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Řada lidí má pocit, že žádat od světa božskou 
spřízněnou duši je příliš mnoho. Věří, že něco tako-
vého je nedosažitelné – a právě proto to nedosažitel-
né je. Jiní lidé (ti, kteří jsou příliš analytičtí) jsou zase 
zmatení termínem spřízněná duše. Nevědí, co tento 
záhadný termín znamená, protože přesahuje jejich 
zkušenost.

Není ale možné, že máte celou řadu různých spří-
zněných duší? Co když je každá taková duše díky své 
podstatě vhodná k tomu, abyste se do ní zamilovali? 
Lze oprávněně říci, že mnoho z nás se zamilovalo více 
než jednou. Většinou hledáme jedinou výjimečnou 
osobu, se kterou bychom strávili život, ale pravda je 
taková, že se v průběhu života hluboce zamilujeme 
do více než jednoho člověka.

Věřím tomu, že přesvědčení o „výjimečné osobě“ 
je správné, ale také si myslím, že se zamilováváme 
vícekrát, protože máme více než jednu spřízněnou 
duši. Tyto přechodné spřízněné duše nemusí být vždy 
někdo, koho znáte z minulého života. Může jít o oso-
bu, jejíž povaha je taková, že nás může něco naučit, 
nebo třeba o někoho, se kterým sdílíme více nega-
tivních přesvědčení než těch pozitivních. Takovému 
druhu spřízněných duší říkám duchovní mrkve, které 
nás vedou k tomu správnému člověku. Výraz odkazu-
je k obrazu chlapce sedícího na vozíku, který táhne 
osel. Chlapec drží dlouhý klacek, na jehož konci je při-
vázána mrkev tak, aby byla těsně před oslem, ale aby 
na ni nemohl dosáhnout. Jak se osel snaží dosáhnout 
na mrkev, táhne dopředu celý vozík. Stejným způso-
bem nás přechodné spřízněné duše táhnou vpřed, 
směrem k té kompatibilní.

Pokud jsou k nám ostatní lidé přitahováni, může 
tomu tak být z právě popsané příčiny. Proto je důle-
žité provést práci s přesvědčením také u své vlastní 
osoby. Jedině tak můžete být připraveni pro svého 
božského životního partnera – spřízněnou duši.

Jak spřízněné duše rozpoznáme a rozlišíme? Zjis-
tila jsem, že existuje sedm hlavních typů spřízněných 
duší a jedna skupina, která se nazývá rodina duší.

Členové rodiny duší
Spřízněné duše a členové rodin duší jsou lidé, 

které známe z jiných dob a míst. Zdá se nám, že jim 
rozumíme a můžeme jim snadno číst myšlenky. Roz-
díl mezi rodinou duší a spřízněnou duší je v tom, že 
člen rodiny duší je s vámi spřízněn na duchovní rovi-
ně, ale spřízněná duše nikoliv. 

Pod pojmem rodina duší si můžeme představit 
přesně to, jak tento termín zní: duchovní rodinu, do 
které jsme patřili před tím, než jsme se zrodili do této 
inkarnace. Věřím tomu, že před tímto životem jsme 
pobývali na mnoha úrovních existence. Během jedné 
naší existence jsme pobývali na páté úrovni bytí, kde 
jsme byli součástí rodiny duší.

Členové rodiny duší individuálně sestupují na fy-
zickou úroveň a stávají se členy běžných rodin. Jejich 
úkolem je často léčit planetu nebo shromažďovat 
ctnosti. Nikdy však nezapomínají na duchovní rodinu, 
kterou nechali za sebou. Cítili jste někdy, že jste se 
narodili do špatné rodiny a že existuje jiná, do které 
skutečně patříte? Takové pocity můžete mít právě ze 
zmíněného důvodu.

Rodiny duší mají tendenci cestovat časem spo-
lečně, ať už se jejich členové zrodí v jakýchkoli inkar-
nacích. Jednotliví členové se tedy inkarnují ve stejný 
čas nebo se setkávají. V některých případech je jejich 
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vzájemné city dovedou až k manželství. Neodehrává 
se ale mezi nimi žádná skutečná vášeň, protože patří 
ke stejné rodině. Je to podobná situace jako když se 
vezmou bratr a sestra a nevědí o tom.

Technika Theta léčení slouží k tomu, aby se rodi-
ny duší opět spojily. Rodiny duší jsou věčný systém 
naší duchovní opory a jsou k sobě přitahovány, aby 
zde na Zemi konaly dílo Stvořitele. Každá rodina duší 
má Radu dvanácti, která jí předsedá, vede ji a po-
máhá jednotlivým členům. Tyto rady sídlí na vyšších 
stupních páté roviny a mnoho mistrů, kteří zde pracu-
jí na nějakém úkolu, se sem ze svého vesmíru dostává 
během spánku (pro více informací na toto téma viz 
sedm rovin bytí). 

Co se vztahů týče, rozdíl mezi spřízněnou duší 
a rodinou duší je v tom, že člen rodiny duší disponuje 
jistou duchovní energií, se kterou jsme již dříve měli 
zkušenost. Tato zkušenost nebyla povahy sexuální 
ani smyslové, podobala se spíše bratrské či sesterské 
lásce. Pokud jste tedy k někomu přitahováni a ten-
to člověk je vám velmi povědomý, ačkoliv cítíte, že 
nejste navzájem kompatibilní, může jít o vašeho du-
chovního bratra, sestru či přítele. 

Spřízněná duše se liší tím, že mezi vámi a jí exis-
tuje sexuální, mentální a duchovní přitažlivost. Ně-
které spřízněné duše se milovaly vášnivou láskou na 
mnoha rovinách existence. Vášeň mezi nimi přetrvala 
v průběhu času.

Spřízněné duše
Mezi sedm typů spřízněných duší patří:
1. Dvojitý plamen
Dvojitý plamen je osoba, která je přesně jako vy.
2. Nekompatibilní spřízněná duše
Nekompatibilní spřízněná duše je někdo, koho 

jste dříve znali. Z toho důvodu k této osobě pociťuje-
te emoční a fyzickou přitažlivost, přesto je však s vámi 
nekompatibilní.

3. „Surový diamant“
Tento typ spřízněné duše s vámi sice může být 

kompatibilní, ale potkali jste ho dříve, než byl připra-
vený na vztah.

4. Spřízněná duše s nevyřízenými účty
Tento termín označuje spřízněné duše, které mají 

nějakou nedokončenou práci ve vztazích z minulého 
života. V tomto životě dostávají příležitost, aby se 
znovu setkaly se svým protějškem a opravily karmu 
mezi oběma lidmi.

5. Kompatibilní spřízněné duše
Tyto spřízněné duše jsou v současnosti ideální 

pro navázání vztahu, ale postupem času se vám mo-
hou vzdálit.

6. Kompatibilní životní spřízněná duše
Spřízněné duše, které s vámi sdílí duchovní pouto.
7. Božský životní partner
Toto je spřízněná duše, která je vaším životním 

partnerem. Sdílí s vámi božské načasování – úkol, kte-
rý máte v tomto životě na Zemi.

Pojďme se teď podívat na jednotlivé typy trochu 
detailněji.
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1. Dvojitý plamen
Někteří lidé jsou při hledání spřízněné duše zma-

tení. Místo ní požádají Stvořitele o dvojitý plamen – 
tedy někoho, kdo je stejný jako oni. V takovém vztahu 
může přetrvávat hodně napětí. Dvojitý plamen může 
také být také váš o dvacet mladší „zrcadlový obraz“ 
– se všemi typickými vlastnostmi osmnáctiletého člo-
věka. Pokud se setkáme s dvojitým plamenem, zůsta-
ne v našem životě obvykle jen chvíli.

2. Nekompatibilní spřízněná duše
 Nekompatibilní spřízněná duše je někdo, koho 

znáte z jiného času a místa. Do takového člověka je 
snadné se zamilovat, zvláště pak pokud si pamatuje-
te, jak moc jste se milovali. V současnosti však máte 
každý úplně jiné vibrace a jste navzájem nekompati-
bilní. 

Nekompatibilní spřízněná duše však má být „mrk-
ví“, která vás povede směrem ke skutečné spřízněné 
duši a naučí vás věci, které na této cestě potřebujete. 
Vesmír může použít jiného člověka, aby vás vyvedl ze 
špatné životní situace do lepší pozice.

3. Surový diamant
Jako surový diamant označujeme člověka, jenž 

má všechny kvality k tomu, aby mohl být spřízněnou 
duší, ale ještě se plně nevyvinul.

Pokud jste potkali svou spřízněnou duši dříve, než 
nastal pravý čas, může být jako surový diamant – po-
třebuje nějaký čas a práci, aby získala lesk, jas a kvalitu. 
Z vaší strany bude potřeba především trpělivost. Ptej-
te se tedy vesmíru: „Kdy bude má spřízněná duše při-
pravena?“ Tato otázka je zvláště důležitá tehdy, když 
hledáte božskou spřízněnou duši.

Pokud bych Guye potkala deset let předtím, než 
jsem jej potkat měla, nikdo z nás by na vztah nebyl 
připraven. Guy na mě nebyl připraven pět let před-
tím, než jsem ho potkala. Nejsem si ani zcela jistá tím, 
zda byl připraven v době setkání. Byl to můj surový di-
amant – a jak surový! Žil celé roky na ranči a do města 
přijížděl jen tehdy, když to bylo absolutně nezbytné. 
Navíc neuměl mluvit potichu. Jeho otec totiž trpěl 
částečnou hluchotou a Guy musel mluvit nahlas, aby 
ho slyšel. Tento muž, který dnes přednáší před třídou 
posluchačů, se musel naučit ovládat svůj hlas, což mu 
trvalo několik let. Řekla bych mu: „Guyi, vždyť vydě-
síš dámy ve třídě!“ Také se musel naučit klidně sedět, 
protože byl zvyklý na manuální práci. Byli jsme na 
sebe připraveni emočně, ale jen tak tak.

Buďte tedy trpěliví. Co když vesmír pomáhá va-
šim spřízněným duším ve vývoji, aby byly připravené 
na chvíli, kdy se s vámi setkají? Chcete je možná po-
znat hned, ale předčasné setkání by znamenalo, že 
byste oba byli nekompatibilní. Vaše spřízněná duše 
je možná jako koláč, který se peče v troubě. Když ho 
vyndáte dříve, rozpadne se.

Mnozí jsme silní, co se týče umění zhmotňování. 
Ve své aroganci a netrpělivosti se nám stává, že k sobě 
přivedeme svou spřízněnou duši dříve, než je připra-
vena. Jedna moje přítelkyně zhmotnila svou spřízně-
nou duši, ale byl zde malý problém – byla právě upro-
střed rozvodového řízení. Přítelkyně tedy musela zažít 
emoční drama s mužem, který právě procházel rozvo-
dem. Taková situace jistě nepřispěla k bezproblémo-
vému vztahu.

4. Spřízněná duše s nevyřízenými účty
Mistr je bytost, která během mnoha životů dosáh-

la takových ctností, že dokázala opustit trojrozměrný 
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svět a dostat se na rovinu, kterou nazývám pátá úroveň 
bytí. Pokud se někdy dostanou zpět do trojrozměrné-
ho světa, jsou známi jako sestoupivší mistři. Nedávno 
jich mnoho sestoupilo na Zem, aby obývali lidská těla 
a učili děti mistrů, které žijí na této planetě. Obecně se 
dá říct, že se vrátili s úkolem pomoci lidstvu.

Jelikož sestoupivší mistři prožili mnoho životů, 
mohou potkat řadu lidí, které dříve znali. V některých 
případech jde o členy rodiny duší z páté úrovně nebo 
o lidi, jež zkrátka znali z minulých životů.

Pokud je mezi mistry a těmito dušemi nevyřeše-
ná energie, je to příležitost k tomu, aby se všechny 
problémy urovnaly. Pokud však mistr potká někoho, 
o kterém je přesvědčen, že je mezi nimi něco, co je 
třeba vyčistit, neznamená to, že by takovéto čištění 
bylo pro mistra povinné. Jedná se o dobrovolný akt 
a čištění by se měla zúčastnit i druhá osoba.

Děti mistrů, kteří tvoří zbytek populace duší na 
Zemi, byly na tuto úroveň seslány proto, aby rostly 
a učily se. Jsou to trojrozměrná stvoření, jež žijí své ži-
voty ve snaze čistit negativní karmu. Mohou mít také 
nevyřešené účty z minulých životů. V tom případě do-
stanou v příštím životě šanci danou osobu opět potkat 
a vše vyřídit. Lidé se někdy dostávají do vztahů jen pro-
to, aby vyčistili negativní karmu mezi sebou a partne-
rem. Jakmile se tak stane, dospějí a posunou se dál.

Tím se vysvětluje, proč máme někdy více spřízně-
ných duší. Já jsem například byla vdaná hned čtyřikrát. 
(Ano, mám manžela pro každý směr!) Z hlediska vyšší-
ho principu lze říci, že jsem si tyto muže vzala také pro-
to, že mezi námi byly nevyřešené konflikty z minulosti. 
To ovšem nutně neznamená, že nedokončená práce 
byla pouze na mé straně; mohla být z větší části i na 
straně druhé osoby.

Se třemi muži jsem se rozvedla částečně proto, 
že nevyřízené účty mezi námi byly vyřešeny. Další dů-
vod, proč tito partneři přišli do mého života, byl ten, 
že každá zkušenost je důležitá na úrovni, které nej-
prve plně nerozumíme. Každý z nich mě naučil něco 
o mně samé a pomohl mi dostat se na vyšší úroveň 
vědomí. Jakkoliv tyto vztahy byly obtížné, pomohly 
mi v duchovním vývoji.

5. Kompatibilní spřízněná duše
Kompatibilní spřízněná duše je někdo, kdo vám 

rozumí a miluje vás. Tito lidé jsou kompatibilní s vaší 
osobností, ale nemusí to automaticky znamenat, že 
je jednoduché s nimi žít. Zvláště u léčitelů se zdá, že 
často nevydrží žít s někým, kdo je příliš „jednoduchý“, 
protože se snadno začnou nudit. Potřebují spíše ně-
koho, kdo by je ve vztahu stimuloval a opravdu s nimi 
komunikoval.

Kompatibilní spřízněná duše je osoba, která je 
s vámi kompatibilní právě v tuto chvíli. Tato kompatibi-
lita se týká vibrací, jež vydáváte právě v tento časový 
úsek svého života. To je v pořádku, ale časem může-
te učinit skoky ve svém duchovním vývoji. V takovém 
případě spíše zatoužíte po někom, kdo s vámi poroste 
– po kompatibilní životní spřízněné duši.

6. Kompatibilní životní spřízněné duše
Kompatibilní životní spřízněná duše neboli životní 

partner je člověk, který s vámi v průběhu života roste 
mentálně i duchovně. Je k vám přitahován proto, že 
s vámi sdílí více pozitivních přesvědčení než negativ-
ních. Taková osoba vás povzbuzuje, abyste rostli.

Jedním z cílů, jež v tomto životě máme, je najít 
životního partnera nebo opravdovou lásku výjimeč-
né bytosti, která s námi putuje ze života do života. 
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Tento typ duší je navzájem velmi přitahován a svým 
temperamentem se k sobě ideálně hodí. Jejich zájmy 
se sice mohou lišit, ale obě duše jsou spojeny poutem 
božské povahy.

Takovéto spojení lidí, kteří spolu harmonizují svou 
povahou, pohledem na svět, vzájemnou empatií a cit-
livostí ke světu, vytváří energii, která přetrvává i po ži-
votě. Věřím, že kompatibilní životní spřízněná duše je 
ten, kdo vás z nevysvětlitelného důvodu zná natolik, 
že to slova nedokáží dost dobře vyjádřit. Přesně tako-
vá by podle mě měla spřízněná duše být. Když ji po-
tkáte, okamžitě ji poznáte jako někoho, koho dobře 
znáte, ale nevíte odkud. Podobá se to pocitu dejà vu 
– cítíte se, jako byste už někdy podobnou situaci za-
žili. Obdivujete způsob, jakým se pohybují, všímáte si 
energie, která jim vyzařuje z očí. Zdá se vám, že vaše 
společná energie pochází z jiné doby a jiného místa. 
Pocit rozpoznání duše takovéhoto člověka doprovází 
silný pocit přitažlivosti k němu. Tyto duchovní zážitky 
nelze jednoduše vysvětlit psaným slovem.

Vztah se spřízněnou duší je celý založen na energii 
dané osoby. Přitahuje nás stejnou měrou, jako ta naše 
přitahuje náš protějšek. Táhne nás jako magnet. Duše 
je přirozeně magnetická – stejným způsobem jako 
magnetický pól Země. Tvoříme malý svět sami o sobě 
a přitahuje nás osobnost s obrácenou polaritou – ne-
jen (obvykle) opačného pohlaví, ale také opačných 
vibrací. Při zhmotňování spřízněné duše byste si měli 
představit osobnost se stejně silnou energií, jako je ta 
vaše, nebo o trochu vyšší.

Když žádáte o spřízněnou duši, buďte velmi opatr-
ní. Musíte přesně vědět, o koho žádáte, abyste dotyč-
nou osobu poznali, až se s ní setkáte v reálu (k tomuto 
tématu se později podrobněji vrátíme). Také vždy žá-
dejte o duši, která je s vámi kompatibilní.

Takový člověk nebude po všech stránkách doko-
nalý. Každý vztah je totiž tvořen energií, jež vyžadu-
je stimulaci, aby neustále proudila. Také proto byste 
měli být připraveni na chvíli, kdy vám spřízněná duše 
vejde do života.

Existuje správný způsob, jak spřízněnou duši na-
jít – dovolte jí, aby si vás našla, a umožněte vesmíru, 
aby vám ji daroval. Znám spoustu lidí, kteří spřízně-
nou duši namohou najít z toho prostého důvodu, že 
při hledání příliš „tlačí na pilu“.

Pokud se opravdu znáte a milujete sami sebe, 
jste na setkání se spřízněnou duší připraveni. To ale 
automaticky neznamená, že ona je připravena na vás. 
Všichni se vyvíjíme různou rychlostí. Věřím ale, že pro 
každého na světě někdo existuje.

Těsně předtím, než svou spřízněnou duši najdete, 
budete zažívat ochromující pocity samoty, které bu-
dou předzvěstí budoucích události. Tyto pocity jsou 
dobrým znamením, že za rohem na vás někdo čeká.

Pamatujte si však, že každá spřízněná duše, a to 
dokonce i ta kompatibilní, vás pouze doplňuje. Nikdo 
jiný z vás nemůže udělat hotového člověka, to může-
te pouze vy. Pokud nejste úplní sami o sobě a něco 
vám chybí, nemáte do vztahu co přinést.

7. Božský životní partner
Božský životní partner neboli božská spřízněná 

duše je více než jen kompatibilní spřízněná duše. Je to 
někdo, kdo již ve svém bytí dosáhl mistrovství a sdílí 
se svým partnerem úkol v této inkarnaci a božské na-
časování. Svůj současný vztah mám právě s božským 
životním partnerem. Řekla bych, že je tomu tak proto, 
že partner sdílí mou vizi a jeho božské načasování je 
stejné jako to mé. To mimo jiné znamená, že mé bož-
ské načasování nenarušuje.
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Každý z nás na této třetí úrovni má své božské 
načasování, smysl, jenž je stanoven pro každou jed-
notlivou inkarnaci. Hovoříme zde o úkolu, který máme 
v tomto životě splnit. Mnozí z nás sem přišli, aby do-
sáhli mistrovství v některé ze ctností, jiní zase proto, 
aby nějakým způsobem změnili směr evoluce planety.

Každé dítě mistrů obecně během života zvlád-
ne několik ctností, jež si přenese do dalšího života. 
Tímto způsobem se dále pohybuje po spirále učení, 
dokud nedosáhne páté úrovně a neopustí tuto třetí 
dimenzi. 

Božské načasování mistrů se liší v tom, že do naší 
reality přicházejí proto, aby pozvedli vědomí svých 
„dětí“. Každý z nich dokáže stimulovat vědomí asi 
10–15 „dětí“, jež dále ovlivňují vědomí milionů lidí.

Někteří lidé dokáží splnit svou misi sami. Mnoho 
z nás ale nechce být samo. Víte proč? Nebylo v plánu, 
abychom své úkoly plnili sami. Měli bychom je plnit 
s podporou a pomocí nějaké výjimečné osoby. To 
znamená, že součástí našeho úkolu je, abychom se 
naučili, jak odevzdat svou lásku naprosto a bez vý-
hrad jednomu člověku.

Mnozí mistři mají božského životního partnera, 
který jim pomáhá s jejich životním úkolem. Někteří 
z nich se zavázali k tomu, že v tomto životě dosáh-
nou něčeho výjimečného. Pro tyto lidi je to důvodem 
k životu. Každého, kdo jim vstoupí do cesty, odsunou 
stranou. To se týká dokonce i spřízněných duší, jež je-
jich vizi nesdílejí.

Většina duchovně založených lidí nehledá spříz-
něnou duši, ale někoho, kdo s nimi sdílí božské na-
časování. Samozřejmě, že takový člověk je naprosto 
výjimečný. Najít ho je obvykle velmi obtížná práce. 
Pokud ale spolu dvě duše pobývají jako bytosti páté 
úrovně, budou se hledat také jako inkarnace v lid-

ském těle. Existuje jedno zvláštní znamení, že tako-
véto hledání probíhá. Zdá se, že obě duše vědí, jak 
bude konkrétní protějšek v lidském těle vypadat. Po-
kud sdílejí stejnou cestu, je téměř nevyhnutelné, aby 
se potkaly.

Vím, že Guy i já jsme byli přiděleni ke stejnému 
úkolu. Věřím tomu, že ve chvíli, kdy jsme se potkali, se 
nebesa otevřela, rozpomenuli jsme se jeden na dru-
hého a opět jsme se do sebe zamilovali. Věřím také 
tomu, že nad tím, abychom úspěšně naplnili své bož-
ské načasování, bděli víly nebo andělé. Pokaždé, když 
se začneme hádat, spustí se „alarm“, který dá vědět 
vílám, že je čas otevřít nebesa a zasypat nás láskou. 
V takové chvíli pak zapomínáme, proč se hádáme. Vě-
řím, že až se posuneme z tohoto života dál, zjistíme, 
kolikrát jsme už byli „posypáni“ – pravděpodobně ve 
stovkách případů!
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KAPITOLA 4
SPŘÍZNĚNÉ DUŠE A PRÁCE
S PŘESVĚDČENÍMI

Jednoho dne jsem prováděla čtení s jistou po-
hlednou ženou, která si stěžovala, že o ni žád-

ný muž nestojí, protože má pět dětí. „Kdo by chtěl 
takovou zodpovědnost?“ ptala se. 

Tentýž den jsem měla sezení s atraktivním mu-
žem, jenž si stěžoval na svůj život a řekl mi: „Strávil 
jsem celý život prací na tom, abych byl finančně zajiš-
těný, a přišel jsem o radost z rodinného života. Potře-
buji milou ženu, která má děti a chce další. Řeknete 
mi, kde bych takovou našel?“

Pomyslela jsem si, že právě odešla těmito dveř-
mi!

Oba tito lidé měli to, co chtěl ten druhý, ale ne-
mohli se potkat, protože nevěřili tomu, že takový 
člověk existuje. Pokud si myslíte, že najít spřízněnou 
duši není možné, tak ji zkrátka nenajdete, i kdyby ta-
kovýto výjimečný člověk právě stál hned vedle vás. 
Vaše přesvědčení vám v tom zabrání.

Práce s přesvědčením se začala rozvíjet, když 
jsme se s Guyem dali dohromady. Částečně vznikla 
kvůli problémům, které jsme mezi sebou měli, a po-
mohla nám tak vybudovat úspěšnější vztah. Mnoho-
krát mi pomohla zachránit manželství, protože jsem 
nevěděla, jak být vdaná. Jednou z příčin tohoto pro-
blému byly traumatické zážitky z minulých vztahů. 

Líbila se mi myšlenka na manželství, ale nevěděla 
jsem, jak přijímat lásku. Kvůli tomu muži v mých pře-
dešlých vztazích nikdy nenaplnili mé představy. Když 
jsem si „stáhla“ pocit přijímání lásky ze strany muže, 
pochopila jsem, že každý z nich mne miloval, ale já 
nedokázala jejich lásku přijmout.

Myslím, že to bylo proto, že se nikdo z nich ne-
choval tak, jak jsem očekávala. Jednou z největších 
výzev ve vztahu je říct druhému, co od nich očeká-
váme. Místo toho často předpokládáme, že to vědí 
a budou se podle toho chovat. Ale oni to samozřejmě 
nevědí!

Mnoho z nás má hluboce zasuté programy a pře-
svědčení, které mu brání v tom, aby našel svou spří-
zněnou duši. To vede k tomu, že neustále hledáme 
spřízněnou duši, ale nikdy ji nezhmotníme, protože 
nás naše podvědomí blokuje.

Jiný případ je, když spřízněnou duši opravdu na-
jdeme, ale nechceme s ní žít. Víte, jak těžké je žít s jiný-
mi lidmi? Těžké je to zvláště tehdy, pokud už delší dobu 
žijete sami. Vaši spolubydlící se budou třeba škrábat na 
zadku a krkat po jídle!

Pokud máte skryté programy a žijete s někým, 
může být obtížné vztah udržet. Budete se s tímto 
člověkem hádat nebo vymyslíte způsoby, jak vztah 
sabotovat, aby se váš partner nedostal příliš blízko. 
Co když si nedáte pozor a opustí vás? Co když zemře 
a opustí vás?

Pokud přemýšlíte a cítíte se podobně, je to v po-
řádku. Takové myšlenky má většina lidí. Většina lidí, 
kteří hledají spřízněnou duši, by radši dále hledalo, 
než by opravdu našlo. Dalším brání skryté systémy 
přesvědčení v tom, aby vůbec začali hledat.




