Anyssa

Lélekbe
kódolva

Szeretettel köszöntöm!
Kedves Olvasó! Anyssa vagyok – ezoterikus tanácsadó. Első
könyvem megjelenése után (Távolsági hívás avagy üzen a lélek),
rengeteg gondolat kavargott még bennem. Úgy éreztem, érdemes
lenne megosztani ezeket is a Kedves Olvasóval, hátha ismét segíthetek bizonyos életterületek más jellegű áttekintésében. Ez a
könyv újra követi a spirituális nézőpontot, de hétköznapi szempontból szintén vizsgálja a témaköröket. Szeretném Önt elmélkedésre hívni. Több téma lesz porondon, mint: szegénység, gazdagság, fantázia, bűnök, rosszindulat, érzelmi változások, önbizalom
és sok minden még. Felhívnám a figyelmét! Nem az ítélkezés, és a
megrendíthetetlen véleménynyilvánítás a célom. Egyszerűen
szeretném kiírni a sajátos álláspontom, sok témát érintve. Nem
kell ezzel egyetérteni csak elfogadni, mint ahogy én is teszem
ezt, mások gondolataival. Rengeteg érdekes kérdést említünk, de
nem feltétlenül függnek egymástól. Sőt! Minden téma, váltakozó
megközelítésű lesz, hogy mindenbe legyen lehetőség betekinteni.
Olyan dilemmákat igyekeztem összeszedni, ami sok embert
érinthet. Nem taglalom a történeteket hosszasan, inkább röviden,
tömören, azonban hétköznapi felfogásban szeretném átadni a
véleményem, ahogy azt már tapasztalhatta a Kedves Olvasó. Mélyebb, összetettebb tartalomra lehet számítani, mint az első kötetnél. Velem tart?
Lélekbe kódolva címet azért választottam, mert többnyire a
lelki dolgok vonatkozásában vesszük sorra az életszerű történeteket. Azt tudjuk megélni és megérteni, ami a bensőkben rejtjelezve van.

1. fejezet
Ezo-sokk

Ezotéria
Titkos tanok összefoglaló neve, szinte minden beletartozik, ami
tudományosan nem magyarázható. Ennél persze sokkal több,
mint ami belőle megfogalmazható. Nagyon sok tényre, cselekedetre, élethelyzetre próbál választ adni, akár meggyőző ez számunkra, akár elfogadhatatlan. Nem kötelező nyitni a lehetőségei
felé, azonban sokszor indokolttá teszi az életünk, hogy magyarázatokat kapjunk. Pláne a rossz dolgok után érezzük szükségszerűnek. Fájdalom esetén első reakciónk a: – Miért én? – Mivel érdemeltem ezt ki? – Mi rosszat tettem? Önmegsemmisítő kérdések
sora, amiben próbálunk hibát találni, így elsősorban magunkat
okoljuk. Ha kellő erőnk van elkezdeni az összefüggések megértését, talán kapunk választ, talán nem. De minden esetben a gondolati energia magyarázatot késztet ki a sorsból, így talán később, de
némi értelmet fel fogunk ismerni a megélt eseményekben. Ráerőltetni nem szabad senkire a nézetünket, ha nekünk segít az pont
elég egyelőre. Vannak és lesznek helyzetek, mikor nehéz még a
hitünkbe kapaszkodva is folytatni a mindennapokat. Mégis töltésre szükségünk van, így ide kapcsolódunk újra. Az eszme meghatározó, de csak belőlünk indulhat ki és térhet oda vissza. Kezdjünk bele a témák fejtegetéseibe, hosszú, de izgalmas út áll előttünk.
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Miért fizetős?
Ezen a témakörön rendszerint csodálkozunk a kollégákkal
karöltve. Mégis most megpróbálom ezt elmagyarázni az érthetőség kedvéért. Gyakori a felvetés, hogy ha mi sem fizettünk érte,
akkor mi miért pénzért segítünk a tanácsadás témakörében? Egyrészt, mert fizettünk a tanfolyamokért, melyeken megtanultuk a
birtokunkban lévő képességet és tudást teljes mértékben uralni,
maximálisan kihasználni. Másrészt az időnket, energiánkat fektetjük épp úgy bele, mint akár egy pszichológus, egy orvos vagy
bármilyen munkakört betöltő személy. Elég színes a választék
ahhoz, hogy mindenki a saját anyagi helyzetének megfelelően
tudja kiválasztani a lehetőséget. Ezen felül, amit ingyen kapunk,
azt nem is értékeljük annyira, mint amiért adnunk kell valamit.
Más minőségű beccsé válik számunkra, ha „fizetünk” érte. Valamint nekünk szintén létező dolgok a csekkek és más egyéb kiadások. Ez a munkánk, ebből élünk. Nem kötelező igénybe venni ezt a
szakterületet, azonban ha mégis emellett dönt, akkor fogadja el a
feltételeket.

Láthatatlan világ
Többek között a szellemvilággal sem jó újat húzni. Itt most nem
csak a már előző könyvben kifejtett idézésről beszélek, hanem ha
jelen van egy lélek akár ismerős, akár ismeretlen számunkra,
tisztelettel kell felé fordulni. Láttam egy műsort külföldi szellemvadászok által, és megdöbbentem milyen módszerrel próbálták
átküldeni a lelkeket a túl oldalra. Kiabáltak velük, szidták őket,
durva utasításokat adtak, nem hittem a fülemnek. Mindezt tették
úgy, hogy azt sem tudták jó vagy rossz a szellem, esetleg csak egy
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eltévedt lélek. Óriási bajt csinálhatunk ezzel viselkedéssel. Nem,
csak azért mert vonhat ez maga után „megszálló” következményt,
hanem csak egy perc töredékéig gondoljunk bele, hogy ez fordított
esetben, nekünk mennyire lenne ideális. Illetve az sem utolsó
szempont, hogy az a lélek rég/nem rég, de emberi külsővel rendelkezett. Ha az emberek felé vagyunk (vagy nem vagyunk) némi
tisztelettel, akkor ez a lelkeket épp úgy megilleti.
Mikor csak szavaink által meghívjuk őket a lakásunkba, akkor
is érdemes egyértelműen és szépen fogalmazni, hogy az ne keltsen
zavart. Bár ezt leginkább közeli hozzátartozók esetében tesszük,
mikor ki szeretnénk panaszkodni nekik az átélt eseményeket. Ők
pontosan tudják, hogy milyenek vagyunk, és ha ez indulatos természetet takar, attól még azért velük szemben legyünk kicsit higgadtabbak. Azért más rezgésekkel, energiákkal találjuk szemben
magunkat, mert bár odaát minden letisztult és ítéletmentes, mégis
zavaró lehet az elhunyt számára, az erősen zaklatott lelki állapotunk. Ettől még lehetünk őszinték irányukba és elmondhatjuk a
valós érzéseinket, csak az energia túltöltést tegyük takarékra.
Különféle vallásoknál sem ordítják az imát, mint könyörgési formát. Bár ez kötetlen beszélgetés, azért normál hangszinten tegyük.

Közvetítési bakik
Mindenkit érdekel, hogy mi történik akkor, ha a médiumi közvetítés hibádzik. Ahogy minden munkaterületen, itt szintén benne van a pakliban a félrecsúszás lehetősége. Alapjában feltételezzük most, hogy valós szakember áll a rendelkezésünkre közvetítési témában. Ahogy azt már első könyvemben tisztáztuk, a médium
egy csatorna a két világ között. Képes meghallani és átvenni a
saját formálása szerint a túlvilág üzenetét, és továbbítani az itt
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