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De känslomässiga problemen som uppstår för er är era påhäng.  
 

Mänskligheten har alltid varit omedvetet insvept i det gudomliga Kärleksfältet – hela skapelsen är 
kärleksfullt innesluten i det – men nu börjar sanningen om detta koncept bryta igenom till era 
medvetanden och kan inte längre avfärdas som en vanföreställning, eller låtsasnonsens av dem 
som är rädda för allt som deras fysiska sinnen inte kan uppfatta eller mäta. Förakt eller misstro 
inför tanken om andra världar än den fysiska utesluter dem inte längre eftersom det finns alldeles 
för många bevis på motsatsen, och fler upptäcks dagligen. De första tecknen på mänsklighetens 
uppvaknande börjar verkligen att manifesteras alltmer, faktum är att ni kommer absolut att vakna 
till ert naturliga tillstånd som fullt medvetna varelser och det kan inte längre förnekas på ett 
trovärdigt sätt. 
 
Att vara fullt medveten innebär en grundläggande vetskap om att det finns många världar av 
medvetenhet, av existens, utöver den fysiska tillvaron som ni upplever på planeten Jorden; att 
medvetenheten faktiskt inte har några begränsningar; att den har konstant tillgång till hela 
skapelsen; och att ingenting är dolt för den. Kärlek – skapelsens energifält – döljer ingenting, 
förtäcker inget, och uppvisar allt som existerar till oändlig glädje för alla kännande varelser. 
Vad ni än förblir omedvetna om beror på ert eget personliga val; det har inte undanhållits från ert 
medvetna kunskapsområde av några externt påtvingade kejserliga eller diktatoriska dekret.  
 
Allt som vår Fader har skapat är kännande, och kännande tillåter gränslös utveckling i ett fält som 
i sig är oändligt. Kännande är intelligent och har förmågan att uppfinna redskap, såna som 
möjliggör dem att definiera sig själva som begränsade, och sedan upplever existensen i det 
begränsade tillståndet, eller att definiera sig själva som obegränsade för att sedan uppfatta sig som 
sådana. Det är fritt att etablera villkor eller situationer som passar för stunden, nu, och sedan 
utöka dessa stunder till eoner, eller reducera dem till en puls av ren energi som är alldeles för 
kort, för snabb för att kunna uppfattas eller mätas av något instrument som någonsin skulle kunna 
utvecklas i ett begränsat tillstånd. 
 
Alla kännande varelser skapades i Kärlek med evigt och oavkortat liv. Somliga valde sedan att 
uppleva begränsning, och då det valet stöddes av kollektivet som gjorde det valet, kom det att bli 
gudomligt hedrat och erfarenheten kom så att fortsätta. Dock har de valda begränsande villkoren, 
som mänskligheten erfarit, blivit fullt utvecklade och har ingen mer dold aspekt som återstår att 
upptäcka, så mänskligheten har valt att avsluta detta overkliga tillstånd för att vakna upp. Ni är 
för närvarande i processen med att nysta upp de härvor av begränsning som ni lindat in er själva i; 
härvor av rädsla, ilska, avsky, misstro, fördömande och så vidare, vilka har dolt Kärleken för er. 
Kärlek, som ni ofta har påmints om, är allt som existerar, och då dessa illusoriska härvor som ni 
virat in er i är borttagna, kommer Kärlekens fullkomlighet Kärlek att majestätiskt och strålande 
avslöjas för er.  
 
Många av er är beredda att omedelbart förflytta er till ert gudomliga tillstånd, då kollektivets 
avsikt kommer att frigöra er från det illusoriska nät ni suttit fast i, som då kommer att lösas upp i 
intet. För det är bara Kärlek, allt annat som skiljer er från Den upphör att existera, har aldrig ens 
existerat, och nätet kommer att svepas bort och dematerialiseras som rök eller dimma, eller som 
bilder i en spegel försvinner då det reflekterande objektet tas bort. Inte ett spår kommer att återstå 
som kan påminna om det, än mindre rekonstruera det.  
 



Frihet kommer från ert aktiva val att släppa allt som inte är i linje med ert naturliga tillstånd av 
enhet eller helhet, vilken är permanent förbunden med Gud i oskiljaktig förening. Det är en 
paradox ur det rådande tillståndets synvinkel i vilket ert intellekt för närvarande arbetar, eftersom 
där är separation till synes frihet, och att vara bunden indikerar ett tillstånd av förtryckt 
underkastelse till en högre auktoritet, ett tillstånd av en föreställd fångenskap, då motsatsen är den 
verkliga situationen. Se som en jämförelse hur en fisk i en stenig pool intill - men avskild från 
havet är fångad och isolerad, medan en fisk i havet är fri från väggar och murar, totalt fri. 
 
Genom att frigöra era bihang, era band – till era ilskor, avståndstaganden, fördömanden och era 
rädslor – befriar ni er själva från alla begränsningar som dessa band medför – ni flyter fritt, 
obehindrat och oreglerat i det oändliga fältet av Guds Kärlek, ert naturliga element. De 
känslomässiga problem som dyker upp för så många av er, oroligheterna och störningarna som 
får er ur balans, är era påhäng som kommer upp som bubblor eller ballonger som ni behöver ta 
hand om. Ni kan hålla fast vid dem eller släppa dem fria. Om ni håller dem kvar sinkar de er, och 
drar er ner dit ni varken vill eller behöver gå, om ni istället släpper dem flyter de bort och 
försvinner, och lämnar er obesvärade, lätta och ytterst fria. Släpp fördömande och alla kärlekslösa 
tunga bördor som tynger er, och upplev glädjen, friheten, lättheten, och den bekymmerslösa 
tillvaron som blir möjlig och som genast omger er. 
 
Er kärleksfulle broder, Jesus 
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