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Gud inom Dig 

Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som hälsar er idag, som alltid i 

tacksamhet för ert sällskap och er uppmärksamhet. Jag Älskar er, Kära Hjärtan. Det ger mig 

en sådan värme i hjärtat att kunna vara er till hjälp idag. Idag tänker jag tala om det som ligger 

nära era hjärtan, det som för evigt finns nära er, inom er och omkring er, och det är er Stora 

Gudsnärvaro. Jag säger nära era hjärtan, Mina Kära, för det är där er Gudagnista vistas, det är 

där den delen av er vistas som är gjord till Guds avbild, den trefaldiga flamman i ert hjärta, er 
Gudomliga Gnista som aldrig slocknar. 

Var och en av er bär denna i sitt hjärta, var och en av er på Jorden. Oavsett vad yttre utseende 

och handlingar än kan säga om personen, så flimrar Guds låga därinne. Det är just denna 

gnista av Gudomlighet som innebär att ingen man, kvinna eller barn är bortom räddning – 

ingen man, kvinna eller barn är ond – ingen man, kvinna eller barn är mörk. Det spelar ingen 

roll hur långt en människa kan ha fallit ner i mörker och gått mörka vägar så är hon aldrig 

förlorad, för Gud finns alltid inom henne och Ljuset därinne bär alltid på möjligheten att 
tändas igen. 

Kom ihåg detta, Du Kära, när du reagerar på det ogudaktiga i en persons handlingar, tankar 

eller ord – kom ihåg den här Sanningen, denna person är också en Gudagnista precis som du 

och lägg din uppmärksamhet på detta. Fäst din uppmärksamhet på hans Gudagnista och andas 

in liv i den när du går förbi honom eller när ni samtalar. Håll tillbaka dina dömande tankar, 

eller se dem flyta förbi och bry dig inte om dem. Det som är viktigt, Kära hjärtan, är var ni 

placerar er uppmärksamhet. Om du väljer att placera din uppmärksamhet på det som du 

upplever som negativt, på de negativa aspekterna hos en person, hos dennes personlighet, ord, 

gärningar och handlingar, så förstärker du helt enkelt dessa egenskaper. Du lägger 

bokstavligen till energin från den tankeformen, handlingen eller orden, du utökar deras kraft 

och genom den Universella Lagen om Attraktion kommer mera av samma vara att omgående 
visas för dig från samma varelse. Ja, vi manifesterar omedelbart! 

Kära Hjärtan, det för inte något gott med sig om du fäster din uppmärksamhet på de mindre 

gynnsamma aspekterna hos en person. Välj "den breda vägen", den trevliga vägen, livets 

soliga sida och välj att fokusera på enbart det positiva. Om det inte finns något att se eller 

höra, fokusera då din kärleksfulla uppmärksamhet på Gudagnistan inne i personens hjärta, 

underblås flammorna med din Kärlek och se vad som händer. Magi. Observera när personen 

förändrar sitt uppträdande, eller helt enkelt slutar prata och går, eller ännu bättre, du kan se 

personen le och lysa upp inifrån och se på hans förundran över var den sköna känslan kom 
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ifrån. Människor kan till och med se på dig med misstroende och undra vad det är som du 
"har" och var de kan få tag i det! 

Pröva det idag, Ni Kära. Om du känner dig särskilt modig, prova på någon eller i någon 

situation som du vet är utmanande för dig. Kom ihåg att först jorda dig med ett djupt heligt 

andetag ända ner i fötterna, in i Moder Jord och förbli centrerad i din egen storhet innan du 
sätter igång. 

Mina Modiga och Kära hjärtan, var ni placerar er uppmärksamhet är av största vikt för det kan 

inte bara förändra resultatet av ett samarbete med en annan människa, det kan förändra 

resultaten för hela er planets yttre värld. Vill du få slut på kriget? Lägg din uppmärksamhet på 

en fredlig värld. Vill du få stopp på den extrema fattigdomen? Placera din uppmärksamhet på 

en välmående global ekonomi. Vill du få stopp på svälten? Placera din uppmärksamhet på den 
rikliga tillgången på allting, på en rättvis handel och en blomstrande planet. 

Om du kan få en person att le kan du förändra världen. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR 

Lord Emanuel och Himlen på Jorden är er. Lägg er uppmärksamhet här. Jag älskar er, Jag 
välsignar er och Jag tackar er. 
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