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Hälsningar ni kära som läser dessa meddelanden. Vi ser er som elever som studerar sanningen, 
redo att utvecklas och växa mer. 
 
Det är mycket Ljus nu som manifesteras på Jorden och snart kommer ni att märka resultatet av 
det. Förvänta er inte att alltid se stora överväldigande händelser, utan bli mer observanta på de 
många små förändringar som händer dagligen – oväntade medvetna ord av några politiska eller 
andliga ledare, ett vänligt ord mellan främlingar eller en ökning av dem som väljer att hjälpa till 
att rädda försvunna, misshandlade och skrämda djur. 
 
Varje uttryck av Ljus (villkorslös Kärlek) som ges till världen, till alla levande varelser eller till 
varandra, ökar energin i helheten. Även när ni inte tycker om varandra är det ert jobb att i tysthet 
erkänna varandras gudomlighet, och det är på så vis ni övar er i villkorslös Kärlek, eftersom 
Kärlek är insikten hos någon som inte har för avsikt att bli någon annans dörrmatta.  
 
Idag vill vi diskutera verklighetens och illusionens energi, eftersom så många blir förvirrade när 
de läser andlig litteratur som säger att världen är en illusion, när livet tycks så verkligt och ofta 
så smärtsamt.  
 
Eftersom ni är ett uttryck av Källan är ni också skapare, och har under många livstider skapat 
utifrån ett tredimensionellt medvetande av dualitet och separation. Dessa upplevelser är mycket 
vekliga i det medvetandetillståndet – smärtan känns, olyckor händer, sjukdomar, brist och 
begränsningar är mycket tydliga och verkar vara det som livet på Jorden handlar om. Många 
religioner fortsätter i sin okunnighet att lära ut att människans belöning kommer att delas ut i 
himlen och inte på Jorden, och att Jorden är menad att vara en plats för lidande. 
 
Buddhas ursprungliga läror, som lär att världen är en illusion, har missförståtts av dem som 
inte är tillräckligt andligt utvecklade för att förstå dem. Detta resulterade i att många helt enkelt 
inte gjorde någonting, utan tyckte, att om en baby svälter spelar ingen roll, det är ändå bara en 
illusion. Det är inte världen och alla levande varelser som är illusionen, det är människornas 
föreställning om världen som är illusionen. Det är en viktig punkt i det andliga medvetandets 
pågående utveckling.  
 
Eftersom ni är skapare mina kära, skapar ni från ert eget medvetandetillstånd och det ni upplever 
är baserat på det. Skapar ni upplevelser som manifesterar dualitet och separation eller skapar ni 
upplevelser av Ljus och Kärlek? Många kommer att reagera på detta uttalande och känna ilska, 
men vi ber er att ta med er detta och fundera på dessa ord. De som trivs med att vara ”offer” 
kommer inte längre att kunna skylla sina problem på andra, och det kommer att orsaka att många 
reagerar med ilska och obehagliga känslor. Det är en inrotad men oriktig tro i 3D att andra är 
ansvariga för ens liv – problem såväl som framgångar. 
 
När ni ser andras lidande förstå då, att vad ni bevittnar är manifestationen av okunnighet 
skapad genom tron på dualitet och separation. Dessa kan förekomma i oändligt varierande 
uttrycksformer och ofta reflektera den individuella energin av en som fortfarande håller fast (och 
därmed drar till sig) något från ett tidigare livs upplevelse. Denna energi kan tydligt visa sig här, 
eftersom individen nu är tillräckligt utvecklad för att frigöra och rensa ut det.  



 
Bra eller dåliga upplevelser reflekterar helt enkelt den opersonliga naturen av det 
tredimensionella trossystemet, eftersom de som lever i okunnighet ofta är utlämnade till någon 
tro, som kanske flyter runt därute i det universella mänskliga medvetandet. Vet att goda 
upplevelser inte är mer andliga än dåliga – båda är begrepp i den andliga verkligheten. 
 
När en andligt studerande börjar förstå dessa sanningar, kan det resultera i en viss förvirring om 
hur man förväntas reagera på lidandet i världen. Denna medvetenhet betyder inte att man inte kan 
hjälpa andra och innebär heller inte att man inte ska göra något, utan betyder att vi måste erkänna 
verkligheten bakom det som händer.  
 
Ni förstår, det Gudomliga Medvetandet, vilket är allt som finns (allestädes närvarande) skulle inte 
kunna manifestera Sig Själv som splittring, oenighet, disharmoni – hur skulle den Ende (Allt som 
Är) kunna delas? Illusionen är människans okunniga förståelse för det Gudomliga, som ser 
Gud som en slags människa i himlen och förser Honom med egenskaper av gott och ont – 
begrepp framvuxna ur livstider av okunskap om sanningen.  
 
Allt som omfattas av det Gudomliga Medvetandet är en lag, och dessa egenskaper manifesteras 
ständigt. Det finns bara ETT MEDVETANDE, Enhetsmedvetandet, och det är GUDOMLIGT 
MEDVETANDE, men hos den ouppväckta människan är det medvetandet betingat av 
trosföreställningar om dualitet och separation, som i sin tur manifesteras genom denna betingelse. 
Till exempel, de självgående och självförsörjande egenskaperna från Källan som visar sig för 
människan som mat, kläder eller annat som behövs, men när det tolkas genom ett medvetande 
fyllt med olika övertygelser om dualitet och separation, kommer denna Gudomliga egenskap 
ibland att manifesteras som tillräckligt och vid andra tillfällen som icke tillräckligt – det perfekta 
uttrycket för dualitet. Det Gudomliga Medvetandets oändliga visdom och intelligens kommer att 
uppenbara sig genom ett medvetande programmerat av dualitet och separation, eftersom en del 
människor är mycket smarta och kloka och andra precis tvärtom. 
 
Vi rekommenderar er inte att skrika ”hurra” och kasta bort alla era mediciner eller sluta ert arbete 
medan ni tänker ”Gud är allt, allt annat är illusion.” Vi säger att om dessa sanningar ger eko inom 
er, då är ni redo att införliva dem i ert medvetande. När något obehagligt eller till och med 
mycket skrämmande dyker upp i era upplevelser, kommer ni nu att kunna se på det mer 
opersonligt och fråga er själva: ”Vad är det jag tror på som får mig att känna så här, eller varför 
manifesterar jag det här. Vad är sanning?” 
 
I denna process får det aldrig finnas skuld eller självanklagelse för begångna misstag eller 
fördömande, för det är helt enkelt evolutionsprocessen ni upplever, och gör ett bra jobb med 
den. Ni håller på att lära er vilka ni verkligen är och sedan leva utifrån det, vilket är anledningen 
till att ni befinner er på den här resan.  
 
Var medvetna om att mycket som kanske är obehagligt i era liv vid den här tiden, helt enkelt är 
energi från tidigare livstider, som ni nu är redo att rensa – fysiskt, emotionellt och mentalt. 
Många upplever problem de trodde att de redan hade bearbetat, eller som de från början aldrig 
ens hade. Dessa problem kommer fram nu för att bli synade från en högre nivå och frigöras. 
Dessa problem speglar möjligheter för er att undersöka era trossystem. Många har blivit vägledda 
att ta bort negativa eller positiva energetiska strängar som binder dem till människor eller platser, 
eftersom allt som ger resonans med det som är avklarat måste frigöras. Allt som fortfarande ger 
resonans med gamla avslutade energier, kan hålla er fjättrade till det förflutna. Negativa 
problem som kommer fram nu, tjänar till att flytta alla utvecklade själar till djupare nivåer av 
förståelse och förmågan att släppa allt i kärlek och tacksamhet. Detta i sin tur medför en ny syn 



på världen med nya ögon.  
 
Kom alltid ihåg att Verkligheten är, var och alltid kommer att vara en Enhet, och den Enheten 
styrs och hålls för evigt på plats genom lagen. Det är därför det inte finns någon död. Skulle 
det Gudomliga kunna dö? Rädsla för döden är en av de tyngsta känslorna som behöver 
frigöras och släppas.  
 
Karaktären av tredimensionella upplevelser är att alla vaknar upp till sanningen oavsett yttre 
framtoning. Det var aldrig meningen att Jorden skull sjunka så djupt ner i dualitetens och 
separationens täta energier, men det skedde, och trots det vaknar nu många och blir starka och 
kraftfulla varelser – värdiga mycket beröm och gratulationer. Försök att inte bli missmodiga, 
kära ni, för ni gör det ni kom hit för att göra och ni gör ett bra jobb. 
 
De av er som läser dessa meddelanden är mer än redo att göra det arbete som krävs. Det 
kommer att komma en tidpunkt där de flesta av de yttre schismerna helt enkelt kommer att 
försvinna, eftersom det inte längre kommer att finnas energi för att manifestera dem, och det 
är så världen förändras. Allteftersom fler vaknar upp till sanningen och börjar leva utifrån ett 
upplyst medvetande, kommer de yttre manifestationerna att anta en mer perfekt och högre form. 
Det är därför ingen kan komma och rädda världen för er mina kära, det måste bli det upplysta 
medvetandet hos de många som manifesterar en ny värld, och det är precis vad som händer 
mycket fort just nu. 
 
Försök att inte lägga energi på de negativa världsproblem som ni hör om på era nyheter. 
Mycket av det är en manifestation av gamla avslutade energier, eftersom många länder i världen 
fortfarande håller fast vid en stor del av dem, vilka är mycket täta energier från det förflutna –
platser med krig och mycket lidande. Skicka villkorslöst Ljus till alla människor och platser. 
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