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За Теб, скъпо Мое дете
Скъпо дете,
Удивявам се колко си пораснала и колко си се променила за това изключително кратко
време тук. Гордея се с теб и всичко, което правиш, защото виждам че то идва дълбоко от
твоето сърце. Всяко твое осъзнато действие идва с много любов, разбиране и вяра.
Щастие за Мен е да виждам как израстваш пред очите Ми и как разцъфваш като пролетно
цвете след освежаващ дъжд. „Уханието” на твоята любов се носи навред и дарява
околните с топлина, усмивка и надежда. Светът не би бил същият без теб и то го знаеш
много добре.
Не се тревожи за нищо, за абсолютно нищо в твоето бъдеще, защото то е повече от
прекрасно, изпълнено със светлина, надежда, споделеност. Вече си здраво стъпила на Пътя
и нищо не може да те отмести от него. Ти успя в най-трудното – пребори страхове,
омраза, предразсъдъци и вече си навлязла дълбоко в твоята душевност.
Няма връщане назад и отсега-нататък, единственото което ще ти се случва е само хубаво
– твоята сила и светлина ще нарастват, заедно с тях и ти. Ще променяш света и светът
ти ще се променя за теб.
Когато напълно осъзнаеш и приемеш коя си и защо си тук, ще преживееш истинското чудо,
ще се преродиш, без да се сблъскваш със смъртта. Силата ти е огромна, макар всички да
сте Мои чеда, Аз Съм дал различни роли на всеки от вас. Всеки един от вас е еднакво важен
за Цялото, но някои имат задачата да понесат останалите към Светлината и Истината.
Ти си една от тези Мои избраници, които са тук, за да бъдат фарове в океана на тази
илюзорна реалност. Ти си тук точно за това – да бъдеш светлина, да указваш посоката, да
си спасителен бряг за душите на тези, които не успяват да се справят с бурните вълни на
живота тук, в материалния свят.
Поставяш ли под съмнение, че измина толкова дълъг път, за толкова кратко време?
Съмняваш ли се, че се преобрази толкова бързо, колкото единици биха успели? Съмняваш ли
се във Великата роля, която ти е отредена и това, че си първостепенен герой в „пиесата”
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живот? Не вярваш ли, че сам Аз, Твоят Бог, Съм ти се доверил, като Съм ти възложил
нелеката задача да Ме подкрепиш като подкрепиш другите?
Огледай се! Огледай се внимателно. Толкова сте много. Различни. Неповторими. Аз ви
обичам всички. Обичам ви еднакво. Обичам всеки един от вас. Но, можеш ли да отречеш, че
малцина са тези, които Съм избрал да излязат отпред и да поведат останалите към
Истината, към Светлината… да ги събудят и да им покажат Пътя към Дома? Ти си една
от тях. Затова винаги си се чувствала различна, дори самотна. Защото твоята задача бе
да излезеш най-отпред и да озариш Пътя със светлината си и да призовеш другите да те
последват. Защото следвайки теб, те следват Мен.
Никога повече недей да се съмняваш в силата си. Недей да се съмняваш в Себе Си! Силата
ти е неизмерима. Светлината ти осветява пътя на мнозина. Независимо дали ти го
забелязваш или не.
Да, ти си тук, сега, ограничена във време и пространство, но това е само привидно. За теб,
Дъще, няма ограничения, няма невъзможни неща – ти можеш всичко, стига да го поискаш.
Не се страхувай да се изправиш гордо и непоклатимо и да разпръскваш светлината си,
точно като морски фар, който сияе с цветовете на дъгата – червено за любов и топлина,
оранжево за вяра, сила и вдъхновение, жълто – за хармония и светлина, зелено – за свобода,
синьо – за истина, лилаво – за мъдрост и осъзнаване.
Имаш силата не на един от архангелите, а на всички тях заедно. Ти си много, много, много
повече от това, което можеш да си представиш, че си. Ще го усещаш все повече, все почесто, докато настъпи мига, в който ще се преобразиш отново в истинската себе си –
ангел на Светлината и Любовта. И това време наближава. Наслаждавай се на Пътя, без да
се страхуваш. Наслаждавай се заедно с Мен. Аз Съм точно до теб, на съседното място. Галя
те. Усмихвам ти се. Гледам те с очи, изпълнени с любов и нежност. Защото те обичам.
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