Jak jsem pochopila, že scénář života si píšu sama.
Do svých 40-ti let jsem se domnívala, že za můj osud je zodpovědný někdo jiný než já.
Čím více jsem se začala přibližovat k Bohu – Vesmíru…., tím více se mi dostávalo odpovědí,
nejdříve z knih, později od vesmírných bytostí.
Díky cestám mimo jiné hlavně návštěva Tibetu, Peru, Bolívie a Aljašky začalo vše zapadat do
skládačky, kdy jsem pochopila, že osud neboli učební scénář na Zemi si duše připravují ještě
před narozením do fyzického světa a také se domlouvají s ostatními dušemi na dovyřešení
karmických dluhů a „učebního plánu“. Tedy vše je připraveno dávno před našim narozením.
Nejdůležitější části skládačky jsem pochopila na Aljašce, také díky knize „Kouzelná láska“.
Po rozvodu a dalším vztahu (50-55 let) jsem nějak zanevřela na muže a dala jsem volnost
rozpínavosti mé mužské části a zároveň jsem potlačila ženu v sobě, což vedlo k ohromné
nezávislosti. Byla jsem jí tak ohromena, že jsem si ani neuvědomila, že to není správné – což
jsem samozřejmě pochopila později.
Každý má mít v sobě v rovnováze ženskou a mužskou energii.
No a právě na Aljašce v objetí přenádherné přírody, jsem zjistila, že už nechci být jen mužem
„v sukních“ , měla jsem dostatek času na sebe a vnímání co si moje tělo i duše přejí a po čem
prahnou. A najednou jsem pochopila, že jsem se naprosto zbytečně zlobila na svého bývalého
manžela i na přítele, že vztahy najednou přestaly fungovat, ale, že jsem si to sama
naplánovala a „pánové“ mi v tom vehementně pomáhali, abych se osamostatnila a přežila si
další část své školní úlohy. Tím chci říci, že bývalý manžel se mnou přestal komunikovat,
vytratil se sex, u přítele to byl pro změnu alkohol a já je za to neměla moc ráda, místo abych
jim poděkovala, že mi dovolili jít na moji další úsek cesty.
Umíte se představit ten úžas – pil kvůli tomu, abych měla volnou cestu pokračovat v tom co
jsem si vytýčila pro tento život. Děkuji, jim oběma, děkuji, děkuji!!! A prosím je za
odpuštění za …..
A tím jsem mohla i odložit – nebo-li vrátit do rovnováhy muže a ženu ve své duši i fyzickém
těle. Teď se s tím opět učím žít a jinak se už dívám na muže. Nejsou parchanti, nejsou opilci,
nejsou záletníci, jen dělají to o co jsme je před příchodem do tohoto života požádali – tzn., že
pokud jsme neodešly dobrovolně, tak použili i nedůstojné jednání, jako alkohol, sex apod. A
protože jsem se bála odejít, tak museli „přitvrdit“ a „znechutit se mi“.
To je bomba, co. Ano je.
Tak děvčata zamyslete se nad vašimi vztahy, neděje se něco podobného i vám?

