
Отговори на въпроси, тема Семейство и личност

Въпрос 6

 
Зададен въпрос на български език:
Как да помогна на детето си най-сетне да се излекува от постоянната хрема?
Как да накарам мъжа си да бъде по-спокоен? Как да помагам на хората и на
животните? Как да направя родителите си по-добри хора? Какво е моето
предназначение? Как да разбера? Кога и как ще огрее слънце на нашата улица?
Не ме притеснява и да публикувате въпросите.
 
Отговор
2 юли 2013 г.
Здравейте,
На детето си ще помогнете да спре хремата му, когато приемете съпруга си,
такъв какъвто е, и спрете да го отхвърляте, макар и безсъзнателно.
Относно съпруга ви – аз бих Ви посъветвала да спрете да мислите, че може, и е
правилно да го карате да прави, каквото и да било, включително и да го
накарате да е по-спокоен! Както виждате, дори мислите Ви са насочени в
погрешна посока и оттам и резултатът е такъв, какъвто го виждате всеки ден.
Затова пък бихте могли да помолите за помощ Свише Вие самата да сте много
по-спокойна и тогава това Ваше спокойствие ще се предаде на ниво поле и на
Вашия съпруг. Добре би било да му изкажете Вашето виждане и да му оставите
възможност той сам да направи своя избор как да постъпи, в която и да е
ситуация, като му кажете благо, че би Ви зарадвал много, ако направи това,
което Вие предлагате. Но помнете, че може Вие да сте понякога в грешка, а
неговият Висш Аз да го води по-добре в момента и ако той откаже да се съгласи
с Вас, е нужно да сте в състояние да се съгласите с неговото виждане и да го
приемете спокойно – без значение кой е правият и кой кривият в момента. Тъй
като или той е прав и е нужно да приемете неговото решение, или макар Вие да
сте правата, но ако ситуацията е кармично предопределена и той отказва да се
съгласи с Вас или се държи зле, поради отрицателна карма, която в момента
излиза за отработване помежду ви, когато Вие спокойно приемете случващото
се и помолите за прошка Свише за своите минали грешки, поради които
съпругът Ви се държи така в момента, и благодарите на Бога за всичко, което се
случва, тогава ще станете свидетел на неговото преображение пред Вашите очи
в съвсем нов човек, след като обаче преди това вие самата сте се преобразила!
Същото е и по отношение на Вашите родители. Станете Вие още по-добра към
тях, точно в моментите, когато те се държат зле, тъй като имате карма за
преобразуване помежду си и затова те са такива, каквито са. А когато тази
карма остава, и е без възможност да се преобразува, поради липсата на
разбиране и приемане на напрегнатите ситуации и пропускате да благодарите
на Бога за тях, тогава хората и в частност Вашите родители пропускат
възможността да станат по-добри и към Вас, и към останалите Ваши близки и
въобще към всички.



Бог ни дава свободна воля, включително и да грешим, понеже от грешките си
понякога човек най-добре се учи, и е без каквото и да е осъждение към нас, и е
с цялата си Любов към нас. Правилното е и ние да постъпваме по същия начин.
Да умеем да приемаме, без да съдим ближните си, и да оставаме с цялата си
Любов към тях. Така им даваме шанса да се променят към по-добро много по-
бързо.
И ако има някакви кармични отношения за изчистване, когато приемаме лошите
постъпки, и прощаваме, и оставаме любящи, тогава преобразуването на
отрицателната карма става много по-бързо и слънцето изгрява и на нашата
улица! Искането и даването на прошка помежду ви, но първо към Бога,
правейки го с много Любов, е универсалното лекарство за всички!*
Ситуацията, в която се намирате, сте създали Вие самата със своите ръце. И
сега отново всичко е във Вашите собствени ръце – Вие самата може да
поправите всичко и да бъдете щастлива Вие и цялото ви семейство, и род! И
колкото са по-добри отношенията между Вас и Вашият съпруг, толкова по-
здраво ще е и Вашето дете!
Това е част от Вашето предназначение – да промените себе си, за да помогнете
и да дадете шанс да се променят и Вашите най-близки хора – те самите да се
променят, вместо Вие да се опитвате да ги променяте. Както вече Ви казах,
единственият човек, когото можете да поискате да промените, и да помолите за
помощ Свише това да се случи, сте самата Вие. И когато Вие се промените,
когато със своя пример всеки ден започнете да предавате своите добродетели на
най-близките ви хора, и когато те също започнат да се променят към добро и
Слънцето започне да огрява всеки ден Вашата улица, тогава вече ще сте в
състояние да преминете към следващата част от Вашето предназначение – да
помагате и на останалите хора, и на животните, на всичко Живо на този свят!
Бог е любящ, приемащ всичко без осъждение и прощаващ родител за всеки от
нас. Ние сме същите като него по отношение на нашите собствени деца –
приемаме ги с всичките им грешки и лоши постъпки без осъждение и им
прощаваме с много Любов. Време е да станем такива и по отношение на всички
останали хора, като започнем със своите съпрузи/съпруги, родители и с всички
останали хора, понеже всички са Божии чеда и имат нужда да бъдат научени и
те да правят същото, и това най-добре се получава, когато им го покажем със
собствения си пример!
Аз Ви благославям да успеете според Божията Свята Воля във всичко това! Вие
можете, стига да го пожелаете и да проявите постоянство и търпение, и да сте с
Благодарност към Бога за всичко и най-вече за „лошите” неща във Вашия
живот!
Светлина и Любов, Радост, Мир и Хармония!
 
Росица Авела
 
* Виж Духовна практика „Покаяние и Прошка”
 

Въпрос 5

 

https://www.edinenie-vsemirno.net/bg/duhovna_praktika_1.htm


Зададен въпрос на Полски език:
Здравейте,
Как да се освободим от игото на майката на мъжа ми аз, моят мъж и нашето
дете, и да се сдобием със свободата си?
Агниешка
 
Отговор
17 август 2012 г. и 13 септември 2012 г.
АЗ СЪМ Серапис Бей. АЗ СЪМ ще отговоря на този въпрос.
Ще се освободите от игото на тази майка като я възлюбите! Като я възлюбите
такава, каквато е, като я почитате, уважавате и ѝ помагате!
Нужно е да се съберете и всички заедно да поговорите, и да ѝ разкажете с
примери от вашия живот тя какво прави и как това на всички ви тежи и ви
пречи да изпитвате Любов към нея – Любов, каквато тя като ваша майка,
свекърва и баба заслужава! И да я уверите, че въпреки всичко я любите, но вече
е нужно да спре да действа по старому и я молите тя да се промени към добро,
като ви даде възможност спокойно да живеете в Хармония и в Мир, и Любов.
Попитайте я също каква е причината тя да се държи по този начин – дали
причината за това е във вас. Има ли нещо, което тя желае да промените и какво
е то? И ако има нещо криво във вашето семейство, което тя ви сподели, че ѝ е
трудно да приеме и я дразни, вие самите преразгледайте своя живот и спокойно
и без предубеждения към нея преценете дали тя е права за някои неща. Тогава
бихте могли да решите да изправите някои свои кривици и да ѝ поискате
прошка за това, че сте грешили.
Попитайте я тя самата би ли искала да промени своето държание в желаната
насока. И ако тя пожелае и реши да се промени към добро, попитайте я би ли ви
разрешила да ѝ напомняте мило за това нейно решение, ако тя забрави и отново
започне да се държи както преди.
Помогнете ѝ да разбере Божествения Закон за въздържане от намеса – във
вашия случай за въздържане от намеса в делата на вашето семейство. Понеже
макар и член на рода, тя е извън вашето семейство. Прочетете ѝ посланието на
Гаутама Будда „Приложение на Божествения Закон за въздържание от намеса в
свободния избор на другите хора, без те изрично да са поискали и да са
помолили за това” от 15 юли 2011 година и след това благо и с много Любов ѝ
кажете, че оттук нататък ще се съобразявате с нейните разпоредби само в
случаите, когато те са дадени под формата на съвет, който сте ѝ поискали преди
това, след като първо тя ви е попитала дали желаете да ви го даде!
Нужно е двамата със съпруга си да сте на едно мнение и да се подкрепяте
взаимно, когато ѝ известите всичко това. А след това да запазите твърдост в
отстояването на тази линия на поведение, но с много любов към нея. Понеже
нейното поведение ѝ е станало навик, втора природа и дори и да иска, може да
ѝ е трудно веднага да се промени. Затова пък вие трябва да бъдете търпеливи и
прощаващи, но и твърдо да следвате това, което сте решили, като ѝ напомняте с
много Любов за проведения разговор всеки път, когато тя отново започне да се
държи по старому. Така ще ѝ дадете възможност да се поправи, ако пожелае.
А за да пожелае тя самата да се промени, е нужно вие тримата да се подготвите
преди разговора с нея. Би било добре вие, вашият съпруг и детето ви да



помолите Бога за помощ. Когато детето е малко, то също участва, като слуша
молитвата, която родителите му отправят към Небесата. Поне 7 дни преди
разговора започнете всеки ден да отправяте молитва към Бога да ви подкрепи
всички вас по време на разговора да сте умиротворени и в Любовта, да се
помогне и на вашата свекърва да пожелае да ви изслуша и да пожелае да се
промени към добро и да ви се помогне Свише всички вие да успеете да
преобразувате кармата, която имате помежду си.
Такава отрицателна карма съществува помежду ви и може да се освободите от
нея само когато си простите всички взаимно за всичко, което сте си
причинявали до този момент. Така че това е най-важната част от разговора,
който ще водите – накрая да се прегърнете и с Любов да си поискате прошка и
да си простите! Понеже иначе вярата ви в Бога и ходенето на църква са само
едно лицемерие, ако оставите без приложение в своя живот Учението, което
Възлюбеният Иисус донесе на Земята.
И ако при първия път усетите, че все още има останало отрицателно отношение
помежду ви, това означава, че когато сте искали и давали прошката, вместо
изцяло, само донякъде сте успели да бъдете в Любовта помежду си и да го
направите от все сърце. Съответно и кармата помежду ви се е преобразувала
само частично. В този случай бих ви препоръчал, когато започне отново да
назрява конфликт, осъзнато да подходите към ситуацията и отново взаимно да
си поискате прошка и да си простите. И това да го правите колкото пъти е
нужно, докато се преобразуват отрицателните енергии на миналото. Понеже ще
се съгласите с мен, че ако в свое предишно въплъщение вие самата, вашият
съпруг и вашето дете сте били отново семейство, но вашата настояща свекърва
ви е била робиня, която жестоко сте тероризирали и дори изтезавали, и ви е
служила на вас тримата едва ли не като изтривалка, то игото, което тя сега ви
налага, е твърде слаба отплата и всеки следващ път, когато тя се държи зле с
вас, би трябвало да вдигате очите си към Небесата и да благодарите горещо на
Бога за Неговата преголяма Милост към вас!
Така че прочетете още веднъж всичко, което ви посъветвах до този момент и
вече по нов начин ще възприемете ситуацията и ще разберете, че когато ви
казах още с първото изречение, че ще се освободите от нейното иго като я
възлюбите, ви говорих истината. Понеже само и единствено енергията на
Божествената Любов и на Прошката, поискана и дадена в Покаяние и със
Смирение и от двете страни, може да преобразува по най-бързия начин всички
отрицателни енергии между вас тримата и вашата свекърва, които сами сте си
сътворили всички вие четиримата досега! Казвам четиримата, понеже когато
вие тримата сте я тормозили, тя ви е мразела твърде много и затова сега е ваша
майка, баба и свекърва, за да може и тя да ви възлюби и така да преобразува
своите отрицателни енергии към вас!
И ако вие изберете да направите нещо друго, вместо да последвате моя съвет, в
такъв случай тази ваша обща карма още дълго време ще има да я отработвате
помежду си.
Аз казах достатъчно и в този момент ви придавам импулса да успеете взаимно с
Любов да си простите и да се освободите!
Накрая се обръщам към всички, които четете моето Слово и Учението, което ви
давам чрез този отговор. Понеже подобни ситуации има в много семейства и



родове, макар проявленията да са различни.
Много по-маловажно е да узнаете точно какво се е случило в предишни
въплъщения. Важното е сега какво е състоянието на съзнанието на всеки човек!
Нужно е всеки да извиси своето съзнание и да осъзнава, че всичко, което му се
случва, начинът, по който се държат другите с него, причината за всичко е в
самия него – в неговото собствено несъвършенство, в неговата отрицателна
карма. И най-важното е приемането на всичко, което се случва, с Любов и в
Радост, че се е проявило още нещо отрицателно у вас, което Бог дава
възможността точно в този момент да се преобразува в Светлина.

Това преобразуване се извършва чрез: 
вашето искрено покаяние пред Бога за всичко, което сте извършили в

миналото в нарушение на Божествените Закони 
и в искрената молба към Небесата да ви се прости, 
и в искрената Любов към тези или този, който ви причинява страданието 
и в искрената прошка, която му давате, дори и без да ви е искана, 
и във вашето желание вече да спрете да грешите, 
и в искрената молба към Небесата да ви се даде помощ Свише да спазвате

Божествените закони занапред в своя живот.
Когато осъзнаете всичко това и направите всичко това, тогава в един момент с
удивление ще прозрете, че каквото и да ви се случва на вас, на вашите близки
или на когото и да било, а също и всичко, което се случва там, където живеете,
във вашата държава, по света, вече е спряло да ви носи страдание! В този
момент всички Небеса ще възликуват, понеже вие ще сте постигнали
Буддасъзнанието и Христосъзнанието, приемайки спокойно, с Мир в Душата
всичко такова, каквото е, излъчвайки благодарност към Бога и Любов към
всички – към Бога, към ситуацията и към тези, които я причиняват, и
изисквайки, искрено искайки, и молейки за прошка за вас и за тези, които
грешат, и за помощ за преобразуването на всичко илюзорно.
АЗ СЪМ Серапис Бей, с Любов към всички вас, даряващ ви Светлина!
 
Росица Авела, с Любов към Вас, Агниешка, и с благодарност за вашия въпрос.
 

Въпрос 4

 
Уважаема Росица, много ти благодаря за Посланията, за призивите, за
картините и песните. Това успях да прочета до момента. Аз ще те подкрепям с
цялата си Божествена Любов, с която мога. Бих искала да попитам, как може да
бъде защитено бебе, когато се роди, от смърт, която искат да му причинят
злонамерени хора и как може да бъде защитено и след това през живота му от
родителите му?
Аз съм Марияна И.
 
Отговор
4 юли 2012 г.
Здравейте, скъпа Марияна,



благодаря Ви от все сърце за Благодарността и Любовта, които ми изпращате в
подкрепа! Те са толкова ценни за мен! Бог да Ви благослови и да Ви пази и
помага по вашия Път!
Прилагам по-долу отговора на вашия въпрос. Той дойде от Възлюбения Сен
Жермен.
 
АЗ СЪМ Сен Жермен и АЗ СЪМ идвам да отговоря на този въпрос.
Най-страшната смърт е духовната.
Всичко друго, което се случва, включително и физическата смърт – преходът, е
по Божествено допущение и в изпълнение на предварителното предначертание
за тази душа и за душите, с които тя е свързана кармично.
Ако желаете да помогнете, винаги бихте могли да помолите Небесата да се дава
помощ на това дете, като поемете задължение всеки ден да изпълнявате някаква
работа в духовността, за помощта, която ще се дава на детето Свише, като
изречете следното:

Господи, аз изисквам, искрено искам и моля за помощ 
да се съхрани Живият Живот на ... (името на детето), 
ако такава е Твоята Свята Воля, 
за което Благодаря и поемам задължението всеки ден да … 
(изричате задължението, което желаете да поемете) 
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ 

Аз бих Ви посъветвал задължението да е много малко, но да се изпълнява в
Радост и Любов към Бога, от все сърце и всеки ден, без прекъсване.
Благословията на родителите към техните деца, която даде Възлюбената Атина
Палада, също е много силен и мощен инструмент в подкрепа на всяко дете и би
било добре да се изрича всеки ден.
А за да се преобразува ускорено отрицателната карма, която това дете има от
предишни негови въплъщения, а също и отрицателната карма, която е поело
след раждането си от рода, в който се е родило, е добре да се четат и Повелите
на Виолетовия Пламък. Препоръки относно четенето на Повелите на
Виолетовия Пламък са дадени в посланието от 28 юли 2010 г. от Възнесената
Владичица Клер.
Накрая искам да завърша своя отговор, като Ви Благословя да извисите своето
съзнание и да сте в състояние да приемате с благодарност и разбиране всичко в
живота, което се случва така, както се случва, понеже то е най-доброто за
спасението на душата на всеки човек.
АЗ СЪМ Сен Жермен
 
 
Здравейте, скъпи приятели,
Публикуваме на сайта този въпрос и отговора, понеже това, което Възлюбеният
Сен Жермен препоръча в помощ на бебето е добро, за да се дава защита и
помощ в живота на всяко дете. Родителите са тези, които кармично са
задължени и отговорни пред Бога да се погрижат за спасението на неговата
душа, докато то порасне и създаде свое собствено семейство, или до



навършването на неговото пълнолетие в духовността, т.е. когато навърши 28
години, ако дотогава не се е омъжило/оженило. След навършването на тази
възраст всеки човек става самостоятелна единица пред Бога, отделно семейство
и поема изцяло отговорността за собствената си съдба. А дотогава той е много
по-силно свързан на ниво поле със своите родители и те могат да влияят
положително или отрицателно на неговото бъдеще със своите избори в живота
и въобще с начина на живот, който водят.
Преди годините за навършване на пълнолетие в духовността бяха по-малко,
например преди един-два века бяха 21 години, а преди десетина години – 26
години. Обаче те се увеличават с намаляването на нивото на духовността на
човечеството като цяло. Понастоящем са 28 години, за да е по-малка
отговорността на децата до по-късно, за да им се даде шанс да се осъзнаят, а
също така и за да се даде възможност за помощ на детето от родителите му,
които водят благочестив образ на Живот и молят Бога за неговото
благополучие. А когато родителите са слабо осъзнати и грешат спрямо Бога,
тогава техните деца получават импулс Свише и по-рано се женят, за да се
освободят от обвързаността си с тези родители.
Разбира се, винаги има изключения и всеки случай е различен, но такива са
общите насоки.
Освобождаването от обвързаността с родителите, когато те са слабо осъзнати и
нарушават Божествените Закони, може да се получи само когато женитбата е
съпроводена с духовен ритуал за създаване на ново семейство в религията, към
която принадлежат младоженците. Тогава се получава сплитане на аурите на
мъжа и жената в едно и образуването на една нова обща аура около тях, която
дава Божествена защита на новото семейство – на съпруга и съпругата, и на
техните деца, когато се родят. И тази защита действа, докато се съхранява
целостта на допълнителната обща аура, докато съпрузите живеят в целомъдрие
и в спазване на Божествения Нравствен Закон, без да си изневеряват. Понеже
дори само един път единият от съпрузите да изневери, тази обща обвивка се
разкъсва и цялото семейство – всички негови членове, включително и децата, са
подложени на хаоса – на въздействието на силите на илюзията, на болести и
нещастия. И после родителите искат помощ от Небесата и питат „Каква е
причината, Господи, на мен да се случват такива неща? А на моите деца? Каква
е причината те да са болнави и да са без желание и способността да учат добре,
и да успяват в живота? ...”
Бидейки в знанието на всичко гореизложено, всеки родител би могъл да се
погрижи максимално за Благото на своите деца. И аз Благославям всеки
родител да успее в това!
 
Росица Авела, с ръководство от Възлюбения Сен Жермен.
 

Въпрос 3

 
Защо толкова „мръсотии” от другите се изливат върху мен за това, което
направих, а чувствах, че правя добро? Дали не изгубих чистотата на моите
мотиви и правилната посока ? Моля помогнете !



Въпрос зададен на полски език.
 
Отговор
5 декември 2011 г.
Здравейте,
Започвам моят отговор към вас със следния въпрос: това, което сте направили,
дори и да сте чувствали, че е добро, поискано ли беше от тези, за които сте го
правили, и които сега изливат „мръсотии” върху вас? Бяхте ли помолени от тях
да се намесите по какъвто и да е начин било то със съвет, мисли, чувства,
някакви постъпки, в техния живот? Добре би било да си спомните и ако се
окаже, че сте давали от все сърце помощ, без тя да ви е била поискана,
прочетете, моля, Посланието, дадено от Господ на света Гаутама Будда на 15
юли 2011 г. „Приложение на Божествения Закон за въздържание от намеса в
свободния избор на другите хора, без те изрично да са поискали и да са
помолили за това”.
Ако вашият случай е такъв, тогава бихте могли от все сърце да се разкаете пред
Бога за вашата добронамерена, но без да е потърсена, намеса и да поискате
прошка от Бога, а също и от Висшият Аз поотделно на всеки от тези, на които
сте помагали, без те да са поискали помощ от вас и по този начин сте
променили техния жизнен план. Накрая помолете за прошка и вашият Висш Аз
за това, че с тази своя намеса сте си сътворили карма, която е променила
изпълнението и на вашият жизнен план, с който сте дошли в това въплъщение.
Но преди да направите всичко това, първо се сънастройте, извисете съзнанието
си, направете макар и малко служение в духовността с четене на молитви,
Послание или каквото вие практикувате и най-много ви помага да се извисите
към Небесата. Това може да го направите, когато сте сами у дома, или сте в
Божия храм, след като службата е свършила и сте насаме с Бога, или пък когато
сте сред природата. Важното е да сте максимално извисени към Висшите сфери
и тогава се покайте пред Бога и поискайте прошка.
След това помолете Небесата за помощ. Помолете този от Възнесените
Владици, който чувствате най-близко до сърцето си, да ви помогне да спрете да
давате помощ, без да е поискана от вас.
Това, разбира се, е нещо съвсем различно, отколкото да спрете съвсем да
помагате на хората с предлога, че те са пропуснали да поискат помощта ви,
понеже в болшинството от случаите те може да се стесняват да го направят или
да не знаят, че точно вие бихте могли да им помогнете за даденото нещо, за
което се нуждаят от помощ в техния живот в точния момент.
Затова най-правилно ще бъде първо да си поговорите с тях и да ги уведомите,
че бихте могли да им помогнете и да им кажете, че с радост ще им дадете
своята помощ, но само ако те пожелаят, и по начина и в обема, в който те
пожелаят, ако това естествено и вас ви устройва.
Така ще поставите вашите отношения с дадения човек на нова основа, в
съответствие, вместо в нарушение на Божествения Закон. Ще създадете нов
Божествен образец за правилни от Божествена гледна точка отношения, които
ни приканват да отработим помежду си нашите Учители Небесни. Така от този
пример след това ще могат да се ползват много други души, след като сме



посели този образец в нашия свят и той е достъпен за всички в колективното
безсъзнателно на човешкото общество!
За да свършите всичко по най-добрият начин и за да има най-добър резултат за
вашето духовно развитие и за преобразуване на кармата, която сте си създали
досега, аз бих ви посъветвала накрая да отидете при тези, които сега ви заливат
с „мръсотията”, след всичко което сте направили за тях и с цялата Любов, която
имате към Бога, да се обърнете към тях и лично да им поискате прошка. Да
поискате прошка за това, че сте се месили в техния живот и сте мислили, че е за
добро и сте искали да им помогнете, но всъщност може би сте им навредили, за
което се покайвате и искате да ви простят! И им кажете че оттук насетне ще им
помагате само ако те лично ви помолят за помощ!
Това ще е чудесен момент на преобразуване на вашето его, вашата илюзорна
част и ще е балсам за вашата и за тяхната душа и най-доброто изцеление! Това е
Учението на Иисус за Любовта и за Прошката в действие!
Аз мисля, че има достатъчно много сила във вашата душа и ще се справите по
най-добрият начин. И при всичко, което ви се случва, постоянно помнете да
благодарите на Бога! Благодарете, че ви се дава възможност да израснете чрез
осъзнаването и поправянето на собствените ви грешки! Благодарете с Любов на
Съществата на Светлината, които ще ви помогнат, ако поискате помощта им, да
се справите по най-добрия начин, докато искате прошка от вашите познати.
Благодарете и на вашите близки и познати, когато ви простят. Благодарете и ги
дарете с вашата Любов!
Завършвам отговора с откъс от посланието на Възлюбеният Заратустра от 6
август 2010 г. „Издигнете вашия пламък и го слейте с Божественият Огън”:
„…Това е вашата задача сега. И това е вашето най-важно Служение – образът
ви на живот в това въплъщение да доведе до вашето вътрешно Озарение и
Преображение. Да се отворят максимално, колкото може повече чакри и през
тях постоянно да провеждате Божествената Светлина във вашия материален
свят. И тази Светлина да изпълва пространството наоколо и да го обнови,
преобрази и подготви за идването на Висшите Същества на Светлината при вас
на Земята…”
Желая ви успешно придвижване напред и нагоре по Пътя !
 
Росица Авела
 
Светлина и Любов, Радост, Мир и Хармония!
 

Въпрос 2

 
Здравейте,
Опитвам се да работя върху себе си, опитвам се да променя живота си, но аз все
още не мога да отдавам любов от сърцето си. Не я чувствам така, както бих
желала. Струва ми се, че не мога да изпитвам любов. С мъжа ми не се
разбираме добре напоследък, живеем заедно, но все едно, че сме съседи. Също
и на децата си не давам толкова любов, колкото бих желала да им дам. Дали
кармата така ми тежи, че не умея да изпитвам любов, въпреки опитите и



усилията си? Също така не умея да се радвам и съм твърде нервна. Как да
придобия любовта и радостта? Опитвам се да чета и да разбера Посланията, но
в суматохата на деня забравям за тях и нервността надделява над спокойствието
и радостта ми.
С това сама не мога да се справя. Има ли спасение за мен, за да мога най-накрая
да бъда по-малко нервна, повече радостна и изпълнена с любов?
Моля за съвет какво да направя, за да се променя и да отворя сърцето си за
любовта и радостта?
Г. от Полша, 28 март 2011 г.
Ако въпросът ми би помогнал на другите, можете да го публикувате. Благодаря
Ви предварително за вашия отговор и сърдечни поздрави.
 
Отговор
10 май 2011 г.
Да, има спасение за Вас, както и за всеки, който го пожелае силно и помоли за
помощ Силите на Светлината. И вашето спасение зависи от това колко сте
устремена към него и доколко ще успеете да бъдете самодисциплинирана, за да
прилагате указаните в Учението препоръки.
Добре би било да ставате по възможност по-рано сутрин, преди да е започнало
вашето ежедневие и да пребивавате известно време сама, в тишината на вашето
сърце в общение с нашите Учители Небесни. Да правите служение, което да
посвещавате на Общото Благо и за спасение на нашата планета и живота на нея,
и за спасението на еволюцията на земното човечество, с четене на молитви или
призиви, или повелите на виолетовия пламък, медитиране – според вашата
вътрешна нагласа и предпочитания. Вие сама ще почувствате коя от практиките
за работа в духовността да изберете. И накрая, след като максимално сте
извисила съзнанието си, да прочетете едно от Посланията, които ни се даваха
през последните 6 години, с цялото си уважение към това Същество на
Светлината, което го е дало. Помислете какво от Посланието може да
приложите през деня, който започва. И се постарайте да го направите, а като
успеете, се зарадвайте, сама себе си поздравете и благодарете на Бога за
помощта, а после се постарайте да ви стане навик занапред приложението на
съответната препоръка. И така ден след ден прилагайте предишните препоръки
и отработвайте и нещо ново. А по време на служението се опитайте да насочите
мисълта си само върху това, което четете, без да мислите за нищо ежедневно.
През деня се опитайте да говорите по-бавно, плавно, меко. Дори и да
почувствате нервност, си спомнете за тази препоръка и съзнателно забавете
речта, намалете тона и смекчете интонацията. Следете се постоянно!
Пийте много вода – поне по 3 литра дневно! Водата съставя приблизително 65-
75% от човешкия организъм и от нея имаме най-много нужда, за да се
чувстваме добре. Особено сега, когато започнаха да се извършват промените на
нашата планета.
Ограничете до минимум гледането на телевизия, слушането на радио и
четенето на каквото и да е странично, без значение дали в Интернет, или на
хартиен носител. Това също е много важно. Нужно е да се освободи постепенно
съзнанието ви от цялата излишна и илюзорна информация, за да започне да
достига помощта от Небесата по-пълно до вас.



Ограничете и всичко друго, което понижава вибрациите, както ни съветват
нашите Учители в Посланията си до нас. Там всичко нужно ни е дадено. Остава
ни само да го прилагаме.
И постоянно искайте помощ от този един или няколко Владици, които чувствате
най-близо до сърцето си и благодарете за нея. Всеки ден!
Благодарете за помощта, която ви се дава да сте все по-малко нервна и все по-
балансирана и хармонична. Ако желаете, може по-често да си казвате призива,
даден от Свети Архангел Гавриил за постигане и съхранение на вътрешен Мир,
Хармония и Покой и да благодарите за помощта*.
Благодарете и за Божествената Любов, която се влива във вашето сърце и за
това, че все повече започвате да я изпитвате и че ви е все по-лесно да я отдавате
на цялото Творение, на всички Учители Небесни, на всички Живи същества тук
в този свят. Благодарете и за Божествената Милост да изпитвате все повече
Любов към своите съпруг и деца.
И още нещо много важно – излизайте сред природата извън града и отделете
време да се поразходите сама настрани и да останете в тишина и да помолите за
помощ елементалите да обновят и изцелят всичките ви тела. Да стоите и да
мълчите, и да попивате природата наоколо с всичките си сетива. Най-добре би
било да правите това всяка седмица през почивните дни.
И колкото повече успявате да проявите постоянство и устременост, и макар и
постепенно, но да прилагате тези препоръки, 
и макар и не винаги с всичко да успявате, но след това отново да продължавате, 
без да се самообвинявате, 
и ден след ден да прилагате с Радост препоръките, 
ще забележите, че има промяна в начина, по който се чувствате 
и тази промяна ще се усилва и ще настъпи мигът, когато сама от себе си ще се 
удивите – толкова прекрасна ще бъдете!
Тъй като на преден план ще излезе вашата истинска, уникална Божествена
същност, а тази която сега ми описвате – потопената в илюзията и разкъсвана от
нея, все по-малко ще се проявява!
Желая ви успех и ви изпращам своята Любов и Вяра, че можете да се справите с
всичко това, което ви казах и да прилагате това, което ни препоръчват
Възнесените Същества на Светлината, и то по най-добрия начин! Иска се само
силно да го пожелаете, да решите и да започнете, и да поискате помощта на
Бога, за да успеете да продължите и да се задържите на Пътя все така
устремена, както в самото начало!
Винаги може да пишете отново и да питате за всичко. Всеки въпрос е важен и
отговорът може да бъде от полза. Всеки човек, дошъл във въплъщение е
уникално Божествено Творение и спасението на всяка душа е безкрайно ценно
за Бога и победа за Силите на Светлината.
 
Росица Авела
 
Светлина и Любов, Радост, Мир и Хармония!



* Помощ за постигане и съхранение на вътрешен Мир, Хармония и Покой,
  Свети Архангел Гавриил, 19 ноември 2010 г.

 
Въпрос 1

 
Каква е причината да не мога да намеря в този си живот любов с мъж във
всичките ѝ аспекти? (М. от Полша, 15 март 2011 г.)
 
Отговор
Здравейте скъпа М.,
Отговарям Ви на въпроса, макар че това не е въпрос, свързан пряко с вашето
израстване в духовността, но все пак връзка има, стига Вие да пожелаете така
да бъде! И Ви благодаря за този въпрос, понеже той стои и пред други хора, без
значение дали са мъже или жени и отговорът би могъл да е от полза за всеки,
който е тръгнал по Пътя към Бога.
Причините до този момент, в този живот да не можете да намерите Любовта с
мъж във всичките ѝ аспекти, може да са много и най-различни, идващи както от
минали ваши въплъщения, така и от това въплъщение, а също и от родова карма
и от това, което сте в момента с всичките Ви преимущества и недостатъци.
Миналото е минало и е добре да спрем да влагаме нашата енергия в него.
Нужно е да се разкаете и да поискате прошка за всички ваши и на вашите
предци грешни избори и да го направите от все сърце.
По-важният въпрос в случая е:
Какво трябва да направя, за да изживея в това въплъщение Любовта във
всичките ѝ аспекти със съпруг до себе си, който също върви по Пътя към Бога?
Нужно е да работите усилено над собственото си усъвършенстване и
преодоляване на вашите привързаности. Досега вашето търсене на Любовта с
мъж във всичките ѝ аспекти е безуспешно, понеже вие самата може би е нужно
да се подготвите за това.
Ако срещнете един по-съвършен мъж дали сте в състояние да отговорите на
неговите изисквания за съпруга пред Бога? Ако неговите вибрации са доста по-
високи от вашите, дали бихте се привлекли, ако се срещнете, или ще се
разминете, без дори да разберете, че той е бил мъжът на вашите мечти? Може
би този мъж съществува и когато Вие се приготвите за него, вашите Пътища ще
се пресекат „случайно” и ще поемете заедно по Пътя след това. (напр. ако той е
спрял да гледа телевизия, понеже иска съзнанието му да е чисто и свързано с
Бога, а вие все още гледате дали бихте могли да живеете заедно?)
Каквато сте Вие на ниво поле, такъв мъж се привлича към вас. И ако мъжете, с
които сте в контакт, не са по вкуса Ви, е нужно първо да поработите върху себе
си и тогава би могъл към Вас да се привлече мъж със съвсем други качества. А
и тези, с които досега сте имали контакт, най-вероятно са били такива, с които
имате да отработвате нещо кармично помежду си. Как тогава да изпитате с
такъв човек Любовта във всичките ѝ аспекти.
А може пък този, който Ви е отреден за такава пълноценна връзка, той да има
нужда от още време, за да се подготви и да извърви своята част от Пътя към
Вас. Това, което Ви е нужно в този случай, е смиреното търпение и
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благодарност, която постоянно да отправяте към Небесата, за да може вашата
енергия да се даде за неговото по-бързо придвижване по Пътя до пресечната
точка с вашия Път, когато и двамата ще сте готови да се подкрепяте и да си
помагате взаимно да израствате в духовността.
Наясно ли сте какъв е вашият мотив да имате до себе си мъж?
Готова ли сте да сте в Служение на Общото благо заедно с мъжа до Вас?
Как си представяте живота с един по-извисен духовно съпруг? Говоря за съпруг,
понеже ако липсва обща семейна аура, тогава става въпрос за пряко нарушение
на Божествения Нравствен Закон и трупане на отрицателна карма, вместо за
Любов във всичките ѝ аспекти между вас.
Готова ли сте да приемете безусловно човека до вас такъв, какъвто е, с
Божествената Любов към него? Кой на този свят е съвършен? Когато се
срещнете с някого, всеки от вас е стигнал само донякъде в отработването на
своите несъвършенства и е нужно да имате приемане и разбиране и по този
въпрос. И готова ли сте да му помагате, за да ги отработи, понеже когато се
съберете, отработването на несъвършенствата на всеки от вас вече е ваша обща
работа в екип – между вас двамата и с помощта на Съществата на Светлината.
Готова ли сте да действате по правилния начин, за да дойде моментът да се
срещнете със своя бъдещ съпруг, спазвайки Божествения Нравствен Закон,
включително и за това да сте в сексуално въздържание, докато сключите брак?
За да се приумножава вашата Божествена енергия и да се използва във ваша
полза и в полза на вашите деца, вместо за натрупване на нова отрицателна
карма и за отработване на отрицателната карма, която поемате от различните
сексуални партньори, които евентуално сте имали.
Виждате ли колко много въпроси има?
Имате ли отговорите на всичките? Седнете и помислете!
В крайна сметка нещата водят до самата вас и вашето собствено
усъвършенстване и преобразуване на отрицателната ви карма, която препятства
изпълнението на вашето желание.

И ако вземете решение за това самоусъвършенстване, 
и проявите Смирение пред нещата такива, каквито са сега във вашия живот, и

ги приемете с Благодарност към Бога, 
и проявите след това Постоянство и Самодисциплина в своето Устремление в

следване на препоръките, давани ни от нашите Учители Небесни, за да са ни в
помощ при нашето придвижване напред и нагоре към Божествените висини, 

и ако накрая проявите Търпение, и продължите да благодарите за всичко,
което Ви се случва в живота, 

и постоянно благодарите за прекрасния съпруг, който Небесата са ви
отредили, точно този, който е най-добрият за Вас от Божествена гледна точка, за
да вървите двамата заедно с него по пътя към Бога, и да сте от полза за Цялото
Творение, 

и когато най-накрая винаги приемате и възможността това все пак да не се
случи, ако такава е Божията Свята Воля, и отново с тиха Радост в Сърцето и със
Смирение и с голяма Любов към Бога благодарите и за това, и оставите
ситуацията в Божиите ръце, и сте готова наистина да приемете ВСИЧКО и да
останете в Радостта, 



тогава ще настъпи моментът да срещнете подходящия Човек, който да
застане до Вас, ако такава е Божията Свята Воля!
Времето, когато това би могло да се случи, зависи единствено от вашите
собствени усилия и от вашето постоянство да сте в постоянно будно съзнание,
за да следите всяка ваша мисъл и всяко ваше чувство и всяка дума, която
произнасяте, да са позитивни. И когато тази ваша позитивност, Радост и Любов
отдавате постоянно на всички около Вас.
Може да напишете на лист какво желаете, какво очаквате, какви са вашите
отрицателни черти на характера, какви са вашите отрицателни състояния на
съзнанието, напр. какви страхове имате и върху какво е нужно да работите и да
поискате помощ от Небесата за това и да помислите какво ще поемете като
задължение, какво Вие ще отдадете към Небесата, за да може тази помощ да
достигне до Вас.
И когато си го изясните за себе си, изискайте, искрено поискайте и помолете за
помощ Силите на Светлината да се изпълни вашето желание да имате съпруг,
като накрая обезателно напишете :
„Да Бъде Божията Свята Воля и да бъде това, което е най-доброто за моето
развитие в духовността.”
А също напишете какво допълнително задължение поемате към Бога, за да Ви
се помогне това ваше желание да се изпълни. Добре би било задълженията,
които поемате, да са лесни за изпълнение, за да ги правите всеки ден, без
прекъсване, докато желанието Ви се осъществи, без да Ви обременяват
прекомерно. Например, по 5 пъти всеки ден да казвате от все сърце „ДА
ДОБРУВА СВЕТЪТ ВО ВЕК И ВЕКОВ” или нещо друго, каквото сърцето ви
подскаже.
И след това да изгорите този лист, като призовете ангелите-вестоносци да го
отнесат на Небесата до този Учител, който чувствате най-близко до вас.
Изпращам Ви и откъс от посланието от Господ Майтрейя от 21 юли 2010 г., тъй
като в него ще съзрете може би част от отговора на вашия въпрос:
„Прилагането на тези указания само би ви улеснило след това и би ускорило
вашето придвижване по Пътя. Понеже когато издигнете съзнанието си, когато
сте с високи вибрации, позитивни и изпълнени с Благодарност към Бога и към
Отца, с всеобхватна Божествена Любов към Живия Живот и с Радост прилагате
в максимална степен всички Божествени качества, които сте отработили до
момента, тогава по-лесно и по-малко болезнено ще протича в реални ситуации
от вашия живот процесът на изчистване на вашата карма, преодоляването на
вашето его и отработването на останалите Божествени качества, с които е
нужно да се сдобиете.
От вас самите и от вашата ежедневна работа над себе си по прилагането на
указанията, давани ви от Възнесените Същества на Светлината, зависи
например дали ще ви е трудно и мъчително да се откажете от пушенето на
цигари, или това ще стане изведнъж и без каквото и да е сътресение за вас. И
това ще е така с освобождаването ви и от всички други ваши вредни навици,
привързаности и желания и с преобразуването на всички ваши отрицателни
състояния на съзнанието.”
 
Божията Благословия да е над Вас: Росица Авела



 
Светлина и Любов, Радост, Мир и Хармония!
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