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Din Väg

Din Väg
Dagen är idag den mest framgångsrika du har. Under dagen idag
så sker stora förändringar inom dig. DU utvecklas och blir mer
förstående av att du har en uppgift här på jorden.

Du är den viktigaste personen i ditt liv. Du är den viktigaste
personen just nu, för att du är du.
Du kom ner för att ta nästa steg i din själsutveckling. DU vet om
du har påbörjat den resan eller inte.
Vad är det du väntar på nu? Vet du inte vart du ska gå?
Vet du inte vad det är du ska göra?
Det spelar faktiskt mindre roll, bara du börjar att agera. Bara du
börjar att gå.
Du ska se att vägen du påbörjat att vandra på kommer att leda
dig till olika val.
Varje gång du väljer en ny riktning, för ibland kommer du till
vägskäl där du måste välja ett håll, så kommer du att välja en väg
du ska gå på.
Vet om att alla dina val ger dig erfarenheter. Erfarenheter om dig
själv, dina medsjälar och din omgivning.
Du kommer alltid att ha möjlighet att välja om igen.

Valet är ditt att välja eller att inte välja, som också är ett val.
Förstå att valet av när, hur och vart du ska gå, det är ditt.
Kom ihåg att du alltid är på din väg. Du bestämmer hur långt du
vill gå. Men det är alltid DIN VÄG.
Din väg är kantad av utmaningar, glädje, sorg och framsteg.
Det enda sätt som du inte kommer någonstans på är om du står
kvar.
Dock är det så att även om du står kvar så kommer andras vägar
att gå förbi dig. Så går du inte så kommer någon i din väg som får
dig att börja gå.

Din uppgift är att gå DIN VÄG.
Det är klart att du alltid har möjlighet att stå kvar. Valet är ditt.
Det kommer att kännas konstigt när du står kvar, något kommer
att börja gnaga…..
”Jag undrar vad som händer om ….?”
Rädslor, de kan ibland hindra oss från att börja gå i vår egen
riktning, vår egen väg.
Vad är det du är rädd för?
Sårbarhet? Noll Kontroll?
Hitta och sätt namn på din rädsla.

Är rädslan berättigad? Är ditt val förenat med livsfara?
Är rädslan grundad i en osäkerhet?
Vad kan få dig att känna dig trygg i ditt val?
Ta reda på vad dina stopp beror på.
Hitta dina svar. De finns inom dig.

Svårt att veta vad du ska lita på?
Hitta någon som du kan ha som stöd. Hitta någon som verkar/är
trygg och fråga hur de gör.
Vi har ju olika svårigheter och utmaningar beroende på vad det
är vi ska lära oss här.
Vi har olika styrkor av samma anledning.
Det är därför vi behöver varandra för att se och förstå vad vi kan
lära oss.
Ha hjälp att våga kliva in i det okända.
Våga ta steget fast vi är rädda och osäkra.
Vi lär oss så otroligt mycket mer när vi går ut på okända marker.
Så prova att ta ett steg i en ny riktning. Prova ta ett steg åt ett
annat håll. Utmana dig att våga.

Våga och vinn kunskap om dig själv, DIN VÄG, och lär dig hur
olika vägarna ser ut för olika personer. Träd in i det okända, testa
en väg åt gången.
Du kan ju alltid vända om eller välja om.
Vad har du att förlora?

//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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