Texter från
Anubis
VIII

Det gamla rivs ner

Den nya tiden är här!
Den nya tiden är här. Det gamla sättet rivs nu ner. Det är en
förutsättning för att det nya ska kunna byggas upp från grunden.
Ha tillit, det finns mer än en mening om varför situationen ser ut
som den gör idag.
Det gamla sättet, egot, ska rivas ner. Vi ska föra in det nya sättet
att leva, från hjärtat. Du ska följa din innersta gnista, Din kärlek.
Du ska använda dina förmågor och din kunskap för att leda andra
framåt.
Vi river ner, för att kunna bygga upp. Det patriarkaliska sättet att
leva på är föråldrat.
Vi ska nu leva i en värld där vi är i balans. Maskulint och feminint
ska var i balans, allt inom varje själ.

Alla behöver lära sig att balansera upp sina
maskulina och feminina egenskaper.
Alla behöver förstå att leva sin sanning.
Alla behöver förstå att enhetsmedvetande finns.
Alla behöver förstå att de har en egen vilja.
Alla behöver förstå att en ny värld skapas i kärlek och i kunskap
om alltet.

Alla behöver nå sitt hjärta. Leva där i samklang med naturen.
Alla behöver förstå att vi är ett. Att vi agerar på ett sätt som gör
att andra berörs. Oavsett vad du gör så ger det ringar på vattnet.
Ditt agerande sprids över hela jorden eftersom vi alla är
sammanlänkande.
Vi är ett. Vi är en enhet som bor lever och verkar på jorden.
Vi behöver varandra. Ingen är ensam då vi alla är i ett
sammankopplat nätverk över hela jorden.
Förstå att du är jätteviktig, din roll här i livet är viktig. Du ska leva
ditt liv, göra din uppgift. När du gör detta blir det också lättare
för alla andra i din omgivning att fullfölja sin uppgift.
Följ ditt hjärta och förstå att alla andra också får det lättare då.
Lev ditt liv på ditt bästa sätt. Uppmuntra andra att leva sina liv.
Vi gör detta tillsammans.
Tillsammans mot en fantastisk ny framtid.
En framtid av medvetenhet. En framtid av enhet.
Ett enhetsmedvetande.
Här på jorden där vi alla lever som ett, i kärlek, i kunskap.
//I Kärlek Anubis.

Jag som kanaliserar Anubis
2007 lärde jag mig tekniken Kanalisering. Sedan dess har jag
kanaliserat regelbundet. Mina guider och vägledare har varierat
genom åren som det gör för alla som kanaliserar.
Guiderna lämnar ofta väldigt privata ord som inte ska förmedlas.
Anubis har varit väldigt tydlig med vilka delar av hans
kanaliseringar som ska förmedlas vidare.
Texterna kommer jag att förmedla allt eftersom de kommer.

Jag hoppas du kan hitta de ledtrådar du behöver i Anubis ord.
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