fejlernenyeket . Egy h6nap 
utan, amit azzal toltottunk, hogy ·egymas uzenetrogzltoivel tarsalogtunk, 
egy este vegre sikerult szemelyesen is kapcsolatba kerulnunk. 

- Barnulatos! Egy penteki napon jartam maganal, a kovetkezo kedden 
anatomiaoram volt, es alig volt idom ra tanulni. Egyetlen hetvegen es a het
foi napon kellett bemagolnom a ketheti anyagot, es mondhatom, hogy fan
tasztikusan sikerult, mert 4-est kaptam! Ez volt a legjobb jegyem azota, 
hogy ezek a problemak jelentkeztek. Magam is egeszen meg voltam lepve, 
hogy milyen jol tudok koncentralni mostanaban. Klassz, hogy ujra kepes 
vagyok tanulni. 

- Es nem ternek vissza a problemai meg nyomokban sem? 
_ Neha, nem tul gyakran, ugy erzem, hogy valami vissza akar jonni, de 

akkor megallltorn. Valahogy visszanyomom, ahonnan jott, Es ez egyre 

konnyebben megy. 
Mikor a vizsgairol kerdeztem, buszken jelentette be, hogy ot nappal ez

elott fejezte be oket! 
_ Az a legjobb az egeszben, hogy most mar tudorn, mire vagyok kepes, 
Gratulaltam neki, es elmondtam, mennyire orulok, hogy sikertilt legyoz

nie az akadalyokat. Majd hozzatettem: 
_ Tony, agg6dom amiatt, hogy idonkent mintha vissza akarnanak terni a 

problemai, Ez lehet, hogy azt jelenti, hogy az egyik entitas nem ment el 
egeszen a Fenyig, hanem itt koszal valahol a kozelben, es egyszer csak 
megint vissza fog terni magahoz, Azt hiszem, bolcsen tenne, ha a kozeljo
voben ismet megkeresne, annal is inkabb, mivel igen nagy .igenybevetelnek 
lesz kiteve 6sszel az orvosi egyetemen. 

Beleegyezett, hogy ismet talalkozzunk, majd azt is hozzatette, hogy mar 
egyaltalan nem olyan ingerlekeny a baratnojevel, nem pattog minden csip

csup dolog miatt. 
_ Emlekszik, ugye, az oreg holgyre, aki kozepiskolas koromban a mel

lettem levo agyon halt meg? Miota elment, nines koztunk harag, es mindig 

nyugodtnak erzem magam. 
_ Biztosan figyelmeztettem mar, hogy semmifele drogot vagy alkoholt ne 

vegyen magahoz. Ugy latszik, hogy ugy vonzza a szellemeket, mint egy 
magnes. Es mivel orvos akar lenni, meg kell szerveznie a sajat vedelmet, 
mert valoszinu, hogy masok is meg fogjak kornyekezni, ha a segitsegere 
lesz szukseguk. Hasznalja a Feher Fenyt arra, hogy tobbletvedelmet bizto

sitson maganakl 
_ Ha iszom egy sort, akkor azt otthon iszom. A mult nyaron dr. 

Adamsszel es felesegevel boroztunk, es dr. Adams azt mondta, hogy latta, 
amint gyengul es zsugorodik az aurarn, ahogy iszom. Masnap elmondta, 
hogy komolyan aggodott miattam. De most 0 is nagyon elegedett. 6 egyal
tal an nem lepodott meg a szellemeken. 

_ Latta a szellemeket az aurajaban vagy a testeben azelott? 
_ Nem. De amikor a kislany meghalt, esak nehany masodpercre ment ki 

az epuletbol, mert tudta, hogy a lany el6z6 eleteben ongyilkossagct kove
tett el. Tudta, hogy meghalt, es hogy ra fog akaszkodni valakire, ezert in
kabb visszament az epuletbe. Erezte, hogy nem tud segiteni , es hogy meg 

kell vedenie magat. 
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- Maganak is meg kell vedenie magat - hangsulyoztarn, mert ugy erez
tem, hogy meg lehet dolga szellemekkel. 

- Most mar nehezebben kapnak el. A rnult heten egy baleset helyszine 
mellett hajtottam el, lattarn a mentoautot es egy foldon fekvo embert. Arra 
gondoltam, amit maga es dr. Adams is mondott. Elkepzeltem magam korul 
a Feher Fenyt, Hihetetleniil furcsa volt. amikor ereztem, hogy be akar jon
ni valaki, de nem tud. 

Elmondtam neki, mennyire orulok, hogy nem felejtette el, hogy mit kell 
tenni ilyen esetekben, es kertem, hogy ne csak akkor tegye ezt, amikor tra
gediaval talalkozik, hanem naponta. 

- Erzem, amikor bejutnak, de akkor energiat termelek, es kiszorltom 
oket, Nem toltenek bennem eleg idot ahhoz, hogy befolyasolhassanak. Nem 
akarok meg egyszer ebbe beleesni. Az el6z6 esetben is majdnem teljesen 
tonkrettek. 

Mar eppen be akartuk fejezni a beszelgetest, mikor Tony kozbevetette, 
hogy sokkal figyelrnesebbe valt masok irant, meg akkor is, ha pontosan lat
ja, hogy .milyen energiakat sugaroznak ki". 

Tony magara is sokkal jobban odafigyel. Felfedezi az emberek es a szelle
mek viselkedesenek nchany olyan fontos aspektusat, melyek hozzasegitik, 
hogy erzekeny es hatekony gyogyito valjek belole, 
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8 . Anne - esettanulmany 

- Meg azt is almodtam, hogy a fonokom meg akart olni! - bokte ki Anne 
ot perccel az elso ulesunk kezdete utan. Vonz6, voros haju no volt a harmin
cas evei kozepen, lathatoan .Jci volt borulva", es felt, hogy tul messzire 
mentek mar a dolgok. Mar-mar ott tartott, hogy felaldozza jol fizetett alla
sat, hogy megszabaduljon a munkahelyen erzett turhetetlcn feszultsegtol . 

Ruhazata - farmerben es halvanyzold trikoban jott el - es testenek me
revsege eles ellentetben alltak egymassal. Ha el6rehajolt a szeken, alia re
megni kezdett, hiaba probalt uralkodni rajta. Konnyek gyultek a szemebe, 
mikozben ezt mondta: 

- Tizenket eve dolgozom a tarsasagnak, es mindig jo munkat vegeztem; 
ternavezeto menedzser vagyok. Eleg magas a beosztasom, es mindenki el
ismer, csak Bill, a fonokom nem. Tobb mint egy eve teljesen elfogadhatat
Ian a viselkedese. Eroszakos, es mindig uralkodni akar rajtam. En meg per
sze ezt nem hagyom. 

Lelrta kuzdelmeiket, amely lepesrol lepesre odaig fajult, hogy egyszer 
csak megmondta neki, hogy ott fogja hagyni a ceget miatta. 

- De ettol csak meg rosszabb lett minden - folytatta. - Bill annyira be
guru It ettol, hogy a fonoke, aki vegighallgatta a kirohanasait, ugy gondolta, 
talan jobb volna, ha egy rnasik reszleghez menne dolgozni. De Bill hallani 
sem akar errol! 

Anne egy zsebkendoert nyult, majd hozzatette: 
- Osszesen ket evig dolgoztam neki. Az else hat honapban minden rend

ben volt, igazi baratokkent dolgoztunk egyutt . Es most pontosan ez okozza 
a bajt, mert ezalatt mindent megtudott r6lam. Azt hiszem, feltekeny lett a 
kepessegeimre es a maganeleti sikereimre. Ett61 aztan hamarosan fordult a 
kocka. 

- Es hogy latjak a munkatarsai ezt a viszonyt, Anne? 
- Sokat beszelnek errol, es azt mondjak, hogy igazam van, es hogy Bill 

igenis zaklat engem. Elvette a legjobb munkaimat, Szinte titkarnove alacso
nyitott; utasit, hogy frjak meg egy feljegyzest a szamftogepen, de meg sem 
kerdezi, hogy mi a velernenyem az egeszrol. Lepesrol Iepesre elvette az on
bizalmamat. - Hirtelen zokogni kezdett . - Nagyon szenvedek ett61! 

Megkertern, hogy uljon vissza es engedje el magat. Majd amikor kisse 
megnyugodott, a maganeleterol kezdtem kerdezni, Egy ido utan elmosolyo
dott. 
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- Csodalatos ferjem van! Ezzel az uggyel kapcsolatban is nagyon sok ta
mogatast kaptam tole. Akarhogy is dontok , az neki megfelel. Meg abba is 
beleegyezett , hogy eladjuk a hazar, ha kell, es hogy ne dolgozzak egy evig, 
amig osszeszedem magam. 

Kivancsi voltam, hogy Billel val6 kapcsolata nem az apjaval val6 korab
bi kapcsolatat tukrozi-e, ezert r61a kezdtem kerdezoskodni. 

- Mindig is j61 kijottern apuval. Nagyon kozel allunk egymashoz. - Ez
utan a regebbi ferfiakkal val6 kapcsolatair61 beszelt, es ugy latszott, hogy 
Bill helyzete egyedulallo. 

Gyanitani kezdtem, hogy Anne problemaj anak gyokere egy elozo elete
ben keresendo, es klvancsi voltam, vajon tud-e arr61, hogy en elozoelet-te
rapiakat is folytatok. 

- Miert pont engem valasztott terapeutanak? 
- Az elmult hal h6napban rengeteg szellemidezesen Yettem reszt, es ar

ra gondoltam, nem lehetseges-e, hogy ismerjtlk mar egymast, tudja, egy 
elozo eletbol. Grace, a baratnom , mar jart onnel, es 0 is ugy gondolta, hogy 
talan on segiteni tud rajtam. Mit gondol, lehetseges, hogy Bill es en mar 
voltunk egyutt valaha? 

- Nezze, Anne, barkivel kerulunk is viszonyba , mar sokszor viszonyunk 
volt vele azelott, kulonosen, ha ez a viszony intenziv. Lehet, hogy szazszor 
is volt mar a ferjevel, nagyon sok szerepben, meg ferfikent is. Lehet, hogy 
on az apja volt, es aaz on lanya. A mostani viszony minosege nagyon so
kal elarul az el6z6 viszonyaikr61. Ha ez a mostani harmonikus, akkor eleg 
valoszinu, hogy legalabbi s az elrnult nehany alkalommal j6ban voltak egy
massal. Ha a viszonyuk konfliktusokkal teli, mint ahogy Bill eseteben , ak
kor elozoleg sok bajuk lehetett egyrnassal, vagy meg ennel rosszabb is cl
kepzelheto, Lehet, hogy nagyon osszcgubancolodtak yalaha. Vissza kell 
mennunk abba az idobe, amikor ez tortent , hogy tul tudjon jutni ezen a fe
szultsegen . Ha cz megtortent, mar nem lesz olyan "gomb" magan, amit Bill 
megnyomhatna. 

Mivel ugy tunt, hogy Anne nem kepes a Billel val6 viszonyan valtoztat
ni, amely sehogyan sem alit osszhangban Anne nyilvanvalo kepessegeivel 
es eredmenyeivel, ugy dontottem , hogy folvetem neki a megszallottsag ker
deskoret. Anne tudta, hogy el6zoelet-terapiakal is folytatok, de lehet, hogy 
nem tudla, hogy szellemekkel is dolgozom. Elobb mindenesetre a mentalis 
allapotaval kapcsolatos kerdesekel tettem fol neki. 

- Milyen az emlekezotehetsege es a koncentraci6s kepessege? - Nagyon 
fontos volt, hogy mit valaszol erre. 
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- Regebben sohasem voltak problemaim az emlekezetemmel. A j6 me
moriamrol voltam hires. Az elmult evben ez fokozatosan romlott, de mar 
harem eve is ereztem valtozasokat . Es rniota mult evben abbahagytam a do
hanyzast, komoly nehezsegeim vannak a koncentracioval . Azelott a ciga
retta megnyugtatott. 

Korhazi kezelesekrol, operaciokrol , balesetekrol kerdeztem. 
- Haromeves koromban elutott egy aU16, es nehany h6napig komaban 

voltam. Aztan negy evvel ezelott egy autobale setben megserultem. Meg 
mindig kezelnek emiatt. Mas okbol meg nem voltam korhazban. 

Lazitaskent attertem a szellem altaIi megszallottsag temakorere es az e 
teren vegzett munkarnra, mikor eszrevettern, hogy Anne alia ujra remegni 
kezd. 

- Mit erez most ebben a pillanatban ? 
- Hallom . ahogy dorombol a szivem! - valaszolta, es konnyek folytak 

vegig az arcan, 
Keszen alit a hipn6zisra! Az entitas el volt keseredve, es most kozvetle

nul hozza fordulhattam volna. De hogy biztonsaggal tudjam, hogy ez nem 
Anne reakci6ja volt, ugy dontottem, hogy a szokasos m6dszeremet kove
tern, es a relaxacios szalagjat elkeszitve jutunk el az alapszintre. 

Tajckoztattam a hipn6zis mibenleterol, majd java soltarrl, hogy dontse 
hatra a fekvoszek tamlajat, csukja be a szemet, es figyeljen a legzesere. Ez
utan nyugtato , pozitiv hipnotikus szuggesztiot alkalmaztam, amit szalagra 
is felvettem, hogy este, elalvas elott is meghallgathassa. Gyonyonien ella
zult, feje a vallara csuklott. 

Miutan atforditottam a kazettat a rnasik oldalara, a mcgszabaditast kezd
tern ra rogziteni. Masodpercekkel azutan, hogy megszolitottam az esetleg 
vele levo szellemeket, az imenti boldog allapot j61 lathatoan megvaltozott, 
es nyugtalan , "er6szakos" reakciot eszleltem. lme, a bizonyitekl Olyan ero
sen zokogott, hogy majdnem felbe kellett szakitanom a felvetclt. Mindazonal
tal el6hivtam a szellem szeretteit, ahogy altalaban is teszcm, es lattam, 
ahogy az entitas megnyugszik. Tovabb folytatva hamarosan eszrevettem, 
hogy Anne testenek feszultsege hirtelen folenged. Befejeztem a megszaba
ditast, es kihoztam Anne-t a transzb61. 

- Nem akart elmenni - mondta , es sirdogalni kezdett. - Nem tudom mi
ert, de olyan szomoru vagyok . 

- Mit erez meg? 
- Valami nyugtalan verdesest erzek itt - mondta, es a mellkasara muta

tott. - Mikor nem erzi magat veszelyben, minden megnyugszik. 
- Meg tudna mondani , hogy ki az? 
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- Egy ferfi. Valamiert biztos vagyok benne, hogy ferfi. Bar nem tudom, 
hogy ki lehct az. 

Mivel valoszfrninek tartottam, hogy nem tavozott el, ujra megkertern 
Anne-t, hogy csukja be a szemet, es figyelje a reakci6it, ahogy kozvetlenul 
a szellemhez beszelek . Konnyek folytak vegig az arcan, ahogy ramutattam, 
hogy milyen nehez lehetett egy ferfinak egy no testebe zarva lenni. Meg
kertern, hogy menjen el a szeretteivel, talan az anyjaval, a szellemvilagba, 
ahol majd eros, egeszseges ferfitestben letezhet. 

Lattam, hogy Anne ujra megnyugszik, ezert a megszabaditas vegehez 
kozel itettem. 

- Erezte most, hogy eltavozott? 
- Azt hiszem, hogy elment az anyjaval, Mikol' megemlitette, hogy talan 

az anyja jon erte, valami megvaltozott. A testem hirtelen megnyugodott. 
- Lehet, hogy elment. De ha nem, rernelem, majd elmegy, amikor otthon 

meghallgatja a megszabadito kazettat. Ha megsem, dolgozom meg vele a 
kovetkezo alkalommal. Mindennap jatssza Ie a kazetta rnindket oldalat, 
A megszabaditasi reszt akkor hallgassa, ha teljesen eber, mondjuk, reggel a 
munkaba rnenes elott, vagy valamikor kora este. A masik oldalt, amire azt 
Irtam, hogy "elalvas elotti szuggesztiok", akkor hallgassa, mikor lefekszik. 
Ha nem is figyel oda arra, amit mondok, a tudatalatti ertelme sohasem al
szik, es minden szuggeszti6t felfog. 

Raneztem az orara, es lattam, hogy meg j6 ncgyven percunk maradt a 
dupla ulesbol, 

- Van meg ra idonk, hogy visszamenjtink es kideritsuk, volt-e mar vala
ha Billel. Ha igen, rneglatjuk, ernlekszik-e arra az esernenyre, amely a ket
tojGk kozotti feszultseget okozza. Az az erdekes az egeszben, hogy ha igen, 
ez az ahozzaallasat is rnegvaltoztathatja. Volt mar ra eset. Bizonyara tele
patikus szal van az emberek kozott, ami automatikus reakciokat valt ki. Ha 
megtapasztalja az elmult eletet, az nemcsak ont gy6gyitja meg, hanem eset
leg ot is, meg akkor is, ha () nem is tud a regressziorol. 

- Hat, az nagyszerti lenne! Gondolja, hogy vissza tudok ernlekezni az 
elozo inkarnacioimra? 

- Nem is olyan nehez dolog, ha nem probal visszaemlekeznil A probal
kozas csak elallja az utat. Egyszeruen csak tudja, hogy ez epp olyan egy
szeni, mint arra visszaernlekezni, hogy mi torrent onnel tegnap. Ha koveti 
az utmutatasaimat, ertekes eredmenyeket erhettink el meg rna, akkor is, ha 
csak gyakorlatkent tessztik mindezt. 

Elmagyaraztam, hogy mi m6don szamoljon be arr61, ami hipn6zisban 
majd az eszebe jut, es valaszoltam nehany, a regresszi6t erint<) kerdesere. 
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Ezutan hipnotikus allapotba hoztam, CS utasitottam, menjen vissza abba az 
idobe, mikor meg ugy voltak egyutt Billel, hogy nern torrent meg az, ami 
most oly eroscn befolyasolja a kapcsolatukat. 

Nerni vonakodas utan egy falusias jelenetet irt Ie: egy fakkal szegelye
zett folduton, melynek mindket oldalan mezok terulnek el, s egy fiatal par 
setal, kez a kezben. Azt is hozzatette, hogy a ruhakbol es egy kocsibol Itel
ve mindez az 1800-as evek vegen vagy az 1900-as evek elejen tortenhet. 
Elmondta, hogy szerinte ezek az emberek szerelmesek egyrnasba, es csak 
ugy, kedvtelesbol setalnak. Tovabb mozditottam az idoben. Erzelemmente
sen allitotta, hogy a kapcsolat veget crt. Tapasztalatb61 tudtam, hogy min
den valoszinuseg szerint valami traumatikus esemeny torrent, amire nem 
akart emlekezni, ezert azt javasoltam, hogy gyozze Ie ellenallasat. 

- Vitatkoznak ... egy kez csapodik ... meguti a ferfit! 
- Mondjon meg tobbet errol! 
- Eleg eroszakos a dolog . A no sikoltozik. A ferfi foldhoz vagja. A no 

sir. (Hosszu szunet.) Ores a fejem. Elment! 
Ekkor elhataroztam, hogy kiprobalok valami mast, olyasmit, amit szilk

scg eseten utokartyakent szoktam elovenni. 
- Mondja el ujra az almat: azt, amelyikben Bill meg akarja olni, 
- Nehany rat latok es egy kisvarosi konyvtarat . .. es egy part. (Szunet.) 

Ugyanazt a part! ... Megolt! Megolt engem! - Kezevel eltakarta az arcat, 
hogy tornpitsa hangos zokogasat es nyogeseit. - Puszta kezzell Uristenl 
Nem akarok tobbet tudni! 

Enjenek arra a felere hivatkoztam, amely meg akart gy6gyulni, es meg
erositd szuggeszti6val segitettem abban, hogy urra legyen a felelmen. 

- Verekednek vele, meg akarjak fekezni. Most valami van a kezeben .. . 
es engem tit vele ... ujra es ujra! - Rettentoen reszketett, ahogy a halalara 
ernlekezett. Aztan hirtelen abbamaradt, es az osszes gyotrelern elmult, 
Vege. (Hosszu szilnet.) Nagyon konnyunek erzem magam ... es most ugy 
erzem, hogy folfele lebegek. 

- Nezzen Ie, es mondja el, mit lat. 
- Latorn a lanyt, amint ott fekszik. 
- Es o? 
- 6 majdhogynem boldog. Nehany holgy megprobal segiteni rajtam ... 

de mar mindennek vege. 6 meg csak ott all. 
Ernlekeznie kell a veszekedes okara is, gondoltam, ezert visszavittem 6t 

a verekedes kezdetere, mielott meg a ferfi hozzanyult volna. 
- Vadol valamivel. 
- Mivel? 

61 



" - Hogy egy rnasik ferfival voltam. (Hosszu szunet .) Az a masik ferfi! 
o van a testembenl - Kinyitotta a szemet, s ezzel hirtelen kijott a transzb61. 
- Ez az! - mondta. 

Mivel valahogy fel kellett dolgoznia azt, amit most megtudott, ugy don
tottem, hogy ez alkalommal nem dolgozom tovabb a szellemmel. Szerettem 
volna megtudni, hogy Anne mil erez, hiszen mindjart az elso ulesen renge
teg mindenen ment keresztull 

- Maskepp erzern magam! Eros vagyok! - Egy gyonyoni mosoly derult 
fel az arcan. 

Miesoda szerelmi haromszoggel volt itt dolgunk! 

Masodik alkalommal alig ismertem meg Anne-t, mikor kimentem, hogy 
a varoszobabol behivjam a rendelobe, Csinos , elegans ruhaban lilt, maga 
volt a vezeto allasu no mintapeldanya! Tokeletes sminkje tette fel a pontot 
az i-re. 

Belepett a rendelornbe, es kellemes mosollyal mondta: 
- Sokkal jobban vagyok. Szinte hihetetlen! A ferjem szerint az aut6t is 

maskeppen vezetem. Nagyon agressziv voltam regebben, most sokkal elen
gedettebb vagyok. 

- Es mi a helyzet a munkahelyen? 
- Az ilnnepek miatt esak fel napot toltottern meg bent, de teljesen mas

kepp viselkedem a fonokommel, mint azelott, Azonnal megvaltoztam. Tu
lajdonkeppen Bill jolt oda hozzam, es sokkal emberibb hangon beszelt ve
lem. Eszrevettem, meg van lepve es figyel. 

Megkerdeztem, mit gondol, elment-e a szellem? B6lintott, es azt mond
ta, hogy meglehetosen biztos ebben. Nemi sztinet utan megjegyezte, hogy 
egy hohullam futott vegig rajta, mikor ezt kerdeztem , majd rajott, hogy 
nines is meleg a rendelornben. 

Ugy ereztern, hogy a kerdesemre adott reakei6 reszben az entitasnak tu
lajdonithat6. Talan ujra atelte a halalat, aminek valami koze lehetett a tuz
hoz, Eldontottern, hogy ennek utananezunk. Elmondtam gyanumat Anne
nek, majd hipn6zisba vittem, hogy felfedjtik, milyen viszonyban voltak ab
ban az eletukben , amibe a mult alkalommal beleneztunk. 

Anne ernlekezett ra, hogy 0 CS a ferfi szerelmesek voltak egymasba . EI
dontottek, hogy szeretkezni fognak, de elobb elszoknek egytitt valahova. 
Miutan nagy nevetesek kozepette kiterveltek a "szokcst", elhataroztak, 
hogy kirabolnak egy szefet . .. Bill szefjet. - EI akartuk lopni a penzet, az
tan olajra lepni. 
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A baratja ejjel egy rud dinamittal belop6zott az epuletbe, mig 0 kint vart 
a bokrok kozott. Egyszer esak hangos robbanast hallott, es az epulet Ian
gokba borult. 

- Szornyu erzesem van, hogy valami nem sikerultl - Eros nyugtalansag 
vett rajta erot, es konnyek folytak vegig az arcan es a nyakan, - Meghalt a 
robbanasbanl Errefele rohannak az emberek, hogy eloltsak a tuzet, es en is 
esatlakozom hozzajuk, de el kell rejtenem az erzeseimet, 

Nehany percig meg folytattuk a regresszi6t, amig kisse megnyugodott, 
majd visszahoztam a jelenbe, es megkertem, mondja hangosan a szellem
nek, hogy menjen el. Szornyen sirt, mikor megtette , majd "bevallotta", 
hogy azert maradt itt a szellem, mert 6 is akarta. Mikor elment, azt mond
ta, hogy ugy erzi, mennie kell mar. 

Megkerdeztem Anne-t, hogy erzi magat, 
- Hianyzik - suttogta. 
Anne azzal a szuggeszti6val jott ki a hipn6zisb61, hogy minden szem

pontb61 j61 erzi magat, teljesen maganal van es eber, Konnyaztatta szem
mel, faradtan mosolygott. 

Majd zavartan nezett ram, es megkerdezte: 
- Hogyan lehetseges, hogy 6 most is szellem? J-1iszen mindcz nagyon re

gen tortent, lIyen hosszu ideig maradnak itt a szellemek? 
Azt valaszoltam, hogy erre esak 0 tud magyarazatot adni. Majd hozzatet

tem: 
- Talan ujjaszuletett, Utols6 halala ota a foldhoz kotve letezett, es on az 

eloz6 eletbeli szalak miatt magahoz vonzotta . 
Ket nappal kesobbre tuztuk ki az ujabb talalkozot. Anne ugy ment el, 

hogy sokkal jobban erzi magat . 
Mikor atneztern a jegyzeteimet, mielott Anne-t behivtam volna a varo

szobabol, ugy ereztem, hogy oriasi haladast ertunk el ket ulcs alatt. J-1a to
vabbra is ilyen utemben haladunk, azt fogom javasolni neki, hogy ez legyen 
az utols6 talalkozonk, Anne egy j61 meghatarozott problemaval jott hoz
zam, es ha ez megold6dott, nines szukseg tovabbi segitscgre . 

Egy pillantas meggyozott arr61, hogy optimizmusom korai volt. 
Leroskadt a szekbe, es a fejet ingatta. 
- Nem ertem, mi tortenik velem! Olyan j61 ereztem magarn az elsa tiles 

utanl 
- A fonokevel vannak problemai? 
- Nern, ott minden rendben! Annak ellenere, hogy sok olyant tett, ami 

kihozhatott volna a sodromb61, en iigyet sem vetettern ra. 
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E1mondta, hogy minden rendben volt, egeszen addig a reggelig. Hosszu 
ido ota nem aludt olyan j61, mint az elotte valo ejszaka. Nehany oraja volt 
meg csak fenn, mikor egyre rosszabbul kezdett latni, es ez kesobb tovabb 
fokozodott, Annyira szedelgett, hogy ko zel jart ahhoz, hogy kimenjen 
hanyni. Miutan beteget jelentett, visszafekudt az agyba, es csak delben 
ment be dolgozni, mert mindenkeppen be akart fejezni egy munkat, Az iro
daban nem tudott koncentralni, Egyorai erolkodes ulan feladta, es haza
ment, egyenesen az agyba, E1aludt, CS csak akkor ebredt fol, amikor mar 
hozzarn kellett indulnia. 

- Ahogy ide tartottunk, ismet rosszul lettem. 
- On vezetett? 
- Igen. 
- Miert nem adta at a kormanyt a ferjenek? 
- Egyedi1l voltam. 
- Mintha az elobb tobbes szamban beszelt volna. 
- Igen? Nem is tudom. 
- Erzett mar ilyen rosszulletet azelott? 
- Ketszer volt migrenem eletemben, egyszer tizenegy evvel ezelott es 

egyszer nyolc evvel ezelott. Pontosan ugyanigy kezdodtek, mint rna reggel. 
Mindket alkalommal olyan fajdalmaim voltak, hogy azt hittem, szetszakad 
a fejem. Barmit csinaltam, barmilyen gyogyszert yettem be, semmi nem se
gitett. A periferialis latasomat is elvesztettem. Att61 feltem, hogy most is 
ilyen fajdalrnaim lesznek, de hala istennek, nem lettek. 

Mikol' hipnozisba kerult, a szedulesert felelos esemenyhez vezcttem visz
sza. Egyik elozo elete jott elo, melyet ferfikent elt Ie, es melyben magas 
rangu katonatiszt volt a spanyol hadseregben. Egy politikai felfordulasban 
ot es kovetoit megbuktattak. Magas rangja miatt egy tavoli szigetre szam
iiztek. Egy ideig allando rettegesben elt ott, mert ugy gondolta, hogy ellen
segei barmikor utana johetnek. Egy alkalommal hajot latott kozeledni a szi
get fele . 

Regressziojanak e pillanatatol kezdve egyre nyugtalanabba va It, es nem
esak beszamolt roluk, de ujra at is elte a reszleteket, 

Mikol' a kapitany nehany emberevel a barlangja fele tartott, nagyon meg
riadt, mert tudta, hogy meg fogjak olni, ha nem ad at egy bizonyos letfon
tossagu informaei6t. 

- Hangosan beszelilnk egymassal. Valamit akarnak tolem, de en nem fo
gom megadni nekik. A parancsnok utasitast ad, hogy oljenek meg. (Majd
nem teljesen elveszitette a kontrollt, ahogy ujraelte a panikot.) Puskatussal 
tark6n Utnek, es a foldre esem. (Hosszu szilnet.) Szedillok . .. nagyon szedil
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10k. Elvesztem az eszmeletemei .. esak voroset latok, A veremet. Nagyon 
faradt vagyok .. . ok esak utnek tovabb. (Hosszu szunet.) Latom azt a vala
kit a foldon. (Hosszu szunet.) Mar nem vagyok faradt .. . Csoppet sem va
gyok faradt. 

Most, miutan valoszinuleg megtalaltuk a rnigrent es a szedulest kivalto 
esemenyt, ugy dontottem, hogy vizsgaljuk meg, ki is az a .mi", Elozo 
nyelvbotlasa nyilvanvaloan megmutatta, hogy valaki mas is volt meg vele. 
Az is lehetseges volt, hogy az az entitas, akivel az elmult ket alkalommal 
dolgoztunk, nem tavozott el. 

Anne meg mindig mely hipnozisban volt, es elvezte az atelt halal utani 
Fenyt. Megkerdeztern, hogy kivel jott ide . 

- Masek is vannak velem. Ok iranyitanak. Nagyon aggodnak amiatt, 
hogy ki akarja majd uzni oket. Nagyon erosek, es duhosck magara, mert 
most mar en is tudom, hogy velem vannak. 

Idoben visszavittem ahhoz a pillanathoz, amikor esatlakoztak hozza. Uj
ra atelte azt, ahogy a gyerekkori autobalesete utan a rnutoasztalon fekszik. 

- Valami eles fern megvagott. Faj a tarkorn. Az orvosok ketsegbeesetten 
tevekenykednek, Alig lelegzem. Ez eleg sokaig tart. Egyre melyebbre me
gyek. Faj a karom. A!ig kapok levegot. .. nagyon nehez a mellkasom, es faj 
a labam Meg melyebbre megyek. Baj van a levegovel, Ugy erzem, mar 
alig elek Ekkor egy masik szemely jon, az area oreg, sotet es ranees. Ha
rom van beloluk. Elfoglalnak. Meleget erzek, mikor elfoglalnak. Hogy ben
nem vannak, jobban erzi magat a testem. Elmulasztjak a fajdalmat, 

- Beleegyezett, hogy elfoglaljak? 
- Nem, esak ugy jottek. Ket no es egy ferfi , A ferf nagyon oreg es na

gyon faradt, 
Ezutan egyenesen hozzajuk beszeltem. Elmondtam, hogy a feladatukat 

teljesitettek. Harmineegy evvel ezelott mcgrnentettek a kislany eletet, de 
most mar j61 van. Most a sajat joletukre kell gondolniuk, es el kellene men
niuk a szeretteikkel, akik mar ertuk jottek. Mindharom entitas masodperce
ken belul tavozott. 

Mikol' kint volt mar a hipnozisbol, Anne elmondta, hogy a hazuk elott az 
anyjahoz futott at az utcan, mikor elutotte az auto. Korhazba szallltottak, 
ahol h6napokig k6maban volt. Nem gondoltak, hogy tul fogja elni a balese
tet. A sziileinek azt mondtak, hogy ha tul is eli, sohasem lesz normalis, nem 
fog tudni beszelni az emberekkel, es val6szinUieg egesz elctcben a gyerek
k6rhazban kell maradnia. 

Kis grimaszt vagott, ahogy ezt mondta: 
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- Lehet, hogy nemesak atsegitettek a krizisen, de abban is segitsegemre 
voltak, hogy normalisan fejl6djek. Vegul is jot akartak. 

A negyedik, utols6 ulesre ot nappal kesobb kerult sor. Area sugarzott, 
mikcr berontott a rendelornbe. A munkaja fantasztikusan j61 ment. A fono
ke felhagyott a szajbarago stilussal, es minden sokkal rugalrnasabba valt, 
Meglepetessel tapasztalta, hogy nem beszel mar rola a hata mogott. Ha rna
sok kritizaltak valamiert, 6 leesillapitotta oket, szinte automatikusan. EI
mondta, hogy mindaz, ami azelott volt - a depresszio, a kenyszeres gondo
lat, hogy adjak el a hazar es koltozzenek el - , mar esak egyre halvanyulo 
alomnak tunik. Az utols6 tiles utan val6ban j61 erezte magat, Sokkal tobb 
energiat erzett magaban, arninek nagyon megorult, 

Javasoltam, hogy hasznos lenne, ha feltarnank a Billel val6 viszonyat, 
hiszen ez volt a belepojegy a rendel6mbe. Ugy ereztem, nem sokat tudunk 
arrol, ' hogy mit is jelentettek 6k egyrnasnak, csupan annyi volt vilagos, 
hogy Bill megolte ot. Anne egyetertett velem, es egy buntudatos mosoly ki
sereteben ezt mondta: 

- Nagyon kivancsi vagyok, hogy jott ra arra, hogy egy masik ferfi is van. 
Id6ben visszamenti.ink oda, ahol Bill felfedezte, hogy Anne-nek szereto

je van. 
- A robbanas ejszakajan ... lovak tunnek fel, egy koesit huznak. Bill er

kezik. Megkerdezi, mi tortent, A haz langokban all. Bill kiabal: - Mi tor
tent? Az emberek rohangalnak, es probaljak eloltani a ti.izet. 6 is rohangal, 
utasitasokat ad az embereknek. En nagyon rosszul erzem magam ... Azt hi
szem, rnegtalaltak a holttestet. Igen, mind ott vagyunk. En is megnezern. 
Bill a szefhez megy. Az ajtaja nyitva, es azt nezi, hogy mi hianyzik belole, 
Korbenez a szobaban acsorgo embereken. Talalkozik a iekintetunk. Mindig 
megbizott bennem. (Hosszu szunet.) Olyan voltam neki, mintha a huga len
nek. Ugyanabban a csaladban n6ttilnk fol. (Sir.) Ezert is bizott bennem any
nyira. Egyutt neveltek benntinket, Gyanakodva nez ram. Nehez elhinnie, de 
eleg gyanus a dolog. 

Megkerdeztem Anne-t, hogy mit erez, 
- Nem lett volna szabad megesalnom. Bizott bennem - valaszolta sirva . 
Folytattuk a regressziot, es Anne elmeselte, hogyan viselte Bill a gond

jat, hogyan vedte meg mindent61, hogyan arasztotta el rajongasaval. A tiiz
eset utan Anne egy masik varo sba akart koltozni, de Bill ebbe nem egyezett 
bele. Valamivel kesobb mar nyiltan is szernbeszallt vele, amikor egy vasar
nap a templomb61 jottek hazafele, Kijelentette, hogy mindenkeppen el
megy. Vitatkoztak ezen, de Anne hajlithatatlan maradt. Bill teljesen elvesz
tette a fejet , es vegul nekiment Anne-nek. Anne ujra atelte a halalat, es el
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mondta, hogy rajott : nem is akart mar elni, Biintudata csapdajabol mar esak 
ugy tudott kirnenekulni, ha a testebol is kimeneki.il. 

Az Illes vege fele Anne megjegyezte: 
- Tulajdonkeppen nem is ertern, miert nem vartam ki, es miert fordultam 

onhoz segitsegert. Ugyanis Bill elutazik harem h6napra Japanba, hogy egy 
uj kereskedelmi irodat inditson be. Mar esak ket het lett volna hatra addig! 
Ha ezt kivartarn volna, nem tortent volna meg mindez, mert nem lett volna 
rajtunk ez a nyomas, 

- Anne, en arra jottem ra, hogy mindenki a legjobb id6ben fordul segit
segert, Nincsenek veletlenek! Ha vart volna ezzcl, a negy elveszett 161ek 
meg mindig a foldi sikon lenne bezarva, es on es Bill sem talaltak volna 
meg a bekejuket, pedig val6sziniileg ez az egyik celjuk ebben az eletben. 
On meggy6gyitotta magat spiritualis szinten, es Billnek is segitett ebben. 
Ncm csodalkoznek, ha nehany magasrendii szellem, az on vezetoi inspiral
tak volna ont arra, hogy adjon maganak egy lehetoseget, hogy megszaba
duljon nemcsak a megszallottsagtol, de a mult rossz emlekeitol is. 

Ugy latszott, hogy a problema megold6dott, es megegyeztilnk abban, 
hogy ez volt az utolso talalkozonk, haesak fel nem meri.il valami uj gond. 
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9 . P eter - esettanulmtmy 

Ez volt az egyik legmegragadobb megszallasos esetem, talan azert, me.t 
nem kinalt semmilyen konnyu megoldast, Ezen az eseten jol megfigyelhe
to a megszallo szellemek es a megszallt szernely szemelyisegei es proble
rnai kozotti erdekes osszjatek. Ezen tulmenoen Peter esete mar csak az ot 
idolegesen megszallo szellemek puszta szamanal, kitartasanal es sokfelese
genel fogva is erdekes. 

Peterrel akkor talalkoztam eloszor, mikor 1983 kora oszen eljott a rende
.lombe. Egy baratja kuldte hozzam, aki ismerte tevekenysegemet, Abban re
menykedett, hogy nehany pszichologiai tanacs, esetleg a mult eletekbe va
16 betekintes megoldja majd szamos szemelyes problemajat. 

Peter magas, bajszos, izmos, harmincot eves ferfi volt, fekete szemmel 
es koromfekete hajjal. Az elso pillanatban leritt r6la, hogy levertsegtol, fe
lelerntol es buntudattol szenved. Ugy viselkedett, mint egy csapdaba esett 
allat, tekintete kovetkezetesen kertilte az enyemet, inkabb a rendelo beren
dezeset vizsgalta, 

Ahogy az elso nehany tiles alatt vegighallgattam elete tortenetet, kide
rult, hogy minden teren kaosz uralkodik. 

Peter, aki szamitogepes analizissel foglalkozott, gyorsan emelkedett a 
szarnarletran a beosztott61 az alelnoki szekig, Egyre novekvo sikerei elle
nere erzelmi es szemelyi problernai alaastak az onbizalmat, es veszelyeztet
tek karrierjet, Onmagat egy .Jdegcsomonak" latta . Kulonosen szorongott es 
felt az emberek kozott. Ez sok problemat okozott, mivel rendszeresen taje
koztat6t kellett tartani a sajat es mas tarsasagok igazgatoinak. 

Az ertekezletek elott nagyon gyakran komoly szorongasos rohamai ta
madtak, es egyszer - elvakult felelrneben - kirohant az igazgatokkal teli te
rembol . Autovezetes kozben a csucsforgalornban tobbszor kapott szoronga
sos rohamot San Francisco utcain, olyannyira, hogy meg kellett allnia az ut 
szelen, mert felt, hogy elajul. Ezek a rohamok a legkulonfelebb fizikai til
netek kisereteben jelentkeztek, a reszketestol es verejtekezestol kezdve a 
hanyingerig es a szediilesig. 

Elmondta, hogy sokszor ugy intezi az iigyeit, hogy megussza ezeket a 
rettegett tajekoztat6kat, mikozben tudta, hogy ezzel megfosztja magat a to
vabbjutas lehetosegetol, es nem teljesiti vallalt feladatat sem. EIOfordultak 
azonban olyan idoszakok, amikor Wkeletes magabiztossagot sugallva, ra
gyog6an szerepelt a fontos illeseken is. Mikor arra kertem, fejtse ki, hogy 
mitol ilyen valtozekony, teljesen tanacstalanna vall. 

Masik problemaja talan meg ennel is jobban zavarta. Egyre kevesbe tu
dott koncentralni es visszaemlekezni a reszletekre, es azt allitotta, hogy az 
emlekezotehetsege a felere zsugorodott, Beszelgetes kozben gyakorta elve
szitette a fonalat, es ot percnel tovabb nem tudott odafigyelni a munkajara 
vagy arra, amit epp olvasott. Tovabb rontott a helyzeten, hogy estenkent 
visszagondolva sokszor hosszu orak estek ki az emlekezetebol. Ezekkel az 
orakkal csak ugy tudott maganak elszamolni, ha megnezte a napi feljegyze
seit, vagy ha megkerdezte a munkatarsait, hogy mit vegeztek aznap. 

Mivel egyre jobban felt a kudarct61, Peter halogatni kezdte munkait, es 
biztos volt benne, hogy ha minden igy megy tovabb, vegul meg fog orulni. 

De ez sem volt meg eleg; valahogy mindig keptelen volt kijonni a nok
kel. Mar harmadizben nosult meg, es ez a hazassag is egyre gyorsabban 
romlott. Felesege, Betty, nem erdekelte mar szexualisan, bar azt mondta ro
la, hogy a teste gyonyoni. Rettegett attol, hogy tulajdonkeppen elfojtja a 
homoszexualitasat, Ugyanakkor fanatikusan feltekeny volt felesegere, es 
mindig neheztelt, ha a partikon masok is erdeklodest mutattak iranta. Gyak
ran vadolta Bettyt azzal, hogy flortol, es ez neha csunya, majdnem a tettle
gessegig fajul6 osszeutkozesekhez vezetett. Az ilyen esetek utan aztan bun
tudatot es lelkiismeret-furdalast erzett, 

Ahogy kozelebb keriiltiink egymashoz, Peter bevallotta, hogy agg6dik 
az italozasa miatt is. Az utobbi evekben elete fontos reszeve valt az ivas , 
Majdnem mindennap ivott, es csak az ita I volt kepes megszabaditani felel
meitol es szorongasaitol. Bar felso kozeposztalybeli csaladban nott fel - az 
apja bankar volt -, megis mindig jobban szeretett kozonseges kocsmakban, 
munkasok kozott inni. Mikor ivott, elmult a j6kedve, gunyolodni kezdett, 
es gyakran kezdemenyezett a kocsmakban civakodasokat, 

Az ivas es a szellemek behatolasa kozotti osszefugges tudataban egyre 
erosebbe valt a gyanum, hogy megszallottsag okozza a problemakat. Felfi
gyeltem arra a kulonos kettossegre is, amely eletenek minden problemajat 
jellemezte. Szerette a feleseget, am megsem vonz6dott hozza, es rosszul 
bant vele. Szeretetteli es egyiitt erzo ember volt, ugyanakkor idonkent szor
nyu terrneszetii, es haragjat artatlan allatokon, jatektarsakon, baratokon, 
szeretokon Wltotte ki. Nagyszeriien ertett a munkajahoz, megis nehez fel
fogasunak es ertektelennek erezte magat. 

E meggyozo szemelyisegjegyeken es tOneteken kiviil Peternek j61 latha
t6an olyan elmenyei is voltak, melyek nagyban alatamasztottak a megszal
lottsag hipoteziset. Ugy talaltam, hogy a nagyon erzekeny emberek sokkal 
jobban ki vannak teve a megszallasnak, es Peterrel neha kiilonos dolgok 
Wrtentek gyerekkoraban. Eiso osztalyos koraban megj6solta, hogy egy ku
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tya meg fog tamadni valakit, ami nehany nap rnulva be is kovetkezett. 
Evekkel kesobb elore megerezte legkedvesebb nagynenje ongyilkossagat. 

Peter elismerte, hogy gyakran erzi ugy, hogy ket kUl6nbozo szemelyiseg 
- egy j6- es egy rosszakaratu - hatasa alatt all . Gyerekkoratol fogva vissza
tero remalma, hogy egy toporodott, ordogi ember bamulja mereven. 

Az is eszebe jutott, hogy sportolas kozben mindig, mikor sikere lehetett 
volna, megserult. Peldaul csunyan megserult a terde, amikor probajatekon 
szerepelt az egyetemi futballvalogatottban, Kozepiskolas koraban serult 
vallszalagja miatt nem juthatott be az orszagos birkozobajnoksagra. 

Mikor valakivel beszelt, gyakran elofordult, hogy ugy erezte: valaki mas 
beszel belole, Sot neha azt is erezte, hogy nem foglalja el teljesen a testet, 
hanem ugy hanninc centivel bal hatso iranyban a feje rnogott lebeg. 

Errol rogton eszembe jutottak mas betegeim hasonlo kijelentesei, akik
rol kiderult, hogy valoban rnegszallottak voltak. 

A hannadik tilesen azt javasoltam, hogy hipnozisban nezzuk meg, van
nak-e benne megszallo szellemek. Peter nagyon megriadt a lehetosegtol, 
annak ellenere, hogy igyekeztem a leheto legpontosabban elmondani neki 
a megszallas elmeletet, es azt, hogy milyen fontos lehet a megszabaditas. 
Vegul vonakodva bar, de beleegyezett a kiserletbe, 

Kivaltkeppen jo hipnotikus alanynak bizonyult. Konnyen es gyorsan ke
rult hipnozisba, es elfogadta az ujj-jelekre epillo kommunikacios rendsze
remet is. Egy ujj-jelekkel torteno ellenorzes azonnal kimutatta, hogy jo par 
szellem lakik benne - hat vagy akar tobb is - , es mikor megkerdeztem, 
hogy van-e kozuluk olyan, aki mar gyerekkoratol vele van, az "igen" ujja 
emelkedett fol, 

Egy egyszeni megszabaditast vegeztem, ami utan az ujj-jelek tanusaga 
szerint meg legalabb harem szellem ott maradt. Ekkor megkertem, hadd be
szeljek az ott maradt entitasokkal, majd a szokasos megkozelitest alkalmaz
tam: 

- Miert akaszkodik ennek az embemek a nyakaba, es okoz neki proble
rnakat, amikor tudja, hogy atesett a halalnak nevezett valtozason, es a sajat 
szellemeleteben kellene mar elobbre lepnie? - kerdeztem. 

Ket killonbozo valasz erkezett, eleg j61 megkulonboztetheto hangokon. 
Az egyik valaszt mar sokszor hallottarn a killonbozo rnegszallo entitasok
t61: 

- feIck - suttogta egy remego hang. - Nem tudom, mi fog Wrtenni ve
lem. Nem akarok elmenni. 

De a masik valasz t6m6r szarkazmusa meglepett: 
- Na es aztan! 
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Ez meggyozott arrol, hogy ez a munka az, amit Peterrel folytatnunk kell . 
Rovid szilnetet tartottam, majd ismet elvegeztern a standard megszaba

ditast, reszletesen kifejtve a szellemi let termeszetet, a szellemi birodalom
ban valo tanulas es gyogyulas folyamatat, majd a kozeli szellemrokonokat 
es baratokat hivtam, hogy segitsenek. 

Mielott kihoztam volna Petert a hipnotikus transzbol, meg egyszer ellen
oriztem az entitasokat. A proba eredmenye negativ volt; Peter tudatalattija 
szerint nem volt tobb szellem a testeben vagy az aurajaban. 

Mikor kijott a transzbol, Peter felfrissilltnek es elengedettnek erezte ma
gat. Elmondta, hogy hatarozottan erezte: az egyik entitas nagyon eras volt. 
Sugarzo optimizmussal tavozott a rendelombol. 

Egy het rnulva, a kovetkezo ulesunk elejen Peter beszamolt rola, hogy 
sokkal jobban erzi magat. Meg mindig szenvedett a szorongastol, de mar 
nem annyira, mint azelott, es a felesegevel valo viszonya is javult nemileg. 

Kiabrandultnak latszott, mikor azt javasoltam, hogy nezzuk meg ujra, . 
vannak-e vele szellemek. Elmondtam, hogy sokszor elofordul, hogy elsore 
az entitasok csak ugy tesznek, mintha elmennenek, es az is megeshet, hogy 
a tobbiek csak kesobb, fokozatosan "bujnak elo". 

Gyorsan transzba esett, es ahogy gyanitottam, ujjaval azt jelezte, hogy 
meg j6 par szellem van vele. 

Ez alkalommal gyorsan kapcsolatot teremtettem az egyikkel, aki j61 ert
hetoen Joseph Biddle-nek nevezte magat, es azt is pontosan tudta, hogy mi
ert van Peterrel . 

- Gyulolom at, es meg fog fizetni azert, amit velem tett. 
- De ezzel maganak is rosszat tesz - ellenkeztem. 
- Nem erdekel, Amig szenved, addig nekem is megeri. 
Megkertem Josephet, hogy menjen vissza halalanak idejere. Elmondta, 

hogy egyedul van egy kansasi korhazi szobaban. Duhos volt, amikor meg
halt. Felesege, aki sokkal fiatalabb volt, mint a, egy gyereket sztllt, de el
hagyta at a gyerekkel egyiltt. Ez a fajdalorn egesz eleteben elkiserte, es a 
kisbabakkal szemben kulonoskeppen zordda valt, 

Megkertem Josephet, hogy menjen oda vissza, amikor a szelleme el
hagyta a testet. Elmondta, hogy latja a csontta sovanyodott testet az agyban, 
egy ideig mellette maradt, majd a korhazi folyosokon kezdett bolyongani. 

- Egy kisbabat latok, egy ujszulottet, Arra gondolok, hogy talan az en 
gyerekem. Tudom, hogy megfizettethetem vele az arat, amiert elhagyott. 
Belemegyek a kisbababa. Az6ta is vele vagyok. 
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Abban a pillanatban tudtam, hogy ez az entitas az, amely a legfontosabb 
szerepet jatssza Peter eleteben, es talan magyarazatot tud adni arra, hogy 
rniert valik Peter idonkent oly kegyetlen duhongove. 

Turelrnesen kifejtettem Joscphnek a szellemi eletet erinto veszelyeket: 
hogy egyszeruen csak meghosszabbitja sajat szenvedeseit, es egyuttal faj
dalmat oko z cgy elo embernek, akinek semmi koze az 6 problemajahoz. 
Hivtam a baratsagos szellemeket is, hogy segitsenek at vezetni. Joseph ha
marosan meglatta a noveret, es el is ment vele. 

Mielott kihoztam volna Petert a hipnozisbol, egy masik szellemmel is 
kapcsolatot tudtam teremteni. Joseph Biddle-lel ellentetben ez a szellem 
nem mondta meg pontosan, hogy kicsoda a, es mit akar Petertol - tulajdon
keppen majdnem az eszmeletlensegig be volt rugva, 

- Gye'rna, igyunk egyet - ismetelgette kedelyesen, - Menjunk Ie a 
Rockyba, es rugjunk ki a hambol, 

Annyit azert sikerult megtudnom tole , hogy eloz6 eleteben nehezgepke
zelo volt, es nyilvanvaloan odavolt az italert, Az is latszott, hogy mar Peter 
kisgyerek koratol kezdve vele volt. Az utols6 emleke az eletebol az volt, 
hogy egy Caterpillar vontat6t vezetett egy epitkezesen. 

Megsurgettern, hogy tavozzon, 
Mikol' Peter kijott a hipnozisbol, mcgbeszeltuk a legujabb .fogast". 6 is 

ugy gondolta, hogy Joseph Biddle gyakorolta ra eleteben a legnagyobb ha
tast, Eszebe jutott az almaban laton rosszindulatu oregember, A Caterpillar
vezetoben azonban mar nem volt olyan biztos. Abban mindenesetre egyet
ertettunk, hogy valoszintileg ez az entitas az oka annak, hogy sokat iszik, s 
hogy annyira vonzza a nyers munkasstilus. Lelkesedessel es remenykedve 
hagyta el a rendelot. 

Am a kovetkezo alkalommal, mikor Peter transzba kerillt, hirtelen ismet 
felbukkant a Caterpillar vezetoje, 

- Hat meg mindig itt van? Hogy hivjak? - kerdeztem. 
- Asz'szem Lou-nak hivnak. 
- De miert van meg mindig itt Peterrel? 
- Azert, mert tole aztan ihatok. Jol sz6rakozom vele, es mindig ra tudom 

venni, hogy franko helyekre menjen. 
- Milyen helyekre? 
- Hat oda, ahol igazi ferfiak vannak, akik tudjak, hogyan kell inni, es 

nem olyan nyapic gilisztak. 
- Mar jo regen Peterrel van , nem? 
- Igen, asz'szem eleg regen. 
- De azt tudja, ugye, hogy el kell mennie? 

72 

- Ma' mert kene? 
Elrnagyaraztam a helyzetet, mivel rendkivul zavarosak voltak a gondo

latai, es meg volt gyozodve arrol, hogy meg mindig a sajat testeben el. Uj
ra elvittem 6t a legutobbi elete utani halala pillanatahoz. Egy balesetet lrt 
Ie, amikor a Caterpillar radolt. . 

- Es maga meghalt abban a balesetben. 
- Meghaltam? - kerdezett vissza hitetlenkedve. 
- Mi tortent azutan? 
_ Lattarn, ahogy egy kisfiu jatszik a hatso udvaron. Eleg kellemesnek es 

baratsagosnak latszott, En meg egyedtil ereztem magam, teljesen el voitam 
veszve. lgy hat odamentem hozza, 

VegGI Lou szarnara is vilagos lett, hogy mi is tortent akkor. Azt mondta, 
sajnalja, ha valami rosszat tett Petemck, es megkerdezte, hogy hogyan ta
vozhatna el. Azt mondtam, nezzen korul, nem lat-e valaki ismerost? A fe
leseget latta, aki - mint gondolta - ugy halt meg, hogy gyulolte ot az alko
holizmusa miatt. Am most rajott, hogy megbocsatott neki, es boldogan 
ment el vele. Ez alkalommal ugy ereztem, hogy vegleg tavozott. 

Remenykedtem, hogy vegre elertunk Peter problemainak a gyokerehez, 
es ezt el is mondtam neki . 

Halvanyan mosolygott. 
_ Hat , en is remelem - mondta -, de valami furcsa dolog tortent, amikor 

eppen kijottem a hipn6zisb61. Valami ott belul, valami benso resz mintha 
nevetett volna. Nem tudnarn megmondani, hogy csak a kepzeletern jatszott 
velem, vagy val ami mas. De mintha azt mondta volna, hogy ,j61 atvagtalak 
megint, mert meg mindig nem tudod, hogy itt vagyok", 

Peter ugy ment el, hogy nem volt benne biztos, hasznal-e neki ez az 
egesz valamit. En pedig arra gondoltam, vajon kepes lesz-e a megfelelo 
ideig eljarni a kezelesre, hogy valami eredmenyt is erjunk el? 

A kovetkezo alkalommal mosolyogva mondta el, hogy sokkal jobban er
zi magat, mint az elaza heten, kulonosen azert, rnert szinte egyaltalan nem 
kivant inni. Egy-ket pillanattal kesobb viszont mar osszerancolt szemol
dokkel meselte, hogy a felesege iranti szexualis kozornbossege megleheto
sen nehezze teszi a hazassagukat. Azonnali hipn6zist javasoltam, es - mi
vel mar eleget gyakoroltuk - Peter gyorsan mely transzba kertilt. 

Eloszor, amikor rnegkerdeztem, hogy jelen van-e valamilyen szellem, uj
javal azt mutatta, hogy "nem", de amikor azt kerdeztern, hogy van-e vala
ki, aki ott bujkal, "igen" valasz erkezett. 

- Beszelhetek magaval? - kerdeztem. 
_ Nem akar beszelni, mert fel - mormolta monoton hangon Peter. 
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- Akkor meseljen valamit rola. 
- Szoke, esinos, esendes es szegyellos no. Nagyon maganyos, Nem tud

ja, miert olyan boldogtalan; azt gondolta, hogy majd jo lesz neki velem, de 
nem szeret a felesegemmel agyba menni. Azt nagyon utalja! 

- Tudja, hogy miota van magaval? 
- Nem, nem tudom. 
- Talan rnegis beszel majd hozzam, 
Peter csondben maradt, en pedig vartam. Egy pere mulva megkerdeztem: 
- Beszel mar velem a Peterrel leva no? 
.- Igen, itt vagyok - hallottam Peter hangjat, bar egy kisse lagyabban, bi

zonytalanul, szinte noiesen szolt, 
- Mi a neve? 
- Laurie. De miert vagyok itt? 
- Eppen ezt akarjuk megtudni, Laurie. 
Finoman tovabb kerdezgettem, es vegill sikertilt megtudnom, hogy az 

entitas ot evvel ezelott, egy hazibulin talalkozott Peterrel, nem sokkal az
elott, hogy 0 megismerkedett mostani felesegevel, 

Azonnal vonz6dni kezdett Peterhoz, mert Peter dominans, agressziv ter
meszet volt. Emlekezett ra, ahogy Peter belepett az ajt6n, mindket oldalan 
egy-egy novel. Kesobb kenyszeritette rnagat, hogy odamenjen hozza; be
mutatkozott, majd egy jo fel 6rM beszelgettek. 

Egy aut6balesetben halt meg, a hazibulirol hazafele me net. Turelmesen 
elmagyaraztarn Laurie-nak, hogy ha Peterrel marad, ez nagyban visszaveti 
ot a fejlodesben, es merhetetlen karokat okoz neki. 

- Ezt nem gondoltam volna ... sajnalorn - mondta. 
- EI kell tehat mennie. Mindkettojuknek sokkal jobb lesz igy. 
- De nem mehetek el. Hova mennek? Nagyon egyediil vagyok. 
Eppen azon voltam, hogy egy kisse hatarozottabban beszelek vele, mi

kor Peter megszolalt: 
- Nem fog elmenni. Nem akarja hallani, amit mondani akar neki. Nem 

hallgat magara tobbe. 
Nehany pereig meg rnegprobaltam beszelni vele, hiaba. 
Mikor kijott a hipnozisbol, Peter emlekezett ra, hogy talalkozott Laurie

val. Meg volt dobbenve, hogy egy ilyen rovid talalkozas oda vezethetett, 
hogy Laurie megszallta 6t. De 1110St mar arra is vissza tudott emlekezni, 
hogy nem sokkal az eset utan lepesrol lepesre, fokozatosan megvaltoztak a 
nokkel kapesolatos crzesei, 

Itt volt tehat a feladat, hogy valahogyan tavozasra bfrjuk Laurie-t. Peter 
azt is elmondta, hogy mikozben kifele jott a transzb61, ismet erezte annak 
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az eros, rosszakaratu szemelyisegnek a jelenletet, aki regebben is kigunyolt 
benntinket. 

A kovetkezo hetekben nem sok ernlitesre erdernes eserneny tortent, Ne
hany alkalommal sikertelenul probalkoztunk zold agra vergodni az entita
sokkal. Peter sem hipnozisban, sem a mindennapi eletben nem erezte meg
gyozoen semmilyen idegen leny jelenletet. 

A felescgevel val6 nemi eletuk megjavult. A rnunkahelyen is j61 mentek 
a dolgok, es tovabbra sem vagyott az italra. 

Talalkozoink alkalmaval legtobbet az ertektelenseg, a biintudat es a bi
zonytalansag erzesevel foglalkozott. De eletenek minden teruleten olyan jol 
mentek a dolgok, hogy mar kezdtem azt hinni, hogy nem ad otthont tobb 
szellemnek. Talan onkent tavoztak, sajat maguktol, Mivel ugy ereztem, 
hogy a meg meglevo problemait a hagyornanyos pszichoterapia rnodszere
ivel kezelhetem, az apjaval es az anyjaval val6 korai kapcsolatara tertunk 
ra. 

Mindenesetre az ulesek elejen tovabbra is rutinszeni hipn6zist alkalmaz
tunk, hogy esetleg ujra fel tudjam venni Laurie-val a kapesolatot, s hogy el
lenorizzem, nincs-e megis Jelen valamilyen entitas, 

Az elso deeemberi ulesunk vegre attorest hozott. 
A hipnotikus transz elejen Peter hangszfne egy kisse megvaltozott, 
- Fogalmad sines, hogy itt vagyok, nem igaz? - hallottam egy elnyujtott, 

karorvendo hangot. 
Abban a pillanatban felismertem, hogy ez az a gunyolodo hang, amelyet 

h6napokkal ezelott hallottam utoljara, 
- Mennyi ideje van Peterrel? - kerdeztern , valaszban remenykedve. 
- Eleg regota ahhoz, hogy j61 ismerjem. Tobb mint negy eve. 
- Miert maradt vele ennyi ideig, mikor tudja, hogy ezzel mindkettojuk

nek rosszat tesz? Nagyon sok Iehetosege volt az elrnult h6napokban arra, 
hogy elmenjen. 

- Gyulolnenek ott engem, mert ordogi dolgokat csinaltarn. Ha elmennek 
veluk, meg kellene valtoznom. 

- Igen , meg kell valtoznia, Nem maradhat itt. Nezzen szet maga korul. 
Lehet, hogy ott van egy regi ismerose, aki eljott magaert, Nem latja a 
Fenyt? 

- Mar ezerszer lattam a Fenyt, es az anyamat is lattarn a kozeleben. De 
mindig elbujtarn elole. Nem akarok talalkozni vele .. . felek, hogy rosszat 
tesznek ott nekem. 

- Semmit sem tesznek, ami bantana. 
- Es en azt honnan tudjam? 
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Ra kellett jonnom, hogy sehova sem jutok vele ezen a medon. Am meg
is batoritott a teny, hogy sikerult kapcsolatot teremteni ezzel a makacs en
titassal, Megkertern, hogy menjen vissza az elozo eletebe, Elmondta, hogy 
San Francisc6ban elt az anyjaval a szazadfordulo idejen. 

- A nevem David - mondta. - Nem tudom, mi volt a foglalkozasorn, de 
azt tudom, hogy fekete rnagiat uztem, es nagy hatalomra tettem szert alta
la. Egy satanimado esoport vezet6je voltam. Az anyam nem tudott errol. De 
biztos, hogy orokre meggyulolne, ha tudna. Rengeteg ember eletet tettem 
tonkre. 

- Ezen lehet segiteni a szellernvilagban - mondtam. - De most mar leg
fobb ideje, hogy felhagyjon a masok eletenek a tonkretetelevel. Menjen 
elore az idoben. Emlekezzen a halalara. 

Remeg a fold - foldrenges van! Valami a fejemre esett. Osszezuznak a 
hu1l6 tegladarabok, Latorn az elettelen testem, es szeretnek visszamenni be
le. Megfosztottak az eletemtol. (Hosszu sztlnet.) 

Lattarn a Fenyt, amit az6ta mar sokszor Iattarn, es az ertem jovo embe
rek hangjat is hallottam. De feltem, es elfordultam toluk. 

A kovetkezo dolog, amire ernlekszern, hogy egy utcaseproben vagyok. 
Azert mentem bele, hogy eletben maradjak, bar ez nem volt valami j6 va
lasztas, es a munka is szornyu volt. Ez az ember termeszetes halallal halt 
meg, ido el6tt. 

Ezutan nagyon, nagyon sok emberhez esatlakoztam. Eszrevettern, hogy 
akkor esatlakozom hozzajuk, amikor akarok, es akkor hagyom el oket, ami
kor akarom. Ez egesz erdekes volt. Ha eluntam magam, vagy rosszkedvu 
lettem, egyszenien otthagytam az illetot, es egy rnasikat kerestem. 

A legtobb embert szerencsetlenne tettem. Nerni erot adtam nekik, neha
nyan nagyon erdeklodni kczdtek az okkultizmus irant, de mindannyian de
presszi6sak lettek, es nem szerettem sokaig veliik lenni. 

- Hogyan esatlakozott Peterhoz? - kerdeztem. 
- San Francise6ban ivott eppen egy barban. A barataival tert be oda, de 

boldogtalan volt, es elhuzodott toluk. Lattarn, hogy gyenge, es hogy kony
nyu esatlakozni hozza. Mar ismerte a satant. 

Mikor Peterrel rnegbeszeltuk, hogy mit fedeztiink fel a hipn6zisban, hir
telen szegyenkezve b6lintott, es elmondta, hogy tizeneves koraban erdeklo
dott az okkultizmus utan, es egy-ket satani ritualerol sz6l6 konyvet el is 01
vasott. Azt is elmondta, hogy evek 6ta egy apr6, festett gipszszobrocskat 
tart az ejjeliszekrenyen, amely egy ordogpatas, szakallas satant abrazol. Ne
ha zavarta ez a szobroeska, de nem tudta magat ravenni arra, hogy kidobja. 
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A kovetkezo alkalommal Peter egyik elm tilt eletebe menttink vissza, es 
kideritettiik, hogy egykor val6ban aktiv satanimado volt. Ez legalabb meg
magyarazta, hogy David miert vonz6dott hozza, 

Legkozelebb mar arra is kepes voltam, hogy szinte azonnal kapesolatot 
teremtsek Daviddel. 

- Nezzen rnagara, hogy milyen allapotban van; es masnak is szerencset
lenseget okoz, pedig tudja, hogy hogyan kellene ebbol kiszallni. Tovabbra 
is ebben a vegtelen korben akar 6rlodni? - kerdeztern. 

- Meg mindig felek - valaszolta vonakodva. 
Megprobaltarn meggyozni arr61, hogy semmi felnivaloja nines; barmi is 

tortenik vele, minden esak jobb es boldogabb lesz. 
- De ha egyszer gyulolnekl 
- A szegyen es a gyiilolet esak a maga oldalan letezik. Az a magae, Az 

anyja szereti rnagat, Nezzen korul, hatha ott is van. (Nehany rnasodperc telt 
el.) 

- Igen, itt van. Azt szeretne, hogy menjek vele, es azt mondja, hogy meg
bocsatott. Azt hiszem, elmcgyek. Minden j6t. 

Es ezzel David, ez a megkinzott entitas eltavozott. 
Nagyon optimistak voltunk Peterrel az ules vegen, Sikeriilt osszeraknia 

a kirak6s darabjait, es arra is visszaernlekezett, hogy tele volt ongyulolettel 
es bizonytalansaggal, mikor David esatlakozott hozza. 

A kovetkezo hetekben Peter onbizalma egyre erosodott. Ujra bizni kez
dett magaban, es azt vette eszre, hogy szinte szorongas nelkul tud mar az 
emberekkel talalkozni es dolgozni. A felesegevel val6 viszonya is jobb lett, 
az ernlekezotehetsege is jelent6sen javult. 

Minden alkalommal tovabbra is rutinszeruen alkalmaztam a hipn6zist, 
hogy ellenorizzuk az entitasokat. Am az ujj-jelek isrnetelten azt mutattak, 
hogy senki sines jelen, ezert a fennmarad6 idot arra forditottam, hogy az 
onbizalom tovabbi erositese erdekeben hipn6zisban pozitiv szuggeszti6kat 
adtam. Januar vege fele Peter nyugtalanul es idegesen erkezett az ulesre. 
Kozel volt ahhoz, hogy kitorjon rajta egy szorongasos roham, amely akkor 
kezdodott, amikor aut6ba szallt, hogy eljojjon hozzarn. Ahogy egyre koze
lebb ert az epulethez, amelyben a rendelorn van, egyre erosodott benne a fe
lelem, es szinte ugy erezte, hogy egy hangot hall, amely rirnankodik, hogy 
forduljon meg, es menjen haza. A rovid tit alatt teljesen eldugult az orra, 
mintha nagyon meg lenne fazva. Minden akaraterejet ossze kellett szednie 
ahhoz, hogy benyisson a rendelornbe. 

Azonnal transzba vittem Petert, mert arra gondoltam, hatha David vetet
te meg benne ujra a labat. Az ujj-jelek azt Illutattak, hogy val6ban egy fer
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fi entitas van jelen, es hogy segftseget ker, De David helyett egy jokedvu, 
vidam szellemet talaltunk , akit Eddie Vinebrugnek hivtak, es aki sajat el
mondasa szerint huszonhet eves volt, es egy sacramentoi barban csatlako
zott Peterhoz, 1978-ban. 

Elsore Eddie nem volt hajland6 elismemi, hogy meghalt. Mikor azt ker
deztem tole, hogy erzi magat, amikor Peternek szolftjak, jokedviien vala
szolt: 

- Rockenekes vagyok, es nem erdekel, hogy hivnak az emberek, arnig 
hallgatjak a zenemet, es fizetnek is erte. 

Azt is hozzatette, hogy szerinte ,jo kis no" vagyok, es nem banna, ha 
randiznank! 

Kiderult, hogy Eddie harmadrendu enekes volt, aki a szallodak halljaban 
es kulonbozo klubokban jatszott Sacramento kozeleben. 1978-ban egy au
tobaleset kovetkezteben bennegett a kocsijaban, kozvetlenul azelott, hogy 
csatlakozott volna Peterhoz. Mivel nem tudott kirnenekulni, az utols6 do
log, amire az elozo eletebol ernlekezett, a belelegzett mar6 rust volt, amely 
egette az orrat es a torkat. 

A karambol utan ott maradt a kozelben, es a holttestet bamulta. De nem 
birta a latvanyt, ahogy a mentosok kihuztak szenne egett testet a kocsib61, 
es atraktak a hordagyra, ezert otthagyta a helyszint . 

- Egyedul voltam, es elveszettnek ereztem magam. Visszamentem a bar
ba, ahol a baleset elott ittam. De senki sem sz61thozzarn, es a nok meg csak 
pillantasra sem rneltattak. Ugy ereztem magam, mint Caspar, a nyajas ki
sertet! 

Mikor Eddie meglatta Petert a barban, eloszor "teljesen tokeletlen pali
nak" tartotta, mert olyan magaba borulva lilt a sarokban. De azt is erezte, 
hogy konnyen csatlakozhatna hozza, Es mivel egyedul volt, igy is tett. 

Megkerdeztem Eddie-t, keszen all-e arra, hogy tovabblepjen? Azt vala
szolta, hogy igen. Mikor megkerdeztem, hogy lat-e valakit, aki elkiseri az 
uton, az egyik nagynenjet, Sylviat ismerte fel, es el is ment vele nemsoka
ra. 

Amint kijott a transzbol, Peter igen j61 erezte magat, es a kezdodo szo
rongasos rohama teljes rnertekben, nyomtalanul elrnult. Szinte hihetetlen, 
de az orra is kitisztult. Visszaemlekezett, hogy I978-ban a szemelyisege ne
mi valtozason men! keresztul ; hirtelen erdekelni kezdtek a koncertek es a 
zenekarok, ami sohasem tortent meg azelott. A nok kozott is nepszenibb lett; 
felszedni es agyba vinni valakit nem volt mar tul nehez feladat szamara. 

Negy nappal kesobb, a kovetkezo lilesiinkon Peter elmondta, hogy a 
munkahelyen minden rendben megy, es az onbizalma is eros. Am a fe.lese
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gevel val6 korabbi szexualis problemai csostul jottek vissza. Ugy erezte, 
hogy egyaltalan nem kivanja ot, sot egyenesen visszataszit6nak talalta a ve
Ie vale szeretkezes gondolatat is. Ha az asszony megerintette, szinte felfor
duIt a gyomra. Meg almaban is ellokte magatol. 

Hipnozisban Peter ujj-jelei azt mutattak, hogy - mint ahogy gyanltottam 
- egy noi szellem volt vele. Kiderult, hogy Laurie volt az, a lany, aki auto
balesetben halt meg. 

- Miert van meg mindig Peterrel? 
- Ugy erzem, csapdaban vagyok. Felek. Nem tudom, hova menjek. 

Olyan maganyos vagyok,mi6ta mindenki elment. De nem birom, mikor 
Bettyvel szeretkezik. 

- Keszen all arra, hogy tavozzon? 
- Igen. 
- Nezzen korul. Lat valakit, aki magaert jott? Van ott valaki. 
- Egy idos no, az anyam baratnoje. Egy ... olyan, aki gyerekeket segit a 

vilagra. 
- Babaasszony? 
- Igen. 
- Mit mond maganak? 
- Azt, hogy "Gyere, lanyom, el kell mar rnennunk. Ne legy mar olyan 

szomoru. Meglasd, uj nap virrad rank." Most elmegyek vele. 
Mivel Peter ujjai azt mutattak, hogy nines tobb szellem vele, kihoztam a 

transzb61. 
Megjegyezte, hogy erezte Laurie roppant orornet, amikor vegul e1ment. 

Addig Laurie egyre maganyosabban erezte magat, mert a tobbi szellem mar 
nem volt ott, pedig csak ok jelentettek szamara a tarsasagot, 

Peter nagyon megkonnyebbult, mintha egy oriasi sulyt vcttek volna Ie 
1'61a. Meg volt gyozodve arrol, hogy vegre teljesen szabad. De addigra en 
mar ugy voltam vele, hogy jobb, ha varunk, es majd meglatjuk . 

Laurie tavozasa utan nehany ulessel Peter arrol szamolt be, hogy Betty
vel val6 szexualis viszonya egyre javul. Onbizalma es munkabirasa tovabb
ra is eros maradt. Az itaI tobbe egyaltalan nem foglalkoztatta . Itt volt az ide
je, hogy befejezzuk a terapiat. Peter celjat elertuk. 

Peter tekervenyes ugye bizonyitja az elo ember es a foldhoz kotott szelle
mek viszonyanak komplexitasat, Satanista multja melyen rejtozo blintuda
tot keltett, amely fogekonnya tette a mcgszallasra. Mindegyik parazita en
titas, Joseph Biddie-lei az elen, tovabb gyengitette ot, tovabb novelte a se
bezhetoseget. Az, hogy oteves koraban az alkoholista Lou szelleme csatla
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kozott hozza, meg rosszabba tette a hclyzetet, mivel kesobb - az ivas miatt 
- Peter folyamatosan nyitva tartotta az aurajat a tovabbi rnegszallok szama
ra . 

Peter nagyon zavart szellcmck zsakmanya volt. Folyarnatosan pusztitot
ta az ongyulolet, a felelem es a keseniseg. Ahogy egyrc tobb szellcm tartot
ta megszallva, egyre zavarodottabba valt, kevesbe tudta kezben tartani 
szakmai es maganeletet. Vegul a megszallo szellemek kepesek lcttek arra, 
hogy Peter viselkedesen keresztul kozvetlen medon kieljek sajat kesztete
seiket es szemelyiseguket, mialatt az 0 valodi szernelyisege egyre inkabb a 
hatterbe szorult. 

A Peter fizikai es lelki egeszsegehez vezeto ut neheznek bizonyult, tele 
megprobaltatasokkal, Azzal kezdodott, hogy kitizttink egy szellemet. Min
den tovabbi megszabaditassal egyre hatarozottabba es erosebbe valt sajat 
szelleme. A satanista eletebe valo regresszio segftett, hogy megszabaduljon 
rnely ongyuloletetol es a megszallas tudat alatti felteteleitol. 

Megszabadulva az osszes megszallo szellemtol, Peter valoban a maga 
ura lett, es nagy lepesekkel haladt elore a lelki fejlodes utjan, 

10 . Barbara - esettanulmimy 

- Tizenhat eve harcolok a kiloimrnal. Miota kivettek a mehernet, egyetlcn 
kilotol sem tudok megszabadulni. Mar mindent megprobaltam, Tul gyak
ran vallok kudarcot. Egyszer csak eldontottern: nem fogyokurazom tabbet! 
- Barbara utols6 lehetosegkent fordult hozzam. 

Val6ban ugy latszott, hogy mindent megprobalt! Eloszor a Weight 
Watchers dietat tartotta, es nyolc kfnkeserves honap alatt sikerillt hat-her ki
16t fogynia. A kovetkezo fogyokurajat orvos tervezte meg; ez emberi 
gonadotropininj ekciokbol es napi otszaz kaloriabol alit. Negy kilot hfzott 
pedig egyaltalan nem csalt! Ezutan a helyi dietas kozponthoz fordult, es 
"gyorsftott" feherjekuraba kezdett, ahol szilard etelt nem, csak magas fe
herjetartalmu italokat lehetett fogyasztani. Het kilot fogyott. Egy .Jcicsa
pengo" hetvege utan azonban nem mert visszaterni, mert felt, hogy meg
szidjak, A het kil6 hamar visszatert, sot meg jott is nehany hozza! Ezutan 
ujra a Weight Watchers dietat csinalta, majd kesobb egy masik kozpontba 
ment el. Hosszabb tavon semmi scm hasznalt. 

Sokaig nem akart felhivni idopontert, mig aztan vegre elszanta magat, 
A kronikus depresszio, amelyrol ugy erezte, hogy valamilyen modon az el
hizashoz kapcsol6dik, vegul is folebe kerekedett, es ekkor kenyszeritette 
magat, hogy megtegye az elsa lepest. 

Mint a legtobb tulsulyos beteg, Barbara is akkor fordult hozzam segitse
gert, amikor a legkoverebb volt; korulbelul negyven kilo felesleg tilt rajta. 
A lelke melyen tudta, hogy a terapia a pszichejet is erinti majd, valoszlnu
leg fajdalmasan. 

Senkinek sem konnyu elhataroznia, hogy .Jiatramcnetbc kapcsolja" az 
ertelem vedekezo modszereit, es sajat magaba tekintsen. Minden tuner va
lamilyen trauma, rejtett motivum kovetkezmenye, Az ertelem bonyolult 
korlatokat emel, hogy megvedje a lelek egyensulyat - ami sok esetben le
hetetlen, legalabbis csak reszben lehetseges. 

Barbara elenk, intelligens n6 volt, a negyvenes evei kozepen jart. Mikor 
megkerdeztem, hogy mi a munkaja, felnevetett , es azt mondta: 

- Amolyan ezermester vagyok, de semmihez sem ertek igazanl 
Huszonharom eve hazasodott, ket felnott gy ereke volt. 
Az elso ulesunk elsa perceitol fogva vilagossa va It, hogy Barbara erze

keny, gondoskodo, metafizikai gondolkodasu szemely, Elmondta, hogy ma
gatol visszaernlekezett arra, hogy yalaha egy kfnai templomban elt, szerze
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teskent, Akar igaz volt ez, akar nem, szamomra azt jelezte, hogy ebben az 
eleteben a spiritualis oldal nagy szerepet jatszik . 

Gyerekkoraban vesegyulladasban szenvedett. Harorn hetig fekudt kor
hazban, es nem gondoltak, hogy eletben marad. Egyszer veletlenul meghal
lotta, hogy az orvosok azt mondtak az anyjanak, hogy nem valoszinu, hogy 
tuleli azt az ejszakat. Am barmilyen beteg is volt, tudta, hogy nem fog meg
halni, 

A betegseg utan rettento sovany maradt. A batyja azzal kinozta, hogy 
odaeipelte baratait, nezzek meg a bordait! A csaladja mindent megtett, 
hogy magara szedjcn nehany kilot - minden eredmeny nelkul . Egyszenien 
keptelen volt arra, hogy vegigegyen egy teljes ebedet. 

- A vesegyulladasorn, vagyis heteves korom ota allandoan a sulyommal 
kuzdok! - jegyezte meg Barbara. 

Ugy lattam, hogy rengeteg lehetoseg adodott a megszallasra, Ezt el
mondtam neki is, es 0 is egyetertett velem. Azt is hozzatette, hogy nemesak 
a vesegyulladas, a szulesek es a meheltavolitas miatt fekudt korhazban, ha
nem az epeholyagjat is kivettek husz evvel ezelott. 

- Erzem, hogy ejszaka szellemek vesznek korul. Gyakran erzekelern, 
hogy ott van valami, tolem balra. Arra gondoltam, hogy talan az a fiu, aki 
itt elt a hazunkban, Szorfozes kozben halt meg, nem sokkal azelott, hogy 
bekoltoztunk. Vagyis hat a szulei emiatt adtak el a hazat. Van egy szoba, 
egy haloszoba, ami, azt hiszem, hogy az ove volt. Szinte erzem, hogy ott 
van - erositett meg. 

A megszallas diagnosztizalasanal fontos tajekozodasi pontot jelent sza
momra, hogy a betegek hogyan reagalnak a megszabaditasi szalagra, ezert 
magnora Yettem egyet. 

Amikor az esetleg jelen levo foldhoz kotott szellemekhez kezdtem be
szelni, Barbara are an szelsoseges valtozasokat figyeltem meg, melyek a fe
lelemtol a gyonyori~ terjedtek. Mikol' befejeztem, teste es area lathatoan el
engedettebbe valt, Ugy gondoltam, hogy legalabb egy szellem eltavozott, 

- Lattam Billyt, Rickyt es Lindat, ahogy elmentek. Meg a keleti partrol 
ismerem oket, Olyan boldogok voltak, hogy elmehettek! Mar nagyon reg
ota velem voltak. Ricky akkor halt meg, amikor mindketten hatevesek vol
tunk! 

A kovetkezo illeseink mindegyiken nagyon sok szellemtol szabaditottam 
meg Barbarat. Egy alkalommal azt jelezte az ujjaval, hogy harmine szellem 
van meg benne, akik komi sokan gyerekkoraban csatlakoztak hozza. Vol
tak olyanok, akik meg nem j6ttek ra, hogy meghalt a testiik, es olyanok is, 
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akik nem vettek eszre, amikor szeretteik ertuk jottek. Nehany alkalommal 
tukrot kellett elejuk tartanom, hogy lassak: nem a sajat testlikben elnek, 
Sokszor vissza kellett vinnem Barbarat abba az idobe, amikor a szellemek 
csatlakoztak hozza, hogy tisztazzuk: kik ok, es miert engedte meg nekik, 
hogy belekoltozzenek. Sokan sirtak es remegtek. Nehanyan nagyon ma
kaesnak bizonyultak. 

ldonkent szinte lehengerlo volt az ellenallas. Nehanyan meglehetosen j61 
harcoltak. Barbara mar tobbszor odaig jutott, hogy abbahagyja az egeszet, 
es aztan csodaval hataros modon rajott , hogy nem ;; az, aki abba akarja 
hagyni. 

Minden heten arrol szamolt be, hogy idonkent ugy erzi, tobb energiaja 
van, es az etkezesi szokasaiban is pozitiv valtozasokat eszlelt, A sulya fo
gyokura nelkul is csokkenni kezdett. De egyaltalan nem ment olyan siman 
a dolog. Elofordultak visszaesesek, amikor szinte elfolyt az energiaja, es 
megmagyarazhatatlanul faradtnak es almosnak erezte magat, Neha kulon
bozo helyeken szurasokat es fajdalmat erzett. Sokfele felelem bukkant a 
felszinre, olyanok, amelyeket evekkel ezelott erzett, Meg mindig ugy erez
te, hogy sokan veszik korul, es nehanyan el is mentek, mikor a megszaba
ditasi kazettat hallgatta. 

Igy osszegezte: 
- J61 is, meg szornyen rosszulis ereztem magam. Neha ugy ereztern, na

gyon tapasztalatlan vagyok. Nagyon vagytam arra, hogy megoleljenek, el
ringassanak es megnyugtassanak. Sokat sirtam. 

A"? egyik entitas, akivel mar egyszer dolgoztunk, visszajott . Nem ment 
el a Fenybe. Szavan fogta Barbarat, aki azt mondta neki , hogy visszaterhet, 
ha ugy erzi, hogy nem j6 ott neki. Segiteni kellett neki abban, hogy szoros 
kapcsolatba keruljon azzal, akit szeretett, mig vegul ismet eltavozott - ez
uttal orokrel 

Barbara kiprobalta, hogy mi tortenik akkor, ha lejatssza a megszaba
dltaskazettat abban a szobaban, amirol azt gondolta, hogy a halott fiatalem
bere volt. Ugy latszott, hogy vegul .elment, mert Barbara erzesei a szobaval 
kapcsolatban sokkal felhotlenebbe valtak, Mindazonaltal ugy erezte, hogy 
meg nem tisztult meg teljesen az otthona. Ez utan az eset utan mas betege
imnek is javasoltam ezt a m6dszert, amely j6 eredmenyeket hozott. 

Mikol' Barbara a hetedik iilesre erkezett, lattam rajta, hogy valami baj 
van. Egesz lenyebol lehangoltsag, rosszkedv aradt. 

- Nagyon elbatortalanodtam! Annyi szemet van az eletemben! Teljesen 
tehetetlennek erzem magam. Az utols6 par het alatt nagyon sokszor elOfor
dult, hogy olyan depresszi6s voltam, hogy minden tudatos eromre sziikse
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gem volt, hogy talpon maradjak. Azt hiszem, sose fogok lefogyni - fgy fo
gok meghalni, ahogy vagyok! 

- Gondolt mar ongyilkossagra? 
. - 0, igen! Nagyon eros kisertes volt. De tudom, hogy az nem en voltam. 
En tulelo vagyok, Eloszor negyveneves koromban. Teljesen magam alatt 
voltam. A rnult heten megint ugyanfgy ereztem. Meg is betegedtem, ezert 
kellett lemondanom az utols6 idopontunkat, Egyebkent regota, mar leg
alabb egy eve nem voltam beteg. Most lehet, hogy azert lettem az, hogy el
rejtsek valamit. Kirnerult voltarn, reszkettem, verejtekezteml Egyhuzarn
ban huszonnegy orat aludtam! Ez mind a depresszi6hoz kotodik. 

Hipn6zisban Barbara ujj-jelei azt rnutattak, hogy olyan entitas talalhato 
benne, aki huszeves koraban - tobb mint huszonot eve - esatlakozott hoz
za. Mikor megkerdeztem, hogy ferfi-e vagy no, mindket ujja felemelkedett. 
A tovabbi kerdesekbol kidertilt, hogy a szellem egy homoszexualis no, aki 
ongyilkossagot kovetett el. 

Mikor visszarnentunk a no halalanak idejere, Barbara elmondta, hogy a 
Golden Gale hfdr61 ugrott Ie. Arcan nyugtalansag tukrozodott, mikor azt 
mondta: 

- Tudom, ki az ... egy baratom lanya! Nagyon szerettem. Nagyon tiszta 
ember volt. Nem jottem ra, mitol olyan boldogtalan. Eloszor el sem hittem, 
hogy ongyilkos lelt. Mielott megtette, az egyik baratjanak megfrta levelben, 
hogy homoszexualis. Meg a pszichiatere sem tudott a kozelebe ferkozni. 

Megkertem, emlekezzen vissza, mikor szallta meg ez az entitas, 
- Mikor hazavittem a kepet. Nem is tudom, miert kertem el az anyjatol, 
Hosszu szunet ulan beismerte, hogy nem emlekszik a nevere, Majd hir

telen egy rnasik hang sz61alt meg, halkan: 
- Jane. 
Nem vesztegettern az idot, egyenesen hozza inteztem szavaimat. Meg

kertern, nezzen korul, nincs-e valaki a kozelben, akit nagyon szeretett. Min
den tovabbi huho nelkul elmenl a nagyanyja testverevel. 

- Mi mar voltunk egyutt , .. harcoltunk! - jelentette be Barbara. 
- Hogy erti ezt? 
- Ha beleneztem a tukorbe, nem igazan en voltam az, akit lattam. Neha 

nagyon furcsan ereztem magam. Sohasem tudtam ellazulni. Mindig valarni
nek a hataran ereztern magam. A felelem a magast61. Rettegtem, mikor 
1979-ben atsetaltunk a Golden Gate hfdon. Olyan konnyen atlendulhettem 
volna a korlaton megint ... ! Nem voltam rendben magammal. Erosen azo
nosultam Jane-nel. 

Nemi szunet utan zavartan ram nezett, es folytatta: 
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- Meg mindig itt vannak, iilnek es figyelnek ... Jane es a nagynenje. 
Arra kertem Barbarat, hogy beszeljen hozza, es mondja el neki, hogy el 

kell mennie a Fenybe, a szellemvilagba. 
- Tudom, hogy szinte en hivtalak teged, Jane. Irigyeltelek. Te mindaz 

voltal, ami en szerettem volna lenni. Tudom, hogy nagyon szenvedtel be
liil. Olyan szornyti volt, mikor megolted magad - kezdte Barbara, es tovabb 
folytatva rabeszelte Jane-t, hogy menjen el a Fenybe, amit vegul meg is tett. 

- Nem tudtam, ki vagyok. A halala 6ta valahogy maskepp ereztem rna
gam. Jane sok eve nagy-nagy teher volt rajtam. Most, hogy elment, uresse
get erzek, mintha egy rakos daganatot operaltak volna ki belolem. Valami 
elmult, mintha egy ruhat vennek Ie. Az a rengeteg feszultseg most feloldo
dott. 

Furcsan erzem magam ... mintha egy masik szemely is lenne itt! Az, aki 
Jane-nel volt! Nagyon feher es nagyon sulyos. Olyan kover, mint egy gom
boc . Az alia egyenesen a mellebe olvad. Majdnem narancsszoke haja van. 
(Hosszu szunet.) Margaretnek hivjak. Jane kozepiskolai baratnoje, Nagyon 
kotodott Jane-hez, szerelmes volt bele, Megolte magat. .. talan azert, mert 
Jane nem viszonozta ugy a szerelrnet, ahogy szerette volna, vagyis testileg. 
Ezutan megszallta Jane-t. 

Tehat Jane mar meg volt szallva a halala idejenl Ki kovette el az ongyil
kossagot valojaban, Margaret vagy Jane? Lehet, hogy Jane-t a szamara el
fogadhatatlan homoszexualitasa kergette a halalba. Vagy a benne lak6 szel
lem eselekedett? Ezek a kerdesek kergettek egymast a fejemben, mikor 
megkerdeztern Barbarat, hogy mit erez Margaret. 

- Duhos es elveszett. 
Ugy dontottem, hogy egyenesen a szellemet szolitom meg. Szerettem 

volna, ha felismeri, hogy meghalt, hogy felkeszulhessen a megszabadulas
ra. 

- Hogyan olted meg magad? 
- Tuladagolas ... aszpirint ettem. (Sztlnet.) Nem erzem j61 magam. Na

gyon faj a hasam. (Hosszu szunet .) Jane is aszpirint evett, mielott leugrott 
a hfdr61. Azt akartam, hogy eljen. Nem tudtam, mil tegyek. Nem tudtam 
hozza sz61ni. Csak ugy... vele voltam. Nem az en hibarn volt, hogy meg
halt! (Hosszu szilnet.) Mindharman egyiitt voltunk, mar j6 hosszu ideje... 

Megkertem, hogy nezzen korul, eljottek-e erte szerettei a szellemvilag
b61. 

- Senki sines itt. Jane volt az egyetlen baratnom. 
- Eljott erted valaki. Nezz esak korul, 
-Nem. 
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Lattam, hogy folosleges folytatni ezt a parbeszedet. Mivel tudtam, hogy 
kover volt, ugy gondoltam, akkor menne el szivesen a szellemvilagba, ha 
ott karcsubb teste lehetne. Megkerdeztem, akarja-e, hogy a sajat teste kar
csu es szep legyen - fogyokura nelkul? 

- Miesoda hiilye kerdesl 
Nagy mosoly tertllt szet az arcan - a dolog mukodott! A Fenyrol kezd

tern beszelni neki, es arrol, hogy ha eleri , tokeletes testben fogja talalni ma
gat. 

- Hat, ez eleg kulonos, Hogyan fogja a Feny megvaltoztatni a testemet? 
Honnan tudja ezt? 

Ramutattam, hogy ott van valaki, aki azert jott el howl, hogy segitse 
mindezt megerteni, Arra is ernlekeztcttern, hogy ha elmenne a Fenybe, ege
szen biztosan Jane-nel lehetne. 

- Ketten vannak. 
- Mit mondanak neked? 
- Segiteni akamak, mint ahogy evekkel ezelott is tettek. Nem is ertern, 

rniert akar valaki segiteni, ennyi ev utan, 
Megkertem, mondja cl, miket mondanak a tanitoi neki. 
- Segiteni akamak nekem. - Oldalt nezctt, mint aki egy lathatatlan leny

hez beszel, - Mit akartok tenni, hogy jobb legyen nekem? - Majd ismet fe
lern fordult. 

- Mcglgertek.. . ncm tudom, hogy bizhatok-e barkiben is ... szeretnern 
latni Jane-t. .. oda szeretnek menni, ahol 0 van . (Sir.) 

- Mit mondanak errol? 
- Hogy elvisznek oda, mert rnindkettonknek ugyanarra a segitsegre van 

szuksegunk. (Szunet.) Most a Feny fele megyek. Olyan, mint egy szikra, 
amely egyre nagyobba valik... es olyan ragyogol Nem tudom nyitva tarta
ni a szcmemet. Azt mondjak, hogy ez rendben van. Libaboros leszek. Nines 
tul meleg, de jo... Nines benne semmi misztikus. Elengedem magam. 
Olyan konnyii a testem! Nem erzern a testem. Ez nem is egy test. Ez vala
mi mas ... mint a gondolat. .. de azert latom, Szepseg vesz korill . .. es szi
nek. Olyan konnyii vagyok. (Szlinet.) Olyan erzesem van, mintha hideg viz
be leptem volna ... de olyan gyonyoru, .. es ez meg esak a kezdet. (Hosszu 
sziinet.) Nem tudok tovabbmenni, Hozza kelI szoknom az ittlethez, (Szil
net.) 

Van egy uzcnetem az on szarnara: hogy nines felelern. Semmi nines, 
amitol felni kelIcne! (Hosszu szunet.) Nem tudok mar Barbaran keresztul 
beszelni tovabb. Azt rnondtak, cz nem tesz jot neki. Csak rovid ideig sza
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bad csinalni, Barbara sem erzi mar a testet . (Szunet.) A munka, amit on csi
nal, nagyon jo. 

Jobbnak lattam segiteni Barbaranak, hogy visszaszcrezze a teste feletti 
kontrollt. Aggodtam, hatha teljesen elvesziti. Itt volt az ideje, hogy rnegfo
gadjam a tanitok tanacsatl 

- Barbara, jojjon most vissza a testebe. Ha kesz van, kerem, mondja el, 
hogy milyen erzes volt Margaretet kozvetiteni. 

- (Hosszu szunet.) Nem ereztern a testemet. Csak most kezdem tudni. 
Olyan ez, mintha itt lenne a hangom, de a testem nem. Mintha egy radio 
cgy bizonyos magas frekvenciara lenne beallitva. Most pedig egy rnasik, 
alaesonyabb frekvenciara. Ha valaki font marad, es nines ra felkeszulve, 
akkor kieg! Ha tul hosszu ideig marad fenn, megcshet, hogy nem tud visz
szajonnil De nagyon szep volt. Mikor visszatertern a testembe, eloszor a 
gondolataimat, majd a fejemet, az agyamat, a vallamat, a karomat, majd a 
lentebbi reszeimet kezdtem erezni, Most mar a labikramat es a labfejemet 
is erzem, de meg mindig konnyunek erzem magam. 

Szuggesztiokkal scgitettem, hogy osszeszedje magat, CS rnegkerdeztem, 
hogy hogy erzi magat, 

- Elengedettnek. - Megrazta a kezeit, mintha zsibbadtak Icttek volna. 
Nines is olyan messze a masik oldal. Bizonyos ertelernbcn esak egy masik 
tudatallapot, es nagyon konnyu azzal kapesolatot tcremteni. - B6lintott. 
Maskepp erzi magat a testem! 

- Hogyan? 
- Ugy erzem, mintha ez idaig sulyokkal megterheltcn a vizben lebegtem 

volna. Nem fulladtam meg, de mindig tartanom kellett magamat, hogy ne 
fulladjak meg. Egy reszem tudta, hogy nem fogok megfulladni. Most eltiin
tek a sulyok. Most mar tudom, hogy ujra kell ertekclncm az eddigieket. Oly 
sok eve nem eltern igazan, Hareoltam, kitartottam, iranyitottam... minden
kinek a kedvere tettem, esak magamnak nem. Mint egy zsinoron rangatott 
babu, 

- Es ki rangatta a zsinorokat? 
- Margaret jut az eszembe, a voros haju , feher testu lany, Jane ... minden

ki, esak en nem. Jane es Margaret elott valaki mas, es elottuk is valaki mas . 
Mert en megengedtem nekik! Mert hagytam, hogy befolyasoljanak. Most 
en akarom eldonteni, hogy mit tegyek. 

De hogyan lehetck abban biztos, hogy most nem befolyasolnak? Hogy 
nem en talalom ki az egeszet? Bar olyan valosagos, amikor latom ... meny
nyi szenvedo Ielekl Mindenki ram akaszkodik, hogy segitsek neki, de ki se
git nekem? Honnan varhatok en segitseget? 
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Bizonyos ertelemben egyedul erzem magam. Bar szabad vagyok, egye
dill vagyok. Hatarn mogott osszekulcsolt kezzcl es lehajtott fejjel megyek. 
Az a kuldetescm az eletben, hogy egyedul menjek, es szolgaljak, Sohasem 
lesz olyan ember, aki rajtam segitene. Ez olyan, rnintha Jezus - egy szellem 
- hangja volna. Sehogy sem ertern ezt az tizenetet. Nem akarom erteni, Er
telmetlen dolog, hogy senki sem tud segiteni nekem. (Szunet.) Nehez kife
jezni ezeket az erzeseket, 

Mielott kihoztam volna a hipnozisbol, elmondtam neki, hogy egyediil 0 
tudja eldonteni, hogy mindez realitas vagy fantazia volt-e, es hogy majd 
tudni fogja ezt is, ha mar felkeszult ra. 

Mikor kijott a transzbol, megkerdeztem tole, milyen erzes volt ket szel
lemmel, Margarettel es Jane-nel talalkozni. 

- Margaret sokkal erosebb volt, mint Jane. Nem emlekeztern a nevere, 
De aztan eszembe jutott, amikor szinte elfoglalta a testemet. Amikor be
szeltem, nem Yettem ezt eszre, de igy volt. 

A Fenyben teljesen sulytalannak ereztem magam. Letezik egy atmeneti 
idoszak Odaat, ami alatt hozza kell szokni az ottlethez. Mikol' a tanit6i be
szeltek Margarethez, az ugy hangzott, mint a visszhang. Nem volt kellemes 
tul sokaig a testemen kivul maradni. Ha on ezalatt megerintett vagy eroseb
ben hozzarn nyult volna, nem is yettem volna eszre. 

Margaret nagyon haragos volt - olyan metszo hangul "Na ne mondja!" 
Nem mondom, ez tenyleg illik hozzam, Olyan gyorsan valtott es valtozott 
- az egesz szernelyisege. Es kesobb az orom, mikor atadta magat a jonak, 
es az osszes negativitasa felold6dott a Fenyben. 

A masik resz, amikor onnel beszelt - akkor esak annyit mondott 
onnek . . . esak amit hallania kellett. Amit csinal, az nagyon fontos dolog. Az 
emberek nincsenek felkeszulve - ez egy lassu folyamat. 

Az "itt" es az "ott" kozott nagyon vekony az elvalaszto reteg - az "ott" 
esak egy masik tudatallapot. Meg lehet esapolni azt a forrast, de esak ova
tosan. Ismerni kell, hogy mibe nyulunk bele! 

Izgalmas es produktiv ulesnek bizonyult ez. Mindketten rengeteget ta
nultunk. Szamornra is ritka elmeny volt, mivel sok erdekes fordulat CS esa
var bukkant fel: a megszallo entitas maga is megszallott volt, mialatt disz
karnaciokent elt! Es Margaret Ieirasa a Fenyrol - megszabaditas kozben ez 
volt az elso ilyen eset! Sok hipnotizalt betegem ment mar vissza a halalaig 
vagy a halala eloui pillanatig, es irta Ie az utat a Fenybe es meg tovabb. De 
az, hogy egy foldhoz kotott szellem, aki eppen kiszabadult abbol, akit meg
szallva tartott, folyamatosan beszamoljon a tapasztalatairol, amikor mar 
nines is a tizikai vilagban - ez egyedillall6 volt. 
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Ahogy Barbara elhelyezkedett a szeken, kijelentette, hogy egesz heten at 
j61 erezte magat . Nyoma sem volt a sulyos depresszionak es ongyilkossagi 
gondolatoknak, amitol az elazo ulesunk elotti heten szenvedett, De egyedul 
erezte magat. Mintha elvesztette volna a legjobb baratait. 

A depresszio elment Jane-nel es Margarettel egyutt, de Barbara tovabb
ra is rengeteget evett. Reszletesen is kifejtette: 

- Valaki kenyszerit, hogy egyek. Olyan erzes, mintha valaki megfogna a 
kezemet, es erovel megetetne. Pedig nem akarom! Es ott van valaki, aki azt 
mondja, hogy .Etess!'' Ugy erzem, teljesen elmegy az eszem. 

- Barbara, ugy latszik, most jut el a dolgok velejeig. Neha egeszen fur
esa medon kertilnek felszinre a szellemek. Neha ugy tunik szamomra, hogy 
retegekben elnek. A felsoknek el kell mennitik, hogy az alsok clojohesse
nek. 

J61 lathato, hogy nemesak Margaret volt a felelos a hizasaert. Lehet, 
hogy resze volt ebben, de mivel meg mindig kenyszeresen evett, az volt az 
erzesern, hogy van meg ott valaki mas - az, aki azt mondja, hogy .Etess!" 
Nezzuk meg hipn6zisban, van-e ott valaki! 

A hipnotikus indukcio utan megkerdeztern Barbara tudatalattijat. Az ujj
jelek azt mutattak, hogy egy entitas volt vele, es egy rnasik, aki el akart rej
tozni. 

Feltetelezesemet kovetve megkerdeztem, hogy mikor esatlakozott hozza 
az "etess" entitas? 

- A korhazban, a rneheltavolltas idejen latogatott meg - valaszolta Bar
bara. 

Azt is sikertilt tisztazni, hogy a .Jatogato" egy megzavarodott szellem 
volt, aki betevedt a k6rterembe, es rnegszallta ot. Azonnali megszabaditas
ba kezdtem, es ugy latszott, hogy a szellem vonakodas nelkul elment a sze
retteivel. 

Barbara hirtelen megborzongott, es ezt mormogta: 
- Dorothy van itt! Rakban halt meg j6 nehany evvel ezelott, Haragszik 

ram, mert hozzamentern Garyhez. Mielott megismertem ot, egyutt jartak. 
Dorothy haragszik, mert ugy erzi, hogy en Yettem el tole Garyt. Most oda
vissza ugral kettonk kozott . 

Rendkivul nehez volt Dorothyt rabeszelni arra, hogy elmenjen a Fenybe. 
Igazsagtalannak erezte, hogy az a teste meghalt, mig Barbara itt van, es 
egeszseges. Elhatarozta, hogy megbetegfti rivalisat . 

Ezt igy mondta eI: 
- Hogyha a testeben maradok, halaIra kinozhatom, es 0 is meg fog hal

ni, mint en. Es akkor majd megtudja, hogy milyen is az. Annyira tele vol
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tam elettell Szerettem a mozgast, ugy, mint Gary. Ejt6erny6ztem. Vitorlaz
tam . Olyan gyorsan telt az eletem! Ez igazsagtalanl 

Keserii segen es Barbara iranti neheztelesen kivul Gary iranti eros koto
dese tartotta meg itt a fr;ldi sikon. Ugy erezte, sokkal jobb tarsa Jenne, mint 
a mostani. Karorvendoen rneselte, hogy milyen j6 volt Garyvel lenni, ami
kor ot tartotta megszallva. Beismerte, hogy szantszandekkal okozott kozot
tilk zavart, es gyonyorkodott abban, ahogy a hazassaguk szetmorzsolodik. 

Kifejtettem Dorothynak, hogy egeszseges, energikus teste lehet, olyan, 
mint a betegsege elott volt. Nem nagyon bizott az igeretemben, de vegul , 
mikor felismerte halott nagyanyjat, es latta , hogy valosagos teste van, ugy 
dontott, hogy elmegy. Az utols6 pillanatban, amikor mar el akartam tole ko
szonni, meggondolta rnagat, es megsern akart elmenni. 

Olyan segltsegnek jott el az ideje, amelyet en nem tudtam neki megadni. 
A szellernvilag szakembereinek segitseget kertem, A multban egy-egy ne
hez megszabaditasi eljarasnal hihetetleniil segitokesznek talaltarn oket. 

Barbara igy szarnolt be errol: 
- Csak kcrnic kcllett oket, Ezt ok mondjak, Ot leny van itt, gyonyoruek. 

Konnyu, ragyog6 Ienyekl Egy kort formalnak. Nem mehetnek nagyon ko
zel hozza, mert tul eros a vibraciojuk. Korillveszik ot, ott van a nagyanyja 
es egy regi baratja, Ted . Itt van Ted! - Barbara arcan sugarzo mosoly jelent 
meg, ahogy rnagyarazta: - Ez az anyosorn egyik baratja. Olyan gyonyonl 
verseket irt! 

Majd bucsuzoul Dorothyhoz fordult. 
- Megbocsatok, Te is szep verscket Irtal. Es bar nem is ismered Tedet, 0 

megis eljott, hogy segitsen neked. Mielott meghalt, nagyon oreg es beteg 
ember volt! Alig tudott jarni, Botra kellett tamaszkodnia, es szinte semmit 
sem latott. Es most nezd meg, hogy milyen gyonyoru! 

Fejet az ellenkezo iranyba forditotta, es Tedhez kezdett beszelni.
- 6, Ted! Koszonoml Koszonoml 
Ezutan nekem magyarazott. 
- Az ot leny gy6gyit6 energiat kuld fele, Ugy helyezkednek el, mint egy 

otagu csillag. Dorothy felkel. Sir. Azt akarja, hogy koszonjek el a neveben 
Garyt6l. - Egy hosszu, mosolyg6s szunet ulan folytatta: - Ez a Feny olyan 
gy6gyit6. Nagy kisertest erzek, hogy belemenjek. De nem tudok! 

Megkerdeztern, hogy elment-e mar Dorothy. Kitorolt egy konnyet a sze
me sarkabol, b6lintott, es az .Jgen" ujjat emelte fol. . 

Ekkor kertem a gy6gyit6 szellemeket, hogy gyogyitsak es erositsek meg 
a tester es az aurajat, Mialatt arra vartarn, hogy elvegezzek ezt a munkat, ta
madt egy otletern. 
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Mivel Barbara szokatlanul vizualis es erzekeny hipnotikus alany volt, el
hataroztam, hogy megprobalok vele valamit, ami mar sikeriilt mas, hason
16an erzekeny emberekkel. 

- Idezze lelki szemei ele Garyt, ide, maga ele. Es most mondja meg, 
hogy lat-e benne szellemeket? 

- Az apja ... es egy oregember, - Egy kis szunet utan hozzatette: - Es 
meg ket masikat is latok. 

Egyutt sz6litottam meg oket, es egy tavoli rnegszabadttast vegeztem el 
veli.ik. Elmondtam nekik, hogy a testuk mar halott, es hogy eddig Garyvel 
voltak mint megszallo szellemek. De mar itt jonnek a szeretteik, hogy to
vabbsegitsek oke: eletuk kovetkezo szintjere. Megaldottam oket, es kertem, 
hogy tavozzanak el a Fenybe. 

Barbara leirta, ahogy a segit6ikkel egyiitt elmentek, es onkentelenul is az 
.Jgen'' ujjat emelte fol. 

A kovetkezo emlekezetes tiles mar a befejezest keszitette elo. Mielott el
ment, azt mondta, ugy elfaradt, mintha rengeteg mindent csinalt volna. Es 
ez igy igaz! 
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II. Paolo - esettanulmany 

- Minden problemarn tizenot eves koromban kezdodott, elotte minden 
rendben ment! Akkor egy eyre Olaszorszagba utaztam, es ott minden meg
valtozott, Elvesztettem az onbizalrnamat. Az onfegyelmem kodde vall. 
Nem tanultam, rosszak voltak az eredmenyeim, Az6ta nagyon sok a bajom. 
Nem ertem az egeszet, Ezert jottem el onhoz. 

Az otveneves Paolo ugy dontott, hogy megfogadja felesege tanacsat, es 
tesz valamit azert, hogy a visszajara forditsa onrombolo sablonjait - melyek 
nagyban gatoltak celjai elereseben, es nyomorusagossa tettek eletet, 

Megkerdeztem, mi tortent Olaszorszagban, ami e valtozasokat okozhat
tao 

Nem tortent semmi traumatikus vagy rendkivuli esemeny, Az anyaorsza
gaba kuldtek tanulni, az Amerikai Kollegiumba, ahol az orak fele angolul, 
a masik fele olaszul folyt. Szilleinek j6 oka volt ra, hogy a nagyszulokhoz 
kuldjek. Azontul, hogy hasznos, ha az olasz nyelvet gyakorolja,j61 teszi, ha 
megismeri a nagyszuleit, mielott meghalnak - mondtak. 

Nem erteue, miert valtozott meg a viselkedese olyan hirtelen CS olyan 
drasztikusan. Elmondta, hogy egeszen addig erdckelte az iskola, es j61 is 
ment a tanulas. Szeretett tanulni, sok minden erdekelte, es sokfajta kepes
seggel rendelkezett. Az Olaszorszagban toltott ev alatt minden erdeklode
set elvesztette az iskola irant, es semmi scm rnotivalta igazan, Ahhoz is 
erolkodnie kellett, hogy ne bukjon meg. 

Olaszorszagban, eleteben eloszor, megprobalt felszedni egy lanyt, Sze
retkezni akart vele. Ez nem sikerult, de a vagy tovabbra is eros maradt. 

Most az volt a problernaja, hogy kifolyik az ido a keze kozul. Rengete
get ivott. Allandoan evett, es folyamatosan kuzdott a tizenot kil6 sulyfolos
legevel, Minden este birk6zott a gondolattal, hogy inkabb hazamenjen-e a 
csaladjahoz, vagy aludjon egy motelban? Ha motelbe ment, buntudatot er
zett. Ha hazamcni, gyulolte a felescgevel val6 veszekedest, Az uzleti 
ugyekben egyik nap batortalannak erezte magat, es szinte semmi onbizal
rna nem volt, mig masnapra tele lett optimizmussal es uj tervekkel. 

Kathyvel val6 viszonya, aki huszonharom eve volt a felesege, mindve
gig feszillt volt. 

- Az CV bizonyos szakaszaiban, fokent tavasszal es karacsonykor nagyon 
eros kesztetest crzek arra, hogy elmenekilljek. Nehanyszor mar szakitot
tunk. Egyszeruen elmentcm otthonr6l, es nem tertem vissza ugy harom h6
napig. Utoljara, ot evvel ezelott nagyon kozel voltunk ahhoz, hogy e1vaI
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junk. Kell, hogy valami oka legyen ennek. De fogalmam sines, mi lehet az 
- ismerte be. 

Kathy irant taplalt erzeseirol kerdeztem, 
Elmondta, hogy nagyon tiszteli ot, es tudja, hogy sok tekintetben 0 volt 

szamara a tokeletes no. Megvakarta a fejet, osszerancolta a.szemoldoket, es 
igy folytatta: 

- Szeretem ot, de allandoan veszekszunk. A legnagyobb baj a szexszel 
van. Nem izgulok fel, valahogy nem tud beinditani. Nem tudom miert, hi
szen regebben ez nem igy volt. Kathy nagyon vonz6 no. Csinos az area. 
Szep a teste. Neha ki nem allhatom a gondolatot, hogy egy agyba fekudjek 
vele. Most mar olyan rossz a szex, hogy felek meg csak megprobalni is. 

Hozzatette, hogy azert iszik, hogy elmenekuljon a sikertelen kiserletek 
okozta szorongas elol, s hogy ne kelljen hazamennie. 

Az alkohol lathatoan komolyabb problema volt, mint amennyire azt 
Paolo hajland6 volt elismerni, Elmondta, hogy a mult evben egyszer ugy 
berugott, hogy nem is ernlekezett ra, mi tortent vele. Huszonot evvel ezelott 
kezdte az ivast mankokent hasznalni, es azota munka utan mindennap ba
rokba jart . Ha idonkent rosszul ment az uzlet, akkor is az italhoz fordult, 
hogy erositse a lelket. 

Egy evvel ezelott ittas vezetesen kaptak. A birsag, a megismetelt autove
zetoi tanfolyam es a rendorsegi pontok valahogy onfegyelernre keny
szeritettek. 

Ez bejott. Teljesen abbahagyta az ivast. Ezutan eszrevette, hogy nem is 
esik annyira nehezere alacsony kaloriatartalmu dietan elnie. Konnyen lead
ta a tizenot kilo felesleget, energikussa va It, es nagyszeruen erezte magat. 
Tovabbra is megtartotta a sulyat, es onbecsulese felszarnyalt. Rendszeresen 
hazajart, es egesz j61 kijott Kathyvel CS harem gyerekevel, 

Az tlzleti nehezsegek dontottek romba mindazt, amit hat h6nap alatt fel
epltett. Ujra inni kezdett. Visszajottek a kil6k - es az otthoni perpatvarok. 

Paol6t leginkabb az uzleti sikertelensegek nyomasztottak. A varos leg
menobb vasboltjanak volt a tulajdonosa, CS azt allitotta, hogy kontliktusai 
ellenere kivetclesen j61 banik a vevoivel. 

- Az egyik percben en vagyok a legjobb.A kovetkezo percben teljesen pa
ranoiassa valok, Meggyozorn magam, hogy ugysem tudom megcsinalni, 
hogy nem fognak sikerulni a dolgok. Elkezdek valamit, teljesen felporgok, CS 
biztos vagyok benne, hogy ezuttal sikerulni fog. Akkor azonban jon egy min
dent elaraszto erzes, es alamossa az onbizalmamat es a lelkesedesemet. Ha
gyom a tervet a fenebe, es inkabb az italhoz fordulok. AlIand6an ez Wrtcnik 
velem. Az a legrosszabb az egeszben, hogy tudom, hogy sikeres lehetnck. 
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Mivel gyanitottam, hogy rnegszallottsag okozhatja problemai java re
szet, arrol kerdeztem, hogy milyenne valik, ha iszik. 

- Mindig feldob6dom! Barrol barra jarok. Azt aka rom, hogy szeressenek 
az emberek. Ha iszom, en vagyok a tarsasag lelke mindenutt - csak otthon 
nem. Kathyre meg duhosebb leszek, mint egyebkent. 

Megosztottam vele gyanumat, hogy egy vagy tobb szellem megszallva 
tartja; ezek idonkent atveszik az iranyitast, es az altala elmondott problema
kat okozzak. 

Egesz eleteben hitt a szellemekben, csakugy, mint a csaladja. Elmondta, 
hogy az a kornyek, ahol el, tele volt rossz rezgesekkel, Nagyon sok halal
eset es ongyilkossag torrent arrafele. Sokan valtak alkoholistava, es a koze
Ii regi ternetoben meg kisertetek is elofordultak. A lanya gyakran lovagolt 
arrafele, es tobb alkalommal egy lany szellemet latta. llyenkor mind 0, 
mind a lova nagyon megijedtek. 

Paol6t nagyon foglalkoztatta a kerdes, vajon lehetseges-e, hogy szelle
mek forgatjak fel az eletet? Azonnal beleegyezett a megszabaditasba. 

Mint mindig, most is a relaxacios szalagot keszitettem el eloszor szama
ra, mely tele volt az altalanos jolletet erinto pozitiv szuggesztiokkal. A ve
gen elalvast segito szuggesztiok szerepeltek, hogy lefekveskor hasznalhas
sa oket, Ezalatt gyonyon; transzba esett, teljesen megszabadult azoktol a fe
szultsegektol, amelyek egy-ket perce meg jellemeztek, 

Ahogy a kazetta masik oldalara a megszabaditast Yettem fol, megszaki
totta a folyamatot, es beszelni kezdett. A hang jelentosen eltert Paolo hang
jatol, 

Mergesen jelentette ki: 
- Nem megyek sehova! - A szavakat harsany hangon es kisse nehezen 

forgo nyelvvel ejtette ki, mintha reszeg lenne. 
- Ki vagy te? 
- George. De ne mondd meg Paolonak, annak a seggfejnek! 
Szerettem volna segiteni neki tavozni, ezert megkerdeztern, hogy nem 

lat-e maga korul valaki ismerost? 
- Itt van Pete! De 0 mar halott. Mi az ordogl Mindegy, nem erdekel. Sze

vasz, Pete, oreg harcos! - harsogta. 
Ahogy tovabb beszeltunk, kidertllt, hogy hetvenkedesevel felelmet ta

kargatja. Idonkent ketsegbcesett, olykor mely zokogasban tort ki, ahogy 
lassan felfogta, hogy a teste mar halott. 

Mikor megemlitettem Kathyt, larrnasan handabandazni kezdett. 
- Nem allhatom azt a tramplit. Mast sem csinal, csak szidja szegeny 

Paolot, azt a nyavalyast, 
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Megkerdeztem tole, hogy 0 volt-e az, aki ugy dontott, hogy inni megy, 
es motel ben alszik. 

- Nana. Akkor lennek boldog, ha sohasem latnarn Kathyt. De ez a szar
janko mindig hazamegy, ha mar elegge rosszul erzi rnagat, Nem mindig tu
dom megallitani . 

Bar ugy dontottern, hogy most nem folytatom a megszabaditast, nem 
kapcsoltam ki a magnet, es kiderult, hogy munkank szempontjabol ez na
gyon hasznos lepes volt. 

Az tiles tovabbi ideje alatt nem kisereltem meg kiiizni George-ot, hanem 
inkabb megprobaltarn felvilagositani helyzeterol, es nehany magot ultettem 
el benne a tulvilagon ra varo szellernelettel kapcsolatban. 

Fo celom az volt, hogy egyetertesre jussak ezzel a meglehetosen nyers, 
nagyzolo figuraval. 

Mikor Paolo kijott a hipnozisbol, azt mondta: 
- Ismerem azt a fick6t! I1yen vagyok en , amikor iszom, De ez nem en 

vagyok! 
Megegyeztlink egy-ket nappal kesobbi idopontban. Azt javasoltam, mu

tassa meg a szalagot a felesegenek is. Felteteleztem, hogy ez majd segiteni 
fog neki megerteni, hogy mivel is van dolga, es igy Paolo is megerositest 
kaphat majd tole. Paolo felbatorodva es optimizmussal telve tavozott, 

- Kathy azt mondta, hogy mar sokszor beszelt azzal a szellemmel. Azt 
mondta, hogy mikor iszom, latja, ahogy kijon belolern. Nern is az, hogy va
l6ban latja, hanem ahogy en viselkedem. Ez George! 

Megkerdezem, hogy nem erzett-e szorongast, mikor a rendelorn fele ve
zetett. Agg6dtam George felelmei miatt. 

- Hat, eleg furcsa volt. Tegnap egesz nap nagyon eros kesztetest ereztem, 
hogy eljojjek onhoz. Nem tudom, ki az, aki el szeretett volna jonni, Aztan 
este berugtam. Regen nem szivtam be ennyire! Es minel kozelebb kerultem 
Saratogahoz, annal idegesebb lettem. 

Azt javasoltam, hogy azonnal kezdjuk a hipnozist, hogy beszelhessek 
George-dzsal. 

Terapeuta Tegnap, mikor Paolo nagyon el szeretett volna jonni hoz
zam, az maga volt? 

George Igen . 
Terapeuta Miert akart talalkozni velem? 
George Csak szerettem volna tobbet megtudni. 
Terapeuta Segitek megerteni. Ezt akarja igazabol, nem? 
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(Bolint.) 
Oke. Most engedje el rnagat, mutatni fogok valamit. (Egy 
tukrot adtam a kezebe.) Nyissa ki a szemet. 
Latja ezt az areot? Ne csinaljon semmit, esak engedje el 
magat. Latja itt fent a kezemet? 
Igen. 
Erzi a kezemet? 
Igen. 
Erzi ezt a gender hajat? 
Igen. 
Ez Paolo haja. Erti? Ez itt nem maga! 
Nem igaz. 
Erzi, ahogy magahoz erek, ugye? 
Persze. 
Tehat ketsegtelen , hogy magat erintem meg. De latja, 
hogy ez az are egy masik are. 
Igen. 
Rendben van. Ez Paolo area, es ismeros rnaganak ez az 
are, nem igaz? Latta mar ezel6tt is ezt az areot, nezett mar 
ezekkel a szemekkel ezelott is, talan amikor borotvalko
zott vagy olt6zkodott. De most nezze meg jol. Ez itt 
Paolo. 
Valoszlmileg tizenot eves kora ota vele el, de kozben fel
nett. Mar felnott ferfi, otveneves . Csinos area van, de ez 
nern a maga area. Csukja most be a szemet! Engedje el 
magat! Nyugodjon meg! 
Ez az else lepes, George. Fel kell fognia, hogy ez itt ma
ga, valaki mas testeben. Erti mar? 
Latta ezt az areot, de ez nem a maga area, es erezte, ahogy 
a kezemmel megerintettem azt a fejet, amirol azt gondol
ta, hogy a maga feje, de aztan rajott, hogy megsem az. 
Nos, a legfontosabb dolog, amit megtanulhat - amit min
denki meg tud tanulni; en is meg tudok tanulni, Paolo is 
meg tud tanulni, mindenki meg tudja tanulni - az az, hogy 
amit eddig a halalrol tudtunk, az esak mese. Az elet to
vabb folytatodik a halal utan, de a test meghal. A maga 
teste mar meghalt. De maga nem halt meg. Erti most mar, 
hogy mit mondok? 
(Bolint.) 
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Most mar lassan kezdi elfogadni, hogy nem a sajat teste
ben van, hanem Paoloeban, Rendben. Azt is elfogadja, 
hogy olyasrni nem letezik, hogy egy ember meghal? Csak 
a teste hal meg. 
(Bolint.) 
Tudja, hogy el, hiszen beszelgetunk, nem igaz? Es hallja, 
amit mondok. Nagyon is elonek erzi magat, nern? Vagyis 
nem halt meg. De a teste mar meghalt. 
Most szeretnem, ha egy pillantast vetne a testre, amiben 
el, Nyissa ki a szemet, es nezzen vegig rajta. Nezze meg 
ezeket a kezeket. Nezze meg a korvonalait . Ez az a test, 
amelyben ernlekei szerint elt? 
(A fejevel "nem"-et int.) 
Milyen volt a teste? Hany eves volt korulbelul? 
Huszonnyolc ... egyenes, Fekete haj.. . szeretek tancolni. 
Szeretem a noket, akik kortilvesznek . 
Hat igen, fogadni mernek, hogy mar nagyon farasztja 
Paolo. 
Nem! Senki mast nem talaltam, akivel szerettem volna 
egyiltt lenni. 
Miert nem segit magan? Ha elmegy, a sajat testeben elhet , 
Nem lenne ez kedvezo valtozas? 
(Orditva.) De mar van testem! 
Mikol' elmegy, lesz egy uj. 
Na ne... hazudik nekem. 
Az anyja mar meghalt? 
'gen. 
Ha most, mondjuk, rneglatna az anyjat a sajat testeben, 
mit gondolna rola? 
Hogy ez nem igaz. 
De mi lenne, ha odamenne magahoz, es megerintene? 
(Szunet.) Erzi, hogy valaki megerinti? 
Nem. 
Erzi, hogy valaki megerinti a kezet? 
Nem! Nem! (Sir, es oldalra nez, mintha ott lenne valaki.) 
Maga nagyon makaes. 
(Lathatoan valaki masnak bcszel.) Hagyj bekenl (Szukol.) 
Ne beszeljen igy az anyjaval, 
Ez nem az anyam, ez esak ... valaki . 
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Nem hinnem. 
(Sir.) Bocsass meg, mama. Eros leszek. (Suttog.) Eros le

szek.
 
Maga nagyon eros. Nagyon eros, mert felismeri az allapo

t81 - ez a legnagyobb dolog, amit megtehet.
 
Szia , mama.
 
Most mar latja az anyjat. Szep a teste, tokeletes a teste.
 
Szeretnem, ha eszrevenne, hogy mennyire valosagos.
 
Nem latom, nem latom. (Suttog.)
 
Pedig itt van magaval, Igenis, latja. A szellerntesteben
 
van. 
onem szellem! 
Dehogynem.
 
Mellei vannak.
 
Hat persze.
 
A szellemeknek nines .. . 6, nem hiszem!
 
6 nagyon is valosagos, George.
 
Egy ajt6t latok ... a hatam mogott,
 
Latja a Fenyt az ajt6ban?
 
Ragyog6 fenyt,
 
Nezzc azt a Fenyt, es mondja el, mit erez, mikozben nezi,
 
(Hosszu sztinet.) 6, ez huz engem.
 
Abban a pillanatban, ahogy belep a Fenybe, egy testben
 
fogja rnagat talalni, Huszonot eves lesz; szeretne ezt?
 
Uhum, . 
Es jokepu, Fekete lesz a haja - nem szurke - es karcsu lesz.
 
Nem, nem akarok elrnennil
 
Nem kell elmennie. Mondtam mar, hogy semmit sem te

szek azert, hogy kenyszeritsem. Ha megis el akar menni,
 
rnegprobalhatja. Ha nem j6 ott, Paolo vissza fogja engedni.
 
Nem, nem fog! Ha egyszer megszabadul tolem, sohasem
 
enged tobbe vissza!
 
Nos, akkor en most megkerem ot, hogy engedje magat
 
vissza. Tudom, hogyha egyszer belement abba a fenybe,
 
semmikeppen sem fog visszajonni. Miert adna oda egy hu

szonot eves embert egy tizenot eves fiuert - sajat testet va

laki maseert? Maga is tudja, hogy nem akar majd vissza

jonni, Ezt fogja majd legkevesbe akarni, mivel meglesz a
 
sajat teste, ami eros es egeszseges lesz .
 

George 
Terapeuta 
George 
Terapeuta 

George 
Terapeuta 

George 
Terapeuta 
George 
Terapeuta 

George 
Terapeuta 
George 
Terapeuta 
George 
Terapeuta 
George 
Terapeuta 

George 

Terapeuta 

George 

Pofa be , Paolo! 
Mit mond maganak?
6 is uldoz, hogy menjek. De nem akarok menni! 
Nem muszaj. Nem muszaj elmennie. Akarja, hogy - nem 
akarja elfogadni azt az ilzletet, amit ajanlottam? 
Milyen tizletet? 
Hogy elmegy, es barmikor visszajohet, ha nem tetszik ott 
- mondjuk egy hetig, 
Nem! 
Nem kenyszeritettem, igaz? 
De meg fogja probalni, hogy kijatsszon. 
Na, varjon esak egy perere. Nines semmi trukk es semmi 
kenyszer, Azt akarom, hogy elgondolkozzon azon, amit 
mondtam maganak, hogy az elet a fizikai test halala utan 
is folytat6dik. 
Maga itt valaki mas testebe akadt bele. Ha elmenne a szel
lemvilagba, ahol lennie kene, allandoan olyan testben le
hetne, amely nem oregszik, es a sz6 minden ertelmeben 
tokeletes. Szeretnem, ha gondolkozna ezen a kovetkezo 
alkalomig. Rendben van? 
(Szunet.) Hisz a reinkarnacioban? 
I~en, azt hiszem. Es maga? 
En felek tole! (Hadakozik.) 
Miert? 
Mert hogy fogok visszajonni? Milyen emberkent? 
Maga az, aki ezt eldonti , 
Hogyhogy eldonti? 
Nos, mikor hipn6zisban dolgozom a betegeimmel, emle
keznek ra, hogy osszejottek a vezetoikkel, es eldontottek, 
hogy milyen eletet szeretnenek a kovetkezo alkalommal. 
Miert akama valaki visszajonni egy ilyen seggfejkent, 
arnibol annyi szaladgal itt? 
Nos, rengeteg mondanival6ja lehet errol, es ez nagyon er
dekes tapasztalat lesz. Hat beszeljunk a .. . 
(Felbeszaklt.) Megprobaltam elolvasni egy konyvet a re
inkarnaciorol , de allandoan abba kellett hagynom, mert 
nem akartam tobbet tudni rola. (Hosszu szunet.) 
(Nevet.) Hat igen, Paolo, azt mondja, hogy nem hisz ne
kern. Hogy val6ban itt vagyok! 
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Terapeuta Mit mond? 
George Hat azt mondja, hogy nem hisz maganak, De en hiszek 

maganak! (Nevet.) J61 atvagtam ezt a fattyut. Elmegyek, 
es hagyom, hogy szenvedjen. A rohadt fattyujal 

Terapeuta Nem lehet tul sz6rakoztat6 Paolo testeben lenni . 
George Neha. 
Terapeuta Szeretnem, ha hozzaszokna ezekhez a gondolatokhoz. 

Azert vagyok itt, hogy segitsek megszokni ebbol a borton
bol, amit sajat maganak keszitett. .. hogy segitsek abban, 
hogy a sajat teste ben elhessen. 

George (Hangosan s6hajtozik.) 
Terapeuta Mi a baj? 
George Megorulok. Teljesen megorulok ettol a helyzettol . Mert 

Paolo megengedte Kathynek, hogy meghallgassa azt a 
szalagot, es most mar 0 is tudja. Es meg fogja erteni. Iszo
nyu duhos lesz! 

Terapeuta Nyugodjon meg! 
George Nem akarom ezt! 
Terapeuta Nyugodjon meg, nyugodjon mar meg! Hiszen ... 
George Nem lesz olyan, mint maga. 
Terapeuta Ugyan, nyu godjon mar meg. Nem kelI ott lennie, nem kell 

szernbeneznie ezzel az egesszel. Fogadni mernek, hogy 
kedves es jokepu fiek6 volt maga, nem igaz? Nos , most is 
pontosan abban a testben lehetne, ha eldontene, hogy el
megy. 

George Abban a testben? 
Terapeuta I~en ... es hamarosan. 
George 0, istenem! (Sir.) 0, istenem! 
Terapeuta Ez nem a vilag vege, Ez a kezdete - maganak, Semmi 

rossz nem tortenhet, hat nyugodjon mar meg. 
George Nem akarok jokepu lenni. 
Terapeuta Az is rendben van. 
George Megteszem. 
Terapeuta Mit tesz meg? 
George Klassz ember akarok lenni. 
Terapeuta Komolyan mondja? 
George Igen. (Sir.) Komolyan mondom. 
Terapeuta Rendben van. Itt van valaki, aki segit elmenni. 
George Nem ismerem ot. (Ketsegbeesetten sir.) 
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Terapeuta De igen, ismeri. 
George Jim bacsi, 
Tcrapeuta Mit mond maganak? 
George Arra ker, hogy menjek. De nem akarok menni! (Sir.) Azok 

mind halottak. Hogyan mehetnek halottak koze? (Nagyon sir.) 
Tcrapeuta Figyeljen ide! Figyeljen ide! Nyugodjon meg! 
George Akkkk .. . bassza meg! 
Terapeuta Nyugodjon meg. Szeretne, ha elmondanam, hogy mi min

den tortent. 
George Uhum. 
Terapcuta Es maganak esak egy dolgot kel! csinalnia, a legegysze

nibb dolgot a vilagon. Csak nyissa ki rnagat. Tudom, hogy 
maga egy kemeny fiek6, de nyilt embernek tartja magat, 
nem? Olyannak, aki meghallgat masokat. Rendben van, 
akkor most nezzuk a tenyeket, Nem akarok semmit maga
ra eroltetni . Jim bacsikaja itt van, az anyja is itt van , es Pe
te, a baratja is. Mind magaert jottek. Ok fogjak majd elrna
gyarazni a dolgokat, most es a kovetkezo alkalommal. 
Rendben van? 
Ha ugy dont, hogy menni akar, esak menjen. Nem kell 
varni a, amig Paolo visszajon ide. Es ha meg valami segit
seg kell ahhoz, hogy menjen, boldogan segitek a kovetke
z6 alkalommaI. Ezert vagyok itt. Akkor hat elkoszonok 
mara. Rendben van, baratorn? 

George (B6Iint.) 
Tcrapeuta Viszontlatasra. Vonuljon vissza hatra, es hagyja Paol6t 

visszajonni , 

Paolo nagyon meg volt elegedve a pozitiv valtozasokkal, melyeket az el
mult heten figyelt meg magan. Az ujjain szamolva sorolta a fejlerncnyeket: 

- Mar nem klvanok annyit enni. Inni pedig egyaltalan nem kivanok. Sok
kat tobb pozitiv erzesem van Kathy irant. S6t szinte szeretek hazamenni es
tenkent. Minden teren sokkal hatekonyabb vagyok. 

Ugy erezte, hogy jobban kezeben tartja a dolgait, amit annak tulajdoni
tott, hogy tudja, mi tortenik vele . Ugy erezte, hogy a megszallas sok min
dent megmagyaraz, amire rnegelozoleg nem tudott valaszt talalni . Majd za
vartan hozzatette: 

- Nem tudom, hogy van-e meg valaki bennem, vagy nines . De kihagy az 
agyam . Odafigyelek valamire, aztan valami mast csinalok, peldaul idene
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zek - mutatott jobbra -, es akkor egyszer esakelfelejtem, hogy mit is esi
naltarn azelottl Arra is emlekezett, hogy mult penteken, mikor befejeztuk a 
munkat, elhatarozta, hogy hazamegy. Ezutan nagyon eros kesztetest erzett, 
hogy beugorjon valahova egy italra. Kemenyen kitartott azonban amellett, 
hogy nem hagyja George-ot ervenyesulni, 

- Nem, nem! Nero adok neked semmit! - mondta hangosan, majd elin
dult, hogy elintezzen egy ugyet. 

Miutan vegzett vele, eszrevette, hogy egve hagyta az autojan a lampat, 
Pedig pontosan emlekezctt, hogy lekapesolta, mikor berakodott. Elmondta, 
hogy - mivel veszelyes ezeken a ketiranyu utcakon vezetni - , mar evek 6ta 
szokasava valt, hogy nappal is felgyujtott lampakkal kozlekedik, de szinte 
automatikusan le is kapesolja oket, ha megall. 

- Azt hiszem, valaki arra utazott, hogyha lernerul az akkumulator, akkor 
nem tudok hazamenni. Biztosan George volt az. Nagyon utalhatja Kathyt! 

Szombaton kiprobalta az onhipnozist. Beszelt George-dzsal , aki mar 
majdnem elment, de valaki bejott a szobaba, es felbeszakitotta a megszaba
ditast. 

Ekkor azt javasoltam, hogy alkalmazzunk hipn6zist. 
Elnyult a teljesen leeresztett tarnlaju szeken. Betakartam a pokr6eeal. 

Behunyta a szernet, es gyorsan reagalt a hipnotikus szuggeszti6imra. Ha
marosan elert a transzra jellemzo alvasszeru almossagig, Ezutan minden fi
gyelmemet George-nak szenteltem. 

Terapeuta Hogy van, George?
 
George Koszonom, j61.
 
Terapeuta Ennek orulok. Milyen erzessel jott rna ide hozzam?
 
George Nem akartam idejonni.
 
Terapeuta Paolo elmondta, hogy mar majdnem elment egyszer, de
 

valaki kozbeszolt. 
George Hat igen. Nehany nagyon j6 baratom akart elvonszolni, 
Terapeuta Miert vonszoltak? 
George Mert nem akartam elmenni. 
Terapeuta Kiesit fel eMI az elmenestol? 
George Nem igazan, 
Terapeuta Akkor mi zavarja magat? 
George Mar olyan regota vagyok itt. Es olyan faradt vagyok! Na

gyon faradt. 
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Ekkor arr61 beszeltem neki, hogy milyen gyonyoru elete lesz odaat, hogy 
vegre kipihenheti magat, es egytitt lehet a szeretteivel. 

George Nagyon sok ember nyujtja ki felem a kezet. 
Terapeuta Fogadja el valamelyiket. 
George Szeretnem, de nem tudom. Nem tudom . (Ketsegbeesve.) 

Egy kisse megnyugtattam, majd megprcbaltam neki segiteni abban, hogy
 
felismerje a korulotte leva areokat. Am tovabbra is igen nyugtalan maradt.
 

Terapeuta Engedje el magat, Akarja, hogy hipnotizaljarn? 

George Mar hipnotizalva vagyok.
 
Terapeuta Most egy kiesit jobban fogom hipnotizalni, Figyeljen a
 

hangomra! 

Arra utasftottam, hogy fokozatosan lazftsa el a "testet". Leesillapodott, es 
sokkal nyugodtabbnak nint. Ezutan elmagyaraztam, hogy elmenni a vila
gon a legkonnyebb dolog. Mondtam neki, hogy egy szeretetrernelto sze
mely eppen atoleli , Talan az anyja, a novere vagy a baratnoje az. A karja
ban tartja, es itt marad vele, hogy segitsen, hiszen nagyon vartak mar. 

(Ho sszu szunet.)
 
- Elment! - sz61alt meg egyszer esak Paolo.
 
- Hogy erzi magat?
 
- Meg vagyok rendiilve! - Simi kezdett, es a konnyek vegigcsorogtak az
 

arcan es a nyakan. - Szabadnak erzem magam! - Egy hangos sohaj kisere
teben felkialtott: - 6, istenem! .. . elment az a hang, ami mindig itt volt a fii
lemben! - Mely zokogas razta tomor testet. - 6, edes istenem! Milyen sok 
idot elpazaroltam! Milyen sok eletet, istenem! Mennyi mindent kell meg 
megtennem! 

* * * 
Ugy ereztem, hogy Paolo most kezd kigyogyulni az elmult harmincot ev 
szenvedeseibol. Mikor ezt elmondtam neki, feldobott es sugarzo lett. 

Mikor elment, nagy on vidam voltam, mert biztos voltam benne, hogy 
Paolo mcggyogyitotta magat es George-ot a mely spiritualis szinten. Az ido 
majd eldonti, 

- Szinte el se hiszem! A szex Kathyvel olyan j6 volt, mint meg soha az el
mult husz ev alatt! Nagyon sokat jarok haza. Az ivas pedig teljesen idegen 
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szamomra. De ami a legjobb, az tenyleg a nemi elettmk. Az a George teny
leg nagyon sok bajt okozott nekem. Olyan jo tudni, hogy elment! 

- Egy szellem eletunk minden teruletere hatassal lehet , Paolo. George 
nagyon nagy hatassal volt magara - egyszeruen atvette az irany itast. - De 
- emlekezzen csak - maga sem volt eppen gyenge. Ha az lett volna, soha
sem vette volna el Kathyt. Mert George nem engedte volna meg. Nem cso
da, hogy a hazassaguk egesz ideje alatt problemaik voltak. 6 volt az - eb
ben biztos vagyok - , aki ravette rnagat, hogy idonkent elkoltozzon otthon
rol, De maga is felelos volt az egeszert. Megallithatta volna George-ot, ha 
nagyon akarja . A baj az volt, hogy nem vette eszre, hogy egy entitas el rna
gaval. Azt hitte, hogy az maga . De ez most mar a multe. 

Osszerancolta a szemoldoket, elorehajolt a szekben, es fejet a kezevel ta
masztva a combjara konyokolt , Valami lathatoan zavarta. 

- Nem valtozott semmi a sikerrel val6 viszonyomban. Pedig remeltern, 
hogy ez is megvaltozik. De amig igy gondolkodom, nem erhetek el nagy si
kereket. Most is mindig vesztesnek latom magam. 

- Romat sem egyetlen nap alatt epitettek fel - jegyeztem meg. Ramutat
tam, hogy minden problemanak megvan a maga oka, es az is lehet, hogy a 
megszallottsaggal vivott kuzdelme meg nem ert veget. - Mivel olyan soka
ig ivott, eleg valos zlnutlen, hogy esak egy szellem tartotta megszallva. 
Minden alkalommal, amikor megnyitotta az auraja t, nagyon konnyen "be
sza llhattak" masok. Az is lehet seges, hogy valamelyik elmult elete is hatas
sal van magara, 

- Hat igen. Mikor az elobb a szellemeket emlitette, eszembe jutott , hogy 
mi tortent tegnap. Eppen koltozkodtunk, es mikor a holmit pakoltam be a 
garazsba, egyszerre nyomaszt6an depresszi6s lettem. Ereztern, ahogy ellep 
az egesz. Mikor elmentem a hazbol, egy kisse jobban ereztem magam. De 
egesz nap olyan erze sem volt, hogy kovetnek. 

Gyanitottam, hogy ez nem ujdonsag, es megkerdeztem: 
- Tortent ez mar masker is? 
- Igen! De amig George velem volt, sokszor ereztem kivert kutyakent 

magam, kulonosen otthon. Nem ismertem fo! a kulonbseget egeszen tegna
pig. Ez furesa, mert egye bkent nagyszeruen ereztern magam, amig be nem 
leptern a garazsba. 

- Megkertem, hogy pontosan Irja Ie azt az erzeset. 
- Semmi sem j6. Soha nem is lesz jo. Csak egy nagy kalap negativitas, Mi

kor elmentem, arra gondoltam, hogy talan valaki ongyilkos lett abban a garazs
ban. Mert ez megmagyarazna, hogy miert ereztem ott olyan rosszul magam. 
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Ugy gondolom, hogy az elctet ket - vagy tobb - szinten eljuk egyszerre: a 
tudatos es a tudat alatti szinten, vagyis a benso ertelmunk szintjen. Paolo tu
datalattij a bizonyara felfigyelt volna a diszkarnaciokra, es tisztaban lenne a 
hatasukkal is. 

Azt javasoltam neki, hogy ellenorizzuk: Ilem szedett-e fel egy vagy tobb 
foldhoz kotott entitas t. Paolo egyetertett velem. Mikol' elkezdtem a hipno
tikus indukei6t, szernheja remegni kedett, ami annak a jel e, hogy mar 
transzban van. 

Miutan meg rnelyebbre ment, megkerem, hogy emlekezze n vissza a ga
razs elotti napra. 

Paolo Rengeteg minden van korulottern - mozg6 alakok. Mind
egyikiik lenyom . . . mint egy nehez takar6. Nagyo n nehez! 
Ki kell mennem innen! 

Terapeuta Jott magaval valaki? 
Paolo Valaki itt teblabol a koze lernben. 
Terapcuta Nem belul? 
Paolo Nem. 

Megsz6litottam az entitast, aki Paolo aurajahoz ragadt, es megkerdeztem 
tole, hogy latja-e a szeretteit? Azt valaszolta, hogy a felesege jot t el erte. 
Vegrehajt ottarn a megszabaditast, es az entitas lathatoan elment a felesege
vel a Fenybe. 

Paolo megjegyezte: 
_ Egy hideg fuvallatot ereztem. Mikor elment, olyan volt, mintha egy kis 

takar6t lassan felemelnenk . - Egy nagy s6hajja l hozzatette: - A konnyuseg. 
Csakhogy biztos legyek, megkerdeztem, hogy ki van meg ott. 
- Barry - hangzott a valasz, 
Hamarosan elment az anyjaval. Paolo ugy irta ezt Ie, "mintha valaki huz

na ot. .. es mar elment!" 
Itt volt az ideje, hogy nekilassunk annak a problemanak, ami a legjobban 

aggasztotta : az uzleti slkertelensegchez. Mivel George elmente utan is 
ugyanazt a kudaret61 val6 felelrnet erezte, ezt nem varrhattuk az 0 nyakaba, 

Megkcrtern Paolo benso ertelrnet, hogy vigye el ot ahhoz az esemeny
hez, amely ezert a konfliktusert felelos, 

Egyre esak egy husz ev koruli fiatalemberen jar az eszem. Paolo 
Nagyon sikeres uzletember - naRJ10n eroteljes. Ugyesen 
manipulalta az embereket, sok jogtalan dolgot is csinalt. 

105 



(Hosszu szilnet.) Gyonyorii felesegem volt, de nem vet
tern komolyan . Elhagyott . Akkor kezdodott a pokolj ara
som . Mindenemet elvesztettem. Uteai pias lettem. .. ott ul
tern az utcan , nincstelenill. U~isten , de gyuloltern ezt! 
Szornyu volt! A sajat mocskomban iilni. (Szunet.) Meg 
mindig igy erzem, Egy senki vagyok. Semmim sincsen. 
Soha nem fogok eljutni sehova. Megerdemeltem, (Hosszu 
szunet.) Ott latorn magam ... es ez szomyu, 

Terapeuta A testen kivulrol nezi magat?
 
Paolo
 Igen. Sajn alom azt az em bert, aki ott iiI. Barcsak clhagy

hatnam. Szeretnek elmenni valahova mashova . . . de nem 
akarok meghalni. Az fel sem meruit bennem, hogy meg
oljern magam. (Hosszu szunet.) Egyre jobban erzem 
magam.. . felallok ... boldog vagyok. Ta,ncolni kezdek .. . 
ezen a partin. (Szunet.) Hat, ez klassz! En vagyok ott az 
egyetlen! 

Szerettem volna kozelebbrol is megnezni, hogy hogyan valt ez a nagyon si
keres ilzletember utcai csavargova, ezert a Fenybol - ebbol a nyilvanvalo
an halaI utani elmenybol - visszavittem 6t abba az idobe, amikor meg sike
res ilzletember volt. 

Ahogy ezen az idoszakon athaladt, ugy latszott, hogy akkor szalltak meg 
a szellemek, amikor ivott es utcalanyokkn] sz6rakozott. lgy szarnolt be a 
rnegszallasrol: 

- Eszrevetlenul elfoglalt. Aztan mar mast sem akartam, esak hagyni a fe
nebe a munkat, es j atszani. 

Ett61 a pontt61 kezdodou az elkeriilhetetlen lecsuszas. 

Mikol' kijott a hipn6zisb61, Paolo hangosan nevetni kezdett, es konnyek 
folytak vegig az arcan. Elsore nehez volt me gallapitani, hogy vajon sir vagy 
nevet. Lehet, hogy mind a kett6t csinalta, egyszerre! 

- Egyszenien csodalatosan erzern magam! Egy oriasi sulytol szabadul
tam meg! Maris mas embernek erzern magam. Biztosan az el6z6 eletem 
volt az oka. Mindig is vonzottak a huszevesek... az oltozkodesuk, a zene
juk, az egesz eletstilusuk, Nem csoda! 

Ugy ereztern, hogy ezen az ulesen elertuk a terapias celt. Azt mondtam : 
- A puding prob aja az eves . 
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Ak armilyen hatekony es fontos rnegszabaditason es regresszi6n ment is 
kere sztul, csak a .Jcinti" elethelyzetekben mutatkozik meg igazan, hogy mit 
sikerult elerniink, 

Tap asztalatbol tudom, hogyha az emberek megszabadu!tak a legfobb 
problernaiktol, az elet tul surgosse - es tul erdekesse - val ik ahhoz, hogy 
visszaterjenek egy-egy ellenorzo utokezelesre. A legtobb betegern nem ta
lalja szuksegesnek a tovabbi kezelest , ha mar megszab adult a tuneteitol, 
Akkor is ritkan jelentkeznek, ha megegyeztilnk abban, hogy beszarnolnak a 
tovabbi eletukrol. Bar ugy hiszem , hogy ez idonkent aze rt szandekukban 
all . Neha, evekkel kesobb, osszeszaladunk valahol , vagy egy altaluk kuldott 
uj betegemtol tudom meg, hogy a problemaik teljesen megszuntek. Az 
ilyen hirek mindig elegedettseggel toltenek el , es sokszor gondolok azokra, 
ak ikrol nem tudok semmit. 

Aho gy befejeztuk az illest, megkertem Paol6t, hogy tuda ssa velem, hogy 
megy a sora, ha nem erzi szukseget annak, hogy visszaterjen. 

Paolo persze rnegigerte, hogy vagy ker egy ujabb idopontot, vagy vala
hogy rnashogy tudatja velem, hogy milyen hatassal volt a kezeles az eletere. 

Hat hettel kesobb felhivtam PaoI6t, hogy hogy me gy a sora .
 
Fantasztikus dol gokr61 szamolt be. Energikus es optimista volt. Az ivasra
 
mar egyaltalan nem vagyott tobbe. Minden este hazament, es a hazassaga 

ahogy kiszamitotta - hetvenot szazalekkal javult az els6 ulesunk 6ta. Negy
 
kil6t fogy ott, minden koplalas nelkul , Kezben tartotta rnagatl Mondhatjuk
 
ugy, hogy megvaltoztatta az eletet:
 

Mikol' az ilzleti problemai felol erdeklodtem, a hangj a megvaltozott, es 
kiabrandultsagot tukrozott. 

- Meg mindig bajok vannak, de azert mar jobb egy kicsit. De meg nem 
annyira, amennyire szeretnem. 

Ha dolgozni akar ezen, Paolo, csak hivjon fel. Ugy tunik szarnomra, 
hogy meg kellene neznunk egy-ket tovabbi elmult eletet is, hogy lassuk: mi 
akadalyozza a sikerben. 

Megegyeztilnk, hogy felhiv, ha visszatert uzleti utjarol , es ha akad egy 
kis szabad ideje. 

Tudtam, hogy akkor fog segitsegert jonni, ha mar felkeszult arra, hogy - az 
elmult eletekbe val6 visszateres segitsegevel - szernbenezzen onma gaval, 
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12. S zellemajt6 

Az ut6bbi ot fejezetben szereplo hajdan megszallott emberek tortcneteibol 
mar sokat megtudhattak a megszallottsag termeszeterol. Valosziniileg sok 
kerdesukre valaszt kaptak, de az is valoszfrui, hogy meg tobb uj kerdes me
rtilt fel onokben, Ezek kozul ketsegtelenul ez a legfontosabb: "Es mire me
gyek ezzel az egesszel?" EI6sz6r is meg kell erteniuk, hogy rnitol valik va
laki konnyen megszallhatova. 

Aurank ereje ved meg bennilnket a megszallastol. Ha magas frekvencian 
rezeg, nem hatolhatnak cit rajta az alacsony rezgesszamu szellemek. Bete
geimnek Igy szoktam ezt kifejteni: 

- Tegyiik fel, hogy az auraja ezres frekvencian vibral. Ez persze csak egy 
kitalalt szam, Ekkor csak az ezres vagy az annal magasabb rezgesszamu 
energiarendszerek kepesek rajta athatolni. De ha ez a rezges leesik otszaz
ra, azok a szellemek, akiknek otszaz es kilencszazkilencvenkilenc kozott 
van a rezgesszamuk, es akik elozoleg nem tudtak athatolni az auran, most 
konnyeden atjuthatnak rajta. Barmilyen helyzet, erzelem vagy viselkedes, 
amely csokkenti az aura rezgesszarnat, noveli a megszallas eselyet. 

Az aura ugyanazt a celt szolgalja az ember erzelmi-mentalis-spiritualis 
dimenziojaban, mint az imrnunrcndszer a fizikai testben. Ugyanugy, ahogy 
a meggyengiilt immunrendszer miatt fogekonyabba valunk a fertozesekre 
es a betegsegekre, a csokkent erejti aura miatt sebezhetobbe valunk a szel
lemek behatolasaval szemben. 

Ket olyan f6 kategoriat, feltetelt vagy viselkedesi format talaltam, ame
lyek megszallasban vegzodnek: az elso, amikor az emberek kifejezetten 
hivjak a megszallo szellemeket; a masodik, amikor nemcsak hogy nem ve
szik eszre a megszallast, de - legalabbis a tudatos szinten - nem is akarjak, 
hogy ez megtortenjen. 

Akarat lan rnsqszallas 

Dgy gondolom, hogy mindannyian szellemek vagyunk, akik egy fizikai 
hordozoeszkozben - a testiinkben - Iakunk, melyet a halalunk idejen - mint 
egy elhordott nagykabatot - eldobunk . A test tlldata a bels6 (enytol, az en
t61 ered, amely egy vekony "ezilstszallal" kapcsol6dik a testhez. Ha a szel
lem elhagyja egy idore, a test ontudatlan lesz. Igen erdekes, hogy ezt a nyel
vilnk is igy irja Ie. Peldaul azt mondjuk, hogy valaki "elvesztette az eszme
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letet'', "eltavozott", vagy hogy "kiOWttek". Egy baleset, gyogyszer-tulada. 
golas, fejre mert utes, vagy barmi, ami - akar rovid idejti - tudatvesztessel 
jar, "kinyitja az ajtot" a lehetseges megszallasnak, mivel i1yenkor, es a tu
dat visszanyeresekor is, 3Z aura mcglehetosen serulekeny, 

Szerintem a mtiteti altatas is azert hatekony, mert olyankor kiuzik a sze
melyt a testebol, ami altai az ontudatlanna valik, es fajdalorn nelkul lehet 
operalni . 

A hipnotikus regresszi6k megmutattak, hogy operacio kozben a betegek 
altalaban maguk folott lebegnek, es figyelik a miitetet - neha igen nagy er
deklodessel , Gyakran elofordul, hogy a gyerekek - akik azert, mert a test ii
kon kivtilrc kertilnek, nem valtoznak meg sem erzelrnileg, sem mentalisan 
- megriadnak, es elhagyatottnak erzik magukat, mint ahogy azt az els6 fe
jezetben Howard esete is mutatja. 

Mikor az altato hatasa elmulik , a test ismet lakhatova valik, es az erede
ti szellem - magae az embere - visszaterhet. 

Az orvosok, noverek, a korhazi szemelyzet, a rnentosok, a csontkova
csok, a ternetkezesi vallalkozok es a temetokben dolgoz6 emberek, munka
helyuk termeszete es elhelyezkedese miatt, mind konnyii celpontjai a meg
szallasnak. 

Ha tisztan latnank oket, valosziniileg megdobbennenk azon, hogy hany 
szellem nepesiti be a korhazakat. Emberek halnak meg, gyakran drogok ha
tasa alatt, vagy zavart es felelernmcl telt tudatallapotban, es kozuluk na
gyon sok ott is marad a foldhoz kotve. Legtobbjuk nem is veszi eszre, hogy 
meghalt, es tovabbra is varjak, hogy a noverek es az orvosok foglalkozza
nak velilk. Ez neha odaig mehet, hogy megszalljak 6ket. Egy szellem akkor 
kertilt az egyik betegembe - aki apolo volt egy korhazban - , amikor szajtol 
szajig lelegeztetessel probalta ujraelcszteni a beteget, aki vegul is meghalt 
a gyogyszer-tuladagolas kovetkezteben. Mas szellemek olyan ketseg
beesetten akarnak "elni", hogy mindent letarolva igyekeznek egy szarnuk
ra rnegfelelo szernely fele, 

John is ilyen entitas volt. Hipnozisban leva alkoholista betegernbol, 
Glenbol beszelt. Elmondta, hogy egy korhazi eronleti teszt soran fellepo 
szlvroharnba halt bele. Rettenetcsen fclduhodctt azon, ami torrent, es csak 
egy dolog foglalkoztatta: hogy visszajusson a testebe. Egy italra is retten
toen vagyott mar. Ezutan eszrevette Glent, akit ejszakai megfigyelesre vet
tek fol a kardiol6giai osztalyra, mert kezdodo szivrohamra gyanakodtak, 
amelyrol kes6bb kidertilt, hogy csak sulyos emesztesi zavar volt. Mivel ra
jott, hogy nem tlldja visszaszerezni a testet, John szantszandekkal belecsu
szott Glenebe, es nehany nap mulva mar ujra ihatott. Ettol kezdvc Glen 
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rendszeresen vodkazott, amit pedig nem isszeretett azelott, es sokszor be
rugott, A 6. fejezetben lathattak, hogy hogyan olte ot meg majdnem az en
titas. 

A korhazakban nyuzsgo -szellernek konnyeden bejuthatnak azokba az 
emberekbe, akiknek nyitva van az aurajuk. A sulyos betegsegek nagyon le
gyengitik az aurat, vagyis a legtobb korhazban apolt beteg igen sebezheto . 
Ez kulonosen a kisgyerekekre ervenyes, akiken nagy eloszeretettel uralkod
nak a felnott entitasok , Am sok esetben a megszal lok segito, megnyugtat6 
szernelykent mutatkoznak. Akit egyszer megszalltak, annak az auraja meg 
jobban meggyengul, mivel elkeveredik a megsza llo szellem felelem es za
val' miatt szakadozott aurajaval, Az igy lecsokkent vedekezesi kepesseggel 
a szemely meg jobban ki van teve azok.nak a szellemek nek, amelyek fizikai 
testre vagyodnak. Minel tobb szellem .szallt be" valakibe, annal alacso
nyabb frekvencian vibral a megszal lott auraja , 

A drog- esalkoholfogyasztas kifejezetten veszelyes a megszal las szem
pontjabol. Meg a .Jcikapcsolodast" szolgalo drogokkal val6 artatlan probal
kozasok is evekig tarto megszallasban vegzodhetnek. Szazakat kezeltem 
mar, de azok, akik drogokat vagy alkoholt fogyasztottak, kivetel nelkul 
megszallotta valtak. Es mindegy ik esetben sok entitas szallta meg oket, 
olyanok, akik azelott drogfogyaszt6k voltak, es igy aldozataik reven elhet
tek tovabb szenvedelyuknek - tovabb gyengltve es meg inkabb kiteve oket 
ezzel a tovabbi megsza llas veszelyenek. Volt egy alkoholista nobetegern, 
aki mar negy eve semmit sem ivott, rnegis tizennyolc alkoholista szellem
mel elt egyUtt! 

A nagyon eros negativ erzelmek, mint peldaul a duh, a depressz i6 es a 
banat, csokkentik az aura frekvenciajat, es idolegesen rontjak a vedekezo
kepesseget, A faradtsag, kimeru ltseg es a betegsegek szinten legyengitik az 
aurat, Ha ilyenkor testre vagyo szellemek olalkod nak a kozelben, egyketto
re beosonnak . 

A csaladtagok vagy a kozeli baratok halala altal okozott fizikai es erzel
mi megrazkodtatas szinten vedtelenebbe teszi a hozzatartozokat. Tovabb 
ront a helyzeten, hogy ilyenkor a rokonok es baratok sokat tart6zkodnak a 
k6rhaz (beleeltve a gyerekk6rhazakat es a rokkant intezmenyeket is), a ra
vataloz6 vagy a temeto kozeleben, es ezen a harom helyen fordulnak elo 
legnagyobb szamban szellemek. A temetes utan gyakran ivaszatra is SOl' ke
rill. Barmelyik szellem, aki hazakiserte a csaladtagokat vagy baratokat, 
most konnyeden megszallha tja oketo 

A szerelem es ragaszkodas szalai neha a szeretett Jeny halala utana is ki
tartanak. Ez gyakran megakadalyozza az elhunyta t abban, hogy tovabblep
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jen a maga utjan, Ehelyett magnetikus erove l kotod ik a tul610 partner aura
jahoz. 

Ernlekszem egy ilyen esetre. Grace szinte belefulladt a kedvese halala 
miatt erzett banataba , Masodeves foiskolai hallgat6 volt, mikor baratja au
t6balesetben meghalt. Egymas utan Irta hozza a verseket, es .Jcepzeletbell'' 
beszelgeteseket folytatott vele. Ezutan egyre tobb prob lemaja lett, amelyek
1'01 csak evek mulva, a rendelomben deriilt ki, hogy kedvese magaba 01
vasztasa okozta oket . 

Sok betegem erezte ugy, hogy halaluk 6ta veluk elnek a szuleik. Paradox 
m6don sokszor eppen oket volt a legnehezebb ravenni a tavozasra. Ugy 
ereztek, ok tudjak legjob ban, hogy mi a j6 a gyermekeiknek, es nem akar
tak meghallani azt, amit en, az idegen mondtam nekik. 

Az esetek tulnyorno tobbsegeben a megszallott aldozatok nem kivantak 
a mcgszallasukat, es nem is vettek eszre annak beko vetkeztet, Am voltak 
olyanok is, akik ok maguk kertek a rnegszallasukat - nem ismerve fel an
nak kovetkezmenyeitl 

Onkentes megszallottsag 

Nepszeni irok, mint peldaul Shirley MacLaine, Jane Roberts es Ruth 
Montgomery keltettek fel milli6k figyelmet a termeszetfeletti vilag irant. 
Ugy erzem, ezzel az egesz vi lagon nagyban elosegitettek azon emberek spi
ritualis fejlodeset, akik egyebkent nem torekedtek volna a szellemi tapasz
talatok fele. Az egyik legcsodalatosabb dolog a vilagon megtudni valamit a 
tulvilagrol es annak lakoiro l, ahonnan oly sok ember proba l uzenetet kap
ni. 

E novekvo erdeklodes kovetkczteben az ugynevezett Ouija tabla evtize
dekig divatban maradt. Ennek lenyege, hogy egy deszka lapra rafestettek az 
abecet, a szamokat, az .Jgen't-t es a "nem"-et. Volt meg egy ugynevezett 
"planchette", egy rovid labakon allo, haromszog alaku targy, melynek egy 
korben forgo mutat6ja volt. Nehany ember korbeu lte a tablat, ujjaikat kony
nyeden a planchette-re helyeztek, es kerdeseket tettek fal a szellemnek. 
A szellem atvette kezeik iranyitasat, es a forg6. mutat6 egyenkent ramuta
tott a betiikre, amibol aztan kiolvashat6 volt a valasz . Ez lehet, hogy erde
kes, izgalmas, sz6rakoztat6 dolog, de ugyanakkor rettentoen pusztit6 is! 

A masik m6dszer, amive l az emberek idoszakos megszallasra hivjak 
meg a szellemeket, az automatikus iras. Ez rendszeri nt ub')' tOrtenik, hogy 
valaki egy tollat vagy ceruzat fog egy papiron, es varja az entitast, hogy az 
a kezUkkel irja Ie az Uzenetet. Ez is nagyon vesze lyes lehet, mert a hivas 
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olyan szellemeket is odavonzhat, akik nem tisztelik masok tulajdonat - a 
testetl 

Egy nobetegern beszamolt egy evekkel azelotti tapasztalatarol. Egy me
diumtol automatikus Irast tanult, es erdekes tizeneteket kapott, melyek ku
lonbozo kezirassal Irodtak. Egy ejjel arra ebredt, hogy kezevel a levegobe 
.Jr", Minden erejet es akaratat osszeszedte, hogy megallitsa a kezet, de hi
aba. Tiz rettenetes perc utan a keze hirtelen rnagatol megallt. Ezutan nem 
ment tobbe orakra, es sohasem volt tobb hasonl6 elmenye. 1gen szerencses 
ember volt. Tanara tovabbra is fogadta a szamara ismeretlen nyelveken kul
dott tizeneteket es hangjegyeket. lrasa felgyorsult - de annyira osszerop
pant a vedekezokepessege, hogy korhazba kertilt! 

Ez a tortenet egy masikra emlekeztet, egy leendo betegem tortenetere, 
akit azutan sohasem lauam, A titkarnomet felhivta egy noi hang, aki ket
segbeesetten ragaszkodott ahhoz, hogy meg aznap talalkozzon velem. Az 
orulet, a panik es a teljes kimerultseg hataran jart, mert a szellemek ejjel
nappal arra kenyszeritettek, hogy tizenetcket irjon. Mivel minden idom fog
lalt volt, elktildtem egy elmegyogyaszati kozpontba. Gyakran gondoltam 
ra, vajon mi torrent vele? Remelem, hogy megkapta a szukseges segitseget. 

Ha megnyilunk a szellemeknek, ez meg nem vezet szuksegszeruen meg
szallashoz. De ez csupan szerencse kerdese, hiszen felnyitottuk a soromp6t 
- onkentt 

Sokszor panaszkodnak igy az emberek: .Azt szerettem volna, hogy a 
magasrendu szellemek latogassanak meg - a jok." .Ezt nem vartam volna!" 
De nyilt meghiv6val barmilyen szellem meglatogathat, es ott is maradhat. 

Az Ordogl1z6 cimti film, amely egy demon altai megszallt lanyrol $z61, 
egy fiu vales torteneten alapul, akit azert szallt meg a demon, mert egy 
Ouija tablaval jatszott, A filmben szereplo katolikus pap - aki kepzett es 
gyakorlott ordoguzo volt - meghalt a szertartas folyaman. Sok ordoguzo 
vesztette mar eletet az ordoguzes ideje alatt vagy annak kovetkeztcbenl 

Most, hogy mar ism erik a legrosszabbat, a demon altai vale megszallast, 
bemutatok egy kevesbe szornyii peldat. Tina eseteben az entitas szerencse
re foldhoz kotott volt, de meg igy is majdnem elmebetegseg lett a vegered
meny. 

Tina azert jott hozzam, mert az anyja "ktildte". Egyszer talalkoztunk, 
amikor kifejtette, hogy nem hiszi, hogy a segitsegemre szorulna. Ahogy fo
galmazott: "Nem hallom mar azokat a hangokat." 

Tina husz-egynehany eves, alacsony, kover, igen erzekeny no volt. Tel
jesen feketebe oltozott, meg a zoknija is fekete volt. Elmeselte a Wrtenetet, 
ami egy ideg-osszeroppanassal kezdodott ket evvel ezelott. Miutan egy ide
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ig surun hasznalta az Ouija tablat, valamint automatikus Irassal es tarot kar
tyakkal foglalkozott, hangokat kezdett hallani a fejeben, Ezek ugy mutat
koztak be, hogy ok azok, akik az Ouija tabla es az automatikus iras segitse
gevel Ilzenni szoktak neki. 

- Nagyon kedvesek, udvariasak es baratsagosak voltak, Nagyon sokat 
beszeltek hozzam, sokszor egesz napon at. 

Tina elmeselte, hogy kerdeseket tett fol nekik az iskolaval es a baratai
val kapesolatban, es a szellemek valaszoltak neki, es tanacsokkal lattak el. 
Mikol' megkerdeztem, hogy a tanacsok a hasznara valtak-e, nem valaszolt 
egyenesen. 

- A barataim voltak. Meg jo ejszakat is kivantak, es olyankor nem is be
szeltek hozzam tovabb, hogy aludni tudjak. - Meg j6 darabig aradozott a 
baratsagukrol, majd a szernoldoket rancolva igy folytatta: - Aztan nagyon 
hitvanyul viselkedtek velem; azt mondtak, hogy .Jcoszos neger" meg hogy 
"gyilkos". 

Azt is eszrevette, hogy a hangok ilyenkor megvaltoztak, es ebbol arra 
kovetkeztetett, hogy az eredeti baratai elmentek. 

A hangok allandosultak, es mar nem is nagyon tudott toluk mas embe
rekkel tarsalogni . Vegul annyira elfaradt es osszezavarodou, hogy abba kel
lett hagynia a foiskolat, Megmondta ugyan ennek az "uj garnituranak", 
hogy hagyjak ot beken, de ettol esak meg durvabban bantak vele. Ekkorra 
mar sok testi panasza is kifejlodott, melyek kozul a legrosszabb husz napig 
tarto eros hanyinger volt. Aggodo szulei pszichiaterhez vittek, aki skizofre
niat allapitott meg, es gyogyszeresen kezelni kezdte. Azt is elintezte, hogy 
Tina egy elrnegyogyaszati kozpont kulonleges osztalyan toltse a napjait, es 
csak ejszakara menjen haza aludni. Egy ev mullan - meg mindig gyogysze
res kezeles alatt - Tina visszament a foiskolara, de csak egyetlen, nagyon 
egyszerti targyat vett fel, az eneket, 

Mikol' befejezte a tortenetet, azt is hozzatette, hogy nem erti, miert vet
tek el szulei az Ouija tablat tole. Es bar kifejtettem, hogy szerintem mi tor
tent - vagyis hogy megszalltak a szellemek - , 0 csendesen es hatarozottan 
kijelentette, esze agaban sines abbahagyni az automatikus Irast, mivel meg 
mindig nagyon ,j61 szorakozik" a harem eredeti szellemmel - a baratai
val - , akik vegtil is visszatertek. 

Mivel rendszeresen jart pszichiMerhez, nem akart hozzam is kezelesre 
jami. Ugy ereztem, azert nem, mert tudta, hogy szerintem neki es "barMai
nak" is az lenne a legjobb, ha azok elmennenek a szellemvilagba, ahova tar
toznak. 
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A szandekos "ajt6nyitas" masik m6dszere az, ha valaki "csak ugy" el
megy egy szeanszra, lIyenkor egy csoport elhatarozza, hogy kapcsolatot le
tesitenek a szellemvilaggal, De ezeknek az embereknek gyakran fogalmuk 
sines, hogy hogyan fognak megnyilvanulni a szellemek. Hallottam mar 
oiyan esetrol is, hogy tizeneves gyerekek halalosan megremultek, amikor 
val6ban tortent valami a felig jatekos szellernidezes kovetkezteben, Ugyan
ugy, mint az Ouija tabla es az automatikus Iras, a hivas is eleri a szelleme
ket. Es ha ilyenkor egy kulonosen erzekeny lelkuletu vagy rneggyengult au
raju ember van a kozelben, a szellemek belekoltozhetnek, es nemcsak ido
legesen. 

Tobb rnodjat is lattuk annak - az Ouija tablat, az automatikus Irast es a sze
anszokat - , hogy mikent szoktak az emberek szantszandekkal beengedni a 
szellemeket. Korabban arra is lattunk peldakat, hogy az emberek akarata es 
hozzajarulasa nelkul hogyan szalljak meg oket a szellemek. Ezek a meg
szallas ket legfobb kategoriai. Am sok esetben bizonytalanok a hatarok. 
A ket kateg6ria kozotti atmenet, amikor valaki azert fordul a szellemekhez, 
hogy enyhitse rnaganyat vagy a valaki elvesztese felett erzett fajdalmat. 
Ilyenkor minden kulonosebb terv es elovigyazatossag nelktil megnyitja rna
gat, es varja a kapcsolatot. Nemritkan sokkal tobbet is kap, mint amennyit 
remelt. 

Eszembe jut egy mulatsagos eset. Kezelese elejen tobb szellem is tavo
zott Marylinbol: uralkod6 anyja es nehany mas rokona. A kovetkezo ulesen 
szegyellosen bevallotta, hogy egy fontos dentes elott allva ismet szelleme
ket idezett meg, hogy segitsenek neki - annak ellenere, hogy tisztaban volt 
a lehetseges veszelyekkel. Majd nevetve hozzatette: 

- Egesz kis bizottsag gyiilt ossze, es ahanyan csak voltak, annyifele egy
masnak ellentmond6 tanacsot adtak! 

Kiderillt, hogy maradt meg nehany szellem benne, mint ahogy azt gya
nitottarn is. 

Van egy kevesbe kozismert jelenseg: a lathatatlan vagy kepzeletbeli jat
szotars, Hipn6zisban a betegeim tisztaban vannak azzal, hogy ezek valoja
ban szellemek. A szoros barati kapcsolat es a kolcsonos ftiggoseg egy pon
ton azt eredmenyezi, hogy a ketto - a szellem es a gyerek - osszeolvad. Et
tol fogva egylitt laknak ugyanabban a test ben, es a megszallott nem figyel 
fel a megszallasra. 

Ugy gondolom, hogy a tObb szellem altai megszallt betegeim, akik meg 
a terapias idoszak alatt is ujabb es ujabb szellemeket szednek fel, val6jaban 
"ellenorizetlen" mediumok vagy "erzekeny emberek". Kliionosen igaz ez 
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akkor, ha nem is fogyasztottak semmifele drogot vagy alkoholt. A legap
r6bb dolgok is legyengitik az aurajukat: ha tart6sit6szert tartalmaz6 etelt 
esznek, vagy ha fejfajas ellen bevesznek valamit. Meg az is tovabbi meg
szallashoz vezethet, ha csak elhajtanak egy terneto mellett, vagy ha megla
togatjak egy baratjukat a korhazban, 

Ugy erzem, hogy azert sokkal erzekenyebbek egyes em berek, mint rna
sok, mert ok kepesek arra, hogy kozvetlenul "rakapcso16djanak" sajat tu
datalattijukra, amire a legtobb ember nem kepcs . Tovabba abban is biztos 
vagyok, hogy tudat alatt mindannyian erzekeljtlk egyrnas tudatalattijat, de 
amit ebbol megtudunk, altalaban nem "szurodik at" a tudatos gondolkoda
sunkba, ahol felhasznalhatnank a kapott adatokat. Ha olykor rnegis attor va
lami, akkor valamilyen eloerzet vagy intuicio formajaban mutatkozik meg. 

A mediumok kulonleges viszonyban elnek a ben so gondolkodasukkal. 
De sajnos ez az erzekenyseg ketelu fegyver, mert - a gyakorlatb61 tudom 
ezek az emberek igen konnyen megszallhatoak, Ugy tunik, hogy nehanyuk
nal rneggyengult a tudatos es tudatalatti gondolkodast kulonvalaszto hatar
vonal. Ez lehetove teszi, hogy a negativ erzelmek (felelmck, traumatikus 
emlekek stb.) a tudatalattib61 felszinre torjenek, s erzelrni instabilitast okoz
zanak, ami termeszetesen csokkenti az aura rezgesszamat, Ha ehhez meg az 
a vagy is jarul, hogy segitsenek az embereken - meg a szellemeken is - , ak
kor minden bizonnyal megszallas lesz az eredmeny, ami rendszerint mar 
gyerekkorban meg is tortenik, Ktilonosen igaz ez azokra a tisztanlatokra, 
akik gyerekkent latjak a szellemeket. 

Nehanyan a metafizika irant erdeklodo betegeim kozul, akik tanacsairn 
ellenere is mindent megtettek azert, hogy mediurnok lehesscnek, folyama
tosan uj es uj szellemeket szednek ossze. Megszabaditom oket, es megpro
balorn csokkenteni a negativitasukat, hogy erosebbe valjon az aurajuk - am 
ez olyan, mintha egy feneketlen dezsaba hordanek vizet. 

Braziliaban es Angliaban sokat beszclgettem kepzett mediumokkal. Ok 
is hasonl6 dolgokat tapasztaltak, ami nagyon zavarta sajat es csaladjaik ele
tet - egeszen addig, amig nem tudtak ellenorzesuk ala vonni mediumletu
ket. Ez neha sokeves gyakorlas aran, mas mediumok tapasztalatainak atve
televel sikerul, Ezutan kepesek lettek arra, hogy erzekenysegliket megfele
16 es hasznos m6don kamatoztassak, masok javara. Sajnos nalunk alig ta
lalhat6 egy-ket olyan kozpont, ahol ilyen gyakorlatra lehetne szert tenni. 
Ezert az i1yen emberek eseteben azt tekintem terapias celnak, hogy - ritka 
kivetelektol eltekintve - felhagyjanak a mediumsaggal, es segiteni igyek
szem nekik abban, hogy kiegyensulyozottabba valjanak, es ket labbal allja
nak a foldan. 
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Korabban az aurat az immunrendszerhez hasonlitottam, hiszen mindketto 
vedelrnez benmlnket. Bemutattam , hogy az emberek hogyan csokkentik tu
datosan vagy tudattalanul az aurajuk rezgesszamat, amelynek megszallas 
lesz az eredmenye. Most egy olyan zavarba ejto eredmenyt szeretnek meg
osztani onokke l, amely sokkal tobb kerdest vet fel, mint amennyit megva
laszol. 

J6 par betegem vezette vissza megszallasanak kezdetet szuletesenek ide
jere, gyermek- vagy felnottkoraba - abba az idobe, amikor boldog es egesz
seges volt. Egyszeriien csak " fO lszedtek" a szellemeket. Semmi olyasmit 
nem tettek, amitol sebezhetobbe valhattak volna. Semmi okot sem talaltarn 
ra - megis megszallottak vo/tak. 

Ha az immunrendszer analogiajanal maradunk, lehetseges, hogy nehany 
ember veleszuletett m6don erzekeny a megszallasra, csakugy, mint ahogy a 
fizikai testnek is lehetnek genetikusan k6dolt betegsegei, 

A magyarazat talan az elmult eletekben rejlik. Talan a megszallottsag 
volt a karmajuk. Lehetseges, hogy elozo eletekben szoros kotelek fon6dott 
a megszallott es a megszallo kozott. Sok bonyolult megszallasos esetben 
kulonosen, ha a megszallas semelyik m6dszeremnek sem "engedelmeske
dett" - talaltam ugy, hogy a megszallasnak az elrnult eletekben gyokcrezo 
okai, oda-vissza nyulo kapcsolatai voltak. Anne eseteben megfigyelhettek 
a kozte es megszalloja kozti szoros kapcsolodast, egy elrnult eletben Melt 
szerelem eredrnenyet, 

Most, hogy mar tudjak, mikent jutnak be a szellemek az emberek aurajaba 
es testebe, lepjunk tovabb, es vizsgaljuk meg, hogyan tudunk tenni ellene 
valamit. Legeloszor, hogy mikent lehet kimutatni a megszallottsag tenyet . 
Ha mar felallitottuk a diagn6zist, megtehetjuk a helyzet megoldasa fete ve
zeta lepeseket. A kovetkezo ket fejezetben e eel elereset segito technikak
r61 olvashatnak. 
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13. A megszallottsag felismerese 

Az esettanulmanyokbol mar lathatta, hogy hogyan cite meg ot ember a 
megszallottsagat. Megfigyelhette a kozos vonasokat, ugyanakkor olyan tti
neteket is felfedezhetett, melyek esak egy-egy adott esctre voltak jellernzo
ek. A hatodik fejezetben azt is megmutattam , milyen hatast gyakorol a 
megszallas az emberekre. 

Hogy segithessek onnek megallapitani , hogy on vagy valaki mas mar 
rnegszallott-e, leirok nehany tiinetet es jelet, melyek a legtisztabban jellem
zik a megszallottsagot. De ne feledje, hogy rendszerint az osszkep a fontos, 
nem egy vagy ket kiemelt tiinet. 

I. Az egyik jellemzo tunet , amelyet minden megszallott ember erez, az 
allandoan alaesony energiaszint. Reggel kulonosen j61 ellenorizheti ener
giaszintjet, Fekudjon nyugodtan az agyban - meg rnielott folkelne -, es fi
gyeljen a testere. Figyelje meg, kesznek erzi-e magat a napra, es elcg ener
giat erez-e magaban, hogy kielegitse az igenyeit, Haszndlja ajozan eszet! 
Nagyon sok oka lehet a faradtsagnak : rossz vagy elegtelen alvas, az elozo 
napi faraszto tevekenyseg, allergia, krizishelyzet , stressz. Vizsgalja meg 
ezeket, es ha nines logikus magyarazata a faradtsagra, tekintse ezt a meg
szallott sag lehetoseget jelzo tiinetnek. 

2. A megszallottsag legjellemzobb tiinete a szernelyiscgvaltozas - sok
szor a gyors hangulatvaltasok, Peldaul neha olyan szavakat hasznal, vagy 
olyasmit tesz, ami nem illik az on jellemehez. Gondol-e neha arra, hogy ez 
egyszeriien nem envagyak? Ez kulonosen olyankor fordulhat elo, ha tul so
kat ivott, vagy ha valamilyen drog hatasa alatt all. Mondtak mar onre, hogy 
idonkent .mintha kicsereltek volna"? 

Figyelt mar meg hirtelen valtozasokat magan? Ha ezek a valtozasok a ro
konai vagy kozeli baratai halala utan tortentek, akkor talan mar esatlakoz
tak is onhoz. Ellenorizze, nem nyilvanulnak -e meg onben az 0 szokasaik, 
erdcklodesuk, szolasformaik es a kulonbozo egyeb szemelyisegjegyeik, 
Hfvta-e oket, rajuk akaszkodott-e valaha? Mikor tortent a valtozas? Mutet 
vagy korhazi kezeles alatt vagy utan? 

3. Sokan beszelunk magunkhoz - sz6ban vagy gondolatban. Ez kellemes 
es sz6rakoztat6 is lehet. Ezek a "beszelgetesek" szokasunkka valhatnak, es 
mar nem is figyelunk fel rajuk. 
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Ha ezek a parbeszedek on es egy cntitas kozott folynak, az sokat felfed
het megszalloja szemelyisegerol es az on hozza val6 .viszonyarol": ki fel, 
vagy ki a merges, es ki a fonok? 

Ha rahangolodik az entitas gondolataira, es a sajatjanak fogadja el azo
kat, nagyon nehez megkulonboztetni, hogy eredetileg kinek a gondolatai is 
voltak azok. 

Sok betegem jott ra idovel, hogy mikor azt gondoltak, hogy magukban 
beszelnek, valojaban a megszallo szellemeikkel beszeltek, akiket a tudatuk 
alatt mar jol ismertekl Tipikus megjegyzesek voltak a kovetkezok: "Sem
mitol sem kell tartanod". "Nyugodj meg!" "Allitsd Ie magad!" .Nern kene 
ugy erezned, hiszen meg rengeteget tehetsz!" Sokszor ugy beszeltek "ma
gukhoz", mint ahogy egy gyerekhez beszelnenek, vagy mintha a sajat ma
guketol eltero jellemii emberek volnanak. 

Egyszerubb az eset, ha a szellem "megsz6litja" ont, vagy ha masodik 
szemelyben beszel onhoz, Peldaul: .Fagylaltot akarsz enni" vagy "Nem hi
szel a szellemekben" stb. Ebben az esetben sokkal tisztabban megallapltha
to, hogy ez nem on. 

A megszallok ncha utasitjak, parancsokat osztogatnak neki, sot lehord
jak a rnegszallottat, Szemelyiseguktol fuggoen a banasmod lehet oltalmaz6, 
kritikus vagy kovetelodzo: "Nem kell annyit dolgoznod." "Ne hagyd, hogy 
kihasznaljanak." .Senki sem fog szeretni teged, te kurva!" "Te kover disz
n6!" 

A legtobb esetben a beszelgetesek es a megjegyzesek gondolatban hang
zanak el. Extrern esetben a betegek arr61 szamoltak be, hogy a fejukben hal
lottak a hangokat, es idonkent fel is ismertek tulajdonosat. 

4. Mint ahogy mar eddig is kidetiilt a konyvbol, a kabitoszer-fogyasztas 
donto eleme a megszallasnak. Ha on alkoholista vagy kabitoszeres, biztos 
lehet benne, hogy megszallott. Elofordult mar, hogy eldontotte, leszokik a 
kabitoszerrol, alkoholr61 vagy cigarettarol, de aztan a fentiekhez hasonl6 
"belso" hang elteritette a szandekatol? Ha igen, valoszinu, hogy egy vagy 
tobb szellem rnegszallva tartja, aki(k)nek igen eros erdeke fiizodik ahhoz, 
hogy on tovabbra se szabaduljon a szertol. 

5. Szokott hirtelen, rneggondolas nelkul cselekedni? Mondjuk, on altala
ban vigyaz a penzere, idonkent megis hihetetlen dolgokat vasarol be? llyen
kOT lehet, hogy masok kenyeztetik magukat. A szellemeknek megvannak a 
sajeit vagyaik, es nem nekik kell viselniUk a kovetkezmenyeket - a szamla
kat! 
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6. Ha ket vagy tobb ember lakik az on testeben, idonkent elfelejthet dol
gokat, es elvesztheti az ontudatat. Ez nagyon komoly dolog lehct; orak, na
pok is hianyozhatnak az emlekeiboll Elofordul, hogy bemegy egy szobaba, 
es nem ernlekszik ra, hogy mit is akart ott? Ha nagyon sok dolog forog a fe
jeben, ezt ennek a szamlajara is irhatja; de Ira orak, napok esnek ki, vagy ha 
arr6l feledkezik meg, amit eppen csinal, az mar nem! Ha ilyesmi tortenik 
onnel, az biztos jel. 

7. A koncentracios problernak kozeli kapcsolatban allnak az 
emlekezetkiesessel. Nehezere esik szellemi tevekenyseget vegeznie? Nem 
tud odafigyelni arra, amit olvas vagy amirol beszelget? ldonkent ugy erzi, 
mintha kodben lenne? Valoszinfi, hogy egy drogos vagy egy korosabb 

"tarsberloje" akadt. 

8. Erez szorongast es aggodalmat mindenfele megfoghat6 indok nelkul? 
Ugy jon ez, mint derult egbol a mennyko, vagy a hatterben szinte folyama
tosan erzi? Ahogy a hatodik fejezetben mar utaltunk ra, Igy ereznek bizo
nyos szellemek, es erzeseik onben val6sulnak meg. 

9. A korhazban felszedett szellemek talan fajdalmas betegsegben haltak 
meg, vagy eros gy6gyszerek hatasa alatt alltak. Az is lehet, hogy a testtiket 
mar a halaluk utan vittek oda egy baleset vagy szivroham utan. 

Kulonosen nehezen gy6gyul fel betegsegbol? Korhazi kezelese 6ta erez 
olyan fajdalmakat, amelyek nincsenek osszefuggesben betegsegevel? Arra 
kerern, hogy hasznalja a j6zan eszet, es ne hozzon elhamarkodott Iteletet! 

JO. E konyv kivaltotta erzesei is diagnosztikus ertekuek lehetnek. Ha ugy 
talalta, hogy nehezen olvashat6, ha nem tudott vegigolvasni bizonyos ese
teket vagy fejezeteket, mert szorongast erzett, vagy mas egyeb erzelmi re
akci6kat cit at, akkor valoszinuleg a megszallo szellemek szolaltak meg on

ben. 
Gyorsan jegyezze fel erzeseit, amig meg frissek, es azt is, hogy a konyv

nek melyik resze miatt kertiltek a noteszbe. Sajat detektivjenek kell lennie, 
igy hat jol figyeljen minden apr6jelre! Jegyezzen fel minden gyanusnak t(i
no mozzanatot. Noteszevel a kezeben olvassa el ujra a konyvet, es figyelje 
meg reakci6it. Figyelje teste valaszait: eros szivveres, izzadas, nehez leg
zes, rerneges, bizserges - ezek a szorongas jelei. Erez felelmet vagy pani
kot? Ne kenje el a reszleteket! 
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Most, hogy ato lvasta a megszallas tiz leggyakoribb jelet, itt az ideje, 
hogy erteke lje magat vagy azt, aki miatt agg6dik. 

J6, ha a leheto legobjektivebben vegzi el ezt a munkat. Vannak olyan em
berek az eleteben, akikkel eleg j6ban van ahhoz, hogy megossza ve luk ag
godalmait? Ha.igen , kerjc meg oket, hogy ertekeljek ont az itt kovetkezo el
lenorzo lista alapjan, es beszeljek meg az esetleg felmerult tovabbi bizonyi
tekokat, 

A megszallottsag ellenorzo Iistaja 

Az itt kovetkezo teteleket a fenti anyag alapjan allitottam ossze, hogy 
olyan ellenorzo listat kapjanak kezhez, amely segitsegevel felmerhetik 
megszallottsaguk - vagy masok megszallottsaganak - va loszinuseget. Mi
vel a listan szereplo legtobb tete lnek mas egyeb kiva lto oka is lehet, egy 
vagy ket pont miatt ne tete lezze fol, hogy "vendege van". A legfontosabb 
az altalanos kep, Ebbol a listabol az az elony szarmazhat, hogy egyre in
kabb meg tudja kulonboztetni a dolgokat, esjobban odafigyel az esetleges 
megszallottsagra. Ha mar gyanitja vagy ismeri az allapota okat, elkezdhet 
va lamit, am ivel segithet sajat magan es a megszallojan, 

Pontok 

Nines ilyen gondom, ezt a jelenseget nem esz leltem. opont 

Neha elofordul, de nem sulyos gond. I pont 

Most mar mindig, legtobbszor vagy igen. 2 pont 

Ellenorzo Iista 

1. Alaesony energiaszint 
2 . Jellem valtozas vagy gyakori hangulatvaltozasok 
3. Belso hang(ok) beszelnek 
4. Drogfogyasztas, beleertve az alkoholt is 
5. Lobbanekony, impulziv viselkedes 
6. Mem6riazavarok 
7. Csokkent kont rentracios kepesseg 
8. Hirtelen fellepo szorongas, depresszi6 
9. Hirtelen, minden nyilvanvalo ok nelkul fellepo tes ti problernak 
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10. A holtak koztilnk jarnak o lvasasakor fellepo erzelmi es/vagy testi reak

ei6k. 

Ha az osszesitett pontszama eleri a 10-et , ez megszallottsagot jelez. (A 
2.,3 .,4. es 10. tete lre adott 2 pont erosen aztjelzi!) Ha a pontszama keve
sebb, mint 10, hasznalj a az Itelokepesseget; ez persze nem jelenti azt, hogy 
on sernrnikeppen sem megszallott. Mar egyediil az is megszauousagra utal 

hat, ha be lso hangokat "ha ll" . 

A megszallottsag nern .Jialalos Itelet" vagy ha lalos betegseg, hanem 
olyan allapot, amely altalaban gy6gyithat6. Ha nem kepes maga megolda
ni a problemajat, meg mindig sokkal jobb helyzetben van, mint korabban 
volt, mert mar erti a tilneteit - es segitsegert tud forduln i. Mind az onmcg
szabaditas, mind a megszabaditas tech nikajanak leirasat megtalalja a 14. fe
jezetben. A konnyebbseg kedveert mellekeltern annak az altalanos rnegsza
baditasnak az atiratat is, amelyet en hasznalok a betegeimmel. A kovetke
zo fejezetben meg tovab bi felvilagositasokat is olvashatnak mindezzel kap

esolatban. 
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14. A megszabaditas m6dszere 

E fejezetben leirt m6d szer segi tsegevel lehetosege nyilik arm, hogy meg
szabaditsa onmagat vagy masok at a megszallo szellemektol. Sok bete gem 
tartott mar ma ganak ilyen .,tilesek kozotti kie geszito ulest" . 

A rnegs zabaditas semmilyen karo s hatassal nem jar. A legjobb esetben 
eltavoznak a szellemck, a legrosszabb esetben atveszelik a kenyelmetlen 
peri6dust, es maradn ak . A megszabaditas nem vonz oda uj, .Jakohely" utan 
kutat6 diszkarnaciokat; sot az ellenkezo hata st valtja ki -- taszitja oket, 

Akar magunkon vegezzuk, akar masokon, nagyon fontos, hogy bizonyos 
kulc sfontossagu elemekre mindig figyelj tink a megszabaditas soran. 
A megszallo szellemek sz6 szerint es atvttt ertelemben is elveszett lelkek. 
Soha ne feledjek, hogy sok at szenvednek, meg akkor is, ha azt allitj ak , hogy 
nem. Valojaban oket tartom a betegeimnek, nem az oket hordoz6 embere
ket. Ne ugy tekintsek ezt a m6dszert, mint a "szellemek lerazasara" vagy 
.Jcirugas ara" szolga lo eljarast, hanem ugy, mint a leheto legteljesebb segit
segnyujtas modszeret, A szellemek a teljes elveszettseg es remenytelenseg 
allapotabol kerulnek a megnyugvas allapotaba, ha maguk mogott tudjak 
hagyni az e vilagi ugyeiket es felelmeiket. Szamitani kell ra, hogy nagyon 
nehez meggyo zni oket errol az igazsagrol . Ha ez mar sikerult, nagyon egy
szeruen tudunk segiteni nekik a tavozasban. 

El szoktam magyarazni betege imnek, hogy ha en erovel hajt anarn ki be
loluk a megsza llo szell emekel, es nem bizto sitanam elozoleg oket afelol, 
hogy egy maga sabb rendu vila gba kerulhetnek , ezzel szornyfi probl emakat 
okoznek az enti tasoknak , de minden valoszimi seg szerint mas, el6 embe
reknek is, akikre e szellemek ujbol raakaszkodnanak. 1gen valos zinutlen, 
hogy a fris sen megszallottak majd kepzett szakemberhez fognak fordulni, 
ezert eges z hatralevo eletiikben boldogtalanna valhatnak. 

Az a legfontosabb , hogy a megszab adlt as soran mindi g szem elott tart
suk a megszallok erdekeit. Ez persze rettentoen nehez, ha mar oly nagy arat 
fizettilnk az ittletukert. Ongyilkossag veszelye eseten ktilonosen konn yu 
megfeledkezni arr61, hogy kinek az igenyei az elsorenduek. Ilyen esetben 
mindig kotelezo szakemberh ez fordulni , valamint akkor is, ha fizikai ero
szak lehet osege all fenn. Ha az orvos vagy pszichol6gus nem hajland6 az 
esetet megszalloltsagkenl ertelmezni , alt61me g on a kezelessel parhuzamo
san tovabb dol gozhat a szellemekkel. Idealis persze az lenn e, ha a terapeu
taja is foglalkozna az entitasokkal, mely esetben on bo!csen tenne, ha telje
sen rahagyna a megszabad ilasl. 
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A legtobb esetben nem fogja felismerni- hogy kik is pontosan az ant 
megszallo szellemek. Am az is lehetseges, hogy telj esen tisztan latja oket, 
Kulonosen akkor van ez igy, ha a szerctte ir61 - szuleirol , nagyszuleirol , 

gyereke ir61 vagy kezeli baratairol - van sz6. 
Szeretteink eseteben az is szukseges, ho gy el6z61eg szi lardan elhataroz

zuk, hogy erzelmileg elengedjtik oket, Neh a ponlosan a halalt is tulelo eros 
erzelmi fugges kovetkezmenye a megszallas-

Voltak olyanok is, akik sz6 szerint konyorogtek az elha lt szeretteiknek, 
hogy maradjanak veltik, Nehany betegem hu szken jelentette ki, hogy any
ja, apja vagy hazastarsa mar evek 6ta obenne el . Felsoroltak, hogy mennyi 
segi tsege t kaptak mar rnegszalloiktol, es a llitottak, hogy most is hozzajuk 
fordulnak enyhulesert es segitsegert. Am mi vel sze rette ik megiscsak fold
hoz kotou szellemek voltak, szorn yu hibaka! is kovettek el. 

Alkalrnankent kisebb-nagyobb haszna is lehet a megszalla snak , peldaul 
megszerezhetjuk a szellem specialis kep es segeit , tarsasagat stb ., de ez so
hasem ege szseges me goldas, es akad alyozze mindket resztvevo tov abb i lel
ki fejlodeset , Ha a megszallott felismerte a helyzetet , nem szabad halogat
ni a me gszabadi tast, akarmilyen szorosak is legyenek az oket osszefiizo sza

lak! 

Otmutat6 a megszabaditashoz 

Akkor a leghatekonyabb a me gszabadita s- ha magno felvetelt keszit rola; 
felhasznalhatja az itt kovetkezo atiratot, vagy sajat maga is osszea llithat 
egyet az itt bemutatott elvek alapjan, 

Ha naponta egyszer vagy tobbszor lejatssza a szalagot , ezzel isrnetelten 
felvil agositja a szellemeket, es felhivja figyelmilkel a sze rette ikre, akik mar 
az elso me gszabaditasi klserlet 6ta ott lesznek a kozelb en. Neha idobe telik, 
mig az entitasok meghalljak, amit mondanak nekik - vagy az, hogy szem
benezzenek a lehetosegeikkel es a nezeteikkel. 

A szalag meghallgatasa soran - onnek vagy annak, akinek segit - lehe
tosege nyilik arra, hogy eszrevegye azokat a kulc sfontossagu jeleket , ame
Iyek meger os ftik a megszallas diagn6 zisat, es amelyeket a szellcmek neha 
ligyesen "elrejtenek". Barmilyen, a seml eges crdeklodesto l klilonbozo reak
ci6 a me gsza1l6 szellemek jelenletetjelzi. I1yenek Ichelnek peldaul a kovet
kezo reakci6k: "Nem akarom czt tovabb hallgatni " , vagy "N em akarom 
hall gatni ez t a szalagot", vagy ami meg jeIlemz6bb, "Nem akarod hall gatni 

ezt"! 
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A megszabaditas alatt fellepo erzelmi reakci6k - mint peldaul a szoron
gas, felelern , megkonnyebbules, orom, harag - az entitas reakcioi . 

A testi erzeteket nagyon nehezen tudjak elrejteni a szellemek: a hanyin
ger, a remeges, a fajdalom mind kitiino nyomra vezeto jelek. 

Ha mindennap feljegyzi a benyomasait, konnyebben felismeri, ha a szel
lem elmegy. Ha peldaul negy egymast koveto alkalommal hanyingere volt, 
es aztan mar nem erzi tovabb, ez annak a jele lehet, hogy a szellem mar el
tavozott. 

A megszabadulas masik kivalo modja, ha megker valakit - hazastarsat, 
egyik szillojet vagy baratjat - , hogy olvassa fel onnek az atiratot, Ha vala
ki mast kivan megszabaditani, on olvassa ezt fol neki. Ha ugy jobban sze
reti, hasznalhatja sajat szavait is. Ez akkor a legindokoltabb, ha mar tiszta
ban van a megszallok szernelyevel - es meg inkabb, ha azok kozeli csalad
tagok. 

Azt is megteheti, hogy nehany embert maga kore gyiijt, akik segitenek 
onnek vagy annak a szernelynek, akirol azt gyanitjak, hogy megszallott, 
Egyikiik vegezze a megszabaditast, a tobbiek kiildjenek energiat a megsza
baditando testebe ugy, hogy a feleje forditott tenyeriiket vigyek egeszen ko
zel a testehez - de ne erintsek meg Ot. Fohaszkodjanak egyiitt azert, hogy 
tavozasra birhassak a szellemet. Mindnyajuknak korul kell vennie magat a 
Feher Fennyel. (Kepzeljenek el maguk korul egy ragyogo fenyt.) 

Ha valaki mast szabadit meg, kerje meg az illetot, hogy engedje el ma
gat, csukja be a szemet, es kepzelje maga kore a Feher Fenyt (lasd a 15. fe
jezetet). Ezutan kolcsonosen folyamodjanak spiritualis segitsegert, es/vagy 
mondjanak el egy irnat. Beszeljen kozvetlentil az entitashoz, es erintse az 
alabbiakban leirt pontokat. Ha ismeri a szellemet, szolitsa neven, Ha nem, 
hasznaljon altalanos megszolitast, vagy olvassa fel a lentebb kozolt atiratot. 

Ha ugy gondolja, hogy a szellem csak mas nyelven ert, beszeljen hozza 
azon a nyelven. 

Ha mar ismeri a szemelyeket es halaluk korulmenyeit, sokkal konnyeb
ben tud segiteni rajtuk. Sokkal konnyebben meg tudja gyozni oket helyze
tilkrol, ha kifejti nekik, hogy hogyan haltak meg. Ezutan, ha a megszaIl6k 
az on - vagy a megszabaditand6 szemely - szerettei, tavozasuk erdekeben 
hivatkozzon az on irant erzett szeretetilkre, es fejtse ki nekik, hogy jelenle
tlik nagyon artalmas 6nre nezve. Gy6zze meg oket, hogy ha ket ember sze
reti egymast, akkor semmi, meg a halal sem valaszthatja el oket, es ha elta
voznak, akkor sem lesznek tavolabb egy gondolatnal. Tegye vilagossa sza
mukra, hogy visszaterhetnek a szellemvilagb61, hogy megl<ltogassak ont. 
Ha sikerillt meggyoznie oket, hogy jelenletiik valoban rossz haiassal van 
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onre, es hogy nem orokre kell elvalniuk, az ilyen megszallo szellemek alta
laban azonnal tavoznak. 

Ha szuksegesnek tartja meggyozni a megszallot, hogy 0 nem azonos a 
megszallottal, tartson ele egy tiikrot, hogy lassa meg benne a megszallott 
arcat. Felhivhatjaa figyelmet arra, hogy mennyire kulonbozik az arcuk. 

Az entitasok leggyakoribb feleimet, a pokoltol valo felelmet ugy segit
het legyozni, hogy megmondja neki : mar itt van valaki a szellemvilagbol, 
aki szakember ezekben a kerdesekben - egy pap, apaca, tiszteletes, rabbi 
stb. 

Ha azt gyanitja, hogy a szellem oreg es/vagy beteg volt, mondja el neki, 
hogya szellernvilagban kenyelmes agyban jokat aludhat majd, es egy olyan 
korhazban vagy otthonban fog felebredni, ahol kedves noverek es orvosok 
viselik gondjat. 

Ha a szellem feltehetoen alkoholista, drogos vagy eros dohanyos, mond
ja el neki, hogy a szellernvilagban annyit ihat, kabitoszerezhet, cigarettaz
hat, amennyit csak akar. Hivja fel a figyelmet arra, hogy a szerettei akar ke
zebe is adjak ezeket a szereket. A regressziokbol az deriilt ki szamomra, 
hogy a szellernvilagban az entitasok megkapjak a vagyott drogokat, es a 
szellerngyogyltok es -orvosok csak a nekik megfelelo litem ben szoktatjak 
Ie oket. 

Ilyen karos szenvedelyek eseteben rendkiviil hasznos, ha a megszallott 
tartozkodik attol a szertol, amelyhez az entitas hozzaszokott. A tavozo 
ugyanis nagyon nehez napokat elhet at eloszor, Ez meggyozi ot arrol, hogy 
nagyobb valoszinuseggel kapja meg a szellernvilagban azt, amit kivan. Egy 
entitas, aki mar negyven eve tartott megszallva egy ferfit, azert tavozott el, 
mert hitt neki, amikor azt mondta, hogy soha tobbe nem fog egyetlen csep
pet sem inni. 

Gyakran felnek att61 az entitasok, hogy rnegsztinnek letezni, ha elhagy
jak a rnegszallottat. Feltetleniil fontos, hogy meggyozze oket, hogy ez nem 
igaz. Hivja fel a figyelmuket arra, hogy elhunyt szeretteik nagyon is eloek. 
Vegye ra az entitasokat, hogy erintsek meg a keziikkel oket, cs erezzck, 
mennyire val6sagosak. Legyen lelemenyes! Mindenkeppen gyozze meg 
oket arr61, hogy eletiik folytat6dni fog! 

Bannilyen szellemet hivhat, ha segitsegre van szilksege. Peldaul egy la
zad6 tizencves fiu szelleme akkor fog elmenni, ha egy csinos limy szelleme 
jon el erte. Ha olyan szellem jon, akit a megsza1l6 nem kedvel, hivjon mast. 
Az egyik ferfiszellem utalta a feleseget. Mikor meglatta, nem akart elmen
ni vele . Egyszeriien valaki masra hivtam fel a figyelmet, mire keszsegesen 
elment. Megkerheti a szellemorvosokat vagy -novereket, hogy adjanak az 
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entitasnak altato- vagy nyugtatoinjekciokat, Megkerheti Szent Mihalyt, 
Gabriel arkangyalt vagy Jezust is, hogy jojjon el. 

Altaliflnos instrukci6k 

1. Olyankor vegezze a megszabaditast, ha biztos benne, hogy nem fog
jak felbeszakitani, Legalabb fcl orat szanjon ra, bar a legtobb esetben nem 
kell hozza ennyi idol. Legyen olyan pihent es nyugodt, amennyire esak le
hetseges, A megszabaditas elott ne fogyasszon semrnifele drogot - alkoholt 
sem. 

2. Kezdje azzal, hogy nehany percig elengedi magat egy kenyelmes ka
rosszekben vagy divanyon. Csukja be a szernet, es az orran keresztul ve
gyen harorn-negy lassu, mely lelegzetet. Mondja el a kedvene imait - a Mi
atyank kulonosen hasznos. Ha bizonyos szemelyekben hisz, mint peldaul 
Jezusban, Buddhaban, az angyalokban stb ., hivja oket, hogy segitsek ebben 
a folyamatban. Ha inkabb metafizikai beallitottsagu, hivja a szellerngyogyi
tokat segitsegul. Mindezt hangosan vagy gondolatban is teheti. Mindazon
altai lehet, hogy konnyebbnek talalja ezt, ha hangosan beszel, 

3. Hogy megvedje magat az osszes lehetseges negativ erotol es entitas
t61, fontos, hogy egy szellemi vedovonalat huzzon maga kore. Hasznalja er
re a Feher Feny modszcret (15. fejezet). Kezdje azzal, hogy elkepzeli , hogy 
egy miniatur nap silt a napfonataban (plexus solaris, a koldok tajekan elhe
lyezkedo korkoros terulct), Kcpzelje el, hogy ebbol a napbol ragyogo Feher 
Feny sugarzik szet, amely kaprazatos auraval veszi korul ont. Ez az aura 
testenek minden reszct - a fejet es a labat is beleertve - karnyujtasnyi vas
tagsagban veszi korul, Vesse j61 a tudataba, hogy ez minden negativitastol 
es veszelytol teljesen mcgvedi ont, 

4. Sz6litsa meg a megszallo szellemet - gondolatban vagy hangosan, 
ahogy jobban tetszik. Legyen vele kedves es szeretetteljes. Ha ismeri ot, 
sz6litsa a neven, es mondja el neki, hogy most mar tudja, hogy itt van . 

Gyozze meg arr61, hogy 0 egy szellem, aki a halala 6ta az on testeben la
kik, es emlekeztesse halalanak korulmenyeire, Mondja el, hogy mindannyi
an szellemek vagyunk, es sohasem halunk meg - hogy esak a fizikai test hal 
meg. Magyarazza el neki, hogy az 0 halala utan a testen kiviil talalta rnagat, 
mikozben teljesen tudatanal volt , s hogy akkor el kellett volna tavoznia a 
szellemvilagba, ahol mar vartak a szerettei. Ehelyett onhoz esatlakozott. 
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Mondja meg neki, hogy bar nem tudott errol , de jelenletevel nagyon sok 
kart okozott onnek, mert fogyasztotta az energiajat, es osszezavarta ont, mi
vel nem tudta a sajat gondolatait elvalasztani az oveitol, 

Ha idaig eljutott, iranyitsa figyelrnet azokra a szeretett szellemlenyekre, 
akik eljottek erte, hogy hazavigyek, hogy ezutan ovcluk e ljen, Ha gyanitja, 
hogy egy bizonyos szemely (az anyja, a felesegestb.) van ott, hivja rei ra a 
figyelrnet, Tanitsa meg arra, hogy fogadja el .Jciseroje" feleje nyujtott ke
zet , es biztassa, hogy tavozzon el vele. Mondja el, hogy gyonyoru elet all 
elotte, hogy tokeletes lesz a teste, es hogy mindkettojuknek fontos, hogy 
most elmenjen. Vilagositsa fel, hogy pokol nem letezik , es mar ott is van
nak a szellemtanit6k, hogy mindezt elrnondjak neki. 

Aldja meg, ahogy elmegy, szeretettel engedj e az utjara . En gyakran raj
zolok keresztet a levegobe, es ezt mondom: 

- Most menj az Atya, a Fiu, Jezus Kris ztus es a Szentlelek neveben; 
menj bekevel, fennyel, szeretettel , es vidd magaddal az aldasomat. 

Tarthat egy keresztet a jobb kezeben, de az is lehet, hogy egyszeriien 
esak folemeli a jobbjat a levegobe, lefele mozditja, aztan balra viszi, hogy 
a kepzeletbeli fuggoleges vonalat kereszt iranyban athuzza jobbra. Aki nem 
kereszteny, mondhat barmilyen ide illo imat vagy aldast, 

5. Tovabbra is maradjon elengedett. Koszonje meg a szellemi segltok
nek, amit tettek, es toltson meg nehany pereet nyu godtan. 

Amit mtndsnkeppen el kell mondani 

I. Te nem vagy .. . (megszallott neve) 
2. A tested hal ott. 
3. A halalod utan (megszallott neve)-hez csatlakoztal . 
4. Magadnak is es (rnegszallott neve)-nek is kart okozol. 
5. Itt vannak a szeretteid. 
6. Tokeletes testben fogsz elni. 
7. Nines olyan do log, hogy pokol. 
8. Csodalatos, bekes eleted lesz. 
9. Fogadd aldasomat, es menj bekevel. 

Az atirat 

A most kovetkezo resz annak a megszabaditasnak a reszletes atirata, 
amelyet a rendelomben hasznalok. Neha kisse megvaltoztatom, attol fuggo
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en, hogy mit tudok az entitasrol, Kesobb, a fejezet vegen ezekre a valtozta
tasokra is ki fogok terni, Hogy mindez szernleletesebb legyen, egy kitalalt 
nevet, a Maryt hasznaltarn. Helyettesitse a megszallott szemely nevevel 
vagy a sajatjaval, 

Olvassa lassan, es gyakran tartson szuneteket, 

A megszabaditas tachnlkala 

Itt vagy most Maryvel, de te nem vagy Mary, igaz? Te valaki mas vagy, 
aki tokeletesen kulonbozik tole . Mas a neved, mas a szemelyiseged, masok 
az igenyeid, az elkepzeleseid, es maskepp is viselkedsz. Volt ido, amikor a 
sajat testedben eitel, j6val azelott, hogy Maryhez csatlakoztal volna. (Szu
net.) Lassuk, vissza tudsz-e ernlekezni arra az idore? Gondolj valami kelle
mesre, ami akkor tortent veled, mikor meg a sajat testedben voltal! (Hosz
SzU szunet.) 

Aztan tortent valami, amitol a tested meghalt. (Szunet.) Mikor meghalt a 
tested, tovabbra is elonek erezted rnagad, olyannak, mint amilyen pillana
tokkal azelott vol tal. Csak most mar a testeden kivul leteztel. Ekkor egye
nesen el kellett volna menned a szellernvilagba. Ott voltak a segitoid, a sze 
retteid, akik azert jottek el a szellemvilagbol, hogy az uj eletbe vezessenek. 

Ehelyett te itt rnaradtal a fizikai vilagban, a sajat fizikai tested nelkul. 
(Szunet.) Talan meg voltal zavarodva, es nem jottel ra , hogy a tested meg
halt, es ezert nem is ertetted, hogy mi tortenik veled. (Szilnet.) Ekkor egy 
nagyon komoly hibat kovettel el, mivel ettol fogva elveszett lelek lettel. 
(Hosszu szunet.) 

Emlekszel, hogy hiaba beszeltel az emberekhez, ok megsem valaszoltak 
neked? Es ha megerintetted oket, szemmel lathatoan tudornast sem vettek 
r6lad? Es amikor egyszeriien keresztulneztek raj tad , ugy, mintha nem is 
vennek eszre, hogy ott vagy? Biztosan nagyon maganyos es zavarodott vol
tal, nem talaltad a helyed, es probalkozasaid rendre kudarcot vallottak - ta
Ian meg merges is voltal a tobbiekre ezert. 

Azert nem valaszoltak neked, mert lathatatlan szellem voltal. Nem volt 
tested, tehat nem is lathattak teged. Nem tudtak, hogy ott vagy. Ez nem 
azert volt, mert semmibe vettek, hanem egyszeruen nem ismertek fel, hogy 
ott vagy. (HosszU szilnet.) 

Es akkor egyszer esak esatlakoztal Maryhez, es ekkor kovetted el a ma
sodik, az elsonel is sulyosabb hibat. Mert latod, egeszen mostanaig artottal 
magadnak, hiszen tavol tartottad magad att61 a esodalatos elettol, amelyben 
a szellemvihigban lehetett volna reszed, ahol szeretteid tarsasagaban min
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den vagyad teljesult volna. De azzal, hogy Maryhez esatlakoztal, ot is ban
tani kezdted. Az a legkevesebb, hogy elhasznalod az energiaj at , amitol al
land6an faradt. Gondolatait es kivansagait is osszezavarhatod, mivel nem 
tudja megkulonboztetni a sajatjait a ticdtol. 

Ugye nem akarnad, hogy valaki ezt tegye veled? Talan eszre scm vetted 
hogy bantottad Maryt. ' 

Szerencsere most meg tudjuk oldani ezt a problemat, mert eljottek erted 
a szellemvilagbol azok az emberek, akiket nagyon-nagyon szeretsz, hogy 
segitsenek. (Szunet.) Ezek olyan em berek, akikrol halaluk idejen azt hitted, 
hogy sohasem latod viszont oket, es most itt vannak, teljes pompajukban . .. 
sokkal szebbek, mint amikor utoljara lattad oket. .. tiszta szivbol mosolyog
nak . 

Olyan boldogok, hogy latnak, mert nagyon izgultak miattad. Kerestek, 
kutattak mindeniltt, nagyon szerettek volna mar latni, es most vegre megta
laltak, es szinte magukonkivill vannak az oromtol. (Szunet.) Kinyujtjak fe
led a kezuket, (Szunet.) Egy meleg, csodalatos olelessel a karjukba zarnak. 
Tartanak tcged, Erezd, milyen csodalatos ez az erzes. (Hosszu szilnet.) 

Most megfogjak a kezedet. (Szilnet.) Szeretnem, ha eszrevcnned, hogy 
milyen szilard, valosagos a kezuk. Ha egy kisse megszoritod, meg a csont
jaikat is erezheted a hus alatt. Ez azert van igy, mert ez a szellemtestuk. 
A szellemtest eppolyan valosagos es sz ilard, mint a fizikai test. (Hosszu 
szGnet.) 

Nehany pere mulva elhagyod Maryt, es mikor ezt me gteszed, hamarosan 
a saj at szellemtestedben talalod magad. (Szunet.) Ez a test jogosan a tied, 
es addig hasznalhatod, ameddig szukseged van ra, (Szunet.) Ez a test toke
letes , a szo minden jelenteseben, Fiatal es vonz6 test - egy test, amely so
hasem oregszik, nem lesznek rajta rancok, nem lesz beteg, es nem tortenik 
semmi baj vele. Ha ferfi vagy, egy eros es egeszseges ferfitestben talalod 
magad . Ha no vagy, egy szep, egeszseges, fiatal noi test lesz a tied. (Hosz
szu szilnet.) 

Ha veletlenul att61 felnel, hogy a pokolba kell menned, szeretnem, ha 
tudnad, hogy mar ott var valaki a szellemvilagbol - egy vallasi nevelota
nar - , aki elmagyarazza neked, hogy sernmitol sem kell felned , mert nines 
olyan, hogy pokol. Ha katolikus vallasban nevelkedtel , ez a tanarszellem 
egy pap vagy egy apaea lesz. Ha protestans vagy, egy lelkesz jon a saj<it fe
leke zetedbol. Ha zsid6 vagy, ez a szemely egy rabbi lesz. Barkire is van 
sZGkseged, eljon, hogy elmagyarazza: semmit61 sem kell felned! (HOSSZll 
szilnet.) 
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ISs most itt az ideje, hogy elindulj az uj, csodalatos eleted fele. Fogd meg 
a szeretett szemely kezet, vagy ha ugy tetszik, karolj be Ie, es tudd, hogy ne
hany pillanat mulva odaat leszel, a Fenyben, (Szunet.) Talan mar latod is ta
volr61, vagy latod, ahogy kozeledik. Mar csupan masodpercekre van toled, 
Nemsokara a kiseroddel egyutt belepsz. Abban a pillanatban mac az uj, to
keletes testedben leszel. Mikor belernesz a Fenybe, valami olyant fogsz M
elni, ami nem foglalhat6 szavakba - olyan gyonyoru es csodalatos. Ki
mondhatatlanul csodalatos, Tokeletes elfogadast es szeretetet fogsz erezni. 
(Hosszu szunet.) Gyonyoru elet var rad. Rengeteg kedves ember, csaladtag 
es barat vesz majd korul. Tebbe nem leszel mar egyedul, A legrosszabbon 
mar tul vagy. Most mar jo - mert most jon a legjobb. 

(HOSSzll szunet.) Itt az ido, hogy elmenj. Megkerem Maryt, hogy gondo
latban minden rosszat bocsasson meg neked, amit okoztal neki. (Szunet.) 
Es most menj mindkettonk aldasaval es szeretetevel, menj az Atya, a Fiu, 
Jezus Krisztus es a Szentlelek neveben, menj bekevel, fennyel es szeretet
tel. (Rajzolja a kereszt jelet a levegobe.) A nem keresztenyek mondjanak 
barmilyen ide illo imat vagy aldast. 

Lehet, hogy a megszabaditas folyamata alatt on - vagy az a szemely, aki
nek segit - kulonbozo eros erzelrneket fog atelni, a szomorusagtol kezdve 
a duhon at a felelemig, de amikor a megszallo szellem vegul elmegy, szin
te minden esetben egy mely, nyugodt jo erzes fogja eltolteni. Az is lehet, 
hogy a megszabaditott teste egy megkonnyebbult s6haj es egy szeles mo 
soly kisereteben elemyed. Mikor latja - vagy erzi -, hogy ez tortenik, meg
lehetosen biztos lehet benne, hogy sikeres volt a megszabaditas. 

Sokan szamoltak be arr61, hogy ugy ereztek, "valami kiemelkedett" be
loluk; rendszerint a fejukon keresztul vagy a testukbol szallt el, egy lukteto 
erzes kisereteben; vagy a mellkason, vagy mas testreszeken M tavozott, 
Voltak, akik .Jattak'', ahogy a szellem kez a kezben a szeretteivel elment a 
ragyog6 Feher Feny fele. Van ugy, hogy csak a megszabaditas hatasat lehet 
erezni: az illeto konnyebbnek erzi magat, vagy valamilyen mas, pozitiv val
tozast erez magan. Sokan mondjak azt is, hogy csak "tudjak", hogy meg
szabadultak. Az is elOfordulhat, hogy a szellem tavoztakor semmi sem tOr
tenik, am az ezt koveto valtozas megis igen jelentos lesz. 

Ha befejezte a megszabaditast, nagyon fontos, hogy a kovetkezo nehany 
napban a leheto legkevesebbet gondoljon a szellemekre. Ha ugyanis sokat 
foglalkozik veluk, azzal visszahuzhatja oket magaba, ha meg nem tavoztak 
volna el teljesen a Fenybe. Ha megis rajuk gondol, aldja meg oket, es ero
sitse meg magaban azt az erzest, hogy elmentek, majd gondoljon valami 
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masra. Ez kulonosen fontos, ha a szellem olyan ember volt, akit on val aha 
nagyon szeretett. Lattam olyan eseteket - es ez leginkabb az elhunyt csa
ladtagok eseteben fordult elo - , hogy egy mar megszabaditott ember aka
ratlanul is visszahivta a szellemet. 

A megszabaditas hatekonysaga aMI fugg, hogy mennyire hajland6 a 
szellem eltavozni. A legtobb esetben azonnal elmegy, fuggetlenul att61, 
hogy mennyi ideig tartott a megszallas, Gyakran tobbszor is meg kell isme
telni a megszabaditast, hogy tavozasra birjuk egy szeretett szernely vagy 
egy idegen szellernet. 

Idonkent a megszabaditas csak reszben sikerul - a szellem eltavozik 
ugyan, de nem megy el a szellernvilagba vagy a Fenybe, Kimegy a meg
szallott testebol es aurajabol, de tovabbra is ott k6borol korulotte, es csak 
arra var, hogy visszaterhessen. Ilyenkor egy masik megszabaditas is szuk
seges, amikor nagy sulyt kell fektetni arra, hogy a szellem kapcsolatba ke
ruljon a szeretteivel. 

Meg kell magyarazni a szellemeknek, hogy meg mindig a fizikai vi lag 
ban vannak, es nem ott es azokkal, ahol es akikkel lenniiik kellene - es ez 
okozza a problemakat, Neha egeszen megrettenve jonnek vissza a szelle
mek egy ilyen .Jcalandozas" utan! Am azt tapasztaltam, hogy isrnet kony
nyen tavozasra birhat6ak. 

Egy kulonosen erdekes esettel vilagitom meg ezt a jelenseget: ugy tar
tom ezt szamon, mint az "utols6 Iehetoseg" szindrornat, es mindjart meg
latjak, hogy miert. 

Roger azertjott hozzam, mert sehogyan sem tudta kezben tartani az ele
tet. Volt egy nagyon valosagos, regota tart6 problemaja: allando kenyszert 
erz ett arra, hogy naponta legalabb egyszer igenybe vegye a helyi .masz
szazsszalon" prostitualtjainak szolgaltatasait. 

Egy ules utan megtalaltuk az okot: egy Bill nevu szexmanias szellemet. 
Megszabaditast hajtottam vegre, es Bill elment a szellemvilagbol erte jove 
felesegevel. 

A kovetkezo ulesunkre, amely egy keddi napon tortent, Roger nagyon 
csuggedten erkezett, 

- Ot es fel napig voltam szabad. Meg csak nem is gondoltam arra, hogy 
kurvakhoz menjek. Szinte hihetetlen volt. Aztan elmentlink a hetvegere a 
barMnommel. A szex j6 volt - es normalis, es csak ketszer. De mikor va
samap este elvaltunk, ugy robbant belem, mint a dinamit! Egyenest a leg
kozelebbi masszazsszalonba mentem. Az6ta tizennegy orgazmusom volt, 
prostitualtakkal vagy csak magamban. Ez rosszabb, mint barmikor eddig! 
A megszabaditas nem volt hatasos! 
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Biztositottam rola, hogy hatasos volt, csak nem elegge, vagyis hogy .ba
ratunk", Bill, visszatert, Ez be is bizonyosodott, amikor a hipn6zisban Bill 
bevallotta, hogy elszokott a szellernvilagbol erte jott felesege elol, mert 
nem hitte, hogy szeretkezhet meg yalaha. Elmeselte, hogy San Jose kornye
ken k6borolt, es nem tudta, hogy mit tegyen. Elhatarozta, hogy ujra csatla
kozik Rogerhez; es meg egy kort megy vele, mivel gyanitotta, ho&y a ko
vetkezo alkalommal en ugyis rabeszelem, hogy menjen el veglegl Es igy is 
tett . (Ezert hivom ezt "utols6 lehetoseg" szindromanak. Lattarn mar olyan 
dohanyos, alkoholista, nagyevo stb. szellemeket, akik az utolso idoben sok
kal intenzivebben h6doltak a szenvedelyuknek, mivel tudtak, hogy nemso
kara el fognak menni.) 

Bill szlves-oromest ment el a felesegevel, mikor az azt mondta neki, 
hogy szeretkezni akar vele. 

- A minoseg sokkal fontosabb, mint a mennyiseg - allitotta. 
Van egy adu, amit a legvegso esetre tartogatok: garantalom a megszallo 

szellemeknek, hogy visszaterhetnek a Feher Fenybol, ha ugy kivanjak, 
Mindig hangsulyozorn, hogy el kell menniuk a Fenybe, de tekintsek ezt 
ugy, mint egy vakaciot - mintha returjegyet valtottak volna. Igyekszem ra
venni oket, hogy toltsenek ott liz pereet, es aztan, ha akarnak, visszajohet
nek. Ezt mindig a beteg engedelyevel teszem. Nagyon gyakran csak arr61 
van szo, hogy valahogy Ie kell gyurni a megszallok felelmet . Eleg ritkan 
hasznalom ezt a m6dszert, de mindig bejonl Ha megis visszaternek, meg
gyozomoket arr61, hogy meg nem ertek el a Feher Fenybe - probaljak meg 
meg egyszer, hiszen tudjak, hogy visszaterhetnek. A masodik probalkozas 
mar szinte mindig eredmenyes. 

Neha nem tavoznak el, csak elrejtoznek az entitasok - legtobbszor olyan 
csaladtagok, akik ugy erzik, hogy az 0 esettlk special is: szulok vagy nagy
szulok. Ilyen esetekben egyenesen hozzajuk fordulok, es veluk dolgozom, 
mig vegul eltavoznak a szellemszeretteikkel. 

A kivaltkeppen makacs entitasok escteben forduljon szakemberhez! Egy 
medium vagy egy metafizikus lelkesz nagy segitsegere lehet. Vagy ha a sa
jat lelkesze vagy papja jaratos ebben a temakorben, es haj landok onnek se
giteni, ugy 0 is oriasi segitseget nyujthat, mert a szellem lehet, hogy jobban 
hallgat ra, az Isten emberere. 

Nagyon fontos, hogy a rnegszabaditas folyaman mindig tegyen ugy, 
mintha komolyan venne - meg akkor is, ha nem hisz benne. Kesobb, ha 
mar befejezte, lehet olyan szkeptikus vagy analitikus, amilyen csak akar. 
De akkor is tervszenien hajtsa vegre az eljarast, ha nines is rola meggyo
zodve, hogy a megszabaditand6ban val6ban egy entitas lakik. Ebbol sem
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mi baj nem szarmazhat, es nagyon konnyen lehet, hogy a megszallo szelle
mek az on allaspontjatol fuggetlenul is eltavoznak, 

Sohase vegye magara mas megszallo entitasait azert, hogy levegye a ter
het a vallukrol >- sohase aldozza fel onmagat, mert lehet, hogy a megszallas 
egy eletre fog sz6lni! Ugy is segithet, ha nem veszelyezteri rnagat. Ha meg
sem tud segiteni, forduljon olyan szakemberhez, aki segiteni tud a megszal
lottsagon. 

Es kerem, ne feledje, hogy meg a megszabaditasok ezrei utan sem va
gyok szaz szazalekig biztos a szellemek letezeseben. De mindez mukodik! 
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IS. Hogyan vedekezzunk az sntltasokkal szemben? 

Biztos vagyok benne, hogy talan mar a .konyv elejen felmeriilt onokben a 
kerdes: hogyan vedekezhetunk a szellemekkel szemben? Szerencsere ren
geteg mindent tehetiink annak erdekeben, hogy rnegakadalyozzuk, hogy a 
szellemek hozzank csatlakozzanak. A 14. fejezetben lathattak, hogyan kell 
megoldani a problernat, ha mar fclismertek, Most azzal kapcsolatban adok 
nehany tanacsot, hogy hogyan keriilhetik el a megszallast. 

A megszallas a fizikai betegsegekhez, peldaul az influenzahoz hasonlit
hato. Mindig vannak olyanok, akik sohasem kapjak el, annak ellenere, hogy 
korulottuk mindenki beteg. Az i1yen emberek immunrendszere cleg eros 
ahhoz, hogy a virus ne tudja megvetni a labat. 

A 12. fejezetben feltetcleztem, hogy az aura ugyanazt a funkci6t tolti be 
a spiritualis testben, mint az imrnunrendszer a fizikai testben. A behatolas 
elleni vedekezes kulcsa az, hogy mindig legyen "eros" az aurank. Mint 
ahogy mindenutt elofordulnak virusok, a vilagban mindeniitt talalhatoak 
szellemek, csakugy, mint elo emberek, Ha az aurank nagy frekvencian re
zeg, ez megakadalyozza, hogy bejussanak az entitasok, 

Egyes emberek, a tisztanlatok, kepesek arra, hogy meglassak a szelleme
kct az auraban, es arra is, hogy az aurajuk formajabol es szinebol .Jciolvas
sak" masok egeszsegi allapotat, erzelmeit es meg sok minden mast. Nehany 
konyv nemcsak az aura szlneinek jelenteset magyarazza el, hanem tobb 
olyan apr6 reszletrol is sz61, amely csodalkozasra keszteti az embert. Pel
daul hogy a harag hogyan bocsat ki borong6s, sotet nyilakat, hogy aztan 
ezek behatoljanak valaki mas aurajaba. Felsoroltam nehany e temarol sz6
16 konyvet a bibliografiaban, Minel tobbet tud valaki az aurarol, annal na
gyobb eselye van arra, hogy egeszsegesen tarthatja a sajatjat. 

A Feher Feny modszerrel is megerositheti az aurajat. Az lenne idealis, ha 
naponta ketszer vegezne ezt a gyakorlatot; reggel , mielott folkel az agybol, 
es este, mielott aludni ter, Minel tObbet gyakorolja ezt, annal erosebbc va
lik az auraja. Hiszek abban, hogy minden egyes gyakorlat alkalmaval foko
zatosan novekszik az ereje. 

Csak nehany masodperc kell a Feher Feny gyakorlathoz. Barhol lehet 
csinalni, minden elokesziilet nelkul. A kovetkezo reszletes atiratbol azt tud
hatjak meg, hogy hogyan szoktam en ezt a betegeimnek megtanitani. 
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A Feher Feny gyakorlat 

Hasznalja a fantaziajat, es kepzelje el, hogy egy, a Naphoz hasonlo mi
niatur nap van a napfonataban (plexus solarisaban), Ez a nap az on lenye
nek minden sejtjen, minden atornjan atsugaroz. A teje tetejetol az ujja he
gyeig, egeszen Ie a talpaig mindeniitt betolti ant. Atragyog a testen, es kar
nyujtasnyi tavolsagra a testen kivul is mindent bevilagit, minden iranyban 
-. a feje folott, a talpa alatt es oldalt is. Ez a feny az aura - kaprazatos, bri
lians, sugarzo Feher Feny, amely teljesen korulveszi ant, es megvedi min
den negativitastol es artalorntol. 

Ha mar ismeros onnek a Feher Feny gyakorlat, eleg, ha csak ragondol, 
es maris vedve lesz. Mint ahogy egy kattintassal folkapcsolhat egy lampat, 
ugyanilyen konnyeden es gyorsan felkapcsolhatja a benso Napjat, hogy at
ragyogja ant. Rendkivul fontos , hogy teljesen meg legyen gyozodve arrol, 
hogy a Feher Feny auran belul biztonsagban van. A gondolataink - akar po
zitivak, akar negativak - ugyanis nagyon eroteljesek. 

Aurank vibracioja az altalanos jolletunk - a fizikai, mentalis es erzelmi 
egcszsegunk - valtozasait kovetve allandoan valtozik, Hasznalja a Feher 
Feny technikat, ha szukseges! I-1a negativ helyzettel vagy szemellyel kerill 
szembe, vegye korul magat a Feher Fennyel . Peldaul ha valaki magabol ki
kelve orjong, tivoltozik onnel, es mindennek elmondja, itt az ideje, hogy 
megcrositse a vedelmet maga korul, Azontul , hogy elhatarolja magat a du
has es negativ rezgesektol, megakadalyozza, hogy lelassuljon az auraja rez
gese, ami fogekonnya tenne ont a megszallasra, 

A .Jciborult", depresszi6s allapot, a felelem, a feltekenyseg vagy az 
irigyseg mind olyan mergek, melyek sotet, zavaros, kellemetlen szinure 
valtoztatjak az aurat - es Ie is lassitjak rezgeseit. Minel erosebbek a nega
tiv erzelrnek, annal gyengebb az aura vedelmel 

Alapveto fontossagu, hogy lehetoleg mindig pozitiv allapotban tartsuk 
magunkat, es eletiinkben aranyosan szerepeljen munka, jatek es pihenes, 
A meggyengiilt auran oly konnyen mennek at a szellemek, mint a vendeg a 
kitart ajt6n. 

J6 vedekezes, ha tart6zkodunk a "szabadidos" drogokt61 cs az alkohol
t61. Szemelyenkent valtozik, hogy milyen mennyiseg gyengiti Ie az aurat, 
es az sem mindegy, hogy eppen milyen az energiaszintiink. Nehany bete
gem ellena1l6 kepessege mar ket pohar bort61 is meggyengiilt. Egyszeri re
szegsegnek vagy kabit6szer-fogyasztasnak is eletre sz616 megszallottsag 
lehet az eredmenye! 
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Mint azt mar tudjak, muter utan vagy korhazi kezeles soran joval na
gyobb az esely a megszallasra, Hogy ilyenkor is megvedhessek rnagukat, 
ket dolgot kell megtenniuk, Eloszor is sokszor vegezzek a Feher Feny gya
korlatot, egesz korhazi tartozkodasuk alatt. Kozvetlen altatas elott es az al
tatasbol val6 felebredes utan is feltetlenul alkalrnazzak. A korhazban ma
radjon olyan elengedett es pozitiv, amennyire csak lehetseges. Miutan visz
szanyerte az erejet, vegezzen onmegszabadttast, vagy kerjen meg valakit, 
hogy vegezze el ezt onnel - arra az esetre, ha megis csatlakozott volna on
hoz egy vagy tobb szellem. Segithet igy a megzavarodott szellemeknek ta
vozni, meg mielott igazan "belaknak" ont, es - mivel igy elkerillheti a to
vabbi rnegszallast - megakadalyozhatja az auraja vedekezokepessegenek 
romlasat. Mindezt a korhazban is meg lehet tenni. 

Temeteseken es az ezekkel kapcsolatos esemenyeken kulonleges vede
lemre van szuksege. A temetoben vagy amikor rnegnezi a halottat, gondo
latban utasitsa ot, hogy keresse meg a szeretteit es menjen el veluk a Feny
be. Hangolodjon a teremre vagy a helyisegre, es ha mas szellemeket is er
zekel, kuldje oket a szellemvilagba. 

Neha hasznos, ha az elhunytnak elmeseljuk halala korulrnenyeit, mielott 
tovabb folytatnank a felvilagositasat a Fenyrol stb. Ez segit abban, hogy 
jobban tajekozodhasson uj helyzeteben. 

Az imak sokat szamitanak. A segltseg bovizu forrasabol meritenek - a 
legmagasabb61. A szellemi gyogyitok, orvosok es specialistak segitseget is 
megszerezheti . Ne feledje: .Kerjetek, es kapni fogtok". A Miatyank nagyon 
j6 vedelmet nyujt. A Huszonharmadik zsoltar szinten kivaloan alkalmas er
re a celra. Mondja el mindket imat, igy felgyorsitja auraja rezgeset, CS se
gitseget is fog szerezni maganak, Ha on nem kereszteny, mondjon barmi
Iyen imat vagy megerosito aldast, ami ide iIlik. 

Mivel nem demonikus megszallassal van dol gunk, a kereszt, a szentelt
viz vagy mas vallasos targyak hasznalata onmagaban semmi elonyt nem je
lent a makacs foldhoz kotott szellemek eseteben, Kepzelje el, hogy egy ide
gen ill a nappalijaban, Ha olyan onfeju, hogy nem akar eltavozni, teljesen 
hatastalan lenne, ha egy keresztet tenne ele, vagy meghintene szenteltviz
zel. R6 kell beszelnie ana, hogy elmenjen. Mivel e konyvnek nem targya a 
dernonikus megszallottsag, nem bonyol6dom bele, hogy milyen haszonnal 
lehet a keresztet, szenteltvizet stb. hasznalni ezek ellen a "nehezslllyu" szel
lemek ellen. 
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A vedekezes legfontosabb eszkozelnsk attekintese 

I. Naponta ketszer vegezze el a Feher Feny gyakorlatot. 
2. Legyen mindig pozitiv a hozzallasa. 
3. Tartozkodjon a drogokt61 es az alkoholt61. 
4 . Muter elott es a korhazban vegezzen Feher Feny gyakorlatot. 
5. A rruitet vagy korhazi kezeles utan azonnal vegezzen megszabaditast. 
6. Imadkozzon, es kerjen szellemi segitseget, 

A kovetkezo fejezetben olyan, nem megszallo szellemekrol - diszkarna
ciokrol - lesz sz6, akik vagy az on otthonaban laknak, vagy gyakori vende
gek arrafele. Mivel ijesztoek lehetnek, es magukban hordozzak a megszal
las veszelyet is, tudomast kell szereznie a jelenletukrol, es tudnia kell, hogy 
mikent kezelje ezt a helyzetet, s hogy mit tehet otthona vedelmenek erde
keben. 
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16 . Hogyan fedezzOk fel. 5 hogyan engedjuk szabadon a 
szellemeket? Hogyan vedjOk meg otthonunkat t610k? 

Evszazadok 6ta hallgatjak erdeklodessel az olyan torteneteket az emberek, 
arnelyekben kisertetek jarjak be a kastelyok folyosoit vagy duljak fel az ott
honok nyugalrnat. A konyvtarakban szarntalan polcot toltenek meg a szel
lemekrol sz616 konyvek, bizonysagul arra, hogy az ember nem adja fo/ a re
menyt, hogy a szemelyiseg tuleli a halalt. 

Mindannyian lattunk mar, vagy legalabbis ismeriink olyanokat, akik lat
tak mar szellemeket, beszeltek veliik, vagy akik hazaban furcsa, "kiserteti
es'' dolgok tortentek. 

Miert maradnak a szellemek egy hazban vagy egy bizonyos helyen? Mi
ert jonnek hivatlanul is? E kerdesre eppoly sokfele valasz letezik, mint elo 
emberek eseteben. 

Egyesek azert maradnak, mert itt eltek hosszu ideig, es j6l erzik itt ma
gukat. Bolyonganak a hazban, gondjat viselik egyes targyaknak, es rend
szerint eszre sem veszik, hogy meghaltak. 

Egy kulonosen erzekeny betegem meselte, hogy vettek egy regi, Vikto
ria korabeli hazat San Franciscoban, amelyrol az a hir jarta, hogy kisertetek 
lakjak, Hat kulonbozo kisertetet - elozo lak6t - tudott tisztan megkulonboz
tetni, es egyaltalan nem zavarta a jelenletuk, 

- Senkit sem bantanak, es j6l erzik magukat itt - mondta. 
Masek azert .Jcisertenek", mert uj haz epult a telekre, amelyen yalaha a 

hazuk vagy a satruk alit, vagy ahova el voltak temetve. Sokan koszalnak igy, 
mint az ingyenszallast kereso hob6k. Nehany remult szellem orul, hogy va
lahol meghuzhatja magat, mig kideriti, hogy mi is tortent vele. A szellem
nomadok hazrol hazra koszalnak, es neha azert maradnak egy helyen, mert 
megszeretik az ott eloket, 

Az elok tudtukon kivtll is hozhatriak magukkal szellemeket az uj helyre, 
ahol aztan egyutt .J akjak be" a hazatl 

Bizonyos helyeken csapatostul telepednek Ie a diszkarnaciok, Masek 
azert mennek oda, mert mar a tobbiek ott vannak. Ket betegem, akik sztik 
folyovolgyekben bovelkedo videken laktak, arr6l szamoltak be, hogy a kor
nyeken sok szerencsetlenseg, tiizeset, baleset es varatlan halaleset tortent, 
es tobben lattak arrafele szellemeket is. Egy tisztan lato betegem rahango
l6dott az egyik szurdokra, es azt latta, hogy szellemek szazai - leginkabb 
bun6z6k - gyiilekeztek benne. Egy k6zosen vegzett "mvoli" megszabadi
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tassal sikeriilt megtisztitanunk a terepet - legalabbis minden jel arra muta
tott. 

A ternetok tele vannak entitasokkal, ezert ide csak a Feher Feny vedel
me alatt szabad belepni. 

Kisgyerekek sokkal konnyebben latjak meg a szellerneket, mint a felnot
tek, talan azert, mert nem all az utjukban semrnifele eloitelet. Gyakran meg
esik, hogy a korhazban vagy mashol laton szellemek .Jcepzeletbeli" avagy 
lathatatlan jatszotarsaikka valnak. Az is lehet, hogy ezek a szellemek otthon 
haltak meg, es evekig ott is maradnak. Neha a sziil6k azzal viccelik meg 
gyerekeiket, hogy a szellemeknek is teritenek az asztalnal, es ugy beszel
nek ezekkel a kis .vendegekkel", mintha ok is a csaladhoz tartoznanak, 
Hipnozisban sok betegem vezette vissza megszallasanak kczdetet az i1yen 
szellembaratokka val6 tarsalkodasra. 

Egyes emberek szandekosan, szeretettel es torodessel tartjak a kozeluk
ben az elhunytak szellernet. Ahogy egy betegem bevallotta: 

- Sosem engedem el az anyat - mindennap velem van. Erzem a jelenle
tet a nappaliban, es ez nagyon j6. 

Hogyan mutathatjuk ki a szellemek jelenletet otthon? 

Az evek soran kiszurtem nehany olyan jelet, amelyek szinte bizonyosan 
szellemek jelenletere utaltak betegeim otthonaiban. 

Ha furcsim viselkednek az allatok 

A csalad kedvencei meglehetosen erzekenyek a foldhoz kotott entitasok
ra, es azonnal jelzik ottletuket, Felall a hatukon a szor, CS valami olyasmit 
neznek, amit mi nem latunk. A kutyak legtobbszor morognak , a fogukat vi
csorltjak, ugatnak, vagy a farkukat behuzva elfutnak. A macskak hirtelen 
megmerednek, mikozben a farkukon minden szal szor elall. Ha szellem van 
a szobaban, lehet, hogy az allat nem is megy be oda, vagy a sarkokban for
golodik, hogy "ellen6rizze" a dolgokat. 

Mozg6 targyak es egyeb szokatlan esemenyek 

A szellemek rendszerint nem tudnak nagyobb targyakat megmozditani, 
de a kisebbekre neha hatnak. Valaki megemlitette, hogy minden reggel 
ugyanazon a helyen, a mosogat6 mellett talalt egy teascseszet es egy kana
lat. Vajon a hazi szellem teazott az ejszaka? Ne ijedjen meg, ha valamit le
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begni vagy elmozdulni hit! Lehet, hogy egy entitas szeretne igy magara 
vonni a figyelmet . Vannak olyanok, akik mindent megtesznek azert, hogy 
segitseget kapjanak. Fel kell valahogy hivniuk a figyelmet magukra. 

Egy baratnom elrneselte, rnilyen szornyen megijedt egyszer, halottak 
napjanak ejszakajan, Keson ment haza, mert egy evente megrendezett sze
anszon vett reszt, ahol szinpadi buveszek leptek fa!' Ahogy lemosta smink
jet, ruzsanak a kupakja osszevissza mozogni kezdett az oltozoasztalan. Elo
szor azt hitte, hogy foldrenges tamadt, de hamarosan rajott, hogy semmi 
mas targy nem rezeg. Ezutan hivatlan vendeg jelenletet erezte, Vegiil bu
vesz baratjat hivta fel, aki megnyugtatta, hogy a szellem veszelytelen, es 
csak arra var, hogy szabadon engedjek. Miutan letette a telefont, segitsegert 
irnadkozott, es ezutan senki sem zavarta tobbe. 

Kivalo mediurni kepessegekkel megaldott betegem, akit szamtalan meg
zavarodott szellem szallt meg, elmeselte, hogy milyen rendkiviili elmeny
ben volt resze az utolso terapias ulesunk ota, Bevasarolni ment, s mikor rna
sodszor fordult, hogy az elelrniszereket behordja a kocsibol a konyhaba, 
megcsuszott egy uvegcserepen. Szetnezett, es azt latta, hogy a plafonr61 a 
konyhapultra, az elozolcg behozott csomag melle zuhant a csillar, Terme
szetesen ezer darabra tort. Az esemeny idozitese miatt nyilvanvalo volt sza
mara, hogy az entitas fel akarta hivni rnagara a figyelmet, de nem akarta 
bantani. 

Megtudtuk, hogy a szellem egy prostitualte volt, aki azota duhongott, 
hogy egy motelszobaban agyonvertek, mert elore kerte a penzt, A tovabbi 
beszelgetesekbol es betegem .rnagannyomozasabol" kiderult, hogy egy 
cimoldalas ujsaghlrben is szerepelt. Egyike volt ugyanis azoknak a prosti
tualtaknak, akiket egy volt render olt meg, majd testuket olajhordoba rejtet
teo A szellem bosszut akart allni, Vegul rabeszeltuk, hogy menjen el a sze
retteivel. 

Egy masik alkalommal ugyanez a beteg arrol szamolt be, hogy a nappa
liban leestek az asztalrol a kisebb cserepek, es magatol fel-, majd lekapcso
16dott a villany es a tv. 

Kidertilt, hogy egy tizeneves fiu, egy "atok rossz kolyok" szelleme idez
te elo a jelenseget. Egy masik csalad gyerekeivel elt egyiltt, akik ellatogat
tak ebbe a hazba, es a szellem ugy dontott, hogy itt marad. A kovetkezo nap 
dolgozni ment az apaval, s ott felfordulast kavart, mert alland6an fel-Ie kap
csolgatta a kapcsol6kat, amivcl masok eletet is veszelyeztettc. Ez addig 
folytat6dott, amig a fonoke megkerte, hogy ezentul hagyja otthon a "nege
ret", mert kiilonben ... Szerencsere az entitas ertett a sz6b6!. 
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Eleg gyakori, hogy az entitasok a fennyel, a tv-vel vagy a radioval bab
ralnak, hogy felhivjak magukra a figyelmet, vagy hogy szandekosan meg
remisszenek valakit. 

Kopoqasok es reccsenesek 

A szellemek azert kopognak a falon vagy mas targyakon, hogy felhfvjak 
magukra a figyelmet. Neha a neviiket kopogjak ki, a kovetkezo m6don: egy 
koppanas jelenti az "A"-t, ketto a .B"-t, harem a "C"-t es igy tovabb, Vagy 
egy koppintas az "igen", ketto a .aiem'' es harem a "talan" vagy "bizonyta
[an". Ezek az uzenetek altalaban segelykeresek, de alkalmankentjatekosak, 
sot gonosz szandekuak is lehetnek, hogy megijesszek a "tarsberl6ket". 

Egyeb szokatlan jelensegek 

Sok furcsasag tortenik a szellemlatogatok miatt. Konyvek, kulcsok es 
mas targyak tunnek cl, hogy kesobb isrnet elokeruljenek. A kovetkezo be
szamolo az egyik legkulonosebb, amit hallottam: 

Egyik betegem olyan esetrol szamolt be, amely miatt - ha nem tudott 
volna a szellemek letezeserol >- meg a sajat ep eszeben is ketelkedett volna. 

Eppen az este kilencoras hirmiisort nezte, amikor egy robbanas hangjat 
hallotta a hazbol, es valahonnan lagy rezgeseket is erzett. Gyorsan vegig
jarta a hazat, hogy megtalalja a hang forrasat. De mivel minden pontosan 
ugy volt, ahogyan lennie kellett, ertetlenul alit a jelenseg elott. Aztan mint
ha viz csorgedezett volna valaho!. Arra gondolt, hogy talan vlzvezetek rob
bant szet, de aztan visszagondolt a zajra, nem ugy hangzott, mintha a falb61 
jott volna. Megnezte a mosogatot es a furdoszobat is, de semmi rendellene
set nem tapasztalt. Ekkor eldontotte, hogy bcnez a ritkan hasznalt vendeg
furdoszobaba is. 

Nagyon megremult, amikor meglatta, hogy a zuhanyzo uvegajtaja razko
dik es hasadozik! Es ez igy folytat6dott - negyven percig! A vizfolyassze
rii hangot az ilvegajt6n keletkezo apr6 repedesek okoztak. Mivel latta, hogy 
ezt semmilyen "normalis" dolog nem okozhatja, azonnal a szellemekre 
gondolt. Ekkor megnyugodott - remulete azonnal elparolgott. Korulvette 
magat a Feher Fennyel, es visszament a hal6szobaba. LejMszotta a megsza
badit6 kazettajat, majd bekesen elaludt. 

Masnap talalkoztam vele a megbcszelt idopontban. Miutan elkeszitettem 
neki egy, a rurdoszobaban vagy sZlikseg szerint mas helyisegekben lejM
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szand6 szalagot (melynek atiratat elolvashatjak a kovetkezo fejezetben), 
hipn6zisba .v ittem, es a szellemrol kezdtem kerd ezoskodni, 

Kellemes kulseju, vorosesszoke haju, harmincnegy eves ferfit irt Ie. 
Azert torte ossze az iivegajt6t, mert ez volt az egyetlen ,jeladas" , amit se
hogyan sem !ehetett rnassal .Jcimagyarazni". Betegern szerint a szellem igy 
akarta felhivni magara a figyelmet , hogy segitseget kerhessen tole. Tovab
ba azt is feltetelezte, hogy a szellem az elvalt ferj evel egyutt erkezett , aki 
azn ap nala toltotte a delutant, Es mivel a volt ferj e nem erezte j61 ma gat, le
jatszotta neki a szamara keszitett relaxacios kazettat, Ekkor hagyta el ot az 
entitas, es valt hivatlan vendegge a hazban, 

Hideg pontok 

Ouhonaban a hideg pontok sze llemek jelenletere utalhatnak. Vannak, 
amelyek egy helyben maradnak, es vannak, am ely ek mozognak. 

Ha Iiltja a 5zellemeket 

Betegeim bes zamoltak arrol, hogy arnyakat vagy nagyon is valo sagos
nak tuna embereket lauak mozogni. Ez legtobbszor olyankor fordult elo, 
amikor egyediil voltak, de az is megesett, hogy tobben Iattak ugyanazt a 
szellemet. Masek azt meseltek, hogy hirtelen mely alvasbol riadtak fol, 
mert valaki az agy vegeben alit. Remuletukbensokan durvan azonnali ta
vo zasra szolitottak fel oket, me g akkor is, ha feli smertek benniik e lhunyt 
hozzatartozoikat, Kulonosen megremultek, ha a betol akod6 fenyegetoen 
nezett raj uk . 

Egy nobetegern egyszer arra ebredt, hogy feket e, elszenesedett arcu em
ber meredt ra , Megremult, es egy nagyot sikoltott - mire a ferfi elment. Ke
sobb a noverevel rajottek, hogy akkor keriilhettek eloszor kapesolatba vele, 
amikor haldokl6 apj ukat latogattak meg a korhazban . Ekkor ugy anis egy fi
atalember csal adj aval talalkoztak, aki szornyen megegett, es halalosan 
megsebesult egy motorbalesetben. Halala utan felt ehetoen a betegem mel 
le szegodott, es hazakiserte ot . Mikor a betegem rajott, hogy ki volt a szel
lem, azt is megertette, ho gy teljesen indokolatlan volt remulete. Be szelt egy 
kiesit hozz a, s a szellem tavozott. 
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Ha megerinti a szellsrn 

A szellemek meg is erinthetik az em bereket. Volt mar olyan erzese, mint 
ha pokhalo teriilt volna az arcara? Vagy erzett mar furc sa, hideg sim oga
tast? Ezek neha olyan erosek lehetnek , hogy lokesnek vagy gyenge ute snek 
erzi oket az ember. I1yenkor ne riadjon meg! Sohase feledje, hogy nem 
banthatjak ont. Talan a szerette probalj a a tudornasara hozni j e len letet , Fi
gyelje csak me g, hogy az elok milyen gya kran erintik me g egymast, sot a 
barati hatba vagasok sem ritkak. 

Ha hallja a 5zellemeket 

Evekke l ezelott mely almombol arra ebredtem, hogy val aki a nevem en 
sz61it. A han g nem a fejemben szolt, hanem kifej ezett en a szobabo l, Az6t a 
baratairn es betegeim is mondtak, hogy olykor hangokat hallanak - arne
Iyek rendszerint a nevukon szolitj ak oket, es uzenetet adnak at, vagy segit
sege t kernek toluk. 

I-1a arra gyanakszik, hogy szellern van otthonaban , nem art, ha nyomo
zasba fog, es ejszakai felvetelre pro gramozott magn6t hely ez el a szobaban. 
Reggelre talan tizenetet talal a szalagon. Ha olyan magn 6ja van, ame lyik 
hangra kapesol be, meg jobb. Masek is rogzltettek mar a szellemek hang
jat, s utalasokat is tala! erre vonatkoz6an a konyvjegyzekben, 

Ha erzi a szellemsk illatat 

A szellemeket neha az illatuk arulj a e l. Leggyakrabban a parfumjuk, are
szesziik, cigarettaj uk, szivarjuk, pipadohanyuk illatat lehet erezni. Ezek az 
illatok gyakran segitenek a .J ato gat o" folisrnereseben . Peldaul ha az on 
edesanyja mar a .anaslk oldalon" van , es egyszer esak megerzi a kedvene 
kolnijet, lehet, hogy meglatogatta ont , de az is lehet, hogy test nelkul itt ra
gadt a fizikai vilagban. Azok a nem foldhoz kotott sze lleme k, akik csak la
togat6ba ugranak be hozzank, feltehet6en szandekos an hozzak ma gukkal 
jellemzo illatukat, hogy konnyu legyen felismemi oket, 

A foldi sik on rekedt diszkamaciokat alkalm ankent bizony os szag ok ki
serhetik. Betegeim emlitettek mar gy6gyszerszag ot, amely a szu leik korha
zi szobajara emlekeztette oket. Masok arr61 szamoltak be, hogy apjuk ked
venc pip adohanyanak vagy anyj uk kolnijenek illatat ereztek . 
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Hogyan engedjOk szabadon a szellemeket otthonunkb61? 

Ha ismeri a szellemet, beszeljen hozza szeretettel, es magyaraz za el ne
ki, hogy a teste mar halott, es azt is mondja el, hogy hogyan halt meg. Me
seljen arrol, hogy szerettei mar itt varjak, hogy atkiserhessek a szellemvi
lagba. Ezutan aldja meg ot, es kerje, hogy tavozzon. Ugyanazt a formatu
mot hasznalja, amelyet a 13. fejezetben mar megismert. 

Egy kedves betegem azt magyarazta el szellemlatogatojanak, hogy ez a 
sajat es nem az 0 otthona. Hogy tisztazza a helyzetet, kulonbozo targyakra 
mutatva bebizonyitotta, hogy semmi scm ismeros itt neki. Vegul a szellem 
gyorsan eltavozott, 

Mondja magn6szalagra a kovetkezo szoveget, vagy sajat szavaival 
mondja el a tartalmat . Ezt a szoveget altalanos hasznalatra keszltettern . Ha 
tudja - vagy gyanitja - , hogy ki az entitas, a szoveget szabja a korulme
nyekhez. Peldaul ha tudja , hogy hogyan halt meg a szellem, foglalja ezt is 
a "beszedebe". Ha van valami elkepzelese arr61, hogy ki fog erte jonni a 
szellemvilagbol, hogy segitsen - a szulojc, a hazastarsa vagy a testvere stb. 
- , hivja fo] e szeretteire a figyelmet. 

A hazak megtisztitasanak altalanos f orrnulala 

Foldhoz kotott szellernkent elsz itt ebben a hazban. Emlekszel, mikor 
meg a sajat testedben eltel? (Szunet.) Hat igen, az mar meghalt. De te nem 
haltal meg - esak a tested. Te sohasem fogsz meghalni. 

Mikor a tested meghalt, azonnal a szellemvilagba kellett volna menned. 
Teny, hogy szeretteid eljottek erted, hogy segitsenek neked. Ha akkor el
menteI volna, egesz ido alatt csodalatos, boldog eletet elhettel volna. Azok
kal lennel, akiket szeretsz - a csaladoddal es a barataiddal, Sohasem Jennet 
egyedii!. 

Am te test nelkiil itt maradtal a fizikai vilagban! Ezert nem latnak es nem 
hallanak meg az emberek. Egy lathatatlan szellem vagy. Nagyon maganyo
san es osszezavarodva tolthetted itt ezt az idol. 

De most mar segitenek rajtad. Nezd esak, ki van ott! A szeretted, szeret
teid. (Szunet.) Magukonkivul vannak az oromtol , hogy ismet talalkozhat
nak veled, hiszen annyit agg6dtak mar miattad. Mikor atestek a halal folya
matan, azt hitted, mar sohasem latod oket viszont. De itt vannak, es nagyon 
is elnek. Azert jottek, hogy segitsenek neked. Mosolyognak rad, Most ko
red fonjak karjukat - es tartanak. (Sziinet.) Erzed a szeretetiiket. (Szunet.) 
Fogjak a kezedet - es veled fognak maradni. Nem leszel mar egyedul. 
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Nezd esak, milyen meleg es valosagos a kezuk. Ez a szellemtestilk. Ne
hany pere mulva te is a sajat szellemtestedben lesze!. Ez minden tekintet
ben tokeletes lesz. Nem orcgszik, es nem is lesz beteg. Nem lesznek fajdal
maid. Fiatal, vonz6 tested lesz. 

Szeretteid most oda visznek, abba a gyonyoni Fenybe , (Szunet. ) Abban 
a pillanatban, mikor belepsz a Fenybe, fiatal, tokeletes testet kapsz. Azutan 
egyiitt mentek a szellemvilagba, 

Mindent megkaphatsz, amit esak klvansz ebben az uj eletedben - szere
tetet, szerelmet, boldogsagot, etelt, italt, szexet. Sz6rakozhatsz, amennyit 
esak akarsz. Nagyo n valosagos az a vilagt Szeretteid most mindjart rnesel
nek errol neked . (Hosszu szunet .) 

Sokan felnek att61, hogy a pokolra jutnak. Nines olyan, hogy poko/! De 
nem kell ezt nekem beesiiletsz6ra elhinned. Ott van mar egy vallasi kerde
sekben jartas tanit6 a szellemvilagbol, hogy segitsen megertened: nines po
kol, es semrnitol sem kell felned. (Hosszu sziinet.) 

A legrosszabbon mar tul vagy. Csodalatos, bekes, gyonyoni elet all elot
ted. 

Meg tobb szeretted, ember es seglto vesz mar korul , Megmutatjak, ho
gyan kell a Fenybe menni. Ok is velcd mennek . Veled is maradnak. Nem 
leszel egyedul, 

Mindent megbocsatok (megbo csatunk), ami rosszat ebben a hazban tet
tel. Aldasomrnal es szeretetemmel kiildclek az uj vilagba. 

Most men}! Az Atya, a Fiu, Jezus Krisztus es a Szentlelek neveben, menj 
bekevel es szeretettel a Fenybe. Indu/j! 

, 
Szeretem ezt az aldast a vegen, de ha kenyelmetlenul erzi magat ezzel , nem 
feltetlenul muszaj elmondani . Hiszek abban, hogy ez az aldas tovabbi pozi
tivumot jelent, es fokozza a vibraciot, Valasszon olyan aldast, amilyent 
megfelelonek tart. 

A felvetelt barmikor es akarhanyszor Ie lehet jatszani - aszerint, hogy 
mikor, mennyire erzi szukseget . Mint a mcgszabaditas eseteben, neha itt is 
egy kis idonek kell eltelnie ahhoz, hogy a szellem megertse az uzenet le
nyeget, es legyozze felelmet, vagy hogy donteni tudjon. 

Ha ugy akarja, egy idozito szerkezethez kapesolva akkor is lejatszhatja a 
szalagot, ha on nines a hazban , Ha a nap bizonyos orajaban aktivabbak a 
szellemek, jatssza Ie a szalagot abban az idoben, S ha ugy gondolja, hogy 
az entitas egy bizonyos helyet vagy szobat szeret a legjobban, akkor ott 
kapesolja be a magn6t. 
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Ha ugy latja, hogy hivatIan vendegeinek nem all szandekukban tavozni, 
hivjon a hazaba mediumot vagy tisztanlatot, es 0 vegye tel veluk a kapcso
latot. Ok altalaban tavozasra tudjak birni a szellemet. Ha ez elsore nem 
megy, probalkozzon mas mediumokkal. 

A varazsvesszovel es mas eszkozokkel dolgozo szellemkutatok is hasz
nosak Iehetnek, mert nemcsak azt tudjak megmondani, hogy hoi es hany 
szellem lakik, hanem azt is, hogy milyen szandekkal, miert jottek. Nehany 
tehetseges szellernkutato azt allltja, hogy nemcsak megtisztitja a hazat a 
szellemektol, de vedofalat is von a terulet kore, 

Nehany betegem egyszeriien csak raparancsolt a szellemekre, hogy ta
vozzanak, es igy is kivalo eredrnenyeket ert el - kulonosen akkor, ha ejsza
ka felebredve az agy vegeben latta meg oketo Altalaban Jezus Krisztus ne
veben szolitottak fel oket a tavozasra. Ezutan a Miatyankkal es a Huszon
harmadik zsoltarral nyugtattak meg magukat. 

Mint mar korabban is emlitettem, ezzel a m6dszerrel altalaban nem lehet 
masokat vagy magunkat megszabaditani a szellernektol, neha megis eler
hetjiik a kivant eredmenyt. Talan azert mennek el ilyenkor a szellemek, 
mert megutkoznek az illeto szemely reakciojan, vagy mert rajonnek, hogy 
mennyire megremitettek valakit. Ezaltal pillanatnyilag megoldodhat a 
problema, am igy nem segiteniink az entitasoknak abban, hogy elmenjenek 
a szellemvilagba, ami a legfobb celunk kellene hogy legyen. 

Hogyan vedjuk meg otthonunkat a szellemektol 

I. Ne hivja hazaba a szellemeket! Vagyis ne rendezzen szeanszokat, ne 
hasznaljon Ouija tablat, es ne vegezzen automatikus irastl Az ezekbol szar
mazo esetleges elonyoknel minden bizonnyal sulyosabban esik latba a var
hato katasztrofa. 

2. Ne hasznaljon drogokat (marihuana, heroin, kokain stb.), es ne fo
gyasszon sok alkoholt sem otthon. Ez nemkivanatos szellemeket csalogat
hat a hazaba, aurajaba es testebe. 

3. Otthonat naponta vegye korbe a Feher Fennyel. Kepzelje el, hogy a ra
gyog6 Feher Feny gloriakent vagy aurakent teljesen korbeveszi a hazat. Le
gyen tudataban, hogy ez teljesen megvedi a hazat a szellernektol, valamint 
minden negativitastol es artalomtol, 
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4. Kepzelje el, hogy minden szobat megtolt a Feher Feny, Ez csak egy 
percebe kerul , Csinalja naponta! 

5. Gondolatba!1 vagy sz6ban forduljon a magasabb lenyekhez - pI. Jezus 
Krisztushoz, az Urhoz vagy a szellemvezetokhoz - vedelemen, 

6. Gondoskodjon r6la, hogy otthonaban mindig boldogsag es szeretet 
uralkodjon. Egyes szellemek a veszekedes es a gyulolet energiaiabo! taplal
koznak. Az ilyenkor kitoro energiabol kiralyi m6don laknak j61 a legyen
giilt entitasok. 

A fentebb leirt entitasok nem megszallo, csak ott lak6 szellemek. Am ha 
Iehetoseguk ad6dik ra, ezek is at tudjak lepni az emberi aura es test hatarat, 
mint ahogy azt a l l. fejezetben mar kifejtettem. 

Nehany szellem arra is kepes, hogy tobb emberben lakjon, hal ebben, 
ahol abban, kedve szerint. Kezeltem olyan - novokainhoz szokott - kabito
szeres szellemet, aki egy csalad ket tagjaban, sot a szemben lako szomszed
ban is megfordult, hogy eljusson a fogorvoshoz! 

Ne feledje, ha szellemek vannak otthonaban, az meg nem katasztr6fa. 
Sokkal rosszabb dolgok is tortenhetnenek onnel. Ez csak egy helyzet, egy 
problema, amit meg kell oldani. Es - mint ahogy azt lathatta - meg is lehet 
oldani. 
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17. Nehimy	 tovabbi gondolat 
A holtak koztunk jarnak kapcsan 

Fantaziaszulemeny csupan a rnegszallas? Vagy - ahogy az a konyvben is 
olvashato - nagyon is gyakori, a katasztr6fa lehetoseget is magaban rejlo 
allapot? Oly sokevi "szellemi" munka, es a makacs, zavart, gyulolkodo, ret
tego entitasokkal val6 "birk6zas" utan sem vagyok szaz szazalekig biztos a 
szellemek letezeseben. Szakmai szempontb61 e kerdesnek nines is tul nagy 
jelentosege, hiszen a terapia mukodik. De szamomra, a maganember sza
mara kiemelkedoen fontos ez a kerdes, mivel a valaszbol nagy hordereju 
kovetkeztetesek vonhat6k Ie. 

A meggyozodes, hogy a szellemek megszalljak az elo embereket, azon a 
feltevesen alapul, hogy az elet folytatodik a haldl utan. A foldhoz kotott en
titasok nem masok.-mint azon emberek szellemei, akiknek nem sikeriilt a 
magasabb letsikba val6 termeszetes atmenet. A megszallottsagbol magabol 
kovetkezik, hogy csak a fizikai test hal meg, es a szernelyiseg tuleli a halalt 
- hogy mindannyian halhatatlan lenyek vagyunk. 

Ezt az elgondolast, miszerint az emberi nyomorusag es szenvedes tul
nyom6 reszet a szellemek okozzak, leggyakrabban es legkernenyebben 
azert szoktak kritizalni, mert leveszi az egyen vallarol a felelosseget. 
A szellemeket hibaztatjuk, holott mi magunk vagyunk balsorsunk, proble
maink es tiineteink okoz6i. Nemcsak felmentjuk magunkat, de ez az attitud 
(vagyis hogy a szellemeket tartjuk mindenert felelosnek) meg is akadalyoz 
abban, hogy lepeseket tegytink a szukseges valtozas erdekeben. 

Am ha ez az elgondolas megis a valosagra epul, ugy a felelosseg kerde
set mar nem lehet ilyen tisztan folvetni . Mert mennyire vagyunk felelosek 
tetteinkert, ha szellemek iranyitanak benntinket, es lenyegeben csak .rehe
tet len" babok vagyunk a kezukben? A birosag elot t sem felelos a tetteiert 
az, akit elmebetegnek nyilvanitottak. Kerdes, hogy ha megszalloink Ie is 
igaztak szemelyisegunket, teljesen " tisztak" es artatlanok vagyunk-e mi 
magunk ebben? Az is kerdes lehet, hogy - mivel a megszallottsag merteke 
valtoz6 - mely tetteinkert kell es melyekert nem kell vallalnunk a felelos
seget? 

Mielott megszabaditassal kezdtem foglalkozni , mindig ertetleniil alltam 
az olyan esetek elott, amikor egy ember megolte az egesz csaladjat, majd 
magat is. Sokszor semmifele lathat6 oka nem volt az ilyen tragediaknak. 
Nemritkan a gyilkos derek, becstiletes ember volt, egyhazanak kiemelkedo 
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tagja, akit mindenki szeretett es tisztelt. Vajon hany gyilkossagot, ongyil
kossagot, gyermek elleni eroszakot es mas buntenyt kovettek el megszallo 
szellemek? 

Felteve hogy a megszal las valosag, milyen gyakran fordul elo? Vajon 
mindenki megszallott-e - legalabbis bizonyos tekintetben? A nepesseg 
hany szazaleka szenved emiatt? Mindenki elcteben szamos olyan korul
meny es helyzet fordul elo, amely gyengiti az aurat; peldaul ugy talaltam, 
hogy egyszeri reszegseg vagy kabitoszerezes is megszallottsaghoz vezet
het. 

Milyen rnertekben nepesitik be fizikai vilagunkat a diszkarnaciok? M iert 
maradt itt oly sok szellem? Kik ezek az entitasok? Az embcriseg legalja, a 
sopredek, akiknek j6val alacsonyabb a vibraciojuk? Erdckes m6don meg 
sohasem beszeltem spiritualisan fejlett megszallo entitassal . Valoszirui, 
hogy halaluk utan ezek automatikusan a szellernvilagba ternck, 

Hogyan valtoztatjak helytiket a foldhoz kotott szellemek? Ugy tunik, 
hogy ezek az elveszett lelkek semmivel sem mozognak szabadabban, mint 
mi. Ugyanazokat az eszkozoket kell igenybe venniuk az utazashoz. Mun
kam soran talalkoztam olyanokkal, akik aut6ba, sot rcpulorc szalltak! 

A megszallottsag elmelete segit, hogy megertsuk az abnornalis viselke
dest, szemelyiseget, az erzelmi es fizikai problemakat. Hany olyan "elme
beteget" kezelnek a kulonbozo intezmenyekben, akik "csak" megszallot
tak? Vajon val6di hangokat hallanak? Mennyi fizikai szcnvedes szarmazik 
abb61, hogy a megszallo szellem fajdalmat erzett halala idejen? 

A fizikai es erzelmi ttinetek megmagyarazhatatlan, hirte len elmu lasa va
jon nem egy megszallo szellem tavoztanak koszonhcto-e? Egy zenesz egy
szer a depresszi6ja miatt jott el hozzam. Nehany eves ercdmcnytelen keze 
les utan vegu l elmaradt a terapiabol . Majd egy-ket ev mulva egy reggel ar
ra ebredt, hogy teljesen megszabadult a depressziojato l, ami az6ta sem tert 
viss za. 

Sokszor arra gondolok, hogy a nagy gy6gyit6k is ugy tesznek "csoda
kat", hogy kiiizik a betegbol a megszallo szellcmet - pontosan ugy, ahogy 
Carl Wickland tette ezt, elektrosokkot hasznalva e celra. (Errol a Harmine 
ev a halottak k6zoff cimu konyvben olvashatnak.) Hipnotizaltam egy olyan 
beteget, akinek hasonl6 gy6gyulasban volt resze: a gy6gyit6 a fejere tette a 
kezet, es rakialtott: "Meggy6gyultal!" Az asszisztensek kaptak el, mikor el
ajult, majd ot perc mulva a terem padl6jan tert magahoz. Hipn6zisban visz
szaemlckezett arra, hogy nehany entitas tlivozott el belole, akiket a gy6gyi
t6val egytittmukodo szellemsegitok vittek magukkal. 
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Ugy erzern, hogy az egyetemeken tanitani kellene a megszallas elmele
tet (peldaul a pszichopatol6gia vagy a pszichiatria tantargy kereteben), To
vabbi kutatasokat kellene vegezni annak erdekeben, hogy jobban megert
suk a szellemek szerepet az ember eleteben. Nyilvanossa kellene tenni a 
megszallottsaggal kapcsolatos informaciokat, hogy az emberek jobban 
megovhassak magukat tole, es hogy ertsek, mi tortenik veluk, es segitsegert 
tudjanak fordulni. 

A megszabaditast egyrc gyakrabban hasznaljak terapias celra, En ma
gam tobb mint szaz ideg-elmegondoz6 szakembert es elmeorvost kepeztem 
ki az Egyesult Allamokban, es hatvannal tobbet Braziliaban, Ezek az em
berek ujakat kepeznek ki. Emellett sok szakmabeli es nem szakmabeli 
metafizikus es spiritiszta lelkesz, medium, sarnan - hasznalja e technikakat 
mar evtizedek, evszazadok, sot evezredek 6ta. 

Barmilyen nev alatt fut is, a megszabaditasterapia kulonleges hatekony
saga es hatasossaga miatt egyre gyorsabban terjed. Szerencsere sem a tera
peutanak, sem a betegnek nem kell hinnie a szellemekben vagy a megszal
lasban ahhoz, hogy rnukodjon. Egyes gy6gyit6k a tavolbol is tudnak gy6
gyitani anelkul, hogy a megszallott jelen lenne - aki rendszerint nem is tud
ja, hogy ez tortent vele. 

Bar e m6dszer "osodakra" kepes, rnegsern csodaszer. Meg akkor sem 
hozza meg mindig a kfvant eredmenyt, ha a fennallo allapot tisztan csak 
megszallas kovetkezmenye. A betcg is es a megszallo szellem is nagy szel
lemi energiakkal rendelkezhet. Szerencsetlen esetben a beteg mely lelki 
szuksegletei tartosltjak megszallottsagat. Termeszetesen lehet ezt is kezel
ni, de nem mindigjavul tole a beteg allapota, Gyakran fordul elo, hogy meg 
miel6tt a terapias szakaszba juthatnank, a beteg veget vet a kezelesnek - el
szokik a gyogyulas eloll 

A megszabaditasterapia kapcsan felmertil a hipnotikus es nem hipnoti
kus szuggeszti6 alkalmazasanak kerdese. Mindig feltem olyan emberekben 
eltiltetni a rnegszallottsag gondolatat, akik eseteben ez nem volt teljesen 
egyertelmuen megallapithato, Elofordul, hogy egyes betegeknel nem is le
het pontos diagn6zist felallitani. Ilyenkor elmondom, hogy nem vagyok tel
jesen biztos megszallasuk tenyeben, de arra kerem oket, hogy hozzarn ha
sonl6an fogadjak el czt munkahipoteziskent, A hipn6zis igen eroteljes esz
koz, es nem szeretnek problemakat 18lalni ott, ahol nem is leteznek. Mint a 
legt6bb psziehoterapias dontes eset6ben, itt is megfelel6 aranyban kell al
kalmazni a szakertelmet, az intufei6t es a j6zan eszt. 

Ha egy problemar61 tevesen allapftjuk meg, hogy szellemek okozzak, ez
zel a beteget megakadalyozhatjuk abban, hogy a megfelelo segftsegert for
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duljon. Ez a testi tilnetek eseteben kulonosen sulyos kovetkezmenyekkel 
jarhat. 

E m6dszereket alkalmazva sokszor dramai javulast tapasztalhattam bete
geim allapotaban, es semmiiyen maradand6 negativ hatast meg nem eszlel
tern. A rnegszabaditas felkavarhatja az erzelmeket, mert ravilagit a melyen 
fekvo okokra, az entitasokra, akik emiatt fenyegetve es veszelyeztetve erez
hetik magukat. Am a szellemek mar ugyis hosszu ideje ott laknak, es reak
ei6ik esak idolegesek. 

Ha a terapia elhuzodik, es a szellemek nem tavoznak el nehany Illes utan, 
rendszerint az derul ki, hogy a megszallok es a megszallottak egyutt eltek 
valamelyik elmult eletukben. A megszallas oka ilyenkor az egyilU toltott el
mult eletben is keresendo, Lehet, hogy surgeto bosszuvagy hajtja az egyik 
vagy mindket felet. Az is lehet, hogy a megszallott bunteteskeppen tartja 
csapdaban a megszallot. Masreszt az is elofordulhat, hogy kolcsonos szere
lem vagy valamilyen fuggosegen alapul6 kapcsolat all fenn kettejuk kozott, 
Peldaul lehet, hogy a szellem azert szall meg valakit gyerekkoraban, mert 
egyik el6z6 eleteben az anyja volt. A legtobb esetben egyikuk sines tudata
ban ezeknek az emlekeknek - es a megszallas val6di okanak. 

Minden vizsgalt esetben a megszallott mar megszallt valakit valamelyik 
el6z6 eleteben - szandekosan vagy akaratlanul. 

Ez a karma kerdeskoret Yeti fol, Vajon a megszallottak karmikus adossa
gukat fizetik meg? Mindig karmikus viszonyban van a megszallo es a meg
szallott? Ha nem, vajon mindig szerepet jatszanak az elmult eletek a meg
szallasban? 

Egyes emberek - akiknel pontosan meg lehet allapitani a diagn6zist 
mindig megszallottak maradnak, minden megszabaditasi klserlet, az elmult 
eleteik kapcsolatrendszerenek a megszallas szernpontjabol val6 tilzetes fel
tarasa, es a hosszu tavu megszabaditasra szakosodott tavolgyogyito speeia
listak minden erofeszitese ellenere is. Azt gondolom, hogy ilyenkor egysze
rtien csak meg tobb munkara van szukseg. Nagyon nehezemre esik foladni 
a kuzdelmet, 

A szabad aka rat kerdeset is szem elott kell tartani a megszabaditas soran, 
A felszfnen ugy tunik, mintha csak babok lennenk, akiket szellemek rangat
nak akaratunk ellenere, Beleegyeztunk ebbe a tapasztalatba akkor, mikor az 
utols6 halalunk es sztiletesilnk kozotti idoben az eljovendo eletilnket ter
veztilk? Val6jaban talan csak "onmagunkkal talalkozunk"? Talan regebbcn 
mi szalltunk meg valaki mast? 

151 



Az e fejezetbcn folvetett kerdesek kozul sokra nem tudunk valaszt adni, 
mivel alig ismerjuk, es kevesse ertjuk a szellemeket, a megszallottsagot, a 
reinkarnaciot es az egyetemes torvenyeket. 

Megosztottam onokkel az allaspontomat, es mukodokepes m6dszereket 
is mutattam. Ugy erzern, hogy az elet spiritualis dimenziojanak jobb meg
ertese noveli kepessegunket arra, hogy a leheto legteljesebb eletet eljilk, 
Szivem legmelyebol kivanom onoknek es/vagy szeretteiknek, hogy elke
ruljek a rnegszallottsagot. Ha csak annyi tortent, hogy CIj remenyek ebred
tek onokben, vagy hogy mas nezopontbol is kepesek mar szemlelni az em
beri szenvedeseket, konyvem elerte celjat, 
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lB. Kerdesek es vataszok 

A megszallottsagrol sz616 eloadasairn soran ezekkel a kerdesekkel talalko
zorn a leggyakrabban: 

I. Miert nincsenek a haldoklok mellett a szellemsegitoik, hogy megovjak 
oket attol, hogy a foldi sikon maradjanak? 

Szcretteink szellemei ilyenkor is ott vannak, es megpr6baljak felhivni 
magukra a foldhoz kotott szellemek figyelrnet, amit mar sok eve tesznek, 
idonkent kihagyasokkal. Az eppen meghaltak azonban tulsagosan zavartak 
ahhoz, hogy meglassak oket, vagy nem fogadjak el a segltseguket, mivel 
szeretnenek itt maradni a fizikai vilagban. Neha a meghalt ugy erzi, hogy 
nem allja ki az osszehasonlitast veluk, ezert szegyelli magat, es elbujik, Ez 
kulonosen ongyilkosok eseteben gyakori. 

2. Mennyi ideig maradhat egy szellem foldhoz kotott, anelkiil hogy meg
szdllna valakit, vagy hogy elmenne a szellemvilagba? 

. Nagyon kulonbozo ideig maradnak a diszkarnaciok a fizikai vilagban. 
Ugy latszik, hogy legtobbjuket megmentik a magasabb rendu seglto szelle
mek, mikor keszen allnak arra, hogy elszakitsak a fizikai vilaghoz fiiz6d6 
szalakat, vagy amikor tudatosul bennilk az allapotuk, peldaul amikor rajon
nek, hogy testuk meghalt. Legtobbjuk tiz vagy kevesebb evig marad itt, rni
elott megszallna valakit, vagy elmenne a kovetkczo eletebe. Egyetlen szel
lemet talaltam, aki negyven evig volt foldhoz kotott, mielott megszallta 
volna a betegemet. Ezt az idot .Jcoborlassal" toltotte. Termeszctescn mind
nyajan hallottunk olyan szellemekrol, akik evszazadok ota kisertenek bizo
nyos epuletekben, Azt hiszem, hogy e tortenetck kozul j6 nehany igaz le
het. 

3. Hogyan magyarazza a "tobbszoros szemelyisegek " letet, amirol az 
Eva harem arcaban lehetett olvasni? 

Nezetem szerint ezek az esetek tobbszorosen megszallott, ellenorizetlen 
mediumok. A kulonbozo "szemelyisegek" tulajdonkeppen mas-mas embe
rek, vagyis szellemek. Az ilyen betegek azert nem reagalnak a terapiara 
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legalabbis tart6s gyogyulas azert nem mutatkozik - , mert a f6 okot, a meg
szallottsagot nem kczclik. Ha igen, a "szemelyisegek" eltunnek. 

4. Lehetseges, hogy valaki magdhoz hivjon egy szellemet, aminek aztan 
tartos megszallds, vagy a szellemn ek a hazban valo tartos jelenlete lesz a 
kovetkezm enye? 

Nagyon is! Gyakran ez okozza a problernat a csaladtagok vagy mas sze
retett szemelyek halalakor, A maganyos emberek neha szandekosan kerik 
meg a szellemeket, hogy esatlakozzanak hozzajuk, Masek segitsegert vagy 
tanacsert fordulnak hozzajuk, es nem tudjak, hogy mikor a hivas kimegy, 
arra barki valaszolhat. Az Ouija tabla, az automatikus iras hasznalata es a 
szeanszok is kivalo alkalmat nyujtanak arra , hogy a szellemek az engede
Iyiinkkel esatlakozzanak hozzank. 

5. Mi tortenik az ongyilkosokka l? 

Eseteim alapjan azt mondhatom, hogy nehanyuk diszkarnaciokent a fizi
kai vilagban marad. Magukkal eipelik a halaluk pillanata elott erzett nyo
maszt6 erzeseiket. Amig foldho z kotottek maradnak, pontosan azt erzik, 
amit az ongyilkossaguk elott . 

Mas ongyilkosok cgyenesen a Fenybe mennek, majd a szellemvilagba. 
Abban a pillanatban, hogy kiemelkedtck elettelen testukbol, szabadnak er
zik magukat, es mentesek lesznck minden depressziotol, gyotrodestol vagy 
diiht61. 

Am vegul azoknak is, akik egyenesen a Fenybe mennek, es azoknak is, 
akik a fizikai vilagban maradnak, ugyanazzal a vizsgahelyzettel kcll majd 
szembenezniuk: azzal , hogy megoljek magukat, vagy ne? Lehet, hogy egy 
masik eletben meg egyszcr elbuknak, de az is lehet, hogy atmennek a vizs
gan, es nem pusztitjak el magukat. Buntetes nines, esak tanulas es a spiri
tualis fejlodes egyeb lehetosegei, 

6. Elofordult-e, hogy valaki, akit hipnozisban visszavezetett az egy ik elo
zo eletebe, halala utan a pokolban talalta magat? 

K6ri.ilbeliil husz-hannineezer egyeni el6z6elet-regresszi6t vezettcm, es 
egyetlen esetben sem tortent mcg senkivcl , hogy a pokol nepszeru elkepze
lesehez esak valamennyire is hasonl6 helyzetbcn talalta volna magat. Egye
sek azert maradnak a "pokolban", mert tovabb szenvednek amiatt, amit ha
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laluk idejen ereztek. Masek az altaluk megszallt cmberek tcsten ck csapda
jaba esnek, es - szerintem - ez lehet az igazi "pokol". Mert nem elhetik sa
jat elettiket, nem lehetnek sajat maguk - pontosan ugyanazt a szenvcdest 
merik magukra, mint amit masokra. 

7. /gaz, hogy a skizofrenek inkabb megszallottntc semmint elmebetegek? 

Ugy uinik szarnomra, hogy az elmegy6gyintezetekbcn kczelt bctegek 
legnagyobb reszenek a liineteit a megszallas okozza. A hangok, amikct hal
lanak, valosagosak; a vizualis hallucinacioik cgy resze nem mas, mint futo 
pillantas az alacsonyabb asztralis sikra, a szcllemvilag legsurubb reszere. 
Meg sokat kell megtudnunk az orulet szelsoseges esctcir61. Nem hiszem, 
hogy minden skizofren elmebeteg, hiszen fennall a megszallonsag leheto
sege is. lnkabb azt gondolom, hogy - elmcbetegsegukon tul - ketscget ki
zaroan megszallottak, A megszallottsag plus zterhct jelent nckik. 

8. Okoz-e valami bajt , ha valaki nem .Jdtja " a Feher Fenyt, mikor a ve
dekezes erdekeben a Feher Feny gy akorlatot vegzi? Nem lesz ettol az egesz 
hatastalan? 

Nem. Sok betegem nem .Jatja" a Feher Fenyt, mikor az aurajukat erosi
tik vele . Az is eleg, ha elkepzeljuk, hogy ott van, vagy egyszeruen tudjuk. 

9. Hogyan lehet megkiilonboztetni a nemfoldhoz kotott szellemeket azok
tal, akik valoszlnilleg meg akarnak szd llni enge m? Ez kulonosen meghalt 
szerette im vonatkozasdban erdekelne. 

Az a szellem, aki mar elment a Fenybe es a tulvilagba, majd .Jatogato
ba" visszatert, sohasem lepne be a testebe vagy az aurajaba, hacsak on nem 
cgy kepzett es magas szintii medium, akit a magasrendu szcllemek hasznal
nak . 

Nehe z megmondani, hogy mi a kulonbseg akozott, amikor az edesanyja 
visszajon a szellemvilagbol, hogy cgy iizenetet adjon at, es akozott, amikor 
azert van itt, mert foldhoz kotott maradt. 

Az egyik megkulonbozteto jel a jelenleteben erzett hangulat vagy erzes 
lehet. Ha ez pozitiv, szeretettel teli , es ncm kapaszkod6, akkor a szcllem fel
tchet6en nem fdldh6z k6t6tt. Ha nehc z erzcs lepi meg, vagy szomorllsag, 
aggodalom, dUh, akkor biztos lehet benne , hogy fdldh6z k6t6tt. 

Hogy mindig biztonsagban legyen, vilagositsa fel 6t arr61, hogy mar 
meghalt, es kerje, hogy menjen el az uj eletcbe szerettcivcl, akik mar ott 
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varjak, hogy segftsenek neki. Ha megis a szellemvilagbol jott, hogy vala
miben segftsen, vagy csak hogy "koszonjon", ugy nem fog megsertodni, es 
nem felejti el jovetelenek celjat . 

10. Hogyan lehet megkiilonboztetni a szellemvezetoket a jOldhOz kotott 
szellemektol? 

Egy szellernvezeto jelenleteben mindig rengeteg pozitfv energiat erez 
magaban - vagyis j61 erzi magat, A foldhoz kotott diszkarnacio eseteben fa
radtnak, szorongonak vagy ijedtnek fogja erezni magat, 

Ismet mondom, hogy neha nehez a sajat reakcioink alapjan rnegkulon
boztetni oket, mert sokan felnek a szellemektol, akkor is, ha azok nem fold
hoz kotottek, hanem eppen a szellemvezetoik vagy a szeretteik. Sokan 
mindjart .Jcisertetet latnak", ha valami szokatlannal talalkoznak. 

11. Miben kiilonbozik egy " besetaI6 " es egy megszdllo entitas? 

Ruth Montgomery frta Ie a "besetaI6" jelenseget a legujabb konyveiben, 
Roviden ez arrol szol, hogy lelki szinten egyezseg jon letre a magasabb 
"en" es egy megtestesiilni vagyo magasrendu szellem kozott. Az olyan el6 
emberek, akik nem kivannak tobbe a sajat testiikben elni (vagy akik hama
rosan meg fognak halni), megegyeznek az olyan magasan fejlett szellemek
kel, akik reszt szeretnenek venni a vilagunkban, de nem kivannak atesni a 
gyerekkor es a fiatal feln6ttkor hosszu szakaszan. A megegyezes szerint az 
elobbi eltavozik, es ez utobbi besetal a testbe, atveszi azt. 

Megszallas eseten az eredeti .Jakos", a megszallott, nem hagyja el testet, 
es ez az egyiitt lakas sohasem j6 megoldas. A megszalloknak es a megszal
lottaknak is karos ez a helyzet - barmit is mondjanak! 

12. Kik azok a lathatatlan vagy kepzeletbeli jatszotarsak? 

Ezek valojaban diszkarnaciok - olyan szellemek, akiknek nem sikertilt 
az atmenet a tulvilagba. Mivel a gyerekek - csakugy, mint az allatok - szo
katlanul tisztan latnak es hallanak, .Jatjak" es .Jialljak" az entitasokat is. 
Azt hiszik r6luk, hogy ok is elo gyerekek, mint ahogy a helyzetet nem erto 
szellemek is hasonlot gondolnak magukr61. Osszebaratkoznak, hiszen az 
entitasok nagyon maganyosak es zavarodottak, hiszen itt rekedtek a foldi 
sikon. Kesobb e szellemek gyakran megszalljak barataikat, sokszor akarat
lanul is. I1yen esetekben nem ritka, hogy a megszallott nem akarja elenged
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ni a megszallot. Ez persze mind a tudatalatti szinten folyik. Ha egyszer a 
megszallott tudatos gondolkodasanak ararnaba keriil a szellem tortenete es 
kilete, a megszabaditas konnyen elvegezheto. 

13. Hogyan viszonyul a megszallas a szabad akarathoz? 

Meg nem vagyok teljesen elkeszulve e kerdesre adand6 valasszal, 
Lehetseges, hogy minden rnegszallast megengediink tudat alatt. Ha fgy 

lenne, akkor a szabad akarat tovabbra is mukodik, Eseteim legtobbjebol 
ugy tiinik, hogy a megszallast megengedtek - leginkabb a tudatalatti szin
ten, de neha tudatosan is. 

Egy masik elkepzeles szerint a megszallast a kozbeeso - a halal es a szu
letes kozotti - idoben tervezik be, karrnikus okokb61 vagy a megtanulando 
lecke kedveert. 

A harrnadik elkepzeles szerint a szabad akarat nem rnukodik, utunkat 
elore - a korulmenyek hatarozzak meg. 

Vegul az is lehet, hogy a megszallas csak a fantaziankban letezik. 

14. Mi tortenik a megszdllo szellemmel, amikor a megszdllott meghal? 

A legtobben tovabbra is foldi sikon maradnak, mint diszkarnaciok, majd 
egy ido utan valaki mashoz csatlakoznak. 16 par olyan szellemet kezeltem, 
akik - osszesen - negy vagy ot embert szalltak meg egymas utan. 

Nehany regresszi6b61 azt lattam, hogy "gazdaik" - kilepve a testukbol 
magukkal vittek oket a Fenybe. Ez olyankor tortenik leginkabb, ha a szel
lem ismeros - szulo, hazastars, barat stb. Neha a megszallott szellemszeret
tei magukkal viszik az entitast is, es igy egyiitt mennek a szellemvilagba, 

15. Felnonek a szellemvilagban azok , akik gyerekkorukban haltak meg? 

Igen. A regressziokbol kideriil, hogy felnonek, ha sikerult az atmenet. 
Sajnos nehanyan diszkarnaciokent vagy megszallokent foldhoz kotottek 
maradnak, s igy nem tudnak felnoni. Ez magyarazza, hogy a gyerekek altal 
megszallottak gyerekes modon viselkednek, gyerekes az erdeklodesuk, a 
reakci6ik es kepessegeik is. Gyakran felnek az autovezetestol es mas felnott
tevekenysegtol, 
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SZ6gy(ijtemeny 

Also asztralis test: Az a hordozo avagy kozvetito test, amelyben valaki 
akkor letezik, ha mar a fizikai teste meghalt, de a szelleme itt maradt az 
anyagi vilagban, vagyis nem sikerult atrnennie a szellemvilagba, Ez ossze
fuggesben all a tudat alacsonyabb sikjaval, az also asztralis sikkal. 

Alvajaras: Nagyon mely hipnotikus allapot, amelyet amnezia (az emle
kek hianya) jellemez. Masik formaja az ejszakai alvajaras. 

Asztralis sik vagy vllag: A fizikai sik vagy vilag utan kovetkezo dimen
zio. Szellemek lakjak, es szamukra ez a vilag olyan, mint szamunkra a fizi
kai vi lag. Az asztralis siknak sok szintje van: a ket fa alsik az alacsonyabb 
asztral es a magasabb asztral , 

Asztralis test: Olyan test, amely magasabb frekvencian vibral, mint a fi
zikai test. Ugy gondoljak, hogy a fizikai testen tul minden elo embemek 
van asztralis teste is. Neha "erzelmi testkent" is emlegetik. 

Aura: Lathatatlan elektromagneses eroter, amely az elo emberekbol, al
latokbol es novenyekbol arad ki. Az egeszseg, a gondolatok, az erzelmek es 
mas informaciok is hatassal vannak ra. Egyik legfontosabb feladata, hogy 
az egyent megvedje a negativ kulso behatasoktol, beleertve a diszkarna
ciokat is. 

Automatikus Iras: Olyan Iras, amikor a szellemek iranyitjak az el6 em
ber kezet. Lehet ceruzaval, irogeppel vagy szamitogeppel is automatikusan 
imi . 

Demon: Egy masik dimenziobol valo ordogi teremtmeny, 

Diszkarnacio: Olyan szellem, aki csapdaba esett a fizikai sikon, vagyis 
a magasabb sikokon valo letezes helyett a sajat teste nelkul el a foldon. Ha
sonlo ertelernben hasznaljak a "szellem" es az "entitas" szavakat is. 

Elfojtas: Az elme vedekezo mechanizmusa, amely soran "elfelejt" egy 
fizikailag vagy erzelmileg fajdalmas elmenyt, Ez a mechanizmus automa
tikus es nem all kapcsolatban az eletkorral; barmikor elfojthatunk egy em
leket. Ez nem azonos a normalis felejtessel, han em vedelmezo szerepe van . 
Kulonbozo eszkozokkel lehet az elfojtast legyozni. Ebben a konyvben a 
hipnozis szolgal arra, hogy felfedjuk az elfojtott emlekeket, 
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Elozoelet-terapia: Olyan pszichoterapia, amely soran - annak erdeke
ben, hogy bizonyos mostani problemakat megoldjon - az alany ujraeli elo
zo eleteinek egyes esernenyeit. 

Entitas: Az ember halhatatlan lenyege, Ebben a konyvben rokon erte
lemben haszna'juk a "szellem" es a "diszkamaci6" kifejezeseket is. 

Ezoterikus: Ami csak metafizikai fogalmakkal Irhato Ie. 

Ezustfonal: Energia, amely a szellemet a fizikai testhez kapcsolja. A 
tisztanlatok ezustszlnu szalnak latjak, amely a szellemhez kapcsolodik, 
amikor az a fizikai testen kivul utazik. 

Erzeken tuli erzekeles (extrasenzenzorialis percepcio): Tenyek, eseme
nyek vagy valaki jelenletenek az erzekelese, a fizikai test ot erzekszerven 
tuli erzekekkel. 

Erzekeny ember: Lelkileg erzekeny, mediumi kepessegekkel rendelke
z6 ember. 

Fdldhoz kotottseg: Az az allapot, amikor valaki a teste halala utan szel
lernkent a fizikai vilagban marad, mivel nem sikerult neki az atmenet a ma
gasabb szferakba. Az ezoterikus teoria szerint a foldhoz kctott szellemek 
tulajdonkeppen az alacsonyabb asztralis sik foglyai . 

Halalkozeli elmeny: A majdnem meghalas elmenye; a .Jdinikai" halal 
elmenye; az osszes eletjelenseg - legzes, pulzus - eltunese. A klinikai ha
lal elmenyevel rokon ertelmu. 

Hipn6zis: A szuggeszti6kra igen erzekeny tudatallapot, amelyet arra 
hasznalnak, hogy befolyasoljak vagy mas iranyba tereljek a mentalis teve
kenyseget, s igy a viselkedest es az erzelmeket is. 

Hipnotikus regresszio: Olyan hipnotikus eljaras, amely soran a hipno
tikus alany visszaemlekezik vagy ujraeli a mostani vagy az elmult eleteinek 
a tudatalattiba temetett emlekeit. 

Hipnotikus szuggesztlo: Hipnozisban a tudatalattinak felajanlott gon
dolatok, elkepzelesek. 

Indukcie: A hipnotikus allapot eleresere szolgalo eljaras; rendszerint 
olyan szavakra epiil, amelyek ellazitjak es a szuggesztiokra fogekonnya te
szik az alanyt. 
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Inga: Olyan eszkoz, amellyel a feltett kerdesre erkezo valasz erzekelhe
to. Rendszerint egy kis, kerek vagy csucsos targy, amely egy vekony zsin6
ron vagy lancon fugg, A tudatalatti altai meghatarozott iranyokba mozog. 

Karma: Osi fogalom, mely magaban foglalja az "amint vetsz, ugy aratsz", 
vagyis az ok-okczat elvet, Eszerint mindig magunkkal talalkozunk. 
A karma lehet pozitiv vagy negativ. 

Klinikai halal elmenye: Amikor meghal valaki - olykor orvosilag ha
lottnak is nyilvanitjak - , majd vagy spontan medon, vagy orvosi ujraelesz
tes hatasara ismet visszater az eletbe. Sokan emlekeznek erre az elmenyre, 
amely soran altalaban vegigfut szemuk elott az eletiik. 

Kopogas, reccsenes: A szellemek altai keltett hang, amely a szellemi 
energia fizikai targyakra gyakorolt hatasabol ered. 

Lebegtetes (levitacle): Fizikai targyak szellemi erovel torteno megeme
lese. 

Metaflzika: Azzal foglalkozik, ami a fizikai vilagon (fizikai tapasztalato
kon) tul letezik; neha okkultizmusnak hivjak. A metafizika erdeklodesi kore
be tartozik peldaul a reinkarnacio,a megszallas, a let szintjei, az aurak, a szel
lemvezetok, a mediumok, a kristaly- es piramiserok, az asztrol6gia stb. 

Medium: Olyan szemely, aki fizikai erzekenysegenel fogva kepes a 
szellemekkel erintkezni, esaki altai a szellemek megnyilatkozhatnak. 

Ouija tabla: Olyan tabla, amelyre az abece betiii, az "igen" es a "nem" 
szavak, valamint a szarnok vannak felfestve. Ehhez tartozik a planchette, 
amely a tablan mozogva kibetiizi az tizenetet. A szellemekkel val6 kapcso
latteremtesre hasznaljak. 

Ordogozes: Olyan ritus, amellyel a satani vagy demonikus megszallo 
szellemeket uzik ki az emberekbol vagy hazakbol, 

Ordogozo: Magasan kepzett specialista, rendszerint katolikus pap, aki 
egy meghatarozott ritualeval kiiizi a megszallottbol a satani vagy dernoni
kus szellemet. 

Planchette: Az Ouija tablahoz tartoz6 eszkoz. Ez egy mutat6val es 1'0
vid labakkal ellatott kis, haromszog vagy sziv alaku tabla. 

Pszichikus: Olyan szemely, aki az at fizikai erzekszervvel felfoghat6n 
tuli erzekelesre is kepes. 
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Pszichikus motet: Emberi testen vegzett operacio, amelyet egy medium 
altai hajtanak vegre. 

Reinkarnacio: A lelek (tobbszori) visszaterte a fizikai letbe. 

Romai rituale: A katolikus papok altai vegzett ordoguzes hivatalos ri
tualeja. 

Saman: Leginkabb "orvossagos ember-kent vagy .boszorkanyos 01'

vos't-kent ismerik. Osi modszerekkel gy6gyitja es orzi meg a kozossegehez 
tartozo emberek egeszseget, 

Szeansz: A szellemekkel val6 kommunikacio vagy a szellemi jelense
gek bemutatasat celzo specialis gyiiles, amelyet rendszerint medium vezet. 

Szellemkutato (dowser): Olyan szemely, aki pszichikai kepessegei 
folytan felismeri a lathatatlan dolgokat (fold alatti vizet, olajat, asvanyokat 
vagy egeszseggel kapcsolatos dolgokat, entitasokat stb.) inga, villas ag 
vagy femrud segitsegevel. Az ilyen embereket sokszor .vfzlboszorkany
nak" (water witch) is nevezik. 

Szellem: Az ember halhatatlan lenyege. Ebben a konyvben ez a szo al
talaban felcserelheto a "diszkamacio" vagy az "entitas" szavakkal. 

Szellemi vezetok: A szellemvilagbol szarmazo magasan fejlett lelkek, 
akiket az clo emberek megsegitesere valasztottak ki. Azok az elhunyt sze
retteink is lehetnek vezetok, akik sikeresen atjutottak a tulvilagba; idorol 
idore visszaternek, hogy a nehez helyzetekben utbaigazitsanak. Nem hatol
nak be a megsegitett emberek testebe vagy aurajaba. 

Szellemvilag: Az eletnek azon szintere, mel yet a fizikai vilagbol sikere
sen a Fenybe, majd onnan meg tovabb jutott szellemek lakjak, Altalaban 
ugy tartjak, hogy ez a letslk magasabb frekvencian vibral, mint a fizikai vi
lag. 

Tarot kartya: Olyan kartyacsornag, amely segitsegevel a resztvevok a 
multjukat, jelenuket vagy jovojuket akarjak fclfedni . A ktilonbozo lapalla
sokat egy, a szellemi impulzusokra fogekony ember "olvassa ki". 

Telepatia: A gondolatok szcllcmi uton vale tovabbitasa es vetele. 

Testen kiviili tapasztalat: A szellemtest kilep a fizikai testbol, de egy 
vekony "ezilstfonallal" tovabbra is odakotodik. Neha asztralis projekcio
kent vagy lelekutazaskent emlegetik. 
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Tisztanhallas: Az a kepesseg, hogy meghalljuk a fizikai hangokon tuli 
hangokat. 

Tlsztanlatas: Az a kepesseg, hogy rneglassuk a normalis latas szamara 
lathatatlan dolgokat. 

Transz: Alvasszeni allapot, csokkent tudatossagi szinttel. A transz mer
teke a felszinestol az egeszen melyig terjedhet. Lehet hipnotikus vagy nem 
hipnotikus. 

Transzmediumok: Olyan erzekeny emberek, akik egy idore szandeko
san elvesztik a tudatukat, hogy megszallhassak oket a komrnunikalni vagy 
gy6gyitani vagyo szellemek. 

Tudatalatti: Az elme azon res ze, amely a tudatkuszob alatt mukodik. Az 
e konyvben is leirt tudatalatti kepes arra, hogy pontosan ugy tarolja az em
lekeket, ahogy azokat a tortenesuk pillanataban erzekeltuk. 

Ujj-jelek: A hipnotizor altai alkalmazott kommunikacios rendszer, 
amellyel kapcsolatba lephet a hipnotizalt szemely tudatalattijaval. Ilyenkor 
idolegesen a belso tudat iranyitja az ujjakat, es ez donti el, hogy az .Jgen'', 
.nem" vagy a "nem akarok valaszolni" ujjat mozditsa meg. 

Vezetes (channeling): Az a folyamat, amikor egy szellem egy medium 
fizikai teste altai nyilvanul meg; leginkabb beszedben, irasban, festesben, 
zenelesben vagy rnasok gyogyitasaban, sot .mutetek'' vegrehajtasaban, 
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