
Suflete-pereche! 
 
 
Se spune că sufletele pereche au trăit cândva o iubire atât de puternică într-
una din vieŃile anterioare, încât se întâlnesc şi în actuala viaŃă, iar iubirea lor 
este la fel de profundă şi intensă şi reprezintă o continuare a dragostei de 
atunci.  
  

Sufletele pereche sunt acele fiinŃe care, de-a lungul mai multor vieŃi, şi-au 
creat o karmă pozitivă şi li se mai dă o şansă de a se întâlni în această viaŃă 
pentru a se ajuta reciproc, pentru a lucra la un proiect comun. Se regăsesc 
pentru că au ceva să-şi transmită sau să-şi predea unul altuia pentru o 
evolutie spirituală. ATENTIE însă, rareori se întâlnesc pentru a evolua fizic 
alături într-o viaŃă comună!  
  

Sufletele pereche se întâlnesc într-un moment critic al existenŃei lor, în care 
s-au blocat şi nu mai pot evolua spiritual, iar regăsirea şi iubirea dintre ei are 
drept scop să-i ajute să se deblocheze şi să-şi continue evoluŃia spirituală. 
Întâlnirea cu sufletul pereche are un rol important în destin: ne schimbă 
viaŃa, viziunea asupra vieŃii, modul de a ne întelege propriul destin sau are 
un rol mai concret: ne ajută să depaşim o mare probă, vine să ne arate calea 
cea dreaptă, să ne atragă atenŃia asupra unui pericol.  
  

Există un sentiment aparte care vă indică faptul că aŃi întâlnit o astfel de 
persoană(reîncarnarea sufletului-pereche). Nu e doar atractie fizică, sexuală, 
ci e vorba de o emoŃie profundă, care trece dincolo de senzaŃiile trupeşti sau 
psihice. De multe ori, atracŃia fizică nici nu este prezentă de la început, 
pentru că e posibil ca persoana respectivă să nu corespundă idealului dvs. de 
partener. Uneori, regăsirea sufletului pereche este dureroasă: puteŃi simŃi o 
stare de rău, dureri fizice; dacă nu sunteŃi cu el, dorul poate fi imens, 
sentimentul că nu sunteŃi împreună poate fi foarte greu de suportat.  
  



Indicele de compatibilitate reprezintă un raport dintre interaspectele pozitive 
ale planetelor astrogramelor celor doi parteneri şi cele nefavorabile. Dacă el 
este negativ, relaŃia este una dezastruoasă, cel mai probabil o regăsire 
karmică negativă. În acest caz, este absurd şi chiar periculos pentru evoluŃia 
persoanelor respective să rămână împreună o viaŃă întreagă. Întâlnirile 
karmice negative există pentru ca cele două persoane să evolueze spiritual 
prin trăirea unor experienŃe-probă împreună şi rezolvarea unor probleme 
relaŃionale(a unor datorii de reglat). Dar dacă se ajunge într-o situaŃie care vă 
blochează evoluŃia sau dimpotrivă, vă trage din ce în ce mai jos(spre partea 
animalică chiar), va trebui să ieşiŃi din această relaŃie. Nimeni nu este obligat 
să trăiască cu cineva anume. A te bloca pe o singură relaŃie proastă este o 
greşeală foarte mare. La capătul cătorva ani de trăit împreună(7, 9, 14 sau 18 
ani) care reprezintă ciclurile majore, dacă karma negativă nu este rezolvată, 
este mult mai bine pentru cei doi parteneri să se separe.  
  

Fiecare are mai multe ocazii de întâlniri karmice pozitive sau negative şi în 
vremurile noastre, această şansă se petrece chiar mai des decât în secolele 
trecute. Un element care indică regăsirile karmice este acesta: în palma 
mâinii voastre stângi, număraŃi liniile mici şi verticale situate sub inelar(în 
chiromanŃie, aici este situat muntele Soarelui) şi care coboară spre linia 
inimii(prima linie aproape orizontală, sub degete, traversând palma). VeŃi 
avea atâtea întâlniri karmice în viaŃă câte linii verticale sunt: cea mai 
importantă este cea care atinge linia inimii.  
  

Un indice de aproximativ 1 indică faptul că interaspectele armonice şi cele 
disonante se află într-un echilibru suportabil şi cu efortul ambilor parteneri, 
relaŃia poate fi îmbunătăŃită. Un indice de 2-3 arată o prietenie. De la 3 în 
sus, compatibilitatea este mai mult decât evidentă.  
  

Indice cu valoarea peste 5 înseamnă o regăsire între două suflete-pereche. 
Întâlnirea lor se caracterizează printr-un sentiment acut de recunoaştere, prin 
sentimentul că s-au mai cunoscut, prin faptul că se înŃeleg foarte bine şi pot 
comunica(îşi înŃeleg gândurile). RelaŃia se manifestă printr-o mare atracŃie 
fizică, intelectuală şi sentimentală: cei doi se simt atraşi de acelaşi fel de 



ambianŃă în care se simt bine. Este o întâlnire profitabilă pentru evoluŃia 
celor două persoane. Personal, am întâlnit un caz exceptional, de indice de 
compatibilitate de 7,63: din păcate, cei doi sunt căsătoriŃi fiecare cu altă 
persoană, au copii, şi nu se pot decide să ducă o viaŃă împreună.  
  

Chiar dacă simŃiŃi că v-aŃi găsit sufletul pereche, nu este obligatoriu ca de 
aici să iasă o căsătorie. Întâlnirea cu sufletul pereche poate dura de la câteva 
ore până la câŃiva ani şi ne oferă şansa de a învăŃa o lecŃie de destin extrem 
de importantă. RelaŃia nu este obligatoriu să sfârşească într-un happy-end, 
dar este o binecuvântare să vă întâlniŃi sufletul pereche şi nu aveŃi dreptul să 
rataŃi această şansă. Întâlnirea cu sufletul pereche este, cel mai adesea, un 
eveniment unic într-o viaŃă de om. Unii nici nu au această ocazie, aşa că 
trebuie să vă consideraŃi o persoană norocoasă dacă în această viaŃă aveŃi 
posibilitatea să vă cunoaşteŃi jumătatea, care vă poate reface o FiinŃă 
Completă!  
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