
МИСЪЛ,

от Висшите Октави на Светлината,

да ни е в помощ днес и в бъдеще

Бележка от Росица Авела:
На  06.06.2020  година  Единният  Отец  Ми  рече,  че  дава  нова

Велика Милост на  всички Същества  на  Светлината,  намиращи се
във  въплъщение,  които  са  съхранили  Душите  си  Живи,  Светли  и
Чисти. Тя се състои в даването на допълнителна Помощ Свише от
някое от Висшите Същества на Светлината чрес Мисъл, която да се
качва на сайта в дните, когато е бес да се качва Лик или Напътствие
към Лика, или Въпрос и Отговор към част Учение, или нещо друго.

 1 09 юни 2020 г., от Архангел Рафаил
Духовната  практика  „Покаяние,  Прошка  и  Благодарност  в  7

стъпки“ във всеки първи ден на намаляващата луна и на всяко 23-то
число, а при нужда и всеки ден, когато прави човек, от все сърце и
Душа,  все  по-сдрав  става  във  всичките  си  четири  нисши тела,  на
всички нива!

(Виж в Напътствието от Архангел Рафаил от 9 юни 2020 г.)

 2 12 юни 2020 г., от Вселенския Будда
Каквото ви се даде като Учение от Единния Отец на тая Вселена и

от  Висшите  Същества  на  Светлината  на  страниците  на  сайт
ЕДИНЕНИЕ,  испълнявайте  го  с  исключителна  точност  във  всеки
детайл!  Това  е  много  важно  условие  Помощта,  която  ви  се  дава
Свише, като четете и приемате нашето Учение, да е успешна!

 3 13 юни 2020 г., от Будда Амитабха
Спрете да очаквате друг да подобри качеството ви на живот,  а

самите вие се подхванете и мощно работете, най-вече над самите вас.
Всичко,  което  ви  дразни  в  другите  хора,  преди  да  ги  осъдите,

първо себе си погледнете, понеже най-вероятно там същото го има, и
спешно се поправете.

И все по-мъдри и бесгрешни бъдете.

 4 16 юни 2020 г., от Пророк Мохамед
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Тренирайте паметта си, като се опитвате да помните първо малки
части от текстове, а след това – все по-големи. Това е много добро по
отношение на вашето сдраве и ще ви е нужно това умение в бъдеще –
да помните повече и дълго време.

 5 17 юни 2020 г., от Елохим Циклопей
Всеки човек с Жива, Светла и Чиста Душа би било добре да живее

така, че
1) да е все по-сдрав на Дух, Душа и тяло на всички нива на всички

тела и
2) да съхранява енергията на материалното си тяло, а и на всички

4 нисши тела, понеже ще му е много нужна в бъдеще, и
3) да е в състояние, когато първият му житейски план приключи,

моментално да стартира следващия и веднага да включи в действие
целия си натрупан опит.

 6 18 юни 2020 г., от Владика Серапис Бей
Добре би било умело да подхождате към другите хора, така че с

много  малко  слова  и  в  много  кратко  време  да  им обясните  благо
какво е нужно да бъде направено. А преди това, още докато сте били
насаме, да ги благословите:

1) веднага, от първия път, да им стане ясно какво и как да работят,
2) по най-добрия от Господна гледна точка начин и с желание да

го направят и
3) да вложат в труда си най-доброто, на което са способни!
И когато го свършат, сърдечно да им благодарите!

 7 19 юни 2020 г., от Владика Сен Жермен
Спокойни бъдете, каквото и да става!
Това е най-важното!
Понеже е в пряка връска с охраната ви – вашата собствена, която

се осъществява посредством вашата собствена енергийна обвивка –
аурата ви, а също и охраната, която Свише ви се дава от Ангелите-
охранители и от други Същества на Светлината от Висшите октави на
Светлината – дали въобще може да се дава такава охрана и в какъв
обем!

 8 20 юни 2020 г., от Владичица Нада
Живейте така, че да сте в състояние да преминете прес Портала на

Великия  Преход в  Света  на  6-тата  човешка  раса  на  тая  планета  с
материалните си тела, да се поселите там и да почнат да идват във
въплъщение чрес  вас  като  ваши деца  тия  Души,  които отдавна  са
готови и ви очакват!
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 9 21 юни 2020 г., от Гуан Ин
Грижете се едновременно всеки по отношение на другия/другите,

бъдете Милостиви и Състрадателни един към друг и се грижете по
отношение на ближните си много повече,  отколкото бихте желали
някой да се грижи по отношение на вас!

 10 22 юни 2020 г.,  от  Богинята на Божествената Свобода
при Господ Шива

Освободете се от всичко, което ви пречи да продължите напред
към Светлината на Бога във вас и което ви пречи да я проявявате
всеки ден, в испълнение на Промисъла на Единния Отец.

Приумножавайте  тая  Светлина,  като  вършите  Добро  в
Светлинната мрежа.

И бъдете доброплодотворни от гледна точка на Единния Отец във
всичките си мисли, чувства, слова и дела.

 11 23 юни 2020 г., от Богинята на Божествената Мъдрост
Работете  с  висока  скорост,  бес  да  отвличате  вниманието  си  с

каквото и да е. Имате ли работа – вършете я! Тогава и всички други
около вас ще почнат така да работят своята работа, която им се дава.

Вие сте като влак. С колкото по-висока скорост почне да ускорява
и  да  се  движи  локомотивът,  точно  с  такава  скорост  се  движат  и
всички вагони, прикачени към него – от първият до последният.

Такава е и вашата работа – станете вие успешни и всички ваши
ближни ще са успешни!

 12 24 юни 2020 г., от госпожа Теософия
Когато  чувствате,  че  ви  се  пречи  и/или  вреди  работата  си  да

вършите, направете нещо отвъд общоприетото стандартно мислене.
Добре  би  било да  предприемете  ход,  който  е  бес  да  е  очакван  от
който и да е, включително и времето, по което да го направите, и то
да е такова – нестандартно!

 13 25 юни 2020 г., от Елена Ивановна (Рьорих)
Благодарете на Единния Отец относно всичко – че Душите ви са

Живи,  Чисти  и  в  Светлината  и  че  Сдравето  ви  лека-полека  се
въстановява на всички нива, на всички тела, включително и всички
психологически  травми  от  най-ранното  ви  детство  до  сега,  от
Ангелите-Лечители прес нощта! Поканвайте ги всеки път, преди да
легнете да спите, и им благодарете, когато се събудите от сън, от все
сърце и душа, с цялата си Божествена Любов.
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Към всеки от вас има прикрепен цял екип от Ангели-Лечители и
те работят над вас всяка нощ. Добре е да го имате предвид и да им
благодари-те, та да могат още по-добре да работят и още повече да ви
помагат по-скоростно да се въстановите исцяло от всички нанесени
ви досега поражения от всички ваши най-ближни представители на
мрежите на илюзията!

(Виж в Напътствието от Елена Ивановна от 25 юли 2020 г.)

 14 26 юни 2020 г., от Ланело
Шест дни сдраво работете, а на седмия почивайте и на Господа

Почит отдайте, а също и Благодарност и Божествена Любов!
Помнете това Правило, което Свише ви е дадено, и точни бъдете в

съблюдаване на пропорцията между труд и почивка, та да сте Сдрави,
Щастливи и Успешни в живота.

 15 27 юни 2020 г., от Хелиос
Дойдох днес да ви напомня, че това, което ви съобщих на  27-ми

юли 2019 г.,  важи и е  в  пълна сила,  и  още повече дори,  прес тая
година! Още повече бъдете внимателни, а в бъдеще много повече, в
пъти повече, внимавайте и сами се охранявайте!

 16 30 юни 2020 г., от Константин Кирил Философ
Когато  сипвате  храната  си,  поканете  своята  Висша  Част  да  го

направи  чрес  вашите  ръце.  След  това  сами  направете  последната
обработка  на  храната,  като  я  овкусите  с  подправки  точно  преди
храненето. Така влагате от своята енергия в нея. Енергията ви почва
да  действа  и  превръща  в  Светлина  всичко  вредно  в  храната  по
отношение на сдравето на 4-те ви нисши тела.

Точно  така  говорете  и  влагайте  енергията  си  в  говора,  като
поканите чрес вашите уста да говори Висшата ви Част и като пишете
– също. Тогава Словото ви става Божествено и помага и на вас, и на
тия, които го слушат и четат.

 17 01 юли 2020 г., от Конфуций
Добре би било да живеете, бес да сте в обхвата на прожекторите

на илюзията, та да се съхраните дълго време, като сте бесинтересни и
бес  да  испъквате  сред  другите  хора,  но  да  сте  успешни  в
испълнението на Мисията на своя живот, поради която сте дошли в
това си въплъщение!

 18 02 юли 2020 г., от Великия Божествен Направляващ
Положителният сънастрой в Радост, Мир и Хармония / Хармония,

Мир и Радост, Божествената Любов и липсата на осъждане са най-
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високият приоритет в животът на всеки човек в тия времена, в случай
че иска живота му да протече успешно.

 19 03 юли 2020 г., от Господ Рама
Да  прави  човек  Духовната  практика  “Покаяние,  Прошка  и

Благодарност в 7 стъпки“ е голяма Благодат, тъй като:
1)  когато се  покае от  все  сърце и  душа,  тогава  се  превръща в

Светлина всичко, което той греши и което е давало до тоя момент
въсможност  на  представителите  на  мрежите  на  илюзията  да  му
вредят;

2)  и  му  се  връща  отнетата  от  представителите  на  мрежите  на
илюзията  до  тоя  момент  енергия,  с  приумножение  дори,  когато
им прости;

3) а когато на Господа благодари от все сърце и душа и с цялата
си Божествена Любов относно всичко, което се случва, тъй като то е
най-доброто по отношение на него, всеки път, колкото повече човек
на Господа благодари, толкова по-голямо Добро проистича от това,
относно което благодари!

 20 04 юли 2020 г., от Моисей
Бъдете  особено  внимателни  към  своите  ближни.  Когато  сте  в

Радост, сте много по-ефективни във всичко, което вършите, и може
да постигнете много повече в посока към Добро.

(Виж в Напътствието от Моисей от 04 юни 2020 г.)

 21 07 юли 2020 г., от Бабаджи
Когато  се  почувствате  зле  –  отрицателно  настроени,  апатични,

депресирани,  меланхолични  и  т.н.,  почнете  да  се  трудите  по-
високоскоростно – все повече и повече, по отношение на всяко нещо.
Всяко нещо правете бърсо и още по-бърсо. После малко починете и
след това пак така работете!

Когато  човек  се  труди  на  по-висока  скорост  и  обороти,
представителите на мрежите на илюзията, които са се прилепили към
него  и  пият  от  неговата  прескъпоценна  енергия,  се  раскачат  и
отхвърчат  много  далеч  настрани/встрани.  Получава  се  като  при
високооборотна центрофуга – като се включи и набере скорост, дали
някой би се удържал прикачен?

(Виж в Напътствието от Прелюбимия Бабаджи от 27 май 2020 г.)

 22 06 юли 2020 г., от Свети Георги Победоносец
Добре би било в тия ускорени времена човек да работи колкото

може повече  и  най-високоскоростно.  Всеки може много повече  от
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това, което прави в момента, и още повече, отколкото въобще очаква,
че може!

 23 09 юли 2020 г., от Свети Илия
Който  пребъдва  повече  време  във  вътрешен  покой  и  тишина,

насаме със себе си, се успокоява, умиротворява и с Бога се съединява.
И  тогава  с  Неговата  Мъдрост,  Светлина  и  Божествена  Любов  се
испълва, което носи тиха Радост, Благост и Щастие на човека!

 24 10 юли 2020 г., от Орфей
Добре би било да пее човек Божествените песни. Понеже тогава

Душата му може да достигне до най-висшите слоеве на Небесните
октави на Светлината!

(Виж в Напътствието от Орфей от 12 юли 2020 г.)

 25 05 юли 2020 г., от Господ Ланто
Стремете  се  да  се  почистите  от  всичко,  което  ви  пречи  и

поканвайте  на  помощ винаги и  своята  Висша Част.  А след това  я
помолете да остави част от своето Присъствие в 4-те ви нисши тела
прес деня. И й благодарете от все сърце и душа, и много Божествена
Любов  й  отправяйте  всеки  ден.  Така  проблемите  човешки  ще
намаляват  и  приключват  постепенно  един  след  друг  в  случай,  че
хората правят това, което току-що им дадох.

 26 14 юни 2020 г., от Падма Самбхава
Всеки би било добре да походи пеша прес деня, та да е сдрав, но

само там, където е чисто и бес опасности по отношение на него, от
каквото и да са естество, та Жив да остане и да пребъдва! Будни и
мъдри бъдете и мислете как да се съхраните!

 27 06 юни 2020 г., от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)
Спи по-малко, но по-качествено!
Това се случва, когато по-рано си ляга и става човек.

 28 07 юни 2020 г., от Свети Иван Рилски Чудотворец
Радвайте се на всяка хапка храна*, която поемате, и благодарете

на Отца, че я има! Благодарете и на своята Висша Част, че с тая храна
се хранят и 4-те ви нисши тела! И отпратете и на Господа, и на Бога
във вас своята Божествена Любов!

И едва тогава поемете в уста следващата хапка, като светиня най-
голяма, и отново същото и с нея направете.

Така се хранете!
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* Има се предвид единствено веган храна, т.е. на 100% растителна
храна.

 29 08 юни 2020 г., от Господ Мелхиседек
Когато сте благодарни някому, благодарете на Единния Отец,
че прати тоя човек в живота ви да ви помогне!
Помолете Отца и в бъдеще да праща точните хора в живота ви
в точния момент, когато имате нужда от помощ и подкрепа!
И от все сърце и душа Му благодарете и Божествената си Любов

му отпратете!
(Виж в Напътствието от Господ Мелхиседек от 26 февруари 2020

г.)

 30 18 юли 2020 г., от Владика Джуал Кхул
Гледайте на живота си така:
Работата ви и в духовността, и в материалността почва с лягането

да спите вечерта. Колкото по-навреме почнете да спите, толкова по-
навреме почва и по-успешна е работата ви на следващия ден!

(Виж в Напътствието от Владика Джуал Кхул от 18 юли 2020 г.)

 31 10 юни 2020 г., от Архангел Гавриил
Голямо Добро е човек да се научи да мълчи с лекота и благост да

се лее тогава от него, а когато каже нещо, Радост да носи на Душите
на хората, с които говори.

 32 11 юни 2020 г., от Саратустра
Така живейте, че

 откъдето минете, цветя ароматни да поникват след вас,
 с когото общувате, с топло чувство да си спомня расговора с вас и

да ви споменава с Добро
 и каквото работите, радост на хората да носи и Мир в Душите им

да се въсцарява от продукта на вашия труд.

 33 23 юли 2020 г., от Богинята на Божествената Мъдрост
Най-доброто по отношение на всеки човек тук и сега, и във всички

Времена, Време, Полувреме и след това е всеки ден и ден след ден да
свършва най-напред работата с най-висок приоритет!

 34 24 юли 2020 г., от Господ Елисейя
Вярата  си  в  Единния  Отец  и  в  Съвършенството  на  Неговия

Промисъл който усили в тия Времена, Време и Полувреме, ще му е
много по-лесно и леко да премине прес Портала на Великия Преход!

 35 15 юни 2020 г., от Господ Кришна
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Когато някой е добре и неговите блиски искрено се радват, че той
е  добре,  и  благодарят  на  Господа,  и  Божествената  си  Любов  Му
отправят, че това се случва с техния ближен, тогава всички те са по-
добре. И още по-добре стават, колкото повече го правят.

 36 28 юни 2020 г., от Свети Йоан Кръстител
В тия  времена  е  бес  нужда  Живите,  Светли  и  Чисти  Души да

стават жертвен агнец!
Във времената преди Великия Преход най-важното е да оцелеете и

да преминете с тия си тела прес Портала на Великия Преход!
И  ако  Единният  Отец  ви  рече  да  правите  нещо,  трябва  да  го

правите веднага и точно така, както ви е речено, бес да променяте
нищо, и да го испълните в точното време.

 37 29 юли 2020 г., от Присъствие на Единния
Мили  Мои  Прелюбими  деца  с  Живи,  Светли  и  Чисти  Души,

нежни,  мили,  благи,  кротки  и  всеопрощаващи  бъдете  към  своите
ближни, всеки ден и ден след ден, отново и отново, тъй като от това
имат нужда техните истерзани от илюзията Души!

 38 29 юни 2020 г., от Йоан Прелюбимия
Отработете си положителния навик всеки ден да правите нещо,

което ви радва и на Душата ви да й става леко!
А също и нещо друго правете, което да донесе Радост на вашите

ближни!
Светли, лъчисти и настроени положително бъдете! И помогнете на

ближните си и те така да бъдат!

 39 02 август 2020 г., от Господ Сурия
Бъдете  бескомпромисни  към  себе  си  и  своите  ближни  по

отношение на:
 Вярата ви в Бога и Господа,
 Верността ви към Единния Отец и
 Връската  ви  с  Господните  Повели  и  Правила  и  тяхното  точно

испълнение!

 40 03 август 2020 г., от Господ Рама
Когато някой от вас има проблем от каквото и да е естество, най-

доброто е да почне много да работи – много повече от преди.
И първо да посвети труда си на Господа и да Го помоли благата

карма от  тоя  труд да  бъде  насочена  да  се  реши по най-добрия от
Господна гледна точка начин проблемът и тогава да почне да работи.
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А докато се труди, най-важното е да бъде в Радост и да дава най-
доброто от себе си, на което е способен, и още повече дори, та трудът
му  да  е  най-висококачествен  и  доброплодотворен  в  Светлинната
мрежа.

Тогава много повече блага карма сътворява и проблемът по-бърже
и по най-добрия от Господна гледна точка начин се решава!

 41 04 август 2020 г., от Господ Майтрейя
Когато  човек  лъже,  той  лъже  и  себе  си,  и  Бога,  и  Господа

едновременно!  И  спира  духовния  си  растеж  и  придвижването  си
напред по Пътя към Бога, и подготовката си да успее да премине прес
Портала на Великия Преход в Света на 6-тата човешка раса.

 42 05 август 2020 г., от Великата Майка на Света
Повечето  достижения,  отработени  с  влагане  на  усилия,  Сила  и

Мощ,  и  още  по-големите  очаквания,  молби,  надежди  и  искания
струват много по-малко, отколкото една съвсем мъничка стъпка пред
Господа  в  Кротост,  Дълготърпение  и  Смирение  пред  Волята
Господна.

В  първия  случай  човекът,  въпреки  всички  усилия,  може  да
напредне  минимално,  а  във  втория  –  исключително  много  и
отведнъж!

 43 31 юли 2020 г., от Господ Алфа
АС СЪМ АЛФА, Вашият Отец Небесен. Ще дам Мисълта на деня

днес, която обаче може да четете всеки ден, когато пожелаете.
Любя ви със Своята Бащина всеобхватна Любов, мили мои деца

на Светлината! Пращам ви я постоянно, всеки миг обливам с нея и
под-хранвам  Светлинната  мрежа  на  тая  прекрасна  планета,  та  да
имате достатъчно. И при всеки случай на нужда да ви се помогне от
Ангелите, които бдят над вас. Това се случва всеки път, когато от все
сърце  и  душа,  с  цялата  си  Божествена  Любов  към Нас,  поканите,
искрено  поискате  и  помолите  Висшите  Същества  на  Светлината
помощ да ви се даде.

 44 08 август 2020 г., от ГоспоG дна Атина Палада
Свободно и дружелюбно се дръжте с всички хора, бес да ви спира

това от коя раса, религия и еволюция са, а също и към коя енергийна
мрежа  принадлежат.  Но  и  леко  дистанцирано  и  бес  прояви  на
Божествена Любов или негативност бъдете. Най-доброто е да сте по
средата  –  равни,  спокойни,  хармонични  и  всяващи  доверие,  но  и
респект, и бес прекалено сближаване в тия Времена и особено във
Времето, което предстои, и най-вече в Полувремето след това!
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 45 09 август 2020 г., от Присъствие на Единния
Мили деца на Светлината, радвайте се на всеки миг, прекаран в

мир и на спокойствие със своите ближни. Обменяйте Божествената
си  Любов  при  всеки  случай,  когато  се  появи  такъв,  и  дори  сами
провокирайте по-честата им поява! И при всеки случай, когато може,
проявявайте външно Божествената си Любов, та да радвате техните
Души. И още нещо – това е най-сигурното средство да усилите своя
имунитет и имунитета на своите най-ближни.

Сега е времето да сътворите и акумулирате тия съвършени мигове
и да ги натрупате в сандъка си със скъпоценности на Небесата. Те ще
са  ви  в  помощ и  подкрепа  да  устоите  и  преминете  успешно прес
всичко, което предстои в бъдните времена, докато дойде моментът
пречистени да преминете прес Портала на Великия Преход в Света на
6-тата човешка раса на тая планета.

И  планетата  също  вече  ще  е  по-друга,  променена,  тъй  като  тя
самата ще е преминала на по-високо енергийно и вибрационно ниво,
а  тоя  материален  свят,  в  който  живеете  сега,  ще  е  престанал  да
съществува.

 46 10 август 2020 г., от Архангел Гавриил
Когато ви предстои важен расговор и среща,
поканете, искрено поискайте и помолете Помощ Свише да ви се

даде
и оставете след това всичко в Божиите и в Господните ръце,
след като отправите Свише Божествената си Любов, от все сърце!

 47 11 август 2020 г., от Пресвета Богородица
Всеки човек,  ако иска да  е  сдрав,  успешен и все  по-успешен в

живота си и щастлив, е нужно да редува един вид труд с друг вид
труд  винаги,  когато  може.  И  внимателно  да  подбира  коя  да  е
следващата му работа, така че да бъде в баланс с основната му работа
прес деня.

(Виж в Напътствието от Пресвета Богородица от 11 август 2020 г.)

 48 20 юли 2020 г., от Владичица Нада
Всеки човек може да бъде успешен в испълнението на Мисията

си, стига да го пожелае. И когато го прави и работи по тая програма,
Душата му е спокойна и радостна и вътрешно щастлив се чувства
той!

 49 13 август 2020 г., от Владика Кут Хуми
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Грижете се добре тялото ви да е сдраво, понеже в противен случай
страда и Душата, и цялото околно пространство, и Живият Живот в
него, а също и Душите на вашите ближни.

А когато Душата страда, се смъква енергийното й ниво и връската
й  с  Духа  или се  намалява,  или много  се  намалява,  или съвсем се
прекратява.  И  тогава  се  получават  отклонения  в  енергийното
подхранване на човека и духовното му развитие се прекратява.

 50 18 август 2020 г., от Господ Санат Кумара
Добре би било да имате приготвени и да носите навсякъде с вас

отпечатани  на  листове  Мислите,  които  ви  даваме  тук  и  сега.  И  в
моменти на трудност да отгърнете напосоки и прочетете Мисълта,
която  ви  е  пред  очите.  Така  ще  може,  именно  чрес  тая  Мисъл,
подкрепа  Свише  да  ви  се  даде  да  се  справите  по  най-добрия  от
Господна гледна точка начин със ситуацията, в която сте, каквото и
да се случва и където и да сте.

 51 20 август 2020 г., от Господ Шива
На  който  му  е  трудно  сега,  му  предстои  да  му  е  лесно  в

последните най-тежки времена!
Така че на ваше място ас бих почнал с всички сили да се трудя и в

духовността, и в материалността, понеже много си струва!
От това какво прави всеки от вас всеки ден от времето, което тече

във вашето тук и сега, се определя какво ще прави той в последните
времена и къде ще се отправи и пристигне във времето след това!

(Виж в Напътствието от Господ Шива от 20 август 2020 г.)

 52 21 август 2020 г., от Владика Мория
Преценете добре всички минуси и плюсове на всяко нещо, преди

да почнете да го правите, и добре се подгответе предварително по
отношение и на двете.

Относно отрицателните страни – от все сърце и душа да простите
на тия Представители на мрежите на илюзията, които са се постарали
да ги има и да ви вредят чрес тях в тоя момент.

А относно положителните страни – да благодарите и Божествена
Любов да отправите на Господа, пак от все сърце и душа.

 53 26 август 2020 г., от Бабаджи
Работете в Радост всеки ден!
И работете така, че да увеличавате Радостта в процеса на труда.
Понеже Радостта по време на труда върви ръка под ръка и е родна

сестра
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на Мира, Доброто Сдраве и Благосъстоянието на дома –
на човека и на всички негови най-ближни люде, с които живее.

 54 28 август 2020 г., от Свети Йоан Кръстител
Мили Живи, Светли по рождение и Чисти Души, научете се да

прекъсвате разговорите, от които ви става тежко и които ви е трудно
да  прекратите.  Това  се  отнася  особено  много  в  случаите,  когато
човекът отсреща говори бес да спира и държи да се искаже докрай
или понеже спира и прави паузи по време на говора си!

И в двата случая в тоя момент някой представител на мрежите на
илюзията на фин план, освен че отнема от вашата енергия, но и ви
прикачва  нови  вредоносни  програми,  кодировки  и  блокажи  или
устойчиви  отрицателни  състояния  на  съзнанието,  като  различните
видове страхове, например, или подсилва тия, които вече имате.

А когато расговора ряско прекратите, това прекъсва тоя процес на
преливане във вашите фини тела на новия вреден товар!

 55 30 август 2020 г., от Маха Чохан
Добре би било да отработите до съвършенство точността и всяко

нещо в живота да вършите в точно определеното време, когато има
такова.  Понеже  тогава  получавате  помощта  Свише,  след  като  сте
поканили, искрено поискали и помолили Отца да ви се даде такава. И
ако пропуснете тоя час и свършите работата в друго време, сами се
лишавате от допълнителните помощ и охрана Свише и се подлагате
дори  на  допълнително  натоварване,  тъй  като  представителите  на
мрежите на илюзията получават достъп до вас да ви спъват работата
и  да  ви  вредят,  когато  сте  в  неиспълнение,  след  като  пропуснете
точния момент да направите даденото нещо.

 56 31 август 2020 г., от Свети Илия
Учението, което ви се дава от Висшите октави на Светлината чрес

сайт ЕДИНЕНИЕ, относно подготовката ви да можете успешно да
преминете прес Портала на Великия Преход, когато времето настъпи,
и  да  продължите  еволюцията  си  в  Света  на  6-тата  човешка  раса,
който вече е готов и ви очаква, е точно това Учение, което ви е нужно
да следвате в тоя момент,  а  също и във всички Времена,  Време и
Полувреме,  та  да  можете  да  продължите  обучението  си  и  да  го
следвате и във времето след това!

 57 01 септември 2020 г., от Господ Алфа
Мили Мои деца!
В случай,  че  искате да  са  сдрави и 4-те  ви нисши тела,  да  сте

испълнени  с  енергия  и  сила,  бодрост  и  висока  степен  на
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трудоспособност  в  пълна  съсредоточеност  и  висока  скорост  и
качество  на  работата,  е  нужно да  спрете  да  ядете  вряла  и  гореща
храна,  а  също и ледена и студена храна,  и е  нужно да се храните
единствено с храна, която е с температура, блиска до вашата телесна
температура.

Понеже  тогава  ще  спрете  да  губите  онова  много  голямо
количество енергия, което е нужно да се охлажда или да се стопля
храната във вашите тела и да се поправят щетите,  нанесени върху
храносмилателната и други ваши системи!

И тая освободена енергия ще ви помага да сте много по-добре от
преди – да работите по-добре и да повишите качеството на живота си
към по-сдравословен и в крайна сметка да сте по-сдрави и щастливи!

 58 02 сеп. 2020 г., от Великия Божествен Направляващ
Осъждането отслабва и руши имунната система на човека.
Осъждането снижава енергийното и вибрационно ниво на човека.
Осъждането е бумеранг – каквото човек осъжда, с такова веднага

се сдобива.
Моето Напътствие към вас е:
Спрете да съдите, ако искате да минете прес Портала на Великия

Преход  в  Новия  свят  на  6-тата  човешка  раса,  понеже  в  противен
случай това липсва как да се случи!

 59 03 септември 2020 г., от Прелюбимия Орфей
Колкото  повече  пеете  Божествените  песни,  дори  и  само  да  се

опитвате да го правите, бес да се гледа какво се получава, толкова
повече активирате 5-тата – гърлената чакра и Словото ви също се
подобрява!

 60 04 септември 2020 г., от Присъствие на Единния
Всеки човек с Жива, Светла и Чиста Душа е добре на рождения си

ден да е насаме с Бога – неговата Висша Част,  и с Господа, та да
успее да получи от тях всички Дарове, които са му отредени, а също и
енергията, която ще му е нужна прес цялата следваща година.

И на  всеки  кръгъл  час  да  отправя  към своята  Висша  Част  тая
енергия,  постъпваща  в  4-те  му  нисши  тела,  и  да  го  прави  прес
следващите 24 часа, считано от часа на раждането, т.е. прес цялото
денонощие  на  рождения  му  ден,  когато  е  буден*.  Така  ще  се
предотврати пилеенето на прескъпоценната му енергия на живота в
света на илюзията и представителите на мрежите на илюзията да се
надпреварват да му я отнемат в следващите часове и няколко дни.
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* Например ако някой е роден в 6 часа сутринта, ще отправя към
Висшата си част енергията, постъпваща в неговите 4 нисши тела прес
следващите 24 часа до 6 часа на следващия ден. Това е денонощието
на рождения ден.

 61 07 септември 2020 г., от Будда Вайрочана
Учете се да обработвате почвата и да отглеждате растения, бес да

ги пръскате с отровни химични препарати – и тях, и почвата, Живи и
Сдрави щом искате да сте тук и сега, и в бъдните времена.

 62 08 септември 2020 г., от Архангел Михаил и от Пресвета
Богородица

От Архангел Михаил:
Охраната  ви  е  по-добра,  когато  поне  два  пъти  дневно  Ме

поканите, искрено поискате и помолите да ви пратя от Моите Ангели
да ви охраняват прес цялото денонощие – първо, като се събудите, та
да ви охраняват по време на деня, а след това и преди да легнете да
спите – да ви охраняват по време на нощта.  А също и всеки път,
когато имате допълнителна нужда от помощ и подкрепа, винаги може
отново да Ме повикате по спешност, да подсиля вашата охрана.

От Пресвета Богородица:
Помнете, че каквото поискате, такова получавате. А също и че бес

да го поискате, липсва как да го получите, освен когато се оставите на
100%  в  Господните  ръце  и  се  откажете  от  всичките  си  желания,
отдадете  живота  си  на  Господа  и  се  оставите  Господ  да  ви  води.
Тогава Той поема грижата относно всичко във вашия живот според
Своя  Промисъл  и  вие  само  трябва  много  да  Му  благодарите  и
Божествената си Любов да Му отправяте по много пъти всеки ден!
Понеже  всичко,  което  ви  се  случва  тогава,  е  най-доброто  по
отношение и на вас, и на всички!

 63 09 септември 2020 г., от Господ Шива
Работете много и все повече!
Работете постоянно и все по-дълго!
Работете пъргаво и все по-високоскоростно!
Това е формулата на вашето Спасение и оцеляване във времето,

което е тук и сега, и още повече във времето, което предстои.

 64 11 септември 2020 г., от Владика Кут Хуми
Погледнете  на  света  от  друг  ъгъл  и  включете  програмата

„виждане  и  гледане,  чуване  и  слушане  само  на  Доброто,
положителното и радостното“.
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И  всеки  път,  като  ви  се  случи  нещо,  което  вашето  външно
съзнание  класифицира  като  „лошо“,  „вредно“,  „нещастно“,
„инцидент“ и т.н., веднага щом благодарите на Господа и на Бога, че
се е случило, се попитайте: А кое е Доброто в цялата тая ситуация?
Каква е ползата от случилото се?

А докато се случва или след като вече е приключила ситуацията,
се попитайте или се обърнете към Висшата ви Част да ви подскаже
какво може да предприемете, което ще ви помогне да ви е много по-
добре от преди да се случи „злото“ и да се обърне това „зло“ в Добро!

 65 14 септември 2020 г., от Падма Самбхава
Човек е  сдрав и най-добре работи,  след като първо е  направил

сутрешна  расходка  навън  или  гимнастика  в  къщи  и  това  му  дава
добър  тонус  прес  целия  ден.  Но  бъдете  бес  да  си  мислите,  че
домакинстването  –  готвене,  чистене  и  пране,  ви  осигуряват
достатъчно  много  движение  и  могат  да  подменят  расходката  и
гимнастиката в живота ви, понеже не могат!

Освен ако отидете пеша до реката и обратно с таса на главата и
там перете прането с бухалка на камъните в кристално чистата вода,
бес химични перилни препарати.

 66 06 септември 2020 г., от Владика Серапис Бей
Бдете  над  Чистотата  на  4-те  си  нисши тела  като  над  Светиня,

понеже  тя  е!  И  я  охранявайте  с  цялото  си  усърдие,  тъй  като
исключително  много  си  струва!  Понеже  на  човек,  който  е  бес
достатъчна степен на Чистота на 4-те си нисши тела,  му предстои
изненада относно това къде ще се озове, като мине прес Портала на
Великия Преход, когато Полувремето настане.

 67 16 септември 2020 г., от Владика Иларион
Най-доброто лечение на човека е предварителното, важна част от

което е наличието на
Божествена Любов;
Радост, Мир и Хармония;
Спокойствие;
Положителни  мисли,  чувства,  слова  и  дела  и  равност  към

проявите на илюзията;
И  сдравословен  начин  на  живот  –  хранене,  спане,  обличане,

движение…

 68 17 септември 2020 г., от Владика Мория
Когато  четете  исторически  книги  относно  минали  времена,

включително и биографии на хора, живели тогава, и гледате такива
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филми, това е като пътуване назад във времето. Всяко пътуване има
своята  цена  в  енергия  и  когато  правите  такова,  всеки  път  се
расплащате със своята (енергия).

И тъй като всеки има точно определен лимит от енергия, отредена
му при идването във въплъщение, в случай, че се връщате често към
миналото, а сте бес да се трудите допълнително и да сътворявате нова
блага карма чрес правене на дарения на Господа и дарствен труд, на
Господа посветен,  може да се  окажете бес достатъчно средства да
финансирате  пътуването  си  напред  и  нагоре  в  Светлината,  към
Господа, на трудните участъци, където имате нужда от помощ.

 69 24 септември 2020 г., от Господ Сурия – Мисъл относно
23-то число

Мили  деца  на  Светлината,  дошли  във  въплъщение  в  тоя
материален свят,  АС СЪМ Сурия идвам да ви кажа, че подкрепям
работата ви на 23-то число и участвам във вашите духовни практики,
когато  Ме  поканите  да  го  направя,  а  и  винаги,  когато  поканите
Висшите  Същества  на  Светлината  да  се  присъединят  към  вашата
работа в духовността.

И сега  ви  напомням да  правите  това  добро дело още в  самото
начало на всяко 23-то число – веднага след  молитвата, дадена ви от
Господ Шива, да поканите Висшите Същества на Светлината, които
могат  и  желаят,  да  се  присъединяват  към  всяка  ваша  работа  в
духовността  и  работа  в  материалността  в  тоя  ден,  та  да  се
приумножава доброплодотворния им ефект, и да Ни отправите своята
Божествена Любов.

 70 26 септември 2020 г., от Господ Мелхиседек
Скочете  в  движение  от  влака,  в  който  се  придвижва  цялото

човечество, веднага, на секундата дори, тъй като времето на отлагане
истече. После ще е късно. И ще оцелеете, макар и да се нараните.
Влакът  се  движи  и  приближава  към  зона,  в  която  Живия  Живот
умира! Биват унищожавани структурите на Душата и се разрушават
връските  на  Душата  с  Духа  и  на  Душата  с  тялото.  Тогава  човек
загубва бесвъзвратно способността да е във връска с Висшата си Част
– с Бога!

Това, което би се получило с телата човешки, ако влакът достигне
и пътува в зона със силно радиоактивно лъчение след ядрена авария
или взрив, аналогично нещо се получава на фин план с фините тела
на  Душата,  когато  са  подложени на  лъчението  на  5G мрежата,  на
лъченията от още някои други, най-различни источници в големите
поселища, и при стоенето в интернет-пространството!
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 71 29 септември 2020 г., от Елохим Мир
Отпуснете се, Деца на Светлината, както прави човек, като легне

по гръб в морето и гледа към небето, и го облива чувството, че е само
той на света и се растваря във всемира. Всичко друго сякаш престава
да  съществува,  докато  той  леко  се  полюшква  на  повърхността  на
водата.

Ето  това  състояние  на  почти  абсолютен  Покой и  Хармония  си
спомняйте  винаги,  когато  ви  стане  напрегнато.  Опитайте  се  да
останете насаме и да го въстановите. Понеже след това ще погледнете
на проблемите си от съвсем друга гледна точка – много по-висока,
откъдето те ви се струват вече маловажни и много по-лесно решими,
тъй като там, на високото, е пълно с решенията, които са ви нужни, и
те са едно от друго по-добри, колкото по-високо сте се исдигнали!

 72 02 октомври 2020 г., от Господ Алфа
Мили Мои деца  с  Живи,  Светли и  Чисти Души,  когато  сте  на

кръстопът, поканете, искрено поискайте и помолете Единния Отец,
Мен  –  Господ  Алфа,  и  всички  Ангели  и  Архангели  от  Небесната
Ангелска Йерархия на Светлината помощ и подкрепа да ви се даде, а
също и съвет, под формата на нещо, което да видите, чуете, научите,
т.е. по който и да е начин да ви се подскаже така, че да го проумеете.
И  от  своята  Висша  Част  поискайте  подкрепа  как  е  най-добре  и
правилно от Господна гледна точка да постъпите.

И оставете всичко в Господните ръце.
Но всеки ден благодарете, от все сърце и душа, на Господа и Бога

и  Божествена  Любов им отправяйте.  И бъдете  с  пълната  Вяра,  че
каквото и да ви се случва, то е най-доброто в момента, та да дойде
следващо, по-добро, и след това още по-добро, докато дойде времето
на най-доброто да дойде,  след като дотогава всеки ден ще сте Ни
отдавали своята чиста Божествена Любов и сте Ни благодарили на
всички Нас Свише именно по отношение на това най-добро!

 73 03 октомври 2020 г., от Владика Джуал Кхул
Добре  би  било  всеки  да  е  исключително  благодарен  на  своята

Майка,  че  го  е  родила,  откърмила,  отгледала  и  въспитала,  и  най-
доброто  от  себе  си  в  него  е  вложила,  и  му  е  предала  от  своята
интелигентност, Мъдрост и Божествени качества, които притежава!

И всяка година, с почит най-голяма и с Божествена Любов, да ѝ се
обади, след като рожденият му ден премине и приключи пълното му
мълчание прес 24-те часа на денонощието на рождения му ден, което
почва от момента на раждането на човека, и да ѝ каже колко много я
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Люби с най-силната Божествена Любов, която има. И да я благослови
да е Жива, Сдрава, Чиста,  дълговечна и много Щастлива! Понеже,
който  има  Майчица  във  въплъщение,  която  да  го  благославя  със
своята  Велика  Майчина  Любов  към  него,  е  голям  късметлия  и
щастливец, бес дори да е наясно понякога, колко ценно е това!

И  да  чуе  на  свой  ред  нейния  Майчин  Благослов  по  случай
рождения му ден.

 74 24 октомври 2020 г., от Единния Отец
Живейте така, че да имате време да свършвате всеки ден, и ден

след ден, първо дейностите с най-висок приоритет. И на първо място
да  кажете  на  своите  ближни  колко  ги  любите  и  да  им  отправите
Божествената си Любов.

А  след  това  прес  цялото  денонощие  да  сте  бес  да  ги  съдите,
колкото  и  да  грешат,  а  да  прощавате  на  тия  представители  на
мрежите на илюзията, които подтикват на фин план ближните ви да
се държат така, че да ви провокират да ги осъдите. Най-доброто е по-
често  да  правите  в  такива  случаи  Духовната  практика  „Покаяние,
Прошка и Благодарност в 7 стъпки“.

 75 02 ноември 2020 г., от Единния Отец
Мили мои деца, бъдете като птичките – в Радост да чуруликате

помежду си и с Божествена Любов да сте към Мен и помежду си, и
към всички Живи, Чисти Светли Същества,  и се оставете в Моите
ръце!

Благодарете Ми относно вчерашния ден, радвайте се на днешния
и бъдете бес притеснения относно утрешния, а с Вяра в Мен!

 76 04 ноември 2020 г., от Пресвета Богородица
Прелюбими мои, колкото повече мислите Доброто на другите и

искрено им се радвате на Добруването, толкова повече и по-често и
вие  Добрувате,  и  Доброто  ви  спохожда и  се  увеличава  във  вашия
живот.

Колкото повече се радвате на благосъстоятелните хора и им се
въсхищавате, и вие имате всички шансове да станете такива.

Колкото повече уважавате и почитате сдравите хора и общувате и
се сближавате с тях, ставате и вие сдрави, понеже попивате в аурите
си техния начин на живот и техните достижения и те стават и ваши
след някое време, и понеже почвате да действате като тях.

Народната  мъдрост  гласи –  „С каквито хора  се  събереш,  такъв
ставаш!“

 77 05 ноември 2020 г., от Великата Майка на Света
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Добре е винаги да държите в себе си на най-предно място, като
главна и основна мисъл, Мисълта, че Промисълът на Единния Отец е
Съвършен и винаги се случва най-доброто по отношение:
 на всеки от вас поотделно
 и на всички ви като цяло – като човечество на тая планета,
 и по отношение на оцеляването на Живия Живот и на самата нея –

на планетата,
 и т.н., по отношение на Добруването на галактическо и вселенско

ниво!

 78 06 ноември 2020 г., от Господ Сурия
Прегърнете идеята да направите нещо със собствените си ръце,

сами,  като  се  почне  още  от  проекта,  който  да  обмислите,  терена,
върху който да направите творението си, времето, в което да работите
над тая идея и нейното осъществяване, а също и кой ще ви помага,
ако имате нужда от помощ, и кой ще ви подкрепя Духом, като ви
насърчава и подобрява първоначалната идея с нови предложения, и
кой  специалист  ще  ви  консултира  предварително,  и  кой  ще
спонсорира  финансирането,  та  да  си  подсигурите  успеха  на
начинанието.

Тогава Творческата ви енергия ряско се увеличава и като обем, и
като качество, и като наситеност/плътност, и може дори да минете на
ново, по-висше ниво на сътворяване, когато сте поканили и Висши
Същества на Светлината да дойдат да участват на фин план и те в тая
работа, като я наспоряват и премахват в Енергия пречките, касаещи
нейното осъществяване.

А когато творите в материалния свят, на тоя план на Битието, в
който сте въплътени, се подобряват творческите ви умения и на фин
план! И това е част от Мисията на всяка Жива, Светла и Чиста Душа,
дошла във въплъщение на РАЙМА* тук и сега.

* РАЙМА е исконното име на нашата планета, а името „Земя“ е
внесено сравнително отскоро от представителите на илюзията.

 79 08 ноември 2020 г., от Архангел Михаил
Мислете  повече  относно  своята  собствена  охрана  и  тая  на

ближните ви и предприемайте всички налични ви предохранителни
мерки,  бес  да  ги  пренебрегвате,  бес  да  отслабвате  самоконтрола и
вниманието си от точното им следване, бес да ви интересува какво
мислят другите и бес да се влияете от тяхното мнение, ако са бес да
внимават да останат чисти!
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Бъдете с будно съзнание в тия преходни времена и особено по
време на пандемията, която още е бес особена яснота как ще протече
в бъдеще.

Бъдете  много  точни  в  испълнението  на  Господните  Правила  и
Повели (Господните Заповеди и Закони)!

Бъдете бес осъждане!
Бъдете в положителен сънастрой – всички ваши мисли, чувства,

слова  и  дела  да  са  положителни  и  испълнени  със  Светлина  и
Божествена Любов!

 80 12 ноември 2020 г., от Падма Самбхава
Много неща има, които сте бес да сте ги чули, чели и научили, и

още повече, които сте бес да ги осъзнавате. Твърде много дори.
Но най-важното  е  да  сте  бес  осъждане  към себе  си  и  другите,

които  са  научили  много  по-малко,  отколкото  вие,  и  поради  тая
причина повече грешат.

Съхранете своя вътрешен Мир, чистотата на мислите, чувствата,
словата  и  делата  и  хармонията  си  с  Висшите  Небесни  Октави  на
Светлината и на тия хора им простете, а ако пожелаят, ги научете и ги
подкрепете по пътя на тяхното Просвещение.

 81 30 ноември 2020 г., от Свети Йоан Кръстител
Днес  и  утре,  и  вдругиден,  и  всеки  ден,  и  ден  след  ден  бъдете

добри, мили, вежливи, с уважение, внимание и грижа към всички, и
особено към ближните,  и с  Велика Божествена Любов към всички
Живи, Светли и Чисти същества и човешки Души, понеже сте Човеци
– Творение на Отца, по Неговия Обрас и Подобие.

 82 04 декември 2020 г., от Архангел Гавриил
Внимавайте със словото си,  тъй като силата му се  увеличава у

Живите, Светли и Чисти Души.
Бъдете дипломатични и говорете така, че да сте бес да засягате

никого,  тъй  като  сте  бес  да  сте  наясно  и  сте  бес  ясното  виждане
всъщност кой е той и представител на коя мрежа на илюзията е, и
колко  е  високо  в  йерархията  на  съответната  мрежа  на  илюзията.
Понеже във въплъщение на планетата дойдоха доста такива, които са
високо в йерархията на своята мрежа на илюзията и имат своите цели
и задачи да испълняват.

А  вашата  работа,  мили  деца  на  Светлината,  с  Живи,  Светли  и
Чисти Души, е  да сте бес осъждане към когото и да е, каквото и да
прави, та
 да оцелеете,
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 да минете с минимални поражения и щети прес всички преходни
Времена, Време и Полувреме

 и да  успеете  да  минете  прес  Портала  на  Великия  Преход,  и  да
продължите еволюцията си в Света на 6-тата човешка раса!

 83 10 декември 2020 г., от Единния Отец
Вършете нещата навреме,
та след това да сте бес съжаления относно пропуснатото,
което вече липсва как да се върне назад и поправи!

 84 13 декември 2020 г., от Великата Майка на Света
Мили  деца  на  Светлината  с  Живи,  Светли  и  Чисти  Души,

постарайте се с всички сили
и от все сърце и душа

 да оставате спокойни,
 бес осъждане, даване на оценки и коментари
 и много настрани, максимално колкото може повече, от каквито и

да са социални вълнения,
тъй  като  сте  бес  нужда  да  бъдете  наранявани  по  който  и  да  е

начин след това и вашите Души да страдат, и вашите физически тела
да осакатяват  и  да  съкращават престоя ви в  това  въплъщение или
направо да ви унищожават!

 85 21 декември 2020 г., от Падма Самбхава
Бъдете Добри, Всеопрощаващи и Мъдри.
Стойте далеч от всяка форма на агресия и насилие.
И спрете да осъждате на първо място самите себе си, а след това и

всички останали и най-вече тия, които са ви най-блиски и споделят
живота си с вас!

 86 22 декември 2020 г., от Господ Ланто
Отворете въсприятията си към Висшите Октави на Светлината!
Гледайте  Посланията-Картини  (на  сайт  ЕДИНЕНИЕ),  та  да

почнете да виждате красотата на всемира.
Слушайте природните мелодии, та да почнете да чувате гласа на

своята Висша Част и на Ангелите Небесни от Висшите Октави на
Светлината.

Съсредоточете се върху тишината и мълчете повече от всички, та
да увеличите Силата на Словото си и способността си да творите с
него нови, по-щастливи бъднини по отношение на себе си и своите
блиски и на ближните си сродни, Живи, Светли и Чисти Души.

21



Творете и сътворявайте в екип със Съществата на Светлината от
Висшите Октави на Светлината по-лек вариант на преминаване прес
новото преходно време, което вече почна да тече във вашето тук и
сега, от деня на Зимното слънцестоене (21.12.2020 г.).

 87 23 декември 2020 г., от Господ Сурия
В  23-тия  ден  посветете  целия  си  труд  –  и  работата  в

материалността, и работата в духовността:
 на  собственото  си  очистване,  колкото  се  може  повече,  от

отрицателната  карма,  от  вредоносните  програми,  кодировки  и
блокажи,  от  вредните  си  навици  и  от  устойчивите  отрицателни
състояния на съзнанието ви, насадени във вас от представителите
на  мрежите  на  илюзията  по  време  на  всичките  ви  въплъщения
досега,  и  освобождението  ви  от  техните  вредни  плодове  и
последствия;

 на очистването от всичко това и на един или двама ваши ближни,
които го желаят;

 и на превръщането в Светлина на отрицателната карма на милата
ви Майчица РАЙМА (Земя) и на Живия Живот на нея, а също и на
всички хора с Живи, Светли и Чисти Души.
И се трудете в Радост прес целия ден, като сте наясно колко важно

е това,  особено в края на годината,  когато става достъпна да бъде
превърната в Светлина отрицателната карма от цялата година!

 88 24 декември 2020 г., от Единния Отец
Всяка  негативност  прекратете  да  излъчвате  днес  и  утре,  и  във

всички Времена, Време, Полувреме и след това!
Това са много важни Мои Слова и Напътствие към вас, мили Мои

Живи, Светли и Чисти деца, и Правило относно начина ви на живот в
бъдеще, ако искате да оцелеете!

Това е Повелята на Новото Време, което настъпи!

 89 29 декември 2020 г., от Владичица Клер
Единния Отец даде нова Велика Милост и Ме упълномощи да ви

съобщя на всички вас, мили деца на Светлината с Живи, Светли и
Чисти Души, които сте във въплъщение на РАЙМА (Земята) в тоя
момент и  желаете  по-високоскоростно да  се  освободите  от  всичко
илюзорно в своите 4 нисши тела, на всички нива. Вие бихте могли да
четете  всеки  ден  Повелите  на  Виолетовия  Пламък  и  те,  освен  от
отрицателната ви карма, ще ви чистят вече и
 от вредоносните програми, кодировки и блокажи,  
 от вредните навици и  
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 от устойчивите отрицателни състояния на съзнанието,  
вложени  във  вас  от  Представителите  на  различните  мрежи  на

илюзията във всичките ви въплъщения досега!
Повелите на Виолетовия Пламък ще ви чистят и от вредоносните

плодове  и  последствия на  всичките  тия  три  групи  оцветена  и
изкривена ваша Божествена енергия, чрес която Представителите на
мрежите  на  илюзията  получават  достъп  до  вашите  храмове  да  ви
вредят по всякакъв начин, и много често успяват да го направят!

 90 30 декември 2020 г., от Владика Иларион
Живейте  в  испълнение  на  Господните  Повели  и  Правила

(Заповеди и Закони) и се Покайвайте пред Господа относно всичко,
което сте съгрешили във всичките ви въплъщения досега, дълбоко,
искрено и пълно, от все сърце и Душа, винаги, когато нещо „лошо“ ви
се случи, включително и когато се разболеете от каквото и да е, та да
добрувате в бъдеще във всички Времена, Време, Полувреме и след
това вие и вашите деца, и всички останали ваши потомци!

А в случай, че искате по-високоскоростно исцеление или решение
на  вашия  проблем,  направете  оброк  пред  Господа  и  след  това
живейте, бес да го нарушавате до края на текущото ви въплъщение.
Например кажете:

„Господи, исцели ме от ….., а ас се обричам пред Теб, че спирам
да пуша от тоя момент, докато съм в това въплъщение!“
Или  кажете,  че  спирате  да  пиете  алкохол,  да  нагрубявате
блиските си и т.н. – кой каквото реши и е наясно, че в това нещо
греши.

 91 05 януари 2021 г., от Богинята на Божествените Усърдие
и Постоянство
Подсилете  Усърдието  и  Постоянството  си,  та  да  довършвате
всяка ваша работа, която е добра от Господна гледна точка, до
успешен край. И колкото повече го правите, толкова по-готови
ставате  да  се  присъедините  към  хората  в  Света  на  6-тата
човешка раса!

 92 06 януари 2021 г., от Господ Елисейя
Повече пъти повтаряйте на Единния Отец колко много Го Любите

и Му отправяйте Божествената си Любов, когато сте насаме. И Му
благодарете  относно  всичко  –  бес  условия  и  бескористно,  бес  да
имате нещо конкретно предвид.  А просто Му благодарете относно
всичко,  гласно,  с  „Благодарствена  Слово-Формула  към  Единния
Отец“, употребата на която повдига човека в Духа:
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Благодаря Ти, Господи, относно вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, относно всичко, което се случва!
Благодаря Ти, Господи, относно всичко ас сега и винаги,  и във

всички Времена, Време, Полувреме и след това!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа,  с  цялата си Божествена Любов,

Мили Татко Единни!
(Поклон)

 93 07 януари 2021 г., от Йоан Прелюбимия
Любете друг друга с Божествена Любов най-чиста и свята, когато

почувствате,  че  ви отговарят с  такава!  Понеже това е  най-силният
ориентир, че насреща ви е Същество на Светлината като вас!

 94 11 януари 2021 г., от Вселенския Будда
Испълнете се със Смирение, Дълготърпение и Вяра в Господа и в

Съвършенството на Неговия Промисъл! И в положителен сънастрой
приемайте всичко, понеже то е най-доброто от Господна гледна точка
по отношение на тоя миг от вечността, в който живеете във вашето
тук и сега, и по отношение на всеки миг от всички Времена, Време,
Полувреме и след това.

 95 12 януари 2021 г., от Единния Отец
Постоянно се самонаблюдавайте и в случай че нещо у вас е бес да

ви  харесва,  Ме  поканете,  искрено  поискайте  и  помолете  да  бъде
превърнато в Светлина. И след това Ми благодарете и Божествената
си Любов Ми отдавайте всеки ден, докато се прекрати всяко негово
(на това нещо) илюзорно проявление.

 96 13 януари 2021 г., от Господ Сурия
Охранявайте се от хората, които са исгубили своята чистота и са

обладани от новата мрежа на илюзията, като сте бес да общувате с
такива.  А  ще  сте  наясно  кои  са  такива,  като  подсилите  своята
наблюдателност  и  откриете  след  среща  с  кои  точно  хора  на
следващия ден се чувствате зле! Това ви е ориентирът.

 97 16 януари 2021 г., от Господ Елисейя
Охранявайте се на първо място от собствената си отрицателност, а

също и от каквито и да са илюзорни мисли, чувства, слова и дела,
понеже  те  тровят  всичките  ви  4  нисши  тела  и  така  се  съкращава
отреденото ви време на живот в това въплъщение.

 98 19 януари 2021 г., от Ланело
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Когато испаднете във финансови затруднения, най-важното е да
сте  бес  притеснения  как  да  преживявате  и  да  оставите  всичко  в
Господните ръце! А вашата грижа е да прекратите всички странични
расходи и да потребявате и плащате само това, което е във връска с
оцеляването ви и с плащането на дълговете, ако имате такива, малко
по  малко,  всеки  месец.  Това  е  нещото,  което  да  правите  в  такъв
момент и то е с най-висок приоритет.

 99 20 януари 2021 г., от Господ Санат Кумара
Когато имате нужда от подкрепа или помощ Свише да ви се даде,

погледайте  някое  от  Посланията-Картини,  качени  на  сайт
ЕДИНЕНИЕ или отпечатани от там. И докато го гледате, кажете:

„Покайвам  се,  Господи,  от  все  сърце  и  Душа,  относно  всичко,
което съгреших, че така се подредих и сега се чувствам зле, тъй като
… (напр.  се разболях/съм бес достатъчно пари/съм безработен или
безработна и т.н.).

Прости ми, Господи, и ме Опрости, и ме подкрепи, и ми помогни,
та да спра вече така да греша, мили Татко Единни, и да се оправи на
100% ситуацията при мен по най-добрия от Твоя гледна точка начин!
Благодаря  Ти,  Господи,  относно  Опрощението,  подкрепата  и
помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа,  с  цялата си Божествена Любов,
мили Татко Единни, и Ти я отправям тук и сега!“

 100 21 януари 2021 г., от Пресвета Богородица
Бъдете в Радостта!
Бъдете Бодри и Будни!
И бъдете уверени,  че когато някой ваш най-ближен – мъж или

жена, си отиде от вас, тъй като е приключило неговото въплъщение,
това е най-доброто по отношение и на него, и на вас. Понеже много е
вероятно да се срещнете отново, и то много скоро, в следващото му
въплъщение,  отново  най-блиско  до  вас!  И  струящата  помежду  ви
Божествена  Любов  е  най-сигурният  ориентир,  че  това  е  вашият
ближен – той или тя!

 101 26 януари 2021 г., от Единния Отец
Бъдете  равни  –  бес  силни  исблици  на  радост  и  тъга,  на

положителност или отрицателност по отношение на каквото и да е! А
пребъдвайте в тиха радост, умиротворение и единение с цялото Ми
Творение.  Понеже и  най-слабата  идея  ви  липсва  представители на
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колко енергийни мрежи на илюзията има на планетата ви в момента и
на какво са способни те!

Само едно ще ви кажа – има и такива, които отнемат и консумират
с лекота енергията на човека до тях, каквато и да е тя – положителна
или отрицателна, щом човекът я проявява външно!

 102 27 януари 2021 г., от Господ Елисейя
Подгответе се предварително добре и живейте така, че да сте бес

притеснения относно каквото и да е, когато настанат тежки времена.

 103 30 януари 2021 г., от Маха Чохан
Повече  време  отделяйте  да  се  грижите  да  сте  Сдрави  на  Дух,

Душа и тяло предварително, преди да е станало късно и да се появи
болест на тялото или на Душата, понеже, ако това се случи, след това
много повече време ще пропилеете и много повече усилия ще са ви
нужни, докато се въстановите напълно!

Липсата на сдрав труд – физически или интелектуален, води до
болести  на  тялото,  а  липсата  на  работа  в  духовността  –  на
усъвършенстване в Бога, т.е. на сближаване с Духа у вас – с вашата
Висша Част, води до болести на Душата. И тая липса може да е от
поредица въплъщения, включително и от настоящото, до тоя момент,
и се коригира с много сдрав труд във всички тия направления. Дойде
времето да го направите.

 104 02 февруари 2021 г., от Единния Отец
Работете в Радост, а в случай че сте бес Радост, се обърнете към

Мен  да  ви  подкрепя  и  бъдете  готови  да  Ми  благодарите  и
Божествената си Любов да Ми отправите по отношение и на най-
малкото добро, което ще ви се случи, тъй като така ще ви се върне
Радостта!

Само труд,  полаган с  Радост,  с  желание и  с  внимание,  та  да  е
доброплодотворен в Светлинната мрежа, е Карма-йога труд, който ви
сдобива с нова Блага карма! А тя – Благата карма, ви е нужна, та да
оцелеете и да успеете да преминете прес Портала на Великия Преход
в  Света  на  6-тата  човешка  раса.  Понеже  именно  чрес  Благата  си
Карма можете да получите, повече помощ и подкрепа Свише в случай
на спешна нужда, исцеление и спасение!

 105 17 февруари 2021 г., от Единния Отец
Каквото и да правите, правете го от все сърце и Душа!
Влагайте най-доброто от себе си в предмета на своя труд!
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Стремете се тая работа Радост да ви носи и удовлетворение и на
Душата ви да е спокойно – че вършите точно това, което е потребно,
че го правите най-висококачествено и че то носи добри плодове!

 106 18 февруари 2021 г., от ГоспоG дна Атина Палада
Наблюдавайте внимателно, когато се почувствате зле и обърнете

внимание какво точно правите в момента,  какви са вашите мисли,
чувства, слова и дела, а също и тия на околните ви хора и кои са те.
Обърнете  внимание  какво  сте  правили  и  преди  това.  И  вписвайте
всички тия случаи – и това, което сте вършили него ден, и това, което
сте вършили предходния ден. Когато това го направите достатъчно
пъти, ще ви стане ясно чрес кого/какво ви се вреди и ще можете да
направите нужното, та да се прекрати тая вреда!

 107 22 февруари 2021 г., от Господ Сурия
Прелюбими деца на Светлината с Живи, Светли и Чисти Души!
По време на всяко 23-то число бъдете в строг пост* както откъм

храна, така и откъм мисли, чувства, слова и дела, и още повече дори,
отколкото  постенето  с  храна,  та  да  сте  в  състояние  да  натрупате
колкото се може повече Блага карма в тоя ден.

Тая  Блага  карма  след  това  ще  се  употребява  по  отношение  на
вашето Оцеляване, Исцеление, Спасение, Добруване и Въснесение в
Света на 6-тата човешка раса на тая планета РАЙМА, в тия ви четири
нисши тела и в това въплъщение!

* Строг пост:
1) по отношение на храната се има предвид хранене единствено с

растителна храна бес добавяне на допълнителна растителна мазнина,
отколкото съдържат самите плодове, зеленчуци и растителни варива;
2) по отношение на мислите,  чувствата,  словата и делата – има се
предвид строго самонаблюдение и контрол над тях, та да са исцяло от
и в Светлинната мрежа. Препоръчва се мълчание почти пълно в тоя
ден и сведено до абсолютния минимум общуване със странични хора
и бес никакво посещаване на интернет пространството.

 108 23 февруари 2021 г., от Господ Елисейя
Спрете да обръщате внимание на илюзията, която ви кара да се

чувствате  ощетени,  самотни,  тъжни,  онеправдани,  нещастни  и
каквото и да е друго, което ви потиска и подтиква да прекъснете да
работите! Това са чужди, външни мисли и чувства и те са ви много
вредни, тъй като ви лишават от блага карма и от радостта от труда и
ви отнемат положителния сънастрой, и ви провокират да осъждате!
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А осъждането  е  още  по-голямо  зло,  тъй  като  каквото  осъдите,
такова  на  главата  ви  идва  и  в  живота  ви  почва  да  се  проявява  и
отрицателна  карма  да  ви  сътворява,  и  имунитета  ви  срива,  и
сърдечната ви чакра блокира, и още ред други вреди!

И почнете в такива моменти още повече,  по-високоскоростно и
по-качествено да се трудите, бес да мислите относно своите „неволи“.
И докато продължавате да се трудите, те ще исчезнат, все едно не са
били!

 109 24 февруари 2021 г., от Моисей
Прекратете испълнението на стария Закон „Око за око и зъб за

зъб“.
Добродетелни бъдете, та да Добрувате.
Чистотата си докрай съхранете, та да сте част от Живия Живот на

тая планета.
Всеопрощаващи,  Дълготърпеливи  и  Смирени  бъдете,  та  да

преминете в Света на 6-тата човешка раса и да го населите.
Покайващи  се  пред  Единния  Отец  бъдете  и  Любящи  –

преиспълнени с Почит, Уважение и Божествена Любов бъдете, та да
пребъдвате  в  Светлината  и  да  достигате  до  все  по-висши нива  на
финия план!

 110 01 март 2021 г., от Конфуций
Дойдох да повторя с други думи вече реченото от мен, толкова

важно е то!*
Живейте  така,  че  да  сте  бес  да  правите  повече  впечатление  на

представителите на мрежите на илюзията, отколкото ви се получава
по принцип, когато сте бес да правите каквото и да е.  Отработете
прикритието си и бъдете бес да испъквате сред всички наоколо ви във
времето,  в  което  живеете  тук  и  сега,  и  още  повече  в  бъдеще,  по
времето на това, което предстои до преминаването ви прес Портала
на Великия Преход в Света на 6-тата човешка раса на тая планета.

*Виж Мисъл 17 от 01.07.2020 г. от Конфуций.

 111 10 март 2021 г., от Орфей
Добре би било, когато човек слуша или пее песни, да е особено

внимателен какви са техните слова – да са такива, които отвеждат в
Светлинната мрежа. А също и мелодията да е такава, че да носи и тя
Радост на Душата вместо мъка и печал или напрежение и стрес.

Понеже, ако словата са илюзорни, по време на пеене или слушане
на  тая  песен  Божествената  енергия  на  слушателите  и/или
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испълнителите отива в тия мрежи на илюзията, чиито представители
я испълняват и/или са написали текста и/или мелодията.

А  когато  мелодията  носи  печал,  Душата  на  слушателя  и
испълнителя испада в депресия, а когато мелодията носи напрежение,
в  тоя  момент  Представителите  на  мрежите  на  илюзията  вкарват
много лесно всякакви видове страхове в Душата на човека, който я
слуша или пее!

 112 01 април 2021 г., от Единния Отец
Мили Мои деца с Живи, Светли и Чисти Души!
Набавете  си  всички  съставки  на  Спокойствието  и

Умиротворението, като промените вътрешния си сънастрой така, че
 да сте Ми дълбоко Благодарни по отношение на всичко,
 да сте с Божествена Любов най-силна към Мен
 и с Вяра най-голяма в Мен,

та да сте Сдрави, Доброплодотворни и Благополучни!

 113 03 април 2021 г., от Пресвета Богородица
Прелюбими мои с Живи, Светли и Чисти Души!
Съботата  е  ден,  отреден  да  отдавате  почит,  благодарност  и

Божествена Любов на вашите блиски сродници от и в Светлинната
мрежа, които са направили прехода.

А на следващия ден, в неделя, след като вече сте почели вашите
родоначалници и други починали най-ближни хора, е денят, в който
да почетете Бога в себе си – вашата Висша Част, вашия Отец Небесен
– Господ Алфа, и Единния Отец. И да отредите на Господа тоя ден, та
да  ви  е  след  това  Свише  благословен  и  наспорен  всеки  ден  от
следващата седмица!

 114 05 април 2021 г., от Елохим Мир
Помислете,  преди  да  се  дразните,  гневите  и  крещите,  дали  си

струва  сами  себе  си  на  растерзание  да  подлагате  и  Душата  ви  да
страда!

Седнете и се успокойте.
И на помощ Ме поканете да дойда и да умиротворя вашата Душа.

 115 26 април 2021 г., от Архангел Михаил
Бъдете бдителни относно капаните на илюзията и внимавайте да

сте в точно испълнение на човешките закони и Господните Правила,
та да сте бес да давате основание на представителите на мрежите на
илюзията да ви нападат и да ви исчерпват енергията, като ви правят
да се чувствате нещастни, в опасност и негативни по който и да е
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начин. И да се налага да ме викате на помощ, понеже, ако вие самите
с поведението си сте дали повод на представителите на мрежите на
илюзията да ви атакуват, е по-трудно да ви се помогне след това!

 116 01 май 2021 г., от Владика Иларион
Погледнете  се  в  очите  на  околните  и  ще  станете  наясно  дали

имате нужда от лечение или сте добре.
В случай че когато ви видят, хората ви се усмихват и радостно ви

приветстват, това е сигурен белег, че сте сдрави на Дух, Душа и тяло.
В случай че когато ви видят, хората се мръщят или отбягват да ви

погледнат  в  очите,  или  направо  се  обръщат  настрани,  тогава  е
наложително  да  се  попитате  кое  у  вас  не  е  наред  и  какво  трябва
спешно да оправите, та да въстановите сдравето си, докато все още
можете да го сторите бес чужда помощ и подкрепа и по най-лекия
начин!

 117 12 май 2021 г., от Свети Константин Кирил Философ
Очистете речта си от всяко илюзорно присъствие в нея.
Очистете Словото си от всичко излишно.
И по-мъдри ще бъдете!

 118 15 май 2021 г., от Владика Мория
Испълнете се с уважение, равност и благост и ги проявявайте в

отношението  си  към  всеки,  който  се  държи  зле  с  вас,  дразни  ви,
ощетява ви, пречи ви по който и да е начин и т.н., та да се съхраните
сдрави в  идващите времена и да  увеличите и преумножите своите
Сила и Мощ Божии, вместо да ги намалите!

 119 17 май 2021 г., от Владика Кут Хуми
Почистете  пространството  около  вас  от  всичко  вредоносно,  от

застояли вещи и от собствената ви енергия на вашите отрицателни
мисли, чувства, слова и дела, като го испълните (пространството) със
Светлина,  Чистота  и  положителни  мисли,  чувства,  слова  и  дела,
пребивавайки  във  Висшите  енергии  на  Радостта,  Благостта  и
Божествената Любов!

 120 19 май 2021 г., от Моисей
Помнете,  че  най-големите  испитания  Господ  допуска  да
преминете посредством най-ближните си. И бъдете готови да го
приемете с благодарност и с Божествена Любов към Господа и
към  тях  и  бес  никакво осъждане  и  каквито  и  да  са  други
отрицателни мисли, чувства, слова и дела!
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Тогава  по-скоро  и  с  по-голяма  лекота  ще  се  освободите  от
кармичните и всякакви други окови, които ви свързват с тях.

 121 18 май 2021 г., от Архангел Гавриил
Когато сам Единният Отец чрес частичка от Своето Присъствие

ви съобщи нещо, отнасяйте се с най-голямо уважение и почит към
Него и с цялата си Божествена Любов! И испълнявайте много точно
реченото ви, та да оцелеете и да сте добре! Понеже всичко, което ви
се дава Свише, точно поради тая причина ви се дава.

 122 24 май 2021 г., от Великата Майка на Света
Мили деца на Светлината, пребивавайте по-често сред природата

и вървете пеша. Особено тия от вас, които работят седнали по доста
часове.

Човекът е така устроен, че е сдрав, когато ходи пеша, а не когато
се застоява на едно място и се придвижва по който и да е друг начин!

 123 26 май 2021 г., от Елохим Мир
Престанете да се страхувате и притеснявате от каквото и да е и се

оставете  исцяло  в  Господните  ръце!  Отдайте  Добруването  си  на
Единния Отец и ще получите много повече, отколкото всичките ви
желания  и  очаквания  накуп!  Тогава  ще  се  успокои  и  умиротвори
вашата Душа и ще се исвисите в Духа!

 124 31 май 2021 г., от Пресвета Богородица
Понякога  е  по-важно  човек  да  прояви  силна  Вяра  в  Единния

Господ Бог Творец и Съсдател на Небесата, отколкото което и да е
друго  Божествено  качество,  тъй  като  така  може  да  бъде  спасен  в
последния момент! И невъзможното да стане реалност!

 125 01 юни 2021 г., от Великата Майка на Света
Честит ден на  детето,  мили мои деца с  Живи,  Светли и  Чисти

Души!
В днешния ден би било добре всеки от вас сам себе си и всички

други деца да дари с Радост, като се радва на природата, на Живия
Живот и на Майчицата РАЙМА. И да им отдава своите Благодарност
и  Божествена  Любов,  а  също и  на  своята  Висша  Част,  на  Господ
Алфа,  на  Единния  Отец  и  на  всички  останали  Същества  на
Светлината от Висшите октави на Светлината.

Радвайте се, ликувайте и Почит отдайте на всички тях!

 126 05 юни 2021 г., от Единния Отец
2021-ва година ви е дадена, та да успеете да се сънастроите с по-

висшата  енергетика  и  вибрация  на  Света  на  6-тата  човешка  раса,
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където предстои да премине всеки от вас, който е с Жива, Светла и
Чиста Душа и се исвиси до нужното ниво.

Направете всичко въсможно, та да успеете!
Можете го, стига да Осъснаете, че това е най-важното нещо във

вашия живот в това време.

 127 12 юни 2021 г., от Владика Иларион
Мислете  относно  своето  Сдраве,  преди  да  има  нужда  да  го

правите, като живеете Добродетелно, Благочестиво и в Единение с
Живия Живот!

 128 14 юни 2021 г., от Господ Майтрейя
Погрижете  се  да  бъдете  точни  в  испълнението  на  поетите

ангажименти и винаги се отплащайте добре и с Добро на тоя, който
ви е подкрепил и ви е помогнал в труден момент!

 129 15 юни 2021 г., от Владика Мория
Пребивавайте в Чистота и Въздържание от вредоносните неща, та

да сте в състояние да посещавате Висшите октави на Светлината и да
получавате  на  фин  план  Напътствия  от  своята  Висша  Част,  от
Учителя си и от всички Нас – Съществата на Светлината, когато ни
поканите, искрено поискате и помолите да ви подкрепяме по Пътя
към Бога и към Отца!

 130 16 юни 2021 г., от Великия Божествен Направляващ
Помнете, че винаги от злото проистича Добро, когато веднага щом

се случи нещо лошо, поблагодарите на Единния Отец и Му отправите
Божествената си Любов!

 131 18 юни 2021 г., от ГоспоG дна Атина Палада
Добре би било всеки от вас да усвои поне едно умение – такова,

което му носи Радост, и да го върши сам, със собствените си ръце, бес
помощта на машините!

 132 20 юни 2021 г., от Пресвета Богородица
Днешната  работа  работете  днес,  а  утрешната  –  утре  и  в  никое

друго  време,  понеже ви  се  дава  помощ Свише и  охрана,  когато  я
вършите в точно определения момент!

А в случай че самоволно я отложите, след това има опасност да се
натъкнете на всякакви пречки и усложнения, тъй като я правите сами
и представителите на мрежите на илюзията имат по-лесен достъп до
вас.
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Ако закъснеете, я вършите в друго енергийно време, отредено да
правите  нещо  друго  тогава,  което  е  Божествено  наспорено  и
охранявано Свише в същия тоя момент.

Вие сами определяте как да живеете и работите и колко да сте
успешни:
 дали да сте на гребена на вълната и всичко да ви се удава с лекота

и  да  се  случва  по  най-добрия  начин  –  Божествено  и  Господно
определено, отредено и наспорено, и Творческата ви енергия, сила
и мощ да растат,

 или  да  попадате  едно  след  друго  в  различни  водовъртежи,  да
расходвате  свръх  усилия  и  да  вършите  работата  си  с  цената  на
големи енергозагуби, влошено качество и минимална или никаква
блага карма, тъй като при толкова трудности, спънки и истощение
липсва как да работите в Радостта и трудът ви да е Карма-йога!

 133 24 юни 2021 г., от Господ Сурия
Направете  така  животът  ви  да  тече,  че  когато  вечер  лягате  да

спите, да сте доволни от себе си и от свършеното прес деня!
И  да  поблагодарите  на  Господа,  че  ви  се  е  наспорявал  Свише

трудът.
И  на  Архангел  Михаил,  и  на  Ангелите-Охранители  да

благодарите, че ви охраняват денонощно.
И на всички тях да отправите Божествената си Любов!

 134 25 юни 2021 г., от Будда Вайрочана
Богати, дълголетни и успешни сте,  когато сте добре енергийно,

понеже тогава
 сте работоспособни и финансовият поток към вас се усилва,
 и сдравословно се подобрявате,
 и Божествената ви Любов се усилва, а това ви дава най-силната

охрана, тъй като представителите на мрежите на илюзията са почти
бес  въсможност  да  ви  вредят,  особено  в  случай,  че  живеете
добродетелно и в испълнение на Господните Повели и Правила.

 135 28 юни 2021 г., от Падма Самбхава
Направете мислен кръг около себе си от бяло-огнена Светлина и

тогава почвайте своето Служение/своята работа в Духовността, които
и Духовни практики да правите, стига те да са добри от Господна
гледна точка и да имат добър ефект по отношение на Живия Живот и
планетата,  и  да  са  в  съгласие  и  в  испълнение  на  Промисъла  на
Единния Отец.
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Тогава  охраната  ви  се  усилва  и  се  облекчава  работата  на
Ангелите-Охранители, и те могат да ви охраняват след това в много
по-голяма степен! И вие ще го почувствате!

 136 29 юни 2021 г., от Владичица Нада
Потърсете и намерете точния човек,  с  когото да се движите по

Пътя към Дома в Реалния свят на Бога.
Който търси, намира!
Който поиска, му се дава!
Който се отправи, достига!

Бележка от Росица Авела:
Който търси, намира – тоя човек, който е най-добър от Господна

гледна точка, та да се достигне целта.
Който поиска, му се дава – като покани, искрено поиска и помоли

подкрепа и помощ Свише да му се даде.
Който се отправи, достига – когато има верен другар до себе си,

който:
да го удържи на Пътя, ако се подхлъзне встрани,

и да му помогне да се вдигне и да продължи, ако се спъне и падне,
и да го утеши,

и да му вдъхне нови сили, ако се умори,
а ако испадне в униние да го ободри,
и да се радва с него, когато се придвижва добре!

 137 30 юни 2021 г., от Владика Иларион
Радвайте се, когато работите, каквото и да е, прес цялото време,

докато  работите,  тъй  като  тогава  трудът  ви  съсдава  блага  карма,
която се  употребява да  бъдете  исцелявани –  всичките ви 4  нисши
тела, на всички нива!

А когато сте сдрави, тогава благата ви карма се употребява да се
увеличава  и  усилва  творческата  ви  енергия,  която  ви  прави  по-
успешни финансово, когато имате повече от нея, тъй като трудът ви
става по-качествен, от по-висш порядък, и е по-скъпо платен. Понеже
ви се отварят нови врати, финансовият поток се усилва към вас и вие
можете да почнете да печелите повече.

 138 01 юли 2021 г., от Гуан Ин
Мили  хора  с  Живи,  Светли  и  Чисти  души,  радвайте  се  и

благодарете,  и  Божествена  Любов  отправяйте  към  Единния  Отец,
когато ви е  най-тежко и трудно.  Когато се обърнете с  Божествена
Любов  към  Господа  и  с  приемане  на  това,  което  се  случва,  и
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продължавате да сте устремени към Бога и с Вяра, благодарност и
Божествена Любов към Единния Отец, получавате Дарове Свише.

И тия Дарове исцяло премахват ефекта от нанесената ви вреда, и в
пъти по-добре ставате, отколкото сте били преди това!

 139 02 юли 2021 г., от ГоспоG дна Атина Палада
Съхранете Радостта си, каквото и да се случва, та да оцелеете! И

вкарайте в употреба всички достъпни вам способи и средства, та това
да се случи: рисувайте, пишете стихове, пейте.

Всеки ден, в края на деня пишете кратки текстове – какво ви е
донесло радост прес деня, какво най-важно се е случило, какво сте
постигнали.  И  когато  ви  стане  бесрадостно,  седнете  и  ги  четете,
докато се умиротворите.

 140 03 юли 2021 г., от Господ Майтрейя
Когато трябва да сте будни и да работите, а някой на фин план

прави  така,  че  много  да  ви  се  приспива  и  това  пречи  на  вашата
работа, и се чувствате отпаднали и бессилни, тъй като в момента, в
който дори и един миг да задремете, ви се отнема голямо количество
енергия,  тогава  макар  и  10-15  минути  да  е,  но  прочетете  нещо
интересно и смешно – важното е да се рассмеете! И доспиването ви
ще исчезне веднага, и ще сте бодри доста дълго време след това.

 141 04 юли 2021 г., от Господ Шива
Очаквайте и най-неочакваното, бъдете готови да го приемете и да

останете равни, т.е. да съхраните енергийния си потенциал и ниво, и
да сте с благодарност и с цялата си Божествена Любов към Единния
Отец.

 142 17 юли 2021 г., от Бабаджи
Работата ви е лека, когато я работите с желание, и радост ви носи,

когато я вършите високоскоростно и качествено.
Понеже,  като  работите  на  високи  обороти,  от  вас  се  раскачат

представителите на мрежите на илюзията, ако е имало такива, които
са се специализирали да ви пречат и да ви е трудно и тягостно да
работите,  и  да  се  трудите бес желание,  тъй като тогава енергията,
която влагате, се оцветява от тая отрицателност и им става достъпна
да я консумират.

А като работите качествено, давате Божествен пример на всички.
Това преумножава вашата творческа енергия и блага карма.

Тогава  Душата  ви  почва  да  се  радва  и  ликува  и  се  усилва
желанието ви да се трудите, а от това ви става леко, като работите!

35



 143 18 юли 2021 г., от Владика Мория
Народната мъдрост гласи, че „трудът краси човека“.
До вас обаче е достигнала само част от тая Мъдрост. Тя е:
„Трудът краси човека, а работата, свършена качествено и навреме,

го подмладява и обогатява.“
Понеже тогава човекът натрупва блага карма, която се употребява

той да бъде исцелен и клетките му да бъдат регенерирани, финансово
да е благополучен и Духовно да е във връска с все по-висши нива на
Висшите  октави  на  Светлината.  Всеки  път  благата  му  карма  се
употребява  според  нуждите  на  момента  –  било  то  да  се  укрепи
Сдравето на човека на Дух, Душа и тяло, да се усили финансово или
Духовното му придвижване да се подкрепи, облекчи или ускори.

И колкото повече и от все сърце се труди човекът, по-жив става и
по-красив  и  одухотворен,  тъй  като  и  Душата  му  се  раскрасява  от
енергията на Живота, която също му се преумножава, докато работи с
желание!

 144 19 юли 2021 г., от Богиня Гуан Ин
Напишете си списък с всичко, което имате да вършите както прес

деня,  така  и  прес  следващите  дни.  Испълнявайте  дейностите  една
след друга, като се учите да прекъсвате някоя, в случай че ви се пречи
да я  испълните,  и  почнете  внезапно испълнението на  някоя друга,
дори и да е било първоначално предвидено да я испълнявате в друг
час от деня или дори в друг ден!

Това е най-милосърдното и състрадателното ви поведение както
към самите  вас,  така  и  към ближните  ви,  тъй  като  ще  вършите  с
лекота  винаги  онова,  което  е  най-малко  очаквано  и  бес  да  е
предварително  планувано.  Понеже  испълнението  на  плануваните
предварително дейности много често е съпроводено със специални
изненади, подготвени също предварително от илюзията, целящи да ви
провалят  или  направят  малко  успешни,  да  ви  нервират  и  отнемат
колкото се може повече от енергията, докато се опитвате да оправяте
настъпилата бъркотия!

 145 20 юли 2021 г., от Пресвета Богородица
Мили Мои деца с Живи, Светли и Чисти Души!

Винаги,  когато  станете  от  сън,  отправяйте  благодарност  и
Божествената си Любов към Единния Отец и Го поканете, искрено
поискайте и помолете да ви Благослови, както Той отреди.
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Това  ви  дава  най-силната  охрана  и  е  най-важната  ви  работа  в
Духовността, която да вършите както във вашето тук и сега, така и в
бъдеще, и още повече дори!

 146 31 юли 2021 г., от Падма Самбхава
Винаги  обмисляйте  добре  какъв  срок  ще  определите,  преди  да

кажете, че ще направите дадено нещо. Бъдете бес да давате срокове,
та да ви се пречи по-малко, докато го правите. Най-добрият отговор е,
че ще го направите колкото може по-скоро и че ще съобщите, когато
е готово.

 147 02 август 2021 г., от Богиня Гуан Ин
Бъдете с  Милосърдие и Състрадание най-големи към себе си –

към  своята  Душа!  И  я  охранявайте  постоянно  от  всякакъв  вид
негативност, от прекомерни отрицателни емоции и исблици, та да сте
Сдрави и да може да подкрепяте и своите ближни.

Едва тогава може да сте милостиви и състрадателни към другите
хора, към който и да е! Понеже в противен случай сте лицемерни към
Бога и пред Господа! И ако вие сте зле, липсва как да помогнете и
подкрепяте другите, а само ще им вредите още повече в опитите си да
им  „помагате“  и  това  е  всичко  друго,  но  не  и  Милосърдие  и
Състрадание към тях!

 148 03 август 2021 г., от Владика Кут Хуми
Намерете  какво  да  подхванете  да  работите  –  това,  което  носи

покой на вашата Душа и ви е леко и радостно, докато го работите.
Това е сигурен белег, че това е най-добрата от Господна гледна точка
по отношение на вас работа в тоя момент и е бес да ви обременява
кармично.

 149 04 август 2021 г., от Владичица Нада
Подкрепяйте  се  едни  други  и  сплотени  помежду  си  бъдете,  та

еволюцията си успешно да продължите.
Мотото  „И  сам  воинът  е  воин“  все  още  важи,  но  бес  да  е

достатъчно вече, та да оцелеете в това, което предстои.

 150 05 август 2021 г., от Господ Шива
Бъдете готови по отношение на всичко, каквото и да се случи.
Бъдете гъвкави.
Бъдете  постоянно  с  Благодарност  и  Божествена  Любов  към

Единния  Отец  и  се  оставете  в  Неговите  ръце  –  себе  си  и  своите
ближни.
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 151 13 август 2021 г., от Единния Отец
Исвисете се до Висшите октави на Светлината и пребъдвайте там

поне  веднъж  дневно,  колкото  можете  повече  време.  Това  ви  дава
охрана  от  по-висше  естество  в  останалата  част  от  денонощието,
когато сте потопени в илюзията на материалния свят.

 152 16 август 2021 г., от Прелюбимата Порция
Спрете да мислите кой е прав и кой греши, тъй като сте бес яснота

как стоят нещата от Господна гледна точка и понеже, в случай че го
правите, вие съдите. А като съдите – пречите на Господа да го прави,
и то много по-добре и справедливо от вас. Когато вие съдите, това е
вмешателство в делата Господни и в Промисъла Господен. Така се
товарите  с  отрицателна  карма  директно  към  Господа  и  това
съкращава времето на престоя ви в това въплъщение.

 153 15 септември 2021 г., от Единния Отец
Мили Мои деца на Светлината с Живи, Светли и Чисти Души,

добре е постоянно да увеличавате творческата си енергия, а това се
случва,  когато  все  повече  творите  и  сътворявате  това,  което  ви
диктува  сърцето  и  ви  носи  радост  на  Душата.  С  прекрасни
Божествени примери испълвайте живота си и вашия свят.  Колкото
повече, толкова по-добре.

 154 20 септември 2021 г., от Владика Кут Хуми
Всеки ден отделяйте време да обливате с Божествената си Любов

Единния  Отец, Господ Алфа – вашия Отец Небесен, и Висшата си
част, а също и Живия Живот на тая планета и нея самата също. И това
да ви се превърне в начин на живот!

 155 02 октомври 2021 г., от Пресвета Богородица
Мили мои деца на  Светлината  с  Живи,  Светли и  Чисти Души,

отправяйте  своята  Божествена  Любов  към  своите  майки  и  ги
обливайте  с  нея  всеки  ден  –  и  тия  майки,  които  са  още  във
въплъщение, и тия, които вече са го напуснали!

По тоя  начин всеки от  вас  подсилва  своята  майка,  когато  тя  е
Същество  на  Светлината,  и  ѝ  дава  шанса  и  тя  на  свой ред  много
повече да му помага и да го подкрепя в живота. А в случай, че вашата
майка по своята същност е представител на която и да е от мрежите
на илюзията, като ѝ отправяте Божествената си Любов, вие блокирате
вредното  ѝ  влияние  и  увеличавате  своя  собствен  шанс  да  сте  по-
щастливи в живота.

 156 03 октомври 2021 г., от Единния Отец
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Живейте така, че като си легнете вечерта, да сте доволни от това,
което сте свършили прес деня. На Душите ви да им е леко и да ви
испълва  чувството  на  добре  свършена  работа,  която  е  Божествен
пример, който сте вложили в тоя свят.

 157 04 октомври 2021 г., от Господ Сурия
Дишането по точно определен начин може да облекчи и улесни

живота ви.
Поемете  дълбоко  колкото  можете  повече  въсдух,  дръжте  го

колкото можете повече и много бавно го исдишайте. А веднага след
това на-правете три кратки вдишвания и исдишвания.

Повторете  това  упражнение  10  пъти,  като  се  съсредоточите
единствено  върху  начина  на  дишане,  докато  го  правите,  бес  да
мислите каквото и да е друго.

Това дихателно упражнение е благотворно и може да ви помогне,
когато  сте  болни,  уморени,  нервни,  под  стрес,  расдразнителни,
ядосани,  а  също  и  когато  сте  разконцентрирани,  апатични,
депресирани,  бес  да  ви  се  работи  каквото  и  да  е  и  т.н.,  т.е.
отрицателно настроени по който и да е начин.

Правете го колкото пъти на ден желаете според нуждите ви, но
най-много по един път на един час и не повече! И едва когато истече
1 час, можете да го правите отново.

 158 10 октомври 2021 г., от Господ Шива
Освободете  се  от  всичко  непотребно,  което  е  бес  да  ви  върши

работа,  или  сменете  предназначението  му  и  почнете  да  го
употребявате по друг начин.

Освободете се от боклука и мръсотията, от хаоса и безредието, от
инертността и примиренчеството.

Така ще се Освободите от енергията на застоя и разрухата и ще
смените вектора към испълване на пространството на материалния
план, което обитавате, и към испълване на Душите ви с енергията на
Обновлението, която носи Радост и Светлина в Душите, Хармония и
Баланс във всичките ви 4 нисши тела, и добро Сдраве на Дух, Душа и
тяло,  а  също  и  подем  на  Творческата  енергия  и  усилване  на
виталността.

 159 11 октомври 2021 г., от Богиня Гуан Ин
Почнете повече време да отделяте на работата в Духовността, като

отдавате  своята  Божествена  Любов  на  Единния  Отец  и  на  всички
Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината!
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Това ви е много нужно във вашето тук и сега и още по-нужно ще
ви бъде в най-блиското бъдеще, което ви предстои.

 160 12 октомври 2021 г., от Великата Майка на Света
Насочете  вниманието  си  към  съграждане  и  добро  съхранение,

вместо към разрушение и към разпиляване и исчерпване на вашите
собствени  ресурси  и  ресурсите  на  планетата,  та  да  оцелеете  в
следващите времена.

 161 01 ноември 2021 г., от Единния Отец
Бъдете Благи, Мили и Радушни към всеки човек, в равност и бес

да се намесвате самоволно в неговите дела, каквито и да са те, Живи
и Сдрави ако искате да сте!

И това да ви е Правило №1 във времето, което настъпи и вече
тече.

 162 25 ноември 2021 г., от Единния Отец
Пригответе се да бъдете в положителен сънастрой постоянно, та

да оцелеете.
Каквото и да се случва, първата ви мисъл да е:
„Щом това се случва и Господ го допуска, следователно е Добро и

ще стане още по-Добро,  като поблагодаря на  Единния Отец и  Му
отправя Божествената си Любов“. И го направете.
А втората ви мисъл да е:
„И  ще  се  превърне  в  най-голямото  Добро,  когато  всеки  ден
благодаря  на  Единния  Отец  и  Му  отправям  Божествената  си
Любов относно всичко това, което се случва“. И го правете!

 163 28 ноември 2021 г., от Владика Кут Хуми
Живейте там, където ви е леко на Душата, и работете усилено кой

каквото умее да върши и го влече, и което Радост му носи, понеже
тоя  труд  богато  ще  ви  се  отплати,  особено  когато  го  вършите  на
място, където живеете щастливо!

 164 29 ноември 2021 г., от Пресвета Богородица
Бъдете бес притеснения относно това как ще преживявате, понеже

каквото и да се е случвало досега на тая планета, хората са оцелели. И
Господ се  грижи човешкият род да се  съхрани,  когато има хора с
Живи, Светли и Чисти Души, които Вярват в Него и Му Благодарят, и
Му отправят Божествената си Любов!

 165 01 декември 2021 г., от Единния Отец
Направете път на тия, които бързат,  а вие се придвижвайте по-

плавно и спокойно, но пък постоянно и най-важното – бес сътресения
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и злополуки. Така ще стигнете доста по-далеч от тия, които рисково
профучават  покрай  вас  и  след  малко  спират  да  почиват  и  се
отклоняват от Пътя.

 166 08 декември 2021 г., от Пресвета Богородица, дадена по
време на часа на Милостта на Пресвета Богородица

Мили Мои деца с Живи, Светли и Чисти Души, Любя ви толкова
много!

И се моля на Господа да ви направлява по Пътя към Него и да ви
охранява да останете с Живи, Светли и Чисти Души!

Отделяйте повече време всеки да бъде сам със себе си – със своята
Висша Част,  в  тишина и покой.  Всеки от вас се нуждае от такова
време на отдих и пълен покой по време на всяко денонощие. Тогава
имате шанс да сте по-сдрави, с по-силен имунитет и житейските ви
решения да са правилни от Господна гледна точка.

 167 09 декември 2021 г., от Единния Отец
Настройте се на вълната на Божествената Любов и гледайте всеки

ден  по  10  от  Посланията-Картини,  качени  на  сайт  ЕДИНЕНИЕ.
Редувайте ги всеки ден, докато ги исгледате всичките, и след това
почнете отначало. И така правете прес всички бъдни времена.

И докато ги гледате, Ми отправяйте Благодарност и Божествена
Любов. Това е от исключителна важност ка оцеляването на хората с
Живи, Светли и Чисти Души!

 168 10 декември 2021 г., от Владика Мория
Направете усилие над себе си да работите и това, което ви е много

трудно, неприятно и ви отблъсква, като благодарите на Единния Отец
относно подкрепата, която Свише ви се дава, след като сте я поискали
още преди да почнете тая работа.

Понеже  така  ще  исгорите  блокажа,  който  най-вероятно  ви  е
поставен от представител/и на мрежа/и на илюзията в това или дори в
предходни въплъщения, и ще се освободите!

 169 11 декември 2021 г., от Пресвета Богородица
Къпете се по-често и най-добре вечер преди сън, та да смъкнете от

себе си всички мръсотии, натрупани прес деня както на материалното
тяло, така и на фините ви тела в енергия, каквото е полегнало по тях
на фин план.

Това се получава най-лесно по време на къпане, като миете тялото
си  и  си  представяте,  че  по  същия  начин  както  водата  облива
материалното ви тяло и го чисти, така и енергията ви облива и чисти
трите нисши тела на Душата ви – астрално, ментално и етерно.
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А като приключите с къпането, благодарете на вашата Висша Част
относно  помощта,  която  ви  дава  в  почистването  на  четирите  ви
нисши тела, и й отправете Божествената си Любов!

 170 13 декември 2021 г., от Единния Отец
Когато вятърът на промяната почне да духа, всички вие, които сте

с Живи, Светли и Чисти Души, се обърнете и тръгнете по посоката на
вятъра, вместо насреща му, та да оцелеете!

Понеже  едва  след  това  ще  настъпи  времето  да  испълните
основната Мисия на живота си. И ще успеят само тия от вас, които
оцелеят преди това и останат с Живи, Светли и Чисти Души!

 171 14 декември 2021 г., от Владика Кут Хуми
Прекратете  всички терзания,  тъй като  те  са  на  100% илюзорно

проявление, насадени ви от представителите на мрежите на илюзията.
Отхвърлете всички тягостни мисли и чувства като нещо чуждо, което
някой се стреми да ви накара насила да носите бесплатно, и дори прес
това време, като сте обхванати от всички тия отрицателни емоции и
тегоби, ви се отнема от енергията, тъй като те ви уморяват.

Попитайте Душата си какво иска. И ще почувствате, че ви обливат
Радост, Мир и Божествена Любов, Хармония и чувството на единение
с Живия Живот и с цялото Творение на Отца.

Е, какво исбирате тук и сега, в тоя момент и във всеки следващ,
всеки ден?

Винаги,  когато  ви  облеят  отрицателни  мисли  и  чувства,  си
отправяйте тоя въпрос. И си припомнете тая моя Мисъл-Напътствие,
която ви давам да ви е в помощ и в подкрепа в бъдеще.

 172 15 декември 2021 г., от Владичица Нада
Когато  под  влиянието  на  дейността  на  представителите  на

мрежите на илюзията или поради наличието на отрицателна карма, на
която  ѝ  е  дошло  времето  да  се  отработи,  се  влошат  отношенията
между някои членове на семейството,  най-доброто е  те  веднага да
направят от все сърце и душа Духовната практика Прошка с ближен.

Но преди да я почнат, да поканят, искрено да поискат и помолят
Единния Отец да присъства на тая тяхна Прошка и да им помогне
отношенията да се подобрят и отрицателната карма помежду им или
каквато и да е негативност да се превърне на 100% в Светлина!

А след края на Прошката да Му поблагодарят и да Му отпратят
Божествената  си  Любов.  И  след  това  и  останалите  членове  на
семейството да го направят, когато отношенията се подобрят.
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Такава Прошка, по същия начин, може да се прави при влошени
отношения и между приятели, блиски, колеги, …, но виртуално, само
от единия, насаме, когато другият е в илюзията.

 173 20 декември 2021 г., от Прелюбимата Порция
Плащайте навреме всички свои дългове както към държавата, така

и към който и да е. И живейте така, че да може да ги платите, та да
сте бес да ви исправят пред съда.

Така ще ви е спокойно на Душата и ще можете да сте в постоянна
връзка с Висшата си Част.

А в случай че има вероятност да сте бес да можете да плащате
дълговете си, най-доброто е да живеете така, че да сте бес такива!

 174 24 декември 2021 г., от Единния Отец
Мили Мои деца с Живи, Светли и Чисти Души!
Всеки ден бъдете в Радостта, понеже винаги има на какво да се

радвате. Улавяйте всеки такъв миг и се отпуснете и оставете да ви
облее тая тиха Радост, която идва от вашата Душа.

Това е много добро средство ка усилване на вашия имунитет.

 175 03 януари 2022 г., от Единния Отец
Направете живота си по-лесен и по-ефективен,
като спрете да го усложнявате, когато испълнявате
второстепенни и третостепенни дейности,
и работете само това, което е най-важното в тоя момент.

 
Така ще сте много по-успешни,
на Душата ви ще е спокойно
и ще испитвате вътрешна удовлетвореност от себе си
и радост от постигнатото.
 
Ще имате повече лично време ка отмора сред природата,
което да прекарате насаме със себе си, със своята Висша Част
или с най-ближните си хора!

 176 04 януари 2022 г., от Елохим Мир
Устремете се към Мира първо вътре във вас самите, а след това и

към Мир между народите,  държавите  и  вътре  в  държавите  между
хората  от  различни  раси,  националности,  вероисповедания,
прослойки и т.н.

И поканете, искрено поискайте и помолете Единния Отец и Мен –
Елохим Мир, да бъде мирно вашето съществуване – и в четирите ви
нисши тела, и навсякъде по света на тая планета.
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Благодарете ни ка това и ни отправяйте Божествената си Любов
всеки ден, и по няколко пъти на ден дори още по-добре, тъй като има
голяма нужда да го правите постоянно, та да оцелеете всички вие –
хората  с  Живи,  Светли  и  Чисти  Души,  и  Живия  Живот  на  тая
планета!

 177 05 януари 2022 г., от Владика Мория
Липсва ви време да се размотавате!
Стегнете се и работете усилено над собственото си поведение и

спешно го поправете в посока към пълно испълнение на Словото на
Единния Отец от Благослова Му (от 01.01.2022 г.) към всички вас,
които сте с Живи, Светли и Чисти Души, относно цялата 2022 г.

И  всеки  ден  Му  благодарете  ка  тоя  Негов  Благослов  и  Му
отправяйте Божествената си Любов, та да се превърнат в Дар ка вас
всички  тия  състояния  на  Мир и  Покой  в  Душата,  на  усилване  на
вашите Благост и Божествена Любов и прекратяване на осъждането
във  всичките  му  форми,  включително  даването  на  оценка,
заставането на нечия страна/позиция, и вмешателството в делата на
другите, бес да ви е поискано такова!

 178 06 януари 2022 г., от Владичица Нада
Спасете себе си и своите Души и Душите на най-блиските си хора,

като сте бес осъждане, порицание и пререкание с който и да е, всеки
ден и ден след ден, все повече и повече напред във времето, което
сега тече.

 179 07 януари 2022 г., от Господ Иисус
Спасете  себе  си  и  своите  Души и Душите на  най-ближните  си

люде, като простите и поискате прошка от тия, които сте осъдили,
порицали и с които сте се пререкавали, и отношенията ви от топли, са
се охладили и свели до нула, бес значение кой е бил крив и кой –
прав.

Простете  си  един  на  друг,  та  да  оцелеете  вие,  ближните  ви  и
целите ви родове и народи, и човечеството на тая планета!

 180 08 януари 2022 г., от Господ Шива
Липсват хора на тая планета в момента, които да са родени зли!
И когато се обърнете към който и да е човек, какъвто и да е, с

добро към него, вие блокирате злото, което би могло да се прояви
чрес  него  и  сами  себе  си  спасявате  от  настоящи  и  бъдещи
неприятности/вреди/злини/тегоби/болести/нещастия...

 181 15 януари 2022 г., от Единния Отец
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Прекратете всяка скръб, съжаления и притеснения, та да съхраните
Сдравето на 4-те си нисши тела, тъй като ще ви е нужно в идващото
време, което доста много наближи.

 182 16 януари 2022 г., от Пресвета Богородица
Мили Мои деца, приемайте Мислите, които ви се дават тук и сега от
Висшите  Същества  на  Светлината,  с  Благодарност  и  Божествена
Любов. И постъпете Мъдро и далновидно, като живеете в унисон с
реченото ви в тях.

Понеже всяка една Мисъл е исключително ценна във вашето тук и
сега и като информация, и като енергия, която се влива във вашите
четири нисши тела.

Това  е  исключително  действена  помощ,  която  ви  се  дава  от
Съществата на Светлината от Висшите октави на Светлината, та да
оцелеете във времето, което предстои.

 183 17 януари 2022 г., от Великия Божествен Направляващ
Поемете руля на живота си в своите ръце и будни бъдете, та да

преведете  кораба  си  прес  всички  опасности  цял  и  да  съхраните
ценния му товар по Пътя.

Понеже едва като достигнете до брега и минете прес поредицата
от  шлюзове  и  канали,  и  най-накрая  акостирате  в  Света  на  6-тата
човешка раса, тогава ще ви се приумножат многократно ценностите,
които сте успели да съхраните и пренесете с вас!

 184 18 януари 2022 г., от Падма Самбхава
Понякога е нужно и е най-добре да вършите нещо, което може и

да не ви е по сърце или да не ви влече, но щом условията на средата
или обстоятелствата на живота ви са се стекли така,  че то да е на
дневен ред, правете го качествено и благодарете на Господа, и Му
отправяйте Божествената си Любов.

И след време ще се убедите, че това е било най-доброто нещо,
което  сте  могли  да  свършите  тогава.  И  че  като  сте  го  свършили,
много сте спечелили – много повече, отколкото въобще сте можели
да предположите в оня момент, а и след това!

 185 19 януари 2022 г., от Богинята на Божествените Усърдие 
и Постоянство

Проявете качествата Божествено Усърдие и Постоянство, та да ги
отработите  или  ако  ги  имате  отработени,  да  ги  подсилите,  като
правите следното простичко нещо, което обаче би ви донесло голямо
Добро в много отношения:
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Всеки ден отправяйте своите Благодарност и Божествена Любов
на Единния Отец, като Му пеете песен или Му посвещавате нещо,
което  ви  носи  Радост,  докато  го  правите  –  било  то  Работа  в
духовността или в материалността.

Важното е да е всеки ден и ден след ден, бес прекъсване, месеци и
години наред. Много си струва да го направите!

 186 15 март 2022 г., от ГоспоG дна Атина Палада
Благославяйте с Благословите, дадени ви във Въпрос и Отговор

159, та да живеете по-бесопасно и спокойно и да може да преживеете
Междинното време, Времето и Полувремето, които предстоят.

Благославяте малко и слабо към тоя момент!
Благославяйте всеки ден и по няколко пъти на ден,  преди да е

станало късно! И го правете от все сърце, с цялата си Сила и Мощ
Божии (т.е. с цялата Сила и Мощ на своята Висша Част), и отправяйте
цялата  си  Божествена  Любов  към  Единния  Отец,  докато  Му
благодарите в края на всеки от тия два Благослова и Му се покланяте.

 187 09 март 2022 г., от Пресвета Богородица
Увеличете Чистотата на пространството, което обитавате, реда и

подредбата, понеже това:
 усилва хармонията и баланса у вас,
 а също и мисълта ви помага да се прояснява
 и охраната ви от инфекции също се усилва,
 и присъствието на вашата Висша Част в четирите ви нисши тела се

усилва.

 188 14 април 2022 г., от Единния Отец
Оставете  всички  военни  събития  в  Моите  ръце  и  спрете  да

мислите ка тях, да заставате на някоя от страните и да влагате своята
чиста  и  лъчиста  енергия  на  Светлината  в  тия  конфликти  и  да  ги
подхранвате с нея.

Равни бъдете към всички.
И  в  Равност,  с  Благост  и  в  Хармония  с  Живия  Живот

благославяйте с  двата Благослова на Господна Атина Палада всеки
ден!

 189 30 април 2022 г., от Пресвета Богородица
Мили мои деца с Живи, Светли и Чисти Души! Обърнете особено

внимание  на  продължителността  на  престоя  си  в  Интернет
пространството, с исключение на престоя ви в Интернет
 във връска с испълнението на служебните ви ангажименти и
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 на страниците на сайт ЕДИНЕНИЕ.
И ако установите, че е повече от 1 час на ден, сте под заплаха от

страна на представителите на мрежите на илюзията да исчерпват от
вашата енергия повече,  и доста повече,  и много повече,  отколкото
акумулирате по време на работата ви в Духовността прес тоя ден!

 190 01 май 2022 г., от Господ Иисус
Научете се да живеете според доходите си и да сте радостни, че ги

имате.  И да  благодарите  на  Единния  Отец,  че  ви  ги  дава  и  че  се
увеличават  все  повече  с  всеки  следващ ден,  месец,  година.  И  Му
отправяйте Божествената си Любов!

И  се  откажете  от  покупката  на  излишни  вещи,  сурогатни  и
вредоносни по отношение на Сдравето ви продукти и храни и каквото
и да е друго, което плащате и получавате, а то ви е вредно и руши
Сдравето на което и да е от вашите 4 нисши тела!

 191 02 май 2022 г., от Владика Кут Хуми
Съхранявайте  Божествената  Любов  в  семейните  ви  отношения

като най-голяма скъпоценност.
И ако някой или нещо ви пречи да живеете в Мир, в Божествена

Любов,  в  Радост,  с  Благост  и  с  приемане  помежду  си,  бес  да  се
осъждате  един-друг,  веднага  се  обърнете  към  Единния  Отец  и  Го
поканете, искрено поискайте и помолете Помощ и Подкрепа Свише
да ви се даде, та всички те да се въстановят.

А  след  това,  когато  отношенията  ви  се  подобрят,  всеки  ден
благодарете на Единния Отец и на всички Същества на Светлината от
Висшите октави на Светлината, които ви помогнаха това да се случи,
и  им  отправяйте  Божествената  си  Любов,  та  и  в  бъдеще  да
продължите да живеете щастливо всеки ден!

 192 06 май 2022 г., от Свети Георги
Охранявайте  вътрешната  си  Светлина,  като  оставате  в

положителен  сънастрой  или  равни.  Това  най-лесно  става,  когато
виждате само положителните страни на живота, а отрицателните ги
игнорирате, бес въобще да достигат до вашата същност на Същества
на Светлината, дошли във въплъщение и успели да съхранят Душите
си Живи, Светли и Чисти.

Или  ако  ги  отбележите,  то  да  е  само  та  да  поблагодарите  на
Единия Отец ка тях и да Му отправите Божествената си Любов. И
след  това  да  обръщате  внимание  и  виждате  единствено  какво  е
доброто следствие от тях. Понеже винаги има такова!

 193 08 май 2022 г., от Владичица Нада
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Грижете се ка хората, които работят ка Господа и са в Бога и в
Господа,  и животът им е пример ка подражание – в испълнение и
следване на Господните Повели и Правила.

Грижете се ка тях повече, отколкото ка своите собствени деца, тъй
като  мисията  на  тия  Същества  на  Светлината  е  да  подпомагат
испълнението на Господния Промисъл и да се грижат от все сърце и
Душа ка всички вас – децата на Отца с Живи, Светли и Чисти Души –
да оцелеете и преминете в Новия Свят на 6-тата човешка раса!

 194 13 май 2022 г., от Единния Отец
Почнете да се грижите много повече по отношение на храненето

си, но не това на материалното ви тяло, а това на Душата на всеки от
вас, която е съхранена Жива, Светла и Чиста!

Но я хранете с добра храна – с Радост, с Благост, с Тишината и
птичите песни около вас. И престанете да ѝ давате да яде сурогатни
храни  и  да  я  тровите  с  тоя  яд  –  с  осъждане  каквото  и  да  е,  с
обсъждане, споделяне, сплетни, включително и в социалните мрежи,
и с политически новини, включително в Интернет, пребивавайки там
всеки ден доволно дълго време!

 195 15 май 2022 г., от Вселенския Будда
Впрегнете  всички  свои  усилия  да  съхраните  своите  Духовни

достижения  –  Божествените  си  качества  и  Добродетели,  като  ги
вкарвате  в  употреба  по-често,  понеже  много  ще  са  ви  нужни  в
бъдеще. Би било добре дори да ги усилите и расширите, а и да се
сдобиете с нови такива, като приемате с благодарност към Единния
Отец  всички  несгоди  в  живота  и  продължите  да  Му  отправяте
Божествената  си  Любов.  Това  е  най-мъдрото  поведение,  което  ви
препоръчвам да следвате във вашето тук и сега.

 196 16 май 2022 г., от Великата Майка на Света
Мили деца на Светлината с Живи, Светли и Чисти Души, повечето

от  вас  имате  голяма  нужда  да  усилите  своята  Почит,  Уважение,
Преклонение  и  Божествена  Любов към Майката  като  нещо Свято,
даряващо нов Живот.

Моята Препоръка към вас обаче е да отправяте към Мен и към
Пресвета  Богородица  тия  Почит,  Уважение,  Преклонение  и
Божествена Любов към Майката, тъй като майките на някои от вас,
които (майки) все още са във въплъщение,  са бес Живи, Светли и
Чисти Души. И колкото, и които и да са от тия 3 характеристики да
липсват (Живи, Светли и Чисти), е все едно, понеже във всеки от тия
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случаи,  когато  контактувате  с  тях,  енергията  ви  отива  в  някоя  от
мрежите на илюзията и често вие я губите бесвъсвратно.

 197 21 май 2022 г., от Елохим Аполон
Живейте  и  работете  така,  че  каквото  и  да  правите,  то  да  бъде

Божествен  пример  ка  останалите  и  творба,  в  която  сте  вложили
Божествената си Любов и Творческа енергия.

 198 22 май 2022 г., от Владика Мория
Междинното време е точно определено и ви се дава шанс – втори

шанс,  да  се  почистите  кармично,  колкото  можете  повече,  и  да
живеете така, че да сте бес да трупате нова отрицателна карма, та да
оцелеете, когато настъпи времето, което е след Междинното време и
преди Полувремето.

Действайте!
Бес излишно размотаване бъдете и бес да пилеете енергията си в

странични дела.
Всеки ден е много ценен!
Работете и живейте така, че вечер преди сън да сте доволни от

постигнатото прес деня и Душата ви да е спокойна.

 199 23 май 2022 г., от Господ Майтрейя
Помнете  да  благодарите  на  Единния  Отец  и  да  Му  отправяте

Божествената си Любов, когато се случи нещо добро в живота ви.
Още повече го правете в моменти на испитание.
И най-много го правете по време на върховни испитания!

 200 28 май 2022 г., от Бабаджи
Дойде времето да  сте  в  постоянен труд в  Радост,  с  най-високо

качество  и  на  висока  скорост,  тъй  като  това  е  в  пряка  връска  с
оцеляването  ви  във  Времето,  което  ще  дойде  след  Междинното
време, в което живеете във вашето тук и сега.

 201 30 май 2022 г., от Господ Шива
Всяка вечер преди сън описвайте в тетрадка какво ви е радвало

тоя  ден.  И  отправете  благодарност  и  Божествената  си  Любов  към
Единния Отец.

А когато  нещо ви  е  трудно или се  чувствате  зле,  отворете  тая
тетрадка  и  почетете  от  нея,  докато  се  испълните  отново  със
Спокойствие, Радост и Божествена Любов.

 202 06 юни 2022 г., от Прелюбимия Саратустра
Спрете да се разсейвате, каквото и да работите!
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Когато престанете да отвличате мисълта си към странични неща,
различни  от  това,  което  вършите  в  момента,  трудът  ви  е
доброплодотворен и представителите на мрежите на илюзията са бес
достъп до вас.

 203 07 юни 2022 г., от Богинята на Божествената Свобода 
при Господ Шива

Освободете се от всички притеснения и съжаления, тъй като чрес
тях  губите  голямо  количество  от  прескъпоценната  си  Божествена
енергия.  И  понеже  те  ви  се  насаждат  от  представители  на  някои
мрежи на илюзията, които точно в това са се усъвършенствали – така
да  вредят  на  хората,  че  да  ги  подтикнат  да  се  притесняват  и/или
съжаляват относно каквото и да било.

А  вместо  това  благодарете  на  Единния  Отец  и  Му  отправяйте
Божествената  си Любов,  та  злото да  се  превърне в  Добро!  Това е
много важна част от вашата работа в Духовността и от Духовния ви
растеж.

 204 08 юни 2022 г., от Прелюбимия Орфей
Пейте песни на Господа винаги, когато можете. Посвещавайте ги

на  Единния  Отец и  докато  пеете,  Му отправяйте  Божествената  си
Любов.

Пейте Му ваши песни – с текст, в който Му пеете колко много Го
Любите  и  колко  много  сте  Му  Благодарни  ка  всичко  и  с  ваша
мелодия, която идва направо от вашето сърце.

А  преди  да  почнете  да  пеете,  поканете,  искрено  поискайте  и
помолете вашата Висша Част да ви помага и да пее с вас на Господа,
и ѝ благодарете.

Пейте на гладно, та да се исвисите с лекота.
Пейте на хладно, та да ви е добре, когато вътрешният ви Огън се

расгори, докато пеете.
Пейте  по  исгрев  слънце,  когато  праната  е  най-много,  та  да  е

мощен  импулсът  на  Божествената  ви  Любов,  която  отправяте  на
Единния Отец, вплетен в песента ви, посветена на Него.

Пейте  по  въсможност  всеки  ден  и  сами  ще
усетите/видите/почувствате каква промяна към по-добро ще настъпи
във вас, във вашия живот и в живота на вашите ближни.

 205 09 юни 2022 г., от Единния Отец
Бъдете винаги максимално съсредоточени в това, което вършите,

и си поставете като цел ка по-малко време от преди колкото може
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повече  от  тая  работа  да  свършвате  и  трудът  ви  да  е  най-
висококачествен.

Вписвайте си всеки ден колко по-добри ставате и се радвайте на
успехите  си!  И благодарете,  и  Божествената  си  Любов отправяйте
Свише относно помощта, която ви се дава, да успеете в постигането
на тая цел,  след като сте поканили,  искрено поискали и помолили
Съществата на Светлината от Висшите октави на Светлината да се
включат във вашия труд още преди да сте го почнали.

 206 10 юни 2022 г., от Богинята на Божественото 
Трудолюбие

Прекратете  да  расчитате  на  който  и  да  е  друг  да  ви  свърши
работата, тъй като може да остане несвършена, лошо свършена или
свършена в най-малко подходящия ка вас момент.

Току-що ви рекох нещо от исключителна важност ка оцеляването
ви!

Вършете  работата  си  сами,  след  като  сте  поканили,  искрено
поискали и помолили Помощ Свише да ви се даде, понеже тогава я
вършите в Радост, в най-добрия момент и най-висококачествено. Тоя
ваш труд е Труд в Бога, тъй като вашата Висша Част се включва в
него и ви насища със Светлината си. Светлината ви и Радостта ви,
докато се трудите, привличат хората като с магнит и те идват и си
предлагат услугите да ви подкрепят в труда, който носи радост на
всички.

Тогава, бес да сте расчитали на помощ и подкрепа, те сами идват
при вас!

 207 11 юни 2022 г., от Богинята на Божествените Усърдие и 
Постоянство

Мили деца с Живи, Светли и Чисти Души, живейте във вътрешен
покой, бес да се оставяте на представителите на мрежите на илюзията
да ви вкарват във вътрешно дразнение един към друг помежду ви, а
след  това  да  съжалявате,  че  сте  влошили  отношенията  си  и  сте
изгубили хармоничния си сънастрой.

Понеже най-вече покрай съжаленията си губите много по-голямо
количество енергия, отколкото предполагате, и оставате бес сили да
довършите работата си докрай в тоя ден.

 208 12 юни 2022 г., от Господ Санат Кумара
Когато  четете  Посланията,  Напътствията,  Въпросите  и

Отговорите,  Мислите,  Духовните  практики  и  т.н.,  давани  от
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Съществата  на  Светлината  от  Висшите  октави  на  Светлината,  с
благодарност и Божествена Любов към Нас,

1)  това  улеснява  нашата  работа  на  фин  план,  която  вършим
съвместно  с  вашите  Висши  Части  докато  спите,  в  испълнение  на
Промисъла на Единния Отец и

2) това ни улеснява да ви подкрепяме и помагаме в живота, когато
ни поканите, искрено поискате и помолите Подкрепа и Помощ Свише
да ви дадем.

И колкото  повече  четете  на  сайт  ЕДИНЕНИЕ Нашето  Учение,
толкова по-лесно, повече и веднага Помощ Свише може да ви се даде.

 209 13 юни 2022 г., от Господ РА*
Много  важно  е  да  оцелеете,  колкото  се  може  повече  от  вас  –

хората с Живи, Светли и Чисти Души, и с телата от последното си
въплъщение във  вашето тук  и  сега  да  преминете  прес  Портала  на
Великия Преход в Новия Свят на 6-тата човешка раса.

Поради  тая  причина  Препоръката  ми  към  всички  вас  е  много
точно и в пълнота да следвате Учението, което именно по тоя повод
ви  се  дава  на  сайт  Единение,  та  да  ви  подготви  да  минете  прес
Великия Преход. И прилагайте все повече това Учение, идващо от
Висшите октави на Светлината, та да успеете тая си основна и най-
важна  Мисия  да  испълните  и  да  ви  се  отворят  бескрайни
въсможности ка по-нататъшната ви еволюция!

* Господ РА е Същество на Светлината от най-висш порядък/ранг,
блиско до Единния Отец.

Господ РА е Върховен Господ-Бог на Слънцето и Светлината в
най-старата древно-египетска митология,  а  също и в Атлантида по
време  на  4-тата  човешка  раса  и  след  това  при  народа  на  траките,
които  са  преки  наследници  на  оцелелите  атланти  –  Същества  на
Светлината в Светлинната мрежа и жреци на Господ РА в храмовете
на Светлината в Атлантида.

 210 15 юни 2022 г., от Единния Отец
Насочете  вниманието  си  към  Чистотата  откъм  илюзорни

проявления:
 на вашите мисли и чувства;
 на вашия говор;
 на работата ви;
 на пространството, дома и вещите ви в къщи.
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Това е важна част от работата ви в Духовността, която е с много
висок приоритет!

 211 16 юни 2022 г., от Великата Майка на Света
Мили деца с Живи, Светли и Чисти Души,
Съхранете  Чистотата  си  в  отношенията  помежду  си,  като  се

отнасяте с Уважение, Милост, Благост и Божествена Любов един към
друг.

И  вместо  да  предполагате  какво  мисли  другият  и  да  се
притеснявате или да съжалявате относно каквото и да е, във връска с
него, направо го попитайте съвсем открито и ще установите колко
силно  илюзорно  проявление  е  било  всичко  това,  което  ви  е
беспокоило!

 212 17 юни 2022 г., от Великия Божествен Направляващ
Почистете  Храмовете  си  –  вашите  4  нисши  тела,  та  да  се

приготвите ка живота на по-високо енергийно и вибрационно ниво в
Новия Свят на 6-тата човешка раса на планетата РАЙМА.

Който успее, все едно се е сдобил с входен билет да бъде допуснат
точно там!

 213 19 юни 2022 г., от Елохим Хипонион*
Трудете се в Радост, трудете се по ваше собствено желание, бес да

чакате да ви се каже! Сами търсете и откривайте постоянно какво има
да  се  работи  и  го  правете,  като  се  трудите  качествено,  така  че
плодовете от тоя ви труд да са Добри и да радват освен вашата Душа,
но  и  Душите  на  вашите  ближни,  и  всички  други  Живи,  Светли  и
Чисти Души, които се докосват до плодовете на вашия труд!

Това е рецепта ка добро Сдраве, Младост и Дълголетие, а също и
рецепта  ка  съхранение  на  Трудолюбието  ви,  като  живеете  бес  да
осъждате тия, на които им липсва това Божествено качество.

*  Елохим  Хипонион  е  Елохим  на  Господ  Алфа.  Неговата
Специалност  е  Трудолюбието  като  Господно  Качество  и  Най-
голямата Му Сила е точно на тоя Лъч – на Трудолюбието.

Едно от неговите въплъщения е Паисий Хилендарски.

 214 26 юни 2022 г., от Господ Елисейя
Мислете  предварително,  преди  да  предприемете  всеки  следващ

ход  в  живота,  и  действайте  така,  че  да  е  в  унисон  с  Господните
Повели и Правила. Те са ви дадени ка ваша собствена охрана и ка
оцеляването ви,  докато дойде моментът на  преминаването ви прес
Портала на Великия Преход, а също та да успеете да отидете в Новия
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Свят на 6-тата човешка раса, вместо някъде другаде, в някой по-ниско
вибрационен  и  енергиен  свят,  който  обаче  ще  съответства  много
точно на собствената ви енергетика и вибрация в тоя най-важен ка
всяка Жива, Светла и Чиста Душа момент, в случай че са по-ниски от
тия на Новия Свят на 6-тата човешка раса!

 215 03 юли 2022 г., от Елохим Мир
Бъдете исключително Благи с всички хора, каквито и да са те, та

да оцелее и вашето материално тяло, и вашата Жива, Светла и Чиста
Душа!

Бъдете Миролюбиви, съгласявайте се с тях, та да са бес да стават
агресивни!

Кажете  им,  че  те  са  прави,  тъй  като  това  винаги  е  истинно
твърдение  по  отношение  на  човека  насреща  –  от  неговата  гледна
точка,  та  да  сте  бес  нужда  да  влизате  в  спорове,  обяснения,
пререкания  и  т.н.  и  бес  да  се  налага  да  отстоявате  своята  гледна
точка. Понеже вашата гледна точка е много над тяхната. В случай че
точно  следвате  Учението,  което  ви  даваме  от  Висшите  октави  на
Светлината, тогава вашата гледна точка е Божествената!

 216 03 юли 2022 г., от Вселенския Будда
Дава се на тоя, който има, та да се подсили това, което има, и да

бъде съхранено след това.
Ако се даде на някой, който е бес даденото нещо, от което му се

дава, той го губи! Да, понеже това нещо му бива много бързо отнето
от представителите на мрежите на илюзията, тъй като то е бес да е
негово  достижение  и  у  тоя  човек  съответно  липсва  на  фин  план
отработен механизъм ка охраната на това нещо!

 217 05 юли 2022 г., от Богинята на Божественото Правосъдие
Бъдете  бес  осъждане  към  делата  (действия  и  бесдействия)  на

хората, народите, политическите партии и държавите.
Бъдете бес да давате преценки кой е крив и кой – прав, понеже сте

бес Ясно Виждане представители на кои мрежи на илюзията стоят зад
всички  тия  решения  относно  действия  и  бесдействия  и  каква  е
тяхната гледна точка.

Бъдете  бес  да  заставате  между  шамарите  при  пререкания.
Обикновено тия пререкания са между представителите на различни
мрежи на илюзията и която и страна да подкрепите, все вие – хората с
Живи, Светли и Чисти Души, ще сте най-губещите!

И идея ви липсва дори колко много може да загубите!
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Та  нали  целият  тоя  театър  се  разиграва  от  представителите  на
отделните мрежи на илюзията точно поради тая причина – да бъдат
увлечени Съществата на Светлината с Живи, Светли и Чисти Души в
споровете,  конфликтите,  критичните  ситуации  и  т.н.,  та  сами  да
почнат да влагат в тях своята прескъпоценна Божествена енергия. По
тоя начин тия хора и кармично се обременяват, което от своя страна
дава още по-голям достъп до тях на представителите на мрежите на
илюзията.

Сами си направете преценките!

 218 06 юли 2022 г., от Единния Отец
Работете  бес  размотаване,  тъй  като  в  противен  случай

представителите  на  мрежите  на  илюзията  ви  ускоряват  хода  на
времето.

Размотаване е правенето на неща, които губят времето на човека,
бес той да работи по нито една от поставените му дейности, а прави
нещо малозначително и времето му хвръква и истича много скоро,
бес да остане ка важните неща да свърши!

 219 07 юли 2022 г., от Прелюбимия Саратустра
Приемайте  събитията  в  живота  спокойно  и  с  лекота,  бес  да  се

напрягате, нервирате и тормозите относно каквото и да е.
И се научете да общувате много по-често с Господа и с Бога, т.е.:

 благодарете им – на Единния Отец и на вашата Висша Част,
 и им отправяйте Божествената си Любов,
 и им говорете – редовно им съобщавайте какви трудности срещате

и ги канете, искрено искайте и молете да ви подкрепят по Пътя, та
да се придвижвате ускорено и с лекота, и да ви помагат там, където
сте бес въсможност да се справите сами.

 220 08 юли 2022 г., от Архангел Михаил
Научете  се  още  със  събуждането  си  сутрин,  а  също  и  преди

нощния сън, да си съграждате по-добра охрана.
Това се получава, когато човек употреби цялата си сила и мощ на

фин  план  при  направата  на  охранителни  тръби  от  бяло-огнена
Светлина около 4-те си нисши тела, бидейки в състояние на пълна
съсредоточеност,  след  като  първо  е  поканил,  искрено  поискал  и
помолил своята Висша Част да му помогне.

 221 09 юли 2022 г., от Единния Отец
Бъдете бес каквито и да са очаквания към когото и да е, когато му

предстои да се справи/да реши някакъв свой проблем от каквото и да
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е естество. Нито добри – оптимистични, нито лоши – песимистични
прогнози правете!

Дайте въсможност на човека да действа сам, бес енергийна намеса
от страна на вашата Творяща енергия.

Бъдете равни! Най-доброто, когато на някого му предстои да се
справи с нещо в живота, е:
 да спрете да говорите по негов адрес по отношение на това нещо
 и да спрете дори да мислите ка него по отношение на това нещо, а

и въобще!
Така вие ще сте бес да се обременявате кармично,  в случай че

човекът се провали, а вие сте му „помогнали“ това да се случи чрес
мислите и говора си, ако сте се съмнявали, че ще успее да се справи.

Обратното също важи и ви сътворява отрицателна карма – когато
влагате енергията си човекът да успее и той наистина успее, но след
като това не е  негово собствено достижение,  по-късно същият тоя
човек може много по-лошо да бъде „насаден на пачи яйца“. Това е
така, понеже след като се е справил първия път, след това летвата се е
вдигнала и е почнал да му вреди и да му създава проблеми някой
много по-мощен представител на някоя мрежа на илюзията. И тогава
човекът ще е почти бес шанс сам да се справи с проблема, и когато му
се навреди, твърде е вероятно да е много повече, отколкото първия
път би му се навредило, когато е имал шанса да се справи сам. И като
се пробва втори и трети път, да успее и да порасте и стане годен, и с
по-сложните проблеми след това сам да се справя!

 222 10 юли 2022 г., от Богинята на Божествената Свобода 
при Господ Шива

Любете с Божествена Любов всички свои починали ближни, които
са в Светлинната мрежа. Прощавайте им всичко, което са съгрешили
спрямо вас, и канете, искрено искайте и молете Господа да им прости
и да ги Опрости!

И ги поканете, искрено поискайте и помолете и тях самите да ви
помогнат  от  финия  план  да  се  освободите  от  това,  с  което  са  ви
навредили. Така и те кармично ще се расплатят и освободят от тоя
товар, и на вас ще ви е по-леко да продължите напред по Пътя на
Духовния си растеж.

И  прес  цялото  това  време  им  благодарете  и  им  отправяйте
Божествената си Любов ка помощта, понеже така ги подкрепяте да са
в състояние още повече да ви помогнат,  та по-леко,  по-скоро и от
много  повече  да  се  освободите,  отколкото  те  са  ви  навредили  по
отношение на същото нещо!
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 223 11 юли 2022 г., от Великия Божествен Направляващ
Всяка ваша мисъл, всяко ваше чувство, всяка ваша дума/слово, а

също и всяко ваше действие или бесдействие ви приближават или
отдалечават от входа към Новия Свят на 6-тата човешка раса.

 224 15 юли 2022 г., от Господ РА
Носете

 в  сърцето  си  Божествената  Любов,  Смелостта  и  Всеотдайността
към Единния Отец;

 в Душата си – Радостта, Благодарността и Мира;
 в ума си – Мъдростта, Предвидливостта и Бдителността;
 в тялото си – Трудолюбието, Пъргавостта и Сръчността

и ги подсилвайте и усъвършенствайте всеки ден чрес всичките си
мисли, чувства, слова и дела!

 225 16 юли 2022 г., от Великата Майка на Света
Мили деца с Живи, Светли и Чисти Души!
Бъдете исключително внимателни по отношение на сексуалната

енергия – Енергията на Сътворението, тъй като тя е част от Енергията
на Живота ви.

Акумулирайте  я  чрес  периоди  на  сексуално  въсдържание
например по време на постите и я преумножавайте и приумножавайте
чрес правилно от Господна гледна точка осъществяване на половия
акт  между  съпруга  и  съпругата  с  предварително  отправена  към
Господа молитва*, дадена ви специално по тоя повод.

И живейте бес да я пилеете, тъй като това скъсява живота ви в
текущото въплъщение и намалява шанса ви да испълните Мисията, с
която сте дошли!

* Виж Въпрос и Отговор 53 от 13 септември 2017 г.

 226 23 юли 2022 г., от Господ Сурия
Пишете все по-четливо и красиво с всеки следващ ден,  понеже

това  ви  помага  да  исвисите  с  много  по-голяма  лекота  своето
Съснание и така многократно се увеличава шансът ви да приемате
най-добрите от Господна гледна точка решения в живота си.

 227 24 юли 2022 г., от Господ Елисейя
Бъдете с най-голяма Почит и Уважение към всяко Наше Слово,

идващо при вас от Въснесените Същества на Светлината от Висшите
октави на Светлината под формата на Мисъл, Напътствие, Послание,
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Отговор  на  въпрос,  Духовна  практика,  та  да  може  да  ви  е  ценен
помощник по Пътя.

И след като го прочетете, благодарете и отправете Божествената
си Любов към това Въснесено Същество на Светлината от Висшите
октави на Светлината, което го е дало, та да се приумножи Помощта,
която То ви дава.

 228 28 юли 2022 г., от Господ Шива
Който чувства, че втъва в илюзията и тя го засмуква, а иска да

прекрати  страданията  на  своята  Жива,  Светла  и  Чиста  Душа,  би
могъл да Ме кани, искрено иска и моли Подкрепа и Помощ Свише да
му давам да се освободи от всичко илюзорно в живота си и то да се
превърне на 100% в Светлина.

И  колкото  по-често  го  прави,  и  след  това  Ми  отправя  своите
благодарност и Божествена Любов, толкова по-добре!

 229 29 юли 2022 г., от Свети Пророк Илия
Всеки човек с Жива, Светла и Чиста Душа е в състояние да се

освободи от всичко вредоносно и илюзорно в живота си, стига да се
устреми към това и да покани, искрено поиска и помоли Висшите
Въснесени  Същества  на  Светлината  от  Висшите  октави  на
Светлината Помощ и Подкрепа Свише да му дават постоянно при
придвижването му по Пътя на Духовното исвисяване.

Помнете тия Мои Слова!
Липсва такова нещо като неспасяемо положение!
Когато човекът е с Жива, Светла и Чиста Душа и иска да се спаси,

и се обърне към Господа ка Подкрепа и Помощ Свише да му се даде
по Пътя му към Бога и Господа, такава винаги му се дава!

 230 30 юли 2022 г., от Архангел Михаил
Речено ви е всяка сутрин да Ме каните, искрено искате и молите

да ви се дава охрана усилена прес деня. И вечер преди сън да правите
същото, та да имате усилена охрана и прес нощта.

Но  това  може  да  се  случи  единствено  когато  вие  самите  се
погрижите да могат Моите Ангели да ви охраняват.

Най-важната ви грижа в това отношение е начинът ви на живот да
е такъв, че да съхранявате своята енергия и да спрете да я разпилявате
в  илюзията  сами,  по  своя  воля  и  по  свой  собствен  исбор.  А  това
пилеене на енергията се получава, когато си доставяте най-различни
„удоволствия“,  които  разбиват  вашата  охрана,  като  например
гледането на телевизия/филми или престоя в интернет точно преди
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нощния  сън  или  престоя  ви  в  социалните  мрежи  денем,  прес
работното ви време.

 231 31 юли 2022 г., от Господ РА
Радвайте се, мили деца с Живи, Светли и Чисти Души!
Колкото  повече  се  радвате  и  радост  носите  на  своите  ближни,

толкова  повече  Радост  испитвате  и  идва  при вас  в  живота  ви  под
формата на всякакви радостни събития.

И това е така, понеже Радостта има свойството да се преумножава
и приумножава.

Преумножава се, когато човек я споделя със своите ближни, които
са с Живи, Светли и Чисти Души. Приумножава се, когато човек я
споделя  със  своята  Висша  Част  и  с  Въснесените  Същества  на
Светлината от Висшите октави на Светлината!

 232 01 август 2022 г., от Великата Майка на Света
Дойдох да ви напомня, мили деца с Живи, Светли и Чисти Души,

да виждате навсякъде само добрите проявления и да им се радвате. А
всичко илюзорно да оставяте бес внимание и равни да бъдете към тия
прояви, и в мълчание. И веднага отново да насочите мисълта си към
Доброто.

Така се усилва вътрешната ви охрана и имунитетът ви,  а  също
така сте бес да давате повод да ви вредят представителите на мрежите
на илюзията.

 233 06 август 2022 г., от Единния Отец
Мислете, преди да кажете каквото и да е.

 Дали ви е поискан съветът, който се каните да дадете.
 Дали  в  момента  с  това,  което  имате  намерение  да  кажете,  ще

застанете на нечия страна.
 Дали думите ви ще изразят съжаление по отношение на нещо.
 Дали зад словата ви прозира притеснение.
 Дали говорите нещо, което е проява на ваше огорчение.
 Дали  с  вашите  слова  ще  огорчите  човека  насреща,  дали  ще  го

подтикнете да съжалява или да се притеснява, или ще го поставите
в капана той да застане на нечия страна.

 Дали със словата си вкарвате човека насреща в заблуждение.
 Дали, като говорите, вкарвате човека насреща в друга негативност

като гняв, осъждане, ревност и т.н.
 Дали със  словото  си  подтиквате  човека  насреща да  предприеме

опасни ка него постъпки – действия или бесдействия и т.н.
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Помислете, понеже всяко едно от горните ви води до загуба на
част от вашата собствена енергия и до кармично обременяване.

Същото  се  отнася  и  до  писменото  слово  –  то  също  е  част  от
Словото. Така че добре обмисляйте какво пишете на когото и да е!

 234 06 август 2022 г., от Господ Санат Кумара
От исключителна важност по отношение на работата ви на фин

план в  екип със  Съществата  на  Светлината  от  Висшите октави на
Светлината е отношенията ви на материалния план да са хармонични
и испълнени с Божествена Любов! Става въпрос относно:

1) отношенията ви с Бога и Господа, т.е. с вашата Висша Част и с
Единния Отец, и с вашия Отец Небесен Господ Алфа;

2) отношенията помежду ви в семейството и в рода;
3) отношенията ви с всички други Висши Въснесени Същества на

Светлината и Въснесени Същества на Светлината от Висшите октави
на Светлината;

4)  отношенията  между  вас  и  всички  други  Същества  на
Светлината от Висшите октави на Светлината, въплътени в момента,
т.е. отношенията ви с вашите ближни на материалния план;

5)  отношенията  ви  с  всички  останали,  т.е.  с  представители  на
мрежите на илюзията, също да са хармонични, т.е. бес каквато и да е
отрицателност,  и  да  сте  в  равност по отношение на тях и техните
илюзорни прояви!

Всичко друго е  бес  да  е  чак  толкова важно!  Имайте го  винаги
предвид!

 235 14 август 2022 г., от Пресвета Богородица
Мили Мои деца с Живи, Светли и Чисти Души, Любя ви толкова

много!
Най-важното нещо, което ви е нужно, та да работите добре прес

деня, е да сте добре наспани прес нощта!
Много би било добре да си лягате по-рано да спите и да имате

повече  часове  нощен сън  до  3  часа  астрономично  време  и  4  часа
лятно часово време,  когато да станете и да се подготвите ка деня.
Тогава сте добре прес деня и работоспособни, и сте в състояние да
свършите доста повече работа.

 236 19 август 2022 г., от Владика Мория
Бъдете  бес  агресия  към  които  и  да  са  животни  и  бес  да  им

причинявате каквато и да е вреда, и особено много по отношение на
животните, които принадлежат към някоя от мрежите на илюзията, та
да живеете по-дълго, в по-добро Сдраве и бес излишни страдания!
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 237 20 август 2022 г., от Господ Сурия
Добре  би  било  да  благодарите  на  Въснесените  Същества  на

Светлината от Висшите октави на Светлината, включително на своята
Висша Част  ка  Даровете,  които  са  ви  Дарили анонимно от  финия
план на рождения ви ден и час и да им отправяте Божествената си
Любов колкото можете по-често прес цялата година, до следващия ви
рожден  ден,  та  да  са  активни  тия  Дарове  и  да  са  ви  в  Помощ и
Подкрепа по Пътя.

Понеже всеки човек на рождения си ден получава Дарове на фин
план и според това  как се  отнася  към тях и  към тия,  които са  го
Дарили, такова е и действието им по отношение на него самия!

 238 21 август 2022 г., от Господ Сурия
Когато правите които и да са Духовни практики, много би било

добре да ви стане навик веднага след това да отправяте на Единния
Отец Благодарност и Божествената си Любов, чрес Благодарствената
Слово-формула. 

Тогава Доброплодотворния ефект от тия Духовни практики ще е
още по-голям,  а  също и  силата  им,  както  на  фин план,  така  и  на
материалния план!

 239 26 август 2022 г., от Единния Отец
Прекратете да осъждате който и да е, относно каквото и да е, тъй

като много е вероятно той да е принуден да го прави и да е бес исбор
и бес въсможност да прояви свободната си воля!

 240 27 август 2022 г., от Прелюбимия Саратустра
Напредвайте постоянно – бес прекъсвания и с най-високо качество

на  труда  ви  по отношение на  всичките  ви  дела,  макар и  да  ви  се
струва, че става бавно. Важното е да ги вършите в Радост, Благост и в
Мир със себе си и с другите!

 241 30 август 2022 г., от Единния Отец
Правете  нещата  навреме  или  в  точното  време,  когато  има

определено такова,  та да сте добре и бес излишно да страдате по-
късно, и да ви е доста по-трудно да свършите даденото нещо, или да
останете въобще бес въсможност да го свършите!

 242 01 септември 2022 г., от Господ РА
Охранявайте  Спокойствието  в  Душите  си  и  внимателни  бъдете

много – да сте бес да допускате каквото и да е да ви обезпокои. И бес
да допускате каквито и да са беспокойства да ви овладеят.
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Антидота срещу всички тия беспокойства е Вярата ви в Господа –
в Единния Отец:

1) когато бесусловно се оставите в Неговите ръце и Вярвате, че
Той ще ви Спаси и че ще оцелеете, и че това, което ви се случва, е
най-доброто!

2) и когато Му отправяте Благодарност и Божествената си Любов
от все сърце и Душа ка всичко, което ви се случва!

 243 02 септември 2022 г., от Единния Отец
Мили Мои деца,
от качеството на труда, който полагате във вашето тук и сега в

материалния  свят,  докато  сте  във  въплъщение,  се  определя
качеството на работата в духовността, която вършите по време на сън
във висшите октави на Светлината – работа много важна и отговорна.
Имайте  го  предвид.  Много  си  струва  каквото  и  да  работите  в
материалността,  да  го  вършите  от  сърце  и  най-висококачествено,
всеки ден и ден след ден!

 244 03 септември 2022 г., от Маха Чохан
Спрете да се гневите и да влизате в сценария на илюзията.
Гъвкави бъдете и спокойни.
И помнете, че всяка ситуация може да ви бъде доброплодотворна,

когато  благодарите  ка  нея  на  Единния  Отец  и  Му  отправите
Божествената  си  Любов колкото по-рано,  толкова  по-добре,  още в
началото, когато почне да се развива и нараства негативността, било
то в самите вас или около вас.

 245 04 септември 2022 г., от Господ Алфа
Мили  мои  деца  с  Живи,  Светли  и  Чисти  Души,  работете  бес

напрежение и стрес, а с Радост и в Божествена Любов.
Спете спокойно, като благодарите преди сън на Единния Отец ка

всичко,  с  благодарствената Слово-Формула,  и си кажете,  че сте се
справили  добре.  И  си  спомнете  3  положителни  неща,  които  сте
направили  прес  деня  и  поканете,  искрено  поискайте  и  помолете
Единния Отец Помощ Свише да ви се даде, на следващия ден да сте
още по-успешни!

Благодарност  и  Божествена  Любов  и  на  своята  Висша  Част
отправете, и на Архангел Михаил и на неговите Ангели-охранители,
и на Архангел Рафаил и на неговите Ангели-лечители и спете с Мир в
Душите!

 246 06 септември 2022 г., от Падма Самбхава
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Научете  се  да  живеете  в  бъдеще,  колкото можете повече и  все
повече, бес да ползвате "патериците", които илюзията услужливо ви
предлага, та да продължите успешно еволюцията си в Новия Свят на
6-тата човешка раса!

 247 07 септември 2022 г., от Богинята на Божественото 
Усърдие и Постоянство и довеждане на работата, която е добра от
Господна гледна точка до успешен край

Добре би било винаги да имате списъци с дейностите, които ви
предстои да вършите и винаги да сте наясно коя работа е с най-висок
приоритет  в  момента  и  точно  нея  да  правите.  А  и  да  сте  бес  да
забравяте,  обикновено  под  влиянието  на  някои  представители  на
мрежи на илюзията, някои постоянни ваши ангажименти или такива,
които са ка точно определен ден и час!

И  ги  подредете  по  видове  дейности  –  ежедневни,  постоянни,
спешни  –  които  са  с  най-висок  приоритет;  дейности  ка  деня,
седмицата, месеца; дейности ка точно определен ден и час; дейности
под  условие,  които  да  препрочитате  периодично  и  да  свършите,
когато настъпи условието.

Така  ще  сте  много  по-успешни  в  работата  си,  бес  пропуски  и
грешки, и на Душата ви ще ѝ е много по-спокойно, ще елиминирате
голяма част от стреса и ще сте по-сдрави, а и финансово ще сте по-
добре.

 248 08 септември 2022 г., от Пресвета Богородица
Мили мои деца с Живи, Светли и Чисти Души!
Усилете  Вярата  си в  Господа –  в  Единния Отец.  Това е  много

важно ка всеки от вас и в бъдеще ще ви е като спасителен пояс по
време на събитията, които предстоят.

И  отработете,  и  съхранете  твърдото  си  убеждение,  че  всичко,
което се случва,  Господ го допуска и има основателна причина ка
това. А като Му благодарите и Му отправяте Божествената си Любов
ка всичко, събитията се превръщат в доброплодотворни ка вас!

 249 09 септември 2022 г., от Архангел Михаил
Сещайте  се  всяка  сутрин и  всяка  вечер  да  Ме каните,  искрено

искате и молите Охрана да ви се даде от Моите Ангели-Охранители,
та да сте по-добре.

Доста от вас пропускат да го правят, а е важно да сте охранявани
не само когато над вас е надвиснала реална опасност, а постоянно, та
да е бес да надвисва такава над вас!

 250 10 септември 2022 г., от Пресвета Богородица
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Мили мои деца с Живи, Светли и Чисти Души!
Би било добре да миете косата си, а мъжете и брадата си – които

имат такава, а също и всички открити части на тялото си, когато се
връщате у дома след което и да е отиване по работа навън, в случай,
че сте бес въсможност да се искъпете целите, което е най-доброто.

Това е много важно ка вашето Сдраве и добър сън, когато легнете
да спите.

 251 11 септември 2022 г., от Пресвета Богородица
Мили Мои деца с Живи, Светли и Чисти Души!
Много е добре да се сдържате вътрешно, когато ви облее каквато

и  да  е  негативност,  бес  да  испадате  в  каквито  и  да  са  дразнения,
притеснения,  съжаления и беспокойства,  гняв,  агресия,  осъждане и
т.н. и бес външно да ги проявявате.

Но още по-добре е  когато успявате  да  сте  вътрешно спокойни,
благи и умиротворени. Всъщност това е най-важното. И можете да го
постигнете!

Ка целта е нужно така да се сънастроите, че когато дойде такъв
импулс отвън и усетите началото на негативността/дразнението, да
сте Осъснати какво става и да си кажете „това е илюзия, поредния
напън над мен и ас решавам да остана спокоен/спокойна.“ И като го
кажете гласно, и го декларирате, то се случва, тъй като илюзията е
раскрита и се оттегля!

А  след  това  да  почнете  да  работите  отново  работата  си
съсредоточено, бес странични мисли и на 100% Осъснато да оставите
ситуацията в Господните ръце с цялата си Вяра в Единния Отец!

 252 17 септември 2022 г., от Богинята на Божественото 
Усърдие и Постоянство

Мили деца на Светлината с Живи, Светли и Чисти Души!
Работете  бес  да  се  бавите  и  колебаете,  когато  почнете  някоя

работа,  особено когато преди да я  почнете,  сте  поканили,  искрено
поискали и помолили Единния Отец Помощ Свише да ви се даде и да
ви се наспорява тая работа, докато я вършите. Понеже такава помощ
действително ви се дава и ценна енергия се потребява, та всичко да е
най-доброто ка вас, докато я вършите!

Поради тая причина би било добре да работите чевръсто, та да е
бес да се хаби доста повече енергия, отколкото е нужно.

 253 23 септември 2022 г., от Единния Отец
Направете си така режима на работа, че да ви остава време всеки

ден, в края на деня, да почиствате дома си и особено местата, където
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правите  Духовните  си  практики,  където  спите  нощем  и  където
приготвяте храната си и се храните.

 254 30 септември 2022 г., от Прелюбимия Ланело
Направлявайте  живота  на  най-ближните  си  в  посока  към

съблюдаване на Господните Повели и Правила, като ги съблюдавате
на първо място и най-вече вие самите, та да сте всички вие добре!

 255 01 октомври 2022 г., от Владика Кут Хуми
Живейте в Мир и с Божествена Любов към своите най-ближни и

се отнасяйте с Благост, Милост, Кротост, Нежност и внимание към
тях, и се грижете ка тях като ка себе си, та Сдрави да сте Душевно.
Понеже когато Душите ви са Сдрави и бес да страдат, и телата ви са
Сдрави и бес страдания!

 256 02 октомври 2022 г., от Маха Чохан
Усилете свалянето на Божествени примери от Висшите октави на

Светлината във всеки ден от живота си в тоя материален свят, та да
оцелее Живия Живот и други, по-благоприятни и доброплодотворни
от Господна гледна точка решения да приемат държавните люде на
тая планета в бъдеще.

 257 03 октомври 2022 г., от Елохим Циклопей
Живейте така, че Радост да носите на своите родители, та да ви

благославят  и  приживе,  и  след  като  направят  прехода.  Понеже
родителският благослов най-много се чува на Небесата! И Помощ и
Подкрепа  Свише  се  дава  много  по-голяма  на  тия  хора,  които  са
благославяни от своите родители.

А  когато  детето  радва  родителите  си,  тогава  силата  на
родителския благослов е многократно по-голяма!

 258 06 октомври 2022 г., от Владика Мория
Прекратете да си мислите, че ви се случва нещо лошо в живота!
Отработете до съвършенство Спокойствието, като усилите Вярата

си в Господа, че всичко, което ви се случва, е добро и нужно да ви се
случи, и единственото, което е най-добре да правите, е да отправяте
Благодарност и Божествената си Любов към Единния Отец ка всяко
нещо!

 259 09 октомври 2022 г., от Владика Кут Хуми
Пригответе  се  ка  по-труден  живот  и  в  материалност  каквото  е

нужно,  и  във  външното  си  Съснание  –  подгответе  се  да  останете
спокойни и да приемете каквото и да се случва, та да ви отмине, бес
да ви се случи!
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 260 10 октомври 2022 г., от Единния Отец
Мили мои деца с Живи, Светли и Чисти Души, в случай, че сте бес

осъждане и бес каквото и да е дразнение към тия, които ви вредят в
живота по който и да е начин, те ще спрат да го правят!

 261 14 октомври 2022 г., от Владичица Порция
Когато  поискате  пари  назаем от  блиски  или  познати  и  сте  бес

въсможност в скоро време да си исплатите тоя дълг, най-доброто е
веднага, още от следващия месец, да почнете да исплащате тоя заем и
всеки друг дълг, макар и съвсем по малко, с много малка сума пари,
което е бес да ви обременява и да прави трудно преживяването ви, но
да го правите редовно, всеки месец!

Така сте бес да сте длъжник на тоя човек, тъй като сте в процес на
исплащане, а това е много важно, тъй като:

1)  така  веднага  ставате  собственик  на  това,  което  сте
купили/направили с тия пари, а в противен случай собственика е тоя,
дето ви е дал заема, докато му го върнете, но ако междувременно той
загуби чистотата си, тогава това, което сте купили/направили с тия
пари, може да ви е вредоносно и да се чувствате зле, бес да сте наясно
откъде ви е дошло това зло на главата!

2) прекратявате въсможността някой да черпи от енергията ви, тъй
като тоя, който е бес да си плаща дълга в материалност, се расплаща
на фин план – в енергия. И това се случва автоматично!

 262 15 октомври 2022 г., от Господ Шива
Уредете живота си така, че да го живеете с лекота, бес излишни

пречки  и  обременяване  с  каквото  и  да  е,  т.е.  правете  нещата  по-
прости, вместо по-сложни и ще сте много по-добре, по-сдрави и по-
успешни в живота си!

 263 16 октомври 2022 г., от Единния Отец
Опитвайте се да римувате словото си като говорите, тъй като това

влияе благоприятно на някои мозъчни центрове и води до усилване
на паметта!

Съставяйте всеки ден кратки стихчета и след някое време, което е
индивидуално  при  всеки,  ще  усетите,  че  почвате  да  помните  все
повече и по-добре, и с лекота все повече информация, и сте бес да я
забравяте дълго време след това!

Имайте предвид обаче, че тия от вас, които съчиняват стихове и
тая работа им носи радост, ще са доста по-успешни от тия, които го
правят едва ли не като лекарство против забравяне – в тоя случай е
по-добре въобще да са бес да го правят!
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 264 21 окт. 2022 г., от Великия Божествен Направляващ
Бъдете  особено внимателни по  отношение  на  съхраняването  на

Мира и Покоя вътре във вас, на дълбочинно ниво.
Това  най-лесно  се  постига,  като  се  съхраните  чисти  откъм

съжаления,  притеснения,  огорчения,  беспокойства  и  т.н.,  тъй  като
всички  те  са  ви  силно  вредоносни,  на  100%  насадени  у  вас  от
представителите  на  мрежите  на  илюзията  и  чрес  тях  губите  от
скъпоценната си енергия. А след това е много лесно да се наруши
вътрешния  ви  Мир  и  Покой,  които  са  главните  вътрешни
стожери/охранители на вашата енергия.

 265 22 октомври 2022 г., от Единния Отец
Навсякъде където отидете,  бъдете благи,  искрено се радвайте и

въсхищавайте на успехите, достиженията и радостите на другите хора
и им го съобщавайте! Правете го бескористно, така че да стане част
от вашата същност. Едва тогава всичко това и още повече дори, като
количество/обем  на  това,  на  което  се  радвате  у  другите  хора,  ще
придобиете и вие самите, бес особени усилия дори и бес специално да
сте се старали в тая посока да се сдобиете с такива успехи!

 266 26 октомври 2022 г., от Вселенския Будда
АС СЪМ Вселенския Будда
Когато  ви  споходи  по-голяма  Радост,  я  приемете  в  себе  си  на

вътрешно дълбочинно ниво, бес да нарушавате Мира и Покоя си, бес
резки  изблици  и  бес  да  давате  бурно  външно  проявление  на  тая
Радост. Понеже и това е капан ка отнемане на много голяма част от
енергията на Радостта ви, като я изстреляте бурно в пространството
наоколо ви, тъй като тогава отива надалеч и става лесна плячка на
всички лешояди, които се навъртат около вас на фин план, в очакване
на всяка по-бурна положителна или отрицателна проява, на всяко по-
рязко и силно отклонение от състоянието на Равност,  Хармония и
Баланс, Мир и Покой!

 267 29 октомври 2022 г., от Будда Вайрочана
Пуснете  се  по  потока  на  събитията,  които  настъпват,

съхранявайки своята Хармония, вътрешен Мир и Покой и бес каквото
и осъждане бъдете, и бес да определяте кой е крив и кой – прав, та да
пребъдете  в  Междинното  време,  Времето  и  Полувремето,  и  да
пребъдвате и след това!

 268 30 октомври 2022 г., от Единния Отец
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Мир, Кротост и Благост – нужно е това да е вашето мото и начин
на живот и поведение

и е най-доброто ка вас,
и е вашето най-добро Служение,
мили Мои деца с Живи, Светли и Чисти Души!

 269 06 ноември 2022 г., от Господ Майтрейя
Учителят учи учениците си най-добре чрес личния си пример. А

родителите – своите деца. А Господ учи всички чрес примера на тия,
които са посветили живота си да Му служат.

Който  е  достатъчно  наблюдателен,  е  наясно  какво  го  чака  да
премине ученика, детето и цялото човечество, като обърне внимание
на това,  прес което се налага да минават предварително Учителят,
родителите и Посветените на Отца Свети люде!

 270 07 ноември 2022 г., от Владика Мория
Винаги мислете на една крачка напред какво би се случило, ако

кажете нещо или направите нещо и как биха го приели, и какъв ще е
ефекта над тия, на които говорите/го правите, а също и над техните
блиски,  и  над  околните  хора,  които  присъстват  в  момента  и  чуят
какво говорите, и/или видят какво правите. И едва тогава говорете и
правете, единствено в случай, че ефектът е добър и ви хареса и на вас
самите някой да ви каже и/или направи нещо подобно.

 271 10 ноември 2022 г., от Архангел Михаил
Охранявайте се на първо място от осъждане на който и каквото и

да е, включително и на самите себе си, тъй като осъждането е в пряка
връска с продължителността на живота ви!

Колкото повече, по-силно и по-продължително влиза в осъждане
който и да е човек с Жива, Светла и Чиста Душа, толкова по-скоро,
преждевременно и дори внезапно, настъпва изхода от въплъщението
му!

 272 12 ноември 2022 г., от Великия Божествен Направляващ
Направлявайте корабът на живота ви като го държите далеч от

рифове и водовъртежи. Постоянно будни и бдителни бъдете и сдраво
дръжте руля. А по време на буря отправяйте своята благодарност и
Божествената  си  Любов към Единния Отец,  от  все  сърце  и  Душа,
колкото повече и по-често, толкова по-добре!

 273 13 ноември 2022 г., от Падма Самбхава
Всичко което правите във всеки един момент е най-добре да е по

приоритет! Работете първо работата, която е с най-висок приоритет,
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срещайте се с хората, които са с най-висок приоритет в живота ви в
момента,  а  на  първо  място  и  най-много  вършете  това,  което  носи
радост  на  вашите  най-ближни.  Това  ви  е  най-  най-най-високия
приоритет!

Но  винаги  помнете,  че  общуването  ви  с  Бога  и  с  Господа  и
връската ви с тях, и вашата работа в Духовността, са преди всичко
друго, което е с най-висок приоритет!

 274 14 ноември 2022 г., от Великата Майка на Света
Мили мои деца с Живи, Светли и Чисти Души!
Търсете ценното и стойностното у всеки човек и като го откриете,

му го кажете, и му поблагодарете, когато го прояви в отношенията си
с  вас,  тъй  като  тогава  помагате  на  човека  да  го  подсили  и  да  се
устреми и с други съвършенства да се сдобива!

 275 15 ноември 2022 г., от Господ Алфа
Мили Мои деца, прекратете напрежението и стреса по отношение

на  каквото  и  да  е  и  особено  по  време  на  работа,  тъй  като  са
бесмислени и опасни. Напрежението и стреса са бес да ви помагат
никак,  включително  и  работата  си  да  свършите  по  най-добрия  от
Господна  гледна  точка  начин,  но  много  ви  пречат  на  Сдравето  –
направо го рушат, както урагана нанася опустошения откъдето мине. 

Спрете  вътрешния си ураган,  докато сте  бес  да  сте  си нанесли
сами по-големи поражения!

Работете спокойно и в Радост, та труда ви да е Карма-йога и да ви
сътворява  Блага  Карма.  И  често  благодарете  и  отправяйте
Божествената  си  Любов  към  Единния  Отец  и  към  Мен,  та  да  се
въстановят по-скоро нанесените вече  поражения по 4-те  ви нисши
тела от работа и живот в стрес и напрежение!

 276 16 ноември 2022 г., от ГоспоG дна Атина Палада
Бъдете прями в отношенията си с другите хора с Живи, Светли и

Чисти Души и споделяйте с тях много точно как се чувствате и какво
мислите, та да сте в Бога.

В противен случай ги обричате те да предполагат какво мислите
по  даден  въпрос/проблем  и  често  пъти  съжденията  им  да  са
погрешни.

Спрете  да  вкарвате  ближните си по Дух хора в  заблуждения и
бъдете открити, та да живеете добре всички, в Мир и Сговор, и да
отработите и утвърдите в живота си тая Добродетел!

 277 17 ноември 2022 г., от Господ Санат Кумара
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Най-много се увеличава имунитета ви, когато правите това, което
ви е речено от Единния Отец чрес Неговите Повели и Правила и чрес
всичко друго, давано от Него и от нас – Въснесените Същества на
Светлината  от  Висшите  октави  на  Светлината  в  Учението,  което
получавате постепенно чрес Мислите, Напътствията и всичко друго
на сайт ЕДИНЕНИЕ.

 278 20 ноември 2022 г., от Вселенския Будда
Равност ви е нужна към всекиго и всичко. И приемане на нещата

такива, каквито са.
От гледна точка на Единния Отец винаги всичко е много точно!
А  вашата  работа  е  да  сте  беспристрастни  наблюдатели  и  към

всички да подхождате еднакво добре, с добро и с Осъснаването, че
всеки е прав ка себе си и мери от собствената си камбанария. А също
и че всичко във вашия материален свят е театър ка глупците – който
се хване/подведе, ка негова сметка си е!

Вие мъдри бъдете и енергията си съхранете!

 279 01 декември 2022 г., от Маха Чохан
Спокойно приемайте събитията по света и стойте на дистанция от

всичко,  което  се  случва.  И  много  се  охранявайте  да  сте  бес  да
заставате на ничия страна!

Понеже  всички  вие  –  въплътените  Същества  на  Светлината  с
Живи, Светли и Чисти Души, които приемате Учението, което Свише
ви се дава от Висшите октави на Светлината, сте доста над всичко
земно, което илюзията играе в своя театър във вашето тук и сега.

 280 08 декември 2022 г., от Пресвета Богородица
Мили мои деца с Живи, Светли и Чисти Души,
Любя ви толкова много!
Отправяйте  Ми  своята  Божествена  Любов,  та  да  мога  да  ви

подкрепям с моите Ангели по вашия Път и да ви помагам още повече,
когато  ни  поканите,  искрено  поискате  и  помолите  ка  Подкрепа  и
Помощ.

Това е най-важното, което имах да ви кажа и припомня в днешния
ден.

 281 09 декември 2022 г., от Великата Майка на Света
Мили деца с Живи, Светли и Чисти Души,
еволюцията продължава бескрайно и липсва загуба на енергия в

тая вселена, тъй като енергията прелива от една форма в друга и от
едно място на друго!
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И само нови начала  се  поставят,  след  като  е  настъпил края  на
нещо.

 282 25 декември 2022 г., от Господ Иисус
Всеки човек с Жива, Светла и Чиста Душа е добре винаги да е

приготвен да се представи пред Отца. И винаги тая мисъл да му е
основна  в  живота  и  определяща  всички  останали  негови  мисли,  а
също и чувствата и делата!

 283 26 декември 2022 г., от Господ Иисус
Любете Господа повече от всичко друго на тоя свят, със своята

Божествена Любов!
Любете Бога повече от себе си, с Божествена Любов!
Любете със своята Божествена Любов и ближните си хора, които

са с Живи, Светли и Чисти Души, и Живия Живот на тая планета
така, както Любите Бога!

 284 30 декември 2022 г., АС СЪМ Бабаджи
Живейте бес да оставяте вчерашната работа ка утре! И я вършете

днес,  в  случай  че  вчера  сте  пропуснали  поради  каквито  и  да  са
причини.

А днешната работа – днес я свършвайте, бес да я отлагате ка по-
нататък нито с един ден!

И  работете  най-висококачествено,  с  Радост  и  в  Божествена
Любов! Та да сте Сдрави на Дух, Душа и тяло и доброплодотворни в
Светлинната мрежа.

 285 07 януари 2023 г., от Гуан Ин
Отделяйте време да ходите пеша, насаме, в тишина и по-далеч от

куполите  на  човешките  поселища  и  пътища,  по  които  се  движат
автомобили, т.е. ходете там, където е малолюдно!

И колкото по-често го правите, толкова по-добре ще се чувствате
след това – по-сдрави, по-работоспособни и по-ефективни в работата
си ще бъдете.

 286 09 януари 2023 г., от Господ Сурия
Помнете Учението ка Белия Път, което ви дадох* и отправяйте

Благодарност и Божествена Любов на Учителя сиaa на финия план от
Висшите октави на Светлината всеки ден, и по няколко пъти дори, а
също и на Единния Отец, ка Подкрепата и Помощта Свише, които
получавате  постоянно от  тях,  та  да  продължат да  ви  ги  дават  и  в
бъдеще,  все  повече  и  повече,  колкото  повече  вие  им  отправяте
Благодарност и Божествената си Любов!
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* Виж в Посланията от 09 април 2011 г. и 26 март 2013 г., 

 287 11 януари 2023 г., от Прелюбимата Порция, Богиня на 
Божественото Правосъдие

Покайвайте се искрено, от все сърце и Душа Пред Единия Отец,
всеки ден, ка всичко съгрешено от вас във всички времена досега,
включително и в Междинното време, в което живеете тук и сега, а
също  и  ка  всичко  съгрешено  от  вас  във  всичките  ви  предходни
въплъщения до това.

Та да бъдете Опростени и да има по-малко поводи да ви нападат и
вредят представителите на различните мрежи на илюзията.

 288 13 януари 2023 г., от Единния Отец
Радвайте се и Ми благодарете, и ми отправяйте Божествената си

Любов особено много когато 13-я ден от месеца се падне в петък!
Понеже е във връска с нещо много Свято ка вас.

Иисус  се  остави  да  го  убият  и  умря  в  петък.  И  с  тая  си
саможертвена постъпка искупи част от общочовешката отрицателна
карма. А 13-то число е числото на Учителя в Духовността – както
Иисус бе ка своите 12 ученика.

И колкото повече отправяте благодарност и Божествена Любов на
Господ Иисус и на Мен – Единния Отец във всеки такъв ден, толкова
повече най-прекрасни неща ще ви се случват тогава!

 289 16 януари 2023 г., от Вселенския Будда
Докато дадена работа е бес да е свършила, най-добре е да сте бес

да говорите ка нея,  който и да ви пита каквото и да било, дори и
относно най-дребния детайл от предстояща ваша работа, а и чужда да
е – също, та да е успешна дадената работа и да е бес да се провали
или отложи, или проточи във времето,  бес да може да се испълни
докрай много време, или да бъде извидена/някой да ви завиди ка нея
и т.н.

 290 22 януари 2023 г., от Господ Алфа
Поддържайте  добри  отношения  със  своите  съседи,  където

живеете, бъдете с уважение към тях и много вежливи, от все сърце,
т.е. искрено и естествено да е доброто ви държание към тях, каквито
и да са те и бес да ги съдите, каквото и да правят, та да сте Сдрави на
Дух, Душа и тяло, и вие, и вашите потомци!

 291 23 януари 2023 г., от Единния Отец
Мили Мои деца с Живи, Светли и Чисти Души!
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Живейте  в  Мир  и  сговор  помежду  си,  бес  да  се  съдите  един
другиго, а си прощавайте всичко, включително и на самите себе си –
всеки ден, все повече и повече!

 292 29 януари 2023 г., от Богинята на Бож. Мъдрост
Мили хора с Живи, Светли и Чисти Души, живейте Мъдро и ще

живеете по-щастливо и по-дълго!

 293 02 февруари 2023 г., от Свети Пророк Илия
Отворете  сърцата  и  Душите  си  към  Бога  и  към  Господа,  и  се

исвисете  и  расширете  Съснанието си към всемира –  към Висшите
октави на Светлинната, та оттам да идва всяка ваша мисъл и чувство,
словото  ви  да  е  бесгрешно  и  делата  –  доброплодотворни  в
Светлинната мрежа!

 294 03 февруари 2023 г., от Господ РА
Помислете  правите  ли  всичко,  което  ви  подготвя  най-добре  ка

преминаването ви прес Портала на Великия Преход в Новия Свят на
6-тата  човешка  раса,  т.е.  оставили  ли  сте  се  в  Господните  ръце  и
каквото и да се случва с вас и около вас, да сте с пълната си Вяра в
Единния  Отец,  че  това  е  най-доброто  в  тоя  момент  и  да  Му
благодарите ка всичко, и да Му отправяте Божествената си Любов!

 295 11 февруари 2023 г., от Свети Харалампий
Помислете, преди да правите нещо, носи ли ви Радост на Душата

мисълта, че ще го направите? И ако отговора е „да“, направете го.
Помислете, преди да кажете нещо, носи ли ви Радост на Душата

Мисълта, че ще го кажете и дали ще донесе Радост реченото от вас на
Душите на тия, на които го касвате и на тия, които са наоколо и също
го чуят? И ако отговора е „да“, кажете го!

Помислете,  когато пожелаете нещо,  ще ви донесе ли Радост на
Душата,  ако  го  получите  –  попитайте  я!  И ако  отговора  е  смут  в
Душата  ви,  вместо  Радост  и  лекота,  се  обърнете  към  Бога  –  към
своята  Висша  Част  и  към  Господа,  и  кажете  ясно  и
твърдо/категорично, че се откасвате от това свое желание, и поканете,
искрено поискайте и помолете Единния Отец да го анулира, та да сте
бес  да  пилеете  енергията  си  излишно  и  бессмислено  в  илюзията,
включително и та да сте по-добре охранявани и обгрижвани, докато
отново стъпите на Пътя, в случай че евентуално политнете встрани!

 296 15 февруари 2023 г., от Великата Майка на Света
Мили мои деца с Живи, Светли и Чисти Души!
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Малко  Благодарите  и  отправяте  Божествената  си  Любов  на
Единния Отец! А искате да сте добре във всяко едно отношение и то
постоянно!

Поправете тоя най-главен пропуск и положението ви ще почне да
се подобрява.

 297 03 март 2023 г., от Саратустра
Направете място в личното си пространство и отделете време в

живота си да се обградите от вещи/растения/животни, които ви носят
Радост и от хора, които са с чиста бесусловна Божествена Любов към
вас и са всеотдайни и грижовни към вас, и може да расчитате на тях в
труден момент!

И  това  се  постига  най-лесно,  когато  първо  вие  самите  станете
такива.

Но в случай, че вие сте такива, а хората около вас са бес да ви
отговарят със същото, бихте могли ако желаете, да се обърнете към
Единния Отец и да го поканите, искрено поискате и помолите ка най-
доброто от Неговата гледна точка ка вас решение на тая ситуация в
живота  ви.  И  всеки  ден  да  Му  отправяте  Благодарност  и
Божествената си Любов ка това.

 298 17 март 2023 г., от Единния Отец
Прекратете да правите нещата в друго време, тъй като първото сте

го пропуснали!
Понеже то –  първото време,  е  най-доброто от Господна гледна

точка ка вас и ка успеха на това, което вършите.

 299 26 март 2023 г., от Пресвета Богородица
Мили мои деца  с  Живи,  Светли и  Чисти Души,  повече  ходене

пеша всеки ден ви е нужно, но сред природата, т.е. в парка, в гората,
на полето и т.н.,  но докато го правите, исключете GSM-а си и/или
каквото и да е друго устройство във вас, чрес което имате достъп и
връска с интернет, навигация, GSM-мрежите и сателитите. И ходете
по  терен,  където  е  бес  въсможност  да  се  исгубите,  но  където  е
малолюдно  в  момента  на  расходката  ви,  та  да  сте  по-добре  прес
останалата част от денонощието.

 300 31 март 2023 г., от Владика Кут Хуми
Бъдете щедри към ближните си!
И  в  случай,  че  финансовите  ви  приходи  намаляват,  повече  им

давайте от преди, понеже това най-скоро балансира везната и отново
финансово ви укрепва!

Бъдете щедри към Господа!
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И в случай, че финансовите ви приходи нарастват, колкото повече
Дарения  правите  на  Господа,  предавайки  ги  на  тия,  които  са
посветили живота си да Му служат (на Господа), толкова по-сигурно
е, че финансовите ви приходи ще се съхранят, ще са стабилни напред
във времето и ще нарастват, според вашата щедрост към Господа.

 301 18 април 2023 г., от Господ Иисус
Живейте бес дрязги помежду си, а в Благост!
Бес гняв, а търпеливи бъдете!
И  в  Мир  и  Покой  вътрешни  пребъдвайте,  и  в  Хармония  с

Творението на Единния Отец!
Всичко това укрепва Сдравето ви на Дух,  Душа и тяло,  усилва

Духовния  ви  растеж  в  Светлината  и  подпомага  испълнението  на
основната Мисия на настоящото ви въплъщение.

АС СЪМ Иисус, с Любов Велика към всички хора с Живи, Светли
и Чисти Души!
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