
Sananda, 20 januari 2014 

Via John Smallman 

Ert uppvaknande från illusionen, från den overklighet i vilken ni till synes har varit försjunkna i under 
eoner, är nära förestående.  

Det finns bara EN! Ni vet det, även om många av er har problem med att ta till sig den kunskapen, 
denna djupa inre kunskap. Gud, vår Fader, Källan till allt som är och i vilken allt inryms, bara ÄR. 
Och Källan är oändlig, utan begränsningar – det finns inget bortom, bara inom, som varken har början 
eller slut, det bara ÄR, alltid, överallt. Det är ofrånkomligt, oundvikligt, ständigt stödjande allt som 
existerar i kärleksfull acceptans, aldrig dömande, bara omfamnande och omslutande i det eviga 
Kärleksfältet. 

Det finns absolut ingenting ni behöver eller kan göra för att vara värdiga i Guds ögon. Han skapade er 
perfekta och uppenbarligen kan ni omöjligt överträffa det, så sluta därför med att undra, tvivla och i 
allmänhet försöka beveka Gud, för Han skapade er till Sin like. Allt som Han skapar är till Hans like, 
eftersom allt finns inom Honom. Bara öppna era hjärtan och ta emot överflödet av Kärlek som ni alltid 
är omsvepta av, och släpp tvivlen, oron och ångesten som ni plågar er själva med och kom ihåg att ni 
är evigt och gudomligt älskade och omhändertagna. 

Det är dags att vakna upp ur drömmen, mardrömmen – en illusion som har gett er så mycket onödig 
smärta och lidande. Ni valde att genomgå en upplevelse av separation genom att bygga upp ett 
inbillat tillstånd som uteslöt Gud. Det kunde inte bli annat än imaginärt, overkligt, för om ni verkligen 
är separerade från Gud så finns det ingenting – inget medvetande, ingen medvetenhet, inget liv, ingen 
Kärlek – och det är bortom möjligheternas gränser. Ni är alla ständigt säkra och trygga i er Faders 
kärleksfulla armar, och det är det som oföränderlig betyder. 

Kärleken är evig, oföränderlig. Livet är en aspekt av Kärleken precis som medvetandet, som 
medvetenhet, vakenhet, det tillstånd ni håller på att återvända till. Ni lämnade det aldrig, men ni slöt 
era ögon och låtsades att ni lämnade det, och nu håller ni på att öppna ögonen och upptäcka att ni 
fortfarande är precis där ni var när ni stängde dem, Hemma i er Faders famn. Glädjen i att veta vilka 
ni är, vilka ni verkligen är, håller på att för alltid ta bort den ändlösa smärtan och det lidande som 
illusionen till synes har insvept er i under så många eoner. Ni har kollektivt valt att vakna och kasta 
av er illusionen, och det är det som är på väg att hända – ert uppvaknande från illusionen, från den 
overklighet ni till synes har varit försjunkna i under eoner, är nära förestående! 

Den prakt som väntar er är obeskrivlig. Er uppstigning till Verklighetens strålande Ljus kan inte 
uppskjutas längre. Ni måste vakna upp ur drömmen och in till Verklighetens imponerande 
underverk, ert sanna och enda Hem, känt av mänskligheten som Himlen, Paradiset, Edens 
Lustgård, Nirvana, Shamballa och en mängd andra namn. Och Det finns inom er, alltid. 

Att vakna är att avtäcka er verkliga identitet som Ett med Källan i ett tillstånd av evigt flödande frid 
och harmoni, där individuella viljor förenas med Guds Vilja och erkänner sig själva som värdefulla 
aspekter av Guds Vilja. Och det erkännandet ger er glädje, total och fullständig glädje - en känsla som 
överträffar allt ni någonsin har upplevt, en visdom bortom det tänkbara och en frid som förhärligar och 
avslöjar en oändlig mängd möjligheter till kreativa tillfällen, som ni kan engagera er i. Tänk på all 
konst som finns tillgänglig för människan och som tillför skönhet och förundran till er omgivning. De 
är ingenting i jämförelse med de möjligheter som väntar er när ni vaknar. 

Begränsning är en del av illusionen, ett tillstånd där svårigheter och ogenomförbara handlingar verkar 
hämma och hindra nästan alla era kreativa insatser, oavsett hur inspirerande och önskvärda de kan 



tyckas vara. Många av er uppnår tillfredsställelse, ibland otrolig tillfredsställelse, genom att övervinna 
svårigheter, problem, konflikter och motgångar när ni strävar efter att nå de mål som andra har satt 
upp, eller som ni har satt upp för er själva. Men anta att den energi ni lägger ner på att göra det, 
istället användes till era kreativa och konstnärlig koncept – kan ni föreställa er hur givande det skulle 
bli? 

Att sträva och kämpa har i sig blivit ett kreativt vågspel för er, som har fördunklat ert medvetande av 
ett blekt och avlägset minne av Verkligheten. Ni hedrar de som lyckas, särskilt där många andra har 
försökt och misslyckats – och det är snällt, medkännande och generöst – men det orsakar också 
smärta, lidande och förtvivlan hos dem som har misslyckats. 

För att utkämpa krig framgångsrikt måste dessa ”dygder” uppmuntras och hedras, så som de har blivit 
i eoner. Men krig i sig kan aldrig bli framgångsrikt, såsom er världs historia har visat mycket tydligt, 
gång på gång. Illusionen uppmuntrar lidande och låtsas belöna det. De som hedras glöms fort bort, 
såvida de inte fortsätter att sträva mot nya framgångar, och deras belöningar är ofta svåra 
kroppsskador som begränsar dem när de fortsätter på sin mänskliga livsväg. Och som bortglömda 
hjältar har de mycket tid att reflektera över den roll de har spelat, och ofta upptäcker de att de inte har 
varit helt ärliga mot sig själva, även om de har gjort sitt yttersta för att behaga dem som 
kommenderade eller befallde dem, och hade gjort sitt bästa för att stödja och beskydda dem ”i sitt 
team eller de som var på deras sida”. 

En del tar till sig denna insikt och lär sig att tjäna mänskligheten, men många är överväldigade av 
bitterhet och en intensiv känsla av att deras liv har varit en oförlöst serie av katastrofala 
misslyckanden. Så är det naturligtvis inte. Varje mänskligt liv, oavsett hur orättvist och förfärligt det 
kan tyckas ha varit, har i det långa loppet medfört väsentliga förändringar i ert tankemönster och i er 
tro. 

Alla era mänskliga kulturer, raser, filosofier, religioner och andra organisationer – de politiska -, 
sociala - och affärsvärldarna – håller sig med konfliktskapande övertygelser och värderingar som de 
sedan försvarar, uppmuntrar, övertygar och faktiskt försöker påtvinga er, och dessutom kräver de att ni 
ska uppvisa attityder och beteenden som ”förväntas” vara för allas bästa. Det är de inte, beroende på 
att de är konfliktskapande och splittrande. 

Ni är alla bara alltför väl bekanta med uttrycket ”söndra och härska”, och ändå, när det används i det 
specifika syftet verkar ingen lägga märke till det - förrän det är för sent! Det är en lömsk form av svek 
som har använts om och om igen på en i grunden intet ont anande eller omedveten majoritet av en 
icke vald elit, vars ständiga och oföränderliga avsikt är att bibehålla eller öka sin makt över 
mänskligheten. 

Aldrig mer. Kollektivt har ni valt att vakna upp från illusionen, och det är skrämmande för dem som 
kontrollerar er, därav de ständigt ökande försöken att införa fler nya lagar för att ytterligare inskränka 
individens rättigheter (söndra och härska) i syfte att upprätthålla nationens säkerhet från 
terroristattacker vilka, om de inte kraftfullt förhindras, kommer att förstöra den. Och rädslan har så 
ivrigt uppmuntrats av alla former av nyhetsmedia, att många känner sig så hotade och osäkra att de 
skulle stödja nästan vilken föreslagen åtgärd som helst som skyddar dem mot dessa starkt uppfattade 
men overkliga hot. 

Ni är alla suveräna varelser skapade i Kärlek för att leva i evighet, och de som vill fortsätta att stödja 
och behålla illusionen gör sitt yttersta för att förhindra er från bli medvetna om ert oföränderligt 
gudomliga arv och öde. Gå till ert inre och be om hjälp och Kärlek av dem som ständigt vakar över 
er i de andliga världarna, och öppna er sedan för att ta emot det. Släpp alla era tvivel och all er oro, 
de är helt grundlösa, eftersom ni alla är gudomliga varelser vars uppvaknande är garanterat. Att tro 
något annat är att stödja illusionen och alla rädslor och all oro som den uppmuntrar. 



Överlämna er till Sanningen om Guds oändliga och outtröttliga Kärlek för er när ni dagligen går till er 
inre säkra fristad, ert inre rum där ”frid som övergår allt förstånd” väntar på er när ni förbereder er för 
uppvaknandet till Verklighetens strålande Ljus. 

Er kärleksfulla broder, Jesus. 
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