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Днес идвам с голяма Радост, отново с Послание към човечеството на
РАЙМА (Земята). Тая нова Милост на Небесата стартира благодарение
на ангажиментите, които вие поехте в писмата си до Кармичното
Ръководство относно работата ви в духовността, дарявайки всеки ден от
своята Божествена енергия ка балансиране на ситуацията на планетата и
ка съхранението на вашата еволюция.

В това свое Послание ас ще ви дам още един способ, чрес който вие
бихте могли да получавате помощ от нас, та да се удържите на Пътя и
успешно напред по него да продължите.

Ето и същността на това, относно което говоря:

Добре би било всеки от вас да вписва собственоръчно на отделни
листчета ключови места от Посланията, дадени от Висшите Същества на
Светлината, които четете. Имам предвид тия от вас, които прилагат
даденото от Нас Учение и всеки ден четат по едно наше Послание*.

Вие бихте могли веднага, след като прочетете Посланието ка деня, да си
напишете на отделно листче тая ключова мисъл или пасаж, които най-
много са ви впечатлили. Накрая напишете и датата, и името на
Посланието, и от кой Учител е то. И докато пишете всичко това,
отправяйте своята Благодарност и Божествена Любов към тоя ваш
Учител.** Сгънете листчето с текста навътре и го пуснете в кутия или в
друго нещо, отделено специално ка целта. Всеки ден добавяйте по още
една ключова мисъл от Учението, което ви даваме.



И когато достигнете до участък от Пътя, който ви е трудно да преминете,
поканете, искрено поискайте и помолете Помощ Свише да ви се даде
относно появилата се ситуация, отворете кутията, съхраняваща бисерите
от нашето Учение, и истеглете едно от сгънатите листчета. Растворете го
и го прочетете, и добре помислете какъв отговор ви се дава. Може да
прочетете и цялото Послание, от което е преписан текста на листа.
Радостно поблагодарете относно помощта, която получавате от
Съществата на Светлината в тоя момент. Помощ многостранна,
включваща и подскаска в текста, и енергиен импулс, който ще ви даде
сили да се справите с всичко!

Тоя способ много лесно се испълнява, но е нужна и вашата лична
ангажираност, постоянство, устременост, дисциплинираност и
отговорност.

Ангажираност, понеже е нужно всеки от вас сам да си направи своята
кутия с бисерите от нашето Учение.

Постоянство, устременост и дисциплинираност, та да успеете всеки ден
да четете по едно от нашите Послания и да добавяте по една нова
скъпоценност във вашето сандъче-кутия, съдържаща нашите напътствия
към вас.

И отговорност, понеже, помощта ни е действена само в случай, че
винаги, когато пишете ново листче с ключовата мисъл от Посланието
което сте прочели него ден, а също и винаги, когато искате по какъвто и
да е друг начин помощ от Съществата на Светлината, да го правите,
намирайки се в състояние на максимално исвисено Съснание и да сте
испълнени с Благодарност и Божествена Любов към Отца.

Тогава всяко листче ще се превърне ка вас в спасително въже, което ще
ви помага да се удържите на Пътя, ако се подхлъзнете надолу, и ще ви
даде въсможност да продължите отново своя въсход напред към върха на
Божественото Съснание.

Желая ви успех по Пътя вътре във вас и съм испълнен с Надеждата, че
доста от вас ще успеят.

АС СЪМ Сурия

ОМ



 

* или Напътствие, Мисъл, Отговор на въпрос от Част Учение. И от всичко това,
което четете, може да си направите бисерче. (допълнение от 19.02.2022 г.)

** А също и докато пишете, го правете бавно и много красиво, както ви посъветва
Владика Мория в своето Послание от 20 август 2011 г. (това допълнение бе дадено
на 24 февруари 2013 г.).
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