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Статия
„Работа върху говора за превръщането му в Слово”
23 октомври 2011 г.

Част 1
Обучението, израстването и усъвършенстването са постоянни процеси по Пътя
на всяка устремена към Отца душа, във/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 близо до 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 усмихнато с или без Божествена Любов. 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 по-сръчен/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 ни се дава нова информация от Висшите октави на Светлината, и се
заделя енергия за това, наша е отговорността да я приложим на практика в своя
живот, след като я получим. 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 поголяма 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
Възлюбения 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.

Приложение

Част 9
от 07 август 2019 г.
На 20.5.2019 г. на сайт ЕДИНЕНИЕ бе получено следното писмо:
Здравейте, пиша ви относно говора и превръщането му в Слово.
Чувствам, че е добре една дума да бъде спряна от употреба и тя е "заповядай".
Енергията, която тя носи, е да се заповядва на този, който я изказва. „Заповядай
ми” – създава чувство на робство...
Думата, с която може да се замени, според мен, е "за теб е".
Отговор, даден от Присъствие на Единния: Да, този човек много точно го е
почувствал. Поздравявам го.

Добре би било тази дума да се извади от употреба от българския език. Тя е
вмъкната в него от представителите на илюзията и е вредоносна. Може да бъде
заменена по най-различни начини, според ситуацията и винаги, каквото и да се
каже, е много в пъти по-добро, отколкото да се употребява тази зловредна 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). „Вземете този/тази/това…” (за
донасяни вещи), „Нося ви го специално …”, „Това е за теб” и пр.
А когато в градския транспорт се отстъпва място на възрастен човек или на
бременна жена, на майка с деца, може да се каже: „Седнете, ако желаете,
отстъпвам ви мястото”. И тогава човекът ще приеме този дар и ще седне с
желание, и ще каже от все сърце „Благодаря”. По този начин 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 и за двамата.
А в противен случай, доста пъти се случва, когато някой с желание стане, за да
отстъпи мястото си, но като каже „Заповядайте, седнете”, на човека насреща му
става неприятно и отказва да седне, макар че има нужда и е по-безопасно и за
него, и за хората около него, той наистина да седне. Но отказва, тъй като на фин
план се чувства заплашен. Понеже тази заповедност, кодирана в думата
„заповядай”, носи в себе си енергията на принудата, на насилието, на
господството над свободната воля на човека и разпореждане по някакъв начин с
него, което оказва влияние 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
изкорените тази дума от своя речник, от мислите си и от говора си. Колкото
повече от вас успеете, толкова по-бързо тя ще излезе от употреба от българския
език и ще се освободите от вредното ѝ влияние над вашите души, понеже ще
остане без енергийното ви подхранване, което ѝ давате, като я употребявате!

Бележка от Росица Авела: Благодаря от все сърце на тази Светла Душа, която
изпрати това писмо до сайта! Като го прочетох, много се зарадвах. Отдавна не
сме добавяли нова дума, която е внесена в българския език от представителите
на силите на илюзията и която би било добре да извадим от употреба, и да я
забравим дори!
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 създава позитивна кодировка – с по-голяма лекота и бързина да настъпи

краят на употребата на тази дума и то на растяща луна, за да нараства като краен
резултат чистотата на българския език!
Благодарна съм на всеки, който открие и изпрати до сайта нова дума, от която да
се освободим всички ние. Да се освободим от нейното зловредно влияние и
българския език да почистваме все повече с всяка следваща такава отстранявана
дума, която е капан за Светлите души.
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