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  לזמן את הזוגיות הנשמתית שלך

  הגדרה:
   – זוגיות נשמתית

  זוגיות נשמתית הינה זוגיות אשר מתואמת עם הנשמה שלך
  ירידתך לכדור הארץ זוהי זוגיות אשר נחתמת בינך לבין נשמה נוספת טרם

  הסכם זה מתממש כאשר את בוחרת לצעוד בנתיב המואר והגבוה של חייך
  זוגיות נשמתית הינה זוגיות אשר תומכת בנתיב החיים שלך ומאיצה אותו
  היא תומכת בהגשמה עצמית ובהתפתחות הרוחנית שלך בדרך האהבה

למערכות זוגיות היא זוגיות של שותפות וביחד ולרב מהווה חוויה מתקנת 
  קודמות (מגלגול זה או מגלגולים קודמים)

  בזוגיות זו נפגשים שתי אינדיבידואלים אשר מחוברים לעצמם
  ויוצרים במשותף מתוך אותו חיבור

  
  

 :לזהות את המהות

צרי רשימה של מהויות אותם היית רוצה לחוות במערכת היחסים הנשמתית  . 1
 שלך.

  לדוגמא:

 אהבה 

 שותפות 

 הערכה 

 הודיה 

 שמחה 

 ביחד 

 אכפתיות 

 קבלה 

 רכות 

 חברות 

 קרבה 

 אינטימיות 

 תשוקה 

 יצירה משותפת 

 בטחון 

 חופש 

 הנאה 

 שייכות  
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   שימי לב
בתוך המערכת היחסים לבין מי את רוצה שהאדם יהיה  מהותלהבדל בין 

  היה לו.יומה את רוצה ש
  

  :1 דוגמא
  אני רוצה אדם טבעוני

  למה את רוצה שהוא/היא יהיה טבעוני?
  טבעונים הם יותר אכפתיים ורגשיים כי אנשים

  אם כך המהויות שאת מחפשת במערכת היחסים הם:
  רגישות ואכפתיות

  
  :2 דוגמא

  אני רוצה אדם שמחובר לעצמו ועוסק בתחום שהוא אוהב
למה את רוצה שהוא/היא יהיה מחובר לעצמו  ויעסוק בתחום שהוא 

  אוהב?
  שמחוברים לעצמם הם לרב אנשים לא תלותיים כי אנשים 

אנשים שעוסקים במה שהם אוהבים לרב הם יותר מאושרים, יותר פנויים 
  רגשית וכך יכולים להעניק יותר אהבה, תמיכה ואכפתיות.

  אם כך המהויות שאת מחפשת במערכת היחסים הם:
  חופש, אהבה, תמיכה ואכפתיות

  

 עכשיו תורך:
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 מהויות ראשיות שלא היית מוותרת עליהם  3בחרי  . 2

                                                                                                                                               .

                                                                        . 

                                                                        . 

 

המהויות ערכי רשימה של פעולות שאת יכולה לעשות על מנת להכניס את  . 3
 ?אלו אל תוך חייךהראשיות 
  לדוגמא:

  חופש, הנאה ושייכותשבחרתי הם:  ם המהויותא
  הפעולות האפשריות שלי הם:

  חופשחושה של מעניק לי ת –ללכת לים 
  הנאהמעניק לי תחושה של  –לבלות עם חברים 

  שייכותמעניק לי תחושה של  –להיות בקבוצה בעלי תחום עניין משותף 
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 פעולות שאת מתחייבת לעשות החודש הזה: 3בחרי  . 4
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 :לזמן את הזוגיות הנשמתית שלך

היקום מאזין לכל מילה ובקשה שלך, כאשר את  –כתבי מכתב זימון ליקום  . 5
 מבקשת מהיקום באופן כנה, שלם ומחובר היקום משלים את הבקשה שלך.

  בו כמה שרק תרצי, לפרטבמכתב זה תעלי את כל תשוקותייך ותוכלי 
  קחי את המהויות שכתבת וצרי מהם ציור של הזוגיות שאת רוצה לחוות.

  כתב במילים:חתמי את המ
  זה או יותר טוב מזה

  תודה!
  

מילים אלו מאפשרות ליקום לדייק עבורך את הזימון לטובתך הגבוהה 
  ביותר.

  
  או מתחת לכרית ראשך בסיום שמרי את המכתב במגירה

 

  :למכתב דוגמא

אני מבקשת לזמן אל תוך חיי בחור עם עיניים חומות ויפות, עור חלק ונעים 
  למגע, חברותי ותקשורתי.
  שיודע לבשל ונבשל ביחד

  הב לטייל ביחדושאוהב טיולים בטבע וא
  שעוסק בעבודה מעניינת ומהנה

  יצירתי וכנה
  נגן לנו ביחד וניצור ביחד שירים ומנגינותנשאוהב לנגן ו

  שיודע לפרגן ולתמוך
  שיודע להנות

  שאוהב ויודע לחבק
  שיש לו זמן ופניות פיזית ורגשית

  זה או יותר טוב מזה
  תודה!

 שיו תורך:עכ
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כך שתוכלי לדעת כאשר בן  –בזמן המדיטציה בקשי סימן מההדרכה שלך  . 6
 הזוג הנשמתי שלך הגיע.

  

 הצהירי: . 7
  

 בן/בת הזוג הנשמתי שליאני פתוחה להכניס אל תוך חיי את 

  פעמים 3חזרי על כך 

  

  �זמן למדיטציה 

 לזמן את הזוגיות הנשמתית שלך


