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Budskap med Visdom och Inspiration 

18 mars 2014 

Opåverkad 	  

(Untouchable) 

Jag hälsar er, Ni Kära. Det är jag, Lord Emanuel, JAG ÄR här, jag kommer till er idag. I dessa 
dagar är det en kamp att komma igenom till er. Detta är utmanande tider för er alla och 
budbäraren går igenom sina egna prövningar och vedermödor liksom även sitt dagliga liv, 
som för närvarande är något kaotiskt. Men JAG ÄR här! Och JAG ÄR så tacksam över att få 
vara här. Jag kommer alltid att komma igenom. Liksom ni alla är den här budbäraren väl 
förberedd för sitt aktuella jobb. Precis som ni alla, är det ingen slump att du finns här och 
läser dessa budskap. Jag känner er alla personligen och ni har alla er roll att spela, oavsett om 
ni nu är medvetna om den rollen eller inte. Hys inget tvivel om det, ni har alla en viktig roll 
att spela i den stora utvecklingen (unfoldment) i dessa tider. Liksom den här budbäraren kan 
även du och du klarar dig igenom dessa utmanande tider. En del av er går igenom stora 
förändringar och stora dramer utspelas. Några av er går igenom små olägenheter som inte 
verkar ha något slut, vilket gör livet ganska otrevligt. En del av er är fysiskt nedslitna och 
några av er känner alltsammans på en gång. 

 Mina Kära, var så säkra, ni är alla kvalificerade för just det arbete som ni befinner er i. Ni är 
alla mer än kapabla att stå emot allt som livet för med sig till er – ja, det är ni. Mina Kära, ta 
ett djupt andetag och förena er nu djupare med mig. Ett djupt andetag in genom näsan och ut 
genom munnen flera gånger – så mycket som känns bekvämt för er och tillräckligt för att ni 
ska känna er stilla och lugna och att all dagens stress har andats ut ur er. 

 Släpp det alltihop, det är bara du och jag, var bara medveten om din andning. Låt alla 
bakgrundsljud bara få dig att slappna av mera och så småningom tona bort. Min Kära, JAG 
ÄR med dig nu, fortsätt inte förrän du är helt säker på det, att du vet bortom allt tvivel att JAG 
ÄR med dig. Och andas. Andas in den Kärlek som finns runt omkring dig, som om den går in 
genom huden. Ta emot, ta emot, ta emot allt det som finns tillgängligt för dig i det här 
ögonblicket. Du är omgiven av ett Gyllene Ljus, andas in det genom varje por i din hud och 
andas in det i varje cell i din kropp. 
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 Mina Kära, en del av er glömmer hur motståndskraftiga ni är. Några av er ger efter för allt 
som bombarderar er just nu. Många av er är medvetna om det mörkas taktik, men ibland är 
inte detta till er fördel, utan till deras. För kunskap är makt bara när ni inte låter den 
förvandlas till rädsla. Det mörkas tillvägagångssätt fungerar bara därför att ni ännu inte 
insett er fulla kraft som suveräna mänskliga varelser. För många av er återstår det 
fortfarande att ta tillbaka er kraft. Många av er har ännu inte deklarerat för ert egna 
Gudajag att ni inte längre accepterar att vara förslavade. 

 Medvetenhet om mörk kontrollteknik kan vara ett hinder när detta tolkas som att det är 
oundvikligt att det påverkar dig. Mina Kära Hjärtan, det är inte sant. På något sätt är de inte 
rädda för att du vet om vad de håller på med, hur de dagligen tar ner dig på tusen olika sätt för 
att hålla dig tyst, inte fungerande och sovande. Kunskap är bara makt om du därefter vidtar 
åtgärder eller gör någonting för att förhindra det dagliga bombardemanget. 

 Stå i din kraft, Du kära, och förklara så att hela Universum hör det, att du inte kommer att 
kontrolleras av någon kraft utanför dig själv, genom inblandning från något annat som inte 
är ditt eget GudaJag.  

Min Kära, om du tillåter mig privilegiet att ge dig en förstärkt upplevelse av din egen kraft, ta 
ett djupt andetag och känn in min närvaro, känn din egen kraft, förena dig med din Stora 
GudsNärvaro JAG ÄR genom kronan på huvudet, andas in Ljuset från din Själ i dig själv. Låt 
det filtreras ner i varje cell i din kropp. Känn din kraft, känn din praktfullhet, känn din storhet, 
känn din vidsträckthet, känn din renhet, din styrka, din vilja, ditt rena hjärta och vidga dig, 
vidga dig, vidga dig till planetens storlek och därbortom. Andas. Var Stilla och var medveten 
om att du är Gud. 

 Nu Min Kära, vilken allra minsta störning från allt det som inte vill dig gott kan beröra dig? 
Ingenting kan beröra dig, Min Kära, ingenting. Gör det på det här sättet. Befall att det ska vara 
så och var medveten om detta i varje uns av ditt väsen och projicera ut detta i världen med 
hela din magnifika utstrålning. 

 Ingenting ska beröra dig, ingen ska skada dig. Verka i den yttre världen med den här 
medvetenheten och med den här vetskapen. Rengör ditt hus med dina egna Ljuskrafter, befall 
att ingenting som inte är av Ljuset kan komma in i din domän. 

 Och ge sedan inte det mörka något av din tid eller din tanke. Fokusera bara på det som du 
vill se i din yttre värld. Fokusera bara på Friden som bor inom dig och så skall det bli på 
Jorden. Detta är mitt Löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och tillsammans ska vi segra. Gud 
välsigne er alla, Dyrbara Hjärtan. Ni är så innerligt Älskade och ni är så tryggt och säkert 
omhuldade. Jag kommer att stanna hos dig nu så länge som du förblir närvarande för mig. 

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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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 

 


