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Pokud chceme konečně opustit koloběh zklamání, je jediná možnost - dopřát si čas. Seznámit se s jiný
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Dopřát si čas neznamená nedat najevo žádný zájem nebo udržovat všechno ve sféře vzdušných zámk

Měli bychom tedy s partnerem trávit spoustu času. Přitom se dá také nejlépe vypozorovat, zda s tím dr

Existuje ještě něco dalšího, co máme společné, kromě přání nebýt sám? Myslíme stejně, cítíme stejně?

Také bychom neměli zapomenout pozorovat jeho stinné stránky. Každý nějaké má. Budeme s nimi um

V každém partnerském vztahu totiž nastávají období, kdy se cítíme obnažení a bezbranní. Veškerý náš

A... počítá s námi vůbec? Jsme pro něj něco zvláštního? Jsme pro něj cenní a jedineční? Když spolu li

Objev sebe skrze něj.

Měli bychom poznat také jeho rodinu a představit mu svou vlastní. Tam se o něm dozvíme nesmírně m

Pořádně se dívej, protože pokud to s partnerem myslíš opravdu vážně, budeš s jeho rodinou mnohem v
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Člověk by ale měl také pozorně sledovat sám sebe. Opravdu je to partner, se kterým chci být? Nebo se

Když člověk nemá pocit, že se jedná o jeho "duševního partnera", měl by od něj dát ruce pryč. Jinak je k

Čím častěji se spokojujeme s málem, tím jsme nespokojenější, protože si nedopřejeme prožít velkou lá

Partner po vašem boku může být ten nejbáječnější člověk, ale pokud se k sobě nehodíte, bude to pro v

***

- z knihy Pravidla pro šťastnou lásku, Pierre Franckh

Prevzaté z:

Svět zázraků
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Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré ro

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste pozn

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete
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Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, k

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chcem

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k d

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali d

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskut
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