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Tiden är mogen!

Tiden är mogen
Tiden idag är en ny dag. Tiden är mogen. Små och stora hinder
delar befolkningen på jorden.
Vissa kan inte förstå, andra vill inte förstå. Ta det lugnt. Alla nås
till slut. Alla kommer att förstå till slut.
Det är tid att sprida näste del av kunskapen här på jorden.
Att allt hänger samman har vi nämnt och vi nämner det igen.
Allt har en ände men inte här på jorden, här går allt som i en evig
kurva. En kurva som går runt och runt
(Anubis visar mig evighetstecknet)

Ni kan påverka denna kurva, ni kan lägga in en ny frekvens i den,
ny kunskap, ny kärlek.
Kärlek är ju kunskap. Kunskap är kärlek.
Valet ni står inför är vilken sorts kunskap och kärlek ni vill ha.
Vilken värld vill ni leva i?
Ska den vara utmanande? Behöver ni nya utmaningar?

Ska världen ni lever i vara fylld av makt? Vem ska äga makten?
Vad är det ni, befolkningen på jorden, vill att jorden ska vara?
Hur vill ni att er verklighet ska se ut?
Finns det möjlighet för att allt ska finnas? Utmaning som leder till
positiv utveckling?
Kan ni leva i harmoni? Kan ni leva i förståelse?
Vill ni leva i harmoni? Vill ni leva i förståelse?
Ska makten vara den som var och en besitter? Makten över era
egna liv?
Vad är det egentligen ni vill att era liv ska innehålla?
Har ni fantasi nog till att se hur världen ska vara, hur världen kan
levas i?
Allt ni tror att världen kan vara, kan den bli.
Den kan bli mycket bättre än så.
Ofta har ni inte fantasi nog till att se och förstå hur fantastisk er
värld faktiskt kan vara.
En underbar värld, ren, fylld av befolkning som lever och tror på
allas välmående, allas styrkor. Som lever för att hjälpa varandra,
då ni hjälper andra får vi och ni också själva hjälp.
Många är de skatter som ska bli uppdagade, finnas.

Ni får tillgång till sanningar som bara kan ses med ett rent hjärta
och med en ren intention.
När ni växer som människor, i era själar, så får ni också möjlighet
att lära nytt.
Ny information blir tillgänglig eller egentligen gammal hittills
undanhållen information får ni ta del av.
En del av er har redan börjat glimta detta.
Förstår att, Ett varningens finger, ni kan inte förstå eller ta in mer
än vad era hjärtan kan omfatta.
Viss kunskap som ni kommer ta in ska bo i era hjärtan tills ni är
redo. Redo att förstå era kunskaper med er hjärna.
Även då är det risk för att ni tolkar fel.
Viss kunskap är till för alla direkt. Annan kunskap kan du inte
ännu omfatta.
Förstå att detta är precis så som det ska vara.
Förstå att det är endast i ditt hjärtas rum som du tar hela
sanningen.
Uttryck dig från ditt hjärta, alltid.
Då blir det enklare för dig själv att växa på de områden som du
behöver.
Förstå att: Du gör skillnad!

Förstå att: DU är redo!
Förstå att: Tiden är Nu!
I ditt hjärta kommer all kunskap att lagras.
När du är redo att läsa och förstå den kommer den att visa sig.
Är du osäker? Ta hjälp av någon som har mer kunskap än du. Den
du frågar, ja, den ska använda sitt hjärta till att svara dig.
Du behöver använda ditt hjärta för att fråga och ta emot svaret.
Du har stor kunskap inom dig!
VÄCK DEN UPP!
Tillåt din kunskap att leva inom dig.
Tillåt din kunskap att växa.
Tillåt din kunskap att bli ett med dig.
Acceptera därefter!
Lev därefter ditt liv från ditt hjärta. Detta är ytterligare en ny
nivå. Ytterligare en ring; En vandring ska göras!
Lev nu!
I Kärlek
//Anubis

Jag som kanaliserar Anubis
2007 lärde jag mig tekniken Kanalisering. Sedan dess har jag
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