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Jak se zbavit „zbloudil!ch du"í“
Hodnocení u$ivatel%: 0 / 5

Hodno&te prosím

Volby 5

Hodnotit

Jak provád#t osvobození
Metodou zde popsanou m%$ete osvobodit sebe nebo jiné od p'ivt(len"ch duch%. )ada
m"ch pacient% ji praktikovala samostatn( mezi jednotliv"mi terapeutick"mi sezeními.

Osvobozování nem%$e zp%sobit $ádné #kody. P'inejlep#ím bytosti
odejdou a p'inejhor#ím m%$e dojít k tomu, $e se na chvíli rozru#í a
z%stanou. Osvobození nep'itahuje $ádné nové diskarnáty hledající
si „p'íbytek“, ve skute!nosti p%sobí opa!n( – odpuzuje je.
Je zásadn( d%le$ité mít na pam(ti ur!ité klí!ové body p'i
osvobozování, které provádíme u sebe nebo u druh"ch. P'ivt(leni
duchové jsou ztracené du#e, doslova i p'enesen(. Pamatujte, $e
trpí, i kdy$ tvrdí, $e ne. Pova$ujte práv( je za skute!né pacienty,
nikoliv lidi, kte'í je hostí. Nepova$ujme tento postup za „zbavení se“
bytostí, nebo „vykopnutí“ bytostí, ale pochopme jej jako metodu,
jak jim maximáln( pomoci. Bytosti vycházejí ze stavu naprosté
beznad(je a ztracenosti do stavu, kde mohou kone!n( dojít pokoje a zanechat za sebou svoje
sv(tské obavy a strachy. Hlavní úsilí je p'esv(d!it je o této pravd(. Jakmile toho dosáhneme,
pomoc p'i jejich odchodu je u$ snadn"m postupem.
Vysv(tluji sv"m pacient%m, $e kdybych z nich násiln( odehnala p'ivt(lené duchy, ani$ bych se
ujistila, $e jsou vedeny do vy##ích sfér, vytvá'ela bych obrovsk" problém nejenom pro tyto
bytosti, ale i pro lidi, k nim$ by se pozd(ji p'ipojili. Je nepravd(podobné, $e jejich noví
hostitelé by vyhledali kvalifikovanou pomoc, a tak by mohli nést b'ím( posedlosti po zbytek
$ivota.
P'i osvobozování je d%le$ité se zam('it na p'ivt(lené bytosti. To je zvlá#t( obtí$né v situacích,
které si vy$ádaly velké ob(ti. V p'ípadech hrozící sebevra$dy je zvlá#t( lákavé zapomenout, !í
pot'eby stojí v pop'edí. V t(chto p'ípadech je pomoc odborníka v oblasti du#evního zdraví
naprosto nezbytná, stejn( jako v p'ípadech zahrnujících fyzické násilí. Pokud není terapeut
ochoten stav lé!it jako posedlost, potom m%$e soub($n( s profesionální pomocí, které se
vám dostává, probíhat i va#e práce s duchy. Ideální situace je ov#em ta, kdy vám terapeut
pomáhá v práci s bytostmi, a potom je moudré ponechat osvobození !ist( v jeho nebo jejích
schopn"ch rukách.
Obvykle si nebudete v(domi toto$nosti p'ivt(len"ch duch%. N(kdy je v#ak z'ejmé, kdo s vámi
je. To platí p'edev#ím o milovan"ch osobách: rodi!ích, prarodi!ích, chotích, d(tech nebo
blízk"ch p'átelích.
U milovan"ch osob je nutné, abychom se p'edem pevn( za'ekli, $e ponecháme stranou citové
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svazky. N(kdy byla faktorem, kter" umo$nil posedlost, v první 'ad( va#e vlastní citová
závislost na t(chto osobách, která mohla pokra!ovat i po jejich smrti.
N(kte'í lidé dokonce usilovn( prosili, aby s nimi jejich zem'elí bli$ní z%stali. Pacienti mi py#n(
sd(lovali, $e u sebe mají svoje partnery nebo rodi!e u$ celé roky. Vypo!ítávali mnohé
zp%soby, jak jim duchové pomohli a jak byli stál"m zdrojem út(chy a podpory. Ov#em,
proto$e jejich milovaní byli duchy p'ipoutan"mi k zemi, ob( strany se dopou#t(ly obrovské
chyby.
Ob!as vyplynou z posedlosti i drobné v"hody, jako jsou zvlá#tní schopnosti duch%, spole!nost
atd., ale nikdy se nejedná o zdravá 'e#ení, a posedlost p%sobí jako p'eká$ka v duchovním
r%stu obou. Jakmile si hostitel situaci uv(domí, nem(lo by spojení nikdy pokra!ovat, bez
ohledu na to, jak blízká jsou pouta!

Pokyny k osvobození
Nejefektivn(j#í zp%sob, jak provést osvobozeni, je nahrát ní$e uveden" záznam, nebo vytvo'it
si sv%j vlastní podle zásad, které stru!n( rozeberu.
P'ehrání pásku jednou nebo podle pot'eby n(kolikrát denn(, vychovává op(tovn( p'ivt(lené
duchy a upoutává jejich pozornost k zem'el"m bli$ním, kte'í s nimi u$ z%stanou od prvního
osvobození, kdy byli povoláni. N(kdy trvá déle, ne$ bytosti skute!n( usly#í, co je 'e!eno – ne$
se postaví tvá'í svému stavu a sv"m mo$nostem.
P'ehrání pásku také poskytuje vám nebo osob(, jí$ pomáháte, mo$nost zachytit náznaky,
které potvrzují diagnózu posedlosti, proto$e n(kdy se duchové „schovávají“. Jakákoliv reakce,
krom( neutrálního zájmu, nazna!uje p'ítomnost p'ivt(len"ch duch%. Reakce, které bychom
m(li sledovat, jsou my#lenky, které nás napadají, jako „u$ o tom nechci nic sly#et“, „nechce se
mi ten pásek poslouchat“, nebo je#t( více odhalující „tohle ty p'ece poslouchat nechce#“.
Citové reakce b(hem osvobozování, jako neklid, obavy, úleva, radost a zlost, jsou ty, jimi$
reaguje bytost.
Fyzické pocity m%$e duch jen t($ko skr"vat: nevolnost, chv(ní a bolesti jsou z'etelné známky.
Deník, kam si zapisujete data a dojmy, vám m%$e poskytnout p'edstavu o tom, kdy bytost
odchází. Pokud nap'íklad !ty'ikrát za sebou poci&ujete nevolnost a potom u$ ne, m%$e to
znamenat, $e duch ode#el.
Dal#í v"born" zp%sob, jak provést osvobození, je nechat si p'e!íst p'epis n(k"m jin"m –
man$elem nebo man$elkou, rodi!i !i kamarádem. Nebo, pokud provádíte osvobození u
druhé osoby, p'e!t(te jí záznam vy. Pokud chcete, m%$ete jej vyjád'it i vlastními sliby. To je
zvlá#& vhodné, pokud víte, kdo jsou p'ivt(lené bytosti, p'edev#ím v p'ípad(, kdy se jedná o
rodinné p'íslu#níky.
Za ú!elem pomoci sob( nebo n(komu dal#ímu, pokud p'edpokládáte posedlost, m%$ete
shromá$dit i skupinku lidí. Jeden provádí osvobození, ostatní posílají t(lu posedlého energii
tak, $e nastaví dlan( t(sn( sm(rem k jeho t(lu, ale nedot"kají se ho. Nejprve se spole!n(
pomodlete a potom po$ádejte o pomoc p'i utvrzení bytosti v tom, aby ode#la. Ka$d" z vás by
se m(l obklopit Bíl"m Sv(tlem. (Vizualizujte si kolem sebe jasné bílé sv(tlo.)
Pokud provádíte osvobození u druhé osoby, po!kejte, a$ se daná osoba uvolní, zav'e o!i a
p'edstaví si kolem sebe bílé Sv(tlo. Potom vzájemn( po$ádejte o duchovní pomoc a (nebo)
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vyslovte modlitbu. Mluvte p'ímo k bytosti, a uve*te stejné argumenty, jako je popsáno ní$e.
Pokud víte, kdo je onen duch, oslovte ho jménem. Jinak k n(mu promlouvejte obecn( nebo
p'e!t(te záznam, kter" následuje.
Pokud jste p'esv(d!eni, $e duch rozumí pouze jinému jazyku, mluvte k n(mu v daném jazyce.
Pokud znáte lidi a okolnosti jejich smrti, je daleko snadn(j#í jim pomoci. Tím, $e jim vysv(tlíte,
jak zem'eli, je snadn(ji p'esv(d!íte o jejich stavu. Pokud se jedná o va#e milované, apelujte na
jejich lásku k vám, abyste je p'esv(d!ili, aby ode#li, a vysv(tlete, jak vám jejich p'ítomnost
ubli$uje. Ujist(te je, $e kdy$ se lidé miluji, nikdy nejsou rozd(leni, ani smrtí, a vy budete „v
mysli jen na dosah ruky“ od nich, a$ odejdou. Vysv(tlete, $e vás ze sv(ta duch% mohou chodit
nav#t(vovat. Jakmile je p'esv(d!íte, $e vám skute!n( ubli$ují, a $e nejste rozd(leni na v(ky,
takoví p'ivt(lení duchové obvykle okam$it( odejdou.
Pokud je t'eba p'esv(d!it p'ivt(lené o tom, $e oni nejsou hostiteli, m%$ete pou$ít zrcadla, do
kterého se podívají a uvidí obli!ej svého hostitele. M%$ete poukázat na to, jak moc se li#í od
jejich vlastního.
Abyste pomohli bytostem p'ekonat nej!ast(j#í obavu – z pekla – 'ekn(te jim, $e je tu odborník
na nábo$enství ze sv(ta duch%: kn(z, pastor, jepti#ka, rabín apod.
Pokud p'edpokládáte, $e duch byl nemocn" a (nebo) star", navrhn(te, $e ve sv(t( duch%
bude moci spát pohodln( mezi pokr"vkami a probudí se v nemocnici nebo na míst(, kde se o
n(j budou starat laskavé sest'i!ky a léka'i.
Pokud je u duch% podez'ení ze závislosti na alkoholu, drogách, nebo ze silného ku'áctví,
'ekn(te jim, $e ve sv(t( duch% budou mít v#echen alkohol, drogy, cigarety, které pot'ebují.
M%$ete poukázat na to, $e jejich bli$ní jim tyto látky dokonce ukazují. Z regresí, které jsem
provedla, vypl"vá, $e ve sv(t( duch% bytosti dostanou tyto drogy a potom jsou návyku
pozvolna zbaveny duchy-lé!iteli a duchy-léka'i.
U závislostí je velice u$ite!né pro hostitele, aby se vyvaroval látky, na ní$ je bytost závislá.
N(kolik dní to m%$e b"t velice obtí$né. Duchu to v#ak uká$e, $e pravd(podobn(ji získá danou
látku ve sv(t( duch%. Jedna bytost, která byla k pacientovi p'ivt(lená po !ty'icet let, ode#la,
proto$e uv('ila pacientovi, $e u$ se v $ivot( nedotkne ani kapky alkoholu.
P'ivt(lené bytosti se !asto obávají, $e p'estanou existovat, kdy$ opustí svoje hostitele. Je
zásadn( nutné p'esv(d!it je o tom, $e tomu tak není. Pouka$te na to, $e jejich zem'elí bli$ní
jsou velice $iví. Pora*te jim, aby je vzali za ruce a pocítili, jak jsou skute!ní. Pou$ijte vlastní
d%vtip. Ale p'esv(d!te je, $e jejich $ivot bude pokra!ovat!
M%$ete si na pomoc zavolat jakékoliv duchy. Nap'. duch mladého rebela m%$e odejít, kdy$
pro n(j p'ijde duch hezké dívky. Pokud p'ijde duch, kterého p'ivt(len" duch nemá rád,
zavolejte jiného. Duch jednoho mu$e pohrdal svojí $enou. Kdy$ ji uvid(l, odmítl s ní odejít. A
já jsem prost( upoutala jeho pozornost na n(koho dal#ího a on rychle ode#el. M%$ete si
vy$ádat duchy-sestry !i duchy-léka'e, aby podali sedativa !i uklid+ující injekce. M%$ete
po$ádat svatého Michala, Gabriela nebo Je$í#e, aby p'i#li.

Obecné pokyny
1. Provád(jte osvobození v dob(, kdy nebudete ru#eni. Vyhra*te si p%l hodiny, i kdy$ ve
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v(t#in( p'ípad% není tak dlouhá doba nutná. Sna$te se b"t maximáln( klidní a uvoln(ní.
P'ed osvobozováním byste nem(li po$ít alkohol ani drogy.
Za!n(te tím, $e se n(kolik minut uvol+ujete v pohodlném k'esle nebo na pohovce.
Zav'ete o!i a t'ikrát a$ !ty'ikrát se nosem pomalu zhluboka nadechn(te a vydechn(te.
P'e'íkejte si svoji oblíbenou modlitbu – Ot!ená# je zvlá#t( vhodn". Pokud v('íte v
n(jakou nábo$enskou postavu, jako je Je$í# Kristus, Buddha, and(lé apod., zavolejte je,
aby vám v této práci pomohli. Pokud jste orientováni metafyzicky, zavolejte si na pomoc
duchy-lé!itele. To v#e lze provést mentáln( nebo slovn(. M%$ete ov#em zjistit, $e je pro
vás snadn(j#í promlouvat nahlas.
Abyste se ochránili p'ed v#emi mo$n"mi negativními silami nebo bytostmi, je d%le$ité
vytvo'it si obrannou duchovní bariéru. Pou$ijte techniku Bílého Sv(tla (viz kapitola 15).
To provedete tak, $e si p'edstavíte malé slunce ve vlastním solárním plexu (kruhová
oblast t(sn( nad a pod pupkem). P'edstavte si, $e toto slunce vyza'uje osl+ující Bílé
Sv(tlo, které vás zcela obklopuje zá'ivou aurou, rozprostírající se asi na délku pa$e
kolem t(la v!etn( hlavy a nohou. Vtiskn(te si do mysli, $e tato aura vás zcela ochrání
p'ed negativitou nebo po#kozením.
Oslovte p'ivt(leného ducha, bu* v mysli, nebo nahlas, jak je vám p'íjemn(j#í, a to
laskav( a mile. Pokud ho znáte, oslovte ho jménem a vysv(tlete, $e jste si te* v(domi,
$e s vámi pob"vá.
Vtiskn(te mu do mysli, $e je nyní duchem, kter" s vámi pob"vá ve va#em t(le od doby
smrti svého t(la a p'ipome+te mu okolnosti jeho smrti. )ekn(te mu, $e jsme v#ichni
duchové a nikdy neumíráme, $e umírá pouze fyzické t(lo. Vysv(tlete, $e po své smrti se
nacházel mimo svoje fyzické t(lo, zcela p'i v(domí, a v tu dobu m(l p'ejit rovnou do
sv(ta duch%, kde na n(j !ekali jeho bli$ní. Namísto toho se p'ipojil k vám. Uve*te, $e
vás nev(domky po#kozoval tím, $e vám bral energii a mátl vás, proto$e nedoká$ete
rozli#it jeho my#lenky a city od sv"ch vlastních.
V tomto okam$iku upoutejte jeho pozornost na duchy jeho bli$ních, kte'í pro n(j p'i#li,
aby si ho odvedli dom% k sob(. Pokud p'edpokládáte, $e ur!itá osoba (matka, $ena) je
p'ítomna, pora*te mu, aby se po ní rozhlédl. )ekn(te mu, aby vzal sv%j „doprovod“ za
ruku a ode#el s ním. Vysv(tlete, $e má p'ed sebou báje!n" $ivot, $e bude pob"vat v
bezvadném t(le a $e je pro vás oba d%le$ité, aby ode#el, te* hned. Vysv(tlete, $e peklo
neexistuje a $e mu v této otázce poradí u!itelé ze sv(ta duch%.
Kdy$ bude odcházet, po$ehnejte mu a ode#lete ho pry! s láskou v srdci. ,astokrát se
p'itom pok'i$uji a proná#ím tato slova: „Odejdi te* ve jménu Otce i Syna, Je$í#e Krista, i
Ducha svatého. Jdi v pokoji, sv(tle a lásce s m"m po$ehnáním.“ M%$ete dr$et v pravé
ruce k'í$ a pohnout s ním dol% a pak doleva a p'etnout pomyslnou svislou linii doprava.
Nek'es&ané mohou pou$ít jakoukoliv vhodnou modlitbu nebo formulku.
Bu*te stále uvoln(ní. Pod(kujte sv"m duchovním pomocník%m a z%sta+te n(kolik
minut v klidu.

P$ehled hlavních argument%
1. Nejste ... (jméno hostitele).
2. Va"e t#lo je mrtvé.
3. P$ipojil jste se k ... (jméno hostitele).
4. Ubli&ujete sob# a ... (jméno hostitele).
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5. Va"i bli&ní jsou tady.
6. Budete v dokonalém t#le.
7. 'ádné peklo neexistuje.
8. Budete mít báje(n!, klidn! &ivot.
9. Jd#te v pokoji s m!m po&ehnáním.

Záznam
Následuje doslovn" záznam typického osvobození, které pou$ívám v ordinaci. N(kdy se
odchyluji podle toho, co o bytosti vím. Takovéto zm(ny popí#i pozd(ji v této kapitole. Pro
ilustraci jsem náhodn( pou$ila jméno Mary. Vy si dopl+te jméno hostitele nebo svoje vlastní.
,t(te pomalu a !asto d(lejte pauzy.

Technika osvobození
Jste tu s Mary, ale nejste Mary, $e? Jste n(kdo docela jin" ne$ ona. Máte jiné jméno, jinou
osobnost, jiné pot'eby a nápady a postoje. A byla doba, kdy jste $il ve svém vlastním t(le,
dlouho p'edtím, ne$ jste se p'ipojil k Mary. (Pauza.) Pokuste vzpomenout si na tu dobu.
Myslete na p'íjemnou událost, kdy$ jste byl je#t( ve svém vlastním t(le. (Dlouhá pauza).
A potom se tomu t(lu n(co p'ihodilo a ono zem'elo. (Pauza.) Kdy$ va#e t(lo zem'elo, zjistil
jste, $e vy sám $ijete, stejn( jako p'edtím, ale mimo svoje mrtvé t(lo. V tu chvíli jste m(l p'ejít
p'ímo do sv(ta duch%. Byli tu pomocníci, va#i bli$ní, kte'í p'i#li ze sv(ta duch%, aby vás
doprovodili do nového $ivota.
Ale místo toho jste z%stal ve fyzickém sv(t( bez svého vlastního fyzického t(la. (Pauza.) Snad
jste byl zmaten" a neuv(domil jste si, $e va#e t(lo zem'elo, a proto jste nechápal, co se to s
vámi d(je. (Pauza.) A tady jste se dopustil velice vá$né chyby, proto$e v tu chvíli se z vás stala
ztracená du#e. (Dlouhá pauza.)
Vzpomínáte si, jak jste se sna$il bavit se s lidmi, ale oni vám neodpovídali? Anebo kdy$ jste se
jich dotknul, zdálo se, $e si toho nev#imli? A zdálo se, $e se dívají p'ímo skrz vás, jako kdyby
v%bec nev(d(li, $e tu jste? Snad jste poci&oval obrovsk" zmatek – rozru#ení a osam(lost – a
frustraci, snad jste se na n( dokonce zlobil.
D%vod, pro! na vás nereagovali, je ten, $e jste neviditeln" duch. Nebyl jste v t(le, a tak vás
nemohli vid(t. Nev(d(li, $e tam jste. Nejde o to, $e by vás ignorovali, jenom zkrátka nev(d(li,
$e tam jste. (Dlouhá pauza.)
A potom jste se v jednu chvíli p'ipojil k Mary, a tím jste se dopustil je#t( hor#í chyby. Proto$e
do té doby jste toti$ ubli$oval jen sám sob(, tím, $e jste si zabra+oval $it báje!n" $ivot ve sv(t(
duch% se sv"mi bli$ními, kde by byly v#echny va#e pot'eby spln(ny. Ale kdy$ jste se p'ipojil k
Mary, za!al jste ubli$ovat je#t( i jí. To nejmen#í, co jste d(lal, bylo, $e jste vyu$íval její energie a
ona se pak cítila unavená. A mo$ná ji i matete, proto$e nedoká$e rozli#it va#e my#lenky, p'ání
a pot'eby od sv"ch vlastních.
Ur!it( byste necht(l, aby tohle d(lal n(kdo vám. Mo$ná jste si ani neuv(domil, $e Mary
ubli$ujete.
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Na#t(stí v#ak m%$eme vá# problém vy'e#it te* hned, proto$e jsou tu lidé, které máte
nesmírn( rád a kte'í vám dnes p'i#li na pomoc ze sv(ta duch%. (Pauza.) Jsou to lidé, o nich$
jste si myslel, $e u$ je nikdy neuvidíte, proto$e zem'eli, a p'esto tady jsou a vypadají naprosto
skv(le ... vypadají dokonce lépe, ne$ kdy$ jste je vid(l naposledy ... a na tvá'ích mají bla$en"
úsm(v.
Jsou moc rádi, $e vás vidí, proto$e si o vás d(lali velké starosti. Hledali vás a tou$ili po vás a
te* vás na#li a mají z toho velkou radost. (Pauza.) A natahují k vám ruce. (Pauza.) A te* vás
objímají a je to krásné, v'elé objetí. Dr$í vás v náru!í. V#imn(te si, jak je to skv(lé. (Dlouhá
pauza).
Te* vás dr$í za ruku. (Pauza.) Chci, abyste si pov#imnul, jak skute!né a pevné mají ruce. Kdy$
je tro#ku sev'ete, cítíte dokonce pod k%$í kosti. Je tomu tak, proto$e jsou ve svém t(le ducha.
T(lo ducha je stejn( skute!né a pevné jako fyzické t(lo. (Dlouhá pauza.)
Za pár okam$ik% opustíte Mary, a a$ tak u!iníte, zjistíte, $e jste ve svém vlastním t(le ducha.
(Pauza.) To je va#e právoplatné t(lo, které m%$ete pou$ívat tak dlouho, jak budete pot'ebovat.
(Pauza). A v ka$dém smyslu je to dokonalé t(lo. Je mladé a p'ita$livé – t(lo, které nikdy
nezestárne, nikdy nebude mít vrásky, nebude trp(t nemocemi a nic se v n(m nepokazí.
Pokud jste mu$ská bytost, budete v mu$ském t(le, silném a zdravém. Pokud jste $enská
bytost, budete v krásném, zdravém, mladém $enském t(le. (Dlouhá pauza.)
Te*, pokud se náhodou bojíte, $e p%jdete do pekla, chci, abyste v(d(l, $e je tu n(kdo ze sv(ta
duch% – u!itel nábo$enského vzd(lávání – kter" vám vysv(tlí, $e se není !eho bát, proto$e nic
takového jako peklo neexistuje. Pokud jste byl vychován jako katolík, je tento u!itel jepti#ka
nebo kn(z. Pokud jste protestant, je to pastor va#í vlastní denominace. Pokud jste -id, je tato
bytost rabín. Práv( ten, koho pot'ebujete, je tady a vysv(tlí vám, $e se nemusíte v%bec ni!eho
bát! (Dlouhá pauza.)
A te* je !as, abyste postoupil do svého báje!ného nového $ivota. Dr$te za ruku svého bli$ního
a pokud chcete, tak i svého pomocníka, a v(zte, $e za pár okam$ik% budete v tamhletom
Sv(tle. (Pauza.) Snad ho vidíte v dálce, mo$ná se k vám p'ibli$uje. Je od vás vzdáleno jen
n(kolik sekund. A vy se do n(j ubíráte, ruku v ruce se sv"m bli$ním. A v tu sekundu, kdy do
n(j vstoupíte, budete ve svém novém, dokonalém t(le. A$ p%jdete do Sv(tla, za$ijete n(co, co
se slovy popsat nedá a co je krásné a nádherné. Je to nepopsateln( ú$asné. Budete se cítit
zcela milován a p'ijímán. (Dlouhá pauza). ,eká na vás krásn" $ivot. Budete se spoustou sv"ch
bli$ních, s rodinou a s p'áteli. U$ nebudete osam(l". To nejhor#í je za vámi. Te* jste v po'ádku
– a to nejlep#í na vás !eká. (Dlouhá pauza.)
Te* je !as, abyste ode#el. -ádám Mary, aby vám v duchu prominula v#echno, !ím jste jí ublí$il.
(Pauza.) A te* jd(te s na#ím po$ehnáním a s na#í láskou, a jd(te ve jménu Otce i Syna, Je$í#e
Krista, i Ducha svatého, jd(te v pokoji, v porozum(ní a v lásce. (Ud(lejte ve vzduchu znamení
k'í$e.) Nek'es&ané mohou pou$ít jakoukoliv vhodnou modlitbu nebo formuli.

Záv#rem
B(hem tohoto postupu m%$ete vy nebo osoba, jí$ pomáháte, pro$ívat nejr%zn(j#í intenzivní
emoce v!etn( smutku, zlosti nebo strachu, ale kdy$ p'ivt(len" duch nakonec odejde, tém('
v$dy se dostavuje hlubok" pocit pohody. N(kdy se napjaté t(lo uvolní, s povzdechem úlevy a
s velk"m radostn"m úsm(vem. Kdy$ vidíte nebo poci&ujete, $e se s vámi d(je práv( toto,
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m%$ete si b"t jisti, $e se vám povedlo osvobození.
Mnoho lidí popisovalo pocit, jako by z nich n(co „odplulo“ hlavou, nebo jako by se „dralo“ ven
t(lem, hrudníkem, p'ípadn( jinudy. N(kte'í dokonce vidí duchy, jak odcházejí ruku v ruce se
sv"mi bli$ními a jdou k jasnému Bílému Sv(tlu. N(kdy se nedostaví $ádn" pocit, kter" by jasn(
ozna!oval odchod bytostí, spí#e jen v(domí jejich odchodu – osoba poci&uje lehkost, úlevu
nebo pozitivní zm(nu.
N(kte'í tvrdí, $e prost( jen „v(dí“, $e se kone!n( osvobodili od posedlosti. V jin"ch p'ípadech
neexistuje $ádná známka, $e duch ode#el, ale následná zm(na je pozoruhodná.
Kdy$ jsme dokázali provést osvobození, je d%le$ité, abychom oprostili svou mysl od duch% co
nejvíce po n(kolik následujících dní. Tím, $e bychom na n( mysleli, by se vytvá'ela mo$nost,
$e je p'itáhneme zp(t, pokud neode#li úpln( do Sv(tla. Kdykoliv si na n( vzpomenete,
po$ehnejte jim a znovu se utvr*te v tom, $e ode#li, a potom zám(rn( myslete na n(co jiného.
To je d%le$ité, pokud se jedná o duchy lidí, které jste hluboce milovali. Znám p'ípady, t"kající
se p'edev#ím zem'el"ch rodinn"ch p'íslu#ník%, kdy d'ív(j#í hostitelé neuvá$en( znovu p'itáhli
duchy zp(t.
Úsp(#nost osvobození závisí na ochot( duch% odejít. Ve v(t#in( p'ípad% bude úsp(#né
okam$it(, bez ohledu na to, jak dlouho posedlost trvala.
,asto m%$e odchod ducha, a& u$ se jedná o bli$ního nebo o cizího !lov(ka, vy$adovat
opakovaná osvobození.
N(kdy je osvobození !áste!n( úsp(#né – duch odejde, ale nejde do Sv(tla nebo do sv(ta
duch%. Duch pouze vyklouzne z t(la a z aury, ale z%stává u b"valého hostitele nebo se
potuluje v okolí jen proto, aby se pozd(ji vrátil. Potom je zapot'ebí dal#ího osvobození, se
siln"m d%razem na spojení ducha s jeho bli$ními.
V takov"ch p'ípadech je nutné upozornit duchy na to, $e jsou stále je#t( ve fyzickém sv(t(, $e
neode#li tam, kam m(li n(k"m doprovázeni odejít, a $e tím p%sobí problém. N(kdy se po
takovémto v"padku bytost vrátí nesmírn( vyd(#ená. Zjistila jsem, $e v t(chto p'ípadech jsou
pak obvykle ochotni odejít.
Jeden zvlá#t( fascinující p'ípad dokazuje tento jev. Nazvala jsem jej syndrom „poslední #ance“,
uvidíte pro!.
Roger za mnou p'i#el, proto$e trp(l nesmírn"m pocitem pod'adnosti a neschopnosti
uspo'ádat si $ivot podle sv"ch p'edstav. M(l velice konkrétní a p'etrvávající problém, nutkání
nav#t(vovat prostitutky v místních „masá$ních“ salonech alespo+ jednou denn(!
Po jednom sezení jsme zjistili p'í!inu: bytost jménem Bill, posedlá sexem. Provedli jsme
osvobození a Bill ode#el se svojí $enou, která pro n(j p'i#la ze sv(ta duch%.
P'i dal#ím sezení, v úter" dopoledne, vypadal Roger sklí!en(.
„Pro$il jsem p(t a p%l dne svobody. V%bec se mi necht(lo zajít za prostitutkou. Nemohl jsem
tomu uv('it. Odjel jsem na víkend se svou p'ítelkyní. Sex byl v po'ádku – a v norm(, jenom
dvakrát. Ale kdy$ jsem ji odvezl dom% v ned(li ve!er, spadlo to na m( jako balvan. .el jsem do
nejbli$#ího masá$ního salonu. Od ned(le jsem m(l !trnáct orgasm%, s prostitutkami anebo
masturbací. Je to hor#í ne$ kdy d'ív! To – osvobození – nezabralo.“
Ujistila jsem ho, $e zabralo, ale $e neprob(hlo kompletn( a $e „ná# p'ítel“, Bill, se musel vrátit.
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V hypnóze Bill provinile p'iznal, $e se man$elce vymanil, proto$e si myslel, $e u$ nikdy nebude
mít sex. Vypráv(l o tom, jak se potuloval po San Jose a p'em"#lel, co má d(lat. Rozhodl se, $e
se znovu p'ipojí k Rogerovi a je#t( naposledy se roz#oupne, proto$e tu#il, $e p'í#t( ho
p'esv(d!ím, aby ode#el nadobro. A tak taky ud(lal. (Proto jsem to pojmenovala syndrom
„poslední #ance“ – vid(la jsem duchy ku'ácké, pijácké, ob$erné, jak se sna$í uchvátit
maximum, proto$e v(d(li, $e brzy odejdou.)
Bill ochotn( ode#el se svou $enou, kdy$ mu 'ekla, $e se s ním chce milovat, a dodala, $e
„kvalita je d%le$it(j#í ne$ kvantita“.
Jeden z trumf%, kter" si schovávám jako poslední, je záruka, $e se duch m%$e vrátit z Bílého
Sv(tla, pokud bude chtít. Zd%razním, $e musí dojít do Sv(tla a $e to m%$e brát jako prázdniny
– se zpáte!ním lístkem, kter" m%$e pou$ít. Zd%razním zárove+, $e si to m%$e vyzkou#et na
deset minut, pokud chce, a vrátit se zpátky. Kdy$ tohle d(lám, dovolím se pacienta. ,asto se
jedná práv( o to, $e p'ivt(lené bytosti pot'ebují p'ekonat strach z odchodu. Pou$ívám to
z'ídka, ale funguje to! Pokud se p'esto vrátí, p'esv(d!ím je, $e nedo#ly a$ do Bílého Sv(tla,
aby to zkusily znovu, proto$e te* v(dí, $e se mohou vrátit. Podruhé se to poda'í tém(' na sto
procent.
N(kdy se n(jak" duch vrátí a schovává se. ,asto se jedná o rodi!e !i prarodi!e – !lena rodiny,
kter" si myslí, $e je zvlá#tní p'ípad. V takov"ch situacích oslovuji a pracuji s t(mito duchy
p'ímo, dokud nakonec neodejdou se sv"mi bli$ními.
Zvlá#t( tvrdohlavé bytosti mohou pot'ebovat pomoc odborníka. To je p'ípad, kdy m%$e velice
pomoci médium nebo duchovní zab"vající se metafyzikou. Nebo&, je-li vá# vlastní duchovni
nebo kn(z znal" v(ci a ochotn" vám asistovat, m%$e to p'edstavovat nesmírnou pomoc,
proto$e duch bude pravd(podobn( reagovat na jeho autoritu jako bo$ího posla.
V pr%b(hu osvobozování je velice d%le$ité dát najevo, $e je berete vá$n( – i kdy$ tomu
nev('íte, tva'te se jakoby ano. Pozd(ji, kdy$ osvobození prob(hne, m%$ete b"t skepti!tí a
analyti!tí, jak jen chcete. Ale v pr%b(hu osvobozování, i kdy$ nejste p'esv(d!eni, $e vy nebo
osoba, u ní$ provádíte osvobození, jste hostiteli, dove*te proces zám(rn( a$ do konce.
Nem%$e vám to u#kodit a bez ohledu na vá# názor m%$e p'ivt(lená bytost skute!n( odejít.
Nikdy na sebe nep'ebírejte duchy jin"ch hostitel%, abyste jim ulevili od jejich b'emene – jako
akt sebeob(tování, proto$e byste se skute!n( stali ob(tí – a posedlost by mohla trvat po cel"
vá# $ivot! M%$ete pomoci, ani$ byste ublí$ili sob(. A pokud nem%$ete pomoci vy, vyhledejte
profesionální pomoc.
M!jte prosím na pam!ti, "e ani já, po tisících proveden#ch osvobození, si nejsem stále stoprocentn!
jistá, "e existují duchové. Ale funguje to!
Text je p'evzat z knihy Dr. Edith Fioreuvé – Tajemství zbloudil!ch du"í, AMICUS, 1996
-ilina.
Tato kniha nenahrazuje pot$ebnou léka$skou nebo psychologickou pomoc, je jen mo"n#m
fascinujícím odhalením mo"né p$í%iny vzniku problém& narkomanie, alkoholizmu, depresí,
sexu a homosexuality, rozdvojené osobnosti, nez$ízen#ch vá'ní a zlozvyk&, sou"ití, potla%en#ch
osobností a mo"nost jejich $e'ení zp&sobem, o jakém se nám dosud ani nesnilo.
Dr. Edith Fioreová slo$ila doktorát z klinické psychologie na univerzit( v Miami. Zájem
o hypnózu poprvé projevila, kdy$ se zú!astnila pracovního seminá'e o autohypnóze
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v institutu Esalen, a od roku 1973 za!ala pou$ívat hypnózu v terapii.
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