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Utazás az asztrálvilágok birodalmában

Vissza a fımenübe

Asztrálutazás,
reinkarnáció menü

Asztrálutazás élmények
(menü)

Találkozás a Szellemi
Vezetıvel

Emlékek felidézése I.

Emlékek felidézése II.

A múlt üzenete I.

A múlt üzenete II. (új)

Lélekbúcsú (új)

Lélek a köztes létben a
halál után (új)

Oh Rómeó, miért vagy te
Rómeó? (új)

Találkozás a Lámákkal
(új)

Találkozás a koponyával
(új)

 Aktuális 

Regisztráció a hírlevélre

Bemutatkozás és ars
poetica

Elérhetıség

Reklámozási lehetıségek

E-mail küldése

Beállítása kezdılapként

Hozzáadás a
kedvencekhez

 

Mottó:Van
van egy korlátos köztes

s aztán
Ilyen

Nem számít, mennyire másképpen
nem

(Scott Shaw: Zen Óra - A

 

Lélekbúcsú - Találkozás és búcsú
nemrég elhunyt szerettünktıl

Az a téma, amirıl most írok, egy olyan új lehetıség, amivel ha valakinek lehetısége
volt élni, gyökeresen megváltozott a halálhoz, a spirituális világhoz való kapcsolata
A lényege: asztrális kapcsolatot lehet teremteni a nemrég elhunyt lelke és a
hozzátartozó között. A "nemrég" meghatározás szubjektív idı intervallumot
magába, mert évek is eltelhetnek a halál után, és szerettünk lelke számtalan
itt lehet még. Optimális esetben a halált követı negyven napon belül sikeresen
a LÉLEKBÚCSÚT létrehozni, de megfelelı elıjelek esetén késıbb is megoldható
Elıször írnék arról, hogyan történik ez a gyakorlatban.

A segítséget kérı elıször egy kiadós beszélgetés keretében könnyít a lelke
és lélekben is felkészül a találkozásra. Utána egy relaxációs kazetta meghallgatása
során energetikailag feltöltıdik, és az utána következı rövid beszélgetésbıl
milyen irányba tudunk továbblépni.

A relaxáció folyamán meghívom az angyalokat,
elhunyt hozzátartozók lelkét és az abban a dimenzióban
mőködı sprituális segítıket.
A következı lépésben elmegyünk a titkok házába
megkérjük a szellemi vezetıt, segítsen nekünk a
létrejöttében. Többnyire ott van már az a lélek is
LÉLEKBÚCSÚT szeretnénk létre hozni. Nagyon
érzés, amikor a két búcsúzó lélek egymásra ismer,
egymással kommunikálni.

Miután megtörtént a búcsú, a távozó lélek
kétoldali sorfala között elindul a FÉNY felé, hogy felkészülhessen a
inkarnációra.
Volt rá eset, hogy két oldalról közre fogta egy-egy angyal, és így mentek el.
A búcsúztatóból ilyenkor mély érzelmi blokkok oldódnak ki, ami elsısorban
erıs zokogásban nyilvánul meg nemre és korra való tekintet nélkül.
Sokan itt fedezik fel a sírás szépségét és örömteliségét, megértik a sírás
hatását, a szeretet szavakban el nem mondható áradását.
És most szeretnék néhány ezzel kapcsolatos esetet elmesélni. Megkeresett
negyvenes éveiben járó hajadon, akinek fél évvel korábban hunyt el az édesapja
édesapa és lánya között mély karmikus kapcsolat volt, ez magyarázta a
státuszt is. A relaxáció után sikeresen elmentünk a Titkok Házába, ahol már
édesapa lelke.
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Külsıre ugyan úgy nézett ki, mint ahogy a lánya a kórházi ágyon utoljára látta
megjelenése egy harmincas, egészséges férfinak felelt meg. (Megjegyezném
több éves kórházi kezelés után hunyt el az édesapa.)

A haláleset bekövetkezte elıtt nem
elbúcsúzni egymástól, ezért most következett
búcsú, aminek érzelmi töltését nem lehet
sőríteni. Szerencsére a folyamatos
kommunikációnak köszönhetıen a hölgy
csak tolmácsolta édesapja kérdését
megszállhatja-e a lányát, mert szeretne továbbra
vele maradni. Ekkor tudtam vele tudatosítani
ez lányánál idıvel nagyon erıs személyiség
torzulást okozhatna, és az ı karmáját is

befolyásolná. Felhívtam a figyelmét továbbá a körülötte lévı segítıkre, akiket
nem látott meg és a FÉNY-re, ahova távozna kell , hogy felkészülhessen a
inkarnációra.
Miután felismerte helyzetét, bocsánatot kért a lányától, elbúcsúztak egymástól
két angyal által közrefogva lassan, méltóságteljesen elindultak a fény felé
még sokáig nézte a vonuló angyalokat és a segítıket, akiknek szintén
édesapja felé sugárzó szeretetüket. Lassan tudatosítottam benne, hogy visszatérünk
a földi dimenzióba, és visszatérhet a normál tudatállapotba.
Amint beszélgetünk a történtekrıl a hölgy többször is megjegyezte, hogy
mindig látja amint édesapja megy az angyalok között, és most már érzi
hogy nem kell félteni édesapját, nem történhet vele semmi rossz.

A másik történet talán még megrendítıbb
felismerhetı benne az a leírhatatlan
amelyet csak egy lélekpár tud érezni a párja
történet a következı:

Megkeresett egy férjezett , egygyermekes
év körüli asszony, hogy segítsek elbúcsúzni
közlekedési balesetben elhunyt szeretıje
hölgy azelıtt soha nem foglalkozott ezoteriával
nem nagyon hitt a túlvilági dolgokban, de
átfordította a világhoz való viszonyát

említettem, férjes asszony lévén nem tartozott a boldog házasságban élık
A férj hivatása révén keveset volt otthon, mint egy szem gyermek jól fejlett
rendelkezett, főszerezve mindezt némi férfi sovinizmussal. A házasságot
tradicionális és egzisztenciális okok kötötték meg, mint a szeretet vagy
miatt. Amikor egyedül ment üdülni az asszony gyermekével, akkor találkozott
lélektársával, aki ugyan nıs volt, de a felesége nélkül, csak a gyermekével
Kettıjük találkozása igazi SZERELEM volt ELSİ LÁTÁSRA.
A kapcsolatuk a balesetig majdnem egy évik tartott. Titokban találkoztak
egyenlıre nem akarták a házasságukat felrúgni a gyerekek és más okok miatt

A fiatalasszonyt már a baleset elıtti napon rossz érzések gyötörték, de nem
magyarázatot. Az utolsó telefonbeszélgetésbıl még nem lehetett tudni
nemsokára bekövetkezik a tragédia. A baleset az esti órákban történt, az
egész éjszaka nem tudott aludni, tele volt feszültséggel. Másnap egész
próbálta barátját hívni, a telefon ki volt kapcsolva. Végül a fiú szüleitıl
tragédiáról. (Az esetet nem írhatom le, mert a sajtóban is többször írtak róla
könnyen beazonosítható.)
A balesetet követı harmadik héten találkoztam elıször az asszonnyal, amikor
beszélgettünk, pontosabban meghallgattam. A beszélgetés végén meg is
"Amit most elmondtam, azért a férjem már fél óra után pszichiáterhez vitt
mert biztos hülyének nézett volna." (A férj a hagyományos "anyagvilágú
képviselıje.)
A második alkalom a relaxáció megismerésével, az ellazulással és
beszélgetéssel telt el.
A harmadik alkalommal végre sikerült a találkozás. A megérzéseim szerint
már akkor ott volt, amikor még szerelme meg sem érkezett, İ is nagyon



Utazás az asztrálvilágok birodalmában Oldalszám:

http://www.asztralutazas.hu/page.php?menu=2&submenu=7 15.01.2005 18:32:58

találkozásra. A relaxáció alatt is tanújelét adta a jelenlétének, amit a
érzékelt. A találkozás a köztes lét birodalmában történt, és érzékelhetı
segítık jelenléte is.

A kommunikáció godolati úton történt,
megismerhetı a történetbıl, az arról szól,
szerelmük egy karmikus kapcsolat egyik fejezete
ami történt, az azt a megélést hozta elı
megismerhessék a szeretet egy magasabb szintő
az: ELENGEDÉST.
Mint megtudtuk, és ez "megnyugtatóan" hatott
baleset során nem érzett semmi fizikai fájdalmat
volt néhány napig probléma, hogy nem fogta
történt vele tulajdonképpen. Az a tudat, hogy a
szeretne tıle elbúcsúzni, segített a helyzet felismerésében
és abban, hogy az İ zaklatott lelke is lenyugodjon
a köztes lét dimenziójában történt, és jelenvoltak
segítıkön kívül a fiú és a hölgy lelki vezetıi
kommunikáció érzékelésszinten történt, ami gondolatokká

formálódott.

A visszanézés során a hölgy elmondta, hogy
zerelme nagyon várta ezt a búcsút, mert szeretett
már továbbmenni, mert azokat a dolgokat,
kellett intéznie, már elintézte, és kényelmetlenül
magát ebben a köztes létben. Az ı kapcsolatuk
szólt, hogy a hölgy megtanulja a szeretet egy
szintő formáját, az ELENGEDÉST, és ezen keresztül
olyan hitet kapjon, amire a további élete során
lesz. A hölgynek, miután meggyızıdött arról
szerelme "jó" helyre kerül, nem volt többé
aggódásra, "csak" a szerelme elvesztése által
hatalmas őrt kellet ezzel a magasabb szintő szeretettel
feltöltenie.
Megrázó és szavakban leírhatatlan volt az az
amint a kísérık sorfala között a fiú a fénybe távozott
szerelme ezt nyugodtan, higgadtan tudomásul

Tudom, az itt leírtak a mai ember számára kicsit hihetetlennek tőnnek, de
mindez létezik és mőködik. Akik a hagyományos gyászfeldolgozást merik
vállalni, azoknak ajánlanám a NAPFOGYATKOZÁS EGYESÜLET-et, amelynek
gyászolók segítése, gyásszal kapcsolatos kiadványok megjelenésének elısegítése
egyéni terápiák stb.

További információ:

Nyíri Magdolna
06-70-310-18-49
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