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Розариите в тази книга са предназначени за духовна работа. Те са съставени 

върху основата на Посланията, дадени от Възнесените Учители на човечеството 

чрез Посланика 

Татяна Микушина. 

В книгата са включени един пълен Розарий – „Розарий на Милостта на Майка 

Мария”, съставен от Татяна Микушина под 

ръководството на Майка Мария, и четиринайсет кратки Розария, съставени 

малко по-късно по вдъхновение от Майка Мария и по матрицата, която тя дава, 

за да могат хората, които нямат възможност да посветят един час всекидневно за 

четене на Розарий, да могат да четат Розарий в кратка форма. 
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Възлюбени, обичате ли ме? Можете ли ежедневно само няколко минути 

преди четенето на Розариите да ми изпращате вашата сърдечна Любов? Това 

не е трудно, нали? Ще изпълните ли молбата ми, възлюбени? 

Аз ви обичам. И ще дойда при вас по време на четенето на вашите Розарии. 

Вие ще почувствате, непременно ще почувствате моето присъствие. Можете 

да прекъснете четенето и да поговорите с мен. Ще изслушам всички ваши 

молби и желания. 

Обещавам да ви окажа цялата помощ, която Космическият закон ми позволи 

да ви окажа.  

Ще направя всичко, което е по моите сили. Мога ли да разчитам, че вие също 

ще направите това, за което ви моля? 

 

 

История на Розария 

В превод от латински език думата Розарий означава „венец от рози”. 

Несъмнено е, че самата Богородица е вдъхновявала различни хора за четене на 

молитви. 

Една след друга са се сменяли формите на Розария. Той постоянно се е 

видоизменял и усъвършенствал. Розарият наистина се явява форма на народното 

благочестие. 

Историята на Розария ни връща далеч във вековете. Смята се, че аналогът на 

Розария е възникнал около 800-та година в Ирландия. Монасите четели по 150 

псалма на ден, но хората, които не можели да четат, заменяли четенето на 

псалми с молитвата „Отче наш”. За отброяването на молитвите се използвали 

броеници. 

В най-ранните си години Розарият не включва в себе си молитвата „Радвай се, 

Мария”. Такава, каквато я познаваме днес, тя се появява едва през 16-ти век. 

Тази молитва има сложна история. Нейните корени се намират в два текста от 

Евангелието на Лука: ангелското приветствие („Радвай се, благодатна, Господ е 



с теб”) и думите на Елисавета („Благословена си ти между жените и благословен 

е плодът на твоята утроба”). 

След появяването на първоначалния вариант на „Радвай се, Мария”, някои 

християни през XII век започват да се молят, като отброяват с броеница по 150 

такива молитви – също както и по 150 молитви „Отче наш”. Постепенно тези 

практики се сливат в една. Отначало Розарият се състои от 300 молитви (по 150 

пъти „Отче наш” и „Радвай се, Мария”). 

Преданите на сърцето на Мария є поднасят своите молитви сякаш са венци от 

рози, розарии. Според станалото легенда нейно явяване на млад монах, четящ с 

броеница „Радвай се, Мария”, Пресветата Дева поставила на плещите му 

гирлянд от сияещи рози. Вероятно именно от тогава молитвеният ритуал с 

използване на молитвите „Отче наш и „Радвай се, Мария” започва да се нарича 

„Розарий”. 

Около 1400-та г. някои вече четели Розарии с 15 молитви „Отче наш” и 150 

пъти „Радвай се, Мария”, разделени на 15 десетици. В този Розарий се използва 

ранната, кратката форма на „Радвай се, Мария”, и в края на всяка десетица не се 

чете славенето „Слава на Отца…”. 

В същото време получава разпространение друго нововъведение в 

християнската молитва: размишление за тайните на вярата и за събитията в 

живота на Иисус и Мария. В средата на XV век един картезиански монах съставя 

списък от 50 тайни за размисъл с последващо четене на „Радвай се, Мария”. 

Други имат свои списъци с тайни и съответните молитви. 

В своя съвременен вид текстовете за размишление се вземат от Писанията и 

съответстват на 15-те традиционни тайни. 

Практиката на четене на Розарии съществува в католическата традиция на 

християнството и е поощрявана от Римските Папи през различните времена. 

Молитвата на Розария, четена с броеница, представлява редуване на 

молитвите „Отче наш”, „Радвай се, Мария” и „Слава…”, които трябва да се 

съпътстват от размишления за тайните, съответстващи на определени евангелски 

събития. Съществуват три вида тайни: 

 

Радостни, в които се размишлява за тайната на Божията любов: 

• Благовещението на Божията Майка. 

• Посещението на Дева Мария у св. Елисавета. 

• Раждането на Иисус Христос. 

• Сретение Господне. 

• Намирането на Отрока Иисус в Йерусалимския храм. 

 

Скръбни, в които се размишлява за тайната на Иисус Христос, извършила се 

чрез разпятието: 

• Предсмъртната разходка в Гетсиманската градина. 

• Бичуването на Иисус Христос. 

• Слагането на трънения венец. 

• Пътят към кръста. 

• Смъртта на кръста. 

 



Славни, в които се слави Христос, чрез който и заедно с който християните 

се стремят към вечен живот: 

• Възкръсването на Христос. 

• Възнесението на Христос. 

• Слизането на Светия Дух при Апостолите. 

• Успението на Пресвета Богородица. 

• Увенчаването на Дева Мария с небесна слава. 

Всеки вид включва в себе си по 5 тайни и по този начин един кръг от Розария 

дава възможност да се размишлява върху единия вид от тайните. Следователно 

пълният Розарий, включващ в себе си 3-те вида тайни, се състои от 3 кръга. 

Ред на четене на Молитвите 

на Розария 

Прави се прекръстване, целува се кръста на броеницата и се чете 

встъпителната молитва на Розария. 

Взема се кръста и се чете „Апостолския символ на вярата”. 

Отброява се първото мънисто и се чете „Отче наш”. 

На следващите три се чете три пъти „Радвай се, Мария”. След това – 

„Слава...”. Тези молитви представляват встъплението на Розария. 

След това се обявява вида на тайната и първата тайна. На голямото мънисто се 

чете „Отче наш”, на малките десет – „Радвай се, Мария”. В края на всяка тайна 

се произнася „Слава…”. 

След приключване на молитвите по Розария се четат заключителни молитви. 

През 2002 г. папа Йоан Павел II добавя (по-скоро, „препоръчва” като не 

задължителни) светлите тайни към трите исторически съществуващи: радостни, 

тъжни и славни. 

В православието няма традиция за четене на Розарии. Но праобраз на четене 

на молитва с броеница можем да намерим при старообрядниците. За отброяване 

на молитвите са използвали Лестовка (умалително от древноруската дума 

„лествица”, т.е. лестница – (на български език „стълба” – бел.пр.). Това е 

разновидност на броеницата за отброяване на молитвите, направена от кожена 

или платнена лента, съшита във вид на примка и състояща се от 109 „стъпала” 

(казано по друг начин „прагчета”), неравномерно разделени на групи. 

Лестовката е във формата на  кръг, като знак за непрекъсната молитва и при 

това символизира стълбата на духовното изкачване от земята на Небето. 

С лестовка в ръцете традиционно е изобразяван преподобният Серафим 

Саровский, който имал специални отношения с Богородица. 

По великата милост на Небесата, от 2000 г. започнах да чувам и различавам 

слова, идващи от Висшите Светове. Отначало това бяха наставления на моя 

Учител, който се намираше на Висшия план на Битието. През 2004 г. получих 

Мантия на Посланик, която ми позволява в определено време по специален 

начин да получавам Послания от Учителите на човечеството, между които е и 

Възлюбената Майка Мария. 

През 2005 г. по вдъхновение, дадено ми от Учителя, аз започнах да съставям 

Розарии, в които се използваше католическата матрица за редуване на 

молитвите. 



Обаче вместо тайните, които се четат в католицизма, Владиците ми 

препоръчаха да поставям текстови фрагменти от диктовките, дадени от тях чрез 

мен. 

Използваната от мен в Розариите молитва „Символ на Вярата” бе дадена от 

моя Учител. Молитвите „Отче наш” и „Богородица” са взети от православния 

молитвеник. 

За разлика от общоприетата встъпителна молитва („В името на Отца, Сина и 

Светия Дух„), аз по интуиция споменавам също и Божествената Майка. И 

молитвата звучи така: 

„В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!” 

Също и в молитвата „Слава...” сега се споменава и женският ипостас на 

Божеството, Женския, Майчинския аспект на Бога, което е призвано да 

възстанови нарушеното равновесие между мъжкия и женския аспект на проява 

на Бога: 

„Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка, сега и винаги, и во 

веки веков. Амин”. 

Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата 

пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние 

на съзнанието, което позволява да забравим за себе си, да се разтворим в Бога.  

Ако православните молитви „Отче наш” и „Богородица” пречат на съзнанието 

ви да се съсредоточите върху Бога, използвайте онзи вариант на тези молитви, 

който е приемлив за вашето съзнание. 

Наистина Розарият се явява форма на народно благочестие и продължава да се 

развива! 

Татяна Микушина 

Препоръки за четене на Розариите 

Санат Кумара, 28 ноември 2005 г. 

 

„… има един важен момент, за който трябва да ви напомня и за който вие 

не трябва никога да забравяте. И това касае постоянното поддържане на 

благоговейно състояние на съзнанието по време на четене на Розариите и по 

време на която и да е ваша духовна работа. Постарайте се да държите 

вашите мисли съсредоточени върху Висшата Реалност. Никога не забравяйте, 

че в момента на четенето на Розарий става общуване с Бога. И вие трябва 

постоянно да изпитвате благоговеен трепет и да държите настрани всички 

плътски мисли и чувства. Ако се намирате в раздразнено състояние след 

неприятен разговор и кавга, отложете четенето на Розария. Отначало 

хармонизирайте състоянието си чрез разходка сред природата или слушане на 

спокойна музика, или просто помедитирайте в тишина. Но никога не 

пристъпвайте към духовна работа в състояние на раздразнение или някакво 

неравновесие. 

Винаги помнете, че вие оцветявате своите действия с вашето вътрешно 

състояние. И ако пристъпите към четене на Розариите в някакво 

нехармонично състояние, то вместо да изпращате към Висшите сфери 



енергия, вие задържате Божествената енергия във вашия физически свят и 

следователно спомагате за умножаване на илюзиите. 

Затова пристъпвайте към четене на Розариите само в хармонично 

състояние и колкото по-безкористно е вашето Служение, толкова по-голяма 

духовна работа вършите. 

Всичко, което вие изпращате в този свят, се връща към вас. Затова щедро 

отдавайте, без да жалите нито себе си, нито времето за четене на Розарии. 

Цялата енергия, която безкористно отдавате на Бога, ще се върне към вас. 

И всичко ще бъде по най-добрия начин. 

Бог ви обича и винаги ви дава възможност да преминете през живота по 

най-добрия Път.” 
 

Розарий на Милостта на Майка Мария
1
 

В името на Отца, Майката,  

Сина и Светия Дух. Амин! 
 

Символ на Вярата 

Вярвам в Единния Бог –  

Творец на Небето и Земята, 

присъстващ в целия живот. 

Вярвам в справедливостта на Неговия Закон 

и със смирение се подчинявам на  

Мъдростта на Неговия Закон. 

Вярвам в Царството Божие, проявено на  

Земята, както е на Небето. 

Вярвам в Единството на Бога –   

Отца, Майката, Сина и Светия Дух. 

Амин! 

 

Отче наш
2
 

Отче наш, който си на Небесата!  

Да се свети Твоето име; 

да дойде Твоето Царство; 

да бъде Твоята Воля както на небето,  

така и на Земята; 

насъщния ни хляб дай ни днес; 

и прости нам дълговете ни, 

както и ние прощаваме на длъжниците си; 

                                                 
1
 Розарият е съставен по диктовките на Майка Мария от 8 и 27 декември 2007 г., 4 януари, 9 юли и 27 

декември 2009 г. 

 
2
 Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост към Волята 

на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравим за себе 

си, да се разтворим в Бога. 

 



и не въведи нас в изкушение, 

но избави ни от лукавия; 

защото Твое е Царството, и силата,  

и славата во веки. Амин. 

 

 

Богородица 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя на  

нашите души (3-пъти) 

 

Слава на Отца, Сина, Светия дух и 

Божествената Майка сега и винаги,  

и во веки веков. Амин! 

 

Аз се нуждая от енергията 

на вашите молитви 

Отче наш
3
 

1. Аз дойдох, за да поговоря с вас. Спокойно... Искрено.... Внимателно и 

нежно. Аз дойдох като любяща и грижовна майка. И действително аз съм ваша 

майка, защото се грижа за вас, лекувам вашите души. И когато ви е особено 

тежко, всички вие идвате при мен. 

Богородица
4
 

2. Зная, че ви е трудно. Зная, че се намирате на границата, където се пресичат 

новите енергии идващи във вашия свят и старите енергии, които още 

преобладават в него. И това винаги е много трудно: да се живее в преходно 

време. Вашите физически тела и по-фините ви проводници понякога не са 

способни да се справят с повишеното натоварване. Но ще ви се наложи да 

потърпите. Друга възможност няма. 

Богородица 

3. Много ангели-лечители и мнозина от Владиците са готови, както и аз, да ви 

оказват цялата посилна и възможна помощ. Затова не пренебрегвайте помощта, 

                                                 
3
 Тук и по-нататък в Розария се чете молитвата „Отче наш”. 

 
4
 Тук и по-нататък в Розария се чете  молитвата „Богородице Дево, радвай се..” 

 



която ви дават Небесата. Обръщайте се за помощ към Владиците, ангелите, 

елементалите и лично към мен. 

Богородица 

4. Аз нося бремето на много въплътени синове и дъщери на Бога. Аз се старая 

да облекча вашата участ. Но помогнете ми и вие. Аз се нуждая от вашата 

енергия, от вашите молитви и от вашата Любов. Ние можем и трябва да си 

помагаме един на друг. Аз ще облекча вашето бреме в това преходно време, а 

вие, моля ви, дайте ми допълнителен резерв от енергия. 

Богородица 

5. Аз чувам вашите молби и понякога само една молитва, произнесена 

искрено в сърцето ви е достатъчна, за да бъде оказана помощта. Но вие не 

намирате свободно време да ми изпратите енергията на вашите молитви. Аз не 

мога да ви окажа помощ тогава, когато искате от мен да ви помогна. Аз мога да 

помагам само на съкрушените сърца, на сърцата, които са се разкаяли. 

Богородица 

6. Ние ви призоваваме към правилно състояние на съзнанието. За да постигнат 

правилно състояние на съзнанието, на някои им е необходим пост, молитва, 

покаяние, изповед и причастие. За други са достатъчни искрените сълзи на 

разкаянието. И умити от тези сълзи, на сутринта след безсънната нощ, моите 

скъпоценни деца са способни на искрена молитва, и степента на разкаянието, 

която присъства в техните сърца, ми дава възможност да окажа помощ. 

Богородица 

7. Аз виждам вашите страдания. Аз изпитвам състрадание към вас. Обаче и 

вие ме разберете. Има някои видове карма от ваши действия в миналото, която 

може да бъде изкупена само със страдание. 

Богородица 

8. Много мъка и много страдания има във вашия свят. Аз виждам това. А 

виждам също и друго. Виждам как младежта абсолютно безотговорно се 

разпорежда със скъпоценната енергия на Любовта. Аз виждам това... И сърцето 

ми замира потръпвайки, защото зная на какви страдания ще се подложат в 

бъдеще тези души. Вие сами се обричате на много и много страдания. 

Богородица 

9. Аз дойдох да ви напомня за отговорността ви за вашите постъпки, за да не 

ме молите за избавяне от страдания и за изцеление, когато целият ви живот вече 

е зад гърба ви и сте обременени с огромен товар от болести и психични 

проблеми. Аз бих желала младежта да се обръща към мен за помощ, съвет и 

подкрепа още сега. За да може в зрелите си години да служи за Слава на Господа 

и да върши Божествени дела на физическия план. 



Богородица 

10. Всички вие сте задължени сега да насочите своите погледи към младежта. 

И онези от вас, които към края на живота си най-накрая са осъзнали 

Божествената Истина в една или друга степен, ще бъдат способни да предадат на 

новото поколение своя опит. Помислете в каква форма можете да направите 

това. Но да го направите е необходимо – казвам ви го. 

Богородица 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и  

Божествената Майка сега, и винаги,  

и вовеки веков. Амин! 
 

 

 

Часът на Милостта
5
 

Отче наш 

1. Всяка година на 8 декември от 12 до 13 ч. местно време можете да 

посветите времето си на общуване с мен. Аз ще приема всяка ваша проява на 

Любов и благодарност. Ще пребъда с вас през цялото време в този Час на 

Милостта. Вие можете да общувате с мен, да ме виждате. 

Богородица 

2. Ще бъде така, сякаш се намирам редом до вас. Аз използвам даваната от вас 

енергия, за да проявя своето присъствие едновременно навсякъде по земята. И 

колкото по-чист е вашият устрем, толкова по-голямо ще бъде моето присъствие 

до вас. По този начин ние ежегодно можем да повишаваме вибрациите на 

физическия план. 

Богородица 

3. В замяна Бог ви дава възможност да ме помолите за изпълнение на 

желанията ви, отнасящи се до вас самите или до вашите близки. Можете да 

молите за изпълнение на всички ваши желания, дори за тези, които ви се струва, 

че е невъзможно да се осъществят. Аз ще приема всички ваши желания в моето 

сърце и ще моля Бога за изпълнение на вашите молби. 

Богородица 

4. За мен не е важно вашето вероизповедание и принадлежността ви към 

конкретна религия, за мен всички вие сте мои деца. И аз ще поема върху себе си 

грижата за вас и ще се постарая да удовлетворя вашите нужди и потребности. 

                                                 
5
 За Часа на Милостта Майка Мария известява най-напред Сестра Пиерина от Италия. Сега с 

даването на диктовката на Майка Мария от 08.12.2007 г. е видно, че тази Милост е продължена. 

Повече за явяването на Майка Мария на Сестра Пиерина и за Часа на Милостта виж в 

Приложението в края на книгата. 

 



Необходимо е да отделите само един час в годината за мен... Можете да слушате 

или да пеете песни, посветени на мен, можете да четете Розарии и молитви, 

посветени на мен... 

Богородица 

5. Импулсът на вашите сърца, насочен към мен, ще ме подбуди да ви чуя и аз 

ще приложа всички усилия, за да осъществя вашите молби. Даваната от вас 

енергия на молитвите и Любовта не винаги е достатъчна, за да изпълня молбата 

ви. Затова ще ви бъда много признателна, ако можете по-често да мислите за мен 

и да ми изпращате вашата енергия на Любовта и молитвената си енергия. 

Богородица 

6. Щом възникне сложна ситуация в живота ви, това ще бъде сигнал за вас, че 

отдавна не сте се обръщали към мен и аз не съм успяла да регулирам 

възникналата ситуация и да насоча нейното развитие по най-лекия път. Винаги 

помнете, че Бог не иска да ви наказва. Той иска да следвате Пътя на Любовта. И 

ако вие като малките деца допускате лоши постъпки, то не забравяйте искрено 

да се разкаете за тях и да ме помолите допуснатите от вас грешки да не 

предизвикат твърде тежко възмездие. Защото Законът изисква всички извършени 

от вас деяния, тяхната енергия, да ви бъдат върнати. Тогава ще можете да видите 

своите собствени грешки и да вземете мерки за поправянето им. 

Богородица 

7. Няма значение колко пъти сте сгрешили, важен е вашият постоянен 

стремеж към праведност и поправяне на допуснатите грешки. Вие, с вашето 

човешко съзнание, не можете да оцените доколко това, което правите е лошо или 

добро в очите на Бога, затова по-често се обръщайте за помощ към Небесата. 

Молете за изкупуване на вашите грехове. 

Богородица 

8. Понякога човек извършва дори твърде лоша в очите на обществото 

постъпка, но в очите на Бога тази постъпка не е грях, защото Бог използва човека 

като средство, за да може някой да изкупи своята карма. Именно затова се казва 

да не съдите – не съдете и няма да бъдете съдени. Обаче никога не трябва да има 

снизходително отношение към онези индивиди, които твърде много са се 

увлекли, заиграли са се и си позволяват твърде неблаговидни постъпки, като 

разчитат на това, че Бог ще им прости всичко. 

Богородица 

9. Бог е милостив и търпелив, но когато човек не иска да извлече уроци от 

своето поведение, тогава той сам се поставя в много трудна ситуация и по това 

доколко човек е способен да се смири с обстоятелствата, в които е попаднал, Бог 

съди за чистосърдечността и разкаянието на човека. 

Богородица 



10. Помнете, че винаги, когато срещате в живота си тежка и несправедлива 

според вас ситуация, в 100 процента от случаите вие сами сте били причина за 

създаването на тази ситуация благодарение на вашите неправилни избори и 

лоши постъпки. Всичко в живота ви се определя от вашите минали избори и 

постъпки. Но няма никаква предопределеност във вашата съдба, защото 

понякога един ваш верен избор и праведна постъпка изкупуват кармата на много 

грехове, в това число и на най-ужасните грехове, извършени в миналото от вас. 

Богородица 

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и  

Божествената Майка сега, и винаги,  

и вовеки веков. Амин! 

Необходимо е да прекарвате повече време в сърдечна беседа с 

мен 

Отче наш 

1. Когато сърцето говори, умът замлъква. И истинското общуване между нас е 

възможно само тогава, когато установим контакт на нивото на нашите сърца. 

Богородица 

2. На вас не ви достига Любов. На вас не ви достига Светлина. Понякога 

буквално се задъхвате от недостиг на Божествена енергия, както се задъхвате, 

когато не ви достига кислород. Необходимо е да прекарвате повече време в 

сърдечна беседа с мен. 

Богородица 

3. Аз съм готова да изслушам всички ваши жалби и молби. Не се 

притеснявайте. Знам, че най-вече мъжете са много стеснителни в проявата на 

своите чувства. И когато настъпи специалният момент на нашето общуване, те 

смутено избърсват случайно появилите се в очите сълзи. 

Богородица 

4. Не се стеснявайте да плачете. Вашата душа се е затъжила за истинско 

общуване. Вие търсите и не можете да намерите идеала във вашия свят. И 

мъжете, и жените. Стремите се към телата си, но истинската Любов се проявява 

на нивото на вашите души и дори на нивото на вашето Висше Аз. 

Богородица 

5. Не се притеснявайте, когато сълзи пълнят очите ви при общуването ви с 

мен. Много пъти в минали животи и в този живот вие сте допускали не съвсем 

добри постъпки по отношение на жените, майките, сестрите ви. Нека тези ваши 

неблаговидни постъпки се разтворят в сълзите и негативните енергии да ви 

напуснат завинаги. Вашето разкаяние, макар че дори може да не разбирате, че 

това е разкаяние, ви открива нова възможност. Нов поглед за света. 

Богородица 



6. Не се стеснявайте от сълзите си. Те отмиват кармата, която сте натрупали 

поради невежество или недомислие. Аз съм с вас. Аз винаги съм с вас и вие 

винаги можете в труден момент от живота си да се обърнете за помощ към мен. 

Аз съм толкова свързана с физическия план на планетата Земя, колкото нито 

един Владика. В това се състои моята особена мисия.  

Богородица 

7. Аз пазя вашите домашни огнища, вашата страна. Аз съм готова да дойда 

при вас при първия ви зов. И всичко това става възможно благодарение на 

усилията ви, благодарение на енергиите на Любовта и енергиите на молитвите, 

които получавам от вас. Розариите, които ми посвещавате, ми дават възможност 

да оказвам помощ на толкова много души, на онези, които се нуждаят от помощ. 

Богородица 

8. Когато искрено четете Розарий, аз винаги знам това. Между нас възниква 

поток от енергии: възходящ от вас и низходящ от мен. По този начин вие 

получавате моята енергия на Любовта и Милосърдието. Когато ви е много тъжно 

и нямате сили да четете Розарии, можете просто да мислите за мен, да слушате 

музика, посветена на мен. И тогава потокът енергия от вас достига точно по 

същия начин до мен и аз ви усещам, всеки от вас. Бог ми е дал голямата милост 

да чувствам всеки от Неговите синове и дъщери в момента, когато мислят за мен 

или се обръщат за помощ към мен. Затова днес можете, както и преди, да 

използвате възможността, която ви дават Небесата и да ме молите за помощ и 

подкрепа в трудна минута. 

Богородица 

9. Някои от моите икони притежават чудотворно въздействие. И понякога е 

достатъчно просто да визуализирате някоя от моите икони, за да получите моят 

лъч на подкрепа. 

Богородица 

10. Когато имам възможност да присъствам сред вас, а аз няма да скрия, че 

Бог ми дава такава милост, вие може да не забелязвате моето присъствие редом 

до вас. Но аз имам способността да присъствам точно там, където се намирате. 

За мен е важно да се създаде обстановка на спокойствие и умиротворение около 

вас. Аз идвам незримо и незабелязано и само по лекия аромат на рози, който 

съпътства моето появяване, понякога вие можете да се досетите, че съм идвала 

при вас.  

Богородица 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и  

Божествената Майка сега, и винаги,  

и вовеки веков. Амин! 

 
 

Аз зова вашето съзнание  



към висините 

Отче наш 

1. Аз съм толкова близо до земния план, колкото това е възможно. И всеки ден 

изслушвам всички ваши молби и дори упреците, които вие ми изпращате. Аз съм 

съгласна да изслушвам дори не много приятните неща, които вие понякога ми 

казвате. Понякога за да осъзнаете нещо, вие трябва да чуете това сами. И когато 

ми казвате това, вие самите го чувате. Много дълбоко вътре във вас са заседнали 

проблеми от много въплъщения. 

Богородица 

2. Приближавате до моя образ и започвате своя вътрешен монолог. Вие не се 

досещате, че аз чувам всяка ваша дума. И тогава, когато Божествената 

възможност позволява, аз незабавно ви изпращам ангелите на помощ. Помощта 

мигновено пристига на финия план. И е необходимо определено време за 

проявяването на тази помощ на физическия план.  

Богородица 

3. Но понякога вие не дочаквате помощта да дойде и ми изпращате вашите 

упреци и изразявате своето недоволство. Тутакси Божествената възможност се 

прекратява. И следващият път, когато разкайвайки се и плачейки, отново се 

приближите до моя образ, аз отново ви оказвам помощ. Но после всичко се 

повтаря. И когато за пети или за седми път молите за едно и също нещо, аз вече 

не бързам с помощта. Защото вие не сте осъзнали цялата отговорност, която с 

всяка ваша молба възлагате на ангелските същества. Бъдете последователни в 

своите молби и действия. 

Богородица 

4. Понякога вашата карма не ми позволява да се намесвам във вашата съдба, 

но вие ме молите за помощ всеки ден, много пъти, в течение на година и повече. 

И вашето усърдие и устременост разбиват невидимата преграда, и помощта като 

широк поток се влива във вашето същество и във вашия живот. 

Богородица 

5. Божественото милосърдие не знае граници. И помощта от финия план ще 

дойде. Умейте да използвате тази помощ. Не пресичайте Божествената 

възможност с вашите отрицателни изблици. Ако можехте през по-голямата част 

от времето да запазвате съзвучие с Божествения свят, колко по-лесно би било за 

нас да ви оказваме своята помощ. И колко по-успешно бихме могли да 

напредваме в изменението на физическия план на планетата Земя. 

Богородица 

6. Всеки път, когато излизате от равновесие, вие наподобявате малък вулкан. 

И всичко около вас се разтърсва, и елементалният живот се стреми да отиде по-

далече от вас, защото вашите вибрации не му позволяват да присъства близо до 

вас.  

Богородица 



7. И когато включвате силна музика с накъсан ритъм, елементалите и 

ангелските същества в паника напускат зоната, в която се чува тази ужасна 

музика. Равновесието се нарушава дотолкова, че никое от съществата, в чиито 

задължения влиза да въвеждат порядък на финия план, не може в продължение 

на няколко дни да влезе в зоната, където е звучала тази музика. И тъй като вие 

включвате музиката всеки ден, то вашите градове и населени места са подобни 

на пустини: всички обитатели от финия свят са напуснали тези пустини и не 

могат да ви оказват помощ. 

Богородица 

8. Ние ви помагаме най-вече чрез елементалното царство, чрез стихиите на 

въздуха, огъня, водата и земята. Със своето поведение вие ни лишавате от 

възможността да ви оказваме помощ. На нас ни е нужна хармонична атмосфера 

на физическия план. И в тези места на земята, където още цари атмосфера на 

покой и хармония, вие се лекувате просто попадайки на тези места. Хиляди 

същества от елементалния живот са готови да ви окажат помощ и изцеление. 

Богородица 

9. Затова помислете дали не настъпи време да се върнете към онази хармония 

между всички царства на природата, която цареше в далечните времена, когато 

хората бяха щастливи и изпитваха радост просто от живота? Тогава те виждаха 

елементалния живот, виждаха ангелите и това беше също така естествено, както 

за вас е естествено да виждате кучетата, котките и птиците. Аз зова вашето 

съзнание към висините. Опитвам се да доведа до вашето съзнание, че вие 

живеете в клетка и сами сте се насадили в тази клетка и сте я поставили в 

пустинята на вашите градове. 

Богородица 

10. Настъпи време да преразгледате цялата ценностна система, всички 

взаимоотношения във всички сфери на живота. Как да сведа до вашето съзнание 

това, че вие се намирате в такива условия, които са недостойни за човека? По-

смело се разделяйте с привързаностите към „благата” на вашата цивилизация и 

ще придобиете истински блага и непреходни ценности. Природата не търпи 

празно място и на мястото на всяко ваше отрицателно качество ще дойде 

Божествено качество, и на мястото на вашите човешки привързаности ще дойде 

състоянието на Божествен покой, хармония, спокойствие, щастие и радост. 

Именно това е, което не достига във вашия живот. 

Богородица 

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и  

Божествената Майка сега и винаги,  

и вовеки веков. Амин! 

 
 

 

Необходимa е повсеместна проява 



на Вяра и благочестие 

Отче наш 

1. Вие трябва да се грижите не само за вашето физическо тяло, но и за вашите 

души. Жалби и стонове изпълват пространството около Земята. Душите страдат. 

Зная, че твърде много души страдат, но едновременно с това страдание, те се 

пречистват. Тогава, когато душата е жива, има надежда, че човекът ще живее. 

Богородица 

2. Вашите души се нуждаят от помощ. И не само аз мога да окажа такава 

помощ на вашите души. Вие сами можете да си помогнете. Най-доброто 

лекарство за вашите души ще бъде искреното разкаяние за всички направени 

грешки и извършени грехове и твърдото желание да не ги повтаряте в бъдеще. 

Молитвата, дори молитвата без думи, като постигане на съзвучие с Божествения 

свят, е способна да изцели много душевни рани. 

Богородица 

3. Аз познавам много хора, които се стесняват да се молят, стесняват се да 

проявяват своите чувства. Възлюбени, моят син Иисус учеше да не се молите 

публично, на показ, но самият той в трудни моменти се обръщаше за помощ към 

Господа. И вие следва да правите същото. 

Богородица 

4. Съзвучието с Божествения свят през деня, дори и кратковременно, 

позволява на вашата душа да вкуси от толкова необходимата ѝ храна. Душата ви 

се храни с Божествената благодат и вие сте длъжни да отделяте внимание на 

вашата душа. Възлюбени, не е необходимо толкова много време за това. 

Богородица 

5. Какво ви пречи да отделите един час дневно за искрена молитва, за 

общуване с мен в своето сърце? Познавам мнозина, които се стесняват да се 

молят, но слушат вкъщи или на работа, или в колата песни, посветени на мен. И 

те се потапят във вълшебния свят на мелодията, и започват тихо да общуват с 

мен в своето сърце.  

Богородица 

6. Толкова много хора постоянно носят в себе си моето изображение. И 

тогава, когато в уединено място изваждате моя фокус и го целувате, имам 

възможността да знам този момент. И аз моментално проявявам своето 

присъствие до вас. Да, възлюбени, Бог ме е надарил с възможността да 

проявявам своето присъствие едновременно на много места по земното кълбо. 

Богородица 

7. И там, където хората ме помнят и изпитват Любов към мен, там винаги 

цари особена защитена атмосфера. Аз съм защитница на пространството. И там, 

на онези места по Земята, където мога да присъствам, много малко се случват 



различни беди. И ако можехте постоянно да запазвате съзвучие с моето сърце, 

тогава вие и вашите близки, и всички хора, които живеят редом до вас, щяха да 

бъдат защитени. 

Богородица 

8. Аз желая да окажа своята специална милост на онези, които сега се намират 

във въплъщение и тихо и незабелязано извършват своето Служение за благото 

на еволюциите на Земята. Вие сте малко, но около вас пространството се очиства 

като от камбанен звън, защото със своите чисти помисли, Безкористност и 

Служение вие сте способни да очиствате пространството наоколо. Аз ви дарявам 

възможността за специална връзка с мен. За вас аз винаги се намирам редом с 

вас. И ще съхранявам своето присъствие постоянно редом с вас. Така ще можем 

да умножим нашите усилия по очистване на пространството. 

Богородица 

9. Но за онези, които се отнасят скептично към мен, към Учението, което 

даваме аз и другите Владици, аз трябва да направя специално отстъпление. До 

тогава, докато във вашите души съмнението не отстъпи място на Предаността и 

Вярата, до тогава, докато не съумеете да почитате моите служители, до тогава 

нищо не могат да променят нито Владиците, нито вие самите във вашата страна. 

Необходима е повсеместна проява на Вяра и Благочестие, във всеки град и във 

всяко село. Истинска Вяра, която сама може да отвори Божествената 

възможност, а не показна вяра, която нищо не струва.  

Богородица 

10. На нас ни е необходима повсеместна проява на Вяра и почитание към 

Висшия Закон, към Божествения Закон. И тогава, когато това се случи, вие ще 

знаете, защото всичко много бързо ще започне да се променя буквално пред 

очите ви. А сега аз мога да се опирам само на малцината, които носят своето 

Служение сред пълно неразбиране и даже сред насмешките на своето 

обкръжение. Горко на народа, който не почита проявата на истинската Вяра и не 

почита своите светци. Обаче Надеждата никога няма да си отиде и да напусне 

човечеството, докато се намират поне няколко светци, способни да запазват 

Божественото ниво на съзнание. 

Богородица 

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и  

Божествената Майка сега и винаги,  

и вовеки веков. Амин! 

 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин! 

Кратки Розарии на 

Майка Мария 



Няколко дни след като написах Розария на Милостта на Майка Мария, се събудих 

сутринта и почувствах присъствието на Майка Мария. Тя каза, че е необходимо да се 

съставят кратки Розарии, за да могат хората, които нямат възможност да посветят един 

час време за четене на Розарии, да могат да четат Розарии в кратка форма. Тя даде 

матрицата на краткия Розарий, по който те са съставени. 

В основата на всеки кратък Розарий на Майка Мария лежи едно от Посланията, 

дадени от нея чрез мен. Първите пет Розария влизат като съставна част в Розария на 

Милостта на Майка Мария. Написани са общо 12 кратки Розария. 

Също така Майка Мария помоли да се направят записи на всички Розарии. Тя каза, 

че възпроизвеждането на Розариите чрез звукова техника очиства пространството, така 

както и тяхното четене.6  

Татяна Микушина 

Първи Розарий 

Аз се нуждая от енергията на 

вашите молитви7 

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, 

възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря 

думите, с които да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам 

към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното 

в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и 

подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на 

нашето непосредствено общуване, които помни моята душа. 

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми 

помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в 

този живот. Амин
8
. 

 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин!
9
 

1. Аз дойдох, за да поговоря с вас. Спокойно... Искрено... Внимателно и 

нежно. Аз дойдох като любяща и грижовна майка. И действително аз съм ваша 

                                                 
6
 Звукозапис на Розариите може да намерите на сайта http://sirius-

ru.net/liki/mmaria_m_rosarii.htm, откъдето могат да бъдат свалени.  

 
7
 Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 27 декември 2007 г 

 
8
 Текстът на молитвата на Пресветата Богородица е от посланието на Майка Мария от 4 януари 

2009 г. 

 
9
 Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на 

Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да 

забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. 

 



майка, защото се грижа за вас, изцелявам вашите души. И когато ви е особено 

тежко, всички вие идвате при мен. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

2. Зная, че ви е трудно. Зная, че се намирате там, където се срещат и пресичат 

новите енергии, идващи във вашия свят, и старите енергии, които още 

преобладават в него. И това е винаги много трудно: да се живее в преходно 

време. Вашите физически тела и по-фините ви проводници понякога не са 

способни да се справят с повишеното натоварване. Но ще ви се наложи да 

потърпите. Друга възможност няма.  

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

3. Много ангели-лечители и мнозина от Владиците са готови, както и аз, да ви 

оказват цялата посилна и възможна помощ. Затова не пренебрегвайте помощта, 

която ви дават Небесата. Обръщайте се за помощ към Владиците, ангелите, 

елементалите и лично към мен. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

4. Аз нося бремето на много въплътени синове и дъщери на Бога. Аз се старая 

да облегча вашата участ. Но помогнете ми и вие. Аз се нуждая от вашата 

енергия, от вашите молитви и от вашата Любов. Ние можем и трябва да си 

помагаме един на друг. Аз ще облегча вашето бреме в това преходно време, а 

вие ми дайте, моля ви, допълнителен резерв от енергия. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

5. Аз слушам вашите молби и понякога само една молитва, произнесена 

искрено в сърцето ви е достатъчна, за да бъде оказана помощта. Но вие не 

намирате време да ми изпратите енергията на вашите молитви. Аз не мога да ви 



окажа помощ, когато искате от мен да ви помогна. Аз мога да помогна само на 

съкрушените сърца, на сърцата, които са се разкаяли. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

6. Ние ви призоваваме към правилно състояние на съзнанието. За да постигнат 

правилно състояние на съзнанието, на някои им е необходим пост, молитва, 

покаяние, изповед и причастие. На други са достатъчни искрените сълзи на 

разкаянието. И умити от тези сълзи, на сутринта след безсънната нощ, моите 

скъпоценни деца са способни на искрена молитва и степента на разкаянието, 

която присъства в техните сърца, ми дава възможност да окажа помощ. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

7. Аз виждам вашите страдания. Аз изпитвам състрадание към вас. Обаче и 

вие ме разберете. Има някои видове карма от ваши действия в миналото, които 

могат да бъдат изкупени само със страдание. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

8. Много мъка и много страдания има във вашия свят. Аз виждам това. И 

виждам също и друго. Виждам как младежта абсолютно безотговорно се 

разпорежда със скъпоценната енергия на Любовта. Аз виждам... И сърцето ми 

тръпне и замира, защото зная на какви страдания ще се подложат в бъдеще тези 

души. Вие сами се обричате на много, много страдания. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

9. Аз дойдох да ви напомня за отговорността, която носите за постъпките си, 

за да не ме молите за избавяне от страдания и за изцеление, когато целият ви 

живот вече е зад гърба ви и сте обременени с огромен багаж от болести и 

психологически проблеми. Аз бих желала младежта да се обръща към мен за 



помощ, съвет и подкрепа още сега. За да може тя в зрелите си години да служи 

за Слава на Господа и да върши Божествени дела на физическия план. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

10. Всички сте длъжни сега да насочите своите погледи към младежта. И 

онези от вас, които към края на живота си, най-накрая, са осъзнали Божествената 

Истина в една или друга степен, ще бъдат способни да предадат на новото 

поколение своя опит. Помислете в каква форма можете да направите това. Но да 

го направите е необходимо – казвам ви го. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и  

Божествената Майка сега и винаги,  

и вовеки веков. Амин! 

 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин! 

Втори Розарий 

Часът на Милостта10 
 

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, 

възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря 

думите, с които да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам 

към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното 

в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и 

подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на 

нашето непосредствено общуване, които помни моята душа. 

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми 

помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в 

този живот. Амин.
11
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В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин!
12

 

1. Всяка година на 8 декември от 12 до 13 ч. местно време можете да се 

посветите на общуване с мен. Аз ще приема всяка ваша проява на Любов и 

благодарност. Ще пребъда с вас през цялото време в този Час на Милостта. Вие 

можете да общувате с мен, можете да ме виждате. 
Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

2. Ще бъде така, сякаш се намирам редом с вас. Аз използвам даваната от вас 

енергия, за да проявя своето присъствие едновременно навсякъде по земята. И 

колкото по чист е вашият устрем, толкова по-силно ще бъде моето присъствие 

до вас. По този начин ежегодно можем да повишаваме вибрациите на 

физическия план. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

3. В замяна Бог ви дава възможност да ме помолите за изпълнение на 

желания, отнасящи се до вас или до вашите близки. Можете да молите за 

изпълнение на всички ваши желания, дори тези, които ви се струва, че е 

невъзможно да се осъществят. Аз ще приема всички ваши желания в сърцето си 

и ще моля Бог за изпълнение на вашите молби. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

4. За мен не е важно вашето вероизповедание и принадлежността ви към 

конкретна религия, за мен всички вие сте мои деца. И аз ще поема грижата за вас 

и ще се постарая да удовлетворя нуждите и потребностите ви. Необходимо е 

само да отделите един час в годината за мен... Можете да слушате или да пеете 

песни, посветени на мен, можете да четете Розарии и молитви, посветени на 

мен... 
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 Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост 

на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява 

да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. 

 



Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

5. Импулсът на вашите сърца, насочен към мен ще ме подтикне да ви чуя, и аз 

ще положа всички усилия, за да осъществя молбите ви. Даваната от вас енергия 

на молитвите и Любовта не винаги е достатъчна, за да изпълня това, за което се 

молите. Затова ще ви бъда много признателна, ако можете по-често да мислите 

за мен и да ми изпращате вашата енергия на Любовта и молитвената си енергия. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

6. Щом възникне сложна ситуация в живота ви, това ще бъде сигнал за вас, че 

отдавна не сте се обръщали към мен и аз не съм успяла да регулирам 

възникналата ситуация и да насоча нейното развитие по най-лекия път. Винаги 

помнете, че Бог не иска да ви наказва. Той иска да следвате Пътя на Любовта. И 

ако вие също като малки деца допускате лоши постъпки, не забравяйте искрено 

да се разкаете за тях и да ме помолите допуснатите от вас грешки да не 

предизвикат твърде тежко въздаяние. Защото Законът изисква всички извършени 

от вас деяния, тяхната енергия, да ви бъдат върнати. Тогава ще можете да видите 

своите собствени грешки и да вземете мерки за поправянето им. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

7. Няма значение колко пъти сте сгрешили, важен е вашият постоянен 

стремеж към праведност и поправяне на допуснатите грешки. Вие с вашето 

човешко съзнание не можете да оцените доколко това, което правите, е лошо или 

добро в очите на Бога, затова по-често се обръщайте за помощ към Небесата. 

Молете за изкупуване на вашите грехове. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

8. Понякога човек извършва дори постъпка, която е твърде лоша в очите на 

обществото, но в очите на Бога тази постъпка не е грях, защото Бог използва 

човека като оръдие, за да може някой да изкупи своята карма. Именно затова се 



казва да не съдите. Не съдете и няма да бъдете съдени. Но никога не трябва да се 

проявява снизходителност към онези индивиди, които твърде много са се 

увлекли, заиграли са се и си позволяват твърде неблаговидни постъпки, като 

разчитат на това, че Бог ще им прости всичко. 
Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

9. Бог е милостив и търпелив, но когато човек не иска да извлече уроци от 

своето поведение, той сам се поставя в много трудна ситуация и по това доколко 

е способен да се смири с обстоятелствата, в които е попаднал, Бог съди за 

неговата чистосърдечност и разкаяние. 
Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

10. Помнете, че винаги когато срещате в живота си тежка и несправедлива 

според вас ситуация, в 100 процента от случаите вие сами сте били причина за 

създаването на тази ситуация благодарение на вашите неправилни избори и 

лоши постъпки. Всичко в живота ви се определя от вашите минали избори и 

постъпки. Но няма никаква предопределеност в съдбата ви, защото понякога 

един верен избор и праведна постъпка изкупуват кармата на много грехове, в 

това число и най-ужасните грехове, извършени от вас в миналото. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и  

Божествената Майка сега, и винаги,  

и вовеки веков. Амин! 

 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин! 

Трети Розарий 

Необходимо е да прекарвате повече  

време в сърдечна беседа с мен13 
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В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, 

възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря 

думите, с които да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам 

към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното 

в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и 

подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на 

нашето непосредствено общуване, които помни моята душа. 

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми 

помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в 

този живот. Амин.
14

 
 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин!
15

 

1. Когато сърцето говори, умът замълчава. И истинското общуване между нас 

е възможно само тогава, когато установим контакт на нивото на нашите сърца. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

2. На вас не ви достига Любов. На вас не ви достига Светлина. Понякога 

буквално се задъхвате от недостиг на Божествена енергия, както се задъхвате, 

когато не ви достига кислород. Необходимо е да прекарвате повече време в 

сърдечна беседа с мен. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

3. Аз съм готова да изслушам всички ваши жалби и молби. Не се 

притеснявайте. Знам, че най-вече мъжете са много стеснителни в проявата на 

своите чувства. И когато настъпи специалния момент на нашето общуване, те 

смутено избърсват случайно появилите се в очите сълзи. 
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 Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост 

на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява 

да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. 

 



Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

4. Не се стеснявайте да плачете. Вашата душа се е затъжила за истинско 

общуване. Вие търсите и не можете да намерите идеала във вашия свят. И 

мъжете, и жените. Стремите се към телата си, но истинската Любов се проявява 

на чрез вашите души и дори чрез вашето Висше Аз. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

5. Не се притеснявайте, когато сълзи пълнят очите ви при общуването ви с 

мен. Много пъти в минали животи и в този живот вие сте допускали не съвсем 

добри постъпки по отношение на жените, майките, сестрите ви. Нека тези ваши 

неблаговидни постъпки се разтворят в сълзите и негативните енергии да ви 

напуснат завинаги. Вашето разкаяние, макар че дори може да не разбирате, че 

това е разкаяние, ви открива нова възможност. Нов поглед за света. 
Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

6. Не се стеснявайте от сълзите си. Те отмиват кармата, която сте натрупали 

поради невежество или недомислие. Аз съм с вас. Аз винаги съм с вас и вие 

винаги можете в труден момент от живота си, да се обърнете за помощ към мен. 

Аз съм толкова близо до физическия план на планетата Земя, както нито един 

друг Владика. В това се състои моята особена мисия. 
Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

7. Аз пазя вашите домашни огнища, вашата страна. Аз съм готова да дойда 

при вас при първия ви зов. И всичко това става възможно благодарение на 

вашите усилия, благодарение на енергиите на Любовта и енергиите на 

молитвите, които получавам от вас. Розариите, които ми посвещавате, ми дават 

възможност да оказвам помощ на толкова много души, на онези, които се 

нуждаят от помощ. 



Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

8. Когато искрено четете Розарий, аз винаги зная това. Между нас възниква 

поток от енергии – възходящ от вас и низходящ от мен. По този начин вие 

получавате моята енергия на Любовта и Милосърдието. Когато ви е много тъжно 

и нямате сили да четете Розарии, можете просто да мислите за мен, да слушате 

музика, посветена на мен. И тогава потокът енергия от вас достига точно по 

същия начин до мен и аз ви усещам, всеки от вас. Бог ми е дал голямата милост 

да чувствам всеки от Неговите синове и дъщери в момента, когато мислят за мен 

или се обръщат към мен за помощ. Затова днес можете както и преди да 

използвате възможността, която ви дават Небесата и да ме молите за помощ и 

подкрепа в трудна минута. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

9. Някои от моите икони притежават чудотворно въздействие. И понякога е 

достатъчно просто да визуализирате някоя от моите икони, за да получите моя 

лъч на подкрепа. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

10. Когато имам възможност да присъствам сред вас, а аз няма да скрия, че 

Бог ми дава такава милост, вие може да не забелязвате моето присъствие до вас. 

Но аз имам способността да присъствам точно там, където се намирате. За мен е 

важно да се създаде обстановка на спокойствие и умиротворение около вас. Аз 

идвам незримо и незабелязано и само по лекия аромат на рози, който съпътства 

моето появяване, понякога вие можете да се досетите, че съм идвала при вас.  

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и  

Божествената Майка сега и винаги, и  



вовеки веков. Амин! 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин! 
Четвърти Розарий 

Аз зова вашето съзнание 

към висините16 

 

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, 

възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря 

думите, с които да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам 

към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното 

в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и 

подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на 

нашето непосредствено общуване, които помни моята душа. 

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми 

помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в 

този живот. Амин.
17

 
 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин!
18

 

1. Аз съм толкова близо до земния план, колкото това е възможно. И всеки ден 

изслушвам всички ваши молби и дори упреците, които вие ми изпращате. Аз съм 

съгласна да изслушвам дори не особено приятните неща, които вие понякога ми 

казвате. Понякога за да осъзнаете нещо, вие трябва да чуете това сами. И когато 

ми казвате това, вие самите го чувате. Много дълбоко вътре във вас са заседнали 

проблеми от много въплъщения. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 
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 Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 9 юли 2009 г. 
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 Текстът на молитвата на Пресвятата Богородица е от посланието на Майка Мария от 4 януари 

2009 г. 
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 Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост 

на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява 

да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. 

 



2. Приближавате до моя образ и започвате своя вътрешен монолог. Вие не се 

досещате, че аз чувам всяка ваша дума. И тогава, когато Божествената 

възможност позволява, аз незабавно ви изпращам ангелите на помощ. Помощта 

мигновено пристига на финия план. И е необходимо определено време за 

проявяването на тази помощ на физическия план.  

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

3. Но понякога вие не дочаквате помощта да дойде и ми изпращате вашите 

упреци, и изразявате своето недоволство. Тутакси Божествената възможност се 

прекратява. И следващият път, когато разкайвайки се и плачейки, отново се 

приближите до моя образ, аз отново ви оказвам помощ. Но после всичко се 

повтаря. И когато за пети или за седми път молите за едно и също нещо, аз вече 

не бързам с помощта. Защото вие не сте осъзнали цялата отговорност, която с 

всяка ваша молба възлагате на ангелските отряди. Бъдете последователни в 

своите молби и действия. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

4. Понякога вашата карма не ми позволява да се намесвам във вашата съдба, 

но вие ме молите за помощ всеки ден, много пъти, в течение на година и повече. 

И вашето усърдие и устременост разбиват невидимата преграда и помощта като 

широк поток се влива във вашето същество и във вашия живот. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

5. Божественото милосърдие не знае граници. И помощта от финия план ще 

дойде. Умейте да използвате тази помощ. Не пресичайте Божествената 

възможност с вашите отрицателни изблици. Ако можехте през по-голямата част 

от времето да запазвате съзвучие с Божествения свят, колко по-лесно би било за 

нас да ви оказваме своята помощ. И колко по-успешно бихме могли да 

напредваме в изменението на физическия план на планетата Земя. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 



защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

6. Всеки път, когато излизате от равновесие, вие наподобявате малък вулкан. 

И всичко около вас се разтърсва, и елементалният живот се стреми да избяга по-

далече от вас. Защото вашите вибрации не му позволяват да присъства близо до 

вас. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

7. И когато включвате силна музика с накъсан ритъм, елементалите и 

ангелските същества в паника напускат зоната, в която се чува тази ужасна 

музика. Равновесието се нарушава дотолкова, че никое от съществата, в чиито 

задължения влиза да въвеждат порядък на финия план, не може в продължение 

на няколко дни да влезе в зоната, където е звучала тази музика. И тъй като вие 

включвате музиката всеки ден, то вашите градове и населени места са подобни 

на пустини: всички обитатели от финия свят са напуснали тези пустини и не 

могат да ви оказват помощ. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

8. Ние ви помагаме най-вече чрез елементалното царство, чрез стихиите на 

въздуха, огъня, водата, и земята. Със своето поведение вие ни лишавате от 

възможността да ви оказваме помощ. На нас ни е нужна хармонична атмосфера 

във физическия план. И в тези места на земята, където още цари атмосфера на 

покой и хармония, вие се лекувате просто попадайки на тези места. Хиляди 

същества от елементалния живот са готови да ви окажат помощ и изцеление. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

9. Затова помислете дали не настъпи време да се върнете към онази хармония 

между всички царства на природата, която цареше в далечните времена, когато 

хората бяха щастливи и изпитваха радост просто от живота? Тогава те виждаха 

елементалния живот, виждаха ангелите и това беше също така естествено, както 



за вас е естествено да виждате кучетата, котките и птиците. Аз зова вашето 

съзнание към висините. Опитвам се да доведа до вашето съзнание, че вие 

живеете в клетка и сами сте се насадили в тази клетка и сте я поставили в 

пустинята на вашите градове. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

10. Настъпи време да преразгледате цялата ценностна система, всички 

взаимоотношения във всички сфери на живота. Как да сведа до вашето съзнание 

това, че вие се намирате в такива условия, които са недостойни за човека? По-

смело се разделяйте с привързаностите към „благата” на вашата цивилизация и 

ще придобиете истински блага и непреходни ценности. Природата не търпи 

празно място и на мястото на всяко ваше отрицателно качество ще дойде 

Божествено качество, и на мястото на вашите човешки привързаности ще дойде 

състоянието на Божествен покой, хармония, спокойствие, щастие и радост. 

Именно това е, което не достига във вашия живот. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

Слава на Отца, Сина и Светия Дух и  

Божествената Майка сега, и винаги,  

и вовеки веков. Амин! 

 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин! 

 

Пети Розарий 

Необходима е повсеместна проява 

на Вяра и благочестие19 

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, 

възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря 

думите, с които да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам 

към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното 

                                                 
19

 Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 27 декември 2009 г . 

 



в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и 

подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на 

нашето непосредствено общуване, които помни моята душа. 

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми 

помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в 

този живот. Амин.
20 

 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин!
21

 

1. Вие трябва да се грижите не само за вашето физическо тяло, но и за вашите 

души. Жалби и стонове изпълват пространството около Земята. Душите страдат. 

Зная, че страдат твърде много души, но едновременно с това страдание те се 

пречистват. Тогава, когато душата е жива, има надежда, че човекът ще живее. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

2. Вашите души се нуждаят от помощ. И не само аз мога да окажа такава 

помощ на вашите души. Вие сами можете да си помогнете. Най-доброто 

лекарство за вашите души ще бъде искреното разкаяние за всички направени 

грешки и извършени грехове и твърдото желание да не ги повтаряте в бъдеще. 

Молитвата, дори молитвата без думи, като постигане на съзвучие с Божествения 

свят, е способна да изцели много душевни рани. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

3. Аз познавам много хора, които се стесняват да се молят, стесняват се да 

проявяват своите чувства. Възлюбени, моят син Иисус учеше да не се молите 

публично, на показ, но самият той в трудни моменти се обръщаше за помощ към 

Господа. И вие следва да правите същото. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 
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 Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост 

на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява 

да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. 

 



благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

4. Съзвучието с Божествения свят през деня, дори и кратковременно, 

позволява на вашата душата да вкуси от толкова необходимата є храна. Душата 

ви се храни с Божествената благодат и вие сте длъжни да отделяте внимание на 

вашата душа. Възлюбени, не е необходимо толкова много време за това. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

5. Какво ви пречи да отделите един час дневно за искрена молитва, за 

общуване с мен в своето сърце? Познавам мнозина, които се стесняват да се 

молят, но слушат вкъщи или на работа, или в колата песни, посветени на мен. И 

те се потапят във вълшебния свят на мелодията, и започват тихо да общуват с 

мен в своето сърце. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

6. Толкова много хора постоянно носят в себе си моето изображение. И когато 

в уединено място изваждате моя фокус и го целувате, имам възможността да 

знам този момент. И аз моментално проявявам своето присъствие до вас. Да, 

възлюбени, Бог ме е надарил с възможността да проявявам своето присъствие 

едновременно на много места по земното кълбо. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

7. И там, където хората ме помнят и изпитват Любов към мен, там винаги 

цари особена защитена атмосфера. Аз съм защитница на пространството. И там, 

на онези места по Земята, където мога да присъствам, много малко се случват 

различни беди. И ако можехте постоянно да запазвате съзвучие с моето сърце, 

тогава вие и вашите близки, и всички хора, които живеят редом до вас, щяха да 

бъдат защитени. 

Богородице Дево, Радвай се,  



Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

 

8. Искам да окажа своята специална милост на онези, които сега се намират 

във въплъщение и тихо и незабелязано извършват своето Служение за благото 

на еволюциите на Земята. Вие сте малко, но около вас пространството се очиства 

като от камбанен звън, защото със своите чисти помисли, Безкористност и 

Служение вие сте способни да очиствате пространството наоколо. Аз ви дарявам 

възможността за специална връзка с мен. За вас аз винаги се намирам редом с 

вас. И ще съхранявам своето присъствие постоянно редом с вас. Така ще можем 

да умножим нашите усилия по очистване на пространството. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

 

9. Но за онези, които се отнасят скептично към мен, към Учението, което 

даваме аз и другите Владици, аз трябва да направя специално отстъпление. До 

тогава, докато във вашите души съмнението не отстъпи място на Предаността и 

Вярата, до тогава, докато не съумеете да почитате моите служители, до тогава 

нищо не могат да променят нито Владиците, нито вие самите във вашата страна. 

Необходима е повсеместна проява на Вяра и Благочестие, във всеки град и във 

всяко село. Истинска Вяра, която сама може да отвори Божествената 

възможност, а не показна вяра, която нищо не струва. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

10. На нас ни е необходима повсеместна проява на Вяра и почитание към 

Висшия Закон, към Божествения Закон. И когато това се случи, вие ще знаете, 

защото всичко много бързо ще започне да се променя буквално пред очите ви. А 

сега аз мога да се опирам само на малцината, които носят своето Служение сред 

пълно неразбиране и даже сред насмешките на своето обкръжение. Горко на 

народа, който не почита проявата на истинската Вяра и не почита своите светци. 

Обаче Надеждата никога няма да си отиде и да напусне човечеството, докато се 

намират поне няколко светци, способни да запазват Божественото ниво на 

съзнание. 



Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и  

Божествената Майка сега, и винаги,  

и вовеки веков. Амин! 

 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин! 

 

 

Шести Розарий 

Нека четенето на Розарии бъде 

най-важната задача във  

вашия живот22 

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, 

възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря 

думите, с които да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам 

към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното 

в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и 

подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на 

нашето непосредствено общуване, които помни моята душа. 

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми 

помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в 

този живот. Амин.
23

 
 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин!
24

 

                                                 
22

 Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 26 март 2005 г. 

 
23

 Текстът на молитвата на Пресвятата Богородица е от посланието на Майка Мария от 4 януари 

2009 г. 

 
24

 Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост 

на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява 

да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. 

 



1. Много пъти съм идвала чрез много хора, които са въплътени днес на 

планетата Земя. Аз се възползвам от Божествената милост, която ми е дадена, и 

позволява да се използва енергията, която ми дават хората, когато четат 

Розариите, за да се проявявам във физическия свят. Явявам се на мнозина и ще 

имам тази възможност дотогава, докато не секне потокът енергия, изпращан от 

вашите сърца към моето сърце. Аз използвам всяка възможност, за да застана 

пред тези, които са готови да ме видят и чуят. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

 

2. Вие можете да си ме представите. Стоя точно пред вас, когато четете тези 

редове. Стоя пред вас с букет от рози в ръцете си. Този букет съм приготвила за 

вас, възлюбени мои. За вас, които сте устремени и прекарвате толкова часове в 

четенето на моите Розарии. Не оставяйте тази работа, моля ви, възлюбени мои. 

Разбирам колко много са изкушенията и съблазните във вашия свят, които ви се 

струват по-важни в сравнение с молитвите, които ви моля да ми давате 

ежедневно. Обаче ако не беше потребността на момента и ако нямаше нужда от 

вашето Служение, не бих ви безпокоила. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

 

3. Възлюбени, няма никакво особено значение какъв Розарий четете, дали 

четете традиционни католически Розарии или Розариите, дадени от мен 

напоследък чрез много посланици. Разберете, имат значение само устремеността 

на вашите сърца, чистотата на вашите сърца и желанието да се помогне на целия 

Живот на тази планета. Аз не искам да ви плаша с никакви предстоящи бедствия 

и катаклизми. И не защото те не се предвиждат в близко време. Катаклизмите са 

неизбежни, доколкото хората както преди не желаят да обърнат своя поглед към 

Небесата и упорстват в стремежа си да получават отново и отново удоволствия в 

този свят. Затова ни е толкова нужна енергията на вашите молитви.  

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 



 

4. Уверявам всеки, който ежедневно чете моите Розарии в това трудно време, 

че в радиус от 100 километра от това място, където вършите своето ежедневно 

Служение, няма да се случат никакви катаклизми и бедствия. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

 

5. Нека в най-близко време четенето на моите Розарии, независимо чрез кой 

посланик са достигнали те до вас, да бъде най-важната задача във вашия живот. 

Вие трябва да ми давате по един Розарий ежедневно. Моля ви. Умолявам ви, 

възлюбени мои. При всеки от вас, който поеме задължението да чете моите 

Розарии ежедневно, аз ще дойда лично и ще дам роза от моя букет като знак на 

моята Любов към вас.  

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

 

6. Моля ви да четете моите Розарии с чувството на най-висшата Любов, която 

можете да изпитвате към вашата планета, към всички живи същества, 

населяващи тази планета. И ви моля, преди да започнете четенето на Розария, да 

влезете в своето сърце. Усетете топлината в своето сърце. Помислете за мен. 

Зная колко ви е тежко да се намирате във въплъщение на Земята в това трудно 

време. Но си спомнете колко трудно ми беше на мен, когато моят син Иисус бе 

разпънат пред моите очи. Какво ми беше на мен да гледам неговите страдания? 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

 

7. Възлюбени, обичате ли ме? Можете ли ежедневно, само няколко минути 

преди четенето на Розария, да ми изпращате Любовта на вашите сърца? Това не 

е трудно, нали? Ще изпълните ли молбата ми, възлюбени? 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 



благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

8. Аз обичам всички вас. И ще дойда при вас по време на четенето на вашите 

Розарии. Вие ще почувствате, вие непременно ще почувствате моето присъствие. 

Можете да прекъснете четенето и да поговорите с мен. Ще изслушам всички 

ваши молби, всички ваши желания. И обещавам да ви окажа цялата помощ, 

която Космическият закон ми позволява да ви окажа. Ще направя всичко за вас, 

което е по моите сили. Мога ли да разчитам, че вие също ще направите това, за 

което моля? 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

 

9. Повярвайте ми, ако не знаех това, което зная и което е скрито от вашите 

очи, никога не бих ви молила за тази работа, която само вие можете да 

свършите. Най-малко от всичко искам да изпитвате страх. Не се бойте от нищо. 

Била съм сред вас, ходила съм по Земята и мога да ви уверя, че всеки получава 

точно толкова изпитания в своя живот, колкото може да издържи. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

 

10. Човечеството е създало прекалено тежка карма. И изкупуването на тази 

карма изисква големи жертви и страдания. Но Господ е милостив и той ви дава 

инструменти, с които можете да смегчите вашата карма и да облекчите вашето 

бреме. Използвайте тези инструменти и не пренебрегвайте дадената ви 

възможност. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух и  

Божествената Майка сега, и винаги,  



и вовеки веков. Амин! 

 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин! 

 

Седми Розарий 

Не спирайте вашите молитви25
 

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, 

възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря 

думите, с които да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам 

към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното 

в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и 

подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на 

нашето непосредствено общуване, които помни моята душа. 

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми 

помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в 

този живот. Амин.
26

 

 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин!
27

 

1. Благодаря на всички, които посвещават всичкото си свободно време на 

четенето на Розарии. Обещах да дойда и да ви подаря роза. Аз буквално обсипах 

с рози мнозина от вас. И ако забелязвахте с очите на вашата душа какво става 

около вас, щяхте да видите, че цялата стая, в която четете Розариите, буквално е 

обсипана с рози.  

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

2. Моята Любов неизменно се изливаше към вас по време на четенето на 

Розариите. И аз чувствах вашата Любов. О, вие не можете да си представите това 

блаженство, което изпитвам, когато получавам вашата Любов в моето сърце. 
                                                 
25

 Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 13 юни 2005 г. 

 
26

 Текстът на молитвата на Пресвятата Богородица е от посланието на Майка Мария от 4 януари 

2009 г. 
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 Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост 

на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява 

да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. 

 



Вашата Любов прониква през завесата и струи подобно на благ тамян, 

обгръщайки ме. Аз винаги мога да различа чие сърце ми изпраща тази Любов и 

винаги мога да изпратя своето благословение на вашето сърце, на вашия 

животопоток. Бъдете благословени всички вие, предани и състрадателни сърца, 

които намирате време да спрете сред суетата на деня и да ми дадете вашата 

Любов и енергията на Розария. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

3. Нека да не спираме този поток на Любовта и този взаимен обмен на енергии 

между нашите октави. Представете си, че всяка ваша молитва, отправена към 

мен, все повече и повече изтънява завесата между нашите светове. И има 

области на земното кълбо, където силата на вашите молитви е направила 

възможно общуването между нашите светове дотолкова, че вие можете да 

усетите моите докосвания и аромата на розите, с които ви обсипвам. Възлюбени, 

не спирайте вашите молитви. Аз, както и преди, се нуждая от вашата Любов и от 

вашите молитви.  

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

4. Вие не можете да си представите какво неописуемо чудо е това, което ни 

дава Господ. С помощта на нашата Любов ние можем да премахнем всякакви 

прегради, намиращи се между нашите светове. И няма нищо по-възвишено, по-

приятно и благо от това общуване, което можем да си подарим един на друг. Ние 

стоим от различни страни на границата, разделяща нашите светове. Но самата 

граница изтънява все повече и повече под въздействието на всепоглъщащата 

сила на Любовта. Възлюбени, няма прегради за силата на Любовта. Любовта е 

способна да твори чудеса както във вашия, така и в нашия свят. И Любовта е 

силата, която може да прониква през завесата. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

5. Когато намерите минутка време и успеете да се откъснете от вашата суета и 

да застанете пред моя образ, моля ви, не мислете, че съм някъде далеч. Аз чувам 



искрения зов на вашето сърце. И аз съм там, където сте и вие. Чувам всяка ваша 

дума, която ми казвате. Независимо дали произнасяте тези думи в сърцето си 

или ги произнасяте гласно. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

6. И ако затаите дъх и се вгледате, може дори да видите моето присъствие 

редом с вас във вид на лек, едва различим облак. Или можете да доловите финия 

аромат на рози, или можете да усетите как ви докосвам. Обичам да наблюдавам 

лицата ви по време на вашата молитва. И понякога си позволявам да се 

приближа, докато четете Розарий и да ви погаля или да ви целуна. Мнозина от 

вас усещат моите докосвания и дори се опитват да ме прогонят като нахална 

муха. О, само ако бяхте допуснали в своето съзнание мисълта, че това не е била 

муха, а самата Майка Мария е идвала, за да ви целуне. Би ви станало много 

неловко и смешно. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

7. Нашите светове се намират много по-близо един до друг, отколкото можете 

да си представите. И дори сега по време на молитва можете да усещате моето 

присъствие. За хората на Земята няма по-близък Владика от мен. Аз откликвам 

буквално на всички ваши молби. И много ми е жал, че понякога кармата ви е 

толкова тежка, че не мога да ви дам помощта, за която молите. Обаче няма нищо 

невъзможно за Бога. И когато осъзнаете вашите минали грешки на ново ниво, 

тогава е възможно решението на Кармичното Ръководство да се промени и да ми 

бъде позволено да ви окажа помощ. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

8. Аз ви моля, не спирайте да се молите. И ако не можете поради заетост да 

отделяте много време за молитви, мисля че винаги може да намерите време и 

възможност сред суетата на деня да погледнете моя лик или икона и да ми 

изпратите вашата Любов. Това ще ви отнеме само секунди. Но ако през деня 



успеете да ми изпратите само няколко пъти Любовта си, това ще ви замени 

четенето на Розарии и молитви. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

9. Винаги имайте край себе си моя образ. Носете моя образ със себе си в 

чантата или като талисман. Винаги помнете, че там, където присъства моят 

фокус във физическия свят, там мога да установя своето присъствие 

благодарение на енергията на Любовта, която ми изпращате. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

10. Потърпете, възлюбени. Малко остана да чакате. Излезте на разсъмване и 

усетете сладостния миг, когато слънцето още не се е показало иззад хоризонта, 

но всичко наоколо вече предчувства мига на изгрева. Ето сега светът се намира в 

тази точка на очакване на изгрева на Слънцето. Слънцето на Вярата, Слънцето 

на Любовта, Слънцето на Надеждата. И разцветът на вашето съзнание е точно 

толкова неизбежен, колкото изгревът на Слънцето, който вашето същество 

предчувства. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и  

Божествената Майка сега и винаги,  

и вовеки веков. Амин! 

 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин! 

Осми розарий 

Целият механизъм за щастлив 



живот е заложен вътре във вас28 

 

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, 

възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря 

думите, с които да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам 

към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното 

в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и 

подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на 

нашето непосредствено общуване, които помни моята душа. 

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми 

помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в 

този живот. Амин.
29

 
 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин!
30

 

1. Много от вас, особено онези, които изпитват особена близост с мен и четат 

моите Розарии, идват при мен в моята обител по време на нощния си сън. И аз 

имам възможност да беседвам с вас. И въпреки че забравяте след събуждането 

си тези наши беседи, все пак те оказват осезаема подкрепа на вашите души в 

това трудно време. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

2. Душите на много от вас не издържат това, което се случва около вас във 

вашия живот. И когато идвате при мен, вие обикновено се оплаквате от своя 

живот и ме молите да ви взема обратно от въплъщението. Твърде много души, 

най-светлите и най-чистите, не могат по никакъв начин да се приспособят към 

обкръжаващата ги действителност на физическия план и душите им напомнят 

стъпкани в мръсотията рози. И всяка нощ, когато имам възможност да се срещна 

с вас, аз изглаждам вашите венчелистчета и ги измивам със своите сълзи. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 
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да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. 

 



благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

 

3. Аз много добре разбирам вашето състояние. Обаче, възлюбени, състоянието 

на света сега е такова, че най-добрите души се чувстват потиснати в него и не 

искат да живеят. Докато в същото време хората, които не са обременени с 

големи добродетели, се чувстват прекрасно в тази обстановка, която ги 

обкръжава. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

4. Възлюбени, вашите души приеха върху себе си тежкото бреме на 

въплъщението в това сложно за Земята време. И аз мога само да ви напомня за 

това и да кажа утешителни слова, и да изтрия вашите сълзи. Но вие трябва да 

продължите да изпълнявате своята мисия. Всеки от вас е много скъп на сърцето 

ми и тази специална връзка с мен винаги ще ви окаже помощ в минутата, когато 

ще ви се струва, че вече нямате сили и възможности да понасяте грубостта и 

невежеството около вас. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

5. В най-трудните моменти на вашия живот намерете в себе си сили, за да 

влезете в мислено съприкосновение с мен. Просто помислете за мен и аз ще мога 

да се явя до вас и да споделя вашето бреме. И вие ще изпитате облекчение и ще 

можете да вървите по-нататък в живота и да изпълните своето Служение докрай. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

6. Вашето Служение е да слушате насмешките на околните, да понасяте 

цялата грубост, която цари около вас. Обаче, възлюбени, не си струва да 

изпадате в осъждане. Аз, както и моята сестра Гуан Ин, ви уча на състрадание 



към душите на онези хора, които са попаднали под властта на илюзията. 

Жаждата за прекрасното, която присъства в душите на много хора и не намира 

прекрасните образци в обкръжаващия свят, води до вътрешно разногласие и се 

излива в бунт, който се проявява като вредни навици, което не е нищо друго, 

освен стремеж към самоунищожение. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

7. На всички вас не ви достига любов и хармония. Някога със своите постъпки 

вие сте си създали лоша карма и сега жънете нейните плодове. Възлюбени, ако 

ме чувате сега, ако вашата душа откликва на моите слова, моля, разберете, че 

цялата тежест на това, което ви се случва, е била създадена от вас самите, от 

вашите неправилни постъпки в миналото. Затова аз не се уморявам да ви говоря 

за покаяние и за осъзнаване на своите минали грехове и неправилни постъпки.  

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

8. Щом успеете да приемете вътре в себе си, че всичко, което се случва с вас, е 

било създадено от вас самите, вие ще застанете на пътя, който е единствено 

правилен и ако твърдо следвате този път, то той ще ви изведе от задънената 

улица на неудовлетвореността от живота, от нежеланието да живеете. Вие ще 

почувствате разликата между живота, който ви обкръжава и този живот, който 

Бог е заповядал за вас. Ще можете да намирате в обкръжаващия ви живот онова 

истинско и прекрасно, което съществува, но не се забелязва от вас, защото 

постоянно се устремявате натам, накъдето ви насочват вашите средства за 

масова информация.  

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

9. Ние не можем да бъдем чак толкова гръмогласни, колкото са вашите 

средства за масова информация. Нашите гласове приличат на шумоленето на 

тревите и на тихото ромолене на ручеите, затова е необходимо да преустроите 

вашето вътрешно възприятие на нашата вълна. И тогава ние ще можем да бъдем 

по-близо едни до други. И вие отново ще намерите радостта от живота и смисъла 



на своето съществуване. Тогава, когато вашето същество е изпълнено с 

Божествена енергия, вие сте щастливи, защото Божествената енергия, 

изпълвайки ви, е способна да издигне вашите вибрации до най-прекрасните 

достъпни за вас състояния: радост, любов, вътрешна хармония и покой. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

10. Разбира се, вашето съзвучие с Божествения свят се проявява вътре във вас, 

във вашите сърца. Обаче вие трябва да се погрижите това съзвучие да не се 

прекъсва поради некачествените проявления на вашия свят. Аз разбирам, че е 

много трудно да се живее в света и да не се изпитва неговото въздействие. Но 

тогава, когато правите в сърцата си избор да съхранявате съзвучието с 

Божествения свят, вие сте способни постепенно да измените обкръжаващата ви 

действителност. Стъпка по стъпка, отстранявайки едно некачествено проявление 

след друго. Необходимо е да се придържате към нашите препоръки, тогава няма 

да ви се налага да леете толкова сълзи в моята обител и да се оплаквате от 

живота. Целият механизъм за щастлив живот е заложен вътре във вас. Защо не го 

използвате? 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и  

Божествената Майка сега и винаги, и  

вовеки веков. Амин! 

 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин! 

 

Девети розарий 

Настъпва краят на мрака и 

занапред ви очаква само Светлина31 
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В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, 

възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря 

думите, с които да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам 

към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното 

в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и 

подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на 

нашето непосредствено общуване, които помни моята душа. 

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми 

помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в 

този живот. Амин
32
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В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин!
33

 

1. АЗ СЪМ Майка Мария, дошла при вас в този ден. Моето днешно идване 

няма да бъде толкова радостно, както преди. Защото аз съм натъжена. И моята 

тъга е свързана с многото прояви на противоположните сили, които объркаха 

човечеството и му пречат да види перспективата на Божествения Път. Аз 

наблюдавам младежта, наблюдавам  хората от зрялата възраст и възрастните 

хора. Всяко поколение идва в този свят, за да изпълни своето предназначение. И 

е тъжно да се наблюдава как се мъчат хората без Бога, търсят го, но не могат да 

Го намерят в здрача, в който е потопена сега планетата. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

2. С по-радостен ход се стреми да навлезе еволюцията във вашия живот. Вие 

всички се нуждаете от проявлението на Божествените енергии, в това число на 

майчинските енергии на Бога, които аз ви нося. Моята надежда не утихва и не 

може да утихне. Аз се старая да явявам присъствието си навсякъде, където е 

възможно. Ако отидете в гората, ще ме видите сред дърветата, ако отидете в 

полето, ще ме видите на небето на фона на облаците. Ако гледате в свещта, аз 

съм с вас и вие ще усетите моето присъствие по пращенето на фитила и в играта 

на пламъка. Ако имате навик да гледате моя икона или мой образ, тогава моето 

присъствие всеки път става все по-осезаемо и по-осезаемо, с увеличаване на 

времето, което отделяте за медитация върху моя образ. 

Богородице Дево, Радвай се,  
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да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. 

 



Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

3. Аз съм с вас в живота ви. И няма никакви прегради между нас. Аз явявам 

своето присъствие на всеки устремен, на всеки, който със своята любов е 

способен да създаде около себе си хармонична атмосфера, в която аз мога да явя 

присъствието си. Всеки път, когато мислите за мен и се обръщате към мен, ние 

се приближаваме един към друг. И нашето общуване става възможно, 

независимо от неблагоприятните външни обстоятелства, независимо от 

господството на некачествените енергии във вашия свят. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

4. Аз съм с вас въпреки всичко. В това се проявява моето служение. И всеки 

път, когато отделяте време за молитва и за молитвено бдение, аз мога да 

приумножа вашите усилия хилядократно. Така ние ще успеем да преодолеем 

всяко съпротивление на тъмните сили. И колкото и да е трудно, колкото и да 

беснеят напоследък всякакви проявления на тъмата и хаоса, аз зная, че моите 

деца рано или късно ще бъдат с мен. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

5. Аз ясно виждам деня, когато всеки от вас, моите любими деца, ще бъде 

спасен и освободен от плена на мрака и илюзията. 

Аз ясно виждам деня, когато ще успеете да преодолеете всички некачествени 

състояния на съзнанието си и последствията от неправилните си постъпки в 

миналото. 

Аз ясно виждам момента, когато вашите лица ще се озарят от Божествената 

Светлина и това състояние на Божествена благодат никога вече няма да ви 

напусне. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  



на нашите души. 

6. Аз съм винаги с вас във всички най-трудни ситуации от живота ви. И сега, 

след като успях да ви подаря частичка от своята любов и грижа, аз отново искам 

да се обърна с молба към вас. Възлюбени, не се отчайвайте, не тъжете и не 

изпадайте в тъга. Вътре във вас е скрит механизъм, който ще ви позволи да 

намерите изход от най-трудната ситуация. Вътре във вас ослепително сияе 

частица от Бога. Необходимо е постоянно да отделяте време през деня, за да 

общувате с Бога. Необходимо е постоянно да култивирате в себе си чувството за 

Божественост. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

7. Не е нужно насила да се молите. Молитвеното състояние на съзнанието е 

нещо естествено. Необходимо е просто постоянно да помните за нашето 

съзвучие и за нашето Единство. Когато мислите за мен, вие вече се доближавате 

до Бога. Трябва да отделяте повече време през деня, за да общувате с Бога. 

Когато Бог може постоянно да присъства редом до вас, където и да се намирате: 

на улицата, на работа, у дома, в магазина – всичко около вас ще започне да се 

променя и животът ви ще промени своето русло и ще се устреми по Божествения 

път на развитие. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

8. Малко усилие се иска да направите, възлюбени. Настоявам постоянно да 

пазите своето съзнание в синхрон с Божествената реалност. Използвайте целия 

арсенал от средства, който ви е достъпен: мои образи, божествена музика, 

молитва, Розарии. Всичко, което е способно да извиси вашето съзнание и да го 

издигне над суетата, царяща във вашия свят, ще ви приближава към Светлия 

Път, който ви чака и който ще се открие пред вашия взор веднага, щом сте 

готови. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 



9. Невъзможно е повече да се лутате в мрака. Необходимо е да излезете на 

Светлия Път, на Божествения Път. Спрете да обвинявате за вашите беди и 

нещастия другите хора, другите страни и народи, вашите правителства и 

държавните органи и структури. Всичко, което ви обкръжава, съответства на 

вашето ниво на съзнание. Променете съзнанието си, приближете се до Бога и 

всичко в живота ви ще се промени за едно поколение. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

10. Казвам ви, че Светлата Божествена възможност е точно под носа ви, но 

вие не я виждате. Необходимо е да осветите пространството около себе си с 

Божествена Светлина, извираща от дълбините на вашето същество и тогава ще 

придобиете разбиране и знания, които са ви необходими, за да излезете от мрака 

към Светлината. Аз дойдох при вас днес, за да напомня, че с Бога всичко е 

възможно. И вашият стремеж към Общото Благо и Доброто ще се подкрепя от 

всички Небеса и от самите енергии на настъпващата Нова Епоха. 

Не си струва да тъжите и да нажежавате страстите на безизходността. Казвам 

ви, че настъпва краят на мрака и занапред ви очаква само Светлина! 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух и  

Божествената Майка сега и винаги,  

и во веки веков. Амин! 

 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин! 

Десети Розарий 

Позволете на Бога да влезе 

в живота ви34 
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В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, 

възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря 

думите, с които да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам 

към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното 

в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и 

подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на 

нашето непосредствено общуване, които помни моята душа. 

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми 

помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в 

този живот. Амин.
 35 

  

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин!
36

 

1. АЗ СЪМ Майка Мария. Аз дойдох не за да беседвам спокойно днес с вас. 

Аз съм настроена решително и съм готова за сериозния разговор, който ни 

предстои. Бих искала да поговорим с вас за вашето служение и за вашите 

задължения. Доста много от вас преди да се въплътят, поеха върху себе си много 

задължения, свързани със служението ви на света. Обаче сега вие забравихте за 

задълженията, които поехте. И това е печално. И особено печално е сега, когато 

ситуацията на планетата става все по-напрегната, когато мракът закрива очите на 

хората и не им дава възможност да дишат с пълни гърди и да се устремят към 

светлите и радостни енергии на възраждането. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

2. Аз говоря преди всичко на жителите на моята любима Русия, но съм готова 

също за разговор с много от моите любими деца, разпръснати по цялото земно 

кълбо. Радвам се, когато заедно обединяваме нашите усилия в обща молитва за 

мир и се натъжавам, когато редиците на молещите се оредяват и 

кратковременните увлечения ви отклоняват от главното – противопоставянето с 

молитва на негативните сили и проявления на вашия свят. Заедно в нашата обща 

молитва ние сме способни да променим всяка ситуация, в която и да е страна на 

света. Заедно в нашата обща молитва ние можем да обърнем всяка трудна 

ситуация и да я насочим в леко, радостно, Божествено русло. 
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 Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост 

на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява 

да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. 

 



Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

3. Аз съм готова да бъда с вас във вашата молитва. Готова съм да се 

присъединя към хората, които в искрена молитва ме призовават и се обръщат 

към мен за помощ. Господ ви дава невиждани възможности. Господ е готов да 

дойде при всеки устремен по време на искрена молитва. И аз заедно с Господ ще 

пребъда с всеки от вас. Жадувам кога ще настъпи моментът на вашата искрена 

молитва, за да дойда и да я усиля. Понякога идвам при тези от вас, които поеха 

задължение да четат ежедневно моите Розарии. И какво само е моето учудване и 

досада, когато вместо молитви, вие се заемате с други неща, които ви се струват 

по-важни. Аз идвам точно за часа на вашата молитва, за да я усиля и да се 

помоля с вас. И не ви намирам. И това е много тъжно. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

4. Възлюбени, не ме огорчавайте с вашето непостоянство и ленивост. 

Разберете, сега единствено вашите молитви могат да спасят и поправят 

ситуацията, която се създаде в Русия и света. Само с вашата молитва вие сте 

способни да предотвратите най-страшното. Аз ви моля и ви умолявам. Нали не е 

трудно, възлюбени, дори когато нямате време за четене на Розарий, просто да се 

устремите към мен с цялата любов на сърцето си. Нашите погледи ще се 

срещнат и аз ще разбера, че ме помните, но обстоятелствата не ви позволяват да 

отделите време за молитва в този ден. Аз ще дойда при вас на следващия ден и 

ние заедно ще отдадем нашите молитвени усилия за Общото благо. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

5. Силата на нашата обща молитва сега е увеличена както никога. И аз ви 

уверявам, че можем да предотвратим всякакви най-страшни последствия от 

неправилните действия на хората в миналото и настоящето, ако 

противопоставим на негативните енергии нашата вяра и сплотеност. 

Представете си как мощна молитвена вълна преминава от единия до другия край 



на земята. Представете си как се сливат гласовете на молещите се в единен 

мощен глас. И този глас се чува по цялата планета. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

6. Заедно ние можем да устоим! Казвам ви, че ситуацията е толкова тежка, че 

е трудно да се повярва в това. Единственото, за което ви моля сега, е да ми 

дадете енергията на вашата молитва, за да мога да я използвам по свое 

усмотрение. Поверете ми вашите молитвени усилия. Молете ме за помощ и аз 

ще изпратя моите ангели на помощ в онези ситуации, които изглеждат 

неразрешими. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

7. Представете си, че аз и моите ангели влизаме в сградите на органите на 

вашите власти. Със своето присъствие ние ще променим ситуацията и ще 

създадем превес на силите, при вземането на всяко решение. Представете си ме 

по време на всякакви преговори, които се водят на държавно ниво, все едно, че 

аз също седя на масата на преговорите, и аз ще контролирам вземането на 

всякакви решения във вашия свят, отнасящи се до политиката и икономиката, 

образованието и здравеопазването, културата и социалното осигуряване. Вашите 

визуализации и молитви ще дадат възможност на мен и на другите Възнесени 

Владици да се включат във вземането на решения на всяко държавно ниво. 

Благодарение на тази толкова проста практика ние ще можем да променим всяка 

ситуация и да насочим нейното разрешаване по Божествен начин. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

8. Зная, че твърде много хора страдат сега от депресия, зная, че сърцата на 

твърде много хора са завладени от страх и омраза. Всичко това се случва, 

възлюбени, поради недостатъчното присъствие на Бога във вашия живот. 

Божествената енергия се блокира от вас самите и чрез средствата за масова 

информация, които ви потапят в негативни състояния на съзнанието. Само 

потоците от Божествена енергия, които призовавате по време на молитви, са 



способни да очистят вашите тела, вашето съзнание и подсъзнание, и да ви 

освободят завинаги от страха, депресията и омразата. Божествената енергия, 

която ще призовавате ежедневно в живота си с помощта на вашите молитви, 

може да разтвори всякакви некачествени състояния на вашето съзнание. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

9. Аз ще пребъда с всеки от вас във вашата молитва. Ще усиля нейното 

действие и ще ви помогна. Но аз не мога да направя за вас нищо, ако не ми 

давате нито вашата молитвена енергия, нито вашата енергия на любовта, която 

ми изпращате, когато медитирате върху моя образ. Затова не упреквайте никого, 

ако се намирате в негативно състояние на съзнанието, ако бедите и нещастията 

ви закриват очите. Бог е толкова милосърден, че една молитва или пламенен 

призив може да бъде достатъчен, за да промени всяка ситуация. Всички ваши 

молитви и призиви трябва да отправяте само в името на Бога. Ние можем да 

променим всяка ситуация! Ние ще направим това! Божественото чудо е редом с 

вас. И то е готово да се прояви, но за осъществяването на чудото е необходима 

енергията на вашите молитви и вашите позитивни стремежи към щастие, Благо и 

Добро. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

10. Вие получавате това, към което се стремите. И ако всеки ден ругаете 

всичко наред, ругаете правителството си, всичко, което ви заобикаля, дори и 

самия Бог, едва ли ще постигнете положителен резултат и едва ли ще бъдете 

някога щастливи в живота си. Ако все пак, независимо от всичко, сте способни 

да съхраните вярата и любовта във вашето сърце, ако сте готови да защитите 

себе си и вашите близки с молитва и любов, тогава най-лошото и непоправимото 

ще отмине вас и вашите близки. Ако хората, които поставят на първо място Бога 

и Неговия Закон с всяка година стават все повече и повече, никакви трудности, 

никакви катаклизми и кризи не са страшни за страната ви и за нейните хора. 

Виждате, че Бог постоянно се грижи за вас. Позволете на Бога да влезе в живота 

ви. АЗ СЪМ Майка Мария. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  



на нашите души. 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и  

Божествената Майка сега и винаги,  

и во веки веков. Амин! 

  

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Единадесети Розарий 

Необходимо е да положите максимални усилия, за да върнете в живота си 

Бога.
37

 
 

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, 

възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря 

думите, с които да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам 

към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното 

в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и 

подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на 

нашето непосредствено общуване, които помни моята душа. 

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми 

помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в 

този живот. Амин.
 38

 
  

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин!
39
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 Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост 

на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява 

да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. 

 



1. АЗ СЪМ Майка Мария. Аз дойдох при вас в днешния ден като 

предзнаменование за по-добрата съдба и по-добрата участ, която очаква 

синовете и дъщерите на Бога на планетата Земя. Сумракът в човешкото съзнание 

неизбежно трябва да бъде заменен от ясния слънчев ден. Слънцето на вашата 

Божественост трябва да освети вашия разум и всички ваши мисли и чувства. И 

това ще се случи, възлюбени. Сега във вашия свят свирепстват тъмните сили и 

енергии. И всеки човек, провеждащ светлата енергия във вашия свят, е подложен 

на осъждане и дори на преследване. И това е много тъжно. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

2. Някога моят син Иисус изпита в пълна степен проявата на човешката 

омраза и неприязън. Той посвети живота си на служение на хората. Много 

неизлечимо болни хора бяха излекувани от него с Божията помощ. Много хора 

идваха да видят чудесата, които правеше моят син Иисус. Обаче колкото повече 

правеше той за хората, толкова повече растеше и укрепваше опозицията срещу 

него и неговата мисия. Много е трудно от гледна точка на човешката логика да 

се обясни какво точно се случи, когато настървената тълпа, сред която се 

намираха хората, които бяха излекувани от Иисус, яростно искаше смъртта на 

моя син. Обаче, ако си позволим да се издигнем на по-високо ниво на 

съзнанието, тогава тъжното събитие с разпятието на Христос ще стане 

разбираемо. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

3. Иисус донесе в света огромно количество Светлина, не само светлината на 

знанието, но и огромно количество Божествена енергия. На подсъзнателно ниво 

всичко, което не е от Светлината, изпитваше неприязън към мисията на Христос. 

Тази неприязън беше проявление на силите, противодействащи на Светлината. 

Вие знаете закона – на всяко действие има равно и противоположно насочено 

противодействие. Този закон на физическия свят е напълно приложим към 

духовните процеси, протичащи в света. И ако човек има потенциал да носи 

Божествената Светлина в илюзорния свят, той ще се сблъсква със 

съпротивлението на силите, които отстояват илюзията. Това е така, възлюбени. 

И досега този закон действа във вашия свят. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 



благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

4. По примера на Иисус Христос, много поколения християни имаха 

възможност да изучат действието на този закон. Много истински последователи 

на християнството, последователи на същността на Учението на Христос, а не 

следващи буквално Неговото учение, и досега изпитват върху себе си натиска на 

противоположните сили. Това противостоене във вашия свят е неизбежно и не 

може да бъде спряно за един миг. Както и всичко във вашия свят, 

противопоставянето на двете основни сили, действащи в тази вселена, не може 

да се прекрати мигновено. Но с времето това противостоене трябва да придобие 

по-малко разрушителен характер. И в далечно бъдеще тези две сили ще 

уравновесят своето проявление дотолкова, че от тяхното противостоене ще се 

роди сътрудничество и взаимодействие. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

 

5. Много от вас, възлюбени, си противостоят едни на други. И това се случва 

дори тогава, когато вървите наглед по един и същ духовен път. Това 

противостоене се обяснява с несъвършенството на вашия свят. И затова чрез 

вашите същества се проявяват двете противоположни сили. Това проявление на 

този етап се изразява във враждебност, подозрителност и дори омраза. Един и 

същ човек в един ден може да попадне под влиянието на различни сили. Всичко 

това, възлюбени, се случва поради недостига на Любов във вашите сърца. А 

недостигът на Любов в сърцата ви се обуславя от откъсването на вашия свят от 

Божествения свят. Няма ли Бог – няма Любов. Затова е небходимо да положите 

максимални усилия, за да върнете в живота си Бога. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

6. Огледайте всичко, което ви обкръжава във вашия свят. Рекламата, 

урбанистичния пейзаж, намръщените лица на минувачите, телевизионните 

предавания. Вашият свят не е дружески настроен свят. И намирайки се 

постоянно в условията на страх, напрежение и намръщеност, хората се 

просмукват от това състояние на външния свят. И младежта още в ранните си 



години губи онзи заряд на оптимизъм и радост, който по природа трябва да бъде 

свойствен за всеки млад човек. Истинските радости се подменят от сурогати – 

сурогати на филми, музика, с наркотици. Истинската Любов се подменя от 

сурогатна любов, която няма нищо общо с великото чувство на Любовта. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

 

7. Много е лесно да изгубиш душата си, намирайки се в свят с небожествено 

обкръжение. Именно защото вашето време е опасно за душите на много хора, 

намиращи се във 

въплъщение, и особено за младежта, аз и другите Владици идваме при вас, за да 

ви дадем разбиране за протичащите процеси във вашия свят и да ви напомним, 

че светът не винаги е бил толкова тъжен и занапред човечеството го очаква 

светло бъдеще. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

 

8. Отначало това бъдеще ще покълне в сърцата на малко хора. На тези, които 

притежавайки силен Дух, са способни да противопоставят на обкръжаващата 

илюзия своята вяра и преданост към Бога и Владиците. След това, когато тези 

душє, притежаващи Божествено състояние на съзнанието станат повече, 

човечеството в по-голямата си част ще започне да се обръща към Светлината. И 

хората с днешното състояние на съзнанието, присъщо на болшинството от 

човечеството сега, ще се смятат за изключителни дегенерати, заслужаващи 

безкрайно Състрадание и Любов. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

 

9. Единствено под въздействието на Състраданието, Милосърдието и 

Любовта, душите на много от вас могат да изгладят духовните гънки върху 



своите одежди и да се събудят за Живота. Подвигът на моя син Иисус се 

състоеше в това, че той продължаваше да изпитва Любов към хората, които го 

изтезваха и жадуваха за неговата смърт. Именно затова милиони християни по 

цял свят продължават да се покланят на подвига на моя син. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

?? ?????? ????на нашите души. 

 

10. Аз предвиждам, че много от тези, които сега четат това мое Послание, ще 

бъдат способни в бъдеще да отговорят с Любов на всички уловки и хитрини на 

илюзорните сили. И дори пред лицето на смъртта моите деца са способни да 

проявяват Милосърдие и Състрадание към душите на хората, които ги измъчват. 

Защото твърде много са тези, които не знаят какво творят. И ако знаеха, никога 

не биха си позволили много постъпки. Вие можете да посочите Пътя на много 

заблудени душє. Молете се за прозрение на човечеството и прощавайте на 

всички. АЗ СЪМ Майка Мария. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и  

Божествената Майка 

сега и винаги, и во веки веков. Амин! 

  

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин! 

Дванадесети Розарий 

Пребивавайте постоянно в Любовта 

и всичко около вас ще започне да се  

променя.
40

 

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, 

възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря 
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думите, с които да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам 

към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното 

в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и 

подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на 

нашето непосредствено общуване, които помни моята душа. 

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми 

помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в 

този живот. Амин.
41 

 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин!
42

 

1. АЗ СЪМ Майка Мария, дошла при вас. 

Днес бих искала да поговорим с вас за вашите нужди и потребности в 

момента. Мнозина от вас се обръщат към мен за помощ. На много от вас аз мога 

да помогна. Обаче има някои душє, които са така обременени с ненужен товар 

от минали грехове, че при цялото ми желание аз не мога да им окажа помощ. Аз 

и моите ангели постоянно се намираме в състояние на служение и повишено 

внимание към вашите молби и искания. И трябва да ви кажа, че дори в случай, 

когато помощта не може да бъде оказана изцяло, ние правим всичко възможно 

да облекчим вашите страдания. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

2. Сълзите на разкаянието, които често виждам във вашите очи по време на 

нашето общуване, ми говорят много повече от вашите слова и молитви. Вие не 

можете да си представите каква работа се налага да вършат Възнесените 

Същества, за да могат вашите души да осъзнаят много свои грехове и да се 

покаят за тях. Когато разкаянието влиза във вашето сърце, кармичното ви бреме 

се облекчава наполовина. Оставащата половина можете да разтворите с вашите 

всекидневни молитви и усилия, насочени към облекчаване на участта на другите 

страдащи души. Повярвайте ми, помощта ви за страдащите души е неоценима в 

този момент. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  
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и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

3. Твърде много хора дори не разбират, че страдат. Те не могат да разберат 

това, защото няма с какво да сравнят своето състояние. Те са така обременени с 

проблемите и грижите си, че не виждат светъл лъч в непрогледната тъмнина на 

живота около тях. Затова дайте на тези души лъч надежда. Открийте своите 

сърца за Любовта и изпратете на всяко страдащо сърце във вашия свят частица 

от своята Любов. Това няма да ви затрудни, нали? Нали няма да ви бъде трудно 

да сгреете с вашата Любов ожесточените сърца на политиците, икономистите, 

представителите на властта и търговските структури? Нали можете да 

преодолеете в себе си стереотипите и в най-злобните и закостенели според вас 

представители на властта и бизнеса да видите сърцата на хора, които просто не 

познават Любовта. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

4. Твърде много хора се намират под магията на силите на илюзията. Те спят и 

в съня си виждат страшни сънища и се опитват да ги пресъздадат в живота си. А 

всичко това се случва, защото в сърцата на тези хора отсъства Бог и неговото 

проявление – Любовта. Именно отсъствието на Бога в сърцата им принуждава 

твърде много политици да извършват страшни постъпки. И ако нечия Любов 

сгрее техните сърца макар и с кратък импулс на Доброта и Светлина, може да се 

предположи, че твърде много страшни последствия от техните действия ще 

бъдат предотвратени. Защото те ще се променят. Един импулс от Божествена 

енергия е способен да разтвори страха и агресията в сърцата на най-закоравелите 

престъпници и богомразци. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

5. Случва се така, че човек в един момент сякаш се пробужда от сън и сълзите 

на разкаянието сами потичат по неговото лице. И разкаялият се човек вече не е 

способен да нанесе вреда на другите хора, децата и старците. Ето защо в това 

трудно време не си пестете труда да отгледате в своето сърце Любовта и да 

насочите тази Любов към онези, които според вас се нуждаят от Любов, за да се 

променят сърцата на тези хора. Така със съвместни усилия ние ще можем да 



променим бъдещето на цялата планета, колкото тъжно и безрадостно да 

изглежда то. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

6. Ние можем с нашите съвместни усилия да променим всяка ситуация на 

планетата Земя. Аз ви призовавам да не мързелувате, а да работите над себе си, 

над онези свои недостатъци, които понякога все още блокират Божествената 

Любов във вашите сърца. Помислете над това, какво пречи на сърцата ви да 

проявяват Любовта? Помислете над това как да разтопите леда от страха, 

агресията, неверието, който буквално е сковал сърцата ви. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

7. Помислете какво можете да направите за другите хора. Не само за вашите 

близки, но и за всички онези хора, от които зависи общественото мнение. 

Понякога един човек, който има достатъчно влияние в обществото, е способен 

да промени общественото мнение и да пречупи негативната тенденция в света. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

8. Нужно ви е да укрепите вярата си и чрез вашата вяра ще можете да 

прокарате толкова много Любов във вашия свят, че сърцата на твърде много 

хора ще се променят. Всичко може да се промени, възлюбени. С Божията помощ 

всичко е възможно. Абсолютно всичко. Необходимо е само да съсредоточите 

всичките си усилия върху това да дадете възможност на Бога да влезе в живота 

ви и да ръководи всички ваши дела и постъпки. Всеки ден и ден след ден. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 



9. Не мислете за тези, които са забравили за Бога и проявяват не най-добрите 

човешки качества. Мислете за Божествената Любов, която всеки ден все повече 

и повече расте във вашето сърце. Пребивавайте постоянно в Любовта и всичко 

около вас ще започне да се променя. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

10. И ако не ви достигат вяра и преданост, спомнете си за мен. Спомнете си за 

тихите минути, когато сте успявали да уловите Моя поглед от Моя образ и да 

получите отговор на своя въпрос. Спомнете си онези минути на тиха радост от 

нашето непосредствено общуване, които макар и рядко сте изпитвали в живота 

си. 

Възлюбени, аз съм винаги с вас! Ние сме заедно! И аз напълно споделям 

всичките ви теглила и страдания и правя всичко възможно, за да ги облекча. 

Нека мирът, покоят и добротата постоянно да пребъдват с вас. 

АЗ СЪМ Майка Мария, която ви обича и се грижи за вас. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и  

Божествената Майка 

сега и винаги, и во веки веков. Амин! 

  

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин! 

  

 

 

Розарии на Майка Мария за Русия 

Много скоро народите по цялото земно кълбо с удивление ще се вслушват и 

вглеждат в промените, които стават в Русия. Промените в тази страна ще дойдат 

не от властта, не от политиците и икономистите, промените ще дойдат от 

сърцата на хората и е невъзможно тези промени да не бъдат забелязани. 

Из Посланието на Майка Мария 

от 25 юни 2007 г. 



  

Русия ще стане страна, в която прославата на Бога ще бъде най-голяма. 

Из пророчеството на Майка Мария  

в Междугорие. 

 

 

 

Духовната мисия на Русия43 

 

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, 

възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря 

думите, които ще ми позволят да предам цялата Любов на моето сърце, 

която изпитвам към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш 

кое е най-важното в този момент за израстването на моята душа. Моля за 

твоята помощ и подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя 

тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята 

душа. 

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми 

помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в 

този живот. Амин.
44

 
 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин!
45

 

1. АЗ СЪМ Майка Мария. Аз бързам да ви поднеса радостната вест! Вие 

знаете, че аз съм покровителка на Русия и знаете, че народът на тази страна от 

край време ми отделя внимание в молитвите си. Аз помагам в изцеляването, 

моите икони притежават чудотворно въздействие, те защитават и изцеляват 

нуждаещите се от защита и помощ. Аз влагам присъствието си в много мои 

изображения във вид на икони и по израза на моето лице и по очите ми, вие 

можете винаги да разберете отговорите на въпросите, които ви вълнуват. Стремя 

се да общувам с вас и ви оказвам цялата помощ, която е според силите ми, 

възлюбени деца мои. 
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 Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 25 юни 2007 г. 
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 Текстът на молитвата на Пресвятата Богородица е от посланието на Майка Мария от 4 януари 

2009 г. 
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 Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост 

на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява 

да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. 

 



Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

2. Радостната вест, която имам желание да ви съобщя, се отнася за моята 

любима Русия. Вие знаете, че на тази страна е отредена голяма мисия – да води 

след себе си народите по духовния Път. И ето, най-после пътят е отворен и 

Русия излезе на това място на своя път, откъдето вече се вижда бъдещата мисия, 

мястото на пътя, което предполага откриване на мисията. Вие знаете, че много 

пророци от миналото са говорили за великата роля и мисия на тази страна. Ние 

внимателно следихме развитието на хората, чиято съдба е свързана с Русия и 

които се въплъщават в Русия през редица столетия. И както знаете, ние 

стигнахме до извода, че благодарение на своите най-добри представители, Русия 

заслужи правото да стъпи на Пътя на духовното водачество на света.  

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

3. Русия е призвана да стане високо духовна страна. Именно сега, при цялата 

привидна бездуховност, се залагат основите на бъдещата духовна страна. 

Именно сега народът на Русия, уморен от безизходицата и безверието, е готов да 

се устреми към източника на Божествената благодат, да застане на колене и да 

произнесе в своето сърце: „Господи, прости ми, Господи, прости ни, Отче 

Небесни. Ние не знаехме какво вършим. Ние разчитахме на нашите плътски 

мускули и причинихме поради неблагоразумието си много беди. Моля те, 

Господи, обърни внимание на нашата молитва. Прости ни, Господи, за всичко, 

което сме извършили, за всички беди и нещастия, които донесохме на света. 

Господи, ако е по Твоята Воля, ела в нашата страна, вразуми ни и ни помогни да 

вървим по Твоя Път.” 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

4. И именно след като народът на Русия в лицето на своите най-добри синове 

и дъщери бъде в състояние да се покае в сърцето си, ще се разкрие невиждана 

Божествена възможност за тази страна. Много скоро вие ще станете свидетели 

на огромен взрив на духовността в Русия. И за вас няма да има значение в кой 

храм се молите и в кой храм се кланяте.  Защото в съзнанието си вие се издигате 



до този Божествен връх, от който не се виждат предишните противоречия между 

различните вярвания и религии. Сърцата ви ще се изпълнят с такава Господня 

благодат, че ще престанете да изпитвате каквито и да е негативни реакции по 

отношение на ближните, които не са като вас. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

5. Необходимо е да се обедините в единния порив на сърцата си. Необходимо 

е да се обедините под лозунга за духовно единство на нацията. Само след 

покаянието е възможно духовното обединение и само след духовното си 

обединение Русия ще може да осъществи на физически план онези образци на 

духовно творчество на най-добрите представители на човечеството, които вече 

са създадени на финия план и са готови за проявление. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

6. Трябва да ви кажа, че бъдещето на Русия не е свързано с привързаността 

към определена вяра, а с верска търпимост към всяко истинско проявление на 

поклонението пред Бога. Аз не говоря за проявите на верска нетърпимост, които 

съществуваха в миналото. Аз говоря за ново ниво на съзнанието, което ще 

побере в себе си Божествеността и ще изглади всички противоречия, които 

лукавият човешки ум преднамерено е изострял през последните хилядолетия. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

7. Аз дойдох при вас в този ден, за да доведа до вашето съзнание 

необходимостта от осъзнаване на мисията на Русия. Аз дойдох не за да се 

гордеете с това, а да израснете духом и да можете да се издигнете на ново 

стъпало в развитието. Нощта, тъмната нощ свърши за Русия. Излезте на 

разсъмване и погледайте как изгрява слънцето. Точно така и слънцето на 

Божественото съзнание започва да осветява хората на Русия. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 



защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

8. Престанете да гледате на Запад. Престанете да ползвате образци, които не 

само не са полезни, но и вредят. Вашата мисия е да носите новите образци. 

Съвсем скоро народите по цялото земно кълбо с удивление ще се заслушват и 

поглеждат към промените, които стават в Русия. Промените в тази страна ще 

дойдат не от властта, не от политиците и икономистите, промените в тази страна 

ще дойдат от сърцата на хората и тези промени е невъзможно да не бъдат 

забелязани. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

9. Всеки път, когато поглеждате в очите на идващите отново във въплъщение 

малки хора, опитайте се да разберете посланието, което носят в себе си тези очи. 

Ваше задължение е да помагате на новото поколение не само да получи всичко 

необходимо в материалния план, ваша задача е да дадете помощ на всеки, който 

се въплъщава сега, за да може той да изпълни своето Божествено 

предназначение. Именно сега започнаха да се въплъщават индивидите, които ще 

направят Русия духовна столица на света. Не пропускайте своя шанс за 

служение на света. Окажете помощ на тези деца на Земята, представителите на 

новата раса. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

10. Сега аз съм готова да пристъпя към Благословението. Аз дойдох в този 

ден, за да дам частица от моето сърце, небесна благодат на вас, които четете 

моето послание. Дойдох, за да ви предам цялата събрана в мен Любов, Вяра и 

Надежда. Аз ви моля за едно нещо: никога не забравяйте, увлечени в текущите 

задачи на деня, своя Божествен произход и своето Божествено предназначение. 

Обичам ви от цялото си сърце и съм готова да дойда при първия ваш зов, за да 

ви окажа помощта, от която се нуждаете. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и  



Божествената Майка сега, и винаги,  

и вовеки веков. Амин! 

 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин! 

 

 

 

 

 

Заедно ние можем да 

извършим чудото, 

което очаква Русия46 

 

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, 

възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря 

думите, които ще ми позволят да предам цялата Любов на моето сърце, 

която изпитвам към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш 

кое е най-важното в този момент за израстването на моята душа. Моля за 

твоята помощ и подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя 

тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята 

душа. 

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми 

помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в 

този живот. Амин.
47  

 

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин!
48

 

1. АЗ СЪМ Майка Мария. Дойдох в този ден, за да поговоря още веднъж с вас, 

възлюбени мои. Аз дойдох с една мисъл – да ви утвърдя във вашето Служение. 

                                                 
46

 Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 23 юни 2011 г. 
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 Текстът на молитвата на Пресвятата Богородица е от посланието на Майка Мария от 4 януари 

2009 г. 
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 Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост 

на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява 

да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. 

 



Точно сега настъпи времето, когато онези малцина, които съхраняват 

предаността си към Бога и към мен като негова предана служителка, могат да 

демонстрират своята вяра и преданост. Новата Божествена милост удължава 

възможността за Русия. И вие знаете, че за мен това е специална страна. Страна, 

която покровителствам от стотици години. И затова сега дойде времето, когато 

можете чрез Служението си да окажете неоценима помощ на Възнесените 

Същества. Възлюбени, моля ви да се отнесете сериозно към моите слова. Искам 

моите слова да влязат във вашите сърца и да ги пазите там винаги, дотогава, 

докато се намирате във въплъщение. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

2. И така, възлюбени, аз дойдох с една молба. И тази молба се отнася до 

вашите молитви. Вашите молитви са онази помощ, която можете да окажете 

сега. Много малко предани и искрени сърца се намират във въплъщение. Твърде 

голям е товарът върху тях. Но съберете сили. Малко остана да чакате, 

възлюбени. Ние чакаме изгряването на Новия Ден над Русия и след нея над 

целия останал свят. В недалечното историческо минало аз се явявах на много 

Светци от земята руска. И молех за тяхната помощ в моментите, когато облаци 

се сгъстяваха над руската земя. Преди да дойдат чуждоземни нашественици и 

преди да настъпят страшни времена. Вие знаете за Сергий  Радонежски и 

Серафим Саровски. Но вие не знаете за стотици други Светци, които по моя 

молба се молеха и ми отдаваха енергията на своята молитва за застъпничество в 

тежки времена. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

3. Няма я вече тази защита над Русия, която беше сътворена в онези славни 

времена, когато защитниците на духа отиваха в пустините и горите, за да ми 

въздадат енергията от своите молитви. В незащитеното от молитви пространство 

прониква всякаква мерзост на упадъка. И вие виждате това около себе си. И не 

знаете как да избегнете това. Вие търсите застъпничество и молите за 

застъпничество. Но, възлюбени, Небесата могат да ви окажат помощ, ако видят, 

че вие също прилагате всичките си сили и отделяте цялото си свободно време за 

молитви и молитвени бдения. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  



на нашите души. 

4. Пространството над Русия се нуждае от защита. Дори всички Небесни 

войнства не са способни да ви дадат защита, ако от ваша страна липсва свободна 

воля и устременост. Ако не се прилагат усилия от ваша страна. Ние идваме, 

когато ни зовете, отговаряме на молитвите ви. Но сега дойде времето, когато 

трябва да отговорите на моя зов. Трябва да проявите своята свободна воля и 

усърдие. Не може да има безкраен поток на милосърдие от Небесата, ако 

Небесата не виждат вашите старания. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

5. Много хора не знаят какво да правят и как да помогнат в тази трудна 

ситуация, създадена на планетата. Казвам ви, че най-лесната помощ е вашата 

молитва. Няма и не може да има ограничения за молитвата. Няма значение 

религията, към която принадлежите. Няма значение вашата националност. 

Когато човек искрено се моли, не са важни дори словата на самата молитва. 

Защото вие се извисявате в съзнанието си до нивото на Възнесените Същества и 

става пряк обмен на енергия между нашите планове на Битието. И тогава и най-

невъзможното може да се случи. Може да се случи чудото, на което винаги се е 

уповавал народът на Русия. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

6. Земята ви се нуждае от защита. Вашата планета се нуждае от защита. Всеки 

от вас се нуждае от защита от силите, които свирепстват, защото времето им 

изтича. И вече малко остана да чакате настъпването на по-радостни времена. 

Както в онези далечни времена Светците се молеха за моята земя и я 

защищаваха от пълчищата, така и по ваше време е необходима молитва. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

7. Малцина от вас са способни да отделят време за молитва дори един час на 

ден. И аз мога да изброя на пръстите на едната си ръка онези, които посвещават 

цялото си свободно време на молитва или на медитация върху моя образ. 

Възлюбени, Бог ви дава възможност. И се иска съвсем малко – да отговорите на 

молбата ми с вашите всекидневни усилия. Силата на молитвата е оръжието, 



което можете да противопоставите на всяко насилие, на всяко кръвопролитие, на 

всяка несправедливост, съществуваща във вашия свят. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

8. Не може да се случат чудеса без помощ от Небесата. И във времето, в което 

живеете, има възможност чудото да се осъществи. И можете да подготвите това 

чудо с усилията на своите сърца. Пребивавайте в покой и благост. 

Съсредоточете всичките си усилия в молитва за онези, които са неразумни и 

пребивават в невежество. Молете се за прозрение на вашите управници. Дори и 

най-последният грешник може да се разкае и да насочи в служение на Господа 

всичките си способности и таланти, които е изразходвал за греховни дела. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

9. Молете се за прозрение на хората, от които зависи вземането на решения в 

областта на образованието и здравеопазването. Молете се за спасението на 

душите на хората, които изгубили срам, грабят безценните съкровища на моята 

земя. Грехът и невежеството за един миг могат да бъдат заменени със святост и 

прозрение. И гласът на Бога ще ги спре, както навремето спря Павел с възгласа: 

„Трудно ли ти е да вървиш срещу ръжена?” Невъзможно е да се води борба с 

Бога. Всяка крачка против Бога и неговите служители предизвиква много тежка 

карма, която трябва да бъде отработена със страдание. С пот и кръв. Достатъчно 

страдания понесоха земята на Русия и нейните хора. Пред вас има светла 

възможност, която може да бъде проявена. 

Богородице Дево, Радвай се,  

Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

10. Моля ви да замените унинието с вяра и устременост. Моля ви да намерите 

в сърцата си онова чувство на безусловна Любов, което в тези трудни времена е 

способно да спаси много заблудени души. Аз ви зова към най-възвишеното 

състояние на съзнанието ви. 

Молете се на този език, на който можете, със словата, които знаете. 

Устремявайте се към мен и аз ще пребъда там, където се молите. Заедно ние сме 

способни да извършим чудото, което очаква Русия. 

Богородице Дево, Радвай се,  



Благодатна Мария, Господ е с Тебе; 

благословена си Ти между жените  

и благословен е плодът на Твоята утроба, 

защото си родила Спасителя  

на нашите души. 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и 

Божествената Майка сега, и винаги, 

и во веки веков. Амин!  

В името на Отца, Майката, 

Сина и Светия Дух. Амин! 

 

…Аз съм готова да бъда с вас във вашата молитва. Готова съм да се 

присъединя към хората, които в искрена молитва ме призовават и се обръщат 

към мен за помощ. 

Господ ви дава невиждани възможности. Господ е готов да дойде при всеки 

устремен по време на искрена молитва. И аз заедно с Него ще пребъда с всеки от 

вас. 

Жадувам кога ще настъпи моментът на вашата искрена молитва, за да дойда и 

да я усиля. 

Майка Мария, 25 юни 2012 г. 

 

 

Приложение 

 

ЧАСЪТ НА МИЛОСТТА 

За времето от 24 ноември 1946 г. до 8 декември 1947 г. благословената Майка 

Мария се явила единайсет пъти на Сестра Пиерина от Италия. Майка Мария 

молила за покаяние и изкупление на греховете от лошите постъпки. Тя помолила 

да се дават молитви за обръщане на Русия. 

Майка Мария помолила Сестра Пиерина да отиде в църквата на 8 декември по 

пладне. „Това ще бъде моят „Час на Милостта”, казала Мария. Сестрата 

попитала как да се подготви за този „Час на Милостта”. Майка Мария 

отговорила: „С молитви и покаяние. Прочети 3 пъти с разтворени обятия 50-ти 

псалом на Давид. По време на Часа на Милостта могат да бъдат дарени много 

духовни милости. И милостта на Бога ще докосне най-коравосърдечните и 

безсърдечните грешници”. 

Благословената Дева обещала, че всичко, за което я помолят хората по време 

на Часа на Милостта (дори невъзможното), ще им бъде дарено, ако това 

съответства на волята на Вечния Отец. 

Сутринта на 8 декември хората започнали да пристигат в църквата и до обяд 

се събрали десет хиляди души, повечето от които стояли на улицата, тъй като в 

църквата нямало  м 

ясто за всички. Те четяли Розарий. Внезапно от купола на църквата се 

спуснала брилянтнобяла светлина и се появила стълба, която стигала до пода. 



Стълбата била украсена с червени, бели и жълти рози. Благословената Дева се 

появила облечена в бяло и излъчваща светлина. Тя се усмихнала и започнала да 

говори с мек и любящ глас. „АЗ СЪМ Непорочното Понятие, Майка на Всички 

Милости и Майка на Моя Възлюбен Син Иисус. Искам вие да ме познаете като 

Тайнствена Роза. Искам всяка година на 8 декември по обяд да провеждате 

„Час на Милостта”. Много духовни милости и физически благословения ще 

бъдат дадени на онези, които се молят в продължение на един час”. След това 

грациозно разхвърляйки рози, тя започнала бавно да се изкачва по стълбата. 

Когато стигнала до средата, отново заговорила: „Аз съм много щастлива, като 

виждам тази огромна проява на Вяра”. 

В изпълнение на обещанието на благословената Майка Мария много болни 

били излекувани и много чудеса се случили…” 

 

Потвърждение за продължение на действието на Часът на милостта идва от 

диктовката на Майка Мария, приета от Посланика Татяна Микушина на 8 

декември 2007 г.  
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