
Cum am întâlnit sufletul pereche - cu Arielle Ford

 Atunci când sufletul pereche te cheamă…

Sufletul pereche o preocupa tot mai mult.

Avea deja destule dovezi că miracolele există. De asemenea, știa că
Legea Atracției funcționează, pentru că a folosit-o ani la rând, pentru a-
și crea un grup social minunat, case fabuloase și o carieră de invidiat.

Nu a trecut mult timp, și a decis că a sosit momentul să aibă un suflet
pereche romantic.

A petrecut un an exersând iertarea și s-a eliberat de toate dezamăgirile
relațiilor încheiate. S-a iertat și pe ea.

Imediat a scris o listă cu ceea ce își dorea de la un bărbat și a trimis-o în
Univers, dar nu înainte de a se desprinde energetic de toți bărbații din
trecut.

A avut convingerea că are un suflet pereche romantic.



Cu ani în urmă, a auzit de la Deepak Chopra de Amma, „sfânta care
îmbrățișează”, o iluminată din India. Deepak i-a spus: „Amma este
autentică. Dacă ai vreodată șansa să obții o îmbrățișare de la ea, nu
ezita.”

Arielle Ford s-a dus să o vadă și când i-a venit rândul s-a apropiat pentru
o îmbrățișare.

Amma nu vorbește limba engleză și nu este recomandat să începi o
conversație cu ea, însă Ariel i-a spus: „Dragă Amma, te rog să îmi vindeci
inima de orice blocaj care mă împiedică să îmi găsesc sufletul pereche.”

Arielle a avut sentimentul că Amma a înțeles-o.

În acea noapte, a visat 7 femei îmbrăcate în violet care cântau o melodie
în care se auzeau aceste cuvinte: „Arielle este femeia care vine după
Beth” și Arielle și-a dat seama că sufletul ei pereche are o relație cu
Beth.

A doua zi a mers să o revadă pe Amma, a rugat-o să o ajute să vină
sufletul ei pereche și i-a spus câteva lucruri care erau trecute în listă.

Amma a râs și a îmbrățișat-o.

Trei săptămâni mai târziu, Arielle a călătorit în Portland, Oregon unde
avea o întâlnire de afaceri.

Aici a fost întâmpinată de Brian, care a venit din partea clientului ei.

Când l-a văzut i-a trecut prin minte: „Mă întreb cine este Beth?” și apoi a
auzit un mesaj, fără să știe de unde vine: „Acesta este alesul. Cu el îți vei
petrece tot restul vieții.”



Brian i-a spus că a visat-o și că a terminat recent o relație cu o femeie pe
care o chema Elisabeth.

„Ne-am logodit trei săptămâni mai târziu. În două luni s-a mutat la La
Jolla ca să trăiască cu mine. La exact un an de la data când am rugat-o
pe Amma să mă ajute să îmi găsesc sufletul pereche aceasta ne-a
căsătorit într-o ceremonie hindusă, în fața a mii de oameni.” Arielle Ford

Această poveste miraculoasă ne arată cât de ușoare și de rapide pot fi
experiențele noastre după ce ne orientăm mintea să vadă noi
posibilități.

Noi creăm cu convingerile noastre povestea propriei vieți. Durerile din
trecut le poți purta cu tine și să le lași să îți limiteze întreaga viață, dar
am observat că dacă renunți să te mai ancorezi în rănile suferite, vei
deveni mai împăcată și mai pregătită să descoperi și altfel de oameni. Îți
dai voie să găsești suflete pereche partenere cu care să faceți lucruri
frumoase împreună.

Există suflete pereche romantice și există suflete pereche colaboratori
care se vor potrivi foarte bine cu tine în carieră.

Înainte să se manifeste însă, este necesar să știi că există. Nu numai că
vei renunța la amintirile durerose din trecut, dar îți vei antrena mintea
să îi caute pe acei oameni care te vor ajuta în misiunea pe care ți-ai
propus-o.

Și toate țin de legile nescrise ale gândirii creative. Fără să te întorci la un
teritoriu cunoscut plin de limitări.

Nicoleta Popliceanu


