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Pergunta:
Gostaria de saber se em todo processo de encarnação somos agraciados com o
encontro da nossa alma gêmea, e como poderemos ter certeza da pessoa certa.
Resposta:
Aqueles que nos são queridos eles nunca nos abandonam, sempre nós temos uma
ligação muito forte com eles, se eles não puderem ou não for oportuno estarem num mesmo
período existencial na carne, fique certa que essa pessoa que nas últimas existências ou em
todas elas ou até mesmo em apenas uma, ela estará ligada a nós em espírito.
Há um pequeno equívoco em pensar que numa existência, aquele que foi o marido e
aquela que foi a esposa, em outras existências eles serão enamorados. Não, eles talvez sejam
pai e filha, mãe e filho, avô e neto, sobrinho e tia. As almas gêmeas elas se juntam como o
próprio designativo, elas são semelhantes, elas têm lições complementares, necessariamente
não se ligam a determinados detalhes mais carnais.
Elas se aproximam em espírito ou em carne para se auxiliarem, se ajudarem a cumprir
novas tarefas ou até tarefas antigas. Completar o relacionamento que de um todo não ficou
completo. Quisera todo marido ou mulher ser também pai ou mãe do seu cônjuge, ser filho ou
alguém aqui duvida disso? Que o marido acaba sendo um pai, a esposa.
A esposa talvez seja muito mais uma mãe do que a própria cônjuge, e às vezes nessas
existências, esses sentimentos, eles não se desenvolveram por completo. Ou um magoou o
outro por falir em sua missão como filho, ou marido ou pai e aí vem uma existência para que
isso seja reparado.
Se não ficou claro ainda a resposta, todos os espíritos que tem um nível de
aproximação intenso, eles tendem a se atrair em qualquer nível que seja, seja ele aquele mais
primitivo ou o mais celestial, não importa a época, não importa o estágio. Eles vão se
aproximar de um jeito ou de outro.

