Żałoba a kontakty ze zmarłymi
– dziesięć zasad

Windbridge Institute jest niezależną organizacją badawczą,
skupioną na poznawaniu możliwości ludzkiego ciała, umysłu i
duszy, próbującą ustalić jak zgromadzone rezultaty badań mogą
najlepiej służyć wszystkim żyjącym istotom.
Pracami instytutu kieruje dr Julie Beischel (PhD), która
zajmuje się badaniami mediumizmu od 10 lat. Uzyskała ona tytuł
doktora z dziedzin farmakologii i toksykologii oraz mniejszy
doktorat z dziedziny mikrobiologii i immunologii na
Uniwersytecie Arizona w 2003 r.
Głównymi obszarami badań instytutu Windbridge są:
– Podstawowy program badawczy z zakresu parapsychologii i PSI,
w którym badane są tradycyjne parapsychologiczne tematy (np.
telepatia, prekognicja, jasnowidzenie i wpływ myśli na
materię)
– Badania nad hipotezą życia po śmierci, według której
świadomość trwa nadal po śmierci ciała fizycznego
– Świadomość zwierząt – badania różnych fenomenów jak:
psionika u zwierząt, więź człowiek- zwierzę, przetrwanie
świadomości zwierząt po śmierci.
Julie Beischel była często proszona o rady i sugestie
dotyczące kontaktowania się z duszami zmarłych bliskich za
pośrednictwem medium. Napisała książkę Ważne przekazy
(Meaningful Messages), w której dostarcza praktycznych
wskazówek ludziom zainteresowanym uzyskaniem przekazu poprzez
medium. Przekazuje dziesięć rad, które powinny pozostać w
pamięci osób przygotowujących się do wizyty u medium.

W dokumencie tym autorka określa naszych ukochanych, którzy
odeszli z tego świata mianem “odcieleśnionych”. Zapewnia, że
jest to termin łączący w sobie szacunek i precyzyjne
określenie stanu naszych bliskich.
Rady te można streścić następująco:
1. Bądź cierpliwy
Nie śpiesz się z kontaktem, gdyż do końca nie wiemy (jak pisze
autorka) czy nasz bliski jest już do niego gotowy. Należy
pamiętać, że odcieleśniony może potrzebować czasu na
przystosowanie się do nowej sytuacji. Jeżeli dla nas –
żyjących – śmierć bliskich jest szokiem, to możemy założyć, że
jest nim także dla osób odcieleśnionych. W praktyce badawczej
Windbridge Institute stosowana jest zasada, że kontakty
mediumiczne prowadzone są nie wcześniej niż po roku od śmierci
osoby odcieleśnionej.
2. Wybierz mądrze
Niestety, jak w każdej profesji, także wśród osób zajmujących
się zawodowo mediumizmem znajdują się osoby bez skrupułów.
Historia mediumizmu pełna jest przypadków oszustw.
Osoby będące w żałobie są podatne na oszustwo. Zrobią prawie
wszystko, by usłyszeć swoich bliskich, stanowią łatwy cel dla
wszelkiej maści szarlatanów.
Dlatego bardzo istotny jest wybór odpowiedniego medium.
Autorka broszury proponuje, aby pragnący nawiązania kontaktu z
medium poszukał dobrych rekomendacji na jego temat, poradził
się organizacji lub stowarzyszeń, które są wiarygodne. Ponadto
istotne jest, aby poprosił o pomoc naszego odcieleśnionego
bliskiego, by pomógł mu przez natchnienie, myśli i drobne
wskazówki wybrać odpowiednią osobę.
Należy pamiętać, że medium nie musi być w twoim mieście,
kraju, by uzyskać dobry kontakt mediumiczny. Kontakty ze
zmarłymi prowadzone z medium przez telefon mogą być bardziej

efektywne, niż te prowadzone twarzą w twarz z kilku powodów: –
unikanie tak zwanego “zimnego odczytu” (świadomego lub
nieświadomego) czyli odczytywania pewnych informacji z naszego
sposobu zachowania się, stroju, mowy ciała, reakcji na
udzielane odpowiedzi. Medium może się bardziej skoncentrować w
odosobnieniu i w komfortowym dla siebie otoczeniu.
3. Poproś swojego odcieleśnionego bliskiego, by tam był
Przed kontaktem powiadom swojego bliskiego, że chcesz się z
nim skontaktować i że masz nadzieję na jego uczestnictwo w tym
kontakcie. Możesz to zrobić, gdy ustalisz już datę i godzinę
kontaktu lub zaraz przed rozpoczęciem kontaktu. Możesz tego
dokonać poprzez wypowiedzenie swojej intencji w myślach lub
jako część modlitwy.
Ten krok przekazuje Twoją intencję i wolę skontaktowania się z
odcieleśnionym, do opiekunów i samego bliskiego.
4. Pamiętaj, że proces mediumiczny u każdego medium może być
inny
Niektóre media rozpoczynają kontakt poprzez medytację,
modlitwę lub wygłoszenie intencji. Często ma to miejsce przed
samym kontaktem, lecz jeśli jesteś przy tym obecny zaakceptuj
te formy jako niezbędną część procesu.
5. Dostarcz minimum informacji
Aby uniemożliwić stosowanie “zimnego odczytu”: świadomego lub
nieświadomego , należy ograniczyć dostarczane informacje do
minimum. W badaniach Windbridge Institute dostarcza się medium
jedynie imię osoby odcieleśnionej.
W trakcie kontaktu powinniśmy się ograniczyć do odpowiadania
na pytania medium, jeżeli takie zada poprzez zwroty: “tak, to
ma sens”, “nie to jest nieprawidłowa informacja”, “nie jestem
pewny”, “może” – trzeba starać się unikać dopowiadania
kolejnych informacji.

6. Zapamiętaj, że nawet najlepsze medium (oraz odcieleśniony)
nie są idealni.
Medium może otrzymywać informacje poprzez wszystkie zmysły.
Może widzieć obrazy, czuć zapachy, słyszeć słowa. W tej
komunikacji istnieją warstwy symboliczne i interpretacja
otrzymywanej w ten sposób komunikacji. Czasami medium może być
korygowane w swoich interpretacjach przez komunikującego się
odcieleśnionego. Z tego powodu informacje dostarczane przez
medium nie są idealne i stuprocentowo trafne.
Czasami kontakt nie udaje się. Prawdopodobnie nie każde medium
i odcieleśniony mogą współpracować, dlatego ważne jest, by
prosić odcieleśnionych bliskich o inspirację w wyborze medium.
Są także przypadki, w których odcieleśnieni wydają się
odmawiać kontaktu nawet mediom, które w sposób powtarzalny i
częsty dokonywali kontaktów na prośbę innych osób. Może to
oznaczać, że odcieleśniony uważa, iż osoba chcąca z nim
skontaktować nie jest na to gotowa. Często się tak dzieje w
przypadku rodziców dzieci, które zmarły niespodziewanie lub
gwałtownie. Zapamiętaj, że jeżeli twój bliski nie stawi się do
kontaktu, może to oznaczać, że sam wymagasz jakiegoś
dodatkowego leczenia /kuracji/, zanim nastąpi kontakt.
7. Weź pod uwagę, że jesteś w żałobie
Proces przeżywania żałoby jest rodzajem odmiennego stanu.
Wszystkie zmysły, potrzeby, wspomnienia są pod wpływem żałoby.
Osoby w żałobie mają tendencję do zapamiętywania przekazów,
jako bardziej trafnych niż były w rzeczywistości. Jednocześnie
wykazują tendencję do zapominania o mylnych informacjach.
Rozważ konsultację z psychologiem o otwartym spojrzeniu na
świat. Wspólnie zastanówcie się, czy jesteś gotowy(a) na
kontakt mediumiczny.
8. Udokumentuj całą przekazaną informację i przejrzyj ją
później
Kontakt poprzez medium z bliskimi, którzy odeszli , jest na

pewno doświadczeniem niezwykłym, pełnym emocji, które mogą
sprawić, że nasz odbiór informacji i jej ocena mogą być
utrudnione lub zaburzone. Dobrą praktyką jest, aby w trakcie
seansu skupić się na rejestrowaniu wszystkich informacji.
Ważne jest, by po pewnym czasie, gdy emocje już opadną,
ponownie przeczytać (przesłuchać) i jeszcze raz przeanalizować
otrzymane informacje.
9. Nie twórz kodów lub próśb o dowód
Przygotowanie zestawu pytań, na które odpowiedzi zna jedynie
nasz bliski oraz my, wydawałoby się rozsądne, jednakże taka
strategia jest wadliwa.
Dla odcieleśnionego niemożliwe może być udzielanie odpowiedzi
na skomplikowane, numeryczne lub z jakiegoś innego powodu
trudne pytania. Być może po przejściu do świata duchowego,
odcieleśnieni zapominają część informacji, które znali za
życia. Może po prostu oni tego nie lubią? Te różne czynniki
mogą sprawić, że przepytywanie odcieleśnionego nie przyniesie
spodziewanych skutków.
Bądź pewny, że w trakcie seansu twój bliski dostarczy
informację, która będzie go unikalnie identyfikować.
10. Zanotuj lub poproś o udzielenie informacji, jak możesz
wchodzić w interakcję
zakończeniu seansu.
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Jednym z głównych celów spotkań mediumicznych jest
ustanowienie
pewnej
relacji
z
naszymi
bliskimiodcieleśnionymi, gdzie będzie możliwa kontynuacja komunikacji
już po zakończeniu seansu z medium. Jest to bardzo ważne, gdyż
osoby będące w żałobie mogą łatwo uzależnić się od pomocy
medium.
Często informacje o symbolach lub znakach, których
odcieleśniony może używać w kontaktach z nami, są przekazywane
w trakcie seansu. Jeżeli tak się nie stanie, należy zadać

pytanie o sposób, w jaki będzie się z tobą komunikował.
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Przeczytaj też artykuł: Kim jest medium ?

