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Mina älskade hjärtan, JAG ÄR den Uppstigna Mästaren Moder Maria, jag önskar under detta år och 
kommande att ge er regelbundna uppdateringar om hur jag ser på världens specifika tillstånd, och 
särskilda ämnen som har att göra med er andliga väg. Det är naturligtvis svårt för er när ni är 
förkroppsligade att ha en översikt, den större bilden, av vad som pågår på denna planet. Ni befinner er 
i en situation som vi helt förstår, därför att vi har också upplevt detta när vi var förkroppsligade. 

Utmaningen i att vara förkroppsligad. Vi förstår till fullo att ni när ni befinner er i en fysisk kropp ser 
på världen, på livet, ifrån en begränsad utgångspunkt som i er kropp, ert yttre, ert yttre jag. Ni har att 
göra med era dagliga betingelser. Ni måste leva, äta, ni måste arbeta, ni har barn, familjer och plikter 
som måste uppfyllas. Mina älskade, när jag sist var förkroppsligad var jag inte bara Jesus Moder, jag 
hade sju barn. Efter min man Josefs död var jag ensam med dessa sju barn. Fast de hade blivit 
halvvuxna och kunde hjälpa mig försörja familjen så var detta ingen lätt sak. 

Jag förstår fullt ut hur svårt många av er har det med att balansera ert dagliga liv med ert spirituella, 
med er andliga väg. Jag förstår verkligen att ni i denna moderna tidsålder möter en särskild utmaning 
som jag inte mötte för nästan 2000 år sedan. Vid den tiden kunde jag fokusera på min egen 
omedelbara situation. Där fanns inga nyhetstjänster, det fanns inga dagliga tidningar, ingen radio, tv, 
inget internet. Det fanns inget sätt för mig att få veta vad som pågick ute i världen. Jag visste inte, som 
de flesta människor då, att där fanns avlägsna delar i världen. Jag förstår verkligen att i dagens 
tidsålder ställs ni inför mycket speciella utmaningar. 

Mer information är tillgänglig för er nu. Ni har så klart er dagliga situation, era dagliga skyldigheter. 
Men nu har ni tillgång inte bara till radio och tv, utan även internet. Ni har nu tillgång till ett sådant 
brett urval av information och nyheter att det ganska fort får er att bli överväldigade. Då jag ser vad 
som har hänt på den här korta tiden sedan denna budbärare startade webbsidan AskRealJesus, kan jag 
se hur de flesta andliga människors medvetande har förändrats. 

Ni kanske själva kommer ihåg hur det var när ni för första gången gick ut på nätet, när ni för första 
gången fick tillgång till internet. Plötsligt var det som en helt ny värld med information öppnades för 
er. Jämfört med mängden information som ni hade tillgång till tidigare, genom böcker, radio, tv och 
dagstidningar, så kände ni plötsligt att ert liv hade berikats av all information ni nu kunde komma åt, 
särskilt det som fanns bortom ledande media, och det hade ni aldrig ens vetat om tidigare. Här fanns 
internet med så många webbsidor med så mycket olika information, som var långt bortom vanligheten 
att det först var väldigt lockande. 

Vi kan titta tillbaka på hur det var i början när webbsidan AskRealJesus kom till och se att många 
människor fann den och blev förvånade över att sådan information var tillgänglig. Vi ser idag också att 
flera saker har hänt. En är så klart att mängden information som finns på internet inte bara har 
fördubblats, den har expanderat många många gånger om jämfört med under 2002 t.ex. 

Med detta menas att där finns nu så mycket information tillgänglig att utmaningen inte är att hitta ny 
information, utmaningen är att sortera allt som är öppet för er. Ärligt talat när jag tänker tillbaka på 
mitt medvetandetillstånd senast jag var förkroppsligad för 2000 år sedan, undrar jag hur jag då skulle 
ha kunnat klara all den enorma information som bombarderar er varje dag. 

Det här är förstås en akademisk fråga därför om jag hade levt i en kropp idag, så skulle jag ha haft en 
annan medvetenhet än jag hade på den gamla tiden, jag skulle ha vuxit som ni och ha en mycket större 
medvetenhet om världen. Därför skulle det inte ha varit en så stor chock för mig, än om jag hade haft 



min tidigare, mer begränsade medvetenhet, och plötsligt blivit knuffad in i den moderna världen med 
dess explosionsartade information. Men hur som helst, jag vill att ni förstår svårigheten av att bli 
bombarderad med så mycket information och kunna hantera det. 

Jag förstår verkligen att det här är svårt. Jag förstår att det nästan är oundvikligt att ni måste framkalla 
en slags förlamning där ni avtrubbar er för särskild slags information som ni antingen inte kan 
bearbeta, att ni inte kan hantera det, eller att ni känner att det inte har någon praktisk mening i ert 
dagliga liv. Jag kan förstå att ni filtrerar bort en del helt enkelt därför ni känner att det finns ingenting 
ni kan göra för den situationen i ett avlägset land t.ex. som inverkar på dessa människor så allvarligt. 
Ni känner att det inte finns så mycket ni kan göra för dessa människor så ni filtrerar bort 
informationen. 

Svårigheten med för mycket information.  Jag vill att ni vet att jag kan se helt den svårigheten. Jag 
förstår nödvändigheten att filtrera. Jag vill också att ni känner till att vad ni upplever är till största 
delen en överlagd intrig, som har skapats av falska lärare, falsk hierarki på denna planet. Som vi 
tidigare har nämnt, de vet – både den förkroppsligade och den ej förkroppsligade krafteliten på de 
mentala och känslonivån – att förklaringen till allting, nyckeln för att kontrollera den här planeten är 
information. 

För tusentals år sedan, hade de brist på teknologi och därför kunde de vara ganska framgångsrika i 
att undertrycka information så att befolkningen helt enkelt inte hade tillgång till den informationen. 
Nu, på grund av att Saint Germain har offentliggjort teknologin som en grundval för den gyllene 
åldern, så är teknologin inte längre så mycket på deras sida. Som ni vet, det finns ingen teknologi 
som inte kan missbrukas. Att klyva atomer kan frigöra enorm energi och generera elektricitet, eller det 
kan utlösa en fruktansvärd explosion och förstöra en hel stad, även en hel planet. 

Det är klart att det är möjligt att använda teknologin för att fortfarande undanhålla information, eller 
åtminstone förvanska informationen som ges ut. Men den huvudsakliga teknologin har använts av 
vissa levande människor som har kontrollerats av vissa okroppsliga styrkor och har skapat en sådan 
mängd avsiktligt vilseledande information att det verkligen är förkrossande för någon som försöker att 
begagna sig av det, eller även en liten del av det. Detta är förstås en kupp. De vill överösa er med 
information så att er hjärna inte kan klara det och därför stänger ni av. De skulle älska att ni tvivlade 
på informationen så att ni nödvändigtvis återgår tillbaka till tillståndet ni hade likt människor för 2000 
eller 200 år sedan där de var omedvetna. I ert fall kommer ni inte att vara omedvetna därför att ni inte 
har tillgång till informationen, utan därför att ni inte hjälper er själva med denna tillgänglighet. Ni 
använder inte informationen därför att ni har kopplat ifrån er hjärna och er förmåga och villighet att ta 
in information och agera efter den. Det är precis vad de önskar. De vill skapa människor som går 
okunniga genom livet om den största delen information de får. 

Ifrån en praktisk situation kan ni notera själva när ni går in i en butik och ser hundratals tidningar på 
ställen med alla slags ämnen. När ni ser på dem är det inget särskilt som sticker ut, allt flyter ihop. 
Tänk er att ni går in i en bokhandel och ser hur mycket böcker där finns på hyllorna. Ni kan 
omöjligtvis läsa dem alla, ni måste ignorera de flesta av dem. Vad den falska hierarkin försöker att 
göra är att få er att antingen nonchalera nästan all information tillgänglig, eller att tvivla på 
informationen som finns så att ni verkligen inte tror att något av det är sant eller har något värde för 
er. Ni påverkas av de här agnostiska moderna tänkesätten där ni inte kan säga vad som verkligen är 
sant. 

Den falska hieriarkin motarbetar medvetet andlig utveckling  Förstår ni, mina älskade, att de falska 
lärarna på denna planet är ganska medvetna om vad vi, de upplysta mästarna, försöker att uppnå med 
höjandet av mänsklighetens medvetande, särskilt de 10 procenten på toppen? Kan ni verkligen förstå 
detta, mina älskade? Förstår ni verkligen att där finns en falsk hierarki på den här planeten, som 
avsiktligt försöker att motverka varje positivt framsteg som händer här? 



De kan förstå vad vi, de uppstigna mästarna, gör, och de försöker att göra allting de kan för att hindra 
varje steg vi tar. Jag berättar inte det här för att skapa rädsla. Bara detta faktum att mänskligheten inte 
längre lever på grottstadiet bevisar att den falska hierarkin inte kan motverka våra utspel. Men som ni 
kan se ifrån de mörka tidsåldrarna, så kan de fördröja mänsklighetens utveckling, ibland under en 
väldigt lång tid. Ett av de primära sätten hur de fördröjer utveckling är genom information, antingen 
igenom att undanhålla eller att komma med så mycket vilseledande information att människor 
antingen accepterar lögnerna eller så stänger de av och vet inte vad de ska tro. 

Hur kristendomen, materialismen och agnostikerna kontrollerar människorna  Kan ni förstå att under 
en mycket lång tid så var den kristna religionen i västvärlden, speciellt den katolska kyrkan, deras 
huvudsakliga medel för att kontrollera vad människor kände till och trodde på. Det var, som vi har 
sagt tidigare, en av de mest effektiva och framgångsrika maskinerna för ”hjärnkontroll” som har 
skapats på denna planet. I över tusentals år dominerade den hur människor tänkte i västvärlden. Den 
har fortfarande ett oerhört inflytande, inte bara den katolska kyrkan men ättlingar till den katolska 
kyrkan som, för de flesta av dem, är byggda på grunder som har bestämts av kyrkofäderna för 1600 – 
1700 år sedan. 

Under en mycket lång tid dominerade de kristna ert tänkande och påstod att det fanns endast en sann 
religion, att det bara fanns en sann väg till frälsning, där är bara en verklig doktrin. Vi har den absoluta 
och högsta sanningen av Gud och Kristus. Under väldigt lång tid användes den katolska kyrkan och 
den kristna religionen för att kontrollera människor. 

Som Saint Germain har förklarat, när där finns en etablerad kraftelit av ansvariga varelser som har 
fått kontroll över befolkningen, så kommer det ofrånkomligt att bli en höjd kraftelit av ansvariga 
varelser. De kan påstå att de önskar göra människor fria, men de vill verkligen endast ta den 
etablerade elitens plats för att själva bli elit. De vände därför vetenskapen till en helt materialistisk 
strävan som också påstår sig ha den absoluta sanningen, nämligen att där fanns ingen Gud och att all 
spiritualitet bara var illusioner. 

Vinstresultaten av kämpandet emellan dessa två sätt att se på livet är just vad jag har kallat det 
moderna tillståndet av agnostisism. Så många människor har förstått falskheten hos de ortodoxa 
kristna. De förstår också att någonting saknas, de vet inte vad de ska tro. De accepterar det utstuderade 
knep, också lanserade av den falska hierarkin, att det inte finns någon absolut sanning, det finns 
ingenting att verkligen veta eller tro på. Därför accepterar de inte någon auktoritet bortom mänsklig 
nivå. 

Vad är de underliggande påhitten?  Ni kan se på den ledande kristendomen, ni kan se på vetenskaplig 
materialism, på agnostisism och säga att de är ganska olika ifrån ett visst perspektiv. Men om ni stiger 
tillbaka och ser på dem alla, är de baserade på samma tankesätt, som är exakt tankesättet hos de 
ansvariga varelserna, nämligen att dualitetens medvetenhet kan begränsa sanning, kan begränsa vad 
som är verkligt och overkligt. Det här är den underliggande tron hos de ansvariga varelserna, mina 
älskade. Det är vad de vill att ni ska tro på. 

Den ledande kristendomen var en konstgjord religion som orsakade konstgjorda doktriner. Ja, de 
var byggda på Jesus läror som vem som helst kan se genom att läsa skrifterna och tolkningen av 
Nicene Creed. De tog dessa konstgjorda doktriner och upphöjde dem till en absolut sanning. 
Agnostisismen är baserad på det tänkesätt som säger att det inte finns någon absolut sanning, det 
finns ingenting bortom den materialistiska världen. 

Kan ni förstå att den ortodoxa kristendomen sade att den separata intelligensen och det dualistiska kan 
definiera doktrinerna av Kristus? Den materialistiska vetenskapen säger att vetenskapliga mått och 
slutsatser kan precisera vad som är verkligt och overkligt, vad som existerar och inte finns till. Det 
agnostiska tänkesättet säger att det dualistiska sinnet kan definiera att det inte finns någon absolut 



sanning, ingen högre sanning, och därför har ingen idé eller inget yttrande mer värde än något annat. 
Men, det är precis samma tankesätt där ni – i separation, i dualitet – definierar vad som är sanning. Det 
här är plotten. Den har så klart använts i varje del av samhället. 

Invigningen för 2014   Som vi har sagt tidigare så har detta år 2014 dominerats av påbörjan av den 
Andra Strålen av visdom. Med visdom menas först och främst bedömningen mellan vad som är 
verkligt och overkligt. Kan ni se ett upptagande som den här planeten får detta år relaterat särskilt till 
detta? Kan ni precisera den mänskliga verkligheten eller finns det någonting utanför vårt eget sinne 
som ni kan hålla fast vid och som kan vara livlinan som tar oss bortom kvicksanden av vårt eget 
sinne? Det här är frågan att fundera på det kommande år. Ni som är de spirituella människorna, är så 
klart, som alltid de som går främst. Om ni inte inser detta, hur förväntar ni er att resten av 
befolkningen kan göra det? Hur förväntar ni er att resten av befolkningen kan följa er, om ni inte 
vandrar i en särskild riktning? Vad kommer de att följa om ni inte har en bestämd riktning? Med det 
här i tankarna, önskar jag tala med er om ett särskilt fenomen som jag skulle vilja kalla ”feelgood 
spirituality.” 

Detta är del 1……..fortsättning följer 
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