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Ny Frekvens

Ny Frekvens
En gång i en svunnen tid hade ALLA människor en annan sorts
syn på livet.
De var högt upplysta och hade/bar den högre Kunskapen.
I denna svunna tid långt före Lemurien och Atlantis var tiden då
vi slutat dö.
Vi hade kunskapen om hur hela universum fungerar.
Vi hade kunskap om ALLA universums lagar.
Vi valde själva när vi skulle gå över.
Historien ändrade sig. Situationen ändrade sig. Det fanns
bedrägliga krafter bakom förändringen. Det fanns en högt
utvecklad form av manipulation.
Så var livet då. Så var Livet härefter och så har Livet varit fram till
Nu.

Återigen har mänsklighetens kunskap ökat. Nu på en bred front.
Många fler är vakna. Många fler vaknar upp. Just nu, just idag
den 15 juli 2020 i er kalender sker ett ännu större uppvaknande.
Var redo att ta emot denna nya frekvens som är på väg att landa
in på jorden.

Förstå att i denna nya frekvens så kan du uppleva mer smärtor i
kroppen. Du kan uppleva huvudvärk och ett behov av att vila.
Era kroppar behöver ställas om frekvensmässigt.
Tillräckligt många på jorden har gjort sitt jobb, sin inre resa.
Du som läser detta, vet om att du har gjort ditt, fram tills nu.
Visst finns det rester kvar att rensa ut. Var lugn, det blir bra.

Andas, kom ihåg att andas.
Vila, kom ihåg att vila.
Var i naturen, kom ihåg klorofyllets verkan.

Väck ditt inre upp, ytterligare förståelse för processen är igång.
Väck ditt hjärta! Ytterligare nivåer av din Kärlek väcks upp. Detta
stärker Dig.
Förstå att din Kärlek till Alltet är din Kärlek till Dig.
Vi är Alla Ett!
Förstå att alla människor är av lika värde oavsett nivå av
kunskap.
Kunskap är Kärlek.

VÄCK DIN KÄRLEK UPP!
Njut av att vara just dig, just nu!
Lev, andas, följ ditt Hjärtas röst.
Följ Ditt Hjärtas Kall.

Din verkliga väg finns där, i hjärtat. Låt dig inte förblindas av vad
du tror är sant.
Våga se det som är sanning.
Sanningen tar sig olika uttryck för olika människor.
Låt dig bli mer klarsynt.
Se förbi dina egna skuggor.

Lita till att sanningen om den du är vilar i ditt bröst, i ditt hjärta.
Vet om att vi bara kan se det vi kan greppa om.
Vet om att nästa gång du ser samma sak i ditt hjärta så har, kan
ditt, perspektiv ha förändrats.
Se förbi din egen manipulation av din sanning.

VÄCK UPP!
Nästa nivå av dig Själv!
VÄCK UPP!
Nästa nivå av din Kärlek!
VÄCK UPP!
Nästa nivå av ditt Hjärta!

Se ytterligare samband
Se ytterligare orsak.
Se och se igen DINA VAL som gjort DIN VÄG.

Våga gå, våga stanna, våga tänka om. Våga vända om och se dig
själv i din spegel.
Utan att döma. ALLTID i Kärlek.

Förstå att
Livet på jorden ger dig möjlighet att växa, att lära, att tänka om,
att tänka rätt efter ditt Hjärtas val.
LEV!
Lev ditt liv i Kärlek, så gott du kan med den kunskap som du Nu
har.
Kärlek till ALLT och ALLA innebär stor kärlek till DIG SJÄLV.
Vårda din relation till dig. Se Din Del i Din relation till Dig.
Se ditt ansvar, se dina förtjänster och framför allt se ditt eget
växande som människa.
Allt är förlåtet.
Allt är glömt.
Ha modet att möta dig själv.
Ha modet att ta emot förlåtelsen.
Ha modet att ta emot Kärleken.

Ha modet att vara DU!
Alla delar av dig kan Läka
Alla delar av dig kan växa
Alla delar av dig kan förändras i ditt växande.

Se din egen skönhet
Se den speglas i andra.
Våga njuta av din tid här och nu.
Våga leva, våga vara DU.

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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