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Всички вие, които желаете да напредвате и духовно да се
усъвършенствате в Светлинната мрежа, вместо да деградирате и да
преминавате в мрежата на тъмнината, вашият Път – Пътят на вашата по-
нататъшна еволюция, минава прес постоянното, качествено и колкото се
може по-пълно прилагане на полученото Учение в отредения Свише срок
и във все по-ускоряващите се темпове на вашия живот, следвайки
повелите на времето.

Това е начинът да оцелеете и вашите Души да се исчистват и
усъвършенстват, да останат Живи, Светли и Чисти във всички Времена,
Време, Полувреме и след това, и да преминат на следващото
еволюционно стъпало.

В това Послание ще ви дам няколко практически съвета, прилагането на
които би ви улеснило в работата, която ви очаква в това направление.

Много пъти сме ви напомняли да бъдете положителни във вашите мисли,
чувства и слова, понеже тогава вие сте в състояние да приемате нашето
Учение, то да ви е ясно и да го прилагате в своя живот. Положителността
обаче не винаги ви се отдава, макар и да имате желание да я постигнете и
макар да отправяте към нас молби и молитви да ви помагаме в тая
насока. Ние откликваме на вашата покана, но понякога можем да ви
помогнем само отчасти, поради вашата собствена кармична
обремененост. Има обаче простички способи, лесно испълними,
прилагането на които много би ви улеснило в постигането на
Положителността, а по тоя начин би улеснило и нас да ви даваме своята
подкрепа и помощ. Понеже, когато сте положителни, тогава по-лесно и
по-пълно достигаме до вас.

Такива способи са Радостта, Благодарността и Божествената Любов.



Каквото и да се случва във вашия живот, благодарете усмихнато на Бога и
на Отца и им отправяйте Божествената си Любов. Понеже и най-тежката
ситуация е спасителна по отношение на вашата Душа! И ваша много
важна работа е да приемате всичко случващо се бес осъждане, а дори
напротив – с радостното чувство, че вашият кармичен товар олеква, а и
че на вашите деца и внуци ще им е по-леко да вървят по Пътя, който им
предстои на всички планове на Битието.

Гледайте прекрасното около вас, радостно му се въсхищавайте и
благодарете на Отца, че го е Сътворил. Старайте се да живеете почти бес
да обръщате внимание на проявленията на илюзията и виждайте нещата
от смешната им страна. Така ще съхраните своята Божествена енергия
като най-голяма скъпоценност, която имате и чрес която ще можете да
умножавате Доброто във вашия свят и да сътворявате Божествени
примери във всички области на живота.

Друг способ, с помощта на който с лекота се придобива
Положителността, е прилагането на всички видове искуства на
Светлинната мрежа, които са ви достъпни, и то така, че плодовете от
вашето творчество също да са в Светлинната мрежа! Кой каквото го
влече. Във всеки човек, въплътен на планетата, който е със Светла Душа,
има вложени дарования в областта на едно или няколко искуства, които
да усъвършенства именно в текущото си въплъщение и само трябва да
почувства какво му се отдава. И когато почне да твори, ще открие колко
много радост му носи работата по сътворяването на Божествени творби!
В това е същността на народната мъдрост, преминала прес вековете –
„Който пее, добро мисли и злото далеч от него стои!” *.

Пребивавайте повече време сред природата и ходете пеша. Радвайте се на
Творението на Отца, въсхищавайте му се и му отдавайте своята
Божествена Любов.

Най-добре е вашата Радост да е тиха, но дълбока вътрешна Радост,
съпровождана от състояние на умиротворение. Добре би било в това
време да спрете да мислите относно ежедневните си дела и да насочите
мисълта си към бескрайността на всемира.

Добре е също по време на вашата расходка да се спрете на някое
усамотено местенце и радостно да отправите Божествената си Любов на
Съществата на Светлината, когато сте съвсем сами и който и да е човек е



бес да може да ви види от каквото и да е растояние, било то блиско или от
много далеч. Така и елементалите могат да обновяват вашите тела.

Бих се радвала да видя, че прилагате моите съвети.

АС СЪМ Атина Палада

* Народната мъдрост „който пее, зло не мисли” идва от времената, когато е имало и
са се пеели единствено храмови песнопения в прослава на Господа и народни
песни, преобладаващата част от които са водели към Светлинната мрежа и
мелодията им е била в синхрон с вибрациите на Висшите октави на Светлината, а
текстът е бил Господно Слово.
Но тая народна мъдрост е с променени и искривени прес вековете слова. Поради
това би било добре тя да бъде в следния вид: „Който пее, добро мисли и злото далеч
от него стои!”. Понеже, когато човек сътворява Божествени примери в искуството, е
сънастроен към Висшите сфери и е далеч от злото, и е чист в своите мисли, чувства
и слова. Тогава на преден план се проявява неговата Божествена същност, а
илюзорната му част се превръща в Светлина. И тая Светлина почва, като Слънцето,
да струи от него към всички. И както слънчогледите се обръщат към Слънцето, така
и всички наоколо се обръщат към него със своята Божествена част и я проявяват. А
тия, които са със силна илюзорна част, сами стоят далеч от Светлината, т.е. „злото
далеч от него стои”.
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