
Sananda, 28 mars 2014 – via John Smallman 

Vi är alla Ett. De gudomliga världarna, de andliga världarna och de fysiska världarna är alla en enda 
Enhet, och era vetenskapsmän har upptäckt detta under sina pågående studier i fysik. Det finns 
ingenting som inte är en del av Enheten, eftersom Enheten är Allt som Existerar, och varje partikel av 
medvetandet är en evig och oskiljbar del av Helheten, även om den väljer att uppleva sig själv som 
individuell, separerad eller ensam. 

Ni var medvetna om detta när Gud skapade er som Ett med Sig Själv, men när ni steg in i illusionen så 
glömde ni allt det. Men att glömma är inte det samma som att förlora eller vara utan något, det är bara 
ett tillfälligt tillstånd där det oändliga överflödet av er fulländning, visdom och kunskap, - som 
skänktes till er i det ögonblick ni skapades av er oändligt kärleksfulla Fader – är dolt för er genom ert 
eget val att gå in i illusionen. 

Er känsla av individualitet, separation, ensamhet och till och med övergivenhet är bara en del av 
denna illusion, därför att det är omöjligt att ni någonsin skulle kunna separeras från Gud. Ert val att 
uppleva detta overkliga tillstånd har orsakat er mycket smärta och lidande, och ni har nu kollektivt 
beslutat att återvända till Verkligheten, till Enheten med er Skapare. 

Vad ni nu är i färd med att göra är att vakna upp från drömmen, den ganska skrämmande drömmen om 
att ni är ensamma, separerade, oändligt små och obetydliga varelser i ett Universum av ett sådant 
omfång att blotta tanken på det överväldigar er. Det är så skrämmande att för många var det enklare att 
förneka det och låtsas att ni var enkla mänskliga varelser, födda av en slump ur primitiv gyttja, som 
gjorde så gott ni kunde för att överleva i en miljö som var omedveten om er, och som ni hoppades 
skulle fortsätta att vara omedveten om er, så att det inte valde (skulle det, Universum, har intelligens?) 
att förgöra er eftersom ni var så veka, kraftlösa och värdelösa. 

Andra uppfann en gud, en varelse med enorm makt som ständigt vakade över och dömde er, och som 
ni trodde att ni var skyldiga odödlig lojalitet och vördnad, och som ni trodde skulle belöna er om ni 
betedde er på ett sätt som ni bedömde att han skulle godkänna. Ni ansåg er också skyldiga att döma 
andra som var ovärdiga den standard som ni själva hade satt upp, och vilka ni därför valde att försöka 
underkuva eller förgöra för att hedra honom. Ni har äntligen blivit kollektivt medvetna om 
galenskapen i denna typ av tro, ni håller på att frigöra er från den och många försöker bygga upp en 
universell kultur, som kärleksfullt omfamnar alla på planeten till gagn för hela mänskligheten. 

Ni skapades i Kärlek och av Kärlek, och i illusionen har ni i evigheter sökt efter den Kärleken – som 
till synes har varit förvägrad er – i relationer av alla de slag. Men ingen av dem tillfredsställer 
någonsin behovet som ligger begravt djupt inom er, det enda verkliga behov ni har och som alltid har 
funnits där för er – att vara Ett med er Källa. Ni skapade som Ett med er Källa, och skild från Den 
kan ni inte leva ens en sekund, så om ni tror att ni är separerade och därmed utan Kärlek, är det ert 
öde att för evigt söka den Kärlek som bara Källan kan ge er. 

Men den Kärleken finns inom er där Den placerades i samma ögonblick ni skapades, och det är 
inom er ni kan finna Den när ni släpper alla era förutfattade meningar som håller fast era tankar, 
ert resonemang och era bekymmer om var ni kan finna Den. Den finns närmare er än ni kan 
föreställa er, men medan ni accepterar illusionen som verklig och försöker hitta det ni söker i den, 
kommer ni att fortsätta vara deprimerade och besvikna, eftersom ni letar i fjärran efter någonting 
som ni aldrig har varit separerade från. 

Era guider är änglar, helgon och mentorer som i de andliga världarna ständigt försöker att hjälpa er att 
se sanningen i detta, men ni fortsätter att låta er själva bli distraherade av illusionens uppenbara charm 
och lockelser eller rädslor och oro. Medvetenhet om att det liv som ni för närvarande lever är en 



illusion, börjar gå upp för fler och fler av er när ni inser att Gud, den gudomliga Källan, aldrig skulle 
skapa den hotfulla och ogästvänliga miljö som ni lever i, för även i den mest flyktiga undersökning är 
det helt uppenbart att det inte är en miljö skapad i Kärlek. 

Kärlek är er natur, Kärlek är er Källa och ni kan aldrig separeras från den Källan, och därför måste 
det ni upplever vara illusoriskt. En miljö som uppmuntrar och föreskriver smärta och lidande, och 
som antyder att det krävs offer av er för att ni ska bli värdiga Honom som skapade er perfekta i 
oändlig Kärlek, framstår som fullkomligt obegripligt! Ni har äntligen insett sanningen i det, och har 
därmed släppt fördömanden och öppnat er för villkorslös acceptans och kärlek till alla former av liv. 

Och precis detta och inget annat löser upp illusionen, eftersom hela dess förutsättning är byggd på 
motsatsen till Kärlek, och där det bara finns Kärlek finns det ingen plats för illusionen och all den 
smärta och det lidande som är förknippad med den. Så den löses upp, den faller sönder, den finns inte 
mer och ni vaknar till den eviga glädjen att uppleva er som Ett med Kärleken. 

Er kärleksfulla broder, Jesus. 
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