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Dla boskiego światła waszej istoty, które daje życie waszemu ciału i napełnia je wyrażając się
w czasie i przestrzeni ewolucji, Sananda kocha Was i czci za to, kim jesteście, zawsze byliście i
będziecie: Dziećmi Stwórcy stworzonymi po to, by służyć i kochać bezwarunkowo.
Ukochani bracia wszechświata, dziś mam sposobność wejść we wzajemną relację z Wami
wszystkimi, by wprowadzić światło transformacji w wasze życie i ewolucję. Bez przemiany nie ma
życia ani rozwoju, dlatego że wszystko zatrzymuje się w bezruchu i dezintegruje jako wyraz inwolucji
materii. Wszechświat stanowi mechanizm zaprojektowany przez Boga w celu ponownego dołączania
tych istot, które zostały oddzielone od strumienia miłości i boskiej służby. Jest sceną, na której
doświadcza się różnych poziomów ewolucji poprzez poszerzanie duchowej świadomości. Świadomość
zaś jest projekcją waszej Boskiej Obecności, która odzwierciedla swoje istnienie poprzez wirtualne
rzeczywistości lub inaczej projekcje cieni ego. Z jakiego powodu Esencjonalna Istota doświadcza
ciemności i oddzielenia od Boskiego Źródła? Ponieważ jej świadomość ulega zaciemnieniu na skutek
tworzenia błędnego postrzegania rzeczywistości. Skrywa ono obecność Stwórcy, który w każdym
momencie wyraża miłość i współczucie dla wszystkich żyjących w okowach nieświadomości.
Droga światła i szczęścia jest niezniszczalną ścieżką Istoty poszukującej pełnej integracji z
boskością, by obudzić wielką moc, w którą Bóg ją wyposażył: moc kochania i bycia kochanym
bezwarunkowo. Stan cienia w naszym życiu przejawia się wówczas, gdy ta wewnętrzna funkcja
kochania i bycia szczęśliwym zostaje zablokowana przez projekcje mentalnego ego, które wibruje w
usposobieniu obojętności i niezadowolenia. Chociaż wciąż szukacie szczęścia w różnych przejawach,
nie jesteście świadomi, że wasza koncepcja dotycząca szczęścia jest błędna. Z tego właśnie powodu
wasze wysiłki z czasem kończą się frustracją i niepowodzeniem. Nie można być szczęśliwym unikając
światła. Nie jesteście świadomi tego, że doświadczenia, ogólnie rzecz biorąc, są projekcją cieni ego,
które nadzoruje scenariusz waszego życia za pośrednictwem umysłu i negatywnych emocji.
Szczęście nie jest czymś obcym dla was jako nieśmiertelnych istot światła, lecz leży w waszej
naturze i stale pulsuje w waszym życiu i ewolucji. Światło jest synonimem przebudzenia i zrozumienia,
że zostaliście zaprojektowani, by kochać i współpracować z boskim planem ewolucji dla odzyskania
nieśmiertelnego, wiecznego statusu. Jeszcze nie zrozumieliście, że wasze pochodzenie jest boskie i że
znajdujecie się w światach rzeczywistości wirtualnej, by oczyścić swoją buntowniczą postawę w
stosunku do Boga, wszechświata i ewolucji. Dla Istoty stan bycia szczęśliwym jest czymś naturalnym,
dlatego, że jest to wybitny atrybut Boskości, a ponieważ jesteśmy częściami Stwórcy, On jest częścią

naszej boskiej esencji.
Droga światła jest postawą oddania się i akceptacji boskich zamiarów, które pomagają nam w
rozpuszczeniu ego oraz rozprzestrzenianiu uczucia miłości i boskiej służby. To pociąga za sobą
oderwanie się od wszystkiego, co utrudnia duchowy wzrost i rozpuszczenie ego, kryjącego się pod
maskami samooszukiwania, manipulacji i psychiczno-emocjonalnej eksploatacji zarówno
indywidualnej jak i zbiorowej. Gdy budzi się duchowa wrażliwość, Istota zaczyna przyjmować światło
transformacji, by odzyskać swój nieśmiertelny, boski status. Nieśmiertelność nie jest utopią, lecz
prawdziwą rzeczywistością Esencjonalnej Istoty zmagającej się z cieniami ego uwikłanego w
szkodliwe i destrukcyjne pragnienia oraz myśli.
Uzdrawianie duszy, czy inaczej boskiej świadomości, musi być najważniejszym celem życia,
ponieważ to ona zasila energią wasze myśli, słowa i działania. Teraz wasza Istota znajduje się w
oparach fałszywych koncepcji, pochodzących od ego, które chce was zatrzymać uwięzionych w
labiryntach upadku oraz cierpienia. Droga światła jest drogą zmartwychwstania i wcielania parametrów
duchowego wzrostu, którego celem jest wzniesienie się waszej Istoty i powrót do boskiego źródła.
Szczęście jest częścią drogi światła, dlatego, że współistnieją jednocześnie. Bez światła - świadomości
waszej boskiej tożsamości - będziecie realizować się w rzeczywistościach wirtualnych, opierających
się na błędnych i zgubnych koncepcjach, spostrzeżeniach oraz zachowaniach. Szczęście, którego
czasem doświadczacie, jest względne, ponieważ zależy od pewnych okoliczności i specyficznego
czasu. W rzeczywistości nie wiecie, czym jest szczęście, dlatego, że wasza energia jest kierowana do
rozpuszczenia wszystkiego tego, co wywołuje w was zmartwienia i cierpienie. A szczęście jest stanem
bycia, który nie ma nic wspólnego z przedmiotami, miejscami, osobami, czasem czy okolicznościami,
lecz przejawia się jako konsekwencja łączności z waszą Boską Obecnością i Bogiem.
Szczęścia się nie poszukuje, dlatego, że nie istnieje ono na zewnątrz; jest to błędna koncepcja
mentalnego ego. Szczęście promieniuje z waszego wnętrza, kiedy rozumiecie, że jesteście
nieśmiertelni, boscy i wieczni, i że ani czas ani okoliczności nie mogą zniszczyć waszej duchowej
integralności. Jesteście duszami błądzącymi w pełnej zakłamania ciemności, którą stworzyliście, by
zapomnieć o świetle tak was onieśmielającym i niepokojącym. Szczęście jest uczuciem naturalnym,
lecz wasza postawa i koncepcja szczęścia są sztuczne, ponieważ utożsamiacie je ze zdobywaniem,
manipulacją i kontrolą rzeczy, osób oraz okoliczności. Ponieważ znajdujecie się w ciemności, to
postrzegacie tylko za pośrednictwem waszego umysłu i ego, które boi się swoich własnych cieni, nie
mogąc ich rozpuścić, mimo że jest ich twórcą. Droga światła jest mechanizmem zdobywania duchowej
wiedzy. Umożliwia wykrywanie oraz rozpuszczanie cieni ego powodujących konflikty i cierpienia. Im
bardziej szukacie szczęścia, tym częściej ono was omija, ponieważ wasza potrzeba szczęścia wynika z
pragnienia kontrolowania i tworzenia czegoś, co może spłynąć wyłącznie z planu boskiego, gdy
jesteście do niego dostrojeni.
Droga światła jest ścieżką powrotu do waszej Boskiej Obecności, znajdującej się poza światem
umysłu i ego, w którym zazwyczaj żyjecie. Wy poruszacie się wśród cieni egocentryzmu, które
powodują w waszym życiu zamieszanie, strach, smutek i frustrację. Im bardziej staracie się uniknąć
okoliczności, które pochodzą z boskiego planu ewolucji, tym bardziej oddalacie się od szczęścia,
akceptacji i zrozumienia, że wszystko jest doskonałe. Wszechświat i Boskość cały czas wspierają wasz
proces ewolucji, ponieważ jednak nie macie rozeznania i właściwej postawy, przeszkadzacie w tym
powodując konflikty. Wasza Istota jest przepełniona życiem wiecznym, które pulsuje wszystkimi
stanami kosmicznej ewolucji i które zaczynacie odkrywać, gdy poddajecie się zamiarom Stwórcy.
Droga światła to zrozumienie, że jesteście zjednoczeni w boskiej służbie, by szerzyć moc twórczą Boga
i wibrować w bezinteresownej miłości, tak by pokój i harmonia stały się obecne w waszym życiu. Gdy
zabiegacie o szczęście innych tworzycie nieustające źródło pomyślności, harmonii i pokoju
wewnętrznego. Szczęście nie jest umysłowym czy emocjonalnym wzruszeniem, lecz uczuciem

dostrojenia i komunii z Bogiem wynikającym z wiedzy, że jesteśmy integralną częścią i
współuczestnikiem tańca kosmicznej ewolucji.
Każdego dnia przemierzacie ścieżki ego, które są wyboiste, niebezpieczne i powodują
osłabienie oraz utratę duchowej wizji. Jesteście bardzo aktywni w poszukiwaniu szczęścia jako
odzwierciedlenia waszego utożsamiania się z ciałem fizycznym i umysłem, które są zmienne i podatne
na demoralizację. Poruszacie się między waszymi współbraćmi, jakby byli dziwnymi i obcymi wam
istotami, uganiając się tylko za zaspokojeniem potrzeb wynikających z waszego samolubstwa i
powodując podziały, pretensje i frustrację. Kroczycie w ciemnościach umysłu, odwodzącego was od
łączności z waszą Boską Obecnością, nurtem życia i ewolucji. Błądzicie bez celu w labiryntach
dwoistości, dlatego, że zapomnieliście o waszym boskim pochodzeniu, spoza przestrzeni i czasu
uniwersalnego. Żyjecie w cieniach ego, które was wciąga w swoja grę, byście doświadczali upadku i
demoralizacji waszej boskiej, nieśmiertelnej Istoty. Zawarliście pakt z tymi cieniami, by doświadczać
nietrwałego i ulotnego szczęści, które zostawia osad goryczy i zawodu w waszym życiu.
Będąc boskimi emanacjami włóczycie się bez celu w mitycznych światach ewolucji z
zamiarem doświadczania tego, czym nie jesteście. Jesteście światłem, lecz żyjecie w ciemnościach ego,
które się żywi agresją, separacją i eksploatacją. Dlaczego będąc światłem żyjecie w cieniu ego? Z
powodu osobistego wyboru i zapomnienia waszej boskiej natury będącej źródłem łączności ze
szczęściem i miłością, które pochodzą od Boga. To stan niesubordynacji względem życia, praw miłości
i służby wynikający z faktu uznania, że w ten sposób osiągniecie szczęście. Czas i okoliczności
udowadniają wam jednak wciąż, że jest to błędny sposób myślenia. Droga światła jest drogą
bezwarunkowego oddania się boskim zamiarom, gdzie miłość i harmonia są podstawowymi
elementami. Natomiast wy jesteście podporządkowani wymaganiom ego i umysłu, który bez ustanku
nęka was wszelkiego rodzaju propozycjami kontroli, manipulacji i eksploatacji życia.
Jeśli będziesz podążać drogą światła, to doświadczysz szczęścia bycia częścią wszechświata i
Boga płynąc w źródle mądrości i duchowego rozwoju do nieskończoności. Bycie szczęśliwym to bycie
świadomym tego, że jesteś poza jurysdykcją czasu, przestrzeni i okoliczności, które wchodzą w relacje
tylko z ego i umysłem. Powinieneś zrozumieć, że urodziłeś się po to, by odkryć ten znamienny cel
zmartwychwstania, którego pragnie twoja Esencjonalna Istota, kiedy łączy się ze ścieżką światła
prowadzącą do Boga. Teraz i zawsze jesteś światłem idącym w świetle, które czasem postrzegasz jak
cienie, ponieważ boisz się uznać, że jesteś boski i nieśmiertelny. Jeśli to uczynisz będziesz szczęśliwy i
odkryjesz, że szczęście oraz ty jesteście jednym i nierozłącznym, ponieważ wibrujesz w dostrojeniu do
służby i bezwarunkowej miłości.
Oto przesłanie Sanandy, który przekazuje je wam, by wasze esencje wychwyciły światło i
miłość, które w to przesłanie zostały wprowadzone. Jesteście wszyscy bardzo przeze mnie kochani, wy,
dzieci wszechświata i boskiego światła Stwórcy.
Koniec przekazu...

