CELE 42 DE DECLARAȚII ALE INOCENȚEI

Divină Mamă, te rog deschide-mi inima...
Divină Mamă, te rog deschide-mi inima...
Divină Mamă, te rog deschide-mi inima...
Și acum rostește aceste cuvinte, în rugăciune
Mă dăruiesc Căii Iubirii
Mă angajez să simt și să văd orice adevăr ascuns al inimii mele
Aleg Iubirea și Adevărul mai presus de orice
Orice ar .
Divină Mamă, te chem din profunzimea inimii mele
Ajută-mă să văd întregul adevăr al Vieții mele
Lasă ca totul să se reveleze
Nimic să nu rămână ascuns în umbră
Inima mea, Mama Mea,
Inima mea, Mama Mea
Inima devenirii mele...
Cer sa u reunită, din nou, cu Puritatea Inimii mele Inocente...

Rostește acum, împreună cu mine, cele 42 de declarații ale inocentei.
1. Nu m-am abătut niciodată de la adevărul propriei mele inimi.
2. Nu am furat niciodata.
3. Nu am negat niciodata adevărul.
4. Nu am stat în tăcere când alți oameni de pe pământ erau persecutați sau uciși. Nu am
bene ciat de sclavia altor oameni.
5. Nu m-am sabotat nici pe mine, nici pe altcineva.
6. Nu am fost niciodată lacomă și nu am luat mai mult decât îmi trebuie. Nu mi-am folosit
puterea asupra altora.
7. Nu m-am ferit de adevăr și nu am ridicat ziduri dure ca să mă apăr.
8. Nu am ros t minciuni. Nu m-am prefăcut a ceea ce nu sunt. Nu am denaturat adevărul
pentru a mă face să mă simt sau să arăt mai bine în ochii altora.
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9. Nu am irosit sau refuzat mâncarea celor ămânzi. Nu m-am hrănit din energia altora. Nu miam refuzat ceea ce aveam nevoie pentru a mă hrăni.
10. Nu am ros t blesteme. Nu am făcut pe nimeni să plângă. Nu am persecutat pe nimeni, nici
nu am făcut pe alții să simtă frică.
11. Nu am săvârșit adulter în gând, cuvânt și faptă. Nu am adăugat sau luat din adevăr.
12. Nu m-am simțit niciodată abandonat.
13. Nu i-am controlat, manipulat, sedus sau invadat pe alții. Nu mi-am trăit viața cu teama de a
nu avea dreptate sau de a greși.
14. Nu mi-am abandonat legătura cu Mama Divină.
15. Nu m-am înșelat pe mine sau pe alții. Nu m-am considerat mai bun sau mai puțin bun decât
alții.
16. Nu am simțit rușine si nu am creat niciodată rușine în altcineva.
17. Nu am discutat despre secretele altuia împărtășite cu mine în încredere. Nu am făcut
promisiuni pe care nu le-am ținut.
18. Nu am defăimat și nu am umilit pe nimeni. Nu am judecat.
19. Nu am fost niciodata furioasa fără un mo v întemeiat.
20. Nu am făcut nimic pentru a manipula sau a rupe un parteneriat.
21. Nu m-am poluat.
22. Nu am urât.
23. Nu mi-am trăit viața în ignoranța ordinii divine și nici nu am rezistat legii divine. Nu mi-am
trăit viața într-o corvoadă lipsita pasiune.
24. Nu m-am ținut niciodată de o supărare sau de o rană din trecut.
25. Nu am oprit niciodată curgerea adevărului și nici nu am negat expresia adevărului în mine
sau în altul. Nu am rămas tăcută când a trebuit să se spună adevărul. Nu m-am făcut mică
pentru a-mi ascunde lumina.
26. Nu am hulit și nu am păcătuit împotriva iubirii.
27. Nu am asmuțit ara din mine asupra altuia, nici nu am întreținut gânduri ucigașe, nici nu
am vrut să mă rănesc pe mine sau pe alții.
28. Nu am fost un agitator de ceartă. Nu am ridicat niciodată vocea fără un mo v just.
29. Nu am acționat cu disperare și nerăbdare.
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30. Nu m-am simțit niciodată lipsită de valoare.
31. Nu am vorbit inu l. Nu am bâr t. Nu am rupt tăcerea din frică.
32. N-am greşit nimănui, n-am făcut rău. Nu i-am făcut pe alții sau pe mine vinovați.
33. Nu am făcut magie neagră împotriva nimănui.
34. Nu m-am trădat niciodată pe mine sau pe altcineva.
35. Nu am abandonat niciodată lupta pentru iubire.
36. Nu l-am blestemat pe Dumnezeu și nu m-am vic mizat. Nu am dat responsabilitatea pentru
acțiunile mele nimănui altcuiva.
37. Nu am acționat cu aroganță. Nu am fost absorbită de mine și nu am ignorat nevoile altora.
Nu am fost slabă.
38. Nu am încercat să găsesc scuze pentru micul meu eu sau să-mi apăr poziția. Nu am separat
umanul de divin și nu le-am pus pe unul departe de celălalt.
39. Nu am dezonorat alegerile, darurile și calea altuia. Nu am încercat să păstrez pentru mine
ceea ce aparține lui Dumnezeu.
40. Nu am trădat și nici nu am pătat puritatea copilului dinăuntru sau din afară .
41. Nu m-am îndoit de mine și nici nu m-am dezonorat. Nu am fost niciodată cineva în care nu
se poate avea încredere. Nu am fost condus ușor de alții, precum o oaie. Nu mi-am abandonat
niciodată legătura Suverană cu Sinele.
42. Nu am luat mai mult decât am dat și nici nu am lăsat vreo piatră neîntoarsă în căutarea
Divinului.

Repeta Acum cu voce tare
Sunt pură. Sunt pură. Sunt pură
O, Patruzeci și doi de judecători ai Zilei Adevărului, ți Martori ai Inocentei mele!
Asta declar în fața voastră, o, judecători ai inimii mele.
Divină Mamă, i martoră a Inimii mele Pure!
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Music credits in Meditația Inocenței
Mar n Pigni - boluri de quarts, tobă shamanică, clopoței, aut
Indian Flute Music for Medita on Pure Posi ve Energy Vibra ons - Mesmerisingly Beau ful
Music
Tom Kenyon - White Tara
Bill Douglas - Heaven in a Wild Flower

ti

ti

fl

ti

ti

ti

4

