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Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att hälsa på er idag. Och 
det är ännu en fin dag på er Moder Jord, ännu en dag fylld med löften och möjligheter. Ännu 
en dag då ni kan skriva er historia, ert livs historia. Jag undrar vilken berättelse ni skriver 
idag, Ni kära. Blir den densamma som igår? Och dagen innan? Eller blir det en ny dag fylld 
med nya äventyr och nya vägar? Vill du ha ett liv med äventyr och spänning eller vill du ha 
ett lugnt liv i frid och avskildhet eller vill du skriva berättelsen om ditt liv dag för dag 
beroende på hur du mår just den dagen eller vill du skriva din berättelse bit för bit beroende 
på hur du känner dig i stunden? 

 Känner ni att ni kan, Ni Kära? Är ni fria att skriva er egen berättelse? Fader-Moder Guds 
ursprungliga avsikt för er, Mina Kära var att födas in i den fysiska världen för att uppleva allt 
som den fysiska världen har att erbjuda. Varje livstid, varje inkarnation är noggrant 
genomtänkt och en plan för en del erfarenheter som ni vill uppleva läggs på plats före 
inkarnationen. I den fysiska världen var planen att er anslutning till Fader-Moder Gud skulle 
vara tillräckligt tydlig för att ni skulle få vägledning från högre världar och från Fader-
Moder Gud, så att era utvalda erfarenheter kunde utspelas i det fysiska. Men det är något 
mycket speciellt med er erfarenhet på Jorden i och med att planeten Jorden är en planet med 
fri vilja. Detta innebär att så snart ni föds in i den fysiska världen, är ni, Mina Kära, 
suveräna Väsen med fri vilja. 

Fader-Moder Gud önskade total frihet för sina barn, frihet att uttrycka sig, frihet att skapa, 
friheten att vara vem som helst och vad som helst i varje givet ögonblick. 
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Mina Kära, är ni fria? Kan du vakna på morgonen och bestämma vilken berättelse du ska 
skriva i ditt livs kapitel i dag? För det är exakt så som Fader-Moder Gud avsåg att ni skulle 
leva. Detta är hur och varför Moder Jord skapades, för att stödja era liv på det här sättet. 
Moder Jord skapades för att ge er en frikostig Edens lustgård, ett Gudomligt utbud av alla de 
ting som ni skulle behöva i överflöd. Gratis. 

Fader-Moder Gud avsåg inte att ni skulle vara tvungna att arbeta för sådana grundläggande 
saker som mat, husrum och vatten. Dessa är Heliga gåvor från er Fader-Moder Gud och de 
tillhandahålls i ett frikostigt och fantastiskt utbud. Mångfalden med färg, smak, storlek, form, 
struktur hos allt som Moder Jord levererar till er är så man häpnar. På den här Välsignade 
Jorden tas alla era behov om hand. Varenda själ på denna Välsignade Jord har ett Guds utbud 
av allt som ställs till förfogande för dem. Moder Jord gavs till mänskligheten som ett 
frikostigt paradis, i vilket man kunde leka, skapa och uppleva den fysiska världens 
underverk. Detta är Himmelriket på Jorden och det är detta som ursprungligen avsågs för 
er, Ni Kära. 

Och trots allt som hänt sedan dess, trots den uppenbara bristen på resurser, trots den grå 
betongen i era städer, trots det smutsiga vattnet och de förorenade haven, trots allt det som 
verkar vara fel på den här Jorden, har ni, Mina Kära, fortfarande kraften att vakna upp på 
morgonen och besluta er för vilken berättelse om ert liv ni ska skriva just den dagen. 

Trots hur det kanske ser ut för dig, kan ingen annan skriva din berättelse. Trots det du kanske 
lärt dig att tro på, kan ingen och inget kontrollera dig. Pengar kan inte kontrollera dig, föda 
kan inte kontrollera dig, era regeringar kan inte kontrollera er. Ni föddes fria och ni kommer 
att dö fria och det är er Gudagivna rättighet att leva i total frihet, precis som ni behagar mellan 
er födelse och er död. 

Mina Kära, era ledare och era regeringar har skapat en värld åt er som förslavat er. Men ni 
kan inte skylla på era ledare eller era regeringar eller de mörka för detta, därför att bara du kan 
kontrollera ditt sinne eller låta ditt sinne kontrolleras. På någon nivå ger ni er tillåtelse till 
detta. 

Mina Kära, det är dags att komma ihåg att ni är fria. Bara rädslan håller er på knä och under 
andras kontroll och under pengarnas kontroll. Så Ni Kära, vilken underbar berättelse ni 
kommer att skriva i er bok om livet idag! Kommer du att vara hjälten/hjältinnan? Kommer du 
att vara den ädla och vänliga själen, kommer du att fyllas med Kärlek och vandra genom din 
dag i Skapelsens underverk? Tänker du låta Universum visa dig magin hos sin invecklat 
sammanvävda natur, vilken kommer att utvecklas framför dig medan du går genom livet? 
Kommer du att vara det vänliga ansikte och de leende ögon som kommer att lysa upp någons 
dag? Kommer du utföra någon slumpmässig vänlig handling mot en intet anande person du 
älskar eller kanske mot en fullständig främling? 

Mina Kära, ett liv med spänning och äventyr, med sagor och romantik väntar på er. Låt inte 
andra skriva din berättelse, den är din och du är fri att vara den du vill vara. Våga vara de 
magnifika Skapande Väsen som ni är med all den Guds Kärlek, Visdom och Kraft, och 
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Himlen på Jorden kommer att bli Er. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag 
ser ert episka äventyr utvecklas, mina tappra Ljuskrigare. Jag är med er varje andetag ni tar. 

Förmedlat av 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  

Tidigare budskap, se:  

www.lordemanuelmessages.com 

Kontakta oss:    

info@lordemanuelmessages.com 

Översättare: Inga och Cagga Levander 

   

 


