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Tematica	abordată:		

	

Capitolul	I.	Puterea	personală	și	misiunea	sufletelor	avansate.		

În	acest	capitol	vorbim	și	vindecăm	percepția	eronată	despre	putere	și	 învățam	

să	 ne	 asumăm	 și	 să	manifestăm	misiunea	 personală	 și	 calea	 sufletului	 nostru.		

	

Tematicile	abordate	în	acest	capitol:	

• Ce	înseamnă	puterea	personală?	

• Blocajele	principale	in	calea	manifestării	puterii	pentru	sufletele	

avansate:	Condiționări,	Credințe	limitative	specifice	sufletelor	avansate	

• Aspecte	 asupra	 cărora	 e	 nevoie	 să	 lucrăm	 în	 încorporarea	 puterii	

Conștientizare,	Lucru	cu	copilul	interior,	Conectare	cu	esența	ta	și	cu	ceea	

ce	 ai	 de	 făcut	 aici,	Curățare	 programe	 și	 energii	 din	 conștiința	

colectivă,	Integrarea	energiei	feminine	și	masculine	



• Misiunea	sufletelor	avansate	

• Întrebări	pentru	descoperirea	misiunii	personale	

• Blocaje	ale	vechii	paradigme	în	manifestarea	misiunii	

• Daruri	 ale	 sufletelor	 avansate	 care	 ne	 ajută	 să	 manifestam	 misiunea:	

intuiție,	empatie,	clarvedere,	claraudiție,	clarcunoaștere	

	

Capitolul	 II.	 Ce	 înseamnă	 să	 fii	 suflet	 avansat.	 Aici	 vom	 face	 un	 portret	

sufletesc	și	psiho-emoțional	al	sufletelor	avansate.	Iată	ce	subiecte	vom	dezvolta	

teoretic	și	apoi	vom	lucra	energetic	pentru	a	vindeca:	

• Suflete	avansate	și	Pământeni	

• Trăsături	ale	sufletelor	avansate	

• Scenariul	de	viață	al	unui	suflet	avansat	

• Ascensiunea	spirituală	pentru	suflete	avansate	

• Provocări	ale	sufletelor	avansate:	Provocări	karmice,	Răni	ale	copilului	

interior	&cadru	familial	disfuncțional,	Traume	și	programe	

transgeneraționale	care	rămân	în	ADN,	Programe	din	conștiința	colectivă,	

Forme	gând	la	nivel	mental-perceptual,	Conectare	cu	subsoluri	

emoționale	de	disperare,	neputință,	lipsă	de	merit,	Conectare	cu	energii	

astrale	întunecate		

• Provocări	ale	sufletului	în	Înregistrările	Akashice:	Supraresonsabilizarea,	

Autosabotajul,	Compasiunea	exagerată,	Frica	de	a	păși	în	lumină,	

Sentiment	de	încarcerare	interioară,	manifestat	și	prin	circumstanțe	ale	

vieții	exterioare,	Sentiment	puternic	că	Iubirea	nu	este	posibilă	pe	

Pământ.	

	

	

	

	
	
	
	
	
	



	
	

Capitolul	I	

Puterea	personală	și	misiunea	sufletelor	avansate	

	

Da,	sufletele	avansate	sunt	cele	care	vorbesc	adesea	despre	fapul	că	au	o	misiune.	

Sunt	cei	care	știu	în	adâncul	sufletului	că	au	venit	aici	să	facă	ceva	important.	Și	

nu	se	mulțumesc	cu	mai	puțin	de	atât.	 Sufletele	avansate	nu	pot	 fi	 cu	adevărat	

fericite	până	când	nu	încep	să	facă	ceea	ce	au	venit	aici	să	facă.	

	

Prietenii,	 familia	 vă	 privesc	 adeseori	 în	mod	 straniu	 și	 vă	 întreabă:	Și	de	ce	nu	

poți	fi	fericit,	așa,	pur	și	simplu?	Da,	este	o	întrebare	pe	care	sunt	convinsă	că	v-ați	

adresat-o	de	multe	ori.	De	ce	nu	mă	pot	mulțumi	cu	viața	simplă,	ca	majoritatea	

oamenilor:	să	mă	duc	la	serviciu,	să	vin	acasă,	să	mă	uit	la	TV	și	să	fiu	fericit?		

	

Și	de	aici	multă	vinovăție	și	întrebarea:	Ce	e	în	neregulă	cu	mine?	De	ce	fac	asta?	

De	ce	nu	sunt	ca	ceilalți	oameni?	De	ce	trebuie	să	fiu	eu	mai	special?	

	
	

Pentru	că,	drag	suflet	minunat,	nici	nu	ar	trebui	să	fii	ca	ceilalți	oameni.	Fiecare	a	

venit	aici	cu	propria	lui	cale.	Trebuie	să	începi	să	ai	încredere	în	ceea	ce	simți.	Că	

ai	o	misiune,	cu	adevărat,	așa	cum	simți.	Că	a	spune	că	ai	o	misiune	nu	reprezintă	

doar	“aerele	tale	spirituale”	sau	“superioritatea	cu	care	privești	lumea”	așa	cum	

ți	se	va	reproșa,	adesea.	Ci	este	un	adevăr	profund	și	real	pentru	sufletul	tău.	

	

Da,	ai	dreptate,	ai	o	misiune.	Să-ți	 reamintești	 cine	ești	 în	Esența	 ta	și	 să-ți	 lași	

Esența	să	strălucească,	aici	pe	Pământ.	Nu	renunța	la	misiunea	ta	doar	pentru	că	



ceilalți	nu	cred	în	ea	sau	îți	spun	că	ești	ciudat.	Și	da,	uneori,	te	vei	trezi	singur	pe	

cale.	 Prietenii	 și	 familia	 nu	 te	 vor	 înțelege	 întotdeauna	 și	 asta	 este	 o	 realitate	

căreia	e	nevoie	să	înveți	să-i	faci	față.	E	nevoie	să	înveți	să-i	iubești	în	continuare	

și	 să	 le	 pui	 limite	 în	 același	 timp,	 atunci	 când	 te	 simți	 invadat,	 nerespectat,	

neapreciat	sau	neînțeles.	

	

Pentru	 asta,	 ai	 nevoie	 de	 putere	 personală.	 Și	 despre	 acest	 lucru	 vom	 vorbi	 în	

acest	 program.	 Pentru	 că	 un	 lucru	 este	 clar	 despre	 sufletele	 avansate	 ca	 tine:	

foarte	multe	dintre	ele	fug	de	propria	putere,	tocmai	pentru	că	ideea	de	putere	a	

fost	 atât	 de	 distorsionată	 în	 vechea	 paradigmă.	 Credem	 că	 puterea	 înseamnă	

ceva	distructiv	și	de	aceea	ne	ferim	de	ea	cu	toate	eforturile.		

	

Este	esențial	să	fim	în	puterea	noastră	ca	să	facem	ce	am	venit	aici	să	facem.	Este	

esențial	 să	 scoatem	 din	 umbră	 acest	 concept	 și	 părțile	 din	 noi	 conectate	 cu	

puterea	pe	care	le	ținem	în	umbră:	dacă	ne	respingem	agresivitatea,	de	exemplu,	

pentru	că	nu	vrem	să	 facem	rău	nimanui,	atunci	ne	va	 fi	mai	greu	să	 intram	 în	

putere.	 E	 nevoie	 să	 acceptam	 aceste	 părți	 din	 noi,	 să	 știm	 ca	 sunt	 acolo	 când	

avem	nevoie	de	ele,	fără	să	acționăm	din	ele.		

	

A	 fi	 în	 puterea	 noastră	 înseamnă:	 să	 arătam	 cine	 suntem,	 fără	 teama	 de	 ce	 ar	

putea	spune	ceilalți	despre	cine	suntem,	să	aducem	pe	Pământ	energia	prețioasă	

pe	 care	 o	 avem	de	 adus	 aici.	 	 Pentru	 asta	 e	 nevoie	 să	 vindecam	vechiul	model	

legat	de	putere,	multe	energii	pe	linie	ancestrală	și	legate	de	țara	în	care	trăim.		

	

	

	



	

	


