AZ AURA CSAPDÁJA
Egyre többet foglalkozunk az aurák vonzásával és taszításával, ami jelentősen
befolyásolhatja a párválasztást is, vagy a párkapcsolat minőségét. Most egy élő példát
szeretnék bemutatni.
Az előzmény – nagy szerelem
Évekkel ezelőtt járt nálam egy fiatal pár a klasszikus szexuális problémával. A férfinek korai
magömlése van, a nő emiatt – legalábbis ezt gondolta – nem képes eljutni az orgazmusig.
Próbálkoztunk a hagyományos, tudományos szexterápiával, de néhány hónap után sem
haladtunk előre egy tapodtat sem. A fiatalember nem volt képes változtatni a magömlésén, a
nő egyre türelmetlenebb lett, de számára nem volt élvezhető a szexuális együttlét.
A pár kapcsolata minden egyéb szempontból tökéletesnek látszott. Mind külsőre, mind
tulajdonságokra összeillők és teljesen megértők voltak, dúlt köztük a szerelem. Mindig
vágyódtak is egymásra, de általában inkább csak távolról. Ahogy közelítettek egymáshoz, s
ahogy átlépték az intim szférát (Magyarországon ez kb. 40-60 cm, azaz éppen az átlag aura
négy rétegének mérete), egyre izgatottabbak lettek, de ez nem a hasznukat szolgálta, hanem
előre jelezte a közelgő aktus sikertelenségét. Értetlenül álltunk a dolgok előtt, és szerelem ide,
szerelem oda, szakításra került sor.
Éveken keresztül szenvedtek, vágyódtak egymásra, de próbálkoztak más kapcsolatot is
teremteni. A szerelem mindig újból összeboronálta őket, de a szex sikertelensége miatt a
szakítás mellett döntöttek.
Párkapcsolatok külön-külön
A fiú végül megismerkedett egy asszonykával, aki hasonlított is volt szerelméhez. Hatalmas
új szerelem lett belőle, elszerette a fiatalasszonyt a férjétől, s ez az asszony vele élte meg élete
első orgazmusát. A fiúnál nyoma sem volt a korai magömlésnek! Szinte lepedő akrobatának
mondhatta magát, minden szempontból tökéletes harmóniát sikerült létrehozniuk. De azért a
szívét megdobogtatja még a régi szerelem, s ha meglátja volt barátnőjét, még mindig érez
valamit a szívében…
A lány is új kapcsolatokat keresett. Nem mindig járt sikerrel. A jól induló kapcsolatok egyremásra megbuktak. És mindig a szexen… Szinte valamennyi férfi korai magömléses lett
mellette, vagy valami más szexuális zavart éltek meg, de a vágyott orgazmus rövid időre
megvolt, majd eltűnt. Mindegyik kapcsolatnak szakítás lett a vége, s a szimpatikus, intelligens
lány elkeseredése érthető. Sem magatartásában, sem pedig pszichéjében nem találhatók olyan
vonások, melyek indokolnák a partnerek változásait.
A fiatal hölgy aurájában van valamilyen zavar. Olyan rezgései lehetnek, melyek
megzavarják a legegészségesebb férfi energia mezejét is. Talán előző életek emlékeit
hordozza benne, talán még feltáratlan félelmei működnek. Mindenképpen regressziós, és
reinkarnációs visszavezetések, kineziológiai oldások várnak rá, hogy szexuális élete,
partnerkapcsolata normalizálódjon.
Ha egy partnerkapcsolatban gondok vannak, érdemes gondolni ezekre az összetevőkre
is!
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