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Поредни

Скъпи приятели, в изпълнение на указаното от Господ Елисейя в
неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моето Висше АЗ
СЪМ Присъствие и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, за да
бъде сътворен Божествен образец, започнах да пиша стихове, които с
много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат полезни на
всеки, в когото Огънят на Живия Живот гори, ако се прилагат в живота.
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1
Божествена Любов най-чиста и съвършена да струи от теб
към цялото Творение на Отца, навред!
В чистота белоснежна облечи всички свои тела
и всичките си мисли, чувства, слова и дела!
16 април 2013 г.
2
Работѝ усърдно и от все сърце
и в труда си вплитай Божествените Радост, Светлина и Любов,
които да струят от теб към Божествения пример,
който съграждаш в тоя миг от Вечността!
17 април 2013 г.
3
Относно малките неща в живота отделяй от своето време
и им се радвай, и Радостта си на всички Светли Души предавай!
И така посявай в Душите им това семе,
че като порасне в тях Радостта,
и те да я посяват, и то навреме!

18 април 2013 г.
4
Както търсите и искате да намерите любимия човек,
трижди повече търсете и се стремете да намерите
своята Висша Част, и сега, и до век,
понеже тя е вашият най-скъп и свиден приятел,
който ще ви преведе прес Новия свят на 6тата човешка раса към Златния
Век!
И ви чака с Любов най-голяма
да я откриете в дълбините на своята същност,
когато решите да се превърнете в Богочовек!
19 април 2013 г.
5
Учителят те води прес дебрите на мрака,
докато достигнеш Светлината,
но винаги помни,
че когато Слънцето на Божественото Съснание те огрее,
в тоя миг ти самият вече си готов
да се потопиш отново в мрака,
та да поведеш към Светлината някой друг,
който е готов и желае да се отправи натам!
20 април 2013 г.
6
С роса оросени благоуханни цветя и билки,
полъх нежен, ромон на поточе,
Слънцето грее и птички пеят,
тишина и спокойствие, Мир и Божествена Любов
се растилат навред – каква прекрасна картина
на живот сред природата, в Света на Новия Ред!
И ако такава е Господната Свята Воля,
да се претвори в реалност тая картина,
в момента, който Свише е отреден,
по отношение на тоя, на когото тя сърцето докосне,

и който към Отца е истински устремен!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН ТАКА ДА БЪДЕ ОМ
21 април 2013 г.
7
Понякога само няколко слова са нужни,
та да се събуди някоя Душа и да бъде спасена,
а понякога с няколко слова може да бъде погубена тя!
Чрес словото си може да рушите, но може и да градите,
така че словата си мерете и мислете,
и да сте бесгрешни в речта,
предварително на Отца се помолете!
22 април 2013 г.
8
Новостите приеми и по стълбата еволюционна напред се придвижи,
до нивото на Душите от 6-тата и 7-мата раса Съснанието си исвиси
и да бъдеш едновременно с тях тук на РАЙМА (Земята) се подготви – в
Света на 6-тата човешка раса,
та Златния Век час по-скоро да се съгради!
23 април 2013 г.
9
Чуй птичите песни в тихата утрин
и отвори сърцето и Душата си към Бога,
докато чакаш Хелиос да те освети
и да те помилва със своите животворни лъчи!
10 април 2013 г.
10
Прости на всеки ближен от дълбините на Душата,
а Господ на тебе ще прости!

И радвай своя Отец на Небесата,
като искаш всеки ден ка всичко прошка ти!
11 април 2013 г.
11
Бъди с Божествена Любов към своите ближни,
в които Огънят на Живия Живот гори,
та да прорасте от семето на твоята Божествена Любов
още едно дърво на Живия Живот,
което да дарява на всички Живи същества
тъй нужния кислород!
26 април 2013 г.
12
Тишина, Мир и Хармония са нужни на всеки,
който желае да се срещне с Бога
в дълбините на своята същност
и да получава подкрепа и помощ от Него,
когато Го покани, искрено поиска и помоли
Той да му ги даде!
27 април 2013 г.
13
Най-висше Добро благодатно се сътворява,
когато в мълчание се пребивава
и Радост в Душата трепти,
и Божествена Любов блика от сърцето
във всички минути, часове и дни!
28 април 2013 г.
14
Научи се да помниш прочетеното и пиши красиво,
и го прави от все сърце, с вдъхновение,
както когато беше в първи клас,

та да продължиш да напредваш успешно в Училището на Живота
и в усвояването на Божествената Наука в новия ти клас!
29 април 2013 г.
15
Пей Песента на Живота
в Радост, Благодарност и Божествена Любов,
с Душа, устремена към Отца,
и с Дух, обгръщащ всичко Живо с Благослов!
12 април 2013 г.

© Росица Авела
теглене
нагоре
ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net

