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Via John Smallman 

 När ni tittar på nyhetsrapporterna i de traditionella medierna, kan ni inte undvika att bli medvetna om 
de enorma förändringar som sker över hela världen. För att deras rimliga krav ska bli hörda, erkända 
och diskuterade istället för undertryckta och ignorerade, så vägrar folket i många länder att fortsätta 
acceptera den auktoritära kontroll och det förtryck som deras så kallade ”demokratiska” regeringar 
försöker tvinga på dem genom polis och militär. 

Dagarna av kontroll och förtryck är över. Människor vill bli hörda, de vill inte längre bli avfärdade av 
ursäkter, för att tålmodigt vänta tills de nuvarande nästan oöverstigliga problemen som regeringar står 
inför ska bli nöjaktigt behandlade, eftersom de ser att dessa ursäkter – ekonomiska kriser, terrorhot, 
extremt väder, oregerliga fackföreningar etc. – är samma gamla ursäkter som upprepas varje gång 
befolkningen kräver att de verkliga problemen som gäller dem ska diskuteras och lösas. 

Politiker försöker alltid behålla sina maktpositioner och sin auktoritet, liksom ägare och chefer inom 
industrin och även tjänstemän som är anställda av regeringar. De som har makt och inflytande 
försöker alltid öka den, och deras påståenden om att de agerar med de bästa intentioner för dem som 
valde dem, eller de som arbetar under deras myndighet, är väldigt sällan sant. Illusionen uppmuntrar 
individer att utnyttja varje situation för att själva tjäna på den genom att förstärka sitt grepp om makt 
och inflytande, oavsett konsekvenserna för dem som de regerar eller har auktoritet över. Och det 
greppet om makt och auktoritet är extremt osäkert och behöver ständigt stöd och skydd. 

Alla regeringar är auktoritära och siktar på att ställa en del av befolkningen mot varandra, så att de kan 
rättfärdiga auktoritära metoder och beteenden. Det är bara det att en del av är dem långt mer skräniga 
än andra och utsätter sig på så sätt för dömanden, och ofta fördömanden av sin mindre indiskreta 
grannar. Politik, som ni upplever den i illusionen, handlar om skuld och skam för att avleda 
uppmärksamheten från de problem som verkligen behöver lösas till förmån för varje individ. Och 
naturligtvis finns det de regeringar som är i linje med era egna övertygelser och attityder. 

Men Kärleksflödet kommer snabbt att förändra det, och medvetenheten om behovet av förändringar 
för hur mänskligheten lever på planeten och hur miljarder invånare behandlas och hur själva planeten 
behandlas, växer dagligen. Om ni kunde se resultaten ni uppnår med era kärleksfulla intentioner, 
skulle ni bli riktigt förvånade. Men i ert starkt begränsade medvetandetillstånd är det oerhört svårt för 
er att till fullo uppskatta vad som faktiskt händer över hela världen, eftersom de traditionella medierna 
som vanligt fokuserar på stridigheter, konflikter och katastrofer, därför att i eoner har det varit det som 
intresserat mänskligheten. 

Den Nya Tidsåldern, som precis har börjat dagas, är en ålder i vilken omsorg om andra är lika viktig 
som att ta hand om sig själv. Och det är den här nya inställningen som driver på de förändringar som 
så många av er kom till Jorden för att genomföra, och som ni så intensivt har bett om under alla era 
liv. Ni kommer inte att bli besvikna. 

Var noga med att fokusera på de bra saker som sker runt omkring er, ofta till synes små, obetydliga 
saker, och påminn er själva om att ingenting är obetydligt och att varje kärleksfull tanke, ord eller 
handling alltid har långtgående effekter. Fortsätt sedan med att bestämma er för att vara kärleksfulla i 
varje ögonblick när ni tar in de viktiga förändringarna som ni har väntat på, och för vilka ni valde att 
vara på Jorden nu för att hjälpa till med att genomföra. 

Ni har alla en enorm inverkan på mänsklighetens attityder genom era pågående uppvisningar av 
kärlek i handling, och det finns inte en chans att klockan kommer att kunna vridas tillbaka. Kärlek 



översvämmar planeten och ingenstans går den att stänga av. Mänsklighetens kollektiva avsikt är att 
ersätta rädsla med kärlek, och den kollektiva avsikten förverkligas alltid. 

Under de här sista timmarna av stridigheter, konflikter och lidande, fortsätt att hålla ert individuella 
ljus högt, för det håller på att bli allt ljusare och mer intensivt. Närhelst ni är med om en händelse, 
interaktion eller ett utbyte som är kärleksfullt (och det kommer att hända allt oftare), bekräfta det och 
den person som gav upphov till det, hedra det och gläds sedan åt att förändringarna som ni kom till 
Jorden för att hjälpa till att genomföra, håller på att hända mitt framför ögonen på er, ögonblick för 
ögonblick, och de går inte att stoppa eller återkalla. 

Varje tanke, ord eller handling som varje individ tar för att ytterliga stärka och etablera denna nya era, 
intensifieras enormt av det Gudomliga Kärleksfältet som stödjer er i varje ögonblick av ert liv. 
Kärleksfältet är som en jättelik magnet som alla dras till, eftersom ni är skapade ur det och håller på att 
dras tillbaka in i dess kärleksfulla famn. Ju närmare ni kommer – och ni rör er hela tiden närmare det – 
desto mer oemotståndlig och starkare blir dess dragningskraft, därför att ni och det är en och samma, 
och ni är på väg Hem. 

Er kärleksfulla broder, Jesus 
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