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En stund i stillhet

Jordens utveckling
Det är nu nästa del av jordens utveckling är. Den har körts igång.
Bra! Vi behöver utvecklas allihop, tillsammans.
Bra att ni kan välja Kärlek. Det kan ni vara så säkra på. Kärlek är
ett bra alternativ till rädsla. Välj att hitta din kärlek. Välj att leva
efter din inre kompass.
Det är ett spel, att försöka hålla er i schack. Att få er människor
att lita på få istället för att lita på ert eget omdöme.
Ni är nära nu, mänskligheten, nära att ta tillbaka kontrollen i era
liv, nära att ni äntligen gör det ni ska, spelar, vara huvudrollen i
livet.
Ta ditt ansvar! Tänk och känn efter.
Är det verkligen rimligt att hela världen stängs ner på grund av
rädsla? Rädsla för sjukdom.
Vad kan du göra för att hålla dig frisk? Vad är det människor
behöver?
Närhet, umgänge, socialt liv. Vi behöver förstå att vi alla är ett.

Ge upp din rädsla!
Använd din klokskap och ditt sunda förnuft. Ta ditt ansvar. Lev
ditt liv, oavsett vad det innebär. Gör det du är ämnad att göra.

Lev i Kärlek.
Se förbi de dimslöjor som är. Var befinner du dig? Är du i Limbo?
Är du i Kärlek? Är du i rädsla?
Se till att välja.
Gör det du behöver varje dag. Se till att hitta en stund i tystnad i
naturen. Lyssna till naturen. Det är naturligt.

Hitta din stund, förstå vad ditt hjärta
talar om för dig
Kan du meditera? Gör det! Vet om att det finns många sorters
meditation. Välj den som passar dig bäst.
Vet du inte hur?
Sätt dig i tystnad. Sitt tyst en stund. Betrakta alla dina tankar.
Släpp dem.
Känn hur du känner. Hur mår du just nu när du är i stillhet, i
tystnad?
Våga utmana dig att sitta kvar.
Ta en bit papper och penna. Skriv ner det som du behöver
komma ihåg.
Sortera, släpp och bara var, lev och andas i den stund du sitter.

Saknar du något just nu?
Vad?
Har du allt du behöver just nu?
Låt det vara. För vad är det egentligen du behöver?
Tänk efter!
Det är NU som är det viktigt för dig att förstå vad som är bäst för
dig.
När du gör det som är bäst för dig, utifrån ditt hjärtas val, så är
det också bäst för alla andra.
Det är så kärlek fungerar. Vad är kärlek för dig?
Kan du acceptera dig själv med allt som du är medveten om att
du är?
Tänk om du faktiskt är så mycket mer än vad du tror just nu.
Tänk om det är så att just du lever på jorden just nu i denna
stund för att faktiskt göra en förändring.
Tänk om du faktiskt med hjälp av att lära dig älska dig själv
hjälper alla på jorden.
Tänk om att det är just därför just du lever här och nu.
Här i denna nya tid. Här i denna nya kunskap. Allt som inte längre
är sant kommer att avslöjas. Allt som är sant kommer att visa sig
starkare och starkare.

Se bortom manipulationer och bakom alla slöjor. Låt slöjorna
falla så att du ser sanningen. Sanningen om vad som faktiskt är
menat att vara.

Se din sanning
Lär dig älska den. Lär dig älska dig själv.
Du älskar ännu bättre och djupare efter att du älskar dig själv.
Fyll din mugg och låt den svämma över. Svämma över så att allt
annat runt omkring dig får del av din kärlek. Då kan alla blomstra.
Tänk om vi alla gör detta. Tänk om alla börjar älska sig själva.
Tänk om allas muggar svämmar över.
Tänk vilken värld vi kan ha då!
En värld fylld av kärlek.
En värld fylld av hopp.
En värld fylld av glädje.
Det är en vacker värld vi kan leva gott i
Tänk om…
//I Kärlek Anubis.
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