
Sananda, 26 maj 2014 

Via John Smallman 

Ert val är högst ärat och uppskattat av alla i de andliga rikena. 

Ni är högst älskade. Fokusera på detta då ni går till er inre rymd för att meditera, och döm inte andra 
eller, än värre, er själva på grund av er uppfattade brist på färdigheter eller värde. Det är en ytterst 
felaktig och ogiltig uppfattning som ert ego uppmuntrar er att tro är sant för att hålla er i tvivel och 
rädsla. Ni är på Jorden vid denna tidpunkt i er utveckling - mänsklighetens uppvaknande process - 
med ett mycket specifikt och väsentligt ändamål. 

Ni valde att delta för ni visste att ni kunde vara till stor hjälp och ert val är högst ärat och uppskattat av 
alla i de spirituella rikena där vi har en stor förståelse och kunskap om vad som krävs av och erbjuds 
från alla våra bröder och systrar som för närvarande är inkarnerade på Jorden. Var och en av er är 
ärad och respekterad för ert val att vara människa vid denna tidpunkt, och vår kärlek för er har inga 
gränser. Vi tackar er. 

Att vänta på denna gudomligt planerade stjärnhändelse - mänsklighetens uppvaknande - är ofta 
mycket tröttsamt och oroligt för er då det för fram era egna personliga tvivel om er tro på Gud och 
Himlen, då ni tidvis dras in i mörkret av illusionen, där det förefaller att vara högst verkligt. “Är en tro 
på Gud, en Källa för allt som finns, en suprem och gudomlig Intelligens en vuxen version av ett barns 
tro på Jultomten”, frågar ni er själva ibland då ni känner er särskilt nere? 

Jag kan försäkra er att det absolut inte är så! Barn har ett mer närliggande minne av de gudomliga 
världarna och en tro på Jultomten förefaller helt riktigt för dem. Sedan när de blir större och deras 
oskyldiga uppfattningar är krossade så blir det uppenbart att i denna illusoriska värld så finns det ingen 
magi och de förtränger sin oskyldiga tro på Jultomten. 

Men för de flesta av dem - som för de flesta vuxna - är det början på tron av en tuff verklig värld med 
hårt arbete med en hel del smärta och lidande, i vilken det tillfälligtvis finns ögonblick av glädje; men 
helt klart en mycket verklig och inte en illusorisk värld. Smärtan, då den uppstår, är alldeles för 
intensiv för att vara illusorisk. Den förefaller alldeles för verklig för de flesta människor att se och 
förstå att den i själva verket är illusorisk. Även de som har en stark tilltro till Guds Kärlek för dem 
accepterar fortfarande uppfattningen om en verklig värld med otaliga smärtor och lidande, i stället 
för att inse och förstå att en kärleksfull Gud - som i sanning är Källan av allt som existerar - inte 
skulle kunna skapa en sådan hård miljö för hans barn att innebo, och sedan döma och bestraffa dem 
för deras “synder” och brister då de är omslutna av det. De anammar den urgamla och helt ogiltiga 
uppfattningen att Han kräver deras goda uppförande, och sedan konstant övervakar dem, och gör 
långa anteckningar av deras synder och andra brister för att se till att de i slutändan är rätt 
bestraffade för sina felaktigheter, innan de kanske välkomnas in Himlen, förmodligen en andra 
klassens medborgare! 

Men denna uppfattning kommer sig av separationen som ni valde att uppleva genom att födas in i 
kroppar med högst begränsade färdigheter. Och när ni som ett resultat synbarligen fann er själva 
ensamma, övergivna, och kämpade för att överleva i en mycket fientlig värld, så hittade ni på en 
suprem varelse, en god - i själva verket en idol! - för att ta er Faders plats, Som ni hade glömt bort och 
som ni sedan spenderade eoner av tid med att försöka blidka i en förhoppning att räddas från det 
sorgliga, men overkliga tillståndet som ni fann er själva i. 

Alla jordliga kulturer och nationer har investerat och byggt uppsättningar av styrande hierarkier, som 
förmodas vara guidade och ledda av gud, till vilka ett fåtal utvalda - de som är födda i aristokratiska 



familjer eller nobla familjer, eller de med mycket hög intelligens och med en total brist på moralisk 
integritet - bjuds in som medlemmar. Då de förenar sig med leden av de kraftigt korrupta så får de 
sedan mer kompletta instruktioner om hur man använder sig av skamlig retorik, manipulation, svek, 
våld, bestraffning och klander för att hålla kontrollen över “de små människorna”, befolkningen som 
de påstår att de skyddar. 

Och som ni kan se så har det fungerat mycket bra. Under eoner av tid så har dessa styrande familjer 
deltagit i reguljära krig mot varandra för att öka på sin makt och sitt inflytande genom att försöka 
förstöra varandra. De har använt sig av sin egen befolkning, den som de påstår sig skydda och försvara 
och som har tränats från en mycket tidig ålder att inte lita på folk som är annorlunda jämfört med dem 
i form av färg, ras eller religiösa uppfattningar, att kämpa och lida för en påhittad nobel sak - skydda 
deras “nobla chefer” från de obefogade och galna attackerna av “barbarerna” - i krig mot alla kulturer 
som de självutvalda cheferna har valt att demonisera er eller gå till krig mot. 

Detta uppförande kommer inte längre att tillåtas då fler och fler av “vanliga” människor, det “lilla” 
folket - som i själva verket är varelser med enorm makt och ljus - blir medvetna om hur illa de har 
missletts och ljugits till av dem som de trodde hade deras bästa intressen i hjärtat. Detta växande 
medvetandet leder till en komplett kollaps som stöd för de olika politiska systemen som är förmodade 
att vidmakthålla ordning och trygghet för nationerna i er värld. Era angivare förtjänar den högsta äran 
för det mod de har visat genom att göra er uppmärksam på det bedrägeri och den korruption som har 
varit endemisk inom högre cirklar under allt för lång tid. 

De rikas och inflytelserikas makt kan inte längre vidmakthållas. Ert politiska system och 
organisationer kan till slut ses för vad de i sanning är - klubbar och föreningar för de rika och 
mäktiga, så att de kan kontrollera mänskligheten. De har konstant använt, misslett, och behandlat er 
illa, medan de låtsas som att de vidmakthåller ordning för att ge er trygghet. De har förslavat er i enkla 
yrken som har sugit ut er energi och kreativa förmåga och satt er upp mot varandra, för 
organisationerna och företagsstrukturerna som anställde er och som ni tillhörde föreföll alltid vara 
engagerade i pågående konflikter med likartade mäktiga organisationer, så att er lojalitet och ert stöd 
behövdes alltid. 

På det högsta nivåerna, då ni blir allt mer medvetna, så finns det ingen konflikt. Det finns bara ett fåtal 
rika individer (de 0.001%) som oupphörligen spelar på den finansiella marknaden till sin förtjusning 
och nöje i ett oändligt testorondrivet spel av “sten-papper-sax”. När de förlorar, vilket en del av dem 
måste, så betalar ni och lider, medan de som förlorar mycket snabbt återfår vad de i själva verket 
aldrig förlorade! 

Då ni för er mot ert uppvaknande in i er naturliga och fullt medvetna tillstånd så avstå från att döma 
eller fördöma de som har fuskat, mobbat, torterat och förslavat er. Kom ihåg att ju mer illvilligt som ni 
upplever en uppfattad attack desto större är smärtan som den som attackerar har förnekat och förtryckt 
inom sig själv. I själva verket så lider han mer än ni! 

Gud, vår Källa, är oändligt full av kärlek för han är Kärlek. Inget existerar som inte är inom Gud, det 
eviga och kreativa Kärleksfältet. Allt som existerar är därför skapat från Kärlek, och följaktligen så är 
dess eviga karaktär Kärlek. De som förefaller att vara ondskefulla är bara mycket förvirrade, och de är 
sjuka av förvirring och de behöver helas så att de kan vakna upp, precis som alla andra. Gud 
förskjuter, fördömer eller förstör inte, för allt han skapar är perfekt. Och det finns inget annat! Kärlek 
helar, och ni valde att inkarnera för att anamma Kärlek och föra Den till och demonstrera Den för dem 
som har glömt Den. 

Detta betyder inte att ni behöver gå ut och predika och modigt peka ut folks synbara fel, misstag eller 
synder. Nej, vara bara kärleksfull, full av kärlek i varje ögonblick, i varje situation, för då ni gör så 
överför helandet som Guds kärlek erbjuder till alla Hans barn, utan undantag, till varje själ som ni 



interagerar med. Bara genom att konstant hålla intentionen att alltid vara kärleksfull, oberoende av 
de förhållande eller situationer i vilka ni befinner er i så helar ni världen mycket effektivt och 
noggrant. Detta är anledningen till att ni valde att inkarnera vid denna tidpunkt i Jordens historia, 
det är uppgiften som ni vetandes, villigt och högst medlidsamt åtog er för att föra mänskligheten till 
dess uppvaknande. Och även om många av er förefaller att vara ovetande om det arbete ni utför, och 
de fantastiska resultaten som ni uppnår, i vilket fall som helst, så fortsätt att hålla ert ljus högt och ha 
intentionen att det blandar sig och integreras med Ljuset som alla andra på Jorden vid denna tid också 
håller högt, delar och når ut med. 

Vad ni gör är fantastiskt! Låt inte era tvivel eller låg stämning störa er i onödan, de mörka energierna 
löses upp genom er, precis som ni hade för avsikt då ni fattade beslutet att inkarnera som människor 
och skickligt assistera i deras process för uppvaknande. När ni fattade beslutet så visste ni att mörkret 
skulle omsluta er då och då, men ni visste också att med makt från Guds Nåd som flödar konstant 
genom Ljuset som var och en av er bär på så skulle det lösas upp, och det är vad som händer i en allt 
snabbare takt. Acceptera våra gratulationer för de under som ni uppnår, och sök vår kärlek och vår 
assistans dagligen när ni går inom för att uppleva Friden som är Gud, med vetskap om att vi alltid är 
där för er, och håller er i vår kärleksfulla famn. 

 Er kärleksfulla broder Jesus 
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