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Niech wspaniałe i promieniujące Światło Nieskończonego Stwórcy zawsze oświetla wasze
serca i prowadzi was na ścieżce Miłości i bezwarunkowego duchowego oddania.
Moim życzeniem jest przekazanie wzorców i wskazanie kierunku działania tym wszystkim,
którzy oddali się wzrostowi i duchowej służbie. Chociaż mój pobyt na ziemi miał miejsce ponad dwa
tysiące lat temu, nadal utrzymuję z ludzkością więzy miłości i współczucia. Jako duchowo nadzorujący
Galaktykę, mam obowiązek przyspieszać ewolucję w światach opóźnionych, takich jak Ziemia. Dziś
powiem wam o wzorcowym duchowym postępowania jako istocie i fundamencie życia tych, którzy
zdecydowali sie ponownie połączyć z boskim źródłem. Jest to temat niezmiernie ważny i oczekuję, że
podejdziecie do niego z uwagą i szacunkiem, na który zasługuje. Moim jedynym życzeniem jest
wspomóc skok ewolucyjny waszej planety i ludzkości, a to wymaga głębokiego zaangażowania z
waszej strony. Wszyscy jesteście wzywani, by współpracować w ramach przemiany ludzko–
planetarnej, o której decyzje podjęły wyższe sfery kosmicznego światła.
Moim zadaniem, w waszym procesie ewolucyjnym, jest wlewanie w wasze serca nadziei i
zachęcanie, byście stawili czoła lękom i wyzwaniom duchowym, zarówno indywidualnie jak i
zbiorowo. Istnieje wiele przepowiedni, sięgających minionych czasów, a pochodzących od wizjonerów
i kultur, które pozostawiły je jako spuściznę dla przyszłej ludzkości. Ujemną stroną tych proroctw jest
ich apokaliptyczny charakter, przez co wpływają one negatywnie na wiele osób. Strach nie jest
narzędziem stosownym, aby wzrastać duchowo. Są nimi zrozumienie i wnikliwość, atrybuty, których
źródłem pochodzenia jest pragnienie, by się zmieniać. Przepowiednie przeszłości są kodami, których
celem jest wzmożenie waszej czujności, byście mogli zmierzyć się z wielką transformacją, jaką
przechodzi Ziemia i ludzkość. Najważniejsze, to nie pozwolić, by strach i apokaliptyczne interpretacje
wywołały zniechęcenie i odbiły sie na waszym stanie psychicznym i emocjonalnym. Jesteście istotami
światła “NIEŚMIERTELNYMI I WIECZNYMI” i niezależnie od tego, co może nastąpić, waszą
odpowiedzialnością jest podjęcie w pełni duchowego wyzwania. Mimo, że nie osiągnęliście jeszcze
nieśmiertelności, musicie przynajmniej wiedzieć, że nie istnieją żadne okoliczności ani rzeczy, które
mogą uszkodzić waszą duchową integralność. Najważniejsze nie jest wiedzieć, co może się wydarzyć,
lecz jak skonfrontować się z tymi przyszłymi wydarzeniami z perspektywy wiedzy i duchowej

mądrości.
Hierarchia Duchowa wszechświata wzywa was, byście byli świadomi waszej tak ważnej misji,
czekającej was jako duchowego wsparcia i przewodników przyszłej ludzkości. To zadanie, ukochani
bracia wszechświata, wymaga procesu głębokiej wewnętrznej przemiany, bez żadnego typu zastrzeżeń.
Służba i bezwarunkowe oddanie dla boskich zamiarów i dostosowanie się do procesu przemiany
planetarnej musi stanowić priorytet w waszym życiu. Jest to zasadnicza kwestia, z którą związany jest
wzorzec duchowego postępowania. Nie jest on stereotypowym paradygmatem, lecz stanem Bycia,
Odczuwania, Myślenia i Działania z płaszczyzny wrażliwości i duchowej wnikliwości. Posiadacie dużo
wiadomości i wskazówek działania, lecz jeśli nie stosujecie ich w swoim życiu we wszystkich
okolicznościach i sytuacjach, stają się bezowocną bazą danych duchowych. Informacja i wiedza
stanowi pierwszy krok, by stopniowo mogły one transformować w mądrość, czyli wiedzę
doświadczoną. Nie powinniście zamieniać się w posłańców wiadomości i wiedzy, lecz stać się żywym
przykładem ekspansji i przemiany duchowej świadomości. Ludzie nie będą Was oceniać na podstawie
tego, co mówicie oraz przekazywanych przez was wiadomości, lecz po sposobie Waszego życia i
postępowania zgodnego z naukami, jakie im przekazujecie. Przykład zawsze stanowił fundament życia
i nauk przekazywanych przez mistrzów duchowych, i wy nie stanowicie w tej kwestii wyjątku. Każdy
z was powinien dążyć do skoncentrowania swojej energii, celów i uwagi, by stać się żywym
przykładem tego, co oznacza bycie „Operatorem Światła”. Operator Światła to osoba, która wciąż się
doskonali i rozpoznaje te aspekty swojego życia, które są nieharmonijne i powodują konflikty, agresję
oraz cierpienie, zarówno osobiste jak również międzyludzkie.
Wzorcowe postępowanie duchowe jest bardzo specyficznym “Stanem Bycia”, który różni się od
stanu innych, dlatego że zawsze wibruje w zestrojeniu i współdziałaniu z procesami osobistej,
planetarnej i kosmicznej przemiany. Jesteście istotami światła, które jest przyćmione przez zgubne
koncepcje, wartości, zachowania oraz nawyki i z tego powodu cierpicie. Operator światła zawsze musi
być gotowy na konfrontację z tymi aspektami cieni ego, które zakłócają duchowy wzrost. By rozwinąć
wzorcowe duchowe postępowanie, trzeba być skłonnym do uwolnienia się od wszystkiego, co stanowi
przeszkodę w osobistym rozwoju. Gdy uczycie się bycia połączonym z boskim źródłem oraz nurtem
nieustannej przemiany, wtedy w waszym życiu stopniowo przejawiają się przymioty Esencjalnej Istoty.
Musicie zadać sobie pytanie, czy jesteście gotowi doświadczyć śmierci ego, które utrzymuje was
“Ukrzyżowanych” w mitycznych światach ewolucji. Kiedy byłem między wami, moje ukrzyżowanie
zostało przedstawione jako metafora, która wyrażała śmierć ego oraz akceptację pełnej i
bezwarunkowej służby boskiej. Miłość jest istotą życia, wyrażającą się w każdej myśli, słowie,
uczuciach i działaniach. Ukrzyżowanie symbolizowało przemianę niższego ja i połączenie z Istotą
Boską poprzez współczucie, przebaczenie i odkupienie. Przesłanie ukrzyżowania zawierało wzory
duchowej ewolucji człowieka w trzecim tysiącleciu. Był to moment kosmiczny, w którym uaktywniła
się Wodnikowa energia nowej istoty kosmicznej, wibrującej na poziomie służby i bezwarunkowego
oddania wewnętrznej przemianie. I to właśnie oznacza łączność z boskim źródłem i ekspansję
świadomości kosmicznej, w której egoizm ustępuje miejsce altruizmowi.
Od tamtych czasów minęły ponad dwa tysiąclecia i bardzo niewielu pojęło istotę przesłania,
które wyższe sfery pragnęły przekazać nierozwiniętej duchowo ludzkości. Teraz nastał moment, byście
stali się heroldami nowej kosmiczno-planetarnej świadomości. To pociąga za sobą ogromną

odpowiedzialność za doświadczenie ukrzyżowania samolubstwa, które sprowadziło tak wiele bólu i
cierpienia na Ziemię oraz ludzkość. Dlatego usilnie was prosimy nalegając, abyście współpracowali w
jedności i szczerości ducha, by doprowadzić do “Odrodzenia Chrystusa-Kosmicznego”, który wibruje
w usposobieniu braterskiej i solidarnej współpracy oraz komunikacji między ludźmi i innymi formami
życia. Jedną z nauk, które przekazałem moim uczniom jest “Bądźcie nieskazitelni jak Nieskazitelny
jest wasz Ojciec Niebieski”, co oznacza użycie niezbędnych środków w celu doprowadzenia do śmierci
egocentryzmu i wyłonienia się mądrości, wrażliwości i szlachetności waszej Boskiej Obecności.
Wzorcowe postępowanie duchowe musi być celem waszego życia dlatego, że zawiera nasienie
człowieka kosmicznego wibrującego i odczuwającego z płaszczyzny wybaczenia błędów sobie i
innym; posiadającego głębokie i silne pragnienie, by przyjąć odpowiedzialność i zaakceptować swoje
zaangażowanie we własną przemianę oraz działania na rzecz duchowego dobra innych; skłonnego
zrezygnować z korzyści osobistych i stać się źródłem Światła i duchowej inspiracji. Celem waszego
życia ma być bezwarunkowa służba i oddanie, oraz świadomość, że w ten sposób wyłoni się
współczucie, zrozumienie i tolerancja w stosunku do nieharmonijnych okoliczności i zachowań
bliźnich. Ponieważ jesteście światłem, musicie zainwestować całą waszą energię, inteligencję i środki,
dla jego wzmacniania na rzecz dobra innych. Jesteście pełnymi mocy mistrzami, ponieważ doskonałość
jest zasadniczym stanem Esencjalnej Istoty i, jako tacy, powinniście przyjąć odpowiedzialność i
poświęcić się, by uczyć się i przezwyciężać przeciwności, z którymi zgodnie z boskim zamiarem
musicie się skonfrontować. Jesteście dziećmi nieskończonego Stwórcy i dzięki temu cieszycie się Jego
miłością, ochroną i przewodnictwem zawsze, gdy dostrajacie się do Jego zamiarów i planów
kosmicznej ewolucji. Szacunek dla kosmicznych praw życia i ewolucji jest przykładem miłości i
szacunku dla siebie samych, wszechświata i Boga.
Jesteście dziećmi Światła i do niego macie powrócić, co oznacza wibrowanie na poziomie
szlachetności i dobroci, by wzmacniać i pobudzać światło w życiu swoim i innych. Zawsze, kiedy
akceptujecie swoje błędy i wykrywacie nowe duchowe braki, wzmacniacie wzorcowe duchowe
postępowanie. Potrzeba dużej dozy pokory, by pojąć i poczuć, że nie macie nic wspólnego z fikcyjnym
światem samolubstwa zakotwiczonym w posiadaniu, współzawodnictwie, chciwości, agresji, wyzysku
i temu podobnych duchowych wirusach. Za każdym razem, gdy cierpicie z powodu popełnionych
błędów otwierając się na ich zrozumienie i naprawę, wzmacniacie wzorcowe duchowe zachowanie.
Kiedy przytłaczają was i załamują niepowodzenia, jest to sposobność, byście zrozumieli, że kryje się
za nimi boska łaska i że jesteście odpowiedzialni za swoją ewolucję. Kiedy patrzycie na innych,
odczuwacie ich i współdziałacie z nimi jakby byli wami samymi, wtedy rozprzestrzeniacie serca
powiększając swój promień miłości, czułości i współczucia. Gdy rozumiecie, że ważny w waszym
życiu jest jedynie rozwój duchowy, osiągacie pokój i wewnętrzną harmonię. Kiedy inni was nie
rozumieją, krytykują, odsuwają na drugi plan albo manipulują wami, pozostańcie spokojni, świadomi,
że oto pojawia się sposobność, by być w stosunku do nich tolerancyjnym i wyrozumiałym. Kiedy nie
szukacie żadnego innego schronienia poza waszą więzią z Bogiem i Wewnętrzną Istotą, odkryjecie, że
wszystko, co was spotyka, jest przemijające i nie może wpłynąć na duchową integralność. Dopiero
wtedy zrozumiecie, że nic w tym świecie nie jest ważne, a światło w waszym sercu stanowi klucz
łączności z wszechświatem i Bogiem.
Wszystkich was darzę moim najgłębszym szacunkiem i miłością i życzę Wam, by moje słowa
wniosły w wasze życie światło, inspirację oraz duchową siłę. Nigdy nie zapominajcie, że to, co robicie
wpłynie na przyszłość planety i ludzkości. Jesteście Wodnikowymi nosicielami światła i jako tacy
powinniście czuć się szczęśliwi i zaszczyceni współpracując z ewolucyjnym skokiem ludzkości i

Planety Ziemi.
Wasz starszy brat Sananda życzy wam wszystkiego, co najlepsze w waszym procesie
wewnętrznej przemiany będąc zawsze z Wami, w sercach tych, którzy akceptują zamysły Kosmicznego
Ojca i podążają za nimi.
Koniec przekazu...

