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Ni har en enorm kraft, en enorm förmåga. Tiden som ni upplever den i illusionen accelererar. 
Anledningen till det är att fler och fler av er fokuserar på nuet, vilket är helt fritt från begränsningar som 
tidskonstruktionen lägger på er. Ni finner vägen till vakenhet där det inte finns någon tid, och när ni gör så 
förefaller den att accelerera och ta er med. Det är ett riktigt äventyr, eller hur? Och naturligtvis leder det 
till att tiden upphör helt och hållet. 

Ni har ett uttryck “tiden är knapp”, och inom illusionen förefaller detta absolut att vara fallet då alla nästan 
hela tiden springer för att hålla takten med sig själva, för att klara av tidsbegränsningar och gå på möten. 
Och då ni i bland blir efterlämnade så går världen vidare ovetande, och som det tycks utan att bry sig. 
Detta är inte ett lyckligt tillstånd för då måste ni skjuta upp eller avboka några av de saker som ni hade 
planerat att göra, och som vid den tidpunkten föreföll ytterst viktiga. Det är deprimerande för er och kan 
leda till att ni dömer er själva för att ni inte räcker till, är tillräckligt starka, inte har tillräckligt med 
resurser jämfört med andra som förefaller att klara sig så bra. 

Tid är förvirrande, ja mycket förvirrande för er för den är så instabil, särskilt då ni måste förlita er på 
dess stabilitet. Era atomklockor är otroligt exakta då de mäter tiden, men allt vad de verkligen mäter är 
frekvensen av deras egna energifluktuationer vilket är användbart inom det fysiska eller vetenskapliga då 
mycket precisa relationer i rymden kan etableras mellan ting. Men tid är vad ni upplever då ni väntar på 
att något skalla hända eller ske. Det är helt och hållet en fråga om upplevelse, och beroende på 
intensiteten och riktningen hos era förväntningar kan samma uppmätta tid förefalla lång, kort, eller 
normal. Denna upplevelse är mycket personlig för er, separerade individer som ni är, och det bekräftar för 
er verkligheten av illusionen och er ensamhet i ett stort och omsorgslöst universum, i vilket ni är 
engagerade i en kamp utan slut för att överleva. Här blir konceptet av Enhet meningslöst, det är helt 
oförståeligt, en till tokig idé som det är bäst att ignorera eller avfärda. 

Som en konsekvens av detta så rekommenderar nästan alla mystiker, mästare, upplysta och vi i de 
andliga världarna att ni gör en mycket beslutsam ansträngning att leva i nuet, det enda ögonblick som 
har någon verklig betydelse, för allt som sker sker nu. Att sörja det förgångna eller oroa sig för 
framtiden är ett otroligt och onödigt slöseri med er energi. 

Ja, i illusionen förefaller det som att intelligenta, kreativa, och högt motiverade människor kan “flytta 
berg”. Det vill säga de bygger järnvägar, motorvägar, rymdfarkoster, vapensystem, etc., men allt detta är 
illusoriskt och blir inte bestående, för inom illusionen faller allt, utan undantag, sönder och löses upp. Att 
fokusera på nuet är en andlig övning som hjälper er att befria era sinnen från utomstående distraktioner 
och drar er oemotståndligt mot ert oundvikliga uppvaknande, till ert naturliga tillstånd som fullt medveten 
varelse, eftersom alla begränsningar inom illusionen bara faller samman. 

Då var och en av er höjer er medvetandenivå, ert medvetande, genom meditation, reflektion, eller 
genom att fokusera på detta ständigt närvarande nu-ögonblick finner ni att era fysiska behov blir 
mindre och mindre. I takt med detta så växer er frid och förnöjsamhet proportionellt, era återstående 
bekymmer löses upp, och ni vet att allt tas gudomligt om hand, och därför har ni naturligtvis inget att 
oroa er för. Och detta producerar ett högst underbart stress- och blodtrycksreducerande tillstånd av 
avslappning. 



Och era läkare och vetenskapsmän håller med om att meditation är bra för er. Så även om ni inte uppnår 
underbara ögonblick av klarhet, upplysning eller någon annan eftertraktad upplysande eller upplyftande 
erfarenhet, så ge er själva tid att meditera. Framförallt, var tålmodiga med er själva då ni gör det och 
ignorera alla egodistraktioner som har en tendens att flöda in i era sinnen då ni sitter tyst och inget gör, 
och som påminner er om alla de ting ni borde göra. Det är er beslutsamma intention, en förmåga som helt 
klart kommer att tillta om ni fortsätter att meditera regelbundet, och ignorera dessa distraktioner, som 
kommer er till godo. 

Och då ni lyckas åsidosätta dessa distraktioner finns det utrymme för er att höra er andliga vägledning, 
dessa intuitiva glimtar som hjälper er att lösa problem som besvärat er. Framgång leder till framgång, 
och då ni lär er att fredligt och mjukt lösa personliga problem så ökar er kompetens på alla områden om 
ni anstränger er. Ni har alla en enorm kraft, en enorm förmåga, ni vet detta för alla dessa 
självhjälpsböcker bekräftar det, och ni får tillgång till denna kraft genom era meditationer. 

Kraften i och vikten av meditativa övningar kan aldrig bli tillräckligt betonade, helt enkelt därför att de är 
så viktiga. När ni är trötta eller nedslagna så är det ofta lockande att missa era meditationer, “bara idag 
säger ni till er själva”. Och ni påminner er själva om hur värdelöst det har varit vid tidigare tillfällen, då ni 
försökte att meditera när ni kände er så. Men, även om det förefaller som att det inte kommer er till godo 
så är det i själva verket välgörande att ta sig tid att sitta ned, trots er motvillighet och den förväntade 
ineffektiviteten ni upplever när ni gör det. På en djup nivå så vet ni detta, så bortse från klagomålen från 
er trötta och oroliga kropp och gå in i ett meditativt tillstånd, även om det bara är en minut, för det 
stärker er verkligen. 

Många av er har tidvis gett upp era meditationer helt och hållet, och sedan efter månader eller kanske år 
bestämmer ni er för att börja igen. Resultaten har ofta varit häpnadsväckande då ni uppnått en glömd 
känsla av frid och avslappning, som ni inte har åtnjutit på länge. Så, om det är där ni befinner er så börja 
igen med era meditationer, njut av vad de ger er, och låt Kärlek ymnigt flöda genom er igen, vilket det 
kommer att göra, och hela er och de som ni samverkar med. Det är därför som ni är här nu, för att leda 
kärlek till planeten och till alla livsformer som den stöder, igenom vilket Guds kärlek flödar konstant i 
mångfald. 

Er kärleksfulla bror, Jesus. 
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