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Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som hälsar er denna underbara dag. Är 
den inte helt enkelt underbar, Ni Kära? Ta er ett ögonblick för att verkligen andas in livet, 
andas in allt som är gott. Tänk på en sak som du är tacksam för denna dag och andas in den 
tacksamheten, låt den fylla hela din varelse och andas ut varje spänning eller negativ tanke du 
kanske har som flyter igenom ditt sinne. Var medveten om att JAG ÄR med dig i denna stund. 
Var medvetna om att ni aldrig är ensamma i något ögonblick, Kära Ni. Aldrig. 

Det här kan vara ett svårt koncept att få grepp om och något som kan orsaka inre konflikt och 
frustration under de dagar då du helt enkelt inte kan tro att det är sant. De dagar när alla bevis 
pekar mot att stödja "sanningen" att du är ensam – de dagar när du tror att du inte kan stå ut 
med mer, de dagar då du är trött på det här livet och på mänsklighetens vägar, de dagar då du 
känner dig missförstådd eller då inga på denna jord förstår dig eller ser ditt hjärta. Under 
dessa dagar kan bevisen vara så överväldigande att orden "du är aldrig ensam" ibland inte ger 
någon tröst alls. 

Min Kära, när du är helt förankrad i den fysiska världen och totalt överväldigad av densiteten 
och det kollektiva medvetandet kan det vara mycket svårt att tro på att du aldrig är ensam. När 
du känner dig fysiskt separerad från de högre dimensionerna, när du inte kan se eller höra oss, 
kan det vissa dagar ta all din styrka och tillit för att inte bli tröttkörd och sårad och inte känna 
dig övergiven och hjälplös. 

Mina Kära Hjärtan, djupt inom er alla, förankrad i själva kärnan av ert väsen finns en tro att 
Gud övergav er. Många av er kom för att uppleva oräkneliga utmaningar under detta livet, 
många av er kom för att uppleva mycket hårda förhållanden under det här mycket speciella 
livet för att grundligt "rensa i garderoben", för en möjlighet till ökad tillväxt under denna 
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exempellösa tid. Men den här gången är kärnan i alla dina erfarenheter, i allt som utspelar 
sig i den här livstiden, övergivenhet. Var och en av er kommer på en viss nivå att uppleva 
känslan av total övergivenhet. Detta kommer upp för att behandlas inom er alla, så att ni 
äntligen kan bli klara och fria från den inre övertygelsen att er Fader-Moder Gud övergav er. 

Mina Kära, Gud övergav er aldrig. När ni föll i onåd (the Great Fall from Grace), kom 
mänskligheten genom sin egen ”vanskapelse” (miscreation) så djupt in i den 3:e dimensionen 
att er förening med Fader-Moder Gud nästan helt förlorades. Allt som återstod var det lilla 
flimret av Ljus i ert hjärta – Gudagnistan som flimrar inom er alla. Guds Ljus blev kvar men 
er förening och därmed förnimmelsen av Enhet, tröst, frid och harmoni förlorades. I smärtan 
och förvirringen och under årtusenden har det itutats i mänsklighetens kollektiva medvetande 
att en vred Gud övergav sina egensinniga barn. Denna otroligt smärtsamma känsla av 
isolering och avvisning återstår att helas inom er alla. 

Mina Kära, många av er känner denna smärta nu, eftersom den kommer upp för att släppas 
och omvandlas tillbaka till Ljuset. Vid en tid när ni förväntar er känna Enhet, kan många av er 
känna sig mer isolerade eller i mer smärta. Detta medan dualitetsmedvetandets sista 
dödsryckningar verkar försätta era personliga världar i mera kaos när gamla mönster bryts ner 
och gamla förbindelser bryts upp, allteftersom allting som inte tjänar er faller bort. 

Ni Kära, nu är det dags att helt acceptera att er Fader-Moder Gud aldrig övergav er. Fader-
Moder Gud lämnade en liten bit av Allt Som Är inom dig. Din Individuella Stora 
GudsNärvaro, JAG ÄR, detta JAG ÄR har alltid varit med dig, väntande, väntande på att du 
ska vända dig mot Ljuset och titta upp och leta inom dig efter din tröst, efter din frid, din 
harmoni och inre styrka och vägledning för att kunna navigera i denna till synes 
komplicerade och hårda yttre värld. 

Min Kära, när känslan av ensamhet än övervinner dig, när du känner att det inte finns någon 
annan människa som kan trösta dig, se inåt, var medveten om att din stora GudsNärvaro JAG 
ÄR alltid har varit med dig och låt den trösten sjunka in, den villkorslösa kärleken och 
förståelsen, outsäglig uppskattning och vägledning. 

Släpp in din stora GudsNärvaro JAG ÄR i total acceptans om att du aldrig blir dömd och att 
du är älskad och uppskattad bortom ord, släpp in din stora Gudsnärvaro JAG ÄR varje dag 
och du kommer att veta, du lämnas utan någon tvekan om att du aldrig är ensam. Detta är mitt 
löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel. Jag kommer att vandra tillsammans med er varje steg, om 
ni tillåter mig. 

Överföring genom Gillian Ruddy. 
  Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. 

Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag  

den Allmänna upphovsrätten till detta budskap  

Översättare: Inga och Cagga Levander 

 


