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4. Cum să lucrezi cu ghizii spirituali 

de Cosmin Supeală 

 

Vă mulțumesc și vă urez bun venit. Sunt fericit și entuziasmat, recunoscător și onorat să fiu cu voi toți. 

Vă apreciez și onorez pentru ceea ce sunteți, și vă mulțumesc pentru ocazia de a vă servi. 

Aș dori să încep cu prezentarea câtorva aspecte ale ghidării spirituale în general, apoi voi intra în detalii 

referitoare la comunicarea și lucrul dintre ghid și cel care este ghidat.   

Noi avem ca suflete diferite structuri de grup și ierarhii. În funcție de dorința noastră de creștere și 

dezvoltare, de potențialul și abilitățile noastre, de experiența, cunoașterea și înțelepciunea pe care o 

avem, există diferite grupuri de suflete și structuri colective care au rolul de a ne susține în dezvoltarea 

noastră. Să ne servim unul pe altul este unul din lucrurile cele mai naturale, care aduc cea mai mare 

împlinire. În funcție de nivelul nostru de creștere spirituală, de înțelegere, cunoaștere și înțelepciune, 

alegem anumite experiențe și îi servim pe ceilați prin ce putem oferi. Astfel, întotdeauna există suflete 

care ghidează și suflete care sunt ghidate. Creșterea și dezvoltarea sufletului are loc în ambele roluri, ca 

ghid și ca cel ghidat. Schimbarea acestor roluri și experimentarea celor două face parte intrinsecă din 

expresia noastră.  

Când dorim să intrăm într-o nouă aventură de experimentare a creației, cu intenția de a învăța și integra 

anumite aspecte, cunoaștere, înțelepciune, înțelegere și abilități, suntem de acord cu numirea anumitor 

ghizi care vor fi cu noi în această experiență, în funcție de contextul experienței noastre. Ghizii pot veni 

de pe diferite nivele de conștiință și vibrație, și fiecare din ei are un anumit rol de jucat ca ghid, în funcție 

de dorința de a crește și a servi. Există ghizi care ne însoțesc dintr-o dimensiune mai înaltă decât 

contextul vibrațional al experienței, acest lucru se întâmplă adeseori, dar există și ghizi care te îndrumă 

de la același nivel de experiență, vibrație și conștiință, și aceștia pot alege să ni se alăture în contextul 

experienței în care ne aventurăm. De exemplu pe Pământ avem ghizi de pe straturile de sus a 

dimensiunii a patra, din dimensiunea a cincea și de mai sus de ea, din grupul și familia noastră de suflete 
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sau dinafara lor, dar există și ghizi care se află alături de noi în experiența noastră de oameni din 

dimensiunea a treia; aceștia pot fi membri ai familiei noastre de pe Pământ, prieteni, parteneri într-o 

relație, etc. Rolul de ghid este adoptat mai mult sau mai puțin conștient, și în multe împrejurări există 

relația de învățător – elev. Această situație poate apărea și în cazul altor forme de viață și experiență, de 

exemplu între oameni și animale. 

Ca suflete, ne ajutăm și ne susținem unii pe alții în experiențele prin care trecem, ca să învățăm, să 

integrăm și să creștem în modul în care dorim, și acest lucru este valabil la toate nivelele existenței. 

Relația dintre ghid și cel ghidat este deschisă și flexibilă. Aceasta înseamnă că ghizii își pot schimba 

responsabilitățile după cum este necesar, ba mai mult, ghizii pot fi înlocuiți după nevoie și situație. De 

exemplu în contextul liberului arbitru al experiențelor noastre, schimbările ghizilor sunt adeseori 

necesare, cînd schimbăm direcția a ceea ce vrem să experimentăm, după legea liberului arbitru. De 

asemenea, pe măsură ce creștem și ne dezvoltăm într-o experiență și ne ridicăm vibrația și frecvența la 

un ritm accelerat, pot să apară ghizi noi care își împărtășesc cu noi înțelepciunea și cunoașterea, în 

funcție de nivelul de conștiință, vibrația, nevoile și dorințele pe care le exprimăm pentru a crește. Același 

lucru este valabil și în cazul opus în care ne scade vibrația și frecvența și dorim să experimentăm mai 

detaliat separarea și polarizarea, și se stabilește o nouă strategie de ghidare după caz. Nimic nu este 

înțepenit în piatră în ceea ce privește creșterea noastră, pentru că suntem unici și cu potențiale și 

dorințe diferite de a crește, și există flexibilitate în modul în care alte suflete, frați și surori, intră în 

serviciul nostru, în această relație iubitoare dintre ghid și cel care este ghidat. 

Contextul experienței pe care dorim să o avem este întotdeauna sacru pentru fiecare din noi. Aceasta 

înseamnă că ghizii nu ne vor lua niciodată libertatea de a experimenta și exprima, și deasemenea nu ne 

vor lua de pe umeri responsabilitatea pentru ceea ce exprimăm și experimentăm.  

Să vedem ce înseamnă asta în contextul experimentării liberului arbitru pe planeta Pământ. Mă voi 

concentra asupra ghizilor superiori. Înseamnă că ghizii noștri nu ne vor limita sau pune sub semnul 

întrebării libertatea de a experimenta orice vrem, și întotdeuna se vor strădui ca să creeze pentru noi 

situațiile și experiențele de care avem nevoie ca să învățăm și să creștem la nivelul la care dorim ca 

suflete. Aceasta include numeroase provocări cu care ne confruntăm ca oameni, lucruri pe care avem 

nevoie să le experimentăm. Libertatea noastră de a experimenta este sacră și intangibilă, dar noi ne 

asumăm responsabilitatea pentru felul în care ne exprimăm și pentru modul în care învățăm și integrăm 

lecțiile și cunoașterea adunată, și pentru înțelepciunea rezultată din experiențele noastre. Nimeni nu ne 

poate lua acest lucru. Ghizii noștri ne ajută și ne susțin, ne ghidează în situațiile și împrejurările potrivite, 

în contextele spațiu-timp adecvate, și ne inspiră cu gânduri și sentimente înalte, cu sugestii și intuiție, cu 

inspirație înaltă, dar rămâne la latitudinea noastră dacă ne deschidem pentru a primi aceste daruri, asta 

face parte din libertatea alegerii. Este important să înțelegem în mod neechivoc faptul că ghizii noștri ne 

respectă întotdeauna dorința de a crește la nivel de suflet, la nivel de ființă divină, care de multe ori 

poate contrasta cu tiparele de credință și dorințele pe care personalitatea și egoul dorește să le exprime 

și să le experimenteze, și acest contrast sau conflict generează rezistență din partea personalității 

egotice, și este una din cauzele majore ale suferinței. 
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Să vedem acum cum putem să recunoaștem ghidarea, cum putem să o conștientizăm, cum putem 

cultiva cu ghizii noștri o legătură și o relație  rodnică. Voi vorbi despre experiențele noastre ca oameni. 

Fiecare din noi are o deschidere unică și abilități distincte de a primi ghidare, și ghizii noștri au multe 

feluri în care ne îndrumă, în funcție de deschiderea noastră și de dorința noastră de a colabora. Unii din 

noi suntem foarte deschiși la nivel mental, și atunci ghizii noștri vor lucra pe corpul nostru mental. Alții 

empatizează foarte bine cu emoțiile și sentimentele, și în acest caz ghizii vor trimite informații și ghidare 

corpului emoțional. Alții lucrează mai bine cu corpul fizic și abilitățile sale interne de a primi informații, 

alții sunt foarte activi și comunicativi în starea de vis, alții au al treilea ochi foarte activ sau coroana 

foarte deschisă prin care circulă energie în mod constant, alții sunt foarte deschiși pentru vibrația 

sunetului și a cuvântului, alții răspund foarte bine la impulsurile și inspirația vizuală sau poate exista o 

combinație a acestor elemente și a altor căi de a transmite energie, și intrăm cu ghizii noștri într-un 

schimb de energie atunci când are loc ghidarea. 

Schimbul de energie este adeseori foarte subtil, dar poate fi și foarte evident, chiar în fața nasului, ca să 

zicem așa, în funcție de situație și de experiența personală când suntem însoțiți de ghizi. În primul rând 

este bine să știm cât mai multe și să cunoaștem modurile în care se primim noi ghidarea, să ne dăm 

seama în ce zonă se află abilitățile noastre personale de percepție, să identificam care sunt atuurile și 

talentele noastre de recepție. Avem o personalitate vizuală sau suntem mentali și ne place lumea ideilor, 

putem discerne și categorisi sentimentele, sau avem capacități de clar-vedere când pur și simplu știm 

lucruri, suntem introvertiți sau extroveriți? Toți acești parametri sunt importanți pentru că ne indică 

modul în care putem primi ghidarea. O bună cunoaștere de sine poate duce la o mai mare deschidere 

pentru a fi ghidat. Putem alege să ne cultivăm din ce în ce mai conștient deschiderea, abilitățile și 

înzestrările naturale, și asta va duce imediat la un schimb de energie mai rodnic și mai complex cu ghizii 

noștri. 

Ghizii noștri ne aud toate rugăciunile și ne cunosc toate nevoile, și ne îndrumă întotdeauna conform 

binelui nostru cel mai înalt, ajutorul lor este mereu prezent și ei lucrează neîncetat ca să ajute la crearea 

situațiilor și experiențelor de care avem nevoie. Adeseori ne simțim singuri și părăsiți, dar acest lucru  se 

întâmplă din cauza diferenței de perspectivă dintre ceea ce vrea egoul nostru omenesc și ceea ce ca 

ființe divine dorim să experimentăm, să învățăm și să realizăm în această viață de om. De multe ori nu 

putem să recunoaștem îndrumările ghizilor noștri, din mai multe motive. Unele din motive pot fi:  

- Ne așteptăm la un anumit rezultat și credem că trebuie să se întâmple anumite lucruri, și atenția 

noastră este concentrată în această direcție, încît nu mai vedem și nu mai auzim nimic altceva. 

- Suntem prea ocupați cu diverse activități și agitați mental, sau compleșiți de avalanșa impulsurilor de 

perceție dinafară, și nu mai lăsăm liber spațiul interior necesar pentru a primi ghidarea. 

- Nu ne-am deschis toate abilitățile de percepție și ne concentrăm numai pe anumite moduri de 

percepție, ceea ce nu ne permite să primim informații într-un mod diferit, la care nu ne așteptăm. 

Prin urmare ar fi bine să ne lăsăm timp și spațiu în care să primim ghidarea, să stăm în liniște și pace, de 

exemplu în meditație, să reducem stimulii de percepție externi la un nivel în care ne putem concentra 

asupra a ceea ce primim, în care putem fi mai conștienți. Este important să ne putem refugia într-un loc 
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în care ne putem extinde conștiința și putem fi mai atenți la ceea ce se întâmplă în noi și în jurul nostru 

în momentul prezent. Astfel vom putea percepe și integra mai bine energia de ghidare, în orice formă se 

manifestă ea. 

Un alt lucru important este să fim deschiși către alte rezultate, către alte căi de a experimenta, la care 

poate nu ne așteptăm, să nu ne atașăm de anumite așteptări privitoare la modul în care credem noi că 

ar trebui să se întâmple lucrurile, să ne transformăm și să ne extindem punctul de vedere și credințele, 

ca să nu ne autolimităm și să nu restrângem potențialul și posibilitățile procesului de ghidare. 

Un alt mod bun de a ne deschide ca să percepem mai bine relația cu ghizii noștri este să ne monitorizăm 

experiențele și ghidarea. De exemplu am putea ține un jurnal sau păstra o arhivă în care să notăm fără 

judecată sau limitare toate detaliile experiențelor noastre, inclusiv gândurile, sentimentele, 

interacțiunile cu ceilalți, așa-numitele “coincidențe”, revelațiile privitoare la anumite aspecte ale 

experienței noastre, orice are importanță pentru noi. Să facem asta o anumită perioadă de timp – luni 

de zile, un an sau mai mulți ani. Apoi să ne luăm timp ca să intrăm în introspecție și să ne reconectăm la 

aceste experiențe. Din experiențele care au fost monitorizate prin notele făcute, putem deja să 

recunoaștem anumite tipare și o prezență care ne susține, care se manifestă în mai multe moduri. Astfel 

ajungem să conștientizăm mai bine cum lucrează ghizii cu noi, vedem cum acționează, cum ne trimit 

energie și informații, în ce formă fac asta și cât de des. Putem recunoaște și anumite tipare și simboluri 

pentru anumite lucruri pe care am fost ghidați să le facem. Această metodă este un mod de a înțelege 

cum lucrează ghizii noștri și un mod adecvat de recalibrare, astfel încât să avem o comunicare mai bună 

și mai înaltă cu ghizii noștri.  

Suntem cu toții invitați să ne descoperim și să ne cultivăm propriul mod de a ne deschide, apoi de a 

conștientiza, și în final de a folosi energia de ghidare care este mereu prezentă pentru noi. 

Vă mulțumesc pentru atenție și vă binecuvântez. 

 

 

 


