Visul Sufletului
Bună ziua dragii mei,
Dacă vorbesc astazi despre vise, atunci nu mă refer doar la visele pe care le aveţi
deobicei în conştiinţa voastră cotidiană ci aş vrea să vă vorbesc despre Visul Sufletului
vostru, Vis pe care Sufletul vrea sa îl manifeste în planul fizic.
Interesant este că în acel moment în care realizaţi Visul vostru de Suflet, materializaţi în
mod automat toate lucrurile pe care mintea voatră crede că trebuie să le aibă ca de
exemplu: maşină, casă, bani, etc.! Doar că atunci, aceste lucruri sunt doar mecanisme de
sprijin pentru evoluţia voastră şi paradoxul mpoate fi că nici nu mai aveţi nevoie de ele,
dar vă puteţi bucura de ele, fără ataşamnet sau fără dependenţe.
Manifestarea Visului de Suflet înseamnă integrarea tuturor aspectelor dorinţelor şi viselor
în toate planurile: emoţional, mental şi spiritual. Şi pentru că mintea este cea care
domneşte în vremurile acestea, există foarte multe lucruri care împiedică această
manifestare. Începem cu o anumită inversare. Până acum aţi manifestat cu motivul să vă
simţiţi fericiţi, dar dacă începeţi să urmăriţi Visul Sufletului, trăiţi o bucurie care
înconjoară Fiinţa voatră; şi pornind de la această stare, puteţi integra toate lucrurile de
care v-a fost aşa dor, sau pareau aşa îndepărtate.
Aş vrea să vă motivez să nu mai devalorizaţi dorinţele minţii ca fiind doar Ego-ul ci
întrebaţi-vă ce motiv emoţional se ascunde în spatele unei anumite dorinţe. Este o
confuzie şi o limitare dacă credeţi că un om spiritual n-ar trebui să aibe Ego. Doar un om
conştient ştie pentru ce şi cum se foloseşte Ego-ul! În spatele fiecarei dorinţe a Ego-ului
se poate ascunde o sămânţă care face parte din Planul Sufletului.
Planul Sufletului se dezvoltă prin talente, sentimente şi dorinţe. Pentru aceasta este
indicată receptarea tuturor talentelor, dorinţelor dar şi a tuturor negărilor, tiparelor şi
programelor. Planul Sufletului nu înseamnă pentru fiecare bucurie, pace, etc.. Asta se
poate vedea dacă te uiţi la cât de stare de victimă, la câtă violenţă şi cât razboi există pe
Pământ. Dar pentru cei ce fac astfel de experienţe nu înseamnă că au greşit planul lor de
suflet....Există falsa credintă că urmărind Planul de Suflet trăieşti numai bucurie. Planul
Sufletului este dincolo de polaritate şi include şi ceea ce este considerat pozitiv la fel şi
ceea ce este considerat negativ; depinde doar de ceea ce Sufletul vrea să experimenteze!
Diferenţa este că în momentul în care urmăreşti Planul Sufletului eşti în aceptare cu toată
creaţia ta.
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Planul Sufletului se dezvoltă de cele mai multe ori prin mai multe încarnări care vă
pregatesc pentru o încarnare "mare". Nu puteţi greşi Planul Sufletului dacă vă urmăriţi şi
vă ghidaţi după emoţiile şi sentimentele voastre; Sufletul comunică prin emoţii şi
sentimente! Dar de cele mai multe esenţa unui sentiment este încărcată de tipare şi
credinţe cum ar trebui să fie o anumită situaţie sau manifestare. Puteţi greşi Planul
Sufletului dacă faceţi negări şi neacceptări de adevăr, deşi este cert ca Sufletul vă va
anunţa mereu prin dorinţe şi sentimente de dor care vi se vor putea parea inexplicabile.
Este important să luaţi în serios cerinţa voatră emoţională după o anumită experientă şi
să rămâneţi focalizaţi pe această cerinţă indiferent dacă simţiţi silă creată de minte.
Această silă este un sentiment de neacceptare faţă de o alegere a Sufletului...
A face voia lui Dumnezeu însemnă a face voia Sufletului care este exprimată prin cerinţă
emoţională.
Voi aţi inclus sentimentul de neacceptare în creaţia voatră cu motivul să vă ţineţi limitaţi.
Cu ajutorul neacceptării vă faceşi să credeţi că nu puteţi avea ceea ce vreţi să creaţi şi
pur şi simplu vă faceţi să credeţi că sunteţi şi mai mici şi mai ales că voi nu sunteţi
creatori.
În multe sisteme ezoterice aţi auzit că trebuie să acceptaţi tot ce se află în jurul vostru, dar
dacă ziceţi: "Eu trebuie să accept asta...!" singurul lucru pe care îl creaţi este lupta.
Lupta între "Nu pot să accept" şi "Trebuie să accept" .V-aş recomanda să vă receptaţi pe
voi înşivă în momentul în care creaţi neacceptare: "Simt că creez neacceptare!". În
momentul în care neacceptarea este identificată caatare şi în acealşi timp receptată ca
fiind tot propria creaţie, neacceptarea se va trasforma şi se va deschide un spaţiu pentru
creaţia dorită.
În acest sens, vă urez multă bucurie pe drumul vostru de creatori conştienţi. Sunt cu voi în
fiecare moment în care aveţi nevoie de spriinul meu!
Vă îmbăţişez,
Cu drag
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