
 

 

 

 





 

 



 

 
 

 

 
 



Az a célom, hogy e kiadványt, mely az „Élet a halál után, lélekvándor-
lás” című előadás-sorozat anyagából készült, eljuttassam a magyar-
országi zsidósághoz, megismertetve a tudományos bizonyítékok so-
kaságát arra vonatkozóan, hogy van élet a halál után!

E kiadvány számos különleges információt tár fel, melyek egy ré-
szét az emberiség csak a világ teremtése után több ezer évvel, a tech-
nológiai fejlődés következtében fedezett fel. A modern tudományok, 
az új technológiai és elektronikai eszközök segítsége nélkül nem vál-
hattak volna nyilvánvalóvá mindazon ismeretek, amelyeket a Tóra 
már évezredekkel korábban feltárt előttünk.

Nem lehet kétségünk afelől, hogy a TáNáCH minden más ténye-
zőnél erősebb hatást gyakorolt emberi kultúránkra és történelmünk-
re: az univerzális értékek, az igazság, a társadalmi rend és a morál tel-
jesen más lenne a Tóra nélkül!

Mégis a mai világban, sajnos, sok ember számára a tudományok és 
a kutatások eredményei mellett, a Tóra nem számít érdemlegesnek, 
még a tudományos kutatások Tórát igazoló eredményei ellenére sem!

Íme, tessék, nemzedékünk most egy igazi forradalmat láthat ezen a 
területen! Ebben a kiadványban a kedves Olvasó számára a tudomány 
különböző területeiről származó eredmények és példák sokasága ke-
rül bemutatásra, amelyek megtalálhatóak az írott és a szóbeli Tórában!

Fordítóként bízom benne, hogy az Örökkévaló segítségével ezek 
az izgalmas információk még mélyebb tanulásra késztetik a ked-
ves Olvasót, és végül arra a világos következtetésre juttatja el, hogy 
 világunk a Teremtő által lett megalkotva egy bizonyos cél érdekében. 
Mindezt a tudásanyagot pedig az Örökkévaló átadta Izrael népének a 
Szináj-hegyi kinyilatkozás alkalmával.

Hasznos olvasást és kellemes időtöltést kívánok!

Czink Moshe (Tomi)



Ezt a kiadványt áldott emlékű drága szüleim és 
a feleségem családjában elhunytak emlékére ajánlom.

Áldott legyen az emlékük!

Shlomo ben Dávid z”l
Hanna Michus bát Dovid Zalmen z”l

Sara bát Jehuda z”l
Joszef  ben Moshe Natan z”l
David ben Shmuel Halévi z”l

Arije bát Ávrahám z”l
Jantev ben Moshe z”l

Joszef ben Zwi z”l
Lea bát Ráchel z”l

Eszter bát Ráchel z”l
Réle bát Ráchel z”l
Ráchel bát Réle z”l



Köszönet

Dr. Gai Kricheli úrnak
aki adományával lehetővé tette 

e kiadvány megjelentetését.

Eszter bát Ábrahám z”l emlékére



Köszönet

Asaf Samet úrnak 
és családjának

Rabbi Chanoch Gerson ben Jichák z”l 
emlékére
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Ez az előadás-sorozat az egyik létező legérdekesebb témát járja körül, 
amivel az emberek napi szinten foglalkoznak: mi lesz a sorsunk, ami-
kor elhagyjuk ezt a fizikai világot? Mitől félnek általában az emberek? 
Attól, amiről nem tudják, mi fog történni utána?

Amerikai kutatások szerint körülbelül az emberek 70 %-a úgy véli, 
hogy a lélek tovább él a halál után. Természetesen a legtöbb vallás is 
ebben hisz.

A Tórát mintegy 3300 évvel ezelőtt kaptuk a Szináj-hegyen az 
Örökkévalótól, és a fő kérdés az, hogy vajon a Tóra írt-e erről a té-
máról? Írt-e arról, hogy létezik-e élet a halál után? Egyáltalán ki az az 
ember, akinek vannak érzelmei, aki néha szomorú, néha vidám, sze-
ret, gyűlöl, irigykedik, és vajon ezek az érzelmek hova tartoznak, a 
testrészeinkhez vagy egy másik részhez, amit léleknek nevezünk? Mi 
az a lélek egyáltalán? Ki teremtette a lelket és mi a célja? Miért került 
a lélek az emberi testbe és miért került ebbe a világba, erre a földre?

Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk ebben az előadás-sorozatban, 
természetesen a zsidóság tanításaira és a tudományos világ kutatásai-
nak az eredményeire támaszkodva. És vajon a Tóra írt-e erről a témá-
ról? Az írott Tóra nem, viszont a szóbeli Tórában benne van, mégpe-
dig a Talmudban, ami a Kabbalának a forrása. A Kabbalában pedig 
benne van a lélek, hogy ki teremtette a lelket, és hogy a lélek spiritu-
ális és örök. Egy végtelen dolog a lélek, és a lélek célja az, hogy a leg-
felsőbb spirituális világban megkapja jutalmát vagy, Isten őrizzen, a 
büntetését az itt eltöltött évek és főleg a cselekedetek alapján, amit az 
ember itt, ebben a fizikai világban tett.
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A Tórában, Mózes első könyvében az Örökkévaló leírja az ember te-
remtését. Leírja, hogy hat nap alatt teremtette a világot, és a hatodik 
napon, Shabbat (ami egyébként a hetedik nap) bejövetele előtt meg-
teremtette az embert a saját képmására. De nem úgy, ahogyan sokan 
gondolják, nem fizikai, hanem spirituális értelemben. Az Örökké-
való egyébként azt írja önmagáról a Tórában, hogy neki nincsen tes-
te, nincsen formája, nem függ az időtől, nincs korlátozva, és számára 
a múlt, a jelen és a jövő ugyanazt jelenti. Egyébként idő csak abban a 
világban létezik, ahol van anyag, mint például a mi fizikai világunk-
ban. A spirituális világban, ahol az Örökkévaló létezik és ahol a lel-
kek test nélkül vannak, ott nincsen idő, mert nincsen anyag sem, és 
ott nincsen kezdet és nincsen vég.

 Rámbán (Nahmanidész, 1194-1270) 700 évvel Albert Einstein előtt 
megírta, hogy nincsen idő csak ott, ahol van anyag. A Teremtés heti-
szakaszában, a 2. fejezet 7. bekezdésében ez van írva: „...és megalkotta 
az Örökkévaló Isten az embert a föld porából és az élet leheletét bele-
lehelte az orrába és az ember élő lénnyé lett.” Majd utána a 12. fejezet 
7. szakaszában az van írva, hogy a föld pora visszatért a földbe, oda, 
ahonnan jött, a lélek pedig visszatért Teremtőjéhez, oda, ahol adta azt 
neki. Ebből azt tanulhatjuk meg, hogy három fázisban lett teremtve az 
ember. Az első fázisban az Örökkévaló megteremtette a testét, amely 
egyébként még csak egy élettelen dolog volt. Nem tudott sem járni, 
sem beszélni, sem érzelmeket kifejezni. A második fázisban belelehel-
te a lelket, amely örök, isteni és spirituális. Azután a harmadik fázisban 
kezdett csak el beszélni, járni és érzelmeket kifejezni.

Nagyon fontos megérteni – az előadás-sorozat érdekében is –, 
hogy a szóbeli Tóra nélkül az írott Tórának nincs semmi értelme. Más 
vallások követői például az írott Tóra szavait szó szerint értelmezik, 
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ezért fals eredményeket kapnak. Például, amikor a Tóra azt írja, hogy 
„szemet szemért”, akkor azt gondolják, ez azt jelenti, hogy ha egy em-
bernek valaki kiszúrta a szemét, akkor az ő szemét és ki kell szúrni, 
de erről szó sincs, hiszen a szóbeli Tóra megmagyarázza, itt arról van 
szó, hogy amekkora anyagi kárt okozott a másiknak, azt meg kell té-
rítenie. Ugyanígy a „fogat fogért” sem azt jelenti, amit gondolnak az 
emberek, hanem mindennek megvan a maga értelmezése. Amikor 
például a szóbeli Tóra azt taglalja, hogy az Örökkévaló belelehelte a 
lelket az emberbe, akkor azt is elmagyarázza, hogy utána vált beszélő, 
nevető és más érzelmeket kifejező lénnyé.

Mi van az élet után? Vagy pontosabban mi a fordítottja az élet-
nek? A halál. Hogyan fejezi ki a Tóra a halált, a halálnak a folyamatát? 
Pontosan fordítva, mint a teremtés folyamatát. Ez azt jelenti, hogy a 
test először visszakerül a földbe, ott az ember testét megeszik a kuka-
cok és a férgek, megmaradnak a csontok és a lélek. A lélek pedig visz-
szatér a Teremtőjéhez.

 
 

A lélek egyik része már a fogamzáskor belekerül a magzatba. Ami-
kor 40 napos lesz a magzat, akkor tulajdonképpen már egy teljes em-
ber, már van pulzusa, van idegrendszere, reagál. És amikor a magzat 
3 hónapos lesz, akkor minden szempontból teljes embernek számít, 
hiszen ekkor már minden szerve megvan. Amikor a baba elhagyja az 
édesanyja testét, akkor kapja meg a lelkének a másik részét. Amikor 
pedig az ember meghal, akkor a lélek kiszáll belőle és a teste teljes 
mértékben értéktelen lesz.

A szóbeli Tórában, a Nida traktátus 31. oldalán az van írva, hogy 
az ember születésében három partner van: az Örökkévaló, az apa és 



10

az anya. Az apától, a magján keresztül az ember a fehérjéket kapja, 
ezen keresztül pedig a csontokat, a körmöket, az inakat, az agyat és a 
szemnek a fehérje részét. Az anyától kapja az ember a húsát, a bőrét, 
a haját és a szemgolyóját. Az Örökkévalótól pedig kapja a lelkének a 
szellemét, az arcának a formáját, a látását, a hallását, a járását, az em-
lékezetét, minden ilyen spirituális dolgot Tőle kap.

Amikor az ember elhagyja ezt a világot, akkor az Örökkévaló ki-
veszi az ő részét és benne marad az apa és az anya része. Mit kapott 
az ember az apától és az anyától? Kizárólag fizikai dolgokat. Mindent, 
ami a spiritualitáshoz köthető, azt mind a Teremtőtől kaptuk: a látást, 
a hallást, a beszédet, a járást, az emlékezetet, stb. Amikor az ember 
meghal, akkor a teste még megmarad. Megmarad a test, a bőr, a fül, 
a szem, mindez megmarad, de nem képes működni. Miután a lélek 
kiszállt a testből, utána tulajdonképpen már semmi sem működik a 
testben. Amikor a lélek visszaszáll a testbe, például a klinikai halál 
után, akkor a test ugyanúgy működik tovább. Az érdekes az, hogy az 
élet az emberben a lélek útján történik.

A Tóra parancsolata alapján, hogyha meghal egy ember, akkor ti-
los megidézni a lelkét, a szellemét és beszélni vele! Hogyha az Örök-
kévaló a Szináj-hegyen több millió tanú előtt adta a Tórát, amelyben 
613 parancsolat van, és abból három parancsolat arra vonatkozik, 
hogy tilos megidézni az ember lelkét, szellemét és beszélni vele, ak-
kor ez azt is jelenti, hogy ez lehetséges!

 
 

Az Örökkévaló egy olyan könyvet adott nekünk, amelyben nem le-
het egy pici hiba sem. Hogyha valaki a legkisebb hibát is felfedezné 
benne, akkor az a véget jelentené a Tórának, de a zsidóságnak is, és ez 
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nem lehetséges. A Tóra azt írja, hogy nem szabad beszélni az elhuny-
takkal. Ha nem szabad beszélni az elhunytakkal, ez azt is jelenti, hogy 
nem haltak meg, hanem tovább élnek. A lélek spirituális és tovább él! 
Ez egy nagyon fontos információ!

A lelket, a szellemet lehet idézni és lehet vele kommunikálni, 
 viszont nagyon fontos megérteni, hogy zsidók számára ez  szigorúan 
tilos!

Nem zsidók számára ez nem tiltott, így ők ezt gyakran meg is te-
szik, és ebben az előadás-sorozatban bizonyítékokat fogunk hozni 
arra vonatkozóan, hogy igenis megidézték a szellemet, a lelket. 

A világ különböző pontjairól hozunk erre vonatkozó bizonyítéko-
kat, ami lényeges, mert ez azt is fogja bizonyítani, hogy igenis van élet 
a halál után, van szellemidézés és van lélekvándorlás!

Jób, a próféta azt mondta, hogy a hús, a csontok, a bőr, az inak, 
mind csak egy öltözet az ember számára. Hogyha ez csak öltözet, 
akkor ki az ember? Kik vagyunk mi? Hogyha ez csak öltözet, akkor 
nyilvánvalóan nem lehet az ember teste a valódi énje, hanem csak az 
a spirituális energia, a lélek, ami benne van.

A spirituális lélek egy időre beleszáll az ember testébe, arra az idő-
re, amíg az Örökkévaló úgy dönt, hogy ott legyen. Abban a pillanat-
ban, amikor viszont az Örökkévaló úgy dönt, hogy ne legyen ott, ak-
kor meghal az ember, a lélek pedig kiszáll belőle és a teste visszatér 
oda, amit már említettünk, a földbe, ahonnan jött.

Egy igazi csoda, hogy amíg az ember él, addig a lelke benne marad 
a testében! Nem úgy, mint például a gázok, ami szintén egy energia, 
viszont az a test nyílásain át távozik. A lélek nem! A lélek mindaddig, 
amíg az ember él, benne marad a testében.

Ez is egy nagyon fontos bizonyítéka annak, hogy ami az ember 
lényege, az a lélek és nem a test! Ehhez kell megfelelően viszonyul-
nunk, ezt nagyon pontosan meg kell értenünk, hogy bármennyire is 
szeretjük a testünket, nem az a lényege az embernek, hanem a lelke!
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Amikor egy baba megszületik, tulajdonképpen attól a  pillanattól kez-
dődnek az ember életében a megpróbáltatások. A lényegi megpróbál-
tatások természetesen csak később kezdődnek. Mikor? Akkor, ami-
kor a fiú 13, a lány pedig 12 éves lesz. Miért pont ebben a korban? 
Miért pont ettől az időponttól? Azért, mert a Tóra szerint ez az a dá-
tum, amelytől az ember felnőttnek számít, és ekkortól már saját ma-
gának kell felelősséget vállalnia a tetteiért. És így ettől a dátumtól fog-
va képes az ember kiállni a megpróbáltatásokat is.

Most pedig kezdődnek a lényegi részei részei, tartalmai ennek az 
előadás-sorozatnak, amely alapján – mint mondtuk – öt lehetőség 
van arra, hogy bebizonyítsuk: igenis van élet a halál után!

Az első bizonyíték arra, hogy létezik élet a halál után, a klinikai 
halál. Amikor a lélek kiszáll a testből és nem tér vissza, akkor ez azt 
jelenti, hogy ez a végleges halál. A klinikai halál azt jelenti, hogy ki-
száll a lélek a testből, de csak egy bizonyos időre, majd visszatér a 
testbe, és onnantól kezdve az ember tovább él. A tudomány és az or-
voslás azt állítja, hogyha több mint hat percet van távol a lélek a test-
től, akkor hiába is tér vissza és hiába tér eszméletéhez az ember, ak-
kor már egy olyan visszafordíthatatlan folyamat, olyan agykárosodás 
indult el benne, hogy nem fog tudni normális életet élni. Ezzel szem-
ben mit látunk? Mi a valóság? Nem kevés olyan embert ismerünk, 
legyen az zsidó vagy nem zsidó, aki átélte a klinikai halál állapotát, 
sokkal több időt töltött a klinikai halálban, mint hat perc és mégis, 
amikor visszatért, normális életet élt és mindenféle károsodás nélkül, 
ahogy mondani szokták: élt, mint Marci Hevesen. A tudomány vi-
szont nem tud mit kezdeni ezzel az információval, márpedig ez tény.
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A második lehetőség bebizonyítani, hogy igenis van élet a halál 
után, a szellemidézés. Van lehetőség megidézni az elhunyt szellemét 
és beszélni, kommunikálni vele. Ha viszont Rúven szeretne az elhunyt 
Simonnal kommunikálni, akkor ő ezt egyenesen nem tudja megten-
ni, ehhez kell egy közvetítő. Egy olyan közvetítő, aki képes spirituá-
lisan gyógyítani és képes arra, hogy megidézze az elhunyt szellemét, 
így közvetítsen közöttük és utána már van lehetőség kommunikálni, 
kérdezni az egyiknek a másiktól. Olyan információkat adnak át, amit 
más ember nem tudhat. Ez a szellemidézés.

 
 

A harmadik bizonyíték arra vonatkozóan, hogy van élet a halál után, 
a lélekvándorlás. Sok kultúrában és vallásban létezik ez a jelenség 
és hisznek benne, hogy igenis van lélekvándorlás, amikor is a lélek 
többször itt van ezen a földön, csak más-más testben. Ugyebár most 
itt élünk ebben a testben, de azután, ha meghal az ember, utána egy 
baba testében ugyanaz a lélek újra visszatérhet. A különböző kultú-
rák és vallások honnan vették ezt? Nyilvánvalóan a zsidóságtól, hi-
szen a zsidó volt az első vallás. Addig csak bálványimádó vallások 
voltak, de miután megkaptuk a Szináj-hegyen a Tórát, így lettünk a 
„Könyv népe”.

Nagyon érdekes, hogy a keresztények és a muszlimok is hisz-
nek abban, hogy a Tóra az első része az ő vallásuknak és  senki 
nem kételkedik benne, hogy a Tórát a zsidó nép a világ Teremtő-
jétől kapta. A Tóra is ír a lélekvándorlásról, tudjuk például, hogy 
Mózes – aki 3300 évvel ezelőtt élt – tulajdonképpen Ábelnek volt 
a reinkarnációja. Ábel ki volt? Az első emberpárnak, Ádámnak és 
Évának a gyermeke. Ábelnek volt egy testvére, Káin, aki megölte őt. 



14

Káin viszont visszatért Jitrónak a reinkarnációjában. Így – körülbelül 
kétezer évvel később – Káin és Ábel újra találkoztak Mózesnek és 
Jitrónak a reinkarnációjában. A történet pontosan ott folytatódott, 
ahol az előző életükben befejeződött… Nagyon sok, több ezer példa 
van erre és a tudomány nagyon sok esetben bizonyítja, hogy igenis a 
lélekvándorlás egy valódi jelenség.

A negyedik dolog, ami bizonyítja, hogy igenis van élet a halál után, 
az a hipnózis. Amikor valakit a hipnózis állapotába helyeznek, akkor 
ideiglenesen kikapcsolják a tudatos agyát és a tudatalattijából szedik 
ki az információkat. Mi, hívő, vallásos zsidók, akik a Tóra előírásai 
szerinti élünk, tudjuk, hogy ami a tudatalattiban van, az a lélekben 
van. Éppen ezért, amikor a lélek kiszáll a testből, akkor megszűnik a 
memória, megszűnik az emlékezet, megszűnik a beszéd, megszűnik 
minden, semmi sem marad.

Az egyik legérdekesebb dolog, hogy a tudatalattiban, a lélekben az 
összes reinkarnációnak az összes információja megtalálható. Ott van 
minden elraktározva, kezdve a színektől, a beszédtől, amit tanultunk, 
minden apró részletig, az összes reinkarnációból származó informá-
ció ott található a tudatalattiban, vagyis a lélekben. Amikor hipno-
tizálnak egy embert, például a mostani életében, akkor a lelkéből, a 
tudatalattijából olyan információkat tudnak kinyerni, amik mondjuk 
100 évvel ezelőtt vagy még régebben történtek vele, egy másik test-
ben, egy olyan időszakban, amikor tulajdonképpen még nem ebben a 
testben élt. Ilyenkor felveszik, amit mond, mert nagyon sokszor elő-
fordul, hogy egy olyan nyelven beszél az illető, amit most, ebben a 
reinkarnációban nem is ismer, például egy Magyarországon élő em-
ber, amikor hipnotizálják, elkezd franciául vagy arabul beszélni, azon 
a nyelven, amelyen akkor beszélt, amikor egy másik, egy előző test-
ben volt, és amit most, ebben az életében nem is ismer. Majd, ami-
kor felébresztve visszakerül a tudatos állapotába és megnézi a videót, 
akkor teljesen megdöbbenve azt mondja, hogy: „Én nem is ismerem 
ezt a nyelvet” és tudni szeretné, hogy miről beszélt. Ekkor szokták 
felvilágosítani, hogy mit is mondott, például: „Azt mondtad, hogy 
Francia országban éltél, Párizs mellett, földműves voltál és ilyen és 
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ilyen információkat adtál.” Tehát minden információt ki lehet nyerni 
a lélekből, bármilyen régebbi időszakból, természetesen arra az idő-
szakra vonatkozóan, amikor itt volt a földön, amikor ezen a világon 
élt egy másik testben.

 

Az ötödik bizonyíték arra vonatkozóan, hogy igenis van élet a halál 
után, az a kísértet-lélek. Általában és többnyire az ember egy lélekkel 
él. Egy lélek van az emberben, amikor megszületik. A baba megkap-
ja a lelkét és az a lélek nem hagyja el addig az 50, 60, 70, 80, 90 évig, 
amíg az Örökkévaló úgy nem dönt, hogy a lelke kiszálljon a testéből. 
Igen ám, de van néhány rendkívüli eset – ami tényleg rendkívüli, de 
előfordul –, amikor egy újabb lélek, egy nem várt és nem hívott lélek 
beleszáll az ember testébe egy második lélekként. Ilyenkor az illető 
két hangon beszél, például egy férfi és egy női hangon, vagy például 
„férfi a” és „férfi b” hangon, vagy például beszélhet két akcentussal, 
egy magyar és egy francia akcentussal. Nem fogunk tudni jobban be-
lemélyedni ebbe a témába, mert ehhez sokkal mélyebb kabbalisztikus 
tanításra lenne szükség, amire ez az előadás-sorozat nem alkalmas.

Mindenesetre, amikor ez a második lélek beleszáll a testbe, akkor 
van lehetőség arra, hogy kabbalisztikus dolgokkal és imákkal segít-
sünk annak az embernek, hogy az a második lélek minél kisebb bün-
tetéssel kiszálljon belőle, és bizonyos feltételekkel beleegyezzen abba, 
hogy kiszáll a testből. Ilyenkor azt szokták kérni tőle, hogy a kisujjon 
keresztül távozzon, mert amikor elhagyja a testet, akkor abba a szerv-
be, amin keresztül távozik a testből, kárt okozhat. Tudom, hogy ez 
elég furcsának, abszurdnak és akár butaságnak is hangozhat, de azt 
kell mondanom, bizonyítékok vannak arra, hogy ez a jelenség igen-
is létezik.
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Az utóbbi száz évben több könyv is megjelent erről a témáról, 
amelyekben egyértelmű bizonyítékokat hoznak arra vonatkozóan, 
hogy igenis ez a kísértet-lélek egy létező jelenség. Amikor egy má-
sodik lélek beleszáll valakibe, úgy tűnik, mintha bolond lenne, pedig 
nem bolond, csak egy másik lélek is beleköltözött. Olyankor, amikor 
az „a-lélek” irányítja, akkor a „b-lélek” teljesen megszűnik, amikor 
pedig a „b-lélek” irányítja, akkor az „a-lélek” szűnik meg – ez olyan, 
mintha egy repülőgépet két pilóta próbálna irányítani, és amelyiknek 
sikerül átvenni az irányítást, az dönti el, milyen irányba fog menni a 
gép. Tehát ez a jelenség igenis létezik! Ahogy mondtuk, röviden ösz-
szefoglalva az öt bizonyíték, amiről részletesebben fogunk beszélni: a 
klinikai halál, a szellemidézés, a lélekvándorlás, a hipnózis és amikor 
egy másik lélek beleszáll egy ember testébe.

 
 

Most pedig nézzük meg részletesen a klinikai halál kérdését. Aho-
gyan azt korábban is említettem, a tudomány oldaláról nézve, ha a lé-
lek hat percnél tovább kiszállt a testből, akkor halottnak számít. Bár-
mennyire is furcsának és abszurdnak tűnik, de az az igazság, hogy a 
tudomány a 21. században még nem döntötte el, hogy mi a megha-
tározása annak, hogyha valaki meghalt! Ez a probléma fennáll a bí-
róságok esetében is. Az egész világon vitatkoznak erről, mert máig 
nem jutottak el a végkövetkeztetésre, hogy mikor van a halál beállta 
az ember számára.

Ez a probléma tovább erősödött, amikor megjelentek a különbö-
ző eszközök és gépek, melyek segítségével az embert mesterségesen 
életben tudják tartani. Azért nagyon fontos erről beszélni, mert meg 
kellene határozni, hogy az az ember, aki például kómában fekszik és 
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csak a gépek tartják életben, ő élőnek vagy halottnak számít? Ez na-
gyon nem mindegy! El kellene döntenie a tudománynak, mert ha 
élőnek tekintik és szeretnék a szerveit odaadni egy másik embernek, 
aki életveszélyben van, ez nagyon-nagyon problémás, hiszen akkor 
ebben az esetben gyilkosságról van szó, miután nincs egyetlen em-
bernek sem joga ahhoz, hogy akár egyetlen perccel is megrövidítse 
a másik ember életét. Ha viszont halottnak számít, az már micva, az 
már parancsolat, jócselekedet, hogy megpróbáljuk megmenteni egy 
másik ember életét. Tehát a tudománynak el kellene döntenie, hogy a 
mesterségesen életben tartott ember élő vagy halott?

Ezen vitáznak a médiában és a bíróságokon is, egy valami azon-
ban biztos: mindenki egyetért abban, hogyha a halál összes jele meg-
jelenik valakinél, akkor őt mindenképpen és végérvényesen halott-
nak tekintik. Mi ez az öt jel? Az első a szívroham, amikor megáll a 
szív; a második, ha megáll az agy, amikor már nincs agyhullám; a 
harmadik, ha az agysejtek nem kapnak oxigént a légzőrendszerből; 
a negyedik, ha a testhőmérséklet elkezd csökkenni, majd a végén ki-
hűl; és az ötödik, az utolsó jel az, ha az ember érzelmi világa megbé-
nul, ha már nem érez semmit és már nem működik az idegrendsze-
re. Amikor ez az öt jel együttesen fennáll, akkor mindenki egyetért 
abban, hogy az az ember véglegesen meghalt. Ebben egyetért a tudo-
mány, az orvoslás, a vallási vezetők és a bíróságok is, mindenki. Nincs 
vita közöttük, hogyha ez az öt jel megjelent, akkor nincs kérdés, az az 
ember meghalt.

 
 

A Tóra idején sokkal egyszerűbb volt megállapítani a halál beálltát. 
A Tóra azt írja, ha lélegzik az ember, akkor él, ha nem lélegzik, akkor 
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nem él. Ez egy teljesen egyszerű meghatározás, amikor az ember egy-
két percig nem lélegzik, akkor már meghalt, nem tud tovább élni. Te-
hát a Tóra idején azt mondták, hogy vagy lélegzik az ember és akkor 
él, vagy nem lélegzik és akkor nem él. Ahogy azonban megjelentek 
azok a gépek és műszerek, amelyekkel mesterségesen életben tudják 
tartani az embereket, a tudomány teljesen összezavarodott, nem tud-
ta eldönteni, hogy akkor most az az ember él vagy nem él, élő vagy 
halott, ahogy mondtuk. Ha viszont az öt jel fellelhető, akkor minden 
vélemény szerint egészen biztos, hogy az az ember meghalt.

Most pedig menjünk a parapszichológia irányába. Van pszicho-
lógia és parapszichológia. A parapszichológia a spiritualitásról szól, 
a lélek további életéről. Általában kardiológusok és pszichológusok 
szokták megkérdezni az élményeiről azt az embert, aki visszatér a kli-
nikai halálból. 

Különböző parapszichológusoktól fogunk egyértelmű bizonyíté-
kokat hozni arra vonatkozóan, hogy igenis van élet a halál után! Ki-
zárólag a leghíresebb, legnevesebb parapszichológusokat idézzük, 
akik könyvekben és különféle publikációkban leírták a kutatásaik 
eredményét és egyértelműen bizonyították ezt.

Az egyik ilyen neves, talán leghíresebb parapszichológus, Dr. Ray-
mond A. Moody (1944-), aki a Virginiai Egyetem pszichiátere. Ő 150 
emberrel végezte a kutatásait, és kérdezte meg azokat, akik visszatér-
tek a klinikai halálból. Kutatása eredményeit a „Life after Life” („Élet 
az élet után”) című könyvében összegezte, amit több mint 30 nyelvre 
lefordítottak. (A magyar nyelvű kiadás kapható, el lehet olvasni a 
bizonyítékait, hogy igenis van élet a halál után!)

A következő pszichológus, Karlis Osis (1917-1997), aki az Ameri-
kai Kutatási Központ egyik munkatársa volt. Ő 877 orvost kérdezett 
ki, olyan orvosokat, akik nap mint nap a halállal foglalkoztak és akik a 
klinikai halálból visszatért emberekkel beszéltek. Mindezt megírta az 
„At the Hour of Death” („A halál órája”) című könyvében, és emellett 
megjelent nagyon sok tudományos publikációja, amelyekben szintén 
bizonyítja, hogy van élet a halál után.
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A következő Dr. Kenneth Ring (1936-), a Connecticuti Egye-
tem pszichológia professzora, aki két éven át 102 esetet vizsgált meg 
és tapasztalatait leírta a „Life at Death” („Élet a halálban”) című 
könyvében.

 
 
 

Dr. George G. Ritchie (1923-2007), a Richmondi Orvosi Kamara el-
nöke, átfogó kutatást végzett ezen a területen és tapasztalatait meg-
írta a „Return from Tomorrow” („Visszatérés a holnapból”) című 
könyvében.

A következő Dr. Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004), a Detroiti 
Egyetemről, aki az egyik legnagyobb név a pszichiátria területén. Dr. 
Kübler-Ross 20 éven keresztül napi szinten kutatta ezt a területet, és 
több mint ezer emberrel beszélt, akik visszatértek a klinikai halálból. 
Tapasztalatait összefoglalta az „On Death and Dying” („A halál és a 
hozzá vezető út”) című könyvében, és emellett számos tudományos 
publikációja van ezzel a témával kapcsolatban.

A következő Dr. Maurice S. Rawlings (1922-2010), a Tennessee-i 
Egyetem kardiológusa, aki több mint 300 emberrel beszélt és végzett 
kutatásokat, melynek eredményeit a „Beyond Death’s Door” („Átme-
net a halál szélére”) című könyvében összegezte.

Dr. Fred Schoonmaker (1929-2005), a Denveri Kórház vezető kar-
diológusa több mint 1000 emberen végezte el ezt a kutatást.

Elmondható tehát, hogy több millió ember tért már vissza a klini-
kai halálból és élte, éli tovább az életét. Az egyik vezető intézet, a Gal-
lup Intézet, amely felmérésekkel foglalkozik, azt írta, hogy körülbe-
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lül 8 millió ember van Amerikában, aki visszatért a klinikai halálból, 
aki átélte a klinikai halál élményét. Ebből arra lehet következtetni, 
hogy világszinten körülbelül 30 millió lehet azoknak az embereknek 
a száma, akik ezt átélték. Azt hozzá kell tenni, hogy nagyon sok em-
ber van, aki az átélt élményével egyáltalán nem fordul sehova és nem 
meséli el, hogy ilyen élményben volt része, így aztán több száz milli-
óra is tehető azoknak az embereknek a száma a világon, akik a klini-
kai halálból visszatértek.

Nagyon érdekes, hogy napjainkban is több olyan eset történt, ami-
kor valaki a saját temetésén ébredt fel és tért vissza az életbe. Különös 
és csodálatos ezekben a történetekben, hogy szinte mindenki ugyan-
azt meséli el és hogy ezek az esetek mind akkor történtek, amikor az 
orvoslás szerint ők már halottnak számítottak.

 
 

Nagyon érdekes, hogy a világ különböző pontjain élő emberek, akik 
átélték a klinikai halál állapotát, ugyanazokat a közös és visszatérő 
jelenségeket mondták el az általuk átéltekről, legyen az zsidó vagy 
nem zsidó ember, akivel történt. Emberi ésszel nagyon nehéz meg-
érteni, hogy a világ különböző pontján élő „halottak”, akik egy időre 
meghaltak, mind ugyanazt a „filmet” játszották le, ugyanazt mesél-
ték, ugyanazokkal a jelenségekkel találkoztak.

Volt olyan, aki előrébb jutott, tovább volt a klinikai halál állapo-
tában, volt aki kevesebb ideig, de az a, b, c, d részekben mindenki 
ugyanazt élte át és ugyanazokról a jelenségekről számolt be. Millió 
számú emberről van szó, különböző kultúrákból, akik különböző ko-
rúak, különböző neműek, minden különböző bennük, mégis ugyan-
azt mesélték. Még az árnyéka sem vetülhet rá, hogy esetleg összebe-
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széltek volna, hiszen amikor a kutatók ezeket a kutatásokat végezték, 
még internet sem volt, tehát ez lehetetlen lett volna. Így aztán elkép-
zelhetetlen, hogy csupán véletlen lenne, hogy mindenki, a világ min-
den pontjáról ugyanazt meséli el.

De vajon mit láttak, mit hallottak, mit éltek át ezek az emberek? 
Mindenki ugyanazt mesélte: az első dolog az volt – mindegy, hogy 
baleset, áramütés vagy bármi más következtében kerültek ebbe az ál-
lapotba –, hogy először kiszállt a lelkük a testükből: látták, hogy a tes-
tük lent mozdulatlanul fekszik, a lelkük pedig lebeg felette, körülötte, 
mint falevél a szélben. Érezték, hogy kettészakadtak. Kettészakadt a 
test és a lélek, de a lélek tovább kommunikált ezzel a világgal, viszont 
már nem volt benne anyag. Így aztán hiába próbáltak mondjuk tele-
fonálni, nem sikerült. Voltak, akik azt mesélték, szerettek volna tele-
fonálni, hogy vészhelyzet van, de nem tudták felemelni a kezüket, hi-
szen a lélekben már nincsen anyag. Ez egy nagyon érdekes állapot, 
amikor a test lent van, a lélek pedig fönt lebeg a levegőben.

A következő dolog, ami történt velük, hogy egy sötét alagútba ke-
rült be a lélek, majd egyre nagyobb fény lett, azután egy vakító fény, de 
ez a vakító fény nem zavarta őket. Spirituálisan kommunikáltak egy-
mással. Azt mesélték, hogy ilyen élményben soha nem volt részük eb-
ben a földi világban. Ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy egy spiritu-
ális szeretet-kapcsolatban voltak, amit a földi életükben nem ismertek.

 
 

 

A klinikai halálból visszatért emberek azt mesélték, hogy találkoztak 
a családtagjaikkal, a szüleikkel, a rokonaikkal, a barátaikkal és az is-
merőseikkel. Ez azt jelenti, semmi kétségetek ne legyen afelől, hogy 
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igenis lesz találkozás a szeretteinkkel! Azt mesélték, hogy egyfajta ka-
rakter megjelent hirtelen a térben, ez a karakter pontosan úgy nézett 
ki, mint ahogy elhagyta ezt a fizikai világot, csak akkor már test nél-
kül volt természetesen. A kommunikáció folytatódott közöttük, de 
természetesen nem az a fajta kommunikáció, mint itt a földön, ha-
nem egy sokkal gyorsabb kommunikáció zajlott a lelkek között, mint 
amit itt, ebben a világban ismertek. Az egymás közötti információ-
áramlás borzasztóan gyors volt, viszont teljesen tiszta és világos kom-
munikációról van szó.

A következő állomás, amiről beszámoltak, hogy levetítették az éle-
tüket. A születésüktől kezdve egészen a haláluk időpontjáig mindent 
levetítettek. Az a fajta kommunikáció egyébként, ami ott a lelkek kö-
zött zajlik, egyfajta gondolati, telepatikus kommunikáció. Tehát leve-
títették nekik az egész életüket, az egész „filmet”, mindent, ami velük 
az életükben történt. Ezt természetesen nem úgy kell elképzelni, mint 
egy olyan videófilmet, amit ma ismerünk. Ez a kommunikáció ké-
pekben rettenetesen gyorsan történt, ami percenként akár millió szá-
mú képet is jelenthet, hiszen a lélek mindenre pontosan emlékszik. 
Így aztán levetítették az ember előtt azt az 50, 60, 70 vagy akár 100 
évet képekben, nagyon nagy gyorsasággal.

Miután már nem testben volt, nem volt semmiféle fizikai korlát, 
így a lélek mindent értett, mindent látott, ami az életében történt, 
minden egyes cselekedetét á-tól z-ig. De nemcsak látta ezeket a cse-
lekedeteket, hanem pontosan tudta, hogy melyik volt pozitív, melyik 
volt jócselekedet, például a másik emberrel kapcsolatban, és melyik 
volt negatív. Tudta, hogy melyik volt parancsolat, melyik volt micva, 
ha jó dolgokat tett az Örökkévalóval szemben és melyek azok a hibák, 
azok a bűnök, amelyeket ellene elkövetett. Ott nincs semmiféle két-
ség, hiszen akkor a lélek már test nélkül van és pontosan tudja, hogy 
mi a jó és mi a rossz. Így a képekből pontosan látta, hogy: „Igen, itt jót 
tettem, ott pedig rosszat tettem.” Ott már semmiféle kétség nincs az 
emberben. Most, amikor itt élünk ezen a földön, a tudatalattinkban 
ott van a lélek, és ott minden el van raktározva, minden, amit láttunk, 
minden, amit cselekedtünk.
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Amikor kiszáll a lélek a testből, akkor ott, a lélekben megvan min-
den kép, és a lélek – mivel már nem zavarja a test – pontosan tudja, 
hogy mi mit jelent, mi volt jó és mi nem volt jó abban, amit tett az 
életében, és ez alapján kell majd elszámolnia. A jutalom és a büntetés 
az alapján jár majd a túlvilági életben.

 

Most olyan beszámolók következnek, amelyeket a klinikai halál ál-
lapotából visszatért emberek meséltek el az átélt élményeikről. Egyi-
kük azt írta: „Fent voltam és láttam, ahogyan a testem a műtőaszta-
lon fekszik. Figyeltem, ahogyan a sokkolót rátették a mellemre, majd 
egy nagyot rándult a testem, én pedig leestem, mint egy óriási nagy 
súly, vissza a testembe.” Más valaki ezt mesélte: „Tudtam, hogy meg-
haltam, de semmit sem tudtam tenni, mert senki nem hallott en-
gem, nem hallották a hangomat, nem hallották a kiabálásomat. Sem-
mi kétségem afelől, hogy kiszálltam a testemből. Láttam a testemet a 
műtőasztalon és hallottam, ahogy az orvosok beszélgetnek és lemon-
danak rólam, ami szörnyű érzés volt, hiszen nem akartam meghalni.” 
Valaki a következőket mondta: „Kívül voltam a testemből, és tudtam, 
hogy vagy kívül maradok vagy visszatérhetek a testembe.”

Minden elhunyt arról számolt be, hogy miután a lelkük kiszállt a 
testükből, egy sötét alagútba kerültek. Olyan volt, mint akik végigfut-
nak ezen a sötét alagúton, majd találkoznak egy erős fénnyel és egy 
nagyon erős zajt hallanak a fülükben. Egy annyira erős zajt, hogy azt 
mesélték, ha a világban lévő összes sztereókészüléket összekapcsol-
nák, akkor sem érné el azt a zajszintet, amit ők ott hallottak. Egyéb-
ként teljes sötétség volt, semmit sem lehetett látni. Ezzel együtt arról 
számoltak be, hogy kellemes élmény volt, abszolút csend és nyuga-
lom, semmi félelem.
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Ismét egy olyan leírás következik, amely egy klinikai halálból vissza-
tért embertől származik: 

„A testemen kívül voltam, és először nagyon rosszul éreztem ma-
gam, de azután jött a fény és elkapott egy nagyon kellemes érzés, me-
legség áradt felém és már az sem zavart, amit láttam: a műtő, az or-
vosok, a nővérek. A kórház összes kórtermében le tudtam írni, hogy 
mi történt, tehát a lélek vándorolt emeletről emeletre és láttam min-
den beteget.” 

Volt olyan, aki azt is leírta, milyenek a kórház külső falai vagy mi-
lyen a teteje. Ez azt jelenti, hogy semmit sem lehet elrejteni a lélek 
szemei elől.

Volt, aki elmesélte, mi történt vele ugyanabban az időben a kór-
házban, a műtőben és mi történt a tíz kilométerre lévő baleseti hely-
színen. Ez azt jelenti, hogy a lelke itt is volt és ott is volt, mindenféle 
korlátozás nélkül, hiszen a léleknek nincsenek korlátai.

Nyilvánvaló, hogy fizikailag ez lehetetlen lenne!

Volt, aki azt mesélte, látta, hogy mi történt, mi van a mennyezet 
fölött. Amikor felébredt, azt mondta az orvosának, hogy ott fönt, a 
mennyezet fölött van egy kábel, ami el van szakadva, ezért nem mű-
ködik egy bizonyos kórházi eszköz. Leellenőrizték és látták, hogy ez 
valóban így van.

Nyilvánvaló, hogy az álomból ilyen dolgokat nem tudhat az ember, 
így aztán csak egy dolog történhetett: az, hogy a lélek kiszállt a testből 
és vándorolt egyik helyről a másikra.
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Mindenki azt mesélte, hogy volt egy telepatikus vonal, és ha vala-
ki azon átment, tudták, hogy akkor számára már nincs visszaút. De 
amíg nem ment át ezen a vonalon, mindaddig volt esély arra, hogy 
visszatér az életbe. Volt, aki ezt mesélte: „Engem körülvett a fény, de 
nem vakított. Ez a fény egyfajta telepatikus kommunikációval meg-
kérdezte tőlem, hogy hajlandó vagyok-e meghalni? Éreztem, úgy 
próbálja ezt előadni, mintha egy emberrel beszélnék, viszont nyil-
vánvaló volt, hogy nem ember volt, akivel kommunikáltam. Tudtam, 
hogy ez a fény mindent tud rólam és éreztem, hogy egyfajta vizsga 
volt, amikor azt kérdezte tőlem, hogy hajlandó vagyok-e meghalni? 
Biztonságot és szeretetet éreztem, amit nagyon nehéz elmondanom 
és leírnom.”

Azt is le kell szögeznünk, hogy ezek az emberek, akik leírták a 
klinikai halál állapotában tapasztalt élményeiket, csak néhány percig 
voltak a klinikai halál állapotában. Minden, amit leírtak, az tulajdon-
képpen már több ezer éve le volt írva a Tórában és a Kabbalában! Vi-
szont vannak olyan dolgok, amikről nem számoltak be, azok pedig a 
kevésbé kellemes dolgok, de ez sem véletlen. Miért? Mert még nem 
jutottak el azokra a részekre és azokra a helyekre, ahol erről beszéltek, 
ahol erről meséltek. Én viszont több olyan videót is láttam, ami azok-
ról szólt, akik már eljutottak arra a részre, arra a helyre is, és bizony 
meséltek ezekről a nem szimpatikus dolgokról is.

A Tóra azt írja, hogyha valaki a helyes úton jár, akkor nagyon ma-
gas spirituális jutalmat fog kapni az örök életben, a túlvilágon. Ha vi-
szont valaki lázadozik az Örökkévaló ellen és figyelmen kívül hagy-
ja az Ő utasításait, akkor bizony, sajnos, szigorú büntetést kaphat. Le 
kell szögeznem, hogy azok az emberek, akik itt leírták az élményei-
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ket, ők még nem jutottak el abba a világba, amit úgy hívnak, hogy a 
jutalom és a büntetés világa.

 
 

 
 

Ezekre a helyekre, ami a jutalom és a büntetés világa, csakis az égi 
bíróság döntése után kerülhet a lélek. Az égi bíróság ideje 12 hónap. 
Éppen ezért, nem véletlen, hogy a zsidóságban pontosan 12 hónapig 
mondunk gyászimát az elhunyt lelki üdvéért. Miért? Azért, mert az 
Örökkévaló felfedte előttünk, hogy hasznos, ha az elhunyt fiai, hoz-
zátartozói vagy bárki más mond érte ilyen káddis gyászimát. Miért 
pont egy évig? Azért, mert egy évig tart az a bíróság, ami alapján 
eldől, hogy jobbra vagy balra, jó oldalra vagy rossz oldalra lesz az a 
lélek ítélve, és ha valaki mondja ezt a gyászimát, ezt a különleges imát 
és ezzel dicsőíti az Örökkévaló nevét, akkor ez pozitívan befolyásol-
hatja az ítéletet.

Tehát nem véletlen, hogy pontosan egy évig tart ez az égi bíróság, 
hiszen a sorsa ezalatt dől el, hogy jó vagy rossz irányba fog fordulni. 
Vagy van még egy olyan opció is, hogy az ember lelke visszatér a föld-
re egy másik reinkarnációban, egy másik emberi testben, más meg-
próbáltatásokkal. De sajnos az is előfordulhat, hogy nem emberben 
jön le ez a lélek, hanem büntetésként egy állatban, egy növényben 
vagy egy élettelen dologban. Ez egy szörnyű szenvedés a lélek szá-
mára! Van olyan, hogy autistaként vagy Down-szindrómásként jön 
le erre a világra. Mindenesetre nagyon érdekes, hogy a lélekben az 
összes reinkarnációnak az összes információi megtalálhatóak. Ez egy 
nagyon különleges és érdekes dolog!
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Ha valaki Tórát tanult, adományozott, egyenes és becsületes em-
ber volt és a Teremtőjének örömet szerzett ezzel, akkor a jutalma óri-
ási lesz az örök életben, a túlvilágon. Ha viszont valaki az ellenkezőjét 
tette, akkor, sajnos, a lelkére rossz dolgok fognak várni.

Ennek az előadás-sorozatnak az a célja, hogy tudományos eredmé-
nyekre támaszkodva bizonyítsuk: a lélek a halál után is tovább él! Így 
pedig mindenkinek meg kell értenie, hogy bizony minden tettünk-
ért felelősséget kell vállalnunk és egyszer majd számot kell adnunk!

 
 

 
 

Minden elhunyt azt mesélte, barátok és családtagok várták őket, hogy 
mutassák nekik az utat. Azt mondták, telepatikus kapcsolat volt kö-
zöttük. Voltak, akiket áldásokkal vártak és voltak, akiket kevésbé ál-
dásokkal, attól függően, miket cselekedtek ebben a földi életben.

Valaki a következőket írta: „Mindenkit, akivel találkoztam, ismer-
tem. Láttam a nagyapámat és láttam azt a kislányt, akit ismertem az 
iskolából. Teljesen világosan láttam őket. Láttam a körülöttem lebegő 
rokonokat, jó barátokat, és éreztem, azért jöttek, hogy engem fogad-
janak. Láttam a barátomat, nem a fizikai, materiális testében, hanem 
agyi úton, de láttam a lábát, a kezét, az arcát, teljes egészében min-
dent láttam.”

A következőket egy nem zsidó ember mesélte: „Nagyon szégyell-
tem mindazt, amit láttam. Megmutatták nekem, melyek voltak a 
helytelen cselekedeteim. Azt kívántam, bárcsak ne követtem volna el 
azokat a cselekedeteket! Azt kívántam, bárcsak visszamehetnék idő-
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ben és kijavíthatnám az elkövetett hibákat! Borzasztó nagy csalódás 
volt számomra látni azt, hogy tulajdonképpen semmit nem értem el 
az életemben, nem tudtam semmit az életben, és ez egy rettenetes ér-
zés volt számomra.”

Hozzá kell tennem, hogy ez a beszámoló – ahogy mondtam – egy 
nem zsidó embertől származik az általa átéltekkel kapcsolatban, aki-
nek tulajdonképpen mindössze Noé hét parancsolatának kellett vol-
na megfelelnie. Aki nem zsidó létére megfelel Noé hét parancsola-
tának, az az ember egy nem zsidó cáddiknak számít és van számára 
túlvilág. Természetesen, mivel könnyűek a megpróbáltatások, mind-
össze hét parancsolatól van szó, ezért a jutalom is kicsi. Minél na-
gyobb a megpróbáltatás, annál nagyobb a jutalom.

 
 
 

Az előzőekben bemutattuk egy nem zsidó ember leírását az általa át-
éltekről, akinek mindössze hét parancsolatot kellett volna teljesítenie, 
amelyek a következők: Ne ölj, ne lopj, ne legyen vérfertőző kapcsola-
tod, ne imádj bálványokat, ne egyél élve állatot, legyenek bíróságok 
és rendőrségek, egy Istenben higgyél és Őt szeresd! Ha ezt a hét pa-
rancsolatot ez az ember teljesítette volna, akkor számára nyitva lett 
volna a túlvilági élet, hiszen őt nem zsidó cáddiknak tekintette volna 
az Örökkévaló. De nem sikerült ezt a mindössze hét parancsolatot 
teljesítenie.

Akkor hát mit szóljunk mi, zsidók, amikor nekünk nem 7, hanem 
613 parancsolatot kell teljesítenünk, és azok alapján leszünk megítél-
ve! Ez egy óriási különbség, hiszen a világ Teremtője sokkal többet 
vár el tőlünk, mint a nem zsidó emberektől. Ezek alapján a jutalom is 



29

sokkal nagyobb lehet! Persze ezzel egyenes arányban sajnos a bünte-
tés is sokkal nagyobb lehet, mint a nem zsidó emberek számára. 

Ezeken érdemes elgondolkodni, mert ha egy zsidó ember letér a 
helyes útról, akkor nagyon nehéz ezt kijavítania. Pedig a legtöbb eset-
ben nem arról van szó, hogy rossz az az ember, hanem egyszerűen a 
tudatlanság, az ismeretek hiánya az oka ennek. Anélkül pedig nem 
lehet egy új életet élni.

Legfőképpen azt kell tudnunk, vajon az Örökkévaló mit akar tő-
lünk? Mert ha az Örökkévaló azt mondja, hogy nekünk a-b-c dol-
gokat kell teljesítenünk, akkor mi nem tehetjük helyette, hogy d-e-f 
dolgokat csinálunk. Mert ha azt csináljuk, az egyáltalán nem fog a ja-
vunkra válni, sőt! 

Ha viszont sikerül felülkerekednünk a megpróbáltatásokon, ame-
lyeket küld számunkra az Örökkévaló, akkor óriási jutalom, a túlvi-
lági, örök élet lesz a jutalmunk!

 
 
 
 

Sok ember megkérdezi, hogy hol van leírva az örök élet a Tórában? 
Sok helyen szerepel, hogy „jót tenni neked, gyermekeidnek örökre”. 
Tehát örökre! És azt is írja a Tóra, hogy „jót tenni a végén”. A kérdés 
az, hogy minek a végén, az életünk végén?

Ha belegondolunk, amikor az ember idős korában kap valami jót, 
az valóban jó neki? Akkor már sajnos sokkal többször szenved az 
ember. Így aztán mindenki megértheti, hogy a jót nem erre a világ-
ra érti az Örökkévaló, hanem miután meghal az ember, a Mennyor-
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szágban, a túlvilágon kapja meg a jutalmát a jó cselekedeteiért. Sajnos 
azonban a lélek kerülhet egy sokkal rosszabb helyre is.

Dr. Elisabeth Kübler-Ross a következőket írta: „Vannak emberek, 
akik végtag nélkül éltek, de miután visszakerültek a klinikai halálból, 
azt mesélték, hogy amikor a lelkük kiszállt a testükből, a végtagjaik 
újra meglettek. Vannak olyan emberek, akik nem láttak születésüktől 
fogva, ezek az emberek, miután visszatértek a klinikai halálból, pon-
tosan leírták, hogy a szobában milyen színű ruhában voltak a többi-
ek, milyen ékszert hordtak és mit csináltak.”

Hangsúlyozom, olyan emberekről van szó, akik nem láttak szüle-
tésüktől fogva! „Pele plaim!” „Csodák csodája!”

Hogy létezik? Ez tulajdonképpen lehetetlen! De alaposan leelle-
nőrizték és azt találták, hogy minden, amit mondtak, az pontos in-
formáció volt.

Annál az embernél, aki az élete közepén megvakult, nincs mit cso-
dálkozni azon, hogy miután visszatért a klinikai halálból, elmondta 
a színeket, hiszen ismerte azokat mielőtt megvakult. De az az ember, 
aki soha nem látott színeket, akinek nem volt meg az agyában, vajon 
ő hogyan tudta leírni, hogy „ez a piros színű pulóver”, „ez a kék nad-
rág”, stb? Erre csak egyetlen magyarázat van! Az, hogy amikor a lélek 
kiszállt a testből, akkor már látott mindent, és mivel az előző reinkar-
nációból ismerte a színeket, ismert mindent, így már nem volt sem-
mi rejtve előtte.

Mit tudhatunk meg ebből? Azt, hogy minden korlát, ami  bennünk 
van, az csak a testre vonatkozik.

Abban a pillanatban, amikor a lélek kiszáll a testből, nincs tovább 
korlát, sem emlékezetben, sem színekben, sem hallótávolságban, 
sem látótávolságban, sem semmiben! Mindent lát olyankor a lélek az 
 összes reinkarnációjából.

Ez az egyetlen magyarázat arra, hogy a soha nem látó ember eb-
ben az életében mégis el tudta mondani az összes színt és mindent, 
amit látott.
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Dr. Raymond A. Moody, az egyik leghíresebb pszichiáter, para-
pszichológus a következőket mondta: „Tanúja voltam annak, hogy 
stabil lelkületű emberek összeomlanak, sírva fakadnak, miközben 
mesélnek az élményeikről, amelyeket a klinikai halál idején átéltek. 
Akár három évtizeddel az átéltek után is, amikor erről meséltek, sír-
va fakadtak és összeomlottak. Hallottam és felfedeztem a hangjukban 
a valódiságot és az érzelmeket, amelyeket tulajdonképpen nem lehet 
szavakba önteni és leírni. Így aztán lehetetlen, hogy ezek a  jelenségek 
hamisak legyenek, miután ezek az emberek soha nem találkoztak 
egymással, nem látták egymást, nem beszéltek egymással, különböző 
kultúrákból jöttek, különböző korúak, különböző neműek voltak és 
mégis ugyanazokat a dolgokat mesélték el.”

Dr. Elisabeth Kübler-Ross pszichiáter a következőket mondta: 
„Semmi kétségem afelől, hogy van élet a fizikai halál után. Aki ezt 
meghallja, meghallgatja, meg fogja érteni, akik pedig bedugják a fü-
lüket, óriási meglepetés fog rájuk várni. Minden kétséget kizáróan 
tudom és hiszem, hogy van élet a halál után!”

Dr. Kenneth Ring pszichológia professzor pedig ezt mondta: „Én 
teljes mértékben hiszem, hogy tovább folytatódik az életünk a halál 
után. Semmiféle kétségem nincs efelől!”

Mindezeket tudósok mondták! Nem vallási vezetők, hanem olyan 
tudósok, akik hosszú éveken, évtizedeken keresztül kutatták a klini-
kai halál állapotát, nagyon sok emberrel beszéltek, és ezután mond-
ták el, hogy semmiféle kétségük nincsen és nem lehet afelől, hogy 
van élet a halál után!
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Nagyon fontos, hogy a tudósok, a kutatók minden kétséget kizáró-
an bizonyították, hogy van élet a halál után! Azért nagyon fontos, 
hogy a kutatók ezt bizonyították, mert sok ember számára szükséges, 
hogy a tudomány eszközeivel nyerjen bizonyítást, hogy van élet a ha-
lál után, hogy a lélek tovább él a fizikai halál után. Bennünket azon-
ban az érdekel legjobban, hogy mit mondott az Örökkévaló? Hiszen 
mégiscsak Ő teremtett bennünket, Ő tudja, mi történik a testünkkel 
és mi történik a lelkünkkel. Ezt pedig megtudhatjuk az írott Tórából, 
a  szóbeli Tórából, a Talmudból és a Kabbalából.

A Talmud Pesachim traktátusában (50a) van leírva, hogy Rabbi Jo-
seph, Rabbi Yehoshua ben Lévi fia megbetegedett, a lelke kiszállt a testé-
ből, majd egy idő múlva visszakerült a testébe. Ezek után édesapja meg-
kérdezte tőle: „Mi történt, mit láttál ott fönt, a fenti világban?” Mindezt 
kétezer évvel ezelőtt írták. Azt mesélte: „Egy fordított világot láttam, aki 
itt egy fontos ember volt, az ott egy senki lett, aki pedig itt senki volt, 
egy kicsi ember volt ezen a világon, az ott fönn egy fontos, nagy ember 
lett.” Erre azt mondta az édesapja: „Nem, te ott nem a fordított világot 
láttad, ott az igazi, valódi világot láttad! Ami fordított világ, az itt van!” 
Az a blöff-világ, amit mi itt élünk ebben a fizikai, materiális világban.

A Kabbalában olvasható, mindenki meg volt győződve arról, hogy 
Rabbi Simon bár Jocháj (a Zohár szerzője) elhunyt, mivel nem volt 
pulzusa, és mindenki biztos volt benne, hogy meghalt. Aztán mégis 
visszakerült a lelke a testébe és elmesélte, mit látott, mit tapasztalt a 
fenti világban, az égi bíróságnál és hogy hogyan került a lelke vissza 
a testébe. Napjainkban nem kevés ilyen eset van, akik elmesélik, mi 
történt a fenti világban, ott, amikor már eljutottak az égi bírósághoz. 
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Az egyik ilyen, talán leghíresebb eset Ávi Hádjáni esete, aki két-
szer is volt ebben a fajta klinikai halál állapotában. Ő azt mesélte, 
hogy amikor elkezdődött az égi bíróság, először is nagyon erős han-
gon mondták a nevét, utána lepergették előtte az egész életét, majd 
pedig megmutatták a bűneit. Ezután megszakadt az égi bíróság és 
visszakerült a testébe, vagyis kapott még egy lehetőséget, hogy kija-
vítsa az általa elkövetett bűnöket.

A Kabbalában az van írva, hogy a lélek három napig lebeg a test 
fölött, mert nem tudja, mi történik vele, de bízik benne, hogy vissza-
kerül a testbe. A lélek viszont a temetés után még hét napig vándorol 
a háza és a sírja között. Ez nagyon érdekes, és ebből megérthetjük, 
miért kell sivát ülni, miért ülünk hét napig, miért gyászolunk, miért 
van az erős gyászhét a házban a temetés után.

Tehát a lélek három napig még nem tudja pontosan, hogy mi fog 
történni vele, hogy visszakerül-e még a testébe. A harmadik nap után 
viszont már pontosan tudja, hogyha addig nem került vissza a tes-
tébe, akkor már nem is fog visszakerülni, akkor meghalt. Hét napig 
azonban még ott van a házban, ahol élt, ahol ülik a sivát, ülik a gyász-
időszakot utána. Ez azt jelenti, hogy az elhunyt pontosan látja, ki az, 
aki valóban gyászolja, hogy elhagyta ezt a világot és ki az, aki már 
akkor az örökségre gondol. Így aztán nem véletlen és nagyon vigyáz-
nunk kell és tudnunk kell, hogy az elhunytnak a lelke még hét napig 
itt van ebben a világban, még kapcsolódik ehhez a fizikai világhoz.

 
 

A Kabbalában az is írva van, hogy amikor a lélek elhagyja ezt a világot, 
akkor azt a Machpela-barlangon keresztül teszi. Ott van a Menny-
ország kapuja és ott van eltemetve az összes ősapánk és ősanyánk, ki-



34

véve Ráchel ősanyánkat. A Kabbala szerint egyébként az első ember-
pár, Ádám és Éva is ott vannak eltemetve és ott hagyja el a lélek ezt a 
világot.

Mindenki azt mondja, hogy először a sötét alagút, majd utána a 
nagy fény következik.

A Kabbala azt mondja, hogy az átmenet a felső világba ezen a sötét 
alagúton keresztül történik.

Az Örökkévaló azt írja: „Az embernek lehetetlen, hogy lásson en-
gem és éljen”, olyan nincs. A lélek számára a legnehezebb feladat, a 
legnehezebb dolog, amikor el kell válnia, szét kell válnia a testétől, és 
az ember addig nem hal meg, amíg nem látja az isteni fényt. A lélek 
viszont nagyon erősen vonzódik ehhez az isteni fényhez, úgy, mint a 
mágnes és amikor meglátja, akkor elhagyja ezt a világot.

A halál órájában az ember mindent láthat, amit az életében nem 
látott, így aztán a kérdéseire is megkapja a választ. Nem tudta, miért 
késte le a repülőgépet, nem tudta, miért volt ő szegény, a barátja pe-
dig gazdag, hogy miért házasodott ő és a barátja miért nem? Ebben 
az időben minden kérdésére választ kap! Azt is pontosan megérti, 
miért kapott jutalmat és hogy esetleg miért kapott büntetést a külön-
böző cselekedeteiért.

Amikor a lélek kiszáll a testből, akkor megkapja ezeket a válaszo-
kat, és engedélyt kap arra, hogy mindent láthasson, amit az életében 
cselekedett és ami vele történt. Azután minden egyértelmű, minden 
világos és minden kétségen felüli lesz számára!

A túlvilágon nincsenek határok, ott nincsen mennyezet és nin-
csen semminek sem vége. Egyébként minden, amiről beszámoltak 
és amit leírtak a klinikai halálból visszatért emberek, az több ezer 
évvel ezelőtt az írott és a szóbeli Tórában (Midrás, Talmud, Kabba-
la) mind le volt írva! Így aztán, ha valaki azzal jön hozzátok, hogy 
feltalált vagy kitalált valamit, csak mosolyogjatok ezen, mert min-
den meg van írva, több ezer éve átadták már az írott és a szóbeli 
Tórában!
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A Kabbala már nagyon régen megírta, hogy az elhunyt találkozni fog 
a családtagjaival, a rokonaival, a barátaival, azokkal, akiket ismert, és 
ha voltak érdemei, ha a Tóra szerint élt, akkor majd nagy örömmel 
fogadják. Ha nem, akkor nyilvánvalóan más lesz a reakció. 

A lélek nem egyszerre száll ki a testből, hanem szivárogva. Ami-
kor viszont már teljesen kiszállt a lélek a testből, akkor nincs tovább 
élet. Ebben az esetben, amikor már nincs a lélek a testben, az égi bíró-
ságnál megmutatnak mindent, az ember minden cselekedetét a leg-
apróbb részletekig, mindent, amit ebben az életben tett. És megkér-
dezik tőle: „Ezt csináltad ezen és ezen a napon?” Mit tudna mondani 
a lélek? Csak azt, hogy „igen”, hiszen ott nincs hazugság, ott nincs 
korrupció, nincs sztárügyvéd, így hát semmi mást nem tud mondani, 
csak azt, hogy „igen”, hiszen ez tény, megmutatják neki!

Jób könyvében az van írva, hogy az Örökkévaló felfedi magát az 
elhunyt előtt és azt mondja, hogy minden rögzítve van, mindent lát 
a szem, mindent hall a fül és minden meg van írva egy könyvben. 
Hogyha az ember tudatában lenne annak, hogy minden cselekedeté-
ért felelnie kell majd az égi bíróság előtt, akkor egészen biztos, hogy 
a bűnei nagy részét nem követné el! Sajnos azonban ott van a rossz 
ösztön és megpróbálja elhomályosítani előttünk az élet célját. Min-
dig megpróbál bennünket rábeszélni helytelen dolgokra, pillanatnyi 
élvezetekre azzal, hogy az jó lesz nekünk. Ezzel azonban nehéz hely-
zetbe hoz bennünket.

Ahogy Ramchal írta az élet céljáról a „Way of G-d: Derech Has-
hem” („Az Örökkévaló útján”) című könyvében: „Semmi sem törté-
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nik véletlenül!” Az sem, hogy az ember férfinak vagy nőnek születik, 
okosnak vagy butának, gazdagnak vagy szegénynek, a külső kinéze-
tének, stb., mindennek van jelentősége. Annak is például, hogy vala-
kinek jó memóriája van, valakinek kevésbé, valakinek jobb a kom-
munikációs készsége, valakinek nem annyira jó és sorolhatnám… ez 
mind nem véletlen. Miért? Mert mind pontosan ahhoz van mérve, 
hogy mit kell az embernek kijavítania itt, ezen a földön, ebben a mos-
tani reinkarnációjában, és főleg a megpróbáltatásoknak, amelyeket 
küld az Örökkévaló – minden embernek más megpróbáltatásokat 
küld –, annak megfelelően van minden kialakítva. Egészen pontosan 
ennek megfelelő az ember kinézete, a tulajdonságai és minden más.

 

Nagyon nagy gond az ember számára, amikor nem tudja, mi a fela-
data az életében, nem tudja, mi a célja az életének, nem tudja, miért 
vannak a megpróbáltatásai és mi a teremtés célja? Ebben az esetben 
az ember sajnos nem képes ellátni a feladatát. A többi mellett a leg-
nagyobb büntetés az ember számára az, amikor az Örökkévaló előtt 
áll és látja azt az igazságot, amit látnia kell, és egy borzasztó szégyen-
érzés fogja el olyankor az embert. Ez a legszörnyűbb, ami létezik! Ez 
olyan, mint amikor az ökölvívó mérkőzésen az egyik fél kiüti a má-
sikat, de úgy, hogy a másik szinte meg se tud moccanni, mégis az, 
akit kiütöttek, az utolsó erejével még megpróbál felkapaszkodni csak 
azért, hogy egy pillanatig ne érezze azt a szégyenérzést, még akkor is, 
ha ezzel az életét kockáztatja. Mit láthatunk ebből? Azt, hogy a szé-
gyen jobban fáj az embernek, mint a fizikai fájdalom.

A Talmud Shábbát traktátusában az van írva, hogy miután az em-
ber elhunyt, amíg a sírjában van hús a testén, addig még van kapcso-
lata ezzel a világgal. Abban a pillanatban azonban, amikor már nem 
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maradt egy pici hús sem a testén, akkor már nem lesz semmilyen kap-
csolata sem ezzel a világgal. Az is írva van, hogy az elhunyt hallja azt 
a beszédet, amit mondanak a temetésén. Amit a Talmudban leírtak, 
az tulajdonképpen szájhagyomány útján terjedt nemzedékről nemze-
dékre, így aztán minden nemzedékben minden gyerek tudta azt, hogy 
a test létezik és az tulajdonképpen ideiglenes, a lélek pedig örök. Ma 
már sokan a felnőttek közül sem tudják ezt sajnos.

A lélek különböző testekben reinkarnálódik és a halála után egy 
ideig még látja azt, ami körülötte történik, majd megszűnik minden 
kapcsolata ezzel a világgal. A léleknek mindaddig nem lesz kapcsola-
ta ezzel a világgal, amíg az Örökkévaló úgy nem dönt, hogy egy baba 
testében újra leküldi a lelkét újabb megpróbáltatásokkal arra a követ-
kező 60-70-80 évre, ahogyan erről az Örökkévaló dönt.

Most pedig nézzük meg, hogy a Tanachban milyen bizonyíték 
található a szellemidézésre vonatkozóan? Sámuel I. könyvének 28. 
fejezetében olvashatjuk, hogy Saul király rendkívüli módon aggódott, 
mielőtt a filiszteusokkal harcba szállt. Éppen ezért Sámuel próféta se-
gítségét kérte, aki korábban elhunyt. Hogyan tette ezt? Úgy, hogy egy 
nőt kért meg, aki pontosan tudta, hogyan lehet az elhunyt szellemét 
megidézni, és aki ezt meg is tette, összekapcsolta Sámuel próféta szel-
lemét Saul királlyal. Sámuel próféta viszont nagyon aggódott, hiszen 
attól tartott, hogy emiatt újra fogják tárgyalni az ő égi bíróságát. Ez-
után az történt, hogy Saul király elmondta Sámuel prófétának, hogy 
nagyon nagy az aggodalma a másnapi háborúval kapcsolatban, hogy 
mi fog történni.  Sámuel próféta azt válaszolta: „Holnap te és a fiad is 
itt lesztek mellettem.”

Mit láthatunk ebből a történetből? Először is azt, hogy a lélek, ami-
kor test nélkül van, akkor látja a jövőt is. A másik dolog, amit ebből meg 
kell tanulnunk, hogy az elhunytnak a szelleme megidézhető. Ezt tette tu-
lajdonképpen Saul király is, ami szigorúan tilos a Tórában foglaltak sze-
rint, úgyhogy senkinek nem javaslom, mert nagyon szigorú büntetés jár 
érte ebben a világban és a túlvilágon is! Egyébként az történt, amit Sámu-
el próféta mondott, másnap a háborúban Saul király és a fia is elhunyt.
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A tudomány oldaláról is bizonyítani fogjuk, hogy lehetséges kommu-
nikálni az elhunyt lelkével. Ezzel kapcsolatban a két leghíresebb Le-
onora Piper (1857-1950) és Gladys Osborne Leonard (1882-1968), 
akik családtagok kérésére teremtettek az elhunytak lelkével kapcso-
latot. Olyan információt adtak a családtagok is és az elhunytak is, 
amelyeket egyedül és kizárólag csak ők tudhattak. Hét kutatócsoport 
vizsgálta Pipert az 1800-as évek végén Bostonban. Annyira komo-
lyan vették ezt a vizsgálatot, hogy bezárták őt egy szobába és minden 
oldalról megvizsgálták, hogy létezik az, amit mond. És kiderült, hogy 
olyan információkat adott át, amelyeket senki más nem tudhatott, 
csakis az elhunyt.

Napjainkból is ismerhetünk hasonló történeteket. Én magam is 
ismerek ilyeneket, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy igenis le-
hetséges kapcsolatot teremteni az elhunyt lelkével. Csak szeretném 
kihangsúlyozni, amit már korábban is mondtam, hogy a zsidók szá-
mára szigorúan tilos az elhunyt lelkével való kapcsolat!

Van egy másik nagyon érdekes dolog, ez pedig az automatikus 
írás, amikor a szellemidéző teljesen átszellemül, egy tollat fog a kezé-
be és azzal automatikusan írja, amit az elhunyt mond. 

A leghíresebb Rose mary Brown (1916-2001), akinek semmilyen 
zenei előképzettsége nem volt, mégis a legnagyobb zeneszerzők lelkét 
hívta, mint Brahms, Beethoven, Chopin és nagyon bonyolult zené-
ket írt le így. Hogy létezik ez, hiszen nem is tudta, hogy mi az a zene? 
Ez bizonyítja, hogy az elhunytak, ezek a híres zeneszerzők, akiknek 
a bonyolult dalait írta le így automatikusan, közölni akarták, hogy a 
lelkük tovább él!
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A másik érdekes bizonyíték Emma Conti Olaszországból, aki 
egy híres amerikai költő, Emily Dickinson (1830-1886) verseit írta 
le, több mint 600 verset, és 46 irodalmi díjat nyert azokkal a költe-
ményekkel, amelyeket a szellemidézés alkalmával írt le. Emmának 
nemhogy a költészetben, az irodalomban nem volt előképzettsége, de 
még középiskolája sem volt. Kizárólag nyolc általánost végzett, mégis 
le tudta írni a bonyolult költeményeket a szellemidézés során.

 
 

Az egyik leghíresebb szellemidéző Eileen Garrett (1893-1970) volt. 
Amikor Eileen felébredt a transzból, a szellemidézésből, akkor ter-
mészetesen nem hitte volna el azt, amit ő maga mondott, de miután 
felvették és lejátszották neki, nem volt más választása, minthogy el-
higgye. 1930. október 5-én felszállt a brit légierő egyik hatalmas lég-
hajója, majd néhány perc múlva a léghajó lezuhant. A léghajó legtöbb 
utasa elhunyt. Ezen az estén Eileen Garrett-nek az volt a terve, hogy a 
híres Sherlock Holmes szerzőjének, Arthur Conan Doyle-nak a szel-
lemét fogja megidézni, de helyette egy másik szellem jelentkezett, aki 
repülősként mutatkozott be, Irwin néven, és a léghajó utolsó útjáról 
számolt be. Elmondta, hogy a léghajó motorja túl nehéz volt, az 
olajcső megrepedt, a repülésnek a szöge pedig túl alacsony volt. Azt is 
elmondta, hogy a léghajó közepén lévő cella nagyon megnehezítette 
a felemelkedést. Ezek olyan részletek voltak, amelyekre senki nem 
gondolt. Egyébként annyira pontos technikai, szakmai információkat 
adott, amit senki más nem tudhatott, csakis a léghajó vezetője. Ezek 
után a léghajóbaleset vizsgálóbizottsága újra összeült és azt látták, 
hogy minden, amit korábban gondoltak, téves volt, és egyértelműen 



40

bizonyítást nyert, hogy az elhunyt kapitánynak a szellemidézésből 
származó információi teljesen helyesek és helytállóak voltak.

A következőkben a lélekvándorlással foglalkozunk. A lélekván-
dorlás azt jelenti, hogy a lélek testből testbe vándorol különböző 
rein karnációkon keresztül. Napjainkban vannak olyan emberek, akik 
mindenféle hipnózis nélkül emlékeznek az előző életükre, az előző 
reinkarnációjukra. Igaz, hogy kevesen vannak, több millió emberből 
talán csak egy-egy ilyen ember akad, aki pontosan emlékszik arra, 
hogy mi történt vele az előző reinkarnációjában, és tudja azt, hogy mi 
volt a neve, hogy hol élt, hogy ki volt a felesége, stb., nagyon érdekes 
információkat tud közölni. Ilyenkor nyilvánvalóan ellenőrzik ezek-
nek az információknak a valódiságát.

Nagyon vicces szokott lenni, amikor egy 4-5 éves gyereket elvisz-
nek arra a helyszínre, amit megnevez, hogy ő ott élt korábban, be-
kopognak, kinyitja egy 50 éves nő és azt mondja a négyéves gyerek, 
hogy: „Az előző életedben én voltam a te férjed!” Azonnal természe-
tesen nem hiszik el, amit mond, de amikor ez a gyerek olyan infor-
mációkat ad, hogy például „itt és ott ezt és azt főzted” vagy „ide és 
oda vittük a gyerekeket”, vagy hogy „ekkor és ekkor ennyi pénzt ad-
tam neked bizonyos dolgokra, célokra”, olyan információkat mond 
el, amiket más nem tudhatott, egyedül csak a férj. Ilyenkor természe-
tesen már meggyőző a feleség számára is, hogy az előző reinkarná-
cióban valóban ő lehetett a férje, mert más nem tudhatott ezekről a 
dolgokról.

Nagyon érdekes jelenség, amikor valaki a következő reinkarná-
cióban visszatér és pontosan emlékszik arra, hogy mi történt vele 
korábban. De ez nem egy természetes dolog, hiszen nem kell emlé-
keznünk arra, hogy mi történt velünk az előző életünkben. Mert ha 
mindenki emlékezne és tudná azt, hogy mi történt vele, hogyan élt, 
mi volt a probléma az előző életében, akkor nyilván tudná, hogy mit 
kell kijavítania ebben az életében, és nem mindenkinek lenne hoz-
zá ereje, sokan feladnák, ha látnák, milyen nehéz feladatot kell telje-
síteniük, és sajnos sokan ennek következtében esetleg öngyilkosok 
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lennének. Így aztán az Örökkévaló a legtöbb embernek nem engedi, 
hogy lássa, hogy emlékezzen arra, ami az előző életében történt vele, 
és így hétről-hétre van remény, hogy jobbá tudja tenni az életét. És ez 
nagyon-nagyon fontos, hogy az embernek megmaradjon a remény! 
Mindenesetre nagyon érdekes jelenség a lélekvándorlás, amikor egy 
ember hipnózis nélkül pontos információkat tud adni arról, hogy mi 
történt vele az előző életében.

 
 
 

Ramchal (Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, 1707-1746) azt írta, hogy a 
lélek különböző reinkarnációkban, különböző testekben többször is 
visszatér erre a földre. Ennek megfelelően képes a lélek kijavítani azt, 
amit az előző reinkarnációban elrontott, vagy képes pótolni azokat a 
cselekedeteket, amelyeket nem végzett el és amelyeket el kellett vol-
na végeznie. Mindenesetre a léleknek az összes reinkarnációja végén 
mindenképpen számot kell adnia minden egyes tettéről. Ramchal a 
„Way of G-d: Derech Hashem” („Az Örökkévaló útján”) című köny-
vének második fejezetében ír erről. Nagyon érdekes és ebből is lehet 
látni, hogy a lélek számára a test tulajdonképpen csak egy eszköz, 
amely tárolja azt. Különleges dolog, hogy mindenkinek a lelkének 
megfelelően van felépítve a teste. Ebből is láthatjuk, hogy mi a leglé-
nyegesebb az ember számára, mi maga az ember? Az pedig a lélek. A 
test az mégiscsak valamivel kevésbé lényeges, mint a lélek.

Honnan tudhatjuk még ezt? Onnan, hogy amikor az ember meg-
hal, akkor a lélek kiszáll a testből. A lélek tovább él, örök, soha nem 
hal meg, a lélek egy spirituális energia. Mi lesz a testnek a vége? Az 
sajnos a kukacok és a férgek martaléka lesz.
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Mintegy 500 évvel ezelőtt volt egy nagyon nagy cáddik, igaz em-
ber, akit úgy hívtak, hogy Ari Hakadosh, Szent Ári (Rabbi Jicchák 
Luria, (1534-1572). Ez az ember Egyiptomban született, ott nőtt föl, 
majd a kabbalisták időszakában ment át Cfátra, Izraelbe. Hogyha Ari 
Hakadosh belenézett egy másik ember szemébe, akkor látta, hogy mi 
történt vele az előző reinkarnációjában. Majdnem olyan szinten volt, 
mint Salamon király. Ennek a különleges embernek köszönhetjük, 
hogy ma tudhatjuk a Kabbala legrejtettebb titkait is.

A helyzet az, hogy 1500 évig a Kabbala megírásától, egészen ad-
dig, amíg ez a különleges lélek le nem jött erre a világra, eltömött csö-
vek voltak a Kabbala és a világ között. De jött ez a különleges lélek és 
kinyitotta számunkra ezeket az eltömített csöveket, és ma már min-
denki tudhatja, tanulhatja a Kabbalának és ezáltal a Tórának a legrej-
tettebb titkait is. Vigyáznunk kell, mert nagyon sok hamis kabbalista 
van. A Kabbala minden igazi titka Ari Hakadosh nevéhez fűződik.

Ari Hakadoshnak volt egy különleges tanítványa, Rabbi Chaim Vital 
(1543-1620), aki azt mesélte, hogy amikor mentek a mezőn, azt mondta 
a mestere: „Ezt az embert úgy hívták, hogy… és ez egy nagy cáddik és 
tóratudós volt, de volt egy nagy bűne és emiatt ebben a fában vagy eb-
ben a sziklában reinkarnálódott a lelke.” Már korábban is említettem, 
hogy bizony, büntetésként, a lélek nemcsak emberi testben jöhet visz-
sza erre a földre, hanem állatokban vagy esetleg élettelen dolgokban is. 
Ez egy büntetés, egy óriási fájdalom és gyötrelem az isteni lélek számá-
ra. Azt mesélte Rabbi Chaim Vital, hogy amikor mentek a mezőn, akkor 
azt mondta a mester, hogy: „ez és ez a neve ennek az embernek, itt és itt 
élt, ebben és ebben az időszakban, és ezzel és azzal foglalkozott.” Ezután 
a tanítványok minden alkalommal elmentek és leellenőrizték. Elmentek 
arra a településre és megkérdezték, hogy élt-e ott egy ilyen és ilyen nevű 
ember? Minden, amit Ari Hakadosh mondott, az mind megfelelt a való-
ságnak: ott élt az az ember, ahol mondta, abban az időszakban, azzal fog-
lalkozott, az volt a neve… minden, amit elmondott, az mind valódi volt.

Ezekből is láthatjuk, hogy nemcsak olyan létezik, hogy egy ember 
emlékszik a saját reinkarnációjára – nyilván ez is nagyon ritka, ahogy 
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mondtuk korábban –, de olyan is létezik, hogy valaki egy másik em-
berről tudja azt – ez nagyon-nagyon, de nagyon ritka, ez még ritkább 
–, de előfordulhat, hogy különleges lelkek tudják azt, hogy a másikkal 
mi történt az előző reinkarnációjában.

A mi nemzedékünkben is volt ilyen! Yaakov Yisrael Kanievsky 
rabbi („Steipler Gaon”, 1899-1985) meg tudta mondani, amikor rá-
nézett valakire, hogy milyen bűnt követett el. „Páchád páchádim!” 
„Félelmek félelme!” Valakire ránéz és megmondja, milyen bűnt kö-
vetett el! Hát ezt egyébként nálunk Ruach HaKodesh-nek, Szent Szel-
lemnek nevezik, de ebbe most nem fogunk mélyebben belemenni.

 
 

Rabbi Yehuda Aryeh (1571-1648), aki Velencében, Olaszországban élt, 
nemcsak rabbi volt, hanem orvos is. Rabbi Aryeh nem hitt a lélekván-
dorlásban. Sajnos manapság a rabbik között is vannak, akik nem hisz-
nek a lélekvándorlásban, miközben ez alapvető dolog, alapja a zsidó 
vallásnak. Yehuda Aryeh rabbival az élete végén történt egy olyan eset, 
ami után nem mondhatta, hogy nem létezik lélekvándorlás. A követ-
kező történt vele: A szomszédjában született egy kisfiú, aki egy hóna-
pos korában súlyos beteg lett. Féléves volt, amikor haldoklott. A szülők 
áthívták a rabbit, hogy imádkozzon érte. A rabbi mondta a zsoltárokat 
a baba felett, amikor egyszer csak a baba kinyitotta a szemét és felki-
áltott: „Smá Jiszráél HáSem Elohénu, HáSem Echád.” („Halld Izrael, az 
Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy.”) Hogy létezik ez? Hiszen 
ez a baba hat hónapos volt, még csak beszélni sem tanult. Nyilvánvaló, 
hogy mi történt. A rabbi számára is egyértelmű volt, hogy egy reinkar-
nálódott lélekről van szó, aki azért jött le erre a világra, hogy még egy-
szer elmondja a Smá Jiszráélt, mert miután ezt elmondta, kiszállt belőle 
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a lélek, elhunyt és visszakerült az Örökkévalóhoz. Természetesen a rab-
bi rögtön tudta, hogy lélekvándorlásról van szó, semmi másról.

A helyzet az, hogy ez a jelenség nemcsak a zsidóságban van jelen. 
Például Portugáliában volt egy baba, aki egy király nevét említette vé-
gig, hogy ő lesz a király. Utána elhunyt és három hónap múlva való-
ban ő lett Portugália királya.

Sok bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy babák, különböző kul-
túrákban kijelentettek, közöltek valamit és az utána megtörtént. Ez 
egyértelműen jelzi és utal a lélekvándorlásra. Ismert az, hogy Sámson 
próféta Nádábnak volt a reinkarnációja. Nádáb pedig Áron főpapnak 
volt a fia, aki a testvérével együtt halt meg. Az egyik probléma az volt 
velük, hogy nem voltak hajlandóak Izrael lányaival házasodni. Ezt az-
zal indokolták, hogy nincsenek az ő szintjükön. És így is történt, nem 
házasodtak meg és nőtlenül haltak meg. Éppen ezért, amikor vissza-
jött Sámson próféta reinkarnációjában, akkor ezért Nádáb megkapta 
a büntetését. Ugyanis az történt, hogy egy filiszteus nő, Delila kísér-
tésbe ejtette őt, ami végül a vesztét okozta. Kiszedte belőle az összes 
titkot, azután hívta a filiszteus katonákat, akik megvakították, rabszol-
gává tették és a végén öngyilkos lett. Ez lett a vége az életének.

Ebből is látjuk, hogy az életünk az előző reinkarnáció alapján egye-
nesen ott folytatódik, ahol előtte befejeződött. Erre nagyon sok pél-
da van, de idő hiányában ezekkel bővebben nem tudunk foglalkozni.

 
 

Napjainkban a lélekvándorlásra a legtöbb bizonyítékot Dr. Ian Ste-
venson (1918-2007) dokumentálta a Virginiai Egyetemről, aki nem-
csak pszichiáter, hanem parapszichológus is volt. Ő a 60-as évektől 
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kezdve mintegy 600 esetet vizsgált meg a lélekvándorlással kapcso-
latban. Dr. Stevenson a kutatásai eredményét 4 könyvben publikál-
ta. Kutatásait többnyire 2,5 és 4 év közötti gyermekekkel folytatta, 
akik még frissen emlékeztek az előző életükre, és akik még sem írni, 
sem olvasni nem tudtak, és különböző országokban éltek, különböző 
nyelveken beszéltek.

Aki olvassa Dr. Stevenson könyveit, özönvízszerűen kapja majd 
a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy az ember jelenlegi élete az 
előző reinkarnációjából van. Aki most ezen a földön él, szinte kivétel 
nélkül mindenki volt már itt, csak egy másik testben, másik reinkar-
nációban.

Most pedig nézzünk néhány érdekes példát, amelyekben gyere-
kek emlékeztek az előző életükre. Az első ilyen érdekes példa Indika 
Guneratne, aki 1962-ben született Srí Lankán és emlékezett az előző 
életére. Dr. Stevenson 1968-ban megvizsgálta ezt az esetet és 1974-
ben publikálta a kutatásának az eredményét a Journal of the Ameri-
can Society for Psychical Research folyóiratban. Indika kétéves korá-
ban kezdett el beszélni, majd egy évvel később, hároméves korában 
elmesélte, mi történt vele az előző életében. Elmondta, hogy ő Ma-
tara városában egy gazdag polgár volt, akinek volt egy gyönyörű 
nagy háza, volt egy Mercedes Benz autója, voltak elefántjai és egy 
szolgálója, akinek a neve Premadasa, és aki egyben a sofőrje is volt. 
Indika édesapja leellenőrizte ezeket az adatokat és látta, hogy ezek 
megfelelnek a valóságnak. Dr. Stevenson bővebben is megvizsgálta 
ezt az esetet és úgy találta, hogy minden, amit a kislány elmondott, 
megfelelt a valóságnak.

Kiderítették, hogy K.G.J. Weerasinghe volt az, aki abban a város-
ban gazdag fakereskedőként élt, ő volt az, akiről Indika beszélt. És 
látták, hogy megvan az a ház, amiről beszélt, ott, ahol mondta és az 
elefántok is ott voltak, és Premadasa, a szolgáló is. A gazdag fakeres-
kedőről kiderült, hogy 1960-ban halt meg és 1962-ben született újra. 
1968-ban, nyolc évvel a fakereskedő halála után hozták nyilvános-
ságra ezt a történetet, és bizonyították, hogy ez az 1962-ben szüle-
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tett gyermek ugyanaz az ember, aki gazdag fakereskedő volt az előző 
 életében.

 

Újabb elképesztő történet következik a lélekvándorlásról. Shanti 
Devi 1926-ban született Delhiben, Indiában. Mindössze hároméves 
volt, amikor elkezdett beszélni arról, ami Mathura városában történt 
az előző életében. Shanti azt állította, hogy Kedar Nath volt az elő-
ző férje és amikor a kisfia 10. születésnapja volt, ő akkor halt meg. 
Amikor Shanti kilenc éves lett, minden még jobban megvilágosodott 
előtte, ami az előző életében történt vele. Szülei küldöncöket küldtek 
Mathura városába, hogy leellenőrizzék, ez a Kedar Nath nevű úr egy-
általán él-e, létezik-e? A küldöncök megállapították, nemcsak, hogy 
létezik, de él és virul. Ezután küldtek neki egy levelet a történetről és 
a kislány létezéséről. 

Kedart annyira lenyűgözte ez a történet, hogy elhatározta, megle-
pi a kislányt. Előzetes értesítés nélkül utazott Delhibe, hogy kiderítse, 
igaz-e, amit a levélben állítanak. Amikor megérkezett Delhiben Shan-
tiék házához, a kislány egyből felismerte őt. De nemcsak felismerte, 
hanem minden kérdésére azonnali és pontos választ adott: „Mi volt a 
kedvenc ételem? Hol voltunk a gyerekekkel? Mi történt, amikor beteg 
volt a gyerek?” Olyan apró részletekről is beszámolt, amiket senki 
más nem tudhatott, csakis az ő volt felesége. A beszélgetés végén 
Shanti visszakérdezett: „Miért házasodtál meg újra, amikor megál-
lapodtunk, hogy nem fogsz más nőt elvenni feleségül?” Kedar beval-
lotta, hogy valóban volt ilyen megállapodás közöttük. 

Pár nappal később Shanti és a szülei elutaztak Mathura városába. 
Ott a pályaudvaron megpróbálták Shantit egy kicsit összezavarni, 
például azzal, hogy másik irányba kell menni, de ő pontosan tud-
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ta, hogy merre kell menni, pontosan emlékezett mindenre. Majd 
megpillantotta a zsúfolt pályaudvaron előző férjének a testvérét. Vele 
együtt béreltek lovaskocsit, amivel elindultak és a kislány mondta, 
hogy merre kell menni. Pontosan tudta az útvonalat, hogy merre kell 
a pályaudvarról menni ahhoz a házhoz, ahol az előző élete volt, ahol 
Kedar Nath-tal éltek. Amikor megérkeztek a házhoz, rögtön felis-
merte azt, annak ellenére, hogy a ház már felújításon esett át. Mielőtt 
Shanti belépett a szobákba, előtte pontosan elmondta, mi és hol van 
abban a szobában. Tévedés nélkül mindenről beszámolt, hogy abban 
a szobában minek hol kell lennie, az asztalnak, a székeknek, minden 
apró részletet elmondott. Aztán bement az egyik szobába és a sarok-
ban elkezdett keresgélni. Mit keresgélt? A pénzt, amit ő rejtett el ott 
annak idején. Azonban nem találta, ezért kérdőre vonta volt férjét, 
hogy hova lett a pénz? Kedar zavarodottan mesélte, hogy valóban ott 
volt a pénz, ahol Shanti kereste, de miután a felesége elhunyt, ő meg-
találta és felhasználta. Nagyon megdöbbenve mesélte, hogy valóban 
ott volt a pénz, ahol Shanti mondta. Ez aztán egészen nyilvánvaló bi-
zonyítéka annak, hogy itt lélekvándorlásról van szó, hogy Shanti az 
előző életében minden kétséget kizáróan Kedarnak volt a felesége.

 

Izraelben van egy népcsoport, amelyet úgy hívnak, hogy drúzok. A 
drúzoknál nagyon gyakori, hogy a gyermekek emlékeznek az előző 
életükre. Szinte nincs olyan osztály a drúz iskolákban, ahol legalább 
egy-két gyermek ne emlékezne pontosan az előző életére, mindenfé-
le hipnózis nélkül. Persze ez sem véletlen, hiszen a drúzok vallásának 
lényeges eleme a lélekvándorlás, így állandóan az előző életükre gon-
dolnak, és ezért van az, hogy nagyon sokan közülük pontosan emlé-
keznek is az előző reinkarnációjukra.
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Ott volt például Bader esete, aki Usafia nevű településen élt Iz-
raelben. Miután bevonult katonának, részt vett egy hadgyakorla-
ton. Amikor ott kezébe vett egy kézigránátot, nagyon furcsa érzése 
támadt, mégpedig az, hogy egyszer már meghalt egy kézigránáttól. 
Tízéves koráig pontosan emlékezett az előző reinkarnációjára és ami-
kor a kezébe fogta a kézigránátot, előjött emlékezetéből az egész elő-
ző élete. Elmesélte, hogy nem a katonaságnál halt meg a kézigránát-
tól, hanem a Kármel-hegyen. Ott volt egy hadgyakorlat, ő pedig még 
bevonulás előtt állt. 18 éves fiatal fiú volt, ment a mezőn és talált egy 
kézigránátot, amit nyilván ott felejtettek, ami ott maradt a hadgya-
korlat után. Kibiztosította ezt a kézigránátot és az felrobbant a kezé-
ben, így halt meg. Ez a tragédia 1958. augusztus 14-én történt.

Nagyon érdekes, hogy ez az ember még ezen a napon újjászüle-
tett Usafiában Bader néven. Elmesélte, hogy kicsi gyerekként már azt 
mondta a szüleinek: „Ez nem az én házam, nekem van egy másik 
édesanyám és szeretnék elmenni hozzá.” Amikor ötéves volt, akkor 
pedig elmesélte a szüleinek, hogy hogyan veszett össze az előző éle-
tében az iskola igazgatójával, akit megdobott kővel, majd ezért utána 
otthagyta az iskolát. Azt is elmesélte, hogy volt egy kutyája és hogy 
hogyan halt meg a mezőn a kézigránáttól. Azután megkérte a szüle-
it, hogy vigyék el őt a szomszéd faluba, ahol a háza van, ahol előzőleg 
élt. Pontosan megmutatta, melyik házról van szó.

De ez még semmi, hiszen az összes rokonának a nevét tudta! Fel-
sorolt mindenkit, aki az előző életében a rokonai közé tartozott. Ami-
kor bement a házba, akkor elmondta, hogy az előző életében elrejtett 
ebben a házban egy fuvolát. Miután elkezdték keresni, meg is talál-
ták. És hol találták meg? Ott, ahol Bader mondta, a raktárban, a tető 
mellett, pontosan azon a helyen, amit Bader megjelölt, hogy oda rej-
tette el a fuvolát az előző életében.

Ezek után járt ehhez a családhoz is, tehát kvázi két családja volt, az 
a családja, ahova most született Baderként és tartotta a kapcsolatot az 
előző családjával is, ahol az előző inkarnációjában élt. Azt gondolom, 
ez is egy nagyon érdekes történet.
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A drúzoknál van egy kutató, akit úgy hívnak, hogy Dr. Jabor Abo-
ruhun, aki a lélekvándorlás szakembere. Ő elmondta, hogy koráb-
ban tanítással foglalkozott és az osztályukban mindig megkérdezte a 
gyerekeket, hogy van-e közöttük, aki emlékszik az előző életére? Azt 
mesélte, soha nem volt olyan, hogy az osztályban ne lett volna lega-
lább egy vagy két gyerek, aki határozottan állította, hogy pontosan 
emlékszik az előző életére, és nemcsak hogy emlékezett, de pontosan 
le is írta, hogy mi és hol történt vele, és az elmondottakat mind le is 
ellenőrizték.

Most pedig megyünk Brazíliába! Vivien Silviano 1963-ban szü-
letett Sao Pauloban. Természetesen portugál nyelven beszélt, ahogy 
általában a brazilok, és még kicsi volt, amikor elkezdett olaszul is be-
szélni, pedig senki nem tanította rá. Nyilvánvaló, hogy honnan jött 
ez? Az előző életéből, az előző reinkarnációjából. Még nem volt két-
éves, amikor már a testvéréről beszélt, aki nem volt a jelenlegi éle-
tében. Miásolorát említette, mint a testvérét és a babáját, aki pedig 
Bambula névre hallgatott. Ez a kislány tökéletes olasz akcentussal 
beszélt és azzal mondta el ezeket a dolgokat.

Később Guy Lyon Playfair (1935-2018) angol újságíró utánanézett 
és leellenőrizte, amiket a kislány mondott. Playfair a „The Unknown 
Power” („Ismeretlen hatalom”) című könyvében leírta, hogy ez a kis-
lány pontos információkat adott egy olasz nőről, és azt is említette, 
hogy amikor repülő szállt el a házuk fölött, akkor mindig az asztal alá 
bújt, és elmesélte, mi történt vele az előző életében: Rómában szüle-
tett, pontosan emlékezett a barátnői neveire és hogy mi történt velük, 
milyen események történtek a barátnőivel. Leellenőrizték és termé-
szetesen minden úgy volt, ahogy ezt a kislány elmondta. Miért félt a 
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repülőktől? Azért, mert amikor a II. Világháborúban Olaszországban 
élt, és elmentek a repülők a házuk felett, akkor szintén az asztal alá és 
az ágy alá bújtak, mert féltek a bombázásoktól.

 
 

Most a hipnózisról fogunk beszélni. Ha valaki azt szeretné, hogy az 
előző életére vonatkozóan információkat kapjon, akkor nem kell 
mást tennie, csak elmenni egy parapszichológushoz, aki a tudatalat-
tijából minden információt felszínre tud hozni, hiszen minden, az 
összes reinkarnációnk, az összes előző életünk ott van a tudatalat-
tinkban.

1963-ban volt egy orvos házaspár, akik parapszichológusok voltak 
és foglalkoztak hipnózissal. Egy nap, amikor a férj hipnotizálta felesé-
gét, aki egy székben ült, egyszer csak férfi hangon kezdett beszélni. Fé-
lelmetes! A feleséged ott ül a székben és férfi hangon beszél! A nyelv-
szakértők megállapították, hogy egy régi svéd nyelvjárást használt. 
Hoztak egy szakértőt, aki kikérdezte őt. Minden kérdésre pontosan vá-
laszolt. Elmondta, hogy ő egy svéd kis faluban élt és Engine-nek hív-
ták. Elmesélte azt is, hogy a falu közepén volt a piac, és ez a hely, ahol 
élt, egy 300 évvel ezelőtti földművelésből élő kis falucska volt. Amikor 
a modern mezőgazdasági eszközökről kérdezték, azokat nem ismerte, 
hiszen abban az időben természetesen ilyenek még nem voltak.

Ez az elképesztő történet a „Daily News from New York” 1974. au-
gusztus 4-i számában jelent meg, de sok más eset is le van írva Dr. Ian 
Stevenson (1918-2007) „Twenty Cases Suggestive of Reincarnation” 
(„Húsz eset a lélekvándorlásról”) című könyvében, ami nagyon érde-
kes, mert ezeket az eseteket tudományos alapossággal nagyon komo-
lyan kutatták.
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Nézzük a következő példát! Morey Bernstein (1919-1999) hipno-
tizőr volt Colorádóban. 1956-ban adott ki egy könyvet „The Search 
for Bridey Murphy” („Bridey Murpy keresése”) címmel, amit Bridey 
Murphy történetéről írt. Amikor hipnotizálta, Bridey egészen ponto-
san emlékezett az előző életére, ami Írországban volt a 19. században. 
Mindezeket tökéletes ír akcentussal mesélte el. Amikor felfedezték ezt 
a történetet, az újságírók felkutatták és leellenőrizték Írországban az 
általa elmondottakat. Mindent úgy találtak, ahogy Bridey elmondta. 
Szóról szóra minden úgy volt. A kutatás eredményeit a „Live America” 
magazinban írták le. Tehát minden információ, amit Bridey mondott, 
igaz volt, ami bizonyította, hogy teljesen jól emlékezett az előző életére.

 
 

Théodore Flournoy (1854-1920) pszichológus professzor egy ötéves 
kislányt hipnotizált Svájcban. Ennek a kislánynak funkcionális prob-
lémái voltak, és amikor hipnotizálta, akkor ez a kislány elkezdett me-
sélni az előző életéről. Elmesélte, milyen csodálatos palotában lakott 
és milyen gyönyörű virágok voltak a palota kertjében. Megkérdez-
te tőle a professzor: „Hol voltál, hol éltél?” Ő elmondta, hogy Kanara 
városában, Indiában. Utána megkérdezte tőle: „Hány éves vagy?” Erre 
azt válaszolta: „Huszonhárom.” Megkérdezte tőle: „Házas vagy-e?” 
Mire azt válaszolta: „Sivrouka hercegnek voltam az egyik felesége, Ka-
nara királyságában.” Ez a kislány indiai nyelven beszélt. Nyilvánvaló, 
hogy ötéves svájci kislányként ebben az életében, ebben a reinkarná-
ciójában nem ismerte az indiai nyelvet. Ráadásul egy ősi indiai nyel-
ven beszélt. A professzor rögzítette a hipnózis alatt történteket, majd 
a felvételt elküldte nemzetközi szakértőknek. Amikor Indiában, a Kal-
kuttai Egyetemen megkapták ezt az anyagot, elképedtek, hogy milyen 
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anyagról van szó! Kiderült, hogy 500 évvel korábban valóban létezett 
Sivrouka herceg és Kanara királysága. Semmi kétség nem maradt, és 
ezzel is bizonyították, hogy létezik lélekvándorlás.

Volt egy másik nagyon-nagyon érdekes eset, amikor egy kétéves 
amerikai kisgyermek beszélt az édesapjával arról, hogy az előző éle-
tében ő volt az apukájának az apukája. Ez olyan, mintha például ven-
nénk a három ősapánkat – Ábrahám, Izsák és Jákob –, és Jákob tu-
lajdonképpen Ábrahám reinkarnációja lenne. Azt gondolom, hogy ez 
egy nagyon-nagyon érdekes dolog! Ezt már megírták a Kabbalában is, 
hogy sokszor előfordul az, hogy az apa, anya reinkarnálódik unoka-
ként. Ebben az esetben még az is egy különlegesség, hogy amit az apa 
tett a fiával, utána azt tette vele is a fia. Kvázi, amit adott neki, ugyanazt 
kapta vissza. Ez a különleges történet megtekinthető a YouTube-on Dr. 
Jim B. Tucker gyermekpszichiáter videójában, és azt gondolom, min-
den kétséget kizáróan bizonyítja, hogy vannak emberek, akik emlékez-
nek az előző életükre, és vannak, akik hipnózis alatt tudják elmondani, 
hogy mi történt velük az előző életükben. Mindenesetre ezek a törté-
netek bizonyítják, hogy van lélekvándorlás, hogy a lélek egyik testből a 
másikba vándorol, és hogy igenis van élet a halál után!

 
 

Dr. Jim B. Tucker gyermekpszichiáter, aki nagyon sok reinkarnáció-
val kapcsolatos kutatást végzett, a következőket mondta: „Mi kizáró-
lag kicsi gyermekeknek az eseteit kutatjuk, akik spontán emlékeznek 
az előző életükre. A gyerekek 2-3 éves kortól 5-6 éves korúak. Miért 
pont ilyen korú gyerekekkel foglalkozunk? Azért, mert szeretnénk 
minél több dolgot megtanulni erről a jelenségről. Egyszer elmentem 
egy gyermekhez, aki azt mondta, hogy ő emlékszik az előző életére. 
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Gus Ortaga egy kisfiú Colorádóból, az Egyesült Államokból, aki nem 
kevesebbet állított, mint azt, hogy ő a saját nagyapjának a reinkar-
nációja. Húha! És ez a kisgyermek már 18 hónapos korában nagyon 
fontos információkat adott ezzel kapcsolatban. Ez az eset fontosabb 
az összes többi esetnél, hiszen ez a gyermek teljesen egyértelmű és vi-
lágos jeleket és bizonyítékokat adott arra vonatkozóan, hogy neki mi 
volt az előző reinkarnációja. Igaz, hogy ez egy eset a sok közül, hiszen 
mi már 40 éve kutatjuk ezeket az eseteket és több mint 2700 hasonló 
esettel találkoztunk. Bárhová is mentünk, mindenhol találtunk ha-
sonló eseteket. Találtunk Nyugat-Afrikában, Ázsiában, Európában, 
Dél-Amerikában, Észak-Amerikában. Mindenhol, ahol csak jártunk. 
Itt egy közeli kórházban, Amerikában egy idős ember elhunyt és ez a 
kisgyermek, akiről szó van, azt állította, hogy ő az az idős ember, aki 
ott elhunyt, csak éppen újra született. Ennek a gyereknek nagyon ér-
dekes az esete! Ez a gyerek, Gus Ortega egy teljesen normális, átlagos 
hatéves gyerek, aki ugyanúgy szereti az édesapjával tölteni az időt, 
mint más gyermekek, de ez egy különleges eset, hiszen Gus pontosan 
emlékezett arra, amikor az előző életében játszott a gyermekével. Ki 
volt az a gyermek és ki volt ő? Ő volt a mostani nagyapja, a gyermek 
pedig a mostani édesapja volt.” Ezt a különös esetet Dr. Jim B. Tucker 
nagyon alaposan bemutatta.

 
 

Dr. Jim B. Tucker a következőket mondta még: „Amikor mentem egy 
új esetet vizsgálni, akkor mindig gyanakodtam. Óvatos voltam és nem 
gondoltam azt, hogy lélekvándorlásról van szó. De meg kell vallanom 
őszintén, hogy ez egy nagyon különleges eset. Pedig ehhez az esethez is 
pontosan úgy mentem, mint a többihez, hogy itt nem lélekvándorlásról 
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van szó. Viszont szerettem volna a legtöbbet megtudni az esettel kap-
csolatban az egész dologról, az egész jelenségről.” 1993-ban August Or-
tega nagypapa elhunyt. Az a nagypapa, akiről a gyerek azt állította, hogy 
az ő reinkarnációja. A fia a szívinfarktus után a földön találta meg, be-
vitte a kórházba, de sajnos öt órával később a nagypapa elhunyt. August 
nagypapának volt egy használtruha-kereskedése, ahol árusított min-
denfélét, amire az embereknek szüksége volt. Azt nagyon fontos tudni, 
hogy August nagypapa nem találkozott, nem látta unokáját, Gust. Miért 
nem látta? Mert Gus egy évvel később született, mint ahogy a nagypa-
pa meghalt. Gus mostani apukája, Ron egyik nap kicserélte fia pelenká-
ját, majd amikor kiment a szobából, elmondta feleségének, hogy mikor 
kicserélte Gus pelenkáját, akkor a gyermek megszólalt és azt mondta: 
„Apa, ugye tudod, hogy amikor a te korodban voltam, akkor én cserél-
tem ki a te pelenkádat?” Az apa teljesen elképedt. Nemcsak azon, amit 
mondott ez a 18 hónapos gyerek, hanem magán a stíluson is, a beszéd-
stílusán, amikor azt mondta, hogy „a te korodban”. Honnan tudott ilyen 
dolgokat? Ráadásul Gus elkezdett beszélni a nagyapjáról, olyan dolgo-
kat mondott róla, amiket soha, semmilyen formában nem tudhatott, 
hiszen nem látta őt, nem találkozott vele, és egy évvel később született, 
mint ahogy a nagypapa meghalt.

Az egyik nap Ron Ortega hazavitt képeket, családi fotókat és oda-
adta Gus kezébe. Ő fogta és rögtön rámutatott: „Látod, mondtam, itt 
vagyok én!” és rámutatott a nagyapára. Honnan tudhatta? Semmifé-
leképpen nem tudhatta. Ráadásul Gus olyan történeteket is mesélt, 
amiket már az édesapja is szinte elfelejtett, amikre alig emlékezett, pe-
dig ő is természetesen ott volt ezeken az eseményeken. Gus túl sok 
bizonyítékot hozott arra vonatkozóan, hogy igenis itt lélekvándorlásról 
van szó, de felmerül a kérdés, hogy ez valóban bizonyíték-e arra? Ő 
sehonnan sem tudhatta ezeket a dolgokat, de ez bizonyíték-e arra, 
hogy itt reinkarnációról van szó? Azt gondolom, hogy mindenképpen! 
És azok a gyermekek, akik ezekben a különböző kutatásukban részt 
vettek, ők mind bizonyították, hogy itt semmi másról nem lehet szó, 
csakis lélekvándorlásról. Dr. Jim B. Tucker gyermekpszichiáter aktájá-
ban még nagyon sok részlet és érdekesség van.
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A lélek spirituális és örök. A lélek soha nem hal meg. Van egy na-
gyon érdekes dolog, amiről korábban én sem tudtam, hogy létezik, és 
ez a spirituális kép. Az Örökkévaló, amikor megteremtette a világot, 
akkor megteremtette a növényeket, a fákat, a virágokat, az embert és 
az állatokat. Hogyha megnézzük, láthatjuk, hogy az ember és az állat 
hasonlít egymásra testi felépítésében, a szemei, a fülei, az idegek. De 
azért van jónéhány különbség is az ember és az állat között. Az egyik 
és legfontosabb különbség, hogy az embernek van isteni lelke, az ál-
latnak viszont nincs. Az Örökkévaló azért küldi le az embert a föld-
re, hogy a megpróbáltatásait kiállja. Az embernek megadta a szabad 
akaratot, ami alapján választhat.

Az Örökkévaló azt szeretné, ha a helyes utat választanánk és ezért 
hajlandó óriási jutalmat adni: az örök életet. Ha viszont nem ezt az 
utat választjuk, akkor sajnos büntetés várhat a lelkünkre, időnként 
szigorú és súlyos büntetés. Az állatnál ilyen nincs, neki nincsen sza-
bad akarata, az állat csak az ösztönei alapján képes dönteni, így aztán 
nem kap ezért sem jutalmat, sem büntetést.

Egyedül az embernek van értelme és lelke. Vannak még nagyon 
lényeges különbségek az ember és az állat között, például a hallá-
sunknak és a látásunknak a frekvenciája. Ugyanígy nagyon érdekes, 
hogy a napjainkban létező fényképezőgépek és videók frekvenciája 
eltér a mi szemünk frekvenciájától. Egy állat sokkal több mindent ké-
pes hallani és látni, mint mi, emberek, azért, mert más a hallásának 
és a látásának a frekvenciája. Ugyanígy a fényképezőgép és a videó is 
képes rögzíteni olyan spirituális karaktereket, amiket mi az emberi 
szemünkkel nem láthatunk. A Tóra azt mondja, hogy van, amikor a 
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lélek büntetést kap és az a büntetése, hogy egy tisztítórendszeren kell 
átmennie, és a lélek össze-vissza bolyong a világban, nincs egy perc 
nyugodalma sem. Ilyenkor előfordulhat, hogy a lélek megjelenik pél-
dául egy házban és a fényképezőgép vagy a videó képes ezt rögzíteni. 
Úgy kell elképzelni, hogy ugyanolyan karakterről van szó, mint ami-
lyen akkor volt, amikor még élt az ember, ugyanúgy néz ki, csak ép-
pen test nélkül. Ezt a fényképezőgép és a videó képes rögzíteni.

Az állatokkal kapcsolatos nagyon érdekes jelenség, hogy például, 
ha ülünk este vagy éjszaka a szobában és halljuk, hogy a kutya vonyít 
és elvonul a sarokba, akkor ez azt is jelentheti, hogy a kutya látott és 
hallott olyan spirituális karaktereket, amelyeket mi nem. A helyzet 
az, hogy a mi frekvenciánk teljesen más, mint az állatoké, így aztán 
vannak dolgok, amiket ők láthatnak és hallhatnak, mi pedig nem.

 
 

A Kabbala azt mondja, hogyha az ember látná akár egy másodpercig 
is azt, ami körülötte történik a levegőben spirituálisan – a lelkeket, 
a szellemeket, az ördögöket –, akkor az ember egy pillanat alatt, egy 
másodperc alatt megbolondulna, és elveszítenénk a szabad akaratot 
is, ami alapján kapjuk a jutalmunkat vagy a büntetésünket. Az Örök-
kévaló ezt nem akarja! Éppen ezért csak azt hallhatja és csak azt lát-
hatja az ember, amit hallania és látnia kell. 

Azt mondja a Kabbala, hogyha hallanánk azt, amit a felső világ-
ban hallanak, például amikor mi egy fát kivágunk, akkor soha többé 
nem vágnánk ki egyetlen fát sem. Márpedig az Örökkévalónak nem 
ez az akarata, Ő azt akarja, hogy mi használjuk a fát, hiszen ha nem 
használnánk, akkor nem lennének házaink, nem lennének bútora-
ink. A helyzet viszont az, hogy tudnunk kell, a fának és a virágok-



57

nak is vannak érzelmei, van lelke. Nagyon érdekes, ahogy mondtuk 
az előző tanítás alkalmával, hogy a fényképezőgép és a videó képes 
rögzíteni olyan képeket, amelyen láthatóak olyan szellemek, akiket az 
ember a saját szemével, szabad szemmel nem láthat. Az egyik ilyen, 
talán leghíresebb kép 1992-ben készült Auschwitzban, ahol is egy 
fotós lefényképezett egy vécét, majd amikor előhívta a képet, azon 
egyértelműen látható egy gyereknek a szelleme, amit ő szabad szem-
mel nem látott és nem is láthatott, amikor ott volt. 

Hasonlóan, amikor egy katonákból álló csoportot fényképeztek le, 
a hadnagy mögött egyértelműen látható a néhány nappal korábban 
elhunyt katonatársuk képe, szelleme. Pontosan úgy néz ki a képen, 
mint ahogy az életében kinézett, de ő néhány nappal a kép készíté-
se előtt elhunyt. Amit fontos elmondanom ezzel kapcsolatban, hogy 
ezek a képek akkor készültek, amikor még a Photoshop nem léte-
zett, tehát nem lehet azt mondani, hogy csaltak és összevágtak két ké-
pet, stb. Ezeket a képeket megnézhetitek egyébként az interneten, és 
egyértelműen bizonyítják, hogy a szellem bizony visszatérhet, még-
hozzá ugyanolyan formában, mint amikor élt, csak éppen test nélkül.

 
 

1995. novemberében leégett egy épület Angliában. Az eseményt Tony 
O'Rahilly amatőr fényképész örökítette meg, majd miután előhívta a 
filmet, megdöbbenve látta, hogy az egyik képen egy kislány látható 
a tűzben. Amikor utánanézett az esetnek, kiderült, hogy 1677-ben 
ez a kislány egy épülettűzben vesztette az életét. Ez azt jelenti, hogy 
több mint 300 évvel a halála után a szelleme visszajött a tűzbe. Mind-
ezt csak akkor látta meg a fényképész, miután előhívta a képet, előtte 
természetesen nem, hiszen egy szellem, egy spirituális karakter volt. 
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Egy másik kép, ami egy teljesen átlagos családi képnek számít, a 
XIX. században készült. Miután elkészítették a fényképet, majd elő-
hívták, egy gyermek volt látható a kép hátterében, aki nem volt ott, 
amikor a képet készítették. Mint kiderült, akit az előhívott képen lát-
tak, a család unokája volt, aki a kép készítése előtt két hónappal hunyt 
el. Az ő karaktere jelent meg a képen, amit emberi szemmel nem lehe-
tett látni a fényképen, csak az előhívás után. 

A következő eset Tracey története, aki 1975. június 13-án született, 
tüdőgyulladásban szenvedett és csak a gyors orvosi kezelésnek 
köszönhetően sikerült megmenteni az életét. 1979-ben készült az a 
fénykép, amiről beszélünk, kilenc hónappal egy hasonló eset után 
és két nappal egy másik eset előtt, amikor szintén majdnem életét 
vesztette egy kislány. Ezen a fényképen olyan alakok láthatóak a 
háttérben, akik nem voltak ott a szobában. Egyértelműen nem voltak 
ott a szobában, tehát spirituális képről van szó.

Az első hasonló, de már digitális technikával készült fénykép 2001. 
május 5-én készült, amikor is egy anya az egyéves kislányát fényké-
pezte le, majd előhívás után a kép hátterében egy másik kislánynak 
a szelleme is láthatóvá vált. Egy másik képen, ahol szintén egy fiatal 
kislányt fényképeztek le, előhívás után vele szemben egy férfi szelle-
me vált láthatóvá, aki a kislányt nézte és aki biztosan nem volt ott a 
kép készítésekor, szabad szemmel nem lehetett látni, csakis miután 
előhívták a képet, akkor vált láthatóvá a szelleme.

 
 

 

Az amerikai Main-ben található Anderson temetőben készült egy 
olyan fénykép, amelynek a hátterében egyértelműen látható egy szel-
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lem arculata. Nyilvánvaló, hogy aki fényképezett, nem látta, és csak 
a fényképezőgép volt képes ezt megörökíteni. Lakásokban is készül-
tek ehhez hasonló fényképek, amikor a kép háttérében teljesen meg-
magyarázhatatlan dolgok és alakok láthatóak. Ezek spirituális képek, 
mivel csak a fényképezőgép és a videó képes ezt megörökíteni, mert 
teljesen más frekvencián működnek, mint az emberi szem.

Egy másik képen, ahol egy kislányt fényképeztek le, a háttérben 
egy kisfiúnak a szelleme vált láthatóvá, amikor előhívták a képet. 

A következő példa egy híres film forgatásáról szól, ez a történet be-
járta a sajtóvilágot. Az 1987-ben bemutatott amerikai vígjáték címe: 
„Three Men and a Baby” („Három férfi és egy bébi”). Az egyik fősze-
repet Ted Danson játszotta. A film forgatásához béreltek egy lakást. 
Amikor a film rendezője, Leonard Nimoy megnézte a felvett anyagot, 
egy nagyon érdekes dolgot vett észre a felvételen. A videó által rög-
zített képeken egy gyermek alakja látszott, akit a forgatáson szabad 
szemmel nem láttak és akit nem ismertek. Utánajártak, megkérdez-
ték a színészeket, az asszisztenseket és mindenkit, aki ott volt a for-
gatáson, de senki nem ismerte és nem is látta abban a szobában azt a 
gyermeket. A rendező elment a lakás bérlőjéhez és megmutatta neki 
a fényképet. A lakás tulajdonosa borzasztó szívszorongatóan sírva fa-
kadt, ugyanis a saját gyermekének, a saját fiának a képét látta, az ő 
szellemét, azt a gyermekét, aki öngyilkos lett az ő fegyverével. Soha 
nem gondolta volna, hogy szellem formájában vissza fog térni a ház-
ba. A színészek természetesen ezt nem láthatták a saját szemükkel, 
csakis a videó részletében tűnt fel az a gyermek, aki megölte magát és 
visszatért az édesapja házába szellemként.

Egy másik fényképen, ami Portugáliában egy botanikus kertben 
készült, szintén egyértelműen látható egy szellem arculata a kép hát-
térben. Egy fényképen pedig, ahol egy babát fényképeztek le az ott-
honában, a kép hátterében teljesen egyértelműen látható egy idős 
hölgy képe, aki nem volt ott a szobában, aki nem volt ott a fényképe-
zésnél, és nem is ismerik. Egyértelmű, hogy egy szellemnek látható 
rajta az ábrázata, a spirituális képe.
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Természetesen nagyon sok további hasonló példát mutathatnék 
be, de azt gondolom, mindenképpen elég bizonyítékot hoztam arra 
vonatkozóan, hogy igenis van élet a halál után! 

 
 

 

Szeretném összegezni „Az élet a halál után, lélekvándorlás” előadás- 
sorozatot. Mindenki láthatta és hallhatta, öt oldalról hoztam bizo-
nyítékokat arra vonatkozóan, hogy igenis van élet a halál után! Nyil-
ván hozhattam volna több bizonyítékot is, de úgy vélem, hogy ennek 
elégnek kell lennie. Aki végignézte vagy végigolvasta ezt, illetve „A 
Tóra és Tudomány” című előadás-sorozatot, annak meg kell értenie, 
hogy az élet az nem piknik! 

Láthatjuk, hogy mindenkinek van megpróbáltatás az életében, de 
senkit nem kérdeztek meg arról, hogy szeretne-e megszületni, hova 
szeretne születni vagy egyáltalán szeretne-e lejönni erre a világra? De 
ha már az akaratunkon felül ez megtörtént, akkor jó lenne a leges-leg-
jobbat kihozni az életünkből, és kár lenne elpocsékolni azt mindenféle 
hülyeségekre és hazugságokra. Ugyanis, ha a lélek kiszáll a testből, és 
akkor veszi észre, hogy az egész élete tévedés volt, akkor az egy bor-
zasztó nagy fájdalom és gyötrelem a lélek számára. Amikor a lélek ott 
áll az égi bíróságon, és akkor veszi észre, hogy 60, 70, 80 évig egyetlen 
percet sem töltött a lelke üdvösségéért, a lelke egészségéért, akkor bi-
zony ez borzasztó nagy csalódás lesz számára. Akkor látja majd azt, 
hogy minden tettéért felelősséget kell vállalnia, számot kell adnia, és 
bizony van, amikor az Örökkévaló súlyos büntetést ad azokért a cse-
lekedetekért, amiket az ember tett. Amilyen óriási lehet a jutalom, 
olyan súlyos lehet a büntetés is. És nagy kár lenne, ha az ember csak 
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akkor jönne rá, hogy tulajdonképpen lekéste a vonatot, szembement 
a forgalommal. Ugyanis, amikor a lélek már kiszállt a testből, akkor 
semmi sem segíthet. Addig, amíg a lélek a testben van, ahogy mondani 
szokták, amíg a gyertya ég, addig mindig lehet változtatni! 

Ez az előadás-sorozat tulajdonképpen azért készült, hogy megpró-
báljon minél több lelket megmenteni, legyen az zsidó lélek vagy nem 
zsidó lélek, hiszen ez az előadás-sorozat nem zsidóknak is szól. Nekik 
is van hét parancsolat, amit teljesíteniük kell, nekik is van túlvilág, van 
Mennyország, van pokol, csak éppen nem abban a mértékben, mint a 
zsidóknak. Nem lehet olyan magas a jutalom és nem lehet olyan súlyos 
a büntetés sem.

Az ember reinkarnálódhat, mint ahogy most is az egyik reinkarná-
ciónkban vagyunk, miután nem teljesítettük a feladatunkat az előző 
reinkarnációnkban. Egyfajta büntetésként vagyunk újra lent ezen a 
földön, újabb megpróbáltatásokkal, ami nem könnyű, de megint eze-
ket a megpróbáltatásokat kell kiállnunk. 

Előfordul, hogy az ember nem egy egészséges testben jön le erre 
a földi világra, például lehet autista valaki, ami egyfajta büntetés az 
ember számára. Ugyanígy van a Down-szindrómásokkal is. Vagy 
ha például valaki az előző reinkarnációjában sokat pletykálkodott 
és hallgatta a pletykákat, lehet, hogy ezért süketként vagy némaként 
küldi vissza az Örökkévaló a következő reinkarnációjában. Előfordul, 
hogy ezeknek az embereknek az élete rövidebb, és nyilván sajnáljuk 
őket, de az igazság az, hogy ők jobban sajnálnak bennünket, méghoz-
zá azért, mert tudják, hogy amikor ezt a rövidebb életet büntetésként 
végigélik, utána egyenesen a Mennyországba kerülnek. Számunkra 
pedig hosszú az út addig, ha egyáltalán lesz esélyünk oda elérni, aho-
va ők már biztosan elérnek.
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Az ember lelke, sajnos, reinkarnálódhat állatban is. Ez egy bor-
zasztó nagy gyötrelem a lélek számára, hiszen egy isteni lélek. Nem 
az állat számára gyötrelem, neki nem, hanem annak az isteni lélek-
nek, aki az állatban jön vissza. Ugyanígy előfordulhat, hogy élettelen 
dologban reinkarnálódik az isteni lélek, van olyan például, hogy va-
laki nem akart Tórát tanulni, nem akart imádkozni, és ezért egy tan-
háznak a falában jön vissza a lelke, hogy 60, 70 évig muszáj legyen azt 
hallgatnia, amit nem akart. 

Nagyon sok hasonló példa van erre vonatkozóan, de az igazság az, 
hogy jó lenne, ha mindenki komolyan venné ezeket a dolgokat, ko-
molyan venné az életet, hiszen bebizonyításra került, hogy van élet a 
halál után! 

Természetesen nyugodtan lehet kérdezni, ha valakinek ezek után 
is kétségei vannak, de nem lehet csak úgy elmenni a tények mellett! 
A Tóra és a tudomány is bizonyította, hogy igenis a lélek spirituális, 
örök, nem hal meg, tovább él! A Tórát pedig azért kaptuk, hogy tud-
juk, mi a helyes út, melyik úton kell mennünk. Aki betartja, annak 
nagy jutalomban lesz része, aki pedig nem, az sajnos egy teljesen más 
utat fog utána bejárni.

 
 

Minden emberben benne van a rossz ösztön. Mi a célja a rossz ösz-
tönnek? Mit akar elérni? Azt, hogy mindig a negatív irányba men-
jünk. Azt próbálja velünk elhitetni, és sajnos sokszor sikerül is neki, 
hogy akkor lesz nekünk jó, ha a negatív dolgokat csináljuk, ha lo-
punk, ha hazudunk, ha csalunk, ha pletykálunk, ha nem kóser ételt 
eszünk, ha a nemi ösztöneink után megyünk. Próbál bennünket 
minden ilyen rossz dolog után húzni. 
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A lélek viszont pont az ellenkezőjét szeretné, azt, hogy minél kö-
zelebb legyünk az Örökkévalóhoz, az igazsághoz. Sajnos jelenleg na-
gyon sok zsidó van, aki nem tanult és nem tanul Tórát, aki egyszer 
sem olvasta el a Tórát, de mégis a Tóra és a zsidóság ellen beszél. 
Hogy létezik ez? Legtöbbször nem rosszaságból, csupán tudatlanság-
ból teszi ezt, és bizony nagyon rossz irányba viszi őt a tudatlanság. 
Ezt saját tapasztalatból tudom nektek elmondani, hogy mekkora árat 
fizettem a tudatlanságomért! És nemcsak ezen a területen, de az élet 
bármely területén, ha az ember bármiben is szeretne sikeres lenni, 
akkor ahhoz mindig ismeretekre van és lesz szüksége! És bizony ez 
nagyon befolyásolja az ember jövőjét, nemcsak ezen a világon, ha-
nem a túlvilágon is. 

Azok között, akik tagadják és szidják a Tórát, nincs egyetlen egy 
ember sem, aki akár a legegyszerűbb értelmezését is tudná a Tórának, 
mindenféle titkok nélkül. Sokan kérdezik: hogy létezik az, hogy van-
nak cáddikok, igaz emberek, akik szenvednek? A másik oldalról pe-
dig ott vannak a gonoszok és mégis ünnepelnek és jó nekik? Erre is, 
sajnos, tudatlanságból nem ismerik a választ, pedig a válasz nagyon 
egyszerű, hiszen az Örökkévaló nem akarja azt, hogy az ember azon-
nal megkapja a jutalmát és a büntetését, hiszen ha azonnal megkap-
ná, akkor már nem lenne szabad akarata, ami pedig a legfontosabb 
dolog, ezért küldte le az Örökkévaló a földre az embert, hogy ott le-
gyen szabad akarata.

Az ember az egyetlen lény, akinek van szabad akarata, ami alap-
ján dönthet, hogy a jó vagy a rossz irányt választja, és ezután fogja 
megkapni a jutalmát vagy a büntetését. De ha valaki például lopna és 
azonnal elvennék tőle a lopott érték dupláját büntetésként, vagy ha 
valaki adományozna és rögtön megkapná annak a dupláját, vagy va-
laki gyilkolna és azonnal megölnék, vagy valaki Shabbatkor rágyúj-
tana és azonnal felrobbanna, vagy ha valaki pletykálna és azonnal 
kapna egy ütést, akkor nyilvánvalóan megszűnne az összes szabad 
akarat, senki nem csinálná ezeket. Mit csinált az Örökkévaló? Az Ő 
bölcsességével úgy rendezte, mintha nem is létezne bíró vagy bíró-
ság. Márpedig hogyha valaki elolvassa a Tórát, egyértelműnek kell 
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lennie számára, hogy igenis van Bíró és van bíróság, van égi bíróság 
és minden tettünkért egyszer számot kell adnunk. 

Ha megnézzük, a Tórát egyedül az Örökkévaló adhatta, amit meg-
ismerhettetek a „Tóra és tudomány” sorozatból is. Olyan informáci-
ókat közölt velünk az Örökkévaló, amelyet ember nem tudhatott, a 
csillagászatról, a naprendszerről, az állatokról, az új holdról, és még 
sorolhatnám, rengeteg titkot rejtett el benne. Így aztán nem lehet kér-
dés, hogy valóban az Örökkévaló adta a Tórát, és ennek megfelelően 
a jó utat kell választanunk!

De mi lesz veled? Én bízom benne, hogy az itt összegyűjtött és 
bemutatott példák és történetek alapján változtatni fogsz, hogyha 
szükséged van rá és a jó utat fogod választani azért, hogy legyen egy 
jó jövőd itt ezen a földön és főleg a túlvilágon! Minden jót kívánok 
nektek, Isten áldjon benneteket!



Előszó ............................................................................................................... 3

 1. Mi ennek az előadás-sorozatnak a célja? Mi az a lélek? Ki teremtette 
és mi a célja? Miért került a lélek a testbe és miért került ebbe a  
fizikai világba?  .........................................................................................................7

 2. Hogyan lett az ember teremtve? A lélek spirituális, isteni és örök!  .................8

 3. Ha a lélek kiszáll a testből, a testben lévő szervek képtelenek működni! 
Az élet az emberben kizárólag a lelke útján létezik! ...........................................9

 4. A Tóra azt írja, hogy az elhunyt szelleme megidézhető, ami azt is 
jelenti, hogy nem halt meg, hanem tovább él!  ..................................................10

 5. Az első bizonyíték arra, hogy létezik élet a halál után: a klinikai halál. 
A második bizonyíték: az elhunyt szellemének a megidézése  ........................12

 6. A harmadik bizonyíték arra, hogy van élet a halál után: a lélekvándorlás. 
A negyedik bizonyíték: a hipnózis  ......................................................................13

 7. Az ötödik bizonyíték arra, hogy van élet a halál után: a kísértet-lélek  ..........15

 8. Elképesztő: a tudomány a 21. században még mindig nem tudta 
eldönteni, mikor van a halál beállta!  ..................................................................16

 9. A parapszichológia modern tudománya bizonyítja, hogy a lélek 
tovább él a halál után, tehát van élet a halál után!  ............................................17

 10. Az egész világon több száz millió ember élhette át a klinikai halál 
élményét, közülük sokan meséltek is erről és elmondták, hogy 
van élet a halál után!  .............................................................................................19

 11. Akik visszatértek a klinikai halálból, ugyanazt mesélték és 
ugyanazokról a jelenségekről számoltak be!  .....................................................20

 12. Amikor elhagyjuk ezt a fizikai világot, újra találkozunk korábban 
elhunyt családtagjainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel!  ...............................21

 13. A klinikai halálból visszatért emberek beszámolói  ..........................................23

 14. A lélek szemei elől semmit sem lehet elrejteni! A léleknek nincsenek 
korlátai, vándorol egyik helyről a másikra!  .......................................................24



15. Amit a klinikai halálból visszatértek meséltek, azt már évezredekkel 
korábban leírták a Tórában és a Kabbalában!  ...................................................25

16. Az ember lelke visszatérhet a földre egy másik testben, de büntetésből 
visszatérhet állatban, növényben vagy akár élettelen dologban is, 
ami borzalmas gyötrelem az isteni lélek számára!  ...........................................26

17. Egy klinikai halálból visszatért ember azt mesélte, szörnyű csalódás 
volt számára, amikor megmutatták neki az életét. Azt kívánta, 
bárcsak visszamehetne az időben és kijavíthatná a hibáit! ..............................27

18. Az ember számára az a legfontosabb, hogy tudja, mit vár tőle a Világ 
Teremtője! Ha a megpróbáltatásain felülkerekedik, jutalma 
ÖRÖK lesz! Ha nem, akkor…  .............................................................................28

19. Minden korlát, ami bennünk van, kizárólag a test korlátja. Amikor a 
lélek elszakad a testtől, ez a korlát megszűnik és minden, ami az előző 
reinkarnációkban történt, világos lesz számunkra, mint a Nap!  ....................29

20. A tudósok egyértelműen kijelentették: minden kétséget kizáróan 
VAN ÉLET A HALÁL UTÁN!  ............................................................................31

21. Amikor a lélek elhagyja a testet, három napig még nem biztos, hogy 
nem tér vissza. A temetés utáni hétnapos gyász idején a lélek 
a sírja és a háza között vándorol  .........................................................................32

22. Amikor a lélek elhagyja a testet, akkor minden kérdésére választ kap: 
megtudja, miért késte le a repülőt, miért volt szegény… .................................33

23. Ha az ember tudatában lenne, hogy egyszer minden cselekedetéről 
számot kell adnia, akkor egészen biztos, hogy a bűnei nagy részét 
nem követné el!  .....................................................................................................35

24. Meddig áll kapcsolatban az elhunyt ezzel a világgal?  ......................................36

25. A tudomány is igazolta, hogy az elhunyt szelleme megidézhető és 
lehetséges kommunikálni vele!  ...........................................................................38

26. Vannak, akik hipnózis nélkül is emlékeznek az előző életükre! 
Kell ennél több bizonyíték a lélekvándorlásra?  .................................................39

27. Ari Hakadosh a Kabbala összes titkát felfedte számunkra mintegy 
500 évvel ezelőtt! Látta a másik ember reinkarnációját is! Csodák csodája!  41



28. A rabbi, aki nem hitt a lélekvándorlásban, saját szemével és fülével 
tapasztalta meg ......................................................................................................43

29. A lélekvándorlásra a legtöbb bizonyítékot Dr. Ian Stevenson 
pszichiáter szolgáltatta  .........................................................................................44

30. Újabb elképesztő történet a lélekvándorlásról!  .................................................46

31. A drúz gyerekek körében nagyon gyakori, hogy emlékeznek az előző 
életükre!  .................................................................................................................47

32. Egy brazil kislány egyértelműen igazolta, hogy korábbi életében, 
a II. Világháború idején Rómában élt  ................................................................49

33. Az amerikai parapszichológus a feleségét hipnotizálta, aki férfi hangon 
kezdett el beszélni  .................................................................................................50

34. Egy ötéves svájci kislány az előző életében, 500 évvel korábban egy 
indiai herceg felesége volt!  ...................................................................................51

35. Elképesztő és hihetetlen történet: egy kisfiú bebizonyította, hogy õ 
a saját nagyapjának a reinkarnációja!  ................................................................52

36. Gus Ortega minden kétséget kizáróan bizonyította a kutatók 
számára, hogy õ a saját nagyapjának a reinkarnációja!  ...................................53

37. Létezik spirituális kép! Az állatok látnak és hallanak olyan dolgokat, 
amiket az ember nem érzékel. A fényképezőgép és a videó is képes 
test nélküli lelkeket megörökíteni  ......................................................................55

38. Egy Auschwitzban készült fényképen egy elhunyt gyermek szelleme 
vált láthatóvá a kép előhívása után!  ....................................................................56

39. Egy kislány szelleme megjelent a tűzben 300 évvel a halála után, aki 
szintén egy épülettűz következtében halt meg  ..................................................57

40. A „Three Men and a Baby” („Három férfi és egy bébi”) című film rendezője 
észrevette, hogy a felvételen látható egy fiú, aki nem volt ott a forgatáson  ...58

41. Aki végigkövette az itt leírtakat és a „Tóra és Tudomány” előadás-sorozatot, 
annak meg kell értenie, hogy az élet nem piknik!  ............................................60

42. Érdemes komolyan venni az életet!  ....................................................................61

43. Van élet a halál után! Túlvilági életünk földi életünk cselekedeteitől függ!  ......62



 





Ez az előadás-sorozat az egyik létező legérdekesebb témát 
járja körül, amivel az emberek napi szinten foglalkoznak: 
mi lesz a sorsunk, amikor elhagyjuk ezt a fizikai világot? 
Mitől félnek általában az emberek? Attól, amiről nem tud-
ják, mi fog történni utána? 

Amerikai kutatások szerint körülbelül az emberek 
70 %-a úgy véli, hogy a lélek tovább él a halál után. Termé-
szetesen a legtöbb vallás is ebben hisz.

A Tórát mintegy 3300 évvel ezelőtt kaptuk a Szináj-he-
gyen az Örökkévalótól, és a fő kérdés az, hogy vajon a Tóra 
írt-e erről a témáról? Írt-e arról, hogy létezik-e élet a halál 
után? Egyáltalán ki az az ember, akinek vannak érzelmei, 
aki néha szomorú, néha vidám, szeret, gyűlöl, irigykedik, 
és vajon ezek az érzelmek hova tartoznak, a testrészeink-
hez vagy egy másik részhez, amit léleknek nevezünk? Mi 
az a lélek egyáltalán? Ki teremtette a lelket és mi a célja? 
Miért került a lélek az emberi testbe és miért került ebbe a 
világba, erre a földre?

Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk ebben az előadás- 
sorozatban, természetesen a zsidóság tanításaira és a tudo-
mányos világ kutatásainak az eredményeire támaszkodva.


