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Här i de andliga rikena intensifieras glädjen eftersom ert Uppvaknande är så nära. Ni skulle nästan 
kunna sträcka ut handen och röra vid det som om det var ett fysiskt ting, men så klart är det inte det 
och det kommer att plötsligt omsluta er. Ni skulle kunna föreställa er det som någon som kommer in i 
ert sovrum när ni fortfarande sover på morgonen och drar ifrån gardinerna så att det stålande ljuset 
från solen faller på ert ansikte och för er direkt till en förvirrad vakenhet, istället för att gå igenom det 
mer normala och milda uppvaknande ni är vana vid. Men så klart kommer Uppvaknandet som ni 
väntat på att bli helt annorlunda, faktum är ytterst imponerande, upplyftande – som tusen julaftnar 
och födelsedagar på samma gång! Som vi fortsätter att påminna er om: ”Det kommer inte att bli 
några besvikelser!” 

Er gemensamma väg till uppvaknandet har blivit gudomligt förankrad för att leda er hem till 
Verkligheten, den eviga Närvaron av Gud, ett tillstånd från vilket ni aldrig har avvikit från för det 
finns ingen annanstans. Under eoner har dock illusionen blivit mer dimmig, mörkare, och därav har 
den verkat dölja Verkligheten i en täckmantel för att gömma den för er, men det är så klart bara er 
uppfattning. Och ni ändrar er uppfattning då ni inser att den kan ändras, är overklig och tydligen har 
etablerat Verkligheten under slöjan, som alltid, i Sin gudomliga briljans och i väntan på ert 
uppvaknande. 

 Att utvecklas andligt är att lämna illusionen, lämna den bakom sig, och vakna upp till Verkligheten 
som från en dröm eller mardröm. I Verkligheten finns det inga möjligheter för drömmar och ännu 
mindre mardrömmar, och när ni vaknar upp kommer detta att bli väldigt uppenbart, då det overkliga 
tillståndet som det uppfattas och som ni byggt och bott i, helt enkelt upplöses som morgondimma i 
solens klara sken. Verkligheten är briljant, genomskinlig, häpnadsväckande klar i jämförelse med 
illusionens mörka dimma, i vilken det verkar som om ni ofrivilligt varit innestängda så länge. Men, ni 
är alla Mästare! Vad Gud skapar är perfekt, utan brist, oändlig i sin briljans och kraft, och Han 
skapade var och en av er. Ni valde bara att glömma detta eller gömma det från er själva när ni 
”underhöll” er själva inom er ogästvänliga illusion. 

Se på de berättelser ni skriver, bilderna ni målar, skådespelen och filmerna som ni producerar –
majoriteten av dem involverar bedrägeri, svek, smärta och lidande – och så klart skulle ni förklara det 
som att de bara är historier om livet människor upplever, och att smärtan och lidandet som porträtteras 
i dem bara är bilder från den verklighet som ni uppfattar att illusionen är. Vad ni verkligen gör är att 
försöka göra dem verkliga! Och ju mer ni fokuserar er uppmärksamhet på smärtan och lidandet och tar 
till er detta i historier, skådespel, filmer – ja till och med KRIG – desto mer verkligt uppfattas det av 
er. ”Livet är så”, säger ni till er själva och sväljer den destruktiva trosuppfattningen att ni inte kan lita 
på någon. 

Och ändå finns det människor som lever i fred och kärlek och harmoni, små samhällen över hela 
världen som tydligt bevisar att Kärlek fungerar! Men för det mesta avfärdar ni det med att det visst är 
verkligt och säger till er själva och varandra att dessa samhällen är onaturliga, konstiga och inte 
kommer att bestå; eller att de lever i ett försök till isolering från den verkliga världen som genom deras 
avkomma oundvikligt kommer att göra det uppenbart för dem det vansinniga i deras overkliga hopp 
och drömmar om ett vänligt, harmoniskt och kärleksfullt samhälle, som utan tvivel är ouppnåeligt, 
vilket bevisats om och om igen. 

Så många av er vill tro att världen är farlig, osäker, orättvis, och en plats där rädsla och försiktighet är 
nödvändigt för ert välbefinnande; och genom att tro och vilja det är det det som ni upplever! Och ni 
vill ha det så, annars skulle ni inte uppleva det. Ni skapar er egen verklighet inom den illusoriska 
världen som ni har byggt. Det är meningen med det hela! 



Till slut har dock tillräckligt många av er kollektivt beslutat att det får vara nog. Ni har insett att 
konflikt alltid leder till mer konflikt, och att fred inte kan framtvingas och ännu mindre uppnås genom 
att kraftfullt förstöra dem som ni upplever vara emot det, eller fiender till det. Ni vänder er mot 
Kärleken ofta och i desperation för det är uppenbart att inget annat fungerar, men med grava tvivel om 
dess effektivitet. Och det är dessa tvivel som effektivt saktar ner eller försenar ert uppvaknande. 
 Sanningen är att så inte är fallet, för allt är en illusion! En overklig erfarenhet som kommer att 
lösas upp när Verkligheten omfamnar er när ni väljer att släppa och falla i dess för evigt älskande 
armar. Ni har spenderat eoner med att försöka finna Gud genom att söka efter Honom över hela 
illusionen, vilken ni lyckats övertyga er själva om att Han skapat. Men ni är evigt Ett med Honom, 
oskiljaktiga för Honom, och inom illusionen kommer ni bara att finna rök och speglar. Blås bort 
röken, förstör speglarna, och vakna upp till Verkligheten, ert Eviga Hem!  

Er kärleksfulle bror, Jesus. 
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