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Ako si pred svojím narodením vyberáte svoje rodiny a
priateľov
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Naše duše sa stretávajú s týmto svetom vždy znova a po nejakom čase znova. Keď sa to
stane, dochádza k tomu, že sa rozvíjame a meníme.

Prekonávame dohody, ktoré sme uzavreli s predchádzajúcimi dušami a cestou (Tao) sme
si už vytvorili nové dohody.

Duša sa počas mnohých rôznych životov rodí do mnohých rôznych tiel. Niekedy máme
tých istých rodičov, ktorých sme mali v predošlom živote a inokedy to tak nie je.

Keď sa napojíme na zdroj, stanovíme si, kto bude súčasťou nášho budúceho života.  Deje
sa to ešte predtým, než sa sem vrátime.

My si nepamätáme, že by sme takéto rozhodnutia boli vôbec urobili, ale ani to, že sme si
týchto ľudí vyberali. Napriek tomu sa to takto stalo.

Počas toho, keď sa nachádzame v zdroji, vyberieme si, čo sa chceme naučiť, aký život
chceme žiť a takisto aj všetko ostatné, čo sa medzi tým stane. Počas tejto doby sme
spárovaní s rodičmi a partnermi, ktorí nás budú viesť.

Ak ste zažili život s niekým konkrétnym, spoločne by ste sa mohli dohodnúť na tom, že
v ďalšom živote si vymeníte úlohy a má to svoj dôvod. Neexistujú žiadne medze v tom, čo
sa dá urobiť.
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Duševné zmluvy pozostávajú z času, ktorý vám bude daný k dispozícii, dátumu a miesta
narodenia, rovnako ako aj z rodiny, do ktorej sa narodíte, ale aj zo všetkého, čo sa týka
smrti.

Všetko je predurčené tak, aby sa to stalo ešte v čase, kým žijete. Vy si nepamätáte
rozhodnutia, ktoré ste urobili v duševnej forme. Tie sú však po celý čas viditeľné,
prejavujú sa a riadia váš život tým smerom, ktorý ste si vy sami načrtli.

Náš tip: Chcete sa zbaviť parazitov z tráviaceho traktu a plesní z tela? Máte problémy
s premnoženou Candidou v organizme? Vyskúšajte našu bylinnú zmes. Viac informácií
tu

Z uvedeného vyplýva, že človek má slobodnú vôľu a môže robiť zmeny podľa vlastného
uváženia. Náš osud a to, čo je predurčené, nie sú niečím, o čom sa dá ľahko rozhodnúť,
ale bez ohľadu na všetko, to, čo je načrtnuté, bude vždy nejakým spôsobom prítomné.

Naše zmluvy o duši sú dohody, ktoré sme urobili sami so sebou a sú určené na to, aby
nám pomohli dospieť k vyššiemu stavu vedomia alebo uvedomenia.

Ak máte pocit, že sa stretávate s tou správnou osobou v správnom čase, je to
pravdepodobne preto, že sa napĺňa časť zmluvy o duši. Aj keď to môže byť mätúce, keď
raz začnete spoznávať spôsoby, ako tento druh vecí ovplyvňuje váš život, začne vám to
dávať oveľa väčší zmysel.

Ľudia majú tendenciu, aby sa tu na tejto planéte z času na čas inkarnovali vždy s
rovnakými ľuďmi. Rodinu svojej duše spoznáte vtedy, keď ju nájdete. To ale neznamená,
že by ste mali  ignorovať tú rodinu, ktorá sa vám ušla.

Tento svet je veľmi tajomné miesto, ale nič sa nedeje „bezdôvodne“. Mali by ste sa
ukľudniť a vyrovnať so životom s vedomím, že vykonávate veci, ktoré si váš duch sám
vyžiadal.

Poučte sa z lekcií, ktoré vám život predkladá a ktoré sú pred vami a budete rásť všetkými
možnými spôsobmi. Umožnite svojmu duchovi, aby bol na seba hrdý.

Spracoval: Badatel.net
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Čo vám lekári nepovedia: Ezoterický pohľad na transplantáciu orgánov
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