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Ditt  Verkl iga Jag  

(The Real You) 

Jag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att vara med er idag. Hur 
mår ni? Hur känner ni er egentligen? För jag vet redan, Ni Kära, JAG ÄR med er, JAG ÄR 
med er och jag kan känna hur ni mår, men jag frågar er för att ni själva ska ta till er den 
informationen. Nu kan det tyckas lite löjligt att jag frågar er om hur ni mår så att ni själva kan 
ta reda på det. Men det är ett ganska bra sätt det där, Ni Kära. För ofta vet vi inte hur vi 
egentligen mår eftersom vi inte tar oss tid att KÄNNA efter hur vi mår. Hur ofta träffar du 
någon på gatan, i butikerna, i snabbköpet och frågar dem: "Hur mår du?" Och hur ofta hör du 
"Fint"?! Detta är ett typiskt samtal på gatan eller i stormarknaden .... "Hur mår du?" .... "Fint, 
hur mår du?" ....... "Oh, bra" ....!!! Och vad som sedan brukar följa är en ytlig berättelse om 
detta, och kanske litet skvaller eller annat, men vanligtvis blir det en berättelse utan någon 
känsla. Så, Mina Kära, jag frågar er ”hur mår ni idag?”, så att ni kan svara mig med all 
ärlighet så gott ni förmår, så att ni kan komma åt vad som verkligen händer med er just nu. 

 Ta dig en stund, blunda och som jag alltid ber dig, ta några djupa andetag för att förena dig, 
och finn den där stillheten inom dig. Från den här platsen har du tillgång till all den intelligens 
du behöver för att veta vad som pågår inom dig just nu i nuet. Från den här platsen av stillhet 
kan du känna din känslokropp, din fysiska kropp, din mentala och din eteriska kropp. 
Tillbringa litet tid på var och en av dessa existensnivåer bara för att se vad du hittar. Du kan 
bli förvånad över vad du hittar, kanske hittar du inte någonting, vilket innebär att du inte kan 
känna något och allt är bra. 

  

Mina Kära, så snart ni lär er hur ni ska få tillgång till intelligensen hos ert Väsen, ert 
mänskliga Väsen, är nästa sak att bli medveten om din bedömning, hur du bedömer ditt 
tillstånd. När du börjar få tillträde till och blir medveten om de olika nivåerna inom ditt väsen, 
kommer du att lägga märke till att det som följer med den här medvetenheten är en sträng av 
tankar och värderingar kring det du hittar. Vi bedömer sorg vara negativ, ilska som negativt 
och vi bedömer lycka som positivt. Vi bedömer känslan att vara energirik och levande som 
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positiv och att känna sig stel och trög som negativ. Lägg bara märke till dessa saker och 
betrakta inget som fel. 

 Mina Kära, som jag meddelat tidigare gör vi alla bedömningar och det är OK, det tillhör den 
mänskliga naturen. Tricket är att inte ge någon kraft till dem. Så första steget är att bli 
medveten om dina bedömningar av dig själv. Börja lyssna till den kritiska rösten i huvudet, 
men fånga upp den och fråga dig själv, är detta sant? Var lekfull och lättsam och gör till ditt 
mål att bara vara betraktaren av hela denna myriad av "saker", som sker inom dig. 

 Du Kära, detta är avgörande för accepterandet av dig själv och accepterandet av var du 
befinner dig nu. Du kan inte gå vidare i livet förrän du kan acceptera och vara nöjd med var 
du befinner dig nu. Även om det innebär att du inte är helt färdig och sund eller om du är 
deprimerad eller lider av någon sjukdom, psykisk sjukdom, eller om du har ett jobb som du 
hatar och som hela tiden drar ner dig. Även om du inte är nöjd med alla delar i ditt liv, så är 
det så viktigt att du tar en ärlig titt på var du befinner dig just nu. Tills du gör detta och 
accepterar detta och älskar var du befinner dig, kommer du inte gå framåt, eftersom innan du 
vet var du är kan du inte göra några förändringar som kommer att vara eller ha någon varaktig 
inverkan på ditt liv. 

 Det är dags att bli verkliga (to get real), Mina Kära Hjärtan, med allting men framför allt med 
er själva. För när du vet och är medveten om hur du KÄNNER, då har du tillgång till känslan 
och kan ta ansvar för den och agera utefter den. Innan dess är du bara ett hjälplöst offer för 
livet, öppen för de yttre krafternas kontroll vilka håller dig borta från att leva ett liv i frihet. 

 Mina Kära, erkänn hur du känner dig, hävda att DIN erfarenhet på den här sköna Jorden är 
din egen. Uttryck vad du känner, det är här din styrka ligger. Ingen kan förneka dina känslor 
för de är dina egna, de tillhör dig och du har rätt att uttrycka hur du känner om varenda sak 
som påverkar dig på den här välsignade Jorden. Bli medveten om hur du verkligen känner, 
erkänn den känslan och uttryck den inför världen. Här ligger din styrka. Detta är mitt löfte till 
er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er så väldigt mycket, Mina Modiga Hjärtan. 

Förmedlat av Gi l l ian 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 

 


