
Sananda, 20 september, 2013 
 

Via John Smallman  
 

Er förmåga att förstå och lära är obegränsad 
 
Medan mänskligheten förväntansfullt bereder sig på en händelse av avgörande betydelse – som kollektivet 
känner kommer att inträffa utan att ha en aning om vad det kan vara, eller ens OM nånting ens kommer att 
hända – uppmanar vi er att intensifiera era avsikter hos kollektivet att öppna sig självt, sitt massiva hjärta, 
för det gudomliga Kärleksfältet som omger och omfamnar er. Det är alltid med er, och erbjuder er oändlig 
Kärlek och acceptans, och allt ni behöver göra är att öppna era hjärtan och acceptera erbjudandet. Många 
av er har redan gjort det och som ett resultat av det känner kollektivet ett ökande behov att helt integrera 
sig med Kärlek, och därmed överge allting som inte är i harmoni med den. På grund av de återstående 
resterna av de mörka energierna erfar många av er fortfarande tvivel och oro inför verkligheten i den Nya 
Tidsåldern, men var försäkrade om att den redan är fullt och oåterkalleligen etablerad; det är bara upp till 
er, hela mänskligheten, med gränslös assistans från oss alla i de andliga rikena, att öppna upp till 
medvetandet om den. Ni är redo och ökat villiga att vakna.  
 
Liven som ni alla har levt har varit en förberedelse och en rensning för att leda er framåt i er andliga 
utveckling – en evolution som alltid har varit gudomligt avsedd och anstiftad vid tiden för er skenbara 
separation från er gudomliga och evigt kärleksfulla Källa. Ni är och har alltid varit ett med er Källa, och 
ingenting kan någonsin förändra den gudomliga och harmoniska relationen till Skaparen och Hans 
skapelser.  
 
Anledningen till att ni är separerade, som det ser ut för er, från den oändliga Källan av Godhet är att ni vid 
det tillfälle då ni gjorde valet att separera er från Källan effektivt stängde av ert medvetande om det. 
Separationen, overklig som den var, var bara tillfällig, men ni upplever den fortfarande eftersom ni har 
valt att vara omedvetna om Verkligheten. De flesta av er upplever det konceptet åtminstone paradoxalt 
och oerhört oacceptabelt, eftersom ni inte vill tro att ni var kapabla att göra ett så katastrofalt val. Det finns 
absolut ingen förklaring till detta för ert kraftigt begränsade mänskliga intellekt som ni litar alldeles för 
mycket på (för insikt eller ens intuition). Intuition kommer från anden; det är gudomlig vägledning som 
konstant finns tillgänglig för er, men era egon fruktar den och gör sitt bästa för att störa guidningen som 
den erbjuder, så att ni ignorerar och avfärdar den.  
 
Vissa av er har mystiska upplevelser, nära-döden-upplevelser, eller ögonblick av transparens då det har 
blivit helt tydligt för er, utan mista utrymme för tvivel av något slag, att ni är gudomliga och eviga 
varelser, oändligt älskade av Gud. Den insikten är permanent och oförglömlig, och de som har såna 
upplevelser tappar all rädsla och oro inför en fysisk död, och några av dem försöker förklara eller beskriva 
det för andra så att alla kan ha nytta av det. Dock, i det stora hela, föredrar folk att tro på de begränsningar 
som deras kroppar belastar dem med, i rädsla för det okända och obegränsade möjligheter som 
borttagandet av dessa begränsningar skulle uppmuntra.  
 
I vilket fall som helst, under de senaste tre eller fyra århundradena av mänsklighetens era har ett ständigt 
ökande antal av er vägrat att acceptera begränsningarna som era kulturer, samhällen, kyrkor och 
vetenskaper har utvecklat och uppmuntrat, och sedan försökt indoktrinera sina medlemmar med. Under 
samma tid har det skett en enorm expansion av kunskap världen över, vilken i början verkade leda till en 
komplett klarhet och förståelse av universum, men under de senaste två eller tre årtiondena har det blivit 
uppenbart att den tillgängliga kunskapen är oändlig, och att er förmåga att förstå och lära också är 
gränslös. Faktum är att era fysiska fordon, era kroppar, designades för obegränsad utveckling, och den 
faktiska kapaciteten och förmågan hos era stora hjärnor har knappast utnyttjats alls.  
 



Framtiden är sannerligen gränslös, och medan er kunskapsbas fortsätter att växa exponentiellt kommer de 
kreativa möjligheterna som alla är födda med att mycket mer bli erkända och uppmuntrade att utvecklas 
på det sätt som passar bäst för vars och ens behov.  
 
Under de senaste åren har det upptäckts att barn med autism har enastående gåvor att erbjuda, då de inte 
blir vridna och manipulerade och tvingade att passa in i svårt begränsade akademiska ramar som är i total 
motsättning till deras verkliga behov. Vissa upplysta ibland er har utfört fantastiska pionjära arbeten på 
områden som dessa, och ni är stort hedrade för Ljuset ni för fram över vad som tidigare verkade vara en 
hopplös situation.  
 
Att vakna upp kommer att bli en fantastisk och upplyftande erfarenhet, och den kommer inte att vara 
tillfällig eftersom det är ert öde – punkten i evolutionen mot vilken ni blir guidade av ert eget inre vetande, 
er intuition, genom information och händelser som uppstår i era dagliga liv, och genom era andliga guider 
och mentorer som är med er hela tiden för att assistera er i denna vidunderliga process. Kalla på dem för 
hjälp eller vägledning i alla situationer så kommer de att svara. Meditera regelbundet och då ni behöver 
andlig guidning; gå till ert stilla inre rum så att ni kan ”höra” vad som erbjuds. Er framgång är oundviklig, 
men ni kan försena den om ni väljer att göra så. Några av er kanske känner er oförberedda, nervösa över 
att lämna det invanda bakom sig, hur olyckligt och otillfredsställande det än har varit, be då om hjälp att 
komma över den känslan så att era rädslor och er oro faller bort, och tillåter er att vakna. Ni kommer med 
bestämdhet aldrig att ångra det!  
 
Er kärleksfulle broder, Jesus. 
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