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Когато идвам на планетата РАЙМА (Земя), всеки път откривам отново и
отново нейната красота. И сега, като дойдох да дам това мое Послание,
пак се удивлявам как по-голямата част от човечеството е безгрижно и
продължава да дава своя принос за унищожаването ѝ. В същото време
виждам и усилията на тия малцина от вас, които се стараете да дадете от
себе си всичко най-добро, на което сте способни, та да помогнете, и ви се
радвам. Поради вас си струва материалният план на планетата да оцелее.

Днес дойдох да ви кажа, че макар голямата част от тия, които преди
няколко години получиха моята Благословия и стъпиха на Пътя на
Посвещенията, да не издържаха, сега в моята школа на Мистериите
отново има нови ученици. И сега ас се обръщам към всички свои
ученици.

Всеки един от вас в себе си чувства и е наясно, че е стъпил на Пътя на
Посвещенията. Вие пожелахте да ускорите вашата еволюция и ас дадох
своето съгласие да постъпите на обучение при мен. Ас самият строго
подбирам своите ученици и много от желаещите не бяха допуснати. И
поради това вие – моите ученици, сте малко, но пък сте устремени.

Бих искал да ви дам една препоръка относно вашия живот в илюзията на
материалния свят и относно ученичеството ви при мен.

Купете си един тефтер и почнете всяка вечер да вписвате в него какво ви
е донесло Радост прес деня и благодарете на Бога и на Господа относно
това ваше радостно преживяване, и им отправяйте Божествената си
Любов. Нужно е да откриете поне едно нещо, което да впишете.

След това впишете прес какво испитание сте минали прес деня, което ви
е искарало от равновесие, и отново благодарете на Бога и на Господа, че



ви се е случило, и им отправете Божествената си Любов.

Накрая поискайте помощ от Силите на Светлината, та да успеете
следващия път при аналогична ситуация, когато се окажете отново извън
равновесие:  

веднага да си спомните, че желаете да сте мои ученици, и  
да ми благодарите относно теста, прес който минавате, и  
да се постараете в най-кратък срок да се балансирате и своята

Хармония да въстановите, и да проявите своите Божествени качества и
Добродетели в тоя момент, точно когато ви е най-трудно.

Тия от вас, които се вслушате в моя съвет и го испълнявате точно,
проявявайки усърдие и самодисциплина, увеличавате своите шансове да
продължите обучението си при мен и в бъдеще.

Наясно съм, че във въплъщение има Душѝ, дошли да преминат точно
прес това обучение. Тия Души биха могли да минат успешно прес него и
да се присъединят към тия, които носят своето Служение на Живия
Живот в испълнение на Промисъла на Отца относно тоя свят.

АС СЪМ Майтрейя, вашият Учител.
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