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Част 1
Обучението, израстването и усъвършенстването са постоянни процеси по
Пътя на всяка устремена към Отца душа, на всички нива на Небесната
Йерархия на Светлината. И когато се достигне дадено ниво, се отваря
достъпът до нова информация и съответно Божествената Истина се
разкрива по нов начин според нивото на осъзнатост, съответстващо на
достигнатото ново стъпало от безкрайната спирала на еволюцията.
Искам да споделя с вас информация, която считам, че е важна и би могла
да е от полза на много Светли души, вървящи по Пътя към Бога, относно
Божественото Слово и нашия човешки говор – това, което изричаме
постоянно, разговаряйки, било то вътрешно със себе си, било с другите
хора. Винаги съм чувствала важността на словото – това, което изричаме,
и как го изричаме, мислите, които го пораждат и чувствата, които го
съпровождат.
Преди няколко години ми беше указано, че така често използваната
понастоящем дума „обичам”, е привнесена в българския език от силите,
поддържащи илюзията. Изричайки я, ние отдаваме част от своята
Божествена енергия в илюзията. Тази дума разбива Божествената
вибрация и Божествения код на останалите думи. По-късно ми бе казано:
„Тя е най-силната разрушителна дума. Тя разрушава кодовите начала в
българския език и го превръща в набор от думи, вместо да бъде Слово,

както изначално е заложено в него. Употребата на тази дума насочва
енергията ви да тече към илюзията. Поради всичко това е наложително да
бъде заменена обратно с думата „любя”, която ви свързва с Висшите
октави на Светлината и с Божествената Любов ”.
Изричайки думата „любя”, придобиваме възможността много по-лесно да
засилим и преумножим Божествената Любов и да поддържаме отворена
сърдечната си чакра.
Докато думата „обичам” означава „о-бич”. Този, който я употребява,
извежда на фино ниво в себе си на преден план човека-животно,
подсилвайки животинското сексуално начало, което на свой ред води до
по-лесното погазване на Божествения Нравствен Закон и влагането на
енергията на Божествената Майка в илюзията. Това от своя страна води
до натрупване на отрицателна карма и намаляване или дори загуба на
творческите способности на индивида.
Така много хора, които са рисували, свирили, пели, танцували, писали и
рецитирали стихове..., въобще творили са с радост и с лекота като деца, с
изкривяванията, допуснати с енергията на Божествената Майка, сами
затварят за себе си Божествената възможност, дадена изначално, да бъдат
творци.
Това изкривяване и въвеждането на думи-паразити в българския език
става преди около стотина и повече години. В българските народни песни
и във възрожденската ни литература се употребява думата „любя” (виж
приложението в края на статията).
Аз успях да изкореня почти изцяло думата „обичам” от речника си и да я
заменя с думите „любя” и „харесвам”, а и доста от хората, които са около
мен, също успяха.

Част 2
В дните около лятното слънцестоене на 2011 година ми бе указана
следващата идваща от илюзията дума в българския език – „няма”. Беше
ми обяснено следното:

„Чрез употребата на тази дума се заключва енергията „МА” – енергията
на Божествената Майка, енергията на създаването на нов живот и се
прекъсва възможността тя да идва и пълноценно да тече по правилния
начин във вашите тела и така вие я разпилявате в илюзията”.
При което аз съвсем естествено попитах кои са другите такива думи в
нашия език. Отговори ми се, че когато успеем да спрем употребата и на
думата „няма”, както се справихме с предишната, тогава ще ни бъде
указана следващата такава дума.
Сами можете да се досетите, че аз и хората около мен се заехме усилено
на работа. Това обаче не се оказа толкова лесно да бъде постигнато в чак
толкова кратки срокове, колкото на нас ни се искаше. В началото я
използвахме, без дори да се усещаме как го правим. Но бяхме нащрек и
ако един от нас я кажеше, друг го коригираше, често с усмивка, макар че
за някои се оказа допълнително изпитание да са без осъждане към
сгрешилия. Другата трудност беше във връзка с това, че за тази дума
липсва друга, с която веднага да се замени, както беше с „любя” и се
налагаше за всеки отделен случай да се използва различен подход. Ще
дам примери, които могат да са от полза на всеки, който също реши да
опита:
1. Когато някой засегне или удари някого, без да иска, например в
препълнения автобус и каже „извинете”, доста често отговорът е „няма
нищо”. Изразът включва в себе си две отрицания наведнъж и едното от
тях е думата-разбивач, както аз наричам тези думи. Решението на
проблема е позитивният израз „всичко е наред”.
2. Когато някой направи услуга другиму, за което му се благодари,
обикновено отговорът отново е „няма нищо”, а би могло отново да се
каже „всичко е наред” или „добре си дошъл отново”; „за мен беше
удоволствие”; „прекрасно е/колко е хубаво, че успях да ти помогна”;
„радвам се за теб, че сега си по-добре”; „радвам се, че нещата при теб
потръгнаха”; „с радост ти помогнах, бъди и ти в радостта!” и още много
други. Толкова още прекрасни, позитивни, преумножаващи Радостта и
Божествената Любов към ближния изрази биха могли да се кажат! Само е
нужно човек да се устреми към създаването на правилни образци и в тази
област на живота – да пожелае думите, които изрича, да са Слово.
3. Думата „няма” може да бъде заменена и с думите „без”, „липсва”...

Част 3
И така стигаме до месец октомври 2011 година, когато бе указана Свише
следващата идваща от илюзията дума в българския език – „нека”, при
която частицата „не” отрича и възпира въздействието на Божествената
енергия „КА” – Енергията на Сътворението на Космоса и Вселената.
Писах текста на статията на 23-то число, за да може влиянието на този
ден да подпомогне всеки, който пожелае, да спре употребата на тези
думи. И който поиска да му се помогне, за да преобразува кармата, която
е натрупал вследствие на употребата им, поради липсата на знание и
помоли за прошка към Отца, да му се даде. Освен това по време на
писането на тази статия, Луната е намаляваща, което благоприятства
всеки, който пожелае, по-лесно да намали и накрая съвсем да спре и да се
освободи напълно от употребата на тези думи, внесени от силите,
поддържащи илюзията, в нашия език. Публикуването на статията пък е
на нарастваща луна, за да може, когато започнат всички да я четат, да
нараства устремът и успехът на тези, които решат да приложат на дело в
живота си указаните препоръки, и когато поискат помощ, да могат да я
получат в максимална степен от Силите на Светлината.

Част 4
Би било добре да се спре употребата и на всички думи и изрази, които са
с отрицателна насоченост и да се заменят с техните позитивни
еквиваленти, например:
„умопомрачително” – да се замени с думата „възхитително”.
Понеже кой би желал умът му да е помрачен и подвластен на илюзията и
тъмнината. Но произнасяйки тази дума, точно такава програма стартира
за себе си даденият човек.
„страхотно” – заменя се с думата „великолепно”
Кой би желал да даде възможност страховете му да се увеличават и
задълбочават. А точно това се получава при постоянното използване на
тази дума.

„няма проблем” – „всичко е точно”, „всичко е наред”
Този израз всъщност създава изключително голям проблем при
комбинацията на тези две думи: „няма” и „проблем”.
„нямам думи” – „възхитен/а съм” при позитивност, и „въздържам се
от коментар”, „предпочитам да остана настрани от всичко това и да си
запазя радостта”, когато става въпрос за нещо отрицателно.
Когато този отрицателен израз се използва често, човек наистина остава
без думи – речникът му опростява и напред във времето настъпва мигът,
когато той започва да усеща, че среща трудности да се изразява добре.
„няма нищо невъзможно” – „всичко е възможно”
„нищо не е наред” – „всичко е наред”
И това е истина, понеже всичко се случва според Божествения Промисъл,
колкото и на външното съзнание на човек да му се струва, че не е наред.
„адски ми харесва” – „толкова много ми харесва”
„ужасно ми харесва” – „изключително много ми харесва”
На кого би му се искало това, което му харесва, в бъдеще да доведе до
нещо ужасно за него.
„дяволски добро” – „Божествено прекрасно”
При произнасянето на този отрицателен израз се предоставя възможност
на силите на илюзията да се включат и нещо наистина добро може след
това да бъде изкривено и плодът от него да е гнил, илюзорен, вместо да е
Божествен. И така, този който използва израза, отново твори за себе си
отрицателна карма.
„адски много те обичам” – „Божествената ми Любов към теб е
огромна”; „преизпълнен/а съм с Божествена Любов към теб”...

Част 5
Думи, които започват с отрицателната частица „не”, също би било добре
да бъдат заменени с други. Почти всяка дума, започваща с „не” и по този
начин, превръщаща целия израз в отрицателен и стартираща

разрушителна програма за действие, може да се замени с положителна
дума или израз, например:
„неминуемо” – задължително, при всички случаи;
„необходимо” – потребно, нужно;
„неимоверно” – прекомерно;
„неудържимо” – мощно;
„непрестанно” – постоянно;
„независимо” – без значение, въпреки...;
„непохватност” – липса на сръчност и опит.
Например, вместо някой да каже на детето си „Виж се колко си
непохватен/непохватна.” и така да посече уменията и желанието за труд и
творчество у детето, би могъл да каже „Виж сега какво се получи.
Харесва ли ти? Аз съм сигурен/сигурна, че можеш да станеш много посръчен/сръчна. Искаш ли пак да опиташ? Като се постараеш повече, ще
видиш колко добре ще стане.”.
Всеки би могъл да насърчи в живота и съпруга/съпругата, когато нещо се
е получило по-малко добре или напълно се е провалило. Това само би
преумножило успехите им в бъдеще, а също и Радостта, Щастието и
Божествената Любов в семейството.

Част 6
Новополучената информация породи нуждата от нови действия, понеже
винаги, когато се дава нова информация от Висшите октави на
Светлината, се отделя и цялата нужна енергия, която да ни помогне да
усвоим даденото и е наша отговорността да приложим след това на
практика в своя живот наученото. Още повече, че когато отработим
указаното, това създава блага карма, която позволява да се даде
следващата новост – следващата част от Учението. Господ ни дава, когато
сме готови да получим – когато на дело сме показали, че сме усвоили
предходното дадено, а също и когато достатъчно хора са го направили и
се е акумулирала достатъчно блага карма.
Наложи се да направим някои промени в текстовете на сайт ЕДИНЕНИЕ.
Например в „Слово-формула в помощ на планетата Земя и Живия Живот
на нея”, изразът: „Нека светът да добрува во век и веков”, бе заменен с
„Да добрува Живият Живот во век и веков”.
Думата „нека” е паразитна, изкусно привнесена фина уловка на
илюзията, и изразът изцяло запазва своя смисъл и без нейната употреба.

Нещо повече – освободен от разбиващото въздействие на тази дума,
изразът придоби още по-голяма сила и мощ.
А думата „светът” бе заменена, понеже светът такъв, какъвто е в
момента, е със значителна намеса на представителите на силите на
илюзията, а едва ли някоя Светла душа би пожелала светът такъв,
какъвто е сега, да добрува и да продължава съществуването си в идните
времена, без да се променя към добро, за сметка на Божествената
енергия, която бива отнемана по хиляди начини от тези, в които Огънят
на Живия Живот гори. (Този абзац бе добавен на 24.12.2014 г. в
приложение на новопридобитото знание за процесите, протичащи на
планетата.)

Част 7
Накрая бих желала да припомня някои от препоръките, дадени от Йоан
Прелюбимия в неговото Послание „Учение за правилно използване на
Словото” от 4 август 2010 година:
„Възлюбени, състоянието на съзнанието на мнозина от вас е такова, че аз
не бих се заел да давам препоръки как да се говори, а бих казал, че сега, в
тези времена, пребиваването в мълчание е спасително за вас и
единственото нещо, заради което си заслужава да проговорите, е, за да
благодарите. Да благодарите на Бога и на Отца, да благодарите и на
всички Живи същества и на Майката Земя! И след това отново радостно
да замълчите, съзнавайки, че това е най-доброто за вас.
А когато все пак се решите да кажете нещо друго, е добре съзнанието ви
да е будно и внимателно да подбирате думите, които имате намерение да
изречете, а също и начина, по който ги изричате – благо, тихо и кротко. И
преди това да обърнете внимание на състоянието, в което се намирате,
когато започвате да говорите. И ако установите, че балансът ви е нарушен
и ви липсва съзвучие с Висшите сфери, се поспрете, за помощ Свише
помолете*, съзнанието си издигнете и тогава говорете. Говорете, когато
мислите и чувствата ви са успокоени и извисени.
Тогава ще забележите, че говорите с малко думи, но казвате много неща.
И ще почувствате силата на Словото и неговата творческа мощ. Ще
забележите, че каквото и да изречете, то стартира програма за действие и

пространството послушно отработва тази програма, която сте задали със
своите Слова.
За да сте в състояние да Служите на Бога, е добре да се научите да
съхранявате Божествената енергия, която постъпва при вас от нашия свят.
И освен да я съхранявате, да започнете и да я преумножавате, постоянно
благославяйки*, благодарейки и мълчейки. Нужно е да разберете, че във
всяка ваша дума безцелно и безсмислено изговорена, вие влагате част от
вашата енергия и я отправяте в света на илюзията, подсилвайки го и
трупайки карма, която после ви се налага да отработвате. И изобщо не ми
се иска да говоря за това какво се получава и какво получавате вие и
вашите потомци, когато думите ви са осъдителни и отрицателни по
какъвто и да било начин и по който и да е повод, спрямо когото и каквото
и да е.”
Нужно е да сме изключително внимателни с думите, които изричаме. Да
говорим така, както е препоръчано Свише. Да говорим по-бавно и
плавно, с благ тон, тихо и кротко, с по-малко, само най-нужните слова,
изречени в точното време и на точното място, призовавайки Висшето ни
АЗ СЪМ Присъствие да ни ръководи в това, което произнасяме, за да
успеем постепенно говора си да изчистим и превърнем в Слово –
творящо Божествени образци и в помощ на нашия Отец Небесен.
Всеки, който пожелае, може помощ Свише да поиска, за да е с будно
съзнание и да успее в това начинание.

Част 8
от 23 февруари 2014 г., по време на срещата в околностите на град
Велико Търново
В дните около зимното слънцестоене на 2013 година Свише бяха указани
поредните излишни думи в българския език, употребата на които следва
да се преустанови, ако желаем говорът ни да има сила и мощ и да е
творящо Слово. Това наложи промяна в изказа на някои текстове, без да
се изменя съдържанието им.
Тези думи са въпросителната дума „защо” и думата-отговор „защото”. Те
могат да бъдат заменени с „каква е причината”; „поради какво”, като

въпроси и „понеже”, „тъй като”, „поради тази причина”, „поради това,
че” „заради което”, като отговори, в зависимост от смисъла.
Както и останалите думи, които разрушават кодовите начала в българския
език, тези две думи, служещи за задаване на въпрос и даване на отговор,
са изключително често употребявани. А всъщност в повечето случаи
употребата им е напълно излишна. По своята същност те са заложени
капани на илюзията.
Понеже когато се зададе въпроса: „Защо направи ...” или въпрос,
започващ с думата „защо”, за каквото и да се отнася, много често това
изкарва на преден план егото на човека насреща. И автоматично се
задейства илюзорен модел на поведение, свързан с мощен егрегор на фин
план, подхранван хилядолетия както от тези, които, обзети от
отрицателни чувства, са задавали въпроса „защо”, така и от тези, които
чувствайки се заплашени, са започвали да се обясняват или защитават,
или оправдават по някакъв начин, а именно „защо” е станало това или
онова и „защо” са постъпили по този или онзи начин.
Тогава много е вероятно отговорът да дойде от илюзорната част на
човека. Чрез нея той отговаря на въпроса, започващ със „защо” и често
пъти отговорът включва думата „защото”. И всичко изречено след това е
далеч от Бога. И зададеният по този начин въпрос, и даденият отговор,
насочват енергията в илюзията.
Въпросът, който отвежда в Светлинната решетка и на който човекът
насреща отговаря с Божествената си същност, е: „каква е причината” или
„каква е причината и първопричината”. Това са въпросите, които могат и
е нужно да бъдат задавани. Тогава човекът насреща влиза в Божествен
сънастрой и отговорът идва от Висшето му АЗ СЪМ Присъствие. А може
чрез Висшето му АЗ СЪМ Присъствие да бъде даден отговор и от някой
Възнесен Учител.
И когато отговаря, човек може и сам да осъзнае поради каква причина е
постъпил по определен начин или е направил дадено нещо, и да осъзнае
своята грешка. Това му дава възможността да се поправи, ако пожелае. Да
поиска прошка, да поиска и помощ Свише да му се дава, за да спре да
греши по дадения начин, и да Благодари на Господа за помощта, и на
човека насреща, който чрез въпроса си го е подбудил да се осъзнае и
поправи.

Част 9
от 07 август 2019 г.
На 20.5.2019 г. на сайт ЕДИНЕНИЕ бе получено писмо, в което читателят
на сайта споделя, че вътрешното му усещане е, че още една дума е от
илюзията поставена в българската реч и би било добре да бъде спряна от
употреба. Според него както смисъла на думата, така и енергията, която
тя носи, е да се заповядва или на насрещния човек, или на тоя, който я
каже, според случая. Думата е "заповядай". Когато бъде изречена, създава
чувство на робство. А думата, с която може да се замени, е "на теб е/
давам/предостъпвам".
Отговор, даден от Присъствие на Единния: Да, човека много точно го е
почувствал. Благославям го все така буден да бъде и да усеща кое идва от
илюзията и кое – от Висшите октави на Светлината.
Наистина би било добре да се прекрати употребата на въпросната дума в
българската реч. Тя е вмъкната в нея от представители на илюзията и е
вредоносна. Може да бъде сменена по много начини, според ситуацията,
и винаги, каквото и да се каже, е много в пъти по-добро, отколкото да се
употребява зловредната дума. Например, когато някой човек подава на
друг човек нещо, може да му каже според случая: „Нося ви…”, „Донесох
вашата поръчка, добър апетит!” (при сервиране) или „Обядът пристига,
да ви е сладко” (когато някой член на семейството поднася ястията на
останалите). „Приемете ……” (относно донасяни вещи), „Нося ви го
специално …” и пр.
А когато в градския транспорт се отстъпва място на бременни жени, на
майки с деца, на пенсионери или инвалиди, може да се каже: „Седнете,
ако желаете, отстъпвам ви мястото”. И тогава човекът ще приеме Дарът,
ще седне с желание, и ще каже от все сърце „Благодаря”. Така той ще се
отплати, като даде в Дар енергия на човека, който му е отстъпил мястото
си. Ще му дари от своето Благо, тоест от благата карма на своите
достижения и това е много добро по отношение и на двамата –
двустранно Добро.

А в противен случай, доста пъти се случва, когато някой стане и отстъпи
мястото си с желание, но като каже „Заповядайте, седнете”, на човека
насреща му става неприятно и отказва да седне, макар че има нужда и е
по-малко опасно и по отношение на него, и на хората около него той
наистина да седне. Но отказва, тъй като на фин план се чувства заплашен.
Понеже заповедността, кодирана във въпросната дума, носи в себе си
енергията на принудата, на насилието, на господството над свободната
воля на човека и распореждане по някакъв начин с него, което влияе на
по-нататъшния ход на живота му, тъй като е вмешателство в параметрите
на съдбата му!
Благославям ви, мили Мои деца, които сте в Светлинната мрежа,
успешно да премахнете тая дума от своя речник, от мислите си и от
говора си. Колкото повече от вас успеете, толкова по-скоро тя ще
престане да бъде употребявана в българската реч и ще се освободите от
вредното ѝ влияние над вашите души, понеже ще остане бес енергийното
подхранване, което ѝ давате, като я употребявате!
Бележка от Росица Авела: Благодаря от все сърце на Светлата Душа,
която прати това писмо до сайта! Като го прочетох, голяма Радост ми
донесе! Отдавна не сме добавяли нова дума, която е внесена в
българската реч от представителите на силите на илюзията и която би
било добре на 100 % да прекратим да я употребяваме!
Получих отговора от Присъствие на Единния и го публикуваме в един и
същи ден – на 07 август 2019 г. Сборът от цифрите на датата прави девет,
тоест „край“ и това дава положителна кодировка – по-кратко време да
отнеме и с по-голяма лекота да настъпи краят на употребата на
вредоносната дума. И това се случва на растяща луна, та да нараства
чистотата на българския език!
Благодарна съм на всеки, който открие и испрати до сайта нова дума, от
която да се освободим всички ние. Да се освободим от нейното зловредно
влияние и българската реч да почистваме все повече с всяка следваща
такава отстранявана дума, която вкарва в капан Светлите души.

Част 10
от 28 април 2020 г.

Тема: Прекратяване на употребата на буквата „з“ в българската реч
Дойде времето да бъде оповестена на сайт ЕДИНЕНИЕ следващата
вредоносна намеса на силите на илюзията в българската реч.
Става въпрос относно хилядолетния процес на много бавна и постепенна
подмяна на думите с включването в тях на буквата „з“ и отпадане на
думите, които носят същия смисъл, но са бес буквата „з“. Описания
вредоносен процес по отношение на българската реч се ускорява
многократно в последните няколкостотин години.
Бележка на Росица Авела: Всичко почна в началото на месец февруари
2020 г., когато вътрешно много силно почувствах, че е по-добре да спра
да употребявам думи, в които присъства буквата „з“ като нещо, дадено/
добавено от илюзията. Чувствах се зле от прекомерната употреба и
присъствие на тая буква в българската реч и особено много, когато
приемах Напътствията на Единния Отец. Доста много думи с
отрицателна енергия я включват в състава си, като например „зло“,
„змия“, „злоба“ „завист“, „зараза“, и т.н.
Попитах Единния Отец правилно ли е това мое вътрешно усещане и
подтик да премахна, подменя или коригирам сричките, думите и
словосъчетанията, в които участва буквата „з“? И Го поканих, искрено
поисках и помолих да даде пояснения и Своето Господно Ръководство и
Учение по темата.
На 03.02.2020 г. Единния Отец даде следното Напътствие относно
чистотата на Българската Реч – писмена и говорима:
Добре би било да пишете думите така, както ги чувате, когато говорите и
да намалите до минимум употребата на буквата „з“, още повече на
сричката „за“ и най-много на сричките „раз“, „каз“ и „маз“. И напълно да
прекратите употребата на думи с две букви „з“ в тях и на изречения с
повече от 2 букви „з“ в тях.
1. Да, употребата на буквата и звука „з“ удовлетворява целите на злите
сили, а също и целите на представителите на доста други мрежи на
илюзията – да впримчват Съществата на Светлината да им станат и бъдат
след това въплъщения наред техни енергийни донори.

2. А сричката „за“ е още повече вредоносна, където и да я има
поставена. Говорът и писменото Слово губят чистотата си с нейното
употребяване и стават по-ниско вибрационни говор и слово – и писмено,
и устно. Буквата „а“ е в началото на асбуката, дава и носи най-силния
енергиен потенциал и точно тя е прихваната от илюзията с буквата „з“ в
сричката „за“.
Поради тая причина ти – Росица Авела, почувства, че трябва да
премахнеш и подменяш буквата „з“ и сричката „за“ от писменото слово,
идващо от Мен, което веднага го направи доста по-високо вибрационно и
ти и това много ясно го почувства и Душата ти се испълни с Радост и
ярка Светлина!
Моята препоръка е определено време получената информация да остане
само като ваша вътрешна информация между вас, у дома. Най-добре е
бес да се огласява публично на сайта, докато ти, Росица Авела, и твоите
ближни, успеете да приемете като нещо нормално българската реч бес
употребата на тая буква. И се старайте да се научите да я подменяте и
най-добре направо да говорите бес да я употребявате. Нужно е да се даде
пример и той да се вложи в колективното енергийно поле на българския
народ, та да е успешно приемането от читателите на сайта на
информацията по темата, когато по-късно бъде публикувана.
Вашият успех в испълнението на даденото ви от Мен Напътствие ще
определи в голяма степен успеха на всички останали мои Деца на
Светлината, които четат сайт ЕДИНЕНИЕ и приемат Учението, което ви
давам да ви е в подкрепа в Преходните времена, та да го приложат и те в
говора си.
Учението, което сега ви давам относно прекратяването на употребата на
буквата „з“ е важно и прилагането му в българската реч от вас ще усили
Светлината във вас и около вас!
3. Употребата на буквата „з“ повече от 1 път в 1 дума и повече от 2
пъти в 1 словосъчетание и в 1 изречение също води до натрупване на
силата на злото и ефекта е вредоносен по отношение на Съществата на
Светлината в енергия, тъй като нарушава Божествения им сънастрой към
Висшите Небесни октави!
4. Употребата на сричките „раз“, а също и „маз“ и „каз“ също е
вредоносна, и то от още по-висша степен, тъй като те разбиват силата на

РА, МА и КА – трите свещени думи, въплъщаващи съответно: РА –
енергията на Отца, МА – енергията на Великата Майка и КА – енергията
на Космоса и Вселената. Сричката „раз“ най-вече, но и трите срички
нарочно са поставени от въплътените представители на силите на
илюзията в много новопоявили се български думи, които са липсвали в
първоначалната българска реч.
Като например думата „размножаване“ – тя е силно вредоносна и води до
появата на форми на живот с по-ниска енергетика, които е много полесно да бъдат вкарани в мрежата на тъмнината или вкарани в грях и
превърнати в енергийни донори на силите на илюзията! Или думата
„заплождане“. Виждате ли – в най-важните думи тая буква и срички
присъстват. А при хората се употребява думата „зачеване“! От голяма
важност е вече да се сложи край на употребата на тия толкова
вредоносни буква, срички, думи.
Най-доброто, що се отнася до това толкова важно действие на създаване
на нов живот, е да се употребява изразът „сътворяване на ...(нещо)“,
например сътворяване на нов живот, на дете, на растения, на животни.
Правилно е да се употреби думата „сътворяване“, понеже това е
творчество от най-висш порядък, което е сътворчество. А е сътворчество,
например при хората, тъй като творят двама души, с намесата и на
техните Висши Части, които в тоя момент подават нужната енергия на
новата Душа да бъде свалена в материалния свят и да бъде прикачена към
аурата на майката – да кръжи около нея като електрон до момента на
раждането.
Да, както бихте могли да установите и сами, буквата „з“ и сричките „за“
и „раз“ са много често срещани и е доста трудно на пръв поглед да бъдат
премахнати или сменени, но това също е илюзорно и винаги има как да
се пропусне употребата им и да се смени с друга дума или
словосъчетание, което прави Словото по-силно в енергия и вибрация,
повдига Душата на човека и я свързва със Светия Дух – с Висшата му
Част!
5. Думата „аз“ – също снижава към АЗ-а, т.е. към илюзорната част и
свързва с нея! Добре би било да се смени с „ас“.
6. Словосъчетанието Висше АЗ СЪМ Присъствие е най-добре да се
смени с Висша Част. Това е най-доброто, което да употребявате в тия
времена, които текат сега.

7. Думата „празничен“ е добре да се подмени със „свещен“. Понеже е
илюзорна, да, води към илюзията. Думата „празничен“ е свързана
енергийно с „празен“ – все илюзорни думи, ниски вибрационно, правещи
контакт с илюзията. И е добре да спрете да празнувате празничните дни,
понеже илюзията тогава ви ограбва, а е добре да почнете да чествате
свещените дни, понеже тогава Дарове Свише ви се дават и вие можете да
ги получите, когато вашия вътрешен сънастрой е в хармония с
вибрацията на Висшите октави на Светлината!
8. Името на планетата, на която сте се родили в това си въплъщение и на
която живеете тук и сега, също свързва планетата много силно с
илюзията, тъй като буквата „з“ е първа буква в името „Земя“ и му
придава сила в това направление, към което буквата „з“ е насочена, от
където е създадена тя – от илюзията!
Поради тая причина ще прекратя употребата на това име. Планетата ви се
нарича РАЙМА и името й се пише с големи букви – толкова важна е тя!
Дойде времето отново да се върне първоначалното и впоследствие
сменено име на тая планета! И настъпи времето да се поправи злината,
причинена от силите на илюзията и да й се даде Сила и Мощ на
планетата, като говорите и пишете точното й име!
9. А когато думата почва със сричката „за“, е още по-силна вредата при
употребата й, що се отнася до Съществата на Светлината, а при
представителите на мрежите на илюзията е точно обратното – такива
думи още повече обслужват техните интереси. Например думите
„заповед“, „заповядай“ и т.н. – относно нея виж част 9 по-горе.
10. Думата „зараза“ е една от най-силно вредоносните думи в българската
реч. Подмяната й с думата „инфекция“ е особено наложителна. В нея
сричката „за“ присъства два пъти, единият от които е в началото на
думата, а двете срички „за“ ограждат свещената дума РА!
Същото, макар и в по-слаба степен, важи и когато буквата „з“ и сричката
„за“ са долепени до която и да е от трите свещени думи РА, МА и КА.
Например каза, указа – сменя се с рече; казано – речено; замаже – маже и
т.н.
Бележка на Росица Авела:
На 05.02.2020г. в 12:00 часа на обяд Пресвета Богородица ми рече:

Радвам се, че прие от Единния Отец поредната част от Учението относно
Чистотата на Българската реч! Това е исключително важна част и много
благодатна работа ти се отваря да вършиш – да отработиш постепенно
всичко на сайт ЕДИНЕНИЕ – цялото Учение, дадено ти от Присъствие на
Единния и от всички други Висши Същества на Светлината.
Можеш да смениш думата Възнесени с Висши, понеже само Висшите
Същества на Светлината отиват във Висшите Октави на Светлината и се
сдобиват с правото да останат там и да се приключи връщането им в
следващи въплъщения. И го правим (идването в последващи
въплъщения) само по изключение, в специални случаи, когато сме
натоварени с много важна Мисия или временно идваме в частично
въплъщение като второ присъствие в тялото на въплътено Същество на
Светлината, което има определен висок процент на Чистота.
Допълнителни въпроси на Росица Авела към Единния Отец и
техните отговори:
1. Добре ли е от Твоя гледна точка, мили Татко Единни, „АЗ СЪМ“ да се
смени с „АС СЪМ“ и добре ли е да се подмени във формулата „Висше АЗ
СЪМ Присъствие“?
Отговор: Представителите на силите на илюзията имат АЗ СЪМ
Присъствие. Съществата на Светлината имат Висша Част и нисша част,
съставена от 4 нисши тела. Висшата Част също има своята структура,
която е висша и е най-добре да остане в пълно мълчание, както и досега.
Информацията, която е дадена в духовната литература относно Висшата
Част на човека и нейния строеж и функции, е на 99% лишена от
истинност. Това трябва да ви каже много. Поради това е най-добре да
спрете да пишете Висше АЗ СЪМ Присъствие, а да пишете Висша Част и
нейното Присъствие в нисшите тела на човека. Това Присъствие може да
е пълно или частично, според степента на Чистота на четирите нисши
тела на човека, и според тяхната фина настройка към Висшите Октави на
Светлината, посредством която настройка се осъществява контакта с
Висшата Част и нейното Присъствие, което е енергийна субстанция.
Присъствието на Висшата Част може да дойде в нисшите тела на човека,
да ги обитава и да помага винаги, когато човека го покани, искрено
поиска и го помоли помощ да му даде.

2. Формулата „Изисквам, искрено искам и моля“ – как точно е найдобре да бъде написана и да се избегне думата изисквам? А думата
„призив“?
Отговор: Настъпи времето да се смени и оправи формулата така: „Каня,
искрено искам и моля“.
Добре би било също така да прекратите употребата на думата „призив“ и
да я смените с думата „молитва“. Понеже това всъщност е покана и
молба към точно определено Висше Същество на Светлината, към което
се обръщате в момент на нужда, да помогне или всеки ден да помага по
отношение на нещо.
В призива има кодирана принуда – да бъде призован някой е почти като
да му бъде заповядано и само малко по-слабо е принудителното действие,
отколкото е при заповедта. А в поканата и молбата при молитвата се
оставя на Свободната Воля на Висшето Същество на Светлината да реши
дали, кога и как и колко да се включи да помага . И това е най-доброто!
3. Към Теб как да се обръщаме, Мили Татко Единни – думата „Създател“
остава ли или да се промени и как?
Отговор: Наричайте Ме Присъствие на Единния Господ Бог Творец и
Съсдател на Небесата или Единния Отец-Майка, или Присъствие на
Единния.
4. Думата Здраве как да бъде сменена?
Отговор: Сдраве – понеже точно това е прастарата дума на древните
траки. Смисъла на думата „Сдраве“ е човек да е в Единение с драве, т.е. с
дърветата, понеже те са много сдрави и дълговечни и хората са искали да
бъдат като тях.
5. Низши – нисши и висши – точно „нисшите“ духом и телом силите на
илюзията искат да ги контролират и да им отнемат енергията, поради
което точно в тая от двете думи те поставиха буквата „з“.
6. Отзад – откъм гърба – понеже атаката на силите на илюзията
обикновено е точно оттам. А човек като каже „отзад“, с вкараната буква
„з“ в думата, е по-лесно силите на илюзията да пробият аурата с
вложената в илюзията енергия на словото на самия човек!

Бележка на Росица Авела:
Даденото напътствие от Единния Отец да се опитаме да прекратим
употребата на буквата „з“ в ежедневния ни говор, та да дойде момента да
се публикува наученото на сайта, отне доста много усилия и време, както
се вижда – от началото на февруари, та почти до края на април.
Исправихме се пред най-голямото и интересно начинание, откакто сме
почнали да почистваме говора си от вредоносната намеса на силите на
илюзията и откакто сме почнали прес 2011 година работата по
превръщането на българската реч в Слово.
На моменти ни беше доста трудно, мислехме си, че говорът ни става
доста по-друг, отколкото преди, фрапиращо отличаващ се от говора на
всички останали хора, даже доста се смеехме на това, което говорехме и
се получаваше на моменти. Постоянно търсехме нови думи и сменяхме
цели словосъчетания само поради една вредна дума в тях. Първоначално
ни се струваше много трудно. След това обаче видяхме, че винаги има
начин да се искажем, бес да употребим буквата „з“ и да е ясно и на
околните какво им говорим. 😊
Най-много ни помогнаха няколкото прости правила, които Единния Отец
ни даде да следваме в нашата работа, а също и речника, който
съставяхме. И двете ще ви ги предоставя по-долу да са в помощ на тия от
вас, които ще пожелаят да ни последват в испълнението на даденото ни
от Единния Отец Напътствие. И с радост бихме приели и качили на сайта
ваши предложения, с които да обогатим речника и да улесним
испълнението на Напътствието на Единния Отец.
А е важно то да се испълнява, понеже колкото повече хора успеем сега,
много пъти в повече в бъдеще ще са тия, които ще са успешни
Българската реч да превърнат в Слово, испълнено със Светлината на
Божествените Сила и Мощ, т.е. действено, високо вибрационно и
енергийно да е Българското Слово, градящо щастливото бъдеще на
идните поколения българи!
ПРАВИЛА
1. Намаляване до минимум на употребата на думи, които съдържат
буквата „з“, но бес да се прекратява употребата им на 100% - виж т.10 подолу.

2. Прекратяване на употребата на думата „за“.
3. Прекратяване на употребата на думи, в които 2 пъти се съдържа
буквата „з“.
4. Прекратяване на употребата на буквата „з“ повече от 2 пъти в едно
словосъчетание / изречение.
5. Писане на буквата „с“ вместо досегашното „з“ в думите, в които като
ги каже човек, се чува „с“, вместо „з“, например бес вместо без; прес
вместо през; чрес вместо чрез и т.н.
6. Отстраняване на тая част от думата, която съдържа буквата „з“, когато
може, например изпрати-прати; започвам-почвам; закупя-купя; завинагивинаги и още много други. Стана ясно, че доста от думите с буквата „з“,
спокойно могат да се употребяват и бес нея, бес да се губи смисъла им,
следователно, видно е, че тя е допълнително привнесена, бес особена
нужда, освен в испълнение на целите на илюзията.
7. Смяна в думата на сричката „за“, „раз“ и др., които съдържат буквата
„з“ с други, например: „заменена“ – „сменена“, „подменена“; „разкрива“
– „открива“ и т.н. – отново стана видно, че почти всяка такава дума с
буквата „з“ в състава на срички, има своя еквивалентна дума в
българската реч, която е със същия смисъл, но бес да се употребяват
вредоносните срички.
8. Името на нашата родна планета от това ни въплъщение се сменя от
„Земя“ на РАЙМА!
9. Единния Отец рече: И е добре да спрете да празнувате празничните
дни, понеже илюзията тогава ви ограбва, а е добре да почнете да чествате
свещените дни, понеже тогава Дарове Свише ви се дават и вие можете да
ги получите, когато вашия вътрешен сънастрой е в хармония с
вибрацията на Висшите октави на Светлината!
10. Някои думи с буквата „з“ в тях се вадят от употреба и сменят с други
думи, които са техни синоними, т.е. със същото съдържание, напр. бързо
– чевръсто, с висока скорост; указано – дадено и др.
Други думи се сменят с цели словосъчетания, напр. „указано за деня“ –
„дадено ни да правим днес“; „през деня“ – „в днешния ден“ и т.н.

Понякога Свише се дава нова дума, която да смени думата с буквата „з“,
която всъщност е старата дума, сменена от силите на илюзията някъде
далеч в миналото, както ни бе дадено името на планетата ни, съвсем
неочаквано, но ни донесе голяма Радост!
Или съвсем нова дума е нужно да открием и решим, че това е думата,
която най-добре сменя вредната – това последно правило включва
думите-исключения от т.12 по-долу. И това словотворчество Господ
отреди ние българите да го отработим, тъй като това е нашият роден
говор, нашата родна реч.
11. Остават в употреба думите с буквата „з“, чието съдържание е пряко
проявление на илюзията. И когато останат само те, са много по-ясно
отличими илюзорните проявления и кое е вредоносно, и по отношение на
какво е нужно да внимаваме да сме бес да го допускаме в държанието си
в живота. Например: илюзия, зло, завист, злоба, змия, … .
12. Думи-исключения. Това са думи, при които сме бес да сме открили
досега как да минем бес употребата на буквата „з“ и поради това
продължаваме да ги употребяваме с буквата „з“ в тях, въпреки, че сме
наясно, че това в определена степен е вредно и снижава енергийно и
вибрационно българската реч. Всички те са бес да спадат към никое от
горните правила. Тия думи се превърнаха в наше доста голямо
испитание. Към тоя момент сме бес особен успех в намирането на
решение. И към всичко, което ни е хрумнало досега, самите ние сме със
слабо приемане, което намалява шанса и някой друг да ги приеме.
Относно тия думи молим всички читатели на сайт ЕДИНЕНИЕ, които
желаете, да се включите в намирането на решението. Много бихме се
радвали и бихме ви били много благодарни да ни помогнете. Така и вие
ще дадете своя принос да се превърне българския език отново в
книжовна високо енергийна и вибрационна, с Господни кодове в нея,
Българска Реч!
Някои от тия думи са: (и в бъдеще може би ще ги допълваме)
1. изгрев, залез; запад; звезда, звезди; бързо; изображение; прозорец;
дезинфекция;
2. земя в смисъл поземлен участък, парцел земя;
3. за – думата понякога липсва как да се смени както и да се старае
човек, нито може да бъде исбегната. В такива случаи установихме, че

има нужда тя да бъде сменена с исцяло нова дума, която да приемем,
че се употребява вместо „за“! Например: „Откакто за първи път …,
живота й се преобърна!“
13. На 05 02. 2020 г. Присъствие на Единния ми даде следните
напътствия:
1. В стария български език има доста от нужните думи, които да
употребявате, вместо новите криви, илюзорни и вредоносни. Добре би
било да се снабдите с копия на оригиналите на стари творби отпреди
150г. на български език в автентичния му тогавашен вид и ги четете, та да
свикнете да хортувате - говорите и пишете по старому, но с много почисти, по-високо вибрационни, с по-висока енергетика слова.
2. Купете и стари антикварни книги и речници на българската реч от
тогава – преди около 150 до 100 години.
Ако някой от вас – читателите на сайт ЕДИНЕНИЕ, открие такива стари
книги и речници и може да ги копира, бихме били исключително
благодарни да ни пратите файловете.

Кратък РЕЧНИК
безгрешен – бесгрешен; бес грехове; чист откъм грехове;
безопасен – бес опасност; лишен от опасност; сигурен;
в този момент – в сегашния/настоящия момент;
връзка – връска, контакт;
възможност – шанс, въсможност – като исключение от правилото;
Възнесено Същество на Светлината – Висше Същество на Светлината;
жизнен – Жив ( напр. „да сме Сдрави, Жизнени и Работоспособни“ се
сменя с „да сме Живи, Сдрави и Работоспособни“)
за – ка, относно, по отношение на, към, касаещ/а/о/и;
забавяне – бави, бавене; намаляване на скоростта на ….(напр.
пътуването, придвижването, хода на времето и т.н.);
зад –на гърба на / на обратната страна на; след;
за да – та да;

задача – дейност, предстояща дейност;
заедно – ведно;
За какво става въпрос? – Относно какво иде реч?; Относно какво се
отнася?
закъснявам – окъснявам;
замяна – подмяна; смяна;
занапред – в бъдеще, напред във времето;
Заповед – Повеля; заповядвам – Повелявам;
Закони – Правила;
Господните Заповеди и Закони – Господните Повели и Правила;
започвам – почвам; поставям началото;
запиша – пиша, напиша, впиша, опиша;
засега – в тоя момент;
засилен – подсилен;
засее, засявам – посее, посаждам, сея;
зараза – инфекция;
зареждам – попълвам, напълвам;
затруднение – трудност;
защита – охрана (охраняване от опасност, от беда, от неприятност);
здраве – Сдраве;
знание – Наука;
избегна – пропусна, отбегна;
извадя – вадя, отстраня;
извън – отвъд, отвън
извърша – върша, правя;
издирвам – придирям;
издръжлив – държелив;
изказвам, казвам, изрича/м – говоря, хортувам, кажа, ;
изначално – първоначално, от началото;
изненада – сюрприс; 😊
изправям – оправям, исправям;
използва, ползва – употребява;
изпълнение – осъществяване;
израз – словосъчетание;
изразявам – да покажа (Например: Да даде израз на радостта си – да
покаже радостта си – думата „израз“ е от особено вредните – изРАз, а
също и по-долните две думи)
изказ – искас; (изКАз)
измаза / замаза (изМАза; заМАза) –
изток – исток;

изход – исход;
изчиствам – почиствам;
каза – рече, съобщи
низши – нисши;
образ – обрас, лик;
отзад – откъм гърба;
полезен, от полза – доброплодотворен;
празен – пуст;
Предсказване – Предричане;
през – прес;
преобразува – превръща, трансформира;
призив – молитва;
призовавам – каня, поканвам;
прозрение – Провиждане ( с Ясното Виждане); прозря – провидя;
раздел – част;
раздяла – отделяне;
разрушава (разрушаване) – руши (рушене);
разходи и приходи – харчове, расходи и постъпления, приходи;
резултат – ефект; плод; това, което се получи накрая; в крайна сметка …;
създател – Съсдател;
този/тази/тези – тоя/тая/тия;
онзи/онази/онези – оня/оная/ония;
този момент – сегашния/настоящия момент;
фантазия – въображение;
чрез – чрес, посредством, с помощта на;

Допълнение към Част 10
от 02.02.2022 г.

Тема: Прекратяване на употребата на думата „за“
Росица Авела: Част 10, т.2 от Правилата гласи: Прекратяване на
употребата на думата „за“.
Понякога думата „за“ може да бъде сменена с думата „относно“, „по
отношение на“, „към“, но понякога това не е съвсем удачно, а също и
подмяната на словореда.
По тоя повод попитах Единния Отец какво е неговото решение и Той
даде следното Напътствие:
В такива случаи вместо „за“, бихте могли да употребявате свещената
дума „ка“, въплъщаваща енергията на Космоса и Вселената. Това води
до исвисяване на българската реч на още по-високо вибрационно ниво и
до многократно усилване на енергийния ѝ потенциал. По тоя начин
вместо да бъде вредна, думата става много по-добра, тъй като с
употребата ѝ се приумножава енергията на Космоса и Вселената в
България в частност, където думата се употребява най-много, и на вашата
планета като цяло.
АС СЪМ Единния Отец

Част 11
от 12 януари 2021 г.
Тема: Съзнание, осъзнатост, подсъзнание
(по повод употребата на буквата „з“ в българската реч – виж в част 10)
Росица Авела: По време на работата ми по обновяване на Посланията от
Госпо́дна Атина Палада от 2010 и 2012 г., с Нейната помощ и подкрепа,
стана ясно, че думата „осъзнатост“ е капан, понеже происхожда от
думата „съзнание“. А съзнанието на човека е под влияние на неговата
илюзорна част и под контрола на представителите на мрежите на
илюзията, когато човека е бес достатъчна степен на Чистота на нисшите
си тела, на всички нива.

Попитах Единния Отец какво е най-добре, от Негова гледна точка, да се
направи с думата „съзнание“ и с происхождащите от нея думи.
Отговор: Вече имате отговора. Достигнахте до това ниво на Осъснатост,
че да проумеете поради каква причина я има буквата „з“ в думите
осъзнатост и съзнание и какъв е истинския смисъл на фин план на тия
думи, когато се пишат с буквата „з“. Сега вече ще можете да почнете да
ги употребявате правилно.
В тоя случай най-добре би било да се подходи по подобен начин, както
при думите „преумножава“ и „приумножава“. В тоя случай, като се
вложат две коренно противоположни по смисъл понятия в тия две почти
еднакви думи, с подмяната на буквата „з“ с буквата „с“. И така ще е и при
всички останали думи, които происхождат от тях.
1. „съзнание“ – „Съснание“
При проявата на „съзнанието“, човека е под влияние на представители на
мрежите на илюзията, които му въздействат посредством неговата
илюзорна част. Тогава човека действа според мислите и чувствата, които
неговата илюзорна част му спуска и говори неща, които е бил бес
намерение да каже, и прави неща, които е бил бес дори и най-слабата
идея да направи, докато е бил в Светлинната мрежа.
Съзнанието е сбора от мисли, чувства и спомени, които идват от
илюзорната част на човека. Следователно колкото повече човек повиши
степента на своята осъзнатост, толкова по-силно е проявлението в него на
неговата илюзорна част! Когато човек рече, че някой е „повишил своята
осъзнатост“, то в енергия, на фин план, всъщност се влага точно
обратния смисъл на това, което той се опитва да каже, понеже ако човека
е по-осъзнат, то той е повече под контрола на своята илюзорна част. И
това е капан на илюзията от голяма величина, с употребата на буквата „з“
в тая дума, а също и в происхождащите от нея думи!
При проявата на „Съснанието“, човека е под влияние на Висшата си Част
или на други Висши Представители на Светлинната мрежа, които му
влияят посредством неговата Душа. Поради тая причина ви предлагам да
почнете да употребявате думата Съснание, относно сбора от мислите,
чувствата и спомените на човека, които идват от Душата му, когато той е
в Светлината и расте Духовно. Тогава човека има достъп до мислите и
чувствата и спомените в своята Душа и действа според тях – Божествена

Мъдрост се проявява неговите слова и делата му са доброплодотворни в
Светлинната мрежа!
2. осъзнаване – Осъснаване
Осъснаване, с главна буква и сменена буква „з“ със „с“ – това е процеса,
при който се повишава/подсилва/усилва присъствието на Висшата Част в
Душата на човека. По време на тоя процес постепенно се редуцира
илюзорната част на човека до пълното й превръщане в Светлина. Тогава
всички мисли, чувства, слова и дела на човека са от неговата Висша Част.
Мислите и чувствата на Висшата Част намират външно проявление в
Съснанието на човека. А след това тия мисли и чувства предопределят и
словата, и делата на човека.
А когато човек става по-осъзнат, неговата илюзорна част го превзема и
действа все по-силно и под нейно влияние са словата и делата на човека.
3. подсъзнание – Подсъснание
Подсъснание е оная част от Душата на човека, която се намира в нивата и
поднивата на астралното, менталното и етерното тяло и е бес проявление
в конкретния момент.
Подсъзнание е оная част от илюзорната част на човека, която е бес да е
проявена в даден момент.
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