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Relații perfecte există

Natura a lăsat omul ca el să se dezvolte până la un anumit punct. Mai departe este sub
decizia sa cât de mult lucrează cu el însuși pentru a căpăta anumite aptitudini pe care
lumea de rând nu le are.
În tot acest proces, omul are relații, fie de parteneriat, fie de căsătorie, fie
extraconjugale.
Fiecare din aceste relații aduce un nouă șlefuire în comportamentul fiecăruia. Cu cât
mai intensă emoțional, fizic sau intențional, este relația, cu atât șlefuirea se întâmplă
mai eficient.
Omul tot timpul va căuta în exterior ceea ce îi lipsește în interior. Dragostea pe care
noi o căutăm este în noi, dar din cauza unor programe pe care le avem, nu o putem
revela atât nouă cât și celor din jur.
Nu putem ajunge să dăruim și să ne dăruim celor dragi, pentru că programele sunt mai
mari decât noi. Iar cu ele, vin stări, mofturi, capricii, dorințe, confort și alte plăceri
nespirituale.
Omul care vrea o relație sănătoasă, are nevoie să înțeleagă mecanismul său propriu
de funcțiune și după al celuilalt. Până când omul nu ia decizia de dezvoltare interioară,
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el nu poate ține pasul cu relațiile noi pe care le are.
Explicația cea mai simplă, o vedem când doi oameni se ceartă. Ei cred că se ceartă
unul cu altul, dar în realitate, fiecare din ei se îndepărtează de el însuși. În acest mod,
cu cât mai des avem certuri, pe care noi le numim reglări de situații și opinii, vom
observa că pe lângă orgoliul câștigului de moment și a senzației de superioritate, nu
primim nimic altceva în schimb. Aceste aptitudini nu fac parte din om, ci omul le
trăiește prin egoul definit de societate în el.
Pentru ca omul să dobândească voioșia și înțelegerea unei relații, omul trebuie să
observe ce vrea și de ce. Fără acestea, nu poate merge mai departe fructificând
armonie în jur.
Natura relațiilor din zilele noastre se modifică de la o zi la alta, din cauza nestatorniciei
tehnologiei actuale, care ne oferă multiple posibilități de a ne găsi jumătatea. Mintea
omului va fi din ce în ce mai atrasă de mediul online, pentru a savura anumite imagini
pentru plăcerile sale mentale. O astfel de atitudine, înlătură gândurile omului de la
relația pe care o are în față. Când gândurile devin dese, se trece la vorbe și ulterior la
fapte.
Perfecțiunea unei relații stă în profunzimea și evoluția ei. Nu există termeni de
măsurare, decât simplele simțuri și observații pe care fiecare din noi le are.
Desăvârșirea este scopul pe care orice om o poate avea în relația în care intră. Ca
omul să ajungă la desăvârșire trebuie să nu mai fie în controlul său, ci să se lase purtat
de sentimentul care l-a făcut să intre în relație. În acest mod dragostea conduce și
operează acțiunile din viața omului, fără ce omul să intervină prin programele sale.
O astfel de abordare este găsită la cuplurile care sunt de obicei la o etate de peste 40,
pentru că înțelegerea acesteia își face loc în comportamentul lor.
Ca o relație să fie punct de plecare spre evoluția și dezvoltarea spirituală a fiecăruia,
este necesar de observat atenția pe care fiecare din cei doi o au unul pentru altul, cât
și fiecare pentru el însuși, în egală măsură.
Antrenament Mental = Viață Fericită = Putere și Voință
Împarte aceste rânduri și vei ajuta să transformi pe cei dragi.
Comunitatea celor cu mintea limpede și liniștită, te salută!
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