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Budskap med Visdom och Inspiration 

18 februari  2014 

Var sti l la och medveten om att JAG ÄR Gud 	  

(Be	  Still	  and	  Know	  that	  I	  AM	  God)	  

 JAG ÄR här, JAG ÄR kommen. Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel, som är 
här för att vara med er denna fina dag. Hur mår era hjärtan denna dag? Hur finner detta 
meddelande dig? Oavsett vad du känner, Min Kära, andas med mig nu, djupt, djupt, djupt ner 
i magen, en lång inandning med Guds Ljus som aldrig sviker och andas ut all täthet, alla 
bekymmer, alla tankar om dagen, allt ansvar, alla tankar om identitet, låt dem alla flöda ut ur 
dig i utandningen. Upprepa detta, Min Kära, så många gånger som du känner dig vägledd att 
göra det, vilket innebär att du gör så många gånger som känns rätt för dig och känn en 
utrensning genom varje andetag och känn vid varje utandning en avslappning hos kropp och 
själ. Nu, Kära Hjärtan, förknippar vi ofta avslappning med ett tillstånd av sömnighet. Jag 
skulle vilja få bort den här tanken hos er och ber er tänka på en avslappning som mera 
betyder uppmärksamhet. Föreställ dig vid varje utandning att allteftersom du slappnar av 
blir du MERA vaken. MER levande. MER uppmärksam. MER medveten. Så där ja, mina 
Dyrbara Hjärtan, det där känns så bra! 

 JAG ÄR med er, Ni Kära, just nu. Tro inte något annat. Ta dig tid att känna min närvaro 
bredvid dig, dock är detta för dig. Känn min värme, min tröstande närvaro och mitt hjärta, 
som lyser all sin kärlek direkt till dig. För ni är verkligen så dyrbara Ni Kära. Var och en av 
er. 

 Var medvetna om detta och känn det inom er. 

 Så ofta uppslukas ni av den yttre världen, av det som händer, av det som inte händer, det 
mörka styret, politiken i den yttre världen, lidandet. Så mycket av er tid går åt till det där, Ni 
Kära, eftersom ni är medvetna om den större bilden och väntar er stora förändringar vilken 
minut som helst. Men det är en distraktion, Mina Kära, alltför ofta distraheras ni bort från det 
faktum att ni är värdefulla själar, så värdefulla, så älskade och så omhuldade. 

 Stanna upp, Mina Kära, nu, om så bara under den tid ni läser dessa ord, bara sluta, håll den 
yttre världen på avstånd och KÄNN er storslagenhet. Släpp in den genom kronan på huvudet. 
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Föreställ dig att du bär en vacker krona av din egen design, känn den på huvudet och låt 
Ljuset från ovan flöda in i din kronas inre ring högst upp på huvudet. Andas in det, släpp in 
det. Detta är DU, Min Kära, tillåt DIG SJÄLV att låta det flöda in i dig medan du sitter i 
stillhet, ge tillåtelse till den storheten, den kraften, den Kärleken, det Ljuset. Låt det flöda in i 
varje cell av din kropp ända ner till tårna och ut i fingertopparna. Du är Allsmäktig, tro inte 
något annat och hys inga tvivel. Känn det nu! 

 Det är utifrån detta ni fungerar, Mina Kära, det är härifrån ni kliver ut i den här världen. 
Lämna aldrig ditt hus förrän du har nått denna nivå av förening, storslagenhet och kraft. Detta 
är den du verkligen är! Det är från denna plats av styrka, beslutsamhet och absolut Kärlek som 
du möter den yttre världen. 

 Vad har du att oroa dig för utifrån denna plats? Kan du känna potentialen? Kan du känna 
förändringspotentialen från denna plats? Känns det som att allting är möjligt? 

 Låt mig nu förstora den här känslan för dem av er som kanske inte kan släppa in den fulla 
effekten av mina ord och min energi. Var nu stilla och släpp in Ljuset. Låt mig förstärka det åt 
dig, andas, andas, andas! 

 Var stilla och var medveten om att JAG ÄR Gud. 

 Släpp in dessa ord och gör deras innebörd verklig för dig. 

 Jag kommer nu att dra mig undan, Mina Kära, och jag ber er att förbli i stillhet så länge ni 
känner er manade. Och jag kommer att hjälpa dig att fylla dig med Guds Ljus som aldrig 
sviker. Detta är mitt löfte till dig. JAG ÄR Lord Emanuel. Du är ett gränslöst Väsen med en 
oändlig potential. Detta är Sanningen. Gud välsigne er, Dyrbara Hjärtan. Var medvetna om er 
egen Sanning. 

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. 

Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och 

möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på 

websidan nedan: 

Donationer mottas med tacksamhet 

Tidigare budskap, se: 

www.lordemanuelmessages.com 

Kontakta oss: 

info@lordemanuelmessages.com	  

Översättare:	  Inga	  och	  Cagga	  Levander 
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