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Denne artikkelen er et utdrag fra
forfatteren Neale Donald Walsch
blog på Internet. I bloggen har
han svart på et spørsmål fra en leser angående profetiene rundt år
2012. For mer info om forfatteren
besøk: www.nealedonaldwalsch.com
Artikkelen er oversatt av Susanne
Helgesen - www.tobeone.no

Kjære Neal
Har du noen gang hørt om profetiene angående 2012? Det har du
sannsynligvis…
Personlig har jeg siden i fjor blitt
konfrontert med ﬂere kilder (mennesker, bøker, artikler…) som omhandler de ”antatt” globale endringene som skulle skje fra det året og
fremover, basert på maya, vediske
og egyptiske astrologiske tekster..
Bør vi ta dette alvorlig eller er det
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hele bare noe som ”kan komme
til” å skje? Hva tror du?
Jeg kom ”tilfeldigvis” over en
artikkel om ”indigo- og krystallbarn” i går (dette er allerede fjerde
gang jeg hører om disse spesielle
barna). Den fortalte (igjen) at vår
planet kommer til å bevege seg fra
tredje til fjerde, og til og med til
femte dimensjon takket være deres
inntreden i vår vakre verden. Året
2012 ble imidlertid ikke nevnt…
Problemet er at noen kilder snakker om forferdelige katastrofer
(bl.a. om forskyvning av polene).
Selv er jeg tilbøyelig til å være
mer optimistisk! Kan du komme
med dine synspunkter på dette temaet?
Tusen takk
Namaste. Kjærlige hilsninger og
klemmer
Jessica La Dryada
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Kjære Jessica
Alt i verden – alle fremtidige hendelser – faller inn i kategorien noe
som ”kan komme til” å skje. Fremtiden skapes alltid i nåtiden. Hvordan? Og av hvem? Av oss, Jessica.
Av våre tanker, ord og gjerninger.
Så kan du jo spørre: Hvordan er
det da mulig for synske og andre
å komme med så nøyaktige forutsigelser? Det er et godt spørsmål,
for mange av de aller beste synske
personer kommer faktisk med forbausende nøyaktige prognoser for
fremtiden.
Det første som er viktig å forstå for
å kunne svare på dette spørsmålet,
er livets og tidens sanne vesen. Vi
må forstå at tid ikke eksisterer og at
livet er evig. Det vil si at det forsetter i det uendelige i Nåets Evige
Øyeblikk.
Det andre vi må forstå, og som kun
kan forstås innenfor sammenhengen av det ovennevnte, er: Alt som

noen gang har skjedd, skjer nå og
noen gang kommer til å skje, skjer
i dette øyeblikket. Fordi dette øyeblikket er det eneste øyeblikket
som eksisterer.
Det tredje som er nødvendig å
forstå er at livet er en erfaring av
uendelige potensialer. Det vil si at
alle ting som overhodet kan tenkes
å skje er inkludert. Ingen mulighet er utelatt. Hvis du kan tenke på
det, så eksisterer det. Det er grunnen til at du kan tenke på det.
Det ﬁnnes ikke noe slikt som en
opprinnelig tanke. Alle tanker er
en erindring. Hver eneste idé er et
minne.
Hørte du det? Du må høre det! Du
må åpne dine ører, åpne ditt sinn og
høre det hvis du skal forstå det mest
mystiske aspektet av selvet livet.
Det jeg sa var…
Alle TANKER er en ERINDRING.
Hver eneste IDÉ er et MINNE
Det faktum at du kan tenke på
noe er et tegn på at det allerede
har skjedd. Det har oppstått i Nåets Evige Øyeblikk. Din tanke
er det som gir deg erfaringen fra
det. Hvor rik din erfaring er, avhenger av hvor ofte du tenker på
det og hvor oppriktig. Oppriktig
tanke – det vil si tanke forsterket
med følelse – er det som bringer en
spesiﬁkk del av evigheten til deg.
Det er slik du velger hva du ønsker
å erfare fra det Uendelige Hav av
Potensialer.
Bare de som søker kunnskap om
dette forstår det. Bare ekte mestere
bruker det.
På en planet med individer hvor
den kollektive bevissthet er svært
høy, er disse individenes fysiske,
mentale og emosjonelle erfaringer
helt annerledes enn her på jorden.
Vi er en svært primitiv rase av individer. Vi er en svært primitiv art
som først nå til fulle forstår våre
evner, og de mulighetene disse evnene gir oss.
Vi er alle kreative individer, Jessica. Alle sammen. Vi ble skapt
i Guds bilde og likhet – og Gud er

Skaperen. Det betyr at VI er også
skapere. Vi er i vårt eget mikrokosmos, det Gud er i sitt makrokosmos. I vår lille verden er vi det
som Gud er i hele verden – og i alle
verdener som eksisterer.

LEREDE skjedd – nøyaktig slik de
har blitt beskrevet (husket) av de
som har vært i stand til å ”se inn
i fremtiden” (les: ”se inn i Himmelen” eller ”se inn i ALT SOM
ER”.)

Egentlig er vi ikke skapere i det hele
tatt. Sannheten er at det er umulig for oss å skape noe som helst.
Dette fordi alt som en gang var, er
nå og noen gang vil bli allerede er
skapt. Det eksisterer allerede. Det
er en del av Himmelen. Det er Det
Som Er. Vi skaper derfor ingenting
når vi manifesterer noe. Vi minnes bare, det vil si at vi setter det

Spørsmålet er ikke hvorvidt hendelsene i 2012 kommer til å skje eller ikke. Spørsmålet er om dette er
den utgaven av 2012 VI VELGER
Å ERFARE.

”Spørsmålet er ikke hvorvidt
hendelsene i 2012 kommer til
å skje eller ikke. Spørsmålet
er om dette er den utgaven
av 2012 VI VELGER Å
ERFARE.”
sammen igjen på en spesiﬁkk måte
– delene av Det Hele.
Tenk på det på denne måten: Vi
setter tilbake bitene i det kosmiske
puslespillet. Det magiske ved dette
puslespillet er at alle bitene passer
sammen uansett hvordan vi ﬂytter
på dem.
Forstår du det? Det kan bli den
mest betydningsfulle forståelsen

”Ikke la verden bli skapt
for deg grunnet mangel
på alternativ. Ikke la den
erfaringen du har fra den
kollektive virkeligheten bli
pådyttet deg av andre. Spill
din viktige rolle i skapelsen
av vår morgendag.”
i hele ditt liv. Det er nødvendig å
strekke seg ut i uendeligheten for
å ta tak i en slik tanke, se den og
være i stand til å holde den innenfor vår begrensede bevissthet. Vi
må utvide vår bevissthet til uendelige proporsjoner for å kunne fatte
en slik idé.
Så Jessica, JA – alle hendelsene i
2012 KOMMER TIL Å SKJE. Og
de vil skje nøyaktig slik de har blir
forutsagt. Dette fordi de har AL-

Vi kan velge hvilken som helst utgave av året 2012 vi måtte ønske.
Vet du det Jessica? Når du vet det
vil du endelig forstå Guds storslagenhet, livets underverk og herligheten i hvem du virkelig er.
Jeg setter stor pris på deg Jessica
– for at du stiller meg dette fantastiske spørsmålet. Nå min kjære:
Gå ut og skap den verden du ønsker å erfare. Ikke la verden bli
skapt for deg grunnet mangel på
alternativ. Ikke la den erfaringen
du har fra den kollektive virkeligheten bli pådyttet deg av andre.
Spill din viktige rolle i skapelsen
av vår morgendag.
Hvordan? Ved å bruke skaperverktøyene Gud har gitt deg: tanke, ord
og handling.
Alt jeg har beskrevet her Jessica, er
del av det jeg kaller Den Nye Spiritualitet. Det er en ny måte å forstå
på, og å leve selve Livet. En ny
måte å forstå Gud på. En ny måte å
forstå oss selv og hverandre på, og
hvem vi virkelig er.
Denne forståelsen er ikke egentlig
ny Jessica. Den har eksistert siden
tidenes begynnelse. Men den er
”ny” for oss i forhold til den delen
av evighet/uendelighet vi kaller
”her og nå”. Dette er Den Nye Spiritualiteten og den utvidede forståelsen jeg ønsker å bringe ut til hele
menneskeheten. Hjelp meg Jessica. Hjelp meg å gjøre dette slik at
vi sammen kan forandre verden.
Ønsker du å vite hvordan du kan
bli mer direkte involvert i denne
store oppgaven Jessica, så gå til:
www.TheGroupOf1000.com
Jeg elsker deg til evig tid.

•

(Bla om og les mer om The Group of 1000!)
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