
Отговори на въпроси, тема Молитви

Въпрос 1

 
Във връзка с Посланието на Господ Санат Кумара от 16 ноември 2010 г. и неговия призив
към нас да се съсредоточим върху вътрешна работа за балансиране ситуацията на
планетата, искам да споделя, че в същото време прочетох, че Св. Архангел Гавриил помага
за постигане на вътрешен мир, покой и равновесие.
Въпросът ми е – може ли да ни бъде даден призив, с който да отправяме към Св. Архангел
Гавриил нашата молба за помощ в постигането на покой и хармония?
Г.Г., гр. Пловдив
 
Отговор
Свети Архангел Гавриил, ас …….. (пълното малко име)
Те каня, искрено искам и моля,
помагай ми постоянно да пребъдвам в Радост, Мир и Хармония,
въпреки всичко, което се случва с мен и около мен!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Свети Архангел Гавриил,
че постоянно съм в Радост, Мир и Хармония!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!
(Поклон!)
 
 
Благодаря ти Росица Авела за прекрасния призив! Той донесе усмивката на лицето ми и
заличи болката в сърцето ми! Почти цялата седмица бях подтисната и нещастна, а в
момента, в който го получих, изглеждах вече като увяхнало цвете! Призива ми подейства
мигновено, сякаш с прочитането му в мен се разля животоворящата Божия Любов и
Светлина! Подейства ми като енергиен прилив от сърце в сърце! Минути след това вече се
чувствах толкова щастлива! Призива е истински вълшебен еликсир! Архангел Гавриил
отне болката от сърцето ми и я изпълни с Божествена Любов и радост, вътрешен мир,
хармония и покой! За което ти благодаря, св. Архангеле Гаврииле! Благодаря и на теб,
Росица Авела! Благодаря на всички вас, Възнесени Същества на Светлината, за
подкрепата, която ми оказвате във всеки труден за мен момент! Благодаря Ти Господи, за
Милостта ти към мен и за безграничната ти Бащинска Любов и закрила! Благодаря ви
Небеса! От цялото ми сърце и душа, аз ви любя и ви БЛАГОДАРЯ!
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