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89. REVERSIBILITATEA PROBLEMELOR DE PERCEPŢIE

   Problemele de percepţie apar atunci când nu interpretezi corect ceea ce vezi, ce auzi, ce 
simţi, sau ce ţi se spune. Aceste lucruri se întâmplă foarte des atunci când oamenii învaţă 
despre sfera parapsihicului şi spiritualitate. Pe măsura ce progresezi pe cărarea spirituală, 
trebuie să fii sincer cu tine însuţi atât emoţional cât şi emoţional. Dacă nu înţelegi anumite 
lucruri, ia legătura cu cineva care te poate sfătui, fie că este un prieten sau un specialist în 
domeniu. Documentează-te, asigură-te că interpretezi corect ideile şi conceptele pentru a 
reversa efectul problemelor de percepţie. Trebuie să întorci situaţia pe toate feţele şi să o 
priveşti din mai multe unghiuri. Cel mai rău e atunci când crezi că faci ceva bine, dar ca să 
afli mai târziu că de fapt greşeai. Documentează-te cât mai bine înainte, pentru a începe cu 
dreptul, fără probleme de percepţie cu privire la munca pe care vrei să o întreprinzi. Dacă eşti 
în stare să întorci efectul neînţelegerilor, vei avea multe de câştigat. Nu te enerva încercând să 
îţi impui punctul de vedere când nu eşti sigur pe ceea ce spui; ascultă şi ce au de spus alţii, 
urmează firul informaţiei cu o minte deschisă. Trebuie doar să fii conştient că s-ar putea să 
existe neînţelegeri, dar totul face parte din viaţă. Faptul că acţionezi pozitiv pentru ca munca 
ta să aibă claritate, îţi deschizi fiinţa pentru a înţelege informaţiile mai adânc decât ai fi crezut 
iniţial.

   * Pune întrebări pentru ca scopul tău să fie cât mai clar Pe măsură ce înaintezi pe cărarea ta  
spirituală.

   90. VAMPIRI EMOŢIONALI

   Cu toţii cunoaştem vampiri emoţionali - oameni care te seacă pur şi simplu de energie. Un 
vampir emoţional este o persoană care te face să te simţi extenuat după ce ai petrecut puţin 
timp cu ei. Unii vampiri emoţionali nici nu realizează ce fac, în timp ce alţii se folosesc 
intenţionat de aceste episoade stresante emoţional pentru a te face să te simţi vinovat. De 
obicei par oameni care au nevoie de afecţiune, sunt neajutoraţi, sau deprimaţi. Sunt capabili 
să îţi simtă nivelul tău înalt de lumină şi energie şi se ataşează de tine pentru că îi faci să se 
simtă mai bine prin cuvintele şi faptele tale încurajatoare. Poate că aţi trecut împreună printr-
un eveniment sau un episod dramatic, ceea ce îi face să se simtă ataşaţi de tine, ca şi cum tu ai 
fi singura persoană care i-ar putea înţelege. Până şi oamenii pe care îi ignori se pot conecta la 
energia ta fără ca tu să îţi dai seama. Pentru a sista activitatea acestor vampiri emoţionali, 
trebuie să îţi separi energia lor de energia ta.
   Iţi voi prezenta un exerciţiu de vizualizare creativă pe care îl poţi folosi de fiecare dată când 
te simţi secat de energie. Faptul că scapi de aceste ataşamente negative, te va face să te simţi 
mai uşor, energia ta va fi eliberată de sub presiunea acestor vampiri emoţionali. Primul pas 
este să stai în linişte, cu ochii închişi. Apoi, trebuie să îţi observi corpul în întregime pentru a 
observa urma oricăror ataşamente. Poate să apară sub forma unor cordoane groase roz, sau 
pot să arate ca o pânză de păianjen, sau ca o aţă. Sub orice formă ar apărea aceste ataşamente 
în ochiul minţii, trebuie să le identifici corect: sunt legături negative pe care alţi oameni le 
folosesc pentru a-ţi apăsa energia. Acum, folosind degetul arătător şi degetul din mijloc al 
mâinii tale dominante sub formă de foarfece, începe să tai aceste ataşamente. Dacă unele par 
să aibă rădăcini, trebuie să le scoţi afară. Pe măsură ce tai şi scoţi aceste legături, imaginează-
ţi că le ţii în cealaltă mână. Caută aceste conexiuni peste tot: pe spate, sub unghii, axilă, prin 
păr, sau în părţi private unde nu te-ai aştepta neapărat să le găseşti. 


