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I.Template-ul relațional al sufletelor avansate
Da, Iubirea este cel mai mare dor dar și cea mai mare provocare a sufletelor
avansate…
Minunate suflete avansate care au venit să experimenteze Iubirea Divină pe
Pământ, în corpul fizic… Aici, într-un loc cu multe programe de întuneric, să
aducă această energie a Divinului.
Misiune grea sau ușoară? Uneori grea, alteori noi suntem cei care o facem să fie
mult mai grea decât este.
Cert este că majoritatea sufletelor avansate pe care le-am întâlnit au în sufletul
lor acest dor profund după Iubirea de acasă. Venim aici cu acest dor, după care
începem să învățam despre relații aici pe Pământ…Și devenim atât de confuzi
despre ce înseamnă Iubirea, ce știam noi la nivel de suflet că înseamnă Iubirea și
ce vedem că înseamnă relațiile și modul cum oamenii contorsionează și
interpretează Iubirea…încât începem să suferim atât de mult și să ne închidem
sufletul, încet-încet.
Apoi, începem să facem ce face toată lumea: începem să confundăm Iubirea cu
iubirea condiționată pe care o vedem în jur și începem să-i contorsionăm pe cei
din jur cu așteptările noastre, construite din rănile pe care le-am dobândit în
primii ani de viață, atunci când ceea ce știam noi despre Iubire și peisajul în care
am aterizat aici pe Pământ păreau că nu au nicio legătură. Și de multe ori nici nu
avea.

1. Stadiile spirituale ale relațiilor
Și ne începem călătoria relațiilor pe Pământ. Ne îndrăgostim, iubim, ne căsătorim
sau nu. Ne imaginăm o viață perfectă lângă cineva cu care vom fi profund fericiți
toată viața. Și acest lucru de multe ori nu se întâmplă.
De multe ori, uităm un lucru esențial: acela că nimeni nu ne poate iubi, vreodată,
mai mult decât ne iubim noi. Că nimeni nu ne poate da accesul la inima noastră,
la iubirea necondiționată față de noi înșine. Că nimeni nu poate fi acolo pentru
tine mai mult decât tu însuți. Acesta este un proces pe care e nevoie să-l faci tu,
singur, în inima ta. De multe ori, relațiile pe care le avem pe parcursul vieții, ne
vin în ajutorul acestui proces. Multe din ele ne provoacă atâta suferință prin
faptul că nu primim de acolo Iubirea pe care ne-o dorim, încât suntem nevoiți să
ne uităm în locul pe care l-am evitat până atunci cu multă încăpățânare: în inima
noastră, în sufletul nostru.
În timpul acestui program, vei primi ajutorul necesar pentru reevaluarea
relațiilor tale, pentru a căpăta capacitatea de a le vedea dintr-o perspectivă
spirituală și pentru a putea să intrați dintr-un alt punct în relațiile voastre.

3. De la relații karmice la conexiuni de suflet

Multe suflete avansate au început să simtă de ceva timp că nu mai putem trăi
încorsetate în vechea paradigmă relațională. În codependență, în relații
tranzacționale și în iubire condiționată. În constrângerea de a fi într-un anumit
fel pentru a corespunde și pentru a câștiga aprobarea și iubirea celor din jur.
Și multe dintre noi începem să simțim în inima noastră noua paradigmă a
iubirii care vine pe Pământ.
Simt cu toată puterea că este rolul femeilor ca, din frumusețea și deplinătatea
puterii și iubirii noastre, să naștem această nouă paradigmă a iubirii pe
Pământ. Să încorporăm Divinul Feminin și să-l manifestăm în toate straturile
ființei noastre. După care să ținem spațiul pentru Divinul Masculin să pășească
alături de noi în această energie nouă.
O paradigmă în care abuzul de secole dintre masculin și feminin încetează, în
care devenim liberi să celebrăm cine suntem cu adevărat, în care putem să ne
acordăm la divinul feminin și divinul masculin din interiorul nostru și să
începem, după atât timp, să ne împuternicim unii pe ceilalți, femei și bărbați, în
călătoria de a manifesta sinele nostru autenic pe Pământ.

Pentru asta, există tipuri de conexiuni care ne sprijină să ajungem acolo: sufletele
pereche, catalizatori ai inimii și, conexiunea supremă, Sufletul Geaman (pentru
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4. Tipuri de conexiuni de suflet
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5. Sufletul Geamăn, conexiunea supremă. Ce înseamnă conexiunea cu
Sufletul geamăn și puterea ei transformațională
Sufletul Geamăn este conexiunea supremă, cealaltă parte a sufletului tău. Este
celălalt suflet care a apărut în Univers și s-a divizat din Sursă, în același timp cu
tine. Singura persoană din Univers, din toate timpurile și dimensiunile, cu care
împărtașești aceeași frecvență a sufletului.
Se spune că atunci când am fost creați ca suflete am fost concepuți în perechi,
încă de la Platon, în Banchetul, Platon scrie că, în vremurile antice, oamenii erau
ființe androgine, cu trăsături atât feminine, cât și masculine, trăind în cuplu, uniți

la propriu, spate în spate, având o singură inimă. Androginii nu erau printre
favoriții zeilor care, invidioși pe fericirea lor, au decis să îi separe, fiecare
păstrând însă din caracteristicile perechii sale. De atunci, fiecare om rătăcește pe
Pământ în căutarea jumătății sale, sperând că, la un moment dat, va ajunge să
formeze din nou un tot unitar alături de iubirea sa.
Nu toată lumea are însă în planul sufletului să-și reîntâlnească Sufletul Geamăn
în această viață. Depinde în ce stadiu de evoluție este sufletul și ce înțelegeri au
fost între cele două suflete înainte de a veni aici. Însă dacă rezonați cu această
informație, probabil că la un anumit nivel sufletul vostru își aduce aminte de
această energie. Poate că v-ați întâlnit deja Sufletul Geamăn, poate simțiți că
urmează să-l întâlniți și vă pregătiți pentru asta.

