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Idag vill vi fokusera er uppmärksamhet både på djurriket och växtriket på er jord. Många tror att 
människan är den enda levande varelsen på er jord som är kapabel att tänka medvetet. Så låt oss börja 
med att förklara för er vad vår definition av medvetenhet är. 

 För att vara medveten måste du vara medvetet närvarande om din egen existens, du måste vara 
kapabel att tänka medvetet, och även hålla den gudomliga energin inom dig levande. Med det sagt, så 
finns det fortfarande människor som lyder under uppfattningen att enbart de mest intelligenta av 
varelser har förmågan att uppfatta och skapa deras verklighet på samma sätt som människor gör. Som 
svar på denna uppfattning säger vi, vad definierar intelligens? Är det förmågan att resonera, tänka, att 
lära? Är det förmågan att visa medkänsla för andra, att kunna sympatisera och ha medkänsla? Är 
intelligensen definierad av förmågan att härska över andra, eller är det förmågan att kunna göra detta, 
men att välja att avstå? Det finns ett underbart citat sagt av en väldigt gammal själ som var inkarnerad 
långt före sin tid och hans namn var Albert Einstein, han sade ”Om du dömer en fisk enligt dess 
förmåga att klättra upp för ett träd kommer den i hela sitt liv tro att den är dum”. 

 Ni förstår, alla levande varelser är gudomliga; gudomligheten som existerar inom dig existerar inom 
alla andra också. När vi säger att alla är en enhet finns det inga undantag. Det mänskliga kollektivet 
utvecklas fort, och snart kommer ni att förstå att det är inte er förmåga att härska över andra som gör 
er mäktiga, det är det faktum att ni har denna förmåga men istället väljer att älska varandra som 
jämlikar snarare än att frukta varandra for era skillnader. 

 Ni har kommit så väldigt långt, och ja, det förekommer fortfarande event och händelser på er jord där 
skadegörelse och misshandel sker; inte bara på djur, växter och er jord, utan också på människor. Men 
nu har dessa event och händelser kommit upp till ytan så att ni kan se vad ni har tillåtit manifesteras. 
Om det är något ni vill förändra i er värld, så är det också bara ni som kan ändra på detta. Men då 
frågar ni: Hur kan jag ändra på andras handlingar? Och som svar säger vi: Det kan du inte, utan du 
måste ändra dig själv. Låt oss förklara. Nyckeln är att komma ihåg att du kommer alltid att dra till dig 
det du mest är i samklang med. Det kommer alltid att finnas ett oändligt antal parallella verkligheter 
som händer precis samtidigt. Om en förändring är vad du söker, sänd då kärlek och ljus till det du 
vill ändra: hat och ilska kommer bara att attrahera fler saker att bli hatisk och arg över. Du kan inte 
eliminera det du hatar genom att göra motstånd mot det, du eliminerar det genom att älska dess 
motsats. Och genom att göra så kommer du även ändra den parallella verkligheten du är mest 
resonans med. 

 Du har gått med på att glömma mycket av det du medfött vet, du har gått med på att glömma att ni 
alla är ett, då du uppfattar varje varelse som en individ. När du glömt bort din egen gudomlighet, hur 
kan du då se detta reflekteras tillbaka till dig genom en annan? Detta var en del av de överenskomna 
föreställningarna som gav er den unika möjligheten att leka och lära inom de lägre dimensionerna. Åh, 
hur annorlunda det har varit för er alla. Men ju mer ni vaknar upp från denna slummer, ju mer öppnas 
era hjärtan och de saker som har tillåtits hända i världen kommer inte längre att accepteras av er. 
 Flera av er har uppfattningen att djuren har placerats här för att uppfylla människans behov, och 
detta håller vi med om. Däremot är de inte här för att förslavas av er utan snarare för att assistera er 
att lyfta upp er eget medvetande; för när ni kommer ihåg gudomligheten hos dem, måste ni även 
komma ihåg gudomligheten inom er själva. 

 Så om alla varelser är medvetna, innebär detta att alla varelser har en själ? Det finns de som tror att 
djur enbart har en kollektiv själ, och att de saknar en individuell själ. Detsamma kan man säga om 
människan också, väl? Ni förstår, från vårt perspektiv är alla en. Människorna har en kollektiv 
medvetenhet samtidigt som ni har er “egna” själ. Ni har alla er egen resa att göra med era egna 



utmaningar, trots detta uppfattar vi alla som en enhet. Detta är ett ganska så komplicerat koncept för 
människor att till fullo förstå och det beror på de överenskomna föreställningarna att ni skulle uppfatta 
er själva som separata från alla och allting annat; för att tro att det som påverkar en inte påverkar en 
annan. Men vi är här för att påminna er att så kan det inte vara. Om ni bara kunde se hur 
sammankopplade ni är med de som lever på andra sidan av er jord. Det minsta beslut, det allra 
minsta valet är kapabelt att påverka alla på er jord. Så med det i åtanke, föreställ dig hur mycket du 
faktiskt kan påverka genom att välja kärleken, genom att se gudomligheten i alla levande varelser. 
Ingen är mindre värd kärlek än den andra. Alla har en väldigt unik betydelse och att ta bort en del av 
pusslet ger enorma konsekvenser på alla andra delar av det.  Ni förstår, det är omöjligt för något 
medvetande att inte ha en själ. En själ är inte någonting som du kan eller inte kan ha, det är vad du är, 
inget du behöver för att få. Allt medvetande har en själ, eller ska vi istället säga, är en själ. 

 Vi hoppas att vi har underlättat för er på något sätt och att vårt meddelande har hjälpt er att komma 
ihåg att genom att erkänna medvetandet i alla levande varelser erkänner du även gudomligheten inom 
dig själv.  I kärlek och i ljus, vi är era Änglaguider. 
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