
1	  
	  

Swedish	  

	  

Budskap med Visdom och Inspiration 

1 1  mars 2014 

Du kommer inte att misslyckas 	  

(You Will not Fail)	  

Mina Kära, JAG ÄR här, jag kommer faktiskt inte så direkt som jag skulle vilja, men för 
närvarande är detta så bra som det kan bli, just nu. Kära Hjärtan er upplevelse här och nu 
beror väldigt mycket på hur villiga ni är att ha tillit och släppa taget. Hur nära dig jag kan vara 
i det här ögonblicket beror helt på dig och hur mycket du tillåter dig själv att ha tillit och 
släppa taget och ta emot det som finns här för dig i detta ögonblick. Du kära, ta ett andetag 
och var medveten om att fastän de här orden som du läser kommer genom en budbärares 
kropp, ÄR JAG med dig, var medveten om att JAG ÄR Lord Emanuel och JAG ÄR här 
tillsammans med dig nu. 

 Dessa budskap är kodade för att du ska kunna ta emot mig djupare än du skulle kunna på 
egen hand. Ta ett djupt andetag, Min Kära, och jag kommer att vara med dig. Fortsätt andas in 
genom näsan, en lång inandning med Ljus och andas ut genom munnen, en lång utandning 
bestående av all densitet och alla dagens tankar. 

 Mina Kära, väldigt många av er gör nu detta varje gång ni läser dessa ord och skördar redan 
stora belöningar i era personliga liv. För dem av er som tycker om den energi och visdom som 
finns i orden men ännu inte helt fördjupat er i upplevelsen, för det är en upplevelse, Mina 
Kära, inte bara platta ord på en sida, ja, för dem av er som ännu inte fullt fördjupat er, och det 
är inget fel i det, var medvetna om att varje individ har en suverän fri vilja att göra som den 
vill och Allt Är Gott. Men om du fortfarande tvekar till att dyka djupt, uppmanar jag dig nu 
kärleksfullt att dyka huvudstupa in i den här upplevelsen, där Allt Som Är är att ta emot 
oändlig Kärlek. Dyk ner i Kärlekens Oändliga Hav som nu finns här för dig. Låt min energi 
förstärka den här känslan åt dig så att du inte hyser något tvivel om vad som finns tillgängligt 
för dig i varje minut under varje dag om du bara vill låta det vara på det sättet. 

 Dyrbara Hjärtan, väldigt många av er fortsätter att gå igenom frisläppandet av er densitet. 
Det innebär i själva verket att en massa smärtsamma och utmanande saker kommer och går i 
era liv, och det kan tyckas som om livet blir värre, mer kaotiskt och oförutsägbart och mera 
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en kamp. Mina Kära, ni måste förbli starka i vetskapen om att det kommer att passera, även 
om det känns som om det fortsätter och fortsätter och det inte finns något slut. Lita på mig 
när jag säger att du kommer att vara igenom den här tillväxtfasen och vara ute på andra 
sidan snabbare än du kanske tror. Dessutom kommer du att vara så full av vördnad inför den 
perfektion och det under som sker för att komma ihåg all den kamp du gått igenom. 

 Och kom ihåg den utsökta fjärilens kraftfulla visuella demonstration. Glöm aldrig den till 
synes omöjliga kamp som det är för den varelsen att bli fri från sin kokong och glöm inte den 
styrka den får genom sin kamp. Och det viktigaste av allt, glöm inte det magnifika då fjärilen 
kommer ut. Glöm inte skönheten, det perfekta, lättheten och den grace med vilken fjärilarna 
tar sin första flygtur upp, upp och bort från den kamp som befriat dem. 

 Din kamp kommer att bli ett flyktigt minne som kommer att blekna och tona bort tills den för 
alltid är förlorad och konsumerad i den Eviga Glömskans Hav, där alla onödiga saker, alla 
minnen, ord, gärningar och handlingar som inte varit gynnsamma för din tillväxt kommer att 
smälta bort. Glömda för evigt. 

 Min Kära, kom ihåg detta när du går igenom den sista spridningen av din gamla densitet, 
den som har hållit dig i slaveri under miljontals år. Detta säger jag inte för att distrahera dig, 
men du måste känna allt som finns att känna när det lämnar dig. Annars kommer det att förbli 
inlåst i ditt fysiska jag. Min Kära, svårt som det är, måste du känna allt det där medan det 
lämnar din varelse för alltid. Använd inte den kommande Lycksaligheten till att skyla över 
eller måla över det som är verkligt och som du måste möta. Var bara medveten om att 
Lycksaligheten finns längre fram, närmare än du tror. 

 Faktum är att många av er kommer att inse att det inte finns något enkelt sätt. Det finns ingen 
genväg, och du måste möta verkligheten och du måste möta det som på oräkneliga olika sätt 
kommer upp hos dig. Andas och var stilla i detta. 

 Var även medveten om att du är den starkaste av de starka. Jag vet att många av er förstår 
detta nu, för du känner det. Du känner din Allsmäktiga styrka, jag vet att du gör det. Ni har 
alla haft stunder då ni vidrört denna kraft och styrka. Du finns inte här av en slump och om du 
visste vad du har åstadkommit för att komma hit skulle du veta lika väl som jag att din Seger 
är garanterad. 

 Du är den modigaste av de modiga, den starkaste av de starka. Moder-Fader Gud gör inga 
misstag och du valdes för detta uppdrag av en oändlig intelligens som aldrig misstar sig. 

Gå framåt, mina modiga, gå framåt. Du är närmare än du tror. Andas in det nu, känn det, Min 
Kära. Ta emot min styrka om din egen håller på att sina. Du är Segerrik. Detta är mitt löfte till 
dig. JAG ÄR Lord Emanuel och vi kommer inte att misslyckas. Gud välsigne dig. 

 JAG ÄR ännu inte borta. Jag ber er, ta er bara ytterligare några minuter för att vara stilla och 
ta emot mina välsignelser till er. Jag tackar er. Det är en ära att tjäna er, mina Älskade. 

Förmedlat av Gillian Ruddy. 
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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 

 


