
Sananda, 28 september, 2013 
 

Via: John Smallman 
 

Det finns inga synder 
 

Många av er upplever emotionell turbulens då era obearbetade problem fortsätter att komma upp i era 
medvetanden på sätt som allvarligt får er ur balans, men som inte verkar ha några identifierbara orsaker. 
Allt ni behöver göra är att erkänna dem. Det finns absolut ingen anledning alls att identifiera vilken orsak 
eller vilken läxa de är här för att lära, vilket kräver att ni erbjuder er själva upprättelse eller förnedrar er 
själva. Genom att helt enkelt acceptera dem och låta dem vara – låta dem, som det var, bara vila i er 
medvetna uppmärksamhet – då släpper ni er bindning till dem så att de kan passera, som de ska, ungefär 
som vädret. 
 
Det handlar om att tillåta er själva att förlåta er själva för alla fel och misstag, inklusive 
trosuppfattningar som vissa av er har begravt djupt och icke-erkända tankar, ord eller handlingar som 
har sårat andra djupt. Ert obehag stegras av icke-erkända problem som ni har förnekat för att ni är rädda 
för att ni har gjort saker och deltagit i aktiviteter som är oförlåtliga. Men allt det där är en del av illusionen 
och egentligen hände det aldrig – på grund av att det är illusoriskt, overkligt. Ni är alla varelser av Kärlek 
och även om ni ibland verkar har ”burit er illa åt”, är det dags nu att släppa all skuld, skam eller 
emotionellt lidande genom att tillåta det att passera genom era sinnen utan att bli engagerade av det. 
Kärlek upprepar Sig Själv som er sanna Essens och löser upp varje kvarvarande overklig och icke-
kärleksfull aspekt av er själva som ni har klängt er fast vid, tillsammans med illusionen självt. 
 
Det finns inga synder. Allt medvetande är ett med Gud, som är oändlig Kärlek i oändligt överflöd och 
därför har varje medveten entitet alltid varit och är ren Kärlek – och ingenting annat. Det är svårt för er 
att greppa när ni ser alla konflikter som pågår på Jorden, både nu och i er långa historia, och den enorma 
mängd lidande som de har orsakat. I illusionen har det varit mycket lidande som mänskligheten har 
upplevt som väldigt, väldigt verklig, men ni är alla på era vägar ut ur illusionen och hem till Verkligheten 
där er sanna närvaro alltid har funnits och där ni finns kvar, närvarande för alltid. Kärlek är er natur och i 
djupen av er essens, som ni upplever det i illusionen, har ni ingen önskan eller avsikt, eller har någonsin 
haft, om att skada eller förolämpa någon, även om ni har varit engagerade i ett spel där ni har gjort sådana 
saker. Kärlek – ni, som ni verkligen är – skulle aldrig kunna ha för avsikt att göra något som är det minsta 
hatiskt och icke-kärleksfull, för det finns inget som inte är kärleksfullt. 
 
Inom illusionen verkar den obestridliga sanningen omöjlig att tro på eller acceptera och det är 
anledningen till att ni tycker att det är så svårt att förlåta, om inte och tills ni har sett den skyldiga – er 
själva eller någon annan – upptäckt, dömd, skylld på, utskämd och bestraffad. Detta är den största 
stötestenen på er väg till uppstigning: att inte förlåta. Den absoluta essensen av förlåtelse, om personlig 
frid och själv-acceptans skall uppnås, har nu blivit vedertaget i den allmängiltiga psykologin. Det är 
väldigt nyligen erkänt. Förut, och under eoner, ansågs allt som var oförlåtligt som normalt, för även 
gudarna som ni har uppfunnit har svårt att förlåta. Under de senaste hundra åren har enorma framsteg 
gjorts av mänskligheten på dess andliga väg mot uppvaknande, vilket visas bara genom ert erkännande av 
denna monumentala men länge förnekade sanning. 
 
Icke desto mindre finns det många på Jorden som fortfarande, på grund av den smärta och det lidande de 
har utstått i sina nuvarande liv eller i tidigare liv, inte är kapabla eller villiga att acceptera att förlåtelse 
är ett kärleksfullt balsam som läker alla sår. De av er som läser eller lyssnar till detta vet att detta är sant, 
men vissa av er har också svårigheter med det på grund av ert eget individuella lidande, eller mer troligt, 
på grund av er medvetenhet om och involvering i det synbart fullkomligt oförsvarbara lidande som andra 
genomgår. 



 
Så när ni går in i ert eget tysta och ostörda inre rum, som ni alla har tillträde till, be dem i de andliga 
rikena att hjälpa er och assistera er, så att ni förstår och sedan accepterar att förlåtelse är det balsam 
som läker alla sår. Utöva sedan förlåtelse. Inte villkorlig förlåtelse: ”Bara om den personen erkänner sitt 
misstag, ber om förlåtelse eller lovar att aldrig göra det igen, skall jag förlåta dem!” Utan villkorslös 
förlåtelse… förlåtelse utan några villkor överhuvudtaget. Genom att göra så släpper ni taget om 
laddningen ni har av den personen som ni förlåter och orden eller handlingarna som orsakade er smärta 
sitter inte längre kvar i era sinnen, och kräver upprättelse eller en ursäkt som kanske aldrig kommer. 
Genom att hålla fast vid förseelser som gjorts mot er, förnekar ni er själva läkande och orsakar er själva 
ännu mer smärta. Genom att förlåta, släpper ni er själva fria; era stressnivåer sjunker och ni börjar leva 
i nuet, där ni kan njuta av att lukta på blommorna. 
 
Fortsätt att påminna er själva: ”Förlåtelse är det kärleksfulla balsam som läker alla sår.” Djupt inom 
er, vet ni att detta är sant, så öva tills det blir automatiskt och njut av friden, lugnet och friheten som det 
skänker er. Och när ni har förlåtit kommer den mest märkvärdiga sak hända er. För när Kärlek har fyllt era 
hjärtan kommer ni inse att det inte fanns något att förlåta… för Kärlek är det enda som finns… och den 
kan aldrig såras, förolämpas eller förargas. Den kan bara Älska! 
 
Er kärleksfulle broder, Jesus. 
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