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De underbart kraftgivande energivågorna som ni Ljusbärare och vägvisare har delat och skickat ut 
under de sista få veckorna bär nu frukt och det är en exotisk frukt av en mycket söt och upplyftande 
sort. Om ni kunde se och uppskatta vad ni uppnår i varje ögonblick skulle ni slås av häpnad. Ni valde 
alla att inkarnera vid denna tidpunkt i mänsklighetens utveckling för att assistera i upp-
vakningsprocessen, vilket ni visste skulle bli både krävande och stressigt, och ni gör ett storslaget 
arbete, precis som ni tänkte göra och planerade. Att ni inte skulle få verklig kunskap eller medvetande 
om uppgiften som ni åtog er då ni kämpade för att spela er roll var känd av er innan ni inkarnerade, 
och ni accepterade det som en väsentlig del av den gudomliga planen. 

Rollen som var och en av er spelar är absolut väsentlig och måste vara spontan, ett lämpligt svar till 
situationen i vilken ni befinner er själva ögonblick för ögonblick. Intuitivt så visste ni alltid vad det 
lämpliga svaret är, men under det ögonblicket som ni måste göra ett val baserad på informationen som 
ges i det ögonblicket, och eftersom ni är människor som lever i ett illusoriskt tillstånd, där inget 
verkligen är som det förefaller, så finns det alltid rum för misstag, och misstag görs. Genom att göra 
misstag så lär ni er av era erfarenheter, och det blir uppenbart för er, om ni är villiga att se klart vad 
dessa misstag visar er, att Kärlek alltid är det enda svaret som ger hållbara lösningar till alla frågor, 
problem, och konflikter som uppstår. 

Er historia visar mycket klart att konflikter aldrig kan lösas genom vapenkraft. Det har prövats, och f 
prövats, och prövats, och det leder alltid till ytterligare konflikter och lidande. Påtvingad fred är inte 
fred, det är bara ett tillfälligt eld-upphör, tills att de engagerade partnerna återigen är redo att gå i krig. 

Det finns nu få bland er som inte har blivit fullt medvetna om detta, även om alla inte än är redo att 
erkänna sanningen av det. Entusiasm för krig sinar snabbt, även om det ofta förefaller de få som är i 
positioner att fatta beslutet att gå ut i krig att det inte finns några alternativ. Men utan ett entusiastiskt 
stöd från sina underordnade - och över hela världen så upptäcker beslutsfattarna, till deras förtret, att 
det inte finns något stöd - kan inte beslutet att gå i krig göras, så det försenas först och överges senare. 

Hoten av potentiella konflikter i olika delar av världen som rapporteras i media är bara ogenomtänkta 
försök att preparera folk att acceptera att under vissa förhållanden så måste krig ske för att trygga 
världsfred och stabilitet. Men då kollektivet har bestämt sig för att vakna upp så kan ihåligheten av 
detta resonemang ses och de som ser själva som väktare för världsfreden med rätten och makten att 
sätta en nation i krig kommer inte att få tillräckligt med stöd för att göra det. Det kanske blir mycket 
skramlande av vapen då politikerna försöker rädda sitt anseende, men tiden för krig är över på 
Jorden. 

Som ni vet så har den Nya Tidsåldern för fred och överflöd för alla kommit och etableras nu över hela 
världen då ni vägvisare och Ljusbärare kanaliserar, ger ut, och delar och intensifierar det gudomliga 
Kärleksfältet i vilket hela skapelsen har sin eviga existens. Under eoner har Guds Kärlek, er 
Gudomliga Faders drömts om, hoppats på, och bett om, men ni dömde och fördömde varandra och då 
ni så gjorde stängde ni er själva ute från Kärlek. 

Kärlek är helt, inklusive, accepterande, hedrande, den har inget utrymme för dömande av något slag i 
sig. Dömande kommer från illusionen och därför overkligt, men ni har trott på det, trott att Gud 
dömde, och har ofta självrättmätigt tagit på er att döma andra presumtivt å Hans vägnar. Vilken otrolig 
och vansinnig arrogans! 



Inom illusionen gjorde ni en bild av Gud i er egen mänskliga skepnad! Ni har många målningar av en 
skäggig man som ser vis ut, med ett mycket mänskligt utseende, för det var vad ni valde som en re-
presentation av Gud. Ingen bild kunde vara mer fjärran från sanningen, för guden som ni tänkte er och 
avgudade bar agg och sökte hämnd på dem som ni, å hans vägnar, dömde ut som Honom ovärdiga. 
Han var i själva verket högst mänsklig, overklig och illusorisk. 

Till sist, under dessa sista decennier så har vansinnigheten i denna typ av uppfattning blivit uppenbar 
för allt fler av er, då ni konstant och stadigt går mot uppvaknandet. Ni drivs framåt av Kärlekens kraft 
som ni till slut har börjat öppna upp era hjärtan för och nu har kollektivet insett att ingen bild som 
någon av er kunde ha tänkt ut skulle kunna ge er en minsta aning om hur er Fader kanske ser ut. 

Han Är. Han är bortom all beskrivning, Han kan bara upplevas, och bara av dem som har förkastat 
allt inom sig som är kärlekslöst. Och denna upplevelse då det händer för er kommer att vara av 
oändlig och yttersta otänkbara extas som för evigt fortsätter; briljant ljusare än ljuset av alla stjärnor i 
universum kombinerade. Det skall inte upplevas lättsamt eller utan enorm preparation, förberedelser 
som ni börjar med när ni permanent för er in i de andliga rikena, och lämnar alla former och materia 
bakom er. 

Under tiden så vet att ert uppvaknande till Kärlek, till de andliga rikena, är mycket mer närstående än 
ni kanske tänker er. Ofattbar glädje blir snart er för det är vad ni har valt och det är helt i linje med 
Guds Vilja för er. Och därifrån finns det därefter inga begränsningar då ni lär känna er själva igen 
som varelser av oändlig Kärlek. 

Er kärleksfulla bror, Jesus. 
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