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Budskap med Visdom och Inspiration 

25 mars 2014 

Allt  är Väl Allt id 	  

(All  is  Well  Always)  

Ja, ja, ja, JAG ÄR här, JAG ÄR kommen Jag hälsar er, Mina Kära. Det är jag, Lord Emanuel 
som kommer för att vara med er idag igen. Och som ni väl vet vid det här laget, Ni kära, JAG 
ÄR med er nu, var och en av er individuellt medan ni läser dessa ord. JAG ÄR med dig. Känn 
min närvaro när du läser dessa ord, om det behövs, pausa några sekunder och slut ögonen, 
andas djupt in i magen och andas ut alla dina tankar och alla dagens bekymmer. Andas in 
Ljuset djupt och andas ut och när du andas ut, föreställ dig att all din energi rinner ner från 
huvudet och ner i ditt hjärta likt sanden i ett timglas, strömmar, strömmar, strömmar ner i ditt 
hjärtområde och låt din uppmärksamhet vila där med din medvetenhet enbart på dina 
andetag. Och vänta på mig, eller ska jag säga, vänta tills du kan förnimma min närvaro. 

 Ah bra, Mina Kära, det är alltid en bra idé just detta, att ta sig dessa dyrbara få extra minuter 
för att ta sig hit tillsammans med mig, för att komma hit, fullt närvarande och helt i kroppen 
och helst helt och hållet i ditt hjärta medan du läser dessa ord tillsammans med mig. Som du 
också vet vid det här laget, finns en hel del helande energi tillgänglig för dig, anpassad för 
dina individuella behov medan den filtreras av din Stora GudsNärvaro JAG ÄR till precis det 
du behöver i det här ögonblicket. Andas in det där, Min Kära, detta är för dig och bara för 
dig. Som en liten dos medicin till dig från dig själv för att hjälpa dig under din jordiska resa. 

 Och allt detta kom till stånd på grund av dig. Dessa budskap är skrivna enbart för dig. De är 
på ett unikt sätt givna som en gåva till dig från dig och detta gäller allting i Skapelsen, Du 
kära. Faktiskt har allting utan undantag skapats av just dig, har förts in i din verklighet av dig 
själv, om du gillar att använda det ordet, oavsett om det är genom dina tankeformer som sänds 
ut från din mänskliga farkost, eller om det är genom en tidigare konstruktion skapad av ditt 
Stora GudaJag och dig själv innan du steg in i den fysiska kroppen. Hursomhelst, allting som i 
varje ögonblick finns i ditt medvetande och i din verklighet har förts till dig och skapats av 
dig, och exakt allt bevittnas och upplevs av dig på ett unikt sätt. 
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 Ta dig en stund och andas in det där, Min Kära. Andas djupt in den där Sanningen. Vad 
innebär detta för dig idag? Jag är säker på att ni alla åtminstone har läst om begreppet att ni 
är Skapare av er egen verklighet. Men hur många av er är villiga att ta till er detta UTAN 
UNDANTAG? Och om ni tillåter att det är så, hur många av er är villiga att acceptera att det 
bara kan tolkas som att allt är för ditt eget allra bästa och för Alltets allra bästa? Det kan 
vara ett svårt piller att svälja, eller hur, mina kära?! 

 Ja, det är verkligen ett svårt piller att svälja när man har uppfostrats i dualitet, när du 
uppfostrats av vuxna med begränsat medvetande och separerade medvetanden. Vi har blivit 
fostrade att beskylla andra för vår olycka. Ja, kära nån, krig utkämpas och miljontals liv offras 
i samma anda genom att skylla hela nationers olyckor på någon annan. Andas och släpp 
tanken på att någonting i din verklighet har skapats av någon annan än du. 

 Andas djupt. 

 En tanke som får dig att nyktra till när du handlat i försvar och utifrån en uppfattad skada, 
att någon annan attackerat dig, svikit dig, ljugit för dig, varit otrogen mot dig, skadat dig, 
övergivit dig – om och om igen pågår detta, Min Kära, tills du stoppar rundgången med skuld 
och oförätter. Och ni mina Vackra, Dyrbara Själar finns här för att avsluta denna till synes 
ändlösa rundgång med oförrätt och smärta, reaktion och klander. 

 DU är här för att avsluta detta en gång för alla på din Älskade Jord. När du riktar in dig i 
linje med det Gudomliga i din egen Varelse kommer även din yttre värld i linje med det 
Gudomliga och Allt kommer att bli Frid på Jorden. Förstår ni, Ni kära? 

 Acceptera och ta till dig allting i den verklighet som utspelas av den Gudomliga Ordningen 
för ditt Största och Högsta Goda. Mina Kära. Mycket snart kommer hela världen att veta att 
det Gudomliga, din Moder/Fader Gud är Kärlek. Och om du väljer att uppfatta dig själv som 
en del av den Gudomliga helheten, vilket du är, inser du att du blott och bart är Kärlek, att 
Universum bara är Kärlek och att allt i din verklighet är en kommunikation i Kärlek och 
ingenting annat. Endast din uppfattning om det som framställs därute kan vara något mindre 
än Kärlek, även om det verkar komma från en avsaknad av Kärlek. 

 Ta ett djupt andetag, Min Kära. Du är Kärlek och du är älskad. Kärleken finns överallt runt 
omkring dig, i varje ögonblick är du säkert omhuldad. Det är dags att avsluta separationen 
och illusionen att du är ensam i varje ögonblick. 

 Betala dina räkningar utifrån det här synsättet! Du är älskad och det finns tillräckligt. Fyll din 
bil med bränsle utifrån denna insikt, du är älskad och det finns tillräckligt och Moder Jord kan 
och kommer att läka sig utifrån detta och det kommer att finnas tillräckligt med energi för 
alla. Se på dina fiender från denna position. Du är Kärlek och de skadar bara utifrån sin 
smärta att uppfatta separation från Gud, och allt de säger eller gör är bara ännu en möjlighet 
som ges dig av det Gudomliga för att förverkliga den här Kärleken inom dig, oavsett vilken 
bild som du får därute eller som kommer till dig. För det som finns på utsidan spelar ALDRIG 
någon roll. Du är gudomlig rakt igenom, INIFRÅN och ut. Var detta, handla därefter, andas 
in detta varje stund, varje dag. Stå i den Allsmäktiga Kärlekens kraft och myndighet och allt 
kommer att ges till er, mina härliga Guds Barn. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord 
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Emanuel och jag älskar er, Dyrbara Hjärtan. Gud välsigne er. Kliv in i Ljuset liksom du gör 
varje dag. Du kan inte misslyckas. 

 Min Kära, jag inbjuder dig till att vistas med mig en stund och integrera allt detta. Precis så 
länge som du vill. 

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 

 


