
Свързване с душата 

Как да се свържете с висшите си сили и да откриете истинската си същност 

 

Предназначението на душата е да изживява изпитанията и премеждията на земното 

съществувание – низшето измерение. Въпреки че душата е духовна енергия, създадена от 

любов, тя може да бъде наранявана и увреждана от преживяванията в земния живот. 

Например предателството, силната мъка и чувството за вина са все неща, които могат да 

увредят душата.  

Отделеността на душата от божествената й същност е най-голямата трагедия, която й 

се случва по време на пътуването й по Земята. За щастие, ние сме в състояние да 

възстановим прекъснатата връзка. 

Целта на душата е да дойде на Земята, да усвои уроците на светлината и любовта, 

преодолявайки различни предизвикателства, най-голямото от които е загубата на любов и 

справянето с емоционалните рани, които тази загуба отваря. Почти всички земни 

предизвикателства и рани създават илюзията, че сте отделени от постоянния поток на 

любовта, идващ от Първоизточника, и че сте загубили връзка с енергията на висшата си 

същност. Когато се откъснете от Първоизточника, от висшата си същност, от Бог и от 

истинския си Аз, ще изпитвате усещане за изолация. Енергиите на любовта постоянно 

протичат към вас, но вие не ги усещате или забелязвате. Трудно е да се излекуваш, когато не 

получаваш любов, и е трудно да вървиш по духовната пътека ден след ден, когато си 

изолиран от Бог. 

 Душата ви не може да процъфтява без любов. Тя трябва да излекува старите 

рани от предателства, злоупотреби, изоставяне, жестокост и чувство за вина. За да получите 

необходимата ви любов, трябва да отворите сърцето си – така ще изцелите душата си. 

 

 

Какви сили ще притежавате, когато се свържете с духовната си същност? 

 

Вашата висша духовна същност е създадена от божествената енергия на Първоизточника, 

така че когато се свържете с нея, ще имате достъп до божествените сили. Те са: 

 

Силата на любовта. Ще притежавате способността да излъчвате и привличате любов без 

страха да я изгубите, без да саботирате връзките си или да отблъсквате ситуации на любов. 

 

Силата на мъдростта. Ще бъдете свързани с източник на знание, за който на съзнателно 

ниво не си давате сметка, но от който сте част. Това знание е подобно на база данни, с която 

се свързвате чрез интуицията си, и то ще ви осигурява вдъхновение, ще ви дава идеи, за да 

вземате най-благоприятните за вас решения. 

 

Силата на сътворението. Ще можете да създавате всичко желано, да визуализирате и 

привличате всичко необходимо. Това е божествената сила да създаваш форма чрез мисълта. 



Тя ще ви позволи да създавате положителни и благоприятни ситуации, вместо 

опустошителните и трудни преживявания, с които може би се сблъсквате в момента. 

 

Силата на целеустремеността. Ще бъдете в хармония със свободната си воля, така че да 

избирате онова, което ви се струва подходящо за вас, вместо да сте в плен на страхове, 

чувство за дълг или на вредни нагласи. 

 

Силата на духа. Психичните ви сили ще укрепнат. Това ще подобри способността ви да 

лекувате и да канализирате енергиите на любовта, да бъдете в хармония с душата си и с 

духовните учители и ангелите, винаги готови да ви помагат и напътстват. Ще можете да 

изострите вътрешния си взор и да виждате отвъд физическото; ще се докоснете до вътреш- 

ната си аудитория, която ще ви позволи да чувате и комуникирате с духовни същества; ще 

развиете телепатичните си способности, чрез които с лекота ще общувате с приятели и 

близки. Ще осъзнавате духовната си връзка с всичко и всеки. 

 


