Мисловният модел
– Как се заражда или внушава едно убеждение?
– Тук религията и наложения мисловен модел определят, че човек още от раждането си
трябва да се стреми да бъде първи във всичко, трябва да овладява всички земни науки,
трябва да бъде „някой“ в обществото. Заложено е да създаде семейство и да има поколение.
Едва тогава този човек се приема, че е добре. Но, когато казвате, че сте добре или че си
успял, то питате ли се: В кой аспект? Тук никъде не се залага изява на Душата. Тялото
иззема всичко и то диктува. Всички желания да си напред, да си с професия, да ти се
възхищават – това не ползва Душата. Душата се ползва единствено от проявата на Любовта
към всички и всичко… (пауза, сякаш ме сканира, след което добавя)… Не зная дали ме
разбра.
– Кое е ключовото убеждение, от което не желаем да се откажем?
– Че на този свят всичко е с пари, че ако притежаваш пари можеш всичко. Ето от това не се
отказвате и борбата става форма на живот.
– Точно тази нагласа ли ще променят предстоящите катаклизми?
– Да. Не парите, а Любовта е в основата на живота. Какво ти трябва, когато водата залее
всичко? Пари ли ти трябват или човек до теб, който да прояви състрадание и Любов.
– Разбират ли хората понятието Любов? Какво е Любовта?
– Да дадеш, без да чакаш отплата. Да дадеш усмивка, да дадеш радост, да дадеш стимул за
живот, без да очакваш благодарност или отплата.
– Има ли енергия, с по-висока вибрация от Божествената Любов?
– Коя е тя? За Създателят няма по висша енергия от Любовта.
– Значи парите са най-големия страх, с който тъмнината държи
човечеството?
– Коренът на злото, защото парите са енергия. Това е вкарано в кристалната решетка на
планетата и разпространява и налага едно и също убеждение във всички хора.
– Хората, които емигрират в желание за бърз успех, са заложили това в
съдбата си или променят своята програма?
– Повечето са си заложили да се родят тук и да отидат там с цел да живеят по охолно, да
преминат дълбоко в материята, да заемат страната на Мамона, за да изживеят своето его и
да се покажат пред другите, че са повече от тях в материален аспект.
– Защо тогава не са заложили да се родят направо в САЩ например?
– Защото ако се родят тук (в България) получават необходимата закалка, която по-късно
там ще им помогне по лесно да се справят.
– Има ли Земята свободна воля?
– Да, и е избрала още малко да потърпи това човечество.
– Как да се подготви човечеството за прехода?
– Да служи на Бога, а не на Мамона. Да се усъвършенства в Любовта.

