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АС СЪМ Санат Кумара и съм готов да дам своето Послание на всички
Живи, Светли и Чисти Души – и на будните, и на тия, които вече бяха
събудени, но отново заспаха, макар че тяхното желание беше само леко
да си подремнат, а също и на ония, които спят от много отдавна и вече им
е крайно време да се пробудят и да стъпят отново на Пътя към Бога.

Дойдох да подсиля у всички ви импулса да действате в правилното от
Господна гледна точка направление – достигане на по-високо ниво на
Съснанието ви и достигане до върха на Божественото Съснание. Това е
една от основните цели в почти всички наши Послания и във всяка друга
част от Учението, което ви даваме. Питали ли сте се някога каква е
причината?

Придвижването ви по тоя Път е единственото, което е в състояние да
съхрани вашата Душа и да гарантира нейната по-нататъшна еволюция и
оцеляването ѝ в условията на всепозволеност във времето, в което
живеете сега. Време на усилващо се противодействие на илюзията към
промените, които вече почнаха и постепенно все по-силно се проявяват.
Нашето желание е да ви помогнем да се подготвите по най-добрия начин,
понеже тия процеси тепърва предстои да се усилват. И правим това всеки
път, при всяка нова Господна Милост да ви даваме Послания, Напътствия
или Отговори на ваши въпроси посредством Мисълта на деня, Стих-
Напътствие, Послание-Картина … .

Днес искам още веднъж да ви обърна внимание, че вие може да
преминете на ново, по-високо ниво на своето Съснание само тогава,
когато то е освободено от влиянието на илюзията, а това се получава:  

когато сте успели да живеете, бес да претоварвате Съснанието си с
излишен информационен багаж и  

когато успявате да съхранявате своята Положителност и състояние на
вътрешен Мир, Хармония и Покой.



Това са двата момента, отработването на които много би ви улеснило.

Представете си балон, с който искате да се исдигнете в небето. Дали тоя
балон би могъл да отлети, ако е прихванат с различни по дебелина въжета
от всички страни към тежести на земята? А вие сами привързвате своето
Съснание към тежестите на излишната информация, която поглъщате от
всички средства ка масова информация и от книгите, които четете.

Това ваше информиране понякога е краткотрайно, друг път трае
продължително време, но по-важното в случая е, че го правите
ежедневно или почти ежедневно. И правите това, бес да се вслушвате в
тихите нашепвания на вашето сърце и бес да приемате нашата помощ
чрес сигналите, които ви подаваме Свише, когато:  

вятърът прелисти страниците на вашето четиво, преди да сте
погледнали докъде сте стигнали 

или интернетът прекъсне точно когато четете нещо „интересно” и
„поучително”, 

или детето ви пречи със своите нужди или въпроси точно когато
искате да видите или чуете нещо по радиото или телевизията, 

или кучето иска да отиде на расходка и е неспокойно точно когато
някой ваш познат ви информира относно нещо по телефона.

Да се върнем отново към вашия балон. Да речем, че от достатъчно дълго
време сте спрели да поемате информационни сурогати, които да
привързват вашето Съснание към илюзията на материалния свят, т.е.
достатъчно сте освободили балона от тежестите и той вече може да се
исдигне нагоре.

Обаче дали би могъл да лети бес да е опасно и в посоката, в която
желаете, ако почнете исдигането с него по време на буря със светкавици
и гръмотевици, съпроводена от много силен вятър и дъжд? Ето това се
получава, когато се стремите да исдигнете своето Съснание по време на
вашите служения и отправяте молитви към нас да ви подкрепяме и да ви
помагаме, но сте пропуснали първо да усмирите бурята, бушуваща вътре
във вас, от вашите мисли и чувства, свързани с живота ви в материалния
свят. Забравяте да усмирявате и словата, които постоянно валят от устите
ви като градушка и поразяват посевите с крехките кълнове на порядъка
на новия Свят на 6-тата раса, които ние посяваме във вашите Души.

Ето това е, любими мои, върху което можете да работите, та да успявате
Съснанието си да исвисите и да го съхраните след това исвисено прес



повечето време на това по-висше ниво, на което то е добре охранявано от
спектакъла, в който ви включва илюзията с помощта на какви ли не
съблазни и противодействия.

Исдигнете се с балона, който сте приготвили ка Път, и когато погледнете
на света отгоре, ще усетите, че там долу всичко вече е спряло да ви
привлича, изкушава и съблазнява. И ще почувствате, че всичко там долу е
престанало да бъде толкова важно, че да се борите ка него или да се
налага да противодействате по какъвто и да е начин на каквото и да е!

Вие ще летите в бескрайната синева, окъпани от Светлината и с огромна
Радост в Душата!

И когато решите да приземите балона си, вие ще носите тая Радост и
Светлина със себе си и ще дарявате от тях на всеки, с когото животът ви
среща и който е готов да ги приеме с Благодарност и с Божествена Любов
към вас и към Отца.

Само тоя, който е готов да приема с Благодарност и с Божествена Любов
към вас и към Отца вашата Радост, Светлина и Божествена Любов, само
на него те може да му бъдат дарени! Иначе и да ги отправяте към него,
липсва начин да го достигнат и той да ги приеме!

Същото, и още повече дори, важи относно всяко Послание, което Ви
даваме, всяко Наше Напътствие и Мисъл към вас и относно Отговорите
на въпросите ви, които Единният Отец по Великата си Милост ви дава,
когато липсва у тоя, който ги чете, Благодарност и Божествена Любов
към съответното Същество на Светлината, което ви дава поредната
частичка на това Велико Учение, идващо от Висшите октави на
Светлината!
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