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Swedish 

 

Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration  
4 mars 2013 

Att Acceptera Sig Sjä lv  

Jag hälsar er, mina kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att tala med er i dag. JAG 
ÄR här, JAG ÄR med er. Känn min närvaro, var stilla och känn. Ni är älskade övermåttan, 
Kära Hjärtan, släpp in den Kärleken nu, när ni läser dessa ord, låt den, låt den, låt den komma 
in. Ta ett djupt andetag, Kära Hjärtan, känn er förbindelse med er Moder Jord. 

Idag är det en litet ovanlig dag, idag gör jag ett avsteg från den normala förmedlingen av min 
visdom. Jag ber budbäraren att ge er en åkallan, en invokation. Mina Kära, om ni aldrig 
tidigare stött på något sådant, är en invokation något som du själv uttalar för att åkalla hjälp 
från den Uppstigna Världen eller från Fader-Moder Gud eller vart du än riktar din åkallan. 

Att åkalla Guds kraft in i ditt liv är ett kraftfullt sätt att skapa förändring i ditt liv. De ord 
du uttalar är mäktigare än du inser just nu. De är en energivibration och de går ut i 
Universum och fångas upp och bedöms genom sin intensitet och styrka, vilken i sin tur 
styrs av avsikten och känslan hos den person som skapar orden. Den här vibrationen som 
går ut i Universum besvaras. Det du ber om ges till dig, men bara i exakt motsvarighet till den 
energi som sändes ut. Svaret som ges tillbaka till dig rider på energin hos de ursprungliga 
orden eller tankarna. 

Mina Kära, energin på er planet stiger för varje dag. Därför ökar den energi som finns 
tillgänglig för er. Den energi som ni kan utnyttja växer för varje dag. Detta innebär i 
verkligheten att ni blir allt starkare MedSkapare i detta Universum, vilket innebär att era 
tankar och era ord "är rena knockout-slaget" mot vad de var förra månaden, förra veckan, till 
och med igår. Det du tror, säger, känner eller gör, bär på en större "vikt" om man så vill. Så, 
mina kära, det är viktigare än någonsin att ni bemästrar era känslor, att du blir Mästare i din 
värld, i din personliga värld och som ett kollektiv på er planet. Det är viktigt att du bemästrar 
(Master) dig själv. 

För att kontrollera det som du ”ger ut" i världen måste du bemästra dig själv, din upprördhet, 
dina reaktioner, dina känslor. Detta är en gradvis process som blir lättare och lättare med 
tiden. Med hjälp av de ökande energierna på planeten och med all den hjälp ni får från ovan, 
kommer det att bli en snabbare process än den annars skulle vara. 
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Mina Kära, det första steget till självmästerskap är en total Acceptans av sig själv. Detta är 
fundamentalt på vägen mot Mästerskap. Detta är den grundförutsättning som allt annat byggs 
på. Du måste acceptera ALLTING om dig själv, även det du skäms för, det som du inte vill att 
någon i den här världen ska veta – inklusive de delar av dig själv som du hellre skulle dölja 
från världen av rädsla för att du inte är värd att älskas om du skulle vara tvungen att exponera 
dem. Det är just dessa saker om er själva som jag ber er lära er att älska och acceptera. 

Kom ihåg Mina Kära, Gud vet allting om dig. Du kan inte dölja något för Fader-Moder Gud 
och det finns ingenting som du kan göra som kan stoppa Kärleken från din Fader-Moder Gud. 
Ingenting. Guds kärlek till dig är utan villkor. Gud accepterar er helt, mina Kära Hjärtan, 
totalt. Och detta är hur du måste hitta kärleken till dig själv – med total acceptans. Ingenting 
du säger, gör, tror eller känner kan vara fel. Handlingar som du kan ha gjort i det förflutna kan 
vara missriktade, men de är aldrig fel. Du gör alltid det bästa du kan med den information som 
finns tillgänglig för dig. 

Självaccepterandet gör att allting flödar obehindrat genom dig. Det är när vi anser våra 
känslor vara fel som vi blockerar dem, förtrycker dem och börjar forma om oss till något vi 
inte är. När vi börjar låta vår upprördhet, våra tankar och känslor löpa genom oss, blir flödet 
fullt av lätthet och nåd och våra känslor överbemannar oss då inte längre eller får oss att spåra 
ur när det gäller vilka vi faktiskt är. Och istället för att slå på oss själva med alla våra inre 
fördömanden är vi fria att tänka de tankar vi vill tänka. Vi är fria att välja att tänka och säga 
de ord vi vill säga, de ord som är produktiva och positiva och skapar den harmoniska värld 
som vi alla vill leva i. 

I början av det här budskapet lovade jag er en invokation. Detta är mycket kraftfulla ord, 
som när de uttalas av er med känsla och med fokus på hjärtat kommer att föra er i linje med er 
Stora Gudsnärvaro JAG ÄR .... Säg nu tillsammans med mig:  

  

JAG ÄR Uppståndelsen och Livet 

JAG ÄR Guds Ljus som aldrig försvagas 

JAG ÄR Guds Kärlek som alltid är den Segrande 

JAG ÄR en öppen dörr, som ingen människa kan stänga 

JAG ÄR Vägen, Sanningen och Livet 

  

Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel, er stora Gudsnärvaro väntar på er, dyrbara 
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  
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Tidigare budskap, se:  

www.lordemanuelmessages.com 

Kontakta oss:    

info@lordemanuelmessages.com 

Översättare: Inga och Cagga Levander 

 


