
03-08-10 pagina 1 Archief 4

Het rijk van de zielen is een mysterieuze historie

Wanneer u niet anders kan, is het begrijpend dat u contact wil met iemand die overleden  
is. U bent het uiteindelijk die het mee beslist of iemand mag gestoord worden in de fase  
van ziel zijn, overleden na een druk , lang of kort leven.

Als we werken met het ouya bord, is dit ook niet zonder gevaar. Sommige minder goede  
zielen kunnen gebruik maken van de optie vanaf er een deur door het bord geopend  
wordt. Wees er dus zeker van dat u slechte ervaringen kunt opdoen tijdens zulke sessies.

Als u daar niet mee in zit, kan een Ouija sessie gebeuren.
Spreek voor het begint zeker iets af met uw medium.
U moet iets weten van de overledene dat niemand anders dan jij kan weten.
Dit gegeven zet je op een papiertje dat pas aan het medium gegeven wordt als ze contact  
heeft gemaakt met een overleden ziel. 

Zijn of hij zal dan een vraag stellen aan de ziel die  
contact aanvaard die het juiste antwoord dat op uw  
papiertje staat moet kunnen antwoorden. 

Kan deze niet juist antwoorden dan breekt de sessie  
meteen af.
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Er dient dan een nieuw gegeven opgeschreven worden, want het vorige is al bekend in het  
geestenrijk, ze zullen allemaal correct kunnen antwoorden op de vraag.
Zorg dus dat u een aantal punten heeft die u kunt gebruiken tijdens de sessie. 

Het medium mag deze ook niet vooraf weten, 
Ze kunnen het uit haar gedachten wereld halen zonder dat ze het weet.

Onderschat de werking van dit bord  niet !

Het bezit een bepaalde kracht die niemand kan  
verklaren. Wat je er ook mee doet, wees zeker dat je  
weet hoe je het doet! 
Maak er geen gezelschap-spelletje van, want het  
werkt echt niet zoals een spel.

Vele mensen die het doorheen de jaren al gebruikt  
hebben, doen het bord meestal terug weg of ze verbranden het gewoon zodat niemand het  
nog kan gebruiken in de toekomst. Met dit bord open je alleen maar deuren die beter  
gesloten zouden blijven. Dat is ook de reden dat niet iedereen hier mee wil werken om  
iemand iets te vragen in het dodenrijk.

Enkel mensen die zich kunnen beschermen kunnen het gebruiken.
Zorg dat u zelf een amulet draagt als u toch mee zou doen aan zulke sessies al dan niet 

voor jezelf bedoeld, het maakt iet uit voor wie het wordt gedaan, of wie de vrager is.
Het is voor iedereen tijdens de sessie even gevaarlijk, ook voor het medium zelf.

Bespreek vooraf alles nog eens goed e vraag u zelf af of u echt dit avontuur wil starten en 
de gevaren er van wil trotseren?


