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Szeretettel köszöntöm! 

 

Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a 

címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. 

Pont ezért, kétféle módon, mégis átfogóan vesszük sorra a 

témákat. Túlvilági lelkekkel és a saját lelkünkkel egyaránt 

foglalkozunk. Tehát a lélek szó több értelmet kap, akár még 

testbe van zárva, akár jobb helyen fejlődik tovább. Fontos tudni, 

hogy mindenki csak a saját szemszögéből tudja leírni, átadni a 

tapasztalatait, semmi nem a 100%-os igazságot jelenti. Senki 

nem állíthatja, hogy az ő igaza a minden és körülötte forog a 

Föld. A nézet, a hit mindenkinél eltérő lehet, de pont ettől színes 

a világ. ☺ 

 

Kedves Olvasó! Először szeretnék röviden bemutatkozni. 

Anyssa az ezoterikus nevem, így ismernek, akik már fordultak 

hozzám segítségért, tanácsért, mint ezoterikus tanácsadóhoz. 

2004 óta érdekel sokkal mélyebben ez az összetett, különleges 

világ, amit sokan ezotériának, misztikumnak, megmagyarázhatat-

lannak mondanak. Ám én azt gondolom, ez az életünkhöz tartozó 

természetes jelenség, folyamat, csak gyakran nem szeretnénk 

tudomást venni a megérzéseinkről, álmokról, jelekről. Mivel a 

legjobb tanító mester az élet és ez által a tapasztalatok tesznek 

többé, hiszem, hogy így lehet a legjobban és legtöbbet fejlődni, ha 

ezt a mindennapokban használjuk. Viszont én is elvégeztem: An-

gyal, Reiki, Parapszichológia tanfolyamokat, hogy egyre közelebb 

kerüljek a válaszokhoz. De akármilyen természetes adottságnak 

tűnik, ajándékként kell kezelni, örülni neki, ha valakiben ott van 

egy képesség, legyen az bármilyen jellegű. Egy a fontos! A lehető 

legjobb szándékkal kell irányítani az életünket, munkánkat és az 

energiánkat. 

Most viszont több témát, több elméletet szeretnék leírni, össze-

szedni több féle nézőpontot, egy-egy téma kapcsán. Szeretném 



érinteni azokat a témákat, amelyek sok embert foglalkoztatnak, 

amelyekről ugyan már sokat olvashattak, de most kicsit más for-

mában, nem tucat kategóriában, hanem saját és más szemszögből 

megközelítve például: a jövő látást, Reinkarnációt, halált, betegsé-

geket, horror sztorikat, angyalokat, álmokat, jeleket, gyászt és így 

tovább. Ha szeretné megismerni az életemnek ezt az oldalát, ké-

rem, tartson velem. 
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1. fejezet 

A sokszínű ezotéria 

Jövő látás/megérzés 

Kezdeném, a hozzám legközelebb álló témával. A munkám során 

gyakran tapasztalom, hogy az emberek ennek a „képességnek” 

misztikus, túlvilági érzést tulajdonítanak. Pedig megérzése min-

denkinek van, persze eltérő fokozatban, minőségben, de ott van 

mindenkiben. A jó hír az, hogy aki erre nyitott és szeretné az élet-

nek nem csak a tudatosan meghozott döntéseit megélni, akkor ez 

fejleszthető. Természetesen, nem egyik napról a másikra, hanem 

ez egy hosszú folyamat, koncentrációt, kitartást és persze türel-

met igényel, amire a rohanó világban egyre kevesebb idő jut. Most 

nyilván azt kérdezi az Olvasó, hogy én minden döntésemet meg-

érzés alapján hozom? Természetesen nem! Nagyon sokszor én is 

hajlamos vagyok elsiklani a felsőbb erők sugallatai elől, viszont a 

munkám során erre, és a kártyáimra kell támaszkodnom. Hisz 

ezért fordulnak hozzám. 

Milyen érzés a megérzés? Saját tapasztalat alapján tudom ezt 

csak leírni, én ezt mindig, hirtelen történésnek érzem. Gyorsan 

átszaladó érzés, szó vagy gondolat formájában tör rám. Nem hagy 

időt arra, hogy gondolkodjam, átértékeljem a választ, ez rögtön ott 

van egy kérdésfeltevést követően. Akkor történik a hiba, ha elkez-

dem ezt tudatosan felülírni, megmagyarázni magamnak, hogy ez 
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nem így van, nem így történik, más válasz kell hogy legyen a kér-

désre, és ilyenkor tévútra visz az eredmény. Ugyanez történik 

akkor is, ha nem figyelünk a megérzésre, csak belemerülünk a 

gondolatainkba, fájdalomba és hiába tolják elénk a megoldást, 

nem fogjuk látni. Ránk borul a szürke köd. Ezt a kifejezést sokszor 

halljuk, nem véletlenül. 

Ahogy a bevezetőmben említettem, a kártyákat is segítségül hí-

vom, amikor a kliensek a kérdéseiket felteszik. Ez miért szüksé-

ges, ha van megérzés? Pontosításnak kell elsősorban, de az is elő-

fordul, hogy rögtön nem jön az intuíció és akkor kell egy kiinduló 

pont, amihez a Tarot, Magyar kártya nagy segítségemre lehet. 

Ilyenkor gyakran már kapcsolódik is a kártyalapokhoz, egy szó 

vagy egy szimbolikus kép, ami kibővíti vagy pontosítja a válasz-

adást. 

Igen-nem, eldöntendő kérdésekre, inga, vagy lengyel bot is ad-

hat választ, ha valaki helyesen tudja működtetni azokat. Utóbbi 

földsugárzás mérésre, szellem jelenlét érzékelésre, állapot felmé-

résre is használható. 

Az inga is szolgálhatja ezen célokat, de mivel kisebb és érzéke-

nyebb, jobb ha csak a kérdéseinket tesszük fel neki. Mielőtt neki-

látunk ingázni, érdemes a saját energiánkat, rezgésünket átadni, 

két kezünk közt tartva. Van, aki külön tisztítást is javasol, hogy 

más energiája ne tapadjon hozzá. Ezután, meg kell kérni kérdés 

nélkül, hogy mutasson nekünk igent, majd nemet, erősen pozitív 

választ, erősen negatív választ. Eltérő lehet mindenkinél az ered-

mény, de a saját, megértett működés alapján kell értelmezni az 

útmutatásait. Az én ingám, függőlegesen igent mutat, vízszintesen 

nemet, jobbra forogva erős pozitív a válasz, ellenkező irányba 

pedig negatív. 

Kártyalapok esetében is fontos hogy mindenki a számára meg-

felelő paklival dolgozzon. Ez nem az a terület, amiben érdemes a 

trendet követni. Hisz együtt kell vele működni a következő idő-

szakban, és pontosan ezért megérzés alapján kell kiválasztani. 


