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1. Onorează-ți dorințele și visurile, pentru că ele
sunt modalitatea prin care Universul își revarsă
binecuvântările asupra ta.
EȘTI și POȚI mai mult decât îți imaginezi.

2. Un om bun, cu care rezonezi pe aceeași
frecvență, este ca primăvara. Te înflorește tot mai
bogat și mai frumos. Nu pentru că este mereu cald,
ci pentru că și ploile lui te hranesc. Știi că rămâne
primăvară chiar și când se înnorează.

3. Sunt lucruri pe care le știi. În sufletul tău.
Adevăruri pentru care nu ai nevoie de confirmări
pentru că nu îți aparțin. Ele sunt. Pur și simplu, sunt.
Nu are rost să te întrebi de ce. Sunt senzații care nu
își au locul în corpul fizic și pe care nu le trăiești tu.
Te trăiesc ele pe tine.

4. Oamenii și situațiile prin care treci reflectă în
general STAREA TA DE FOND, ce crezi tu cu
adevărat despre tine și despre realitatea în care
trăiești. Sunt instrumente valoroase pentru
dezvoltarea ta personală și spirituală.

5. Când cineva te privește cu dragoste, te simți în
siguranță. Apreciat. Când omul de care ești
îndrăgostit te privește cu tandrețe, înflorești.
Așa cum înfloresc cireșii primăvara.

6. Dacă simți că ceva îți aparține, lasă-l liber și ai
încredere că, indiferent unde te va duce viața, acel
lucru va RĂMÂNE AL TĂU și se va exprima sub
cele mai potrivite forme în funcție de etapa vieții în
care te vei afla.

7. Oamenii importanți pentru noi intră în viața
noastră atunci când avem nevoie de ei. Chiar
dacă nu înțelegem de la bun început rolul lor, ce ne
aduc este ceva ce ne trebuie pentru dezvoltarea
personală și totodată pentru evoluția noastră
spirituală.

8. Omul care se simte IUBIT și APRECIAT
necondiționat înflorește. Se cunoaște pe sine din ce
în ce mai frumos, devine tot mai conștient de
valoarea lui și își dezvoltă tot mai mult potențialul.
Dacă fiecare om ar beneficia din plin de apreciere,
lumea ar fi un loc mai fericit.

9. Ochii unui om îndrăgostit aduc lumină.
Acei ochi pe care îi recunoști după căldura pe care
o trezesc în tine. Care îți spun că EȘTI ÎN LOCUL
POTRIVIT. Că nu există un alt loc în lume care te
dorește mai mult decât cel în care te afli deja.

10. Să fii TU ÎNSUȚI înseamnă să-ți fii LOIAL.
În felul acesta vei fi loial fiecărui om cu care te vei
intersecta de-a lungul vieții, indiferent de natura
relației.

11. Iubirea este probabil sigura stare care nu
răspunde la întrebarea de ce. Singura care rămâne
în picioare după orice demontare logică. Singura
care nu are nevoie de motivație. Poate să
înfrumusețeze, poate să sperie, poate să dea sens.
Dar nu se poate explica pe sine.

12. Oamenii între care se creează CONEXIUNI
PUTERNICE puternice își sunt daruri unii celorlalți.
Își aduc lumină.

13. Sufletul este un rezervor din care te alimentezi
în mod constant. Cu energie, emoții și înțelegeri
care TE AJUTĂ SĂ CREȘTI PE TOATE
PLANURILE și care îi ating inclusiv pe cei cu care
interacționezi.

14. Tu știi cel mai bine ce îți dorești cu adevărat și
care sunt prioritățile tale. Folosește-ți mintea în
mod magic, focalizându-te asupra lucrurilor
importante pentru tine. Rămâi deschis la posibilități
și amintește-ți întotdeauna că Universul abundă de
resurse infinite.

15. Mintea este cel mai puternic instrument de care
dispui pentru a-ți construi viața pe care ți-o dorești,
iar asta înseamnă un singur lucru:
TU EȘTI RESPONSABIL.

16. Nu poți schimba circumstanțele exterioare
înainte ca tu, în mintea și sufletul tău, să rezonezi
cu transformarea pe care ți-o dorești. Dacă iei
totuși decizii radicale înainte să fii aliniat cu întreaga
ființă la realitatea pe care vrei să o trăiești,
schimbările nu vor dura și în scurt timp te vei regăsi
în locul din care ai plecat.

17. Să-ți dai voie să te simți vulnerabil înseamnă să
ai CURAJUL SĂ FII IMPERFECT. Să ai
compasiune față de tine însuți, să fii conectat cu
cele mai profunde trăiri personale și să ți le asumi în
totalitate.

18. Când înțelegi că nu există reguli pentru a fi pe
propria pe cale și de a trăi cea mai bună viață
pentru tine, intri în contact cu cea mai puternică
resursă de care dispui:
încrederea în tine însuți și în alegerile tale.

19. STAREA DE RECUNOȘTINȚĂ
este cel mai puternic anti-virus la nivel mental. Dacă
cultivi cu preponderență o atitudine pozitivă,
indiferent de lucrurile care se petrec în viața ta,
niciun gând negativ, frică sau îndoială nu va putea
prinde rădăcini.

20. Ce este pentru tine va găsi întotdeauna o cale
să se exprime în viața ta. Dacă înțelegi acest
adevăr, te relaxezi și devii liber să explorezi. Te
conectezi cu sufletul tău care cunoaște întotdeauna
sensul, destinația și calea.
Ceea ce vrei cu adevărat te vrea la rândul lui.

21. Energia îndrăgostirii nu este niciodată firavă și
nu cunoaște imposibilul. Atunci când se face în
forță, ÎNDRĂGOSTIREA TRANSFORMĂ.
Oameni, circumstanțe și posibilități.
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