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Kraven i era dagliga liv kan bli väldigt intensiva 

 I de andliga världarna kan vi klart och tydligt höra er önskan om att ert uppvaknande ska ske NU. 
Och precis som ni, ser vi också entusiastiskt fram emot dess nödvändiga och snara ankomst. Det är 
ingen tvekan om att för många av er känns det som den har varit på väg i all evighet men aldrig 
kommer, men just det faktum att den inte verkar komma är bara en del av den illusoriska omgivning 
som ni lever era mänskliga liv i. 

Ändå är vetskapen om detta inte någon större tröst, då det verkar som ni måste fortsätta uppleva både 
problem och det lidande som denna illusion trycker ner er i. Idag vill jag försöka höja er energi då ni 
fortsätter att hålla ert Ljus högt och den extremt kraftfulla avsikten att mänskligheten ska vakna ur sin, 
till synes ändlösa och ofta väldigt smärtsamma dröm. Ert uppvaknande är garanterat, det har faktiskt 
redan hänt. Ni fortsätter bara att vara omedvetna eftersom ni har blivit så fästa vid det kroppsliga liv 
som människor, som ni upplever i illusionen. 

 Detta mänskliga liv kan verka väldigt äkta, och många av er har djupa underliggande rädslor av att ni 
upphör att existera utan era kroppar. Och känslan för döden råder på planeten eftersom den verkar så 
slutlig, så definitiv. Väldigt få är tillräckligt medvetna om de andliga världarnas verklighet som skulle 
övertyga och lugna dem om att livet är evigt, och att den mänskliga döden bara handlar om att ställa 
av ett fordon som har tjänat väl men inte längre är nödvändigt. 

 Faktum är att genom alla tider har de flesta människor blivit extremt fästa vid den skenbara 
verkligheten av sina kroppar och förnekar effektivt den verklighet som väntar när man glädjefullt 
återupptäcker den vid uppvaknandet. Ja, många hävdar att de har en speciell religiös övertygelse, att 
de tror på Gud, att de omfamnar andlig tro, och att de tror på liv efter döden, men lever oftast inte som 
om det hade någon som helst betydelse eller var viktigt. 

Generellt sett är det för att illusionen som ni kollektivt har byggt upp och behållit, verkar ännu mer 
verklig och relevant än tanken på evigt liv, vilket verkar vara oförutsägbart och förhoppningsvis långt 
borta. För majoriteten kvarstår illusionen som lockande och frestande då de fortsätter att hoppas kunna 
skapa ett bättre liv inom den, och tanken på döden lockar inte. 

 Ni, vägvisarna och Ljusbärarna, finns på Jorden för att hjälpa till att föra fram minnet av sanningen 
och kunskapen om ert andliga ursprung, och därmed ert eviga andliga öde, till alla som ni interagerar 
med under denna livstid på jorden. Alla människor VET i sitt inre, sitt hjärta, sin själ, att de är 
oskiljaktiga delar av Gud och som kollektivt valt att med mycket visdom och stöd uppleva ett väldigt 
tillfälligt och illusoriskt förkroppsligat liv för att ta del av och dela de erfarenheter de har. 

Dock, resultatet av att anta den utmaningen, och det är verkligen en utmaning, är att de är på Jorden 
med bara minimal tillgång till minnena om sin sanna natur. Att leva som människor med full tillgång 
till er sanna natur som gudomliga varelser, oskiljaktiga från er Källa, skulle vara omöjligt eftersom 
människans sanna natur är separation och er gudomliga natur är Enhet. Enhet är allt som existerar, 
separation är en illusion, så att vara människa är därför att bli inpackad i ett illusoriskt eller icke 
existerande tillstånd. 

Under tiden ni lever som människa och upplever det tillstånd av separation som det medför, är det 
extremt svårt för er att greppa och förstå det faktum att mänskligt liv är en illusion. Det är en alltför 
hotande tanke för era begränsade sinnen att försöka förstå och göra det förståeligt. Ni söker 



konsekvent mer tillfredsställelse i era jordiska liv, men ni hittar den aldrig. Det kan inte bli någon 
tillfredsställelse i ert jordeliv förutom vid upptäckten av att det är overkligt och att ni är gudomliga och 
eviga varelser tillfälligt vilse i illusionens dimma, vilken snart kommer att skingras. Och ni kommer 
inte att misslyckas att göra den givande upptäckten. 

 Genom att gå inåt och envist söka inre frid kan ni och kommer ni att skingra illusionen, men det är 
också viktigt att ni under tiden inte låter er oroas av världsliga bekymmer. Det sker så ofta att 
människor försöker meditera eller gå inåt för att finna frid, men störningar i deras mänskliga 
vardagsliv kräver ständig uppmärksamhet, vilket kan få dem att känna sig oförmögna att fortsätta. 
Vardagslivets krav kan vara väldigt intensiva, personliga och splittrande, och det kan verka som om ni 
är de enda som kan lösa problemen och att ni dessutom MÅSTE lösa dem, helst omedelbart. Dock, om 
ni tittar tillbaka på era liv kan ni klart se att många saker som var väldigt viktiga då faktiskt inte var så 
viktiga ur ett större perspektiv. 

Eftertänksamhet är väldigt avslöjande, då det visar på hur ni om och om igen har felprioriterat. Påminn 
er själva om detta när ”jag borde” på er ”att göra lista” blir övermäktigt, och försök att stryka 
majoriteten av det som står på den listan. Era sanna prioriteringar är att hedra er själva genom att ge 
er lugna stunder dagligen för att få lite frid, och öppna under den tiden upp er själva och ta emot och 
känn den Kärlek som omsluter er varje sekund. Dela sen den Kärleken med vem ni än interagerar med. 
Detta är den mest inspirerande och upplyftande sak ni kan göra för er själva, och ni kommer att bli 
belönade genom de förbättringar som kommer att uppstå i era relationer, och även relationen till er 
själva. 

 När ni tar er dagliga stund att gå inåt, blir er första sak ”att göra”, upprepa er avsikt att känna den 
Kärlek som omsluter er, och påminn er själva sen om att ni är värdiga den Kärleken och att det är er 
rätt och Guds vilja för er att få uppleva Den. Rensa sen era sinnen från ovidkommande saker och 
bekymmer så gott ni kan, och förvänta er att känna Guds Kärlek till er. 

Även den minsta lilla ökning av känslan av inre frid som ni upplever är Guds Kärlek som omfamnar 
er, så öppna upp er för den och tillåt den att intensifieras. Detta är er stund att få slappna av i er sanna 
natur tillsammans med Honom. Stunden kommer inte att stanna kvar hela tiden, men ni kommer aldrig 
att glömma den och ni kommer veta att Guds Kärlek finns för er, alltid. Detta kommer att ge er 
styrkan, beslutsamheten och entusiasmen för att fortsätta hålla ert Ljus högt då ni rör er ännu närmare 
stunden för mänsklighetens oundvikliga uppvaknande.  

Med så mycket kärlek, Saul.  
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