Texter från
Anubis
XII

Den nya Frekvensen

Den nya Frekvensen!
Tiden här är en ny tid. Ny energi har kommit in på jorden nu.
Frekvensen förändras igen. Detta är till det bättre men kan ha en
trötthet med sig för människan.
Den nya frekvensen pushar på och löser upp sådant som inte
längre fungerar. Du kan uppleva att händelser som du tycker att
du bearbetat och är klar med, väller upp och känslorna kan
t.o.m. överrumpla dig.
Om det händer, att du blir överrumplad av en känslosvallning, så
ta ett steg bakåt, dra ett djupt andetag och andas ut.
Du kan sedan behöva läka ytterligare en del av
händelsen/känslan igen. Vet du inte hur? Ta hjälp.
Det finns många olika former av hjälp att få, hitta den form som
du är bekväm med. Förstå att behandlingsformerna är olika för
att det finns olika sorters människor. Lita och lyssna till ditt
innersta, så hittar du rätt person för just dig.
Denna nya Frekvens är magisk, den är här för att förändra det
gamla ingrodda – det som inte längre tjänar mänskligheten i
varken det lilla eller stora.
Människan har nått till den nivån nu att det inte längre går att
hålla tyst och tiga still. Människan talar ut, sätter gräns. ATT NU
ÄR DET NOG! Inom ett visst område.

En förändring här är oundviklig. En förändring här är ett måste,
trots människans fria vilja.
Människans fria vilja används numera på ett mer hjärtligt sätt.
Människan börjar utgå ifrån sitt hjärta.
När människan utgår från sitt hjärta, väljer hon det som är bäst
för henne. Därigenom blir det bäst för alla.
Med den nya kunskapen från Hjärtat så tar människan nu även
andras behov i åtanke, i högre grad. De väljer det som är bäst för
alla.
DNA-strängarna uppgraderas, Kunskapen ökar hos varje individ
som säger Ja till ny kunskap.
Varje individ kan välja att ta emot den nya kunskapen med den
nya frekvensen om hon vill.
Väljer hon att säga Nej tack, så är det helt ok. Livet kan bli något
mer motståndsaktig men det är det.

Vi har alla en möjlighet att välja vilken
verklighet vi vill leva i.
Du har den möjligheten att välja nu. Du kan välja den verklighet
som är styrd av rädslor. Du kan välja den verklighet som är styrd
av kärlek.
Du väljer, du kan alltid välja om, om du inte är nöjd med ditt val.

Vad det än är som du väljer, kom ihåg att det är genom dessa
ögon som du tolkar din värld.
Du tolkar den antingen genom dina rädsloögon eller dina
kärleksögon.
Och Nej, det här är ingen utopi. Det här är inte förnekelse. Det
här är ett val. Ett val du gör för hur du vill se världen.
Kärleksvalet innebär att du ser vad som händer men du agerar
inte i polaritet.
Du behöver inte ställa dig i någon pol, utan du ställer dig vid
sidan om, betraktar och om det är något du ska göra så agerar
du.
Du agerar då ur kärleksperspektivet utan att döma. Du ser hur
situationen är. Gör det du ska göra och släpper sedan saken.
Det här gäller i ditt vardagsliv, arbetsliv och i sociala
sammanhang.
Om du ser ett brott begås och liv står på spel så kommer du att
agera efter allas bästa. Du tar hjälp när det behövs. Du vet
skillnaden.
Du agerar. Det här innebär inte likgiltighet men du lägger dig inte
i allt.
Du agerar i rätt läge.

Jag säger tack och välkommen hit till en ny frekvens att leva i,
Kärlekens era är här.
Ta din hand, lägg den i min, så går vi framåt till en vackrare, mer
kärleksfull värld.
Där alla har lika värde
Där alla har samma betydelse fast vi har olika uppgifter.
Där vi alla, när vi gör vår uppgift, bidrar till en vackrare värld.
För hur vi än vänder oss så hör vi alla ihop.
Det du gör mot dig själv, det gör du även mot andra.
Vi är ett! Vi hör ihop!
Vi är befolkningen här på jorden.
Planeten för människans fria vilja. Planeten där vi har möjlighet
att utvecklas till att bli de bästa versionerna av oss själva;
Som människor.
Som en enhet.
På denna vackra planet som vi kallar Moder Jord!
Följer du med?
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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