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PŘEDMLUVA

T

ato knížka je určena duchovně romantickým
lidem, kteří neztratili víru, že někde venku
je člověk podobného smýšlení, jenž se dívá ke stejným nebesům. Osoba, která by mohla být tou pravou
(nebo tím pravým). Někdo, kdo by sdílel stejnou vášeň, jež je svou povahou božská, a vytvářel tak vztahy, které se dotýkají přímo duše. Vztahy zrozené s intenzitou, jež dává oběma účastníkům pocit, že jsou
součástí jedné bytosti. Zjednodušeně řečeno, tato
kniha je určena lidem, kteří hledají spřízněnou duši.
Podle mě je základem hledání spřízněné duše mystická, romantická kvalita lidského ducha, která je některým z nás vlastní. Je přirozené chtít někoho, kdo nás
naprosto chápe a věří, že dva lidé mohou být svedeni
dohromady, aby naplnili božský plán a osudem směřovali k vyššímu smyslu.
Touha po spřízněné duši je prastarou potřebou
vytvořit dokonalý pár, jehož jednota vdechne do světa nový život na úrovních, které přesahují ty fyzické.
Z této perspektivy má hledání vaší spřízněné duše
hlubší důsledky. Jednota spřízněných duší spočívá ve
tvorbě jedinečné energie. Tato energie je tím, co se
někdy nazývá kámen mudrců nebo ve velštině Awen
– božská inspirace, jež pramení z vášně, která je hluboce ukrytá uvnitř nás a čeká na naplnění, k němuž může
dojít jen díky jednotě dvou kompatibilních duší. V takovém případě proudí inspirace směrem ven a spojuje se
s ostatními aspekty, které tvoří naši existenci.
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