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ПОСЛАНИЯТА НА ВАНГА

Да си припомним посланията на българската пророчица Ванга
и някои напътствия на известния руски маг – Аер Сури.

* Не искайте много – не можете да му платите цената.
* Който краде, за здраве ще плаче.
* Има Бог. И ако замълчите, и камъните ще проговорят за Бога. Така
както слепите знаят, че има светлина, така, както сакатите знаят, че
има здрави хора, така и здравите трябва да знаят, че има Бог.

* Бог дава дарбата безплатно и ти също трябва да я даваш на
хоата безплатно.
* Не роптайте срещу страданието, което преживявате! Страданието е
пречистващо средство – като една дреха, която не е чиста, ако не се
изпере.
* Ако на този свят даваш, и горе ще си имаш. Ако си имал две ябълки, поголяма и по-малка, онази, която си дал на друг човек на Земята, тя ще те
чака и на оня свят. Ако нищо не си дал на този свят, и на оня нищо
няма да имаш.
* Хората страдат и много от човешките същества са нещастни,
защото не са надарени с умението да забравят лошото и да
прощават.
* Ще дойдат времена, само момите ще раждат, жените – не.
* Да си кръщавате децата, че да бягат лошотиите от тях.
* Яжте малко! Ако трябваше да се яде много, природата щеше да ни даде
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по два стомаха, а не по един. Яжте повече бели храни и поне веднъж
седмично варете жито и пийте водата, за да имате сили. Хората
трябва да ядат ръжен хляб, за да си запазят здравето и да оцелеят. За
днешно време ръжта има голямо значение.
* Работете сутрин и през деня. Никога вечер. Силите свише не помагат
вечер, а без тяхна помощ нищо велико не може да се роди.
* Ходете боси през лятото, не прекъсвайте връзката със Земята. Така ще
се предпазите от болести през зимата.
* Всяка вечер си измивайте краката. Не се къпете с много гореща вода и
използвайте предимно домашен сапун.
* Не спете на пода и близо до земята. Низшите духове са там и могат да
ви обсебят.
* ...Ходи си човекът по белия свят, греши, робува на страсти и пороци, не
изпълнява Божиите заповеди, дори не вярва в Бога, а Той изведнъж –
хоп и му дава небесен дар. ^ Така “изведнъж” дава само Сатаната.
Неговите “дарове” са временни, само докато душата на човека се
съблазни, докато се възгордее, че е нещо по-особено от другите. Този
човек се осъжда на вечно страдание.
** Това, което предсказвам, колкото и лошо да е, не може да се
промени. Животът на човека е строго определен и никой не може да го
променя.
*

*

*

Ангелът пазител ни говорел чрез облаците
Човек никога няма да спечели пари, ако не се занимава
с подходяща работа. Той трябва първо да разбере
какво най-много му харесва да прави, а не да робува на
мода или нечии съвети.
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* Всеки може сам да определи коя област е най-подходяща за него чрез небесно
предсказание. Когато сме объркани, да погледнем към облаците и мислено да
зададем интересуващия ни въпрос. След това си избираме един облак и го
наблюдаваме в каква фигура ще се превърне. Ако е хубава, например амурче,
отговорът е насърчителен и нещата ще потръгнат. Но ако в този момент чуете
грачене на гарги или облакът се разпъне в злоблива фигура, има над какво да се
замислите. Разгони ли вятър облаците, било знак, че все още не сме готови за това,
което се каним да предприемем. Информацията от облаците всъщност идва от
нашия ангел пазител.
Има десетки навици, които вредят на хората, без те да осъзнават това. Ако
финансите ви започнат да се топят, причина може да е алчността. Парите са особен
вид енергия. Щом определена сума дълго време лежи под дюшека, а собственикът й
се любува чисто теоретично на факта, че е богат, настъпва енергиен застой и парите
или се обезценяват от инфлацията, или ги открадват. Затова към тях трябва да се
отнасяме с лекота и да ги харчим, а не да ги стискаме скъпернически. * Ако човек
се ръководи от принципа, че всички начини за печелене на пари са добри, той
вероятно няма да живее дълго.
Процесът на подаянието / пари на просяци / може да се превърне в своеобразен
ритуал за увеличаване на капитала. Протегнете монета с дясната си ръка и мислено
кажете “Да не обеднява ръката на даващия” – магическа формула.
Има широко разпространени признаци, които показват, че даден замисъл ще се
провали. Един от тях е състоянието, когато човек бърза, суети и мисли: “Искам побързо да започна, не е важно точно какво”. Дори да не става дума за бизнес, а за
обикновени неща, това състояние е показател, че ви очаква негативна ситуация. Ако
сутринта сте се събудили с мисълта, че трябва непременно да свършите нещо или с
лошо предчувствие за нещо, това е лош знак. Успокойте се, направете няколко
дълбоки вдишвания, пийнете вода и си кажете: “Нямам закъде да бързам. Всичко в
живота става, когато му дойде времето.” И отложете предприемачеството – така
ще си спестите неприятности.
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