
RELACIONAMENTOS ESPIRITUAIS 

 

Todos os relacionamentos são relacionamentos espirituais, e, entretanto, até 
este ponto no tempo, a humanidade não esteve totalmente consciente do 
grande mistério, poder e bênçãos que estão por trás dos relacionamentos 
humanos. Do mais inócuo dos relacionamentos, tais como aquele que 
poderíamos ter com um vizinho ou com um cooperador, aos relacionamentos 
mais íntimos com um esposo, companheiro ou membro da família, todos os 
relacionamentos têm um significado ou propósito mais profundo, e são 
infinitamente mais vastos e mais complexos do que podemos atualmente 
imaginar. 
 
Em tempos passados, os seres humanos contavam com a comunicação 
verbal ou escrita para se conectarem com os outros. Mais recentemente o 
desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação abriu mais 
possibilidades para a comunicação, não somente com aqueles que estão 
próximos fisicamente, mas com qualquer pessoa que tenha acesso a um 
telefone ou conexão com a internet. Estes avanços na tecnologia estão se 
igualando ao desenvolvimento evolutivo da humanidade. Enquanto nos 
tornamos mais conscientes de estarmos conectados com toda a vida, assim 
criamos novos modos de estarmos mais conectados. 
 
No momento presente, muito mais é agora possível no modo da 
comunicação humana, a qual está expandindo intensamente o âmbito de 
possibilidades nos relacionamentos humanos. A rede da consciência humana 
está se expandindo e recebendo mais no modo da luz espiritual, o que está 
despertando muitas potencialidades adormecidas dentro de nossa 
consciência individual e coletiva. 
 
Vocês podem ter notado que estão tendo sonhos mais vívidos, sentindo as 
emoções e os pensamentos de outros, ou se tornando mais sensíveis em 
geral, às energias e aos ambientes. A consciência humana está se tornando 
mais permeável, o que está permitindo uma maior intensidade de 
comunicação entre as pessoas. 
 
Outro processo de mudança que está acontecendo, é que em toda parte, 



estamos nos tornando mais conscientes de nossa vida interior, de nossos 
pensamentos, sentimentos, sonhos, desejos e motivações. A luz espiritual 
maior que está se expandindo na Terra está brilhando intensamente, 
iluminando a nossa consciência e trazendo à superfície até aquelas nossas 
partes que estiveram escondidas. Este processo pode intensificar muito a 
nossa vida emocional, e também abrir novas possibilidades para nós nos 
liberarmos dos velhos e habituais padrões de defesa que podem ter nos 
mantido protegidos no passado, mas que não são mais necessários agora. 
 
Enquanto começamos a nos libertar dos velhos padrões de defesa, dos auto-
julgamentos e expectativas, surge um novo eu do pó de nossa identidade 
anterior. Nós nos percebemos mais capazes de estarmos presentes no 
momento para amarmos, e menos temerosos ou necessitados de nos 
defendermos. Quanto mais e mais pessoas entrarem neste espaço dentro de 
si mesmas, um campo de luz começa a infundir na rede da consciência 
humana. Esta luz já está ativada agora, e movendo-se na consciência 
individual e coletiva da humanidade. 
 
O que isto significa é que um nível inteiramente novo de relacionamento e 
intimidade é agora possível entre as pessoas. Nós não estamos falando de 
intimidade física, mas uma proximidade muito maior que tem a ver com o 
desenvolvimento de um nível espiritual de relacionamento. Este tipo de 
relacionamento é o do coração, e não requer proximidade física, laços 
familiares ou mesmo muito tempo gasto juntos. Um relacionamento 
espiritual inclui a totalidade do nosso ser, e transcende papéis, necessidades 
pessoais e história. 
 
A fim de que a intensidade do relacionamento espiritual desabroche entre 
duas ou mais almas, o que é necessário é um compromisso de cada indivíduo 
de voltar o foco de sua necessidade de amor em direção ao divino. Quando 
cada um se volta em direção à fonte divina, com todo o amor do Criador, nós 
liberamos os nossos amigos, a família e os nossos amados da expectativa de 
que eles devam satisfazer as nossas necessidades pessoais de amor. Quando 
esta expectativa é liberada, isto também liberta os indivíduos envolvidos de 
um constante sentimento de desapontamento ou de traição, desde que 
nenhum de nós pode realmente satisfazer as necessidades do modo que 
Deus pode. 
 
Isto não significa que não tenhamos necessidades em nossos 
relacionamentos. As crianças precisam dos seus pais, companheiros e 
esposos precisam confiar uns nos outros, e amigos e colegas têm 
necessidades por amizade, socialização e conexão. O que isto significa é que 



confiamos que Deus nos acalente interiormente, e deste espaço de 
integridade interior, uma nova qualidade de comunicação e de intimidade 
pode surgir. 
 
Imaginem se vocês não mais mantivessem o ressentimento, a culpa ou o 
julgamento até em relação àqueles que os magoaram? Imaginem que vocês 
se sentissem tão plenos do amor de Deus que até um estranho fosse amado 
por vocês? Isto, queridos, é o futuro dos relacionamentos humanos, que já 
são relacionamentos espirituais, e que se tornarão mais assim no futuro, 
quando a humanidade se mover além da consciência de separação para 
aceitar a experiência da unidade. 
 
Vocês já são amados aos olhos de Deus, e um dia vocês conhecerão este 
amor em cada célula do seu corpo e em cada fibra do seu ser. Queridos, o 
seu caminho já está se revelando em direção a este novo tempo, quando 
todos serão Um e o um será Todos. Para conquistar a satisfação que o seu 
coração deseja, interiorizem-se em direção à fonte de todo amor. Esta 
respiração interior divina os conduzirá em direção a tudo o que o seu coração 
anseia, o que se manifestará com uma perfeição inimaginável, dos modos 
mais extraordinários e inesperados. 
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