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Fantomele 

Fantomele sunt suflete care nu au putut trece peste anumite lucruri și au 

rămas astfel prinse în astral. Cele mai multe dintre acestea NU sunt doar 

niște „cochilii goale,” așa cum încearcă să ne convingă misticismul 

evreiesc de rahat. Cele mai multe fantome au emoții, și-au păstrat 

personalitatea intactă și au o conștiință activă. Sufletul este precum apa: ia 

forma corpului în care a trăit. Fantomele pot fi blocate în astral din mai 

multe motive; cele mai multe nu se pot odihni: cum sunt cazurile în care 

mai au încă probleme majore pe care nu le-au rezolvat, așa ca nu pot pleca 

așa pur și simplu. Oamenii care meditează care și au suflete puternice, 

strălucesc ca niște faruri în astral. Îmi amintesc cum acum câțiva ani eram 

într-un restaurant aglomerat, cu un prieten al fiului meu și cu soția 

acestuia pentru a lua prânzul; tot acolo le-am făcut și o interpretare. Ea 

este de asemenea medium. În casa în care locuiau era o fantomă care s-a 

împrietenit cu fiul lor [care la momentul respectiv avea doar 5 ani]. 

Fantoma a ajuns să se mute cu ei atunci când aceștia s-au mutat în altă 

casă. 

Dintr-o dată, în timp ce îmi povestea despre fantomă, prietena mea a 

exclamat: „este aici!” Fantoma a venit la mine, a intrat în mine și a început 

să vorbească prin mine. Murise de alcoolism în anul 1950 în prima casă în 

care au locuit prietenii mei; se simțea foarte singur, motiv pentru care s-a 

împrietenit cu fiul lor, care îl putea vedea și comunica cu el în mod clar. 

Era foarte îngrijorat că aceștia îl vor respinge și i-a asigurat pe toți [vorbind 

prin mine] că nu ar răni niciodată pe niciunul din ei. Am văzut camera și 

patul în care acesta a murit. După ce sesiunea de interpretare și de 

comunicare s-a încheiat, prietena mea mi-a spus că înainte să mă 

întâlnească pe mine, au mai fost doi mediumi acasă la ea și amândoi i-au 

spus aceleași lucruri. 

Acum, există două tipuri de fantome. Primul tip este asemenea fantomei 

despre care am vorbit mai sus. Acestea pot fi simțite de persoanele 

normale care sunt puțin mai deschise spiritual și de copii, care de regulă 

sunt îndeajuns de deschiși pentru a le vedea și interacționa cu ele. Aceste 
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fantome nu au multă putere și sunt adesea victime spirituale. Au diferite 

motive pentru care nu pot trece dincolo. Aici pot fi incluse cazurile în care 

au fost ucise iar criminalul nu a fost prins și/sau atunci când corpul nu a 

fost găsit sau alte circumstanțe neobișnuite si peliculare care au fost 

implicate în moartea acestora. Sufletul nu se poate odihni. De multe ori 

corpul nu este găsit sau nu este îngropat acolo unde sufletul vrea ca el sa 

fie îngropat. Moartea a putut surveni și în urma unui accident, persoana 

este dată dispărută sau încearcă să le spună membrilor familiei că este 

moartă. 

Există cazuri în care acestea nici nu știu că au murit. Fiul meu era prieten 

cu doi frați. Întâmplarea aceasta a fost una foarte tristă. Fratele mai mic [în 

ultimii ani ai adolescenței] era foarte mic de statură. Într-o dimineață, 

după o noapte de petreceri, prietena acestuia l-a găsit țeapăn și rece; acesta 

a murit în urma unei come alcoolice. A doua zi, l-am contactat, iar acesta 

nici nu știa că este mort și se întreba de ce m-am deranjat să îl contactez. 

Uneori fantoma va încerca să le transmită un mesaj persoanelor dragi 

înainte ca ea să treacă dincolo, mesaj pe care ea îl consideră important. 

Acest lucru se poate întâmpla pe parcursul unei săptămâni de la moartea 

persoanei. Apoi, după câteva zile acestea pleacă de tot. Cu mult timp în 

urmă, unchiul meu [care era un suflet slab] a încercat să comunice cu mine 

și cu mama mea. Acest lucru m-a cam speriat pentru că la vremea 

respectivă eram atee și nu voiam să am de-a face cu așa ceva, întrucât nu 

credeam în existența sufletului; însă când mama mi-a spus că și ea l-a 

simțit și că l-a îndepărtat de asemenea, am știut că era real. 

Bun. Și acum al doilea tip de fantome. Acestea sunt cu totul altceva. Aceste 

suflete sunt cu mult mai puternice decât cele despre care am vorbit în 

detaliu mai sus. Aceștia au fost vrăjitori puternici atunci când erau în viață 

și care ȘTIU CĂ SUNT DECEDAȚI – aceștia pot provoca fenomenul 

poltergeist, precum și tot felul de ravagii și haosuri în diferite locuri. Unii 

pot chiar să mute obiecte, să cauzeze răni, tăieturi, etc. în ființele vii – atât 

în oameni cât și în animale. Acestea sunt flagrante și oricine le poate simți 

prezența – chiar și aceia care nu sunt deschiși din punct de vedere 

psihic/spiritual. 



 

Pagina 3 din 3 

Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

Energia apei este rece și de cele mai multe ori este energia morții. Locurile 

în care au avut loc crime sau decese violente, există adesea probleme cu 

apa: de obicei sub formă de scurgeri inexplicabile. 

 

 – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich 


