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Hiteles lelki segítség egy olyan nőtől,

aki átélte párja elvesztését, és újra magára talált.

 

 

 



 

 

 

 

ELVESZÍTETTED A PÁRODAT?

Hogyan legyél túl a gyászon, és kezdd újra?

 

TALPRA TUDSZ ÁLLNI!

 

Rendhagyó lelki segítőkönyv Neked,

aki elveszítetted párodat,

és szeretnél újra talpra állni.

 

 



BEVEZETŐ, AMI ELŐSZÖR IS SZERETNE
„MEGBARÁTKOZTATNI” A SZÓVAL:

HALÁL

 

Életünk  legnehezebb  időszaka,  amikor  a  szeretett  személyt,  párunkat,
szüleinket,  gyerekünket,  vagy közeli  rokonunkat,  barátunkat örökre elveszítjük.
Igen nehéz ezt megfelelő lelkierővel végigcsinálni és feldolgozni, akkor, amikor
legbelül úgy érezzük:

nincs tovább, minden elveszett.

 

Talán  merész  és  hálátlan  feladat  ennyire  érzékeny  témát  érinteni.  Kicsit  olyan,  mintha
távollétedben a lelked legmélyebb zugában próbálnék kotorászni és ott meglelni az elrejtett és kicsit
talán dédelgetett fájdalmaidat.

 

Meg kell tennem mégis, úgy érzem, mert nagyon szeretnék segíteni. Én, aki átéltem azt, amiről
ebben a rendhagyó könyvben szó lesz. Tulajdonképpen kicsit saját magamat is feltárom ezzel, de ez
a kitárulkozás egyáltalán nem öncélú, ez miattad, a te kedvedért van. Hogy neked könnyebb legyen
egyrészt  elviselni,  átélni  és  kicsit  megrövidíteni  azt  az  időszakot,  ami  -  nem  megfelelő
„gyógykezelés”  hiányában-  akár  hosszú  évekig  is  eltarthat.

 

A halál nem egy hálás téma, mert senki nem szereti ezt a szót sem hallani, sem kimondani.
Milyen érdekes, hogy a tévében, rádióban pedig minden lelki -és szívfájdalom nélkül végignézzük és
hallgatjuk a napi szinten kiáradó krimiket és rémhíreket, az akciófilmeket, a kékfényt, stb.

Úgy tűnik,  hogy a  filmekben,  az  akciósorozatokban és  a  hírekben mindennapos és  kelendő
árucikk a halál…

 Csak így, a saját életünkre vonatkoztatva borzadunk és rettegünk magától a szótól is.

( Édesapám jelenlétében például ki sem lehetett ejteni a halál szót, mintha azzal, hogy pusztán
kimondjuk, megidéztük volna annak láthatatlan árnyát, ami egy óvatlan pillanatban majd lecsap ránk
.

Nos, valójában így is történt, bár csak sokkal később, és azóta már édesapám is bizonyára tudja,
hogy a halál nem is olyan borzalmas dolog, csak mi színezzük feketére magát a szót is.) Sötéten és
fenyegetőn lebbenő köpönyeges alakot vetítünk magunk elé, aki félelmetes bárdjával könyörtelenül
lesújt…

 



Mielőtt nekikezdenél a könyvnek, a legfontosabb teendőd, hogy változtasd meg az önmagadban
alkotott  képet magáról  a halál  fogalmáról és a lelki  szemeid előtt  megjelenő, az önkéntelenből
felbukkanó képről.

Emiatt  elég  sok  képet  szerkesztettem  bele  a  szövegbe,  hisz  fontosnak  tartom  a  szép  és
megnyugtató képekkel történő illusztrációt.

 

Először és mindenekelőtt töröld el a képet a mindenhol általánosan ábrázolt fekete köpönyeges
halálképről ( a képet most szándékosan nem is teszem be, nehogy véletlenül is arra asszociálj !! )

 

Helyette  most  rögzítsd  az  agyadban  az  alábbi  fotókat,  és  gondolatban
párosítsd hozzá a halál jelentését !

 

EZ  FONTOS,  MERT  HA  A  JÖVŐBEN  BÁRMIKOR  GONDOLSZ  MAJD  A  SZERETTED
ELVESZTÉSÉRE,  AKKOR  EZEK  A  KÉPEK  FOGNAK  BEUGRANI,  EGY  ÁRNYALATTAL
KELLEMESEBB  ÉRZETET  ALKOTVA  BENNED  !

Képzeld el, hogy ő most ezen a gyönyörű helyen van !

 

 

 

Talán egy ilyen angyal van most vele..  

 

 

 

 

 



Csodás hely egy mennyi sétára..

Igen, ez itt ő is lehet, a világ tetején!

 

Tehát nem feltétlenül szükséges, hogy a halál egy félelmetes képet hordozzon a fejedben !!

 

Hogy miért írok segítő kézikönyvet éppen a halálról ?
 

Mindig is volt bennem egy vágy, hogy segítsek az embereknek valamilyen formában, de sokáig
nem jöttem rá, hogyan, és milyen területen tudnám ezt megtenni. Aztán idővel rájöttem, igaz, csak
sok idő elteltével, és ahhoz nekem is igencsak le kellett merülnöm a mélybe…

Számos emberrel találkoztam életem során, akik arról beszéltek nekem, elveszítették szeretteiket
,  és  utána sokáig  pszichiáterhez  járnak (  hasztalanul)  –  mert  képtelenek voltak  feldolgozni  és
elengedni őt . Ragaszkodnak hozzájuk , és a fájdalmukhoz is, mintha valamiért félnének elengedni
ezeket az érzéseket.

 

Azt gondolom, hogy a fájdalmat egy darabig ( és csakis egy darabig ! ) igenis át és meg kell élni,
nem lehet megúszni, „elsinkófálni”,és nem is szabad!

Ha nem engeded először magadba, ha nem teljes szíveddel a fájdalom felé fordulsz, minden egyes
sejteddel  megélve  azt,  akkor  utána  nincs,  amit  elengedj,  amitől  utána  szeretettel  meg  –és
fölszabadulj. Tehát nem kell az érzéseket elnyomni.

Nem ez a cél.

 

Ennek a könyvek kettős célja van:
 

Magának a halál szónak a képét és a jelentését némileg átírni a lelkünkben, legalább egy kicsikét
félmosolyos árbocra engedve. Emiatt  is  van a könyvben sok gyönyörű kép, amiket direkt azért
választottam, hogy a fejedben kialakult félelmetes halálkép kicsit elfogadhatóbbá, megnyugtatóbbá
változzon.

 

2 . Az intenzív, küszködős, önkínzó és romboló fájdalom egy idő után lágyan

átforduljon egy bölcs , elfogadó megértésbe és mosolygós szeretetbe.

 

Ha e könyv végére kicsit is elértem ezt a célt, én már boldog vagyok, hogy segíthettem neked.



 

 

Hogyan alkalmazd az itt leírtakat ?
 

A lényeg, hogy SEMMIT NE ERŐLTESS !

 

Ha a valamelyik általam javasolt , és magamon kipróbált tanácsot olvasva ösztönös ellenérzésed
támad,  akkor azt  egyelőre hanyagold !  Jelöld meg azt  a  részt,  és  egy idő után,  ha majd újra
visszatérsz rá, talán egy fokozattal visszaesik az ellenérzés-műszered mutatója.

Akkor esetleg újra megpróbálod.

Csakis azt tedd, ami neked most jó érzés, ami még fájdalmadban is egy enyhe, finom rózsaillatot
áraszt szét a lelkedben!

 

A jó hír, hogy nem kell pszichiáterhez járnod, mivel minden képességed megvan saját magadban,
ami képes arra, hogy meggyógyítsa lelkedet . A kérdés, hogy akarod –e

De ha ezt a könyvet olvasod, akkor nyilván feltételezzük, hogy így van, és hogy ezért tenni is
hajlandó vagy .

 

 

 



1. fejezet A KÍNZÓ FÁJDALOM GYORS CSITÍTÁSÁNAK
NÁLAM BEVÁLT MÓDSZEREI

 A fájdalom feldolgozásának módja és ideje természetesen minden embernél egyedi,  viszont
egyvalami biztosan közös: az intenzív szenvedés periódusán mindenki túl szeretne jutni , és
lehetőleg minél gyorsabban. 

Most egy kis lelki segítséget szeretnénk nyújtani neked, aki éppen most vagy
párod elvesztése utáni mély fájdalom sűrűjében, és nem találod a kiutat.

Először is, a  lehető legfontosabb ilyenkor, hogy NE HAGYD EL MAGAD! 

Most úgy érzed, hogy világ legboldogtalanabb embere vagy, de kérlek, hidd el, hogy nincs olyan
ember, aki ezen ne menne keresztül, és csakis rajtad, a te lelkierődön múlik, hogy a heveny fájdalom
meddig fog tartani. Ezt jegyezd meg.

 

 

AMIK  NEKEM  SEGÍTETTEK,  ÉS  NEKED  IS  JÓ  SZÍVVEL
AJÁNLOM:

 

 

Keress és tegyél ki közös fotókat róla a lakás minden zugába.
 

Ez azért fontos, mert így icipicit úgy érezheted, hogy még mindig veled van.

Ez egyáltalán nem egészségtelen, vagy „beteges”, hanem a hirtelen sokk okozta elválást

enyhíti. Ha ránézel a képre, próbálj meg rámosolyogni, és beszélni hozzá.

Az én párom egyik pillanatról a másikra ment el. A részletek taglalása nélkül, amikor
hazaértem, szinte gondolkodásképtelen állapotban, ösztönösen legelső dolgom az volt, még
kabátban, hogy az összes fényképalbumot előszedtem, és vad kétségbeesésben szedtem elő
a legkülönbözőbb képeket róla, és sok olyat, amin együtt vagyunk. Ezeket gyorsan kitettem
a lakás különböző pontjaiba, szobába, étkezőbe, konyhába, fürdőbe.

Ez , ha csak kis mértékben is, de némileg megnyugtatott. Kicsit újra ott volt, még velem
volt,  bár  én valahol  tudtam azt  is,  hogy a  lelke ténylegesen velem van,  csak még túl
kétségbeesett voltam ahhoz, hogy ezt valóságosan is átérezzem.

Tudtam, a szeretete nem ment át a túloldalra, és hogy folyamatosan velem van, mint egy



sugárzó,meleg fénynyaláb. – körülölel, megérint, megsimogat . És veled is ott van eltávozott
párod, hidd el!

 

 

* Az esti lefekvés és a reggeli felkelés kínja az Ő hiányával, tudom, szinte elviselhetetlen.  Én pl.
végkimerülésig néztem este a tévét, éjfél után lefeküdtem, és közben még sokáig

szólt halkan a rádió. Amikor elálmosodtam, és egy enyhén bódult állapotba kerültem,

akkor kapcsoltam csak ki, így nem marcangoltak annyira a saját gondolataim. Ha nem is

tudtam mélyen aludni, valamennyit azért sikerült pihennem.

A reggelek, ha lehet, még rosszabbak voltak. A felébredés és a felkelés nélküle, amin csak rontott
az a felismerés, hogy ezentúl ez már mindig így lesz.

Egyvalami viszont segített ebben:

Azt képzeltem, hogy ő most egy csodálatos , napfényes, de igen távoli szigetre utazott

el, ahol fantasztikusan érzi magát, de sajnos, mivel ott nincs telefon, és semmilyen

más összeköttetés nincs, így nem tudunk kommunikálni.

 

Elképzeltem, hogy ő most ott ringatózik a víz kékjében, a napfény sárga sugarai között lebeg,
nagyon boldogan, gondtalanul ! ( jóval gondtalanabbul, mint én…)  Tudtam, éreztem, hogy boldog,
és bár szeret engem továbbra is, nem vágyik vissza a földi valóságos létbe. Miért is tenné ? Ahová ő
került, ott csak béke és szeretet van.

 

Kérlek,  ha te egy nagyon „reális” típus vagy,  aki  egyáltalán nem hiszel  a halál  utáni  lélek-
létezésben, akkor is legalább próbáld meg elképzelni . Legalább annyit, hogy ő egy olyan helyre
utazott most el, ahol csodásan érzi magát, és nem jön vissza. Ha igazán szereted őt, akkor ez a
tudat kicsit meg kell, hogy vigasztaljon. Hisz a szeretet éppen arról szól, hogy a másik érdekét
nézzük önzetlenül, és annak örülünk, ami neki jó!


