Velkommen 2015

Naturen i dig vågner
Respekter din kraft og skønhed
Når du nærmer dig slutningen af 2014 har mange oplevet et turbulent år fyldt med
udfordringer. Der er nu gjort klar til at krydse grænsen og gå ind i et nytår fyldt med lys,
Visdom og erfaring. Hvis du da vælger at gå med ind i det stigende lys.
Tag ansvaret for det som ligger i dit hjerte og lev det, ellers vil du bare fortsætte med at
gentage de samme oplevelser igen og igen i det kommende år?
Dette er et klart Budskab fra Englene til os, Moder jords energier stiger og stiger i kraft og
sensitivitet, ethvert levende væsen på planeten får nu mulighed for at integrere et nyt
niveau af personlig vækst og erfaringerne i overensstemmelse med energierne på
planeten og de indkommende lys Koder der overføres fra vores Store Centrale Sol og
galaktiske center som lys impulser fra det store kosmiske hjerte og sind.
For mange kan det være en svær tid når planeten bevæger sig igennem en periode med
overgange fra det gamle system af orden og til sin Nye Jord manifestation og form.
Den nye bevidsthed skal nu integreres på planeten, det kan måske ikke altid føles sådan
da der forekommer intens forvirring, vold og kaos rundt på planeten.
vid at lysarbejdere på hele jorden arbejder sammen med engle og mestre for at opløse,
vække og gøre synligt hvad og hvor der skal Åbnes nye muligheder, så den gamle form
falder væk og for at give anledning til noget nyt, der vil opretholde livet på Moder Jord i de
kommende år.
Hver og en af jer, på det personlige plan, vil blive ført til spørgsmålstegn ved livet og dine
værdier, for at vælge en ny sti, der bringer dig tættere sammen med det, du kalder for at
være din naturlige sandhed i dit liv.
Du kan også opleve, at mens du bliver bedt om at "give slip", kan der straks være noget,
nyt som opstår og tager plads. Det kan være skræmmende når du bliver bedt om at træde
ind i et tomrum med ingenting, men hav tillid til, at du vil blive afholdt og vejledt.
Du er blevet forberedt til dette øjeblik, hvor du virkelig træder frem, som dit livs Lys Mester,
til at skabe din himmel på jorden i et smukt samarbejde med planetens lys.

Brug din kraft
Dit Lys vil lede dig, lyt til dit hjerte.
Den nye kraft der tales om, er den meget dybe indre kraft og visdom som du har udviklet
siden du startede din proces med opvågning og transformation.
Da du blev vækket, begyndte processen med at aktivere dit Lyslegeme og aktivere din
DNA i overensstemmelse med den guddommelige skabelon for menneskeliv. Da du var
klar, var du i stand til at modtage de Lyskoder der aktiverede Kristus Bevidstheden med
sin gyldne Kristus lys, og Diamant Koder, der aktiverede din galaktiske Bevidsthed
Det betyder, at du har en kraft og en indflydelse, der rækker ud over dit sind og dine
simple mentale tanker og fordømmelser.
Du har en strøm af energi, som er afstemt med det Kosmiske Hjerte, som du kan trække
på, på tidspunkter, hvor du føler dig blokeret, udfordret eller uden fokus og retning på det
mentale plan.
Din nye kraft er centreret fra hjertet, og det skal føles og opleves, uden om tanken.
Den er højere end de mentale og følelsesmæssige aspekter af at være, og udtrykkes som
en følelse, af lidenskab, intuition og tillid.

Udfordringer i den nye energi
Udfordringen vil komme fra dit sind og dine følelser som vil forsøge at bevare deres
kontrol over dig. De har været i kontrol det meste af dit liv, og de vil være uvillige til
bare give slip på deres illusion af kontrol. Så mange situationer vil opstå, hvor du vil
blive konfronteret med et valg, enten at bruge dit lys og din kraft, eller at følge dit sind
og dine følelser. ( Brug din kraftstav hvis du falder i )
Din kraft i forandringer og omstilling i det nye år.
Hjælp energien frem på moder jord.
Kære alle i denne nye cyklus af tid og rum, som vil blive manifesteret til nytår
Du er blevet trænet godt og vil finde mange muligheder for at gøre brug af dit lys og din
kraft. Faktisk blev der sagt, at medmindre du bliver tro mod din indre kraft, og gør brug af
denne kraft, kan du føle dig tabt og fanget i den forvirring og i det kaos af de mennesker
du omgås, der stadig er under opvågning til deres egen kraft og lyskilde.
Kære Lys og kærligheds familie, denne overgangsperiode på planeten vil fortsætte i det
kommende år og i 2016 så det er virkelig vigtigt, at omfavne dig selv og gøre brug af din
kraft til at blive i din egen energi og holde energien. Brug din kraft som kommer fra dit
kærlige hjerte i respekt for dig selv og det som sker.
Brug din kraft på en afbalanceret måde sammen med den guddommelige feminine energi
som har været forankret på planeten på en vidunderlig måde de seneste år.
Det er vigtigt at give den Guddommelige Feminine energi handlekraft nu. Dette betyder at
tillade strømmen af liv og at være tæt forbundet til kærlighed, tillid og accept.
Blot at tillade strømmen af livet at overbringe dig de nødvendige muligheder og valg, men
også at være klar til at træde frem og gribe disse muligheder og træffe disse valg på det
rigtige tidspunkt. Vær villig til at se dit liv som et kunstværk, hvor du bevidst vælger de
former, farver og toner, der vil manifestere sig som harmoni og skønhed.
Men også være villig til at engagere sig med de Guddommelige Maskuline aspekter af din
udvidede kraft, i ansvarlighed og integritet. Når du træffer dine valg, og vandre i lyset af
sandhed. Når du har foretaget dine valg, skal du huske at følge din vej og din skæbne med
Passion, kreativitet og glæde!
Kære Lysfamilie, nu er det helt sikkert tid til at huske, at du er blevet uddannet til at være
en Mester af lys. Du får adgang til en udvidet Power i det nye år og du er aldrig alene. Der
er altid højere energier og Engle kræfter, som står klar til at hjælpe dig og vejlede dig,
mens du lærer at integrerer din udvidede power og kraft på jorden, som en Menneskelig
Engel og et jordisk væsen af lys, kærlighed og kraft.
Du må huske, hvem du er, og fokusere på hvad du er ved at blive, på den måde vil du
finde det lettere at bevæge dig gennem denne store overgangsperiode på Moder jord, og
til at klare de afslutninger og ændringer, som er en del af frigivelsen af det gamle og
klargøring til den kommende Ny Tid.
Husk også, at denne overgang omfatter overgangen til den nye Diamant Crystal Grids på
Jorden, hvor du vil genoprette forbindelsen med naturen og med de nye Lyskoder, der
forbereder sig til at manifestere en ny og bæredygtig Jord, så snart de bliver kaldt frem af
dem, der er i træning til at være de nye shamaner.
I de næste to år, vil mange blive kaldet til at følge stien til den Nye Jord Shaman, og til at
arbejde med naturen og elementerne, energier som bringer den Nye Jord i manifestation
på planeten, gennem drømme, ceremonier og Power Cirkler, som samarbejder med
jorden og programmere et nyt samfund og skabelse af bæredygtige måder at være og leve
på Jorden.

Den Nye Energi er født.
En ny cyklus af skabelse er begyndt. Denne cyklus vil opleves på et højere niveau af
bevidsthed i den naturlige orden, som altid udvikler sig i en opadgående spiral mod Lyset.
I den gamle energi, har mange valgt ikke at bevæge sig opad, men holder fast og cykler
rundt og rundt i de samme gamle energier og gør de samme gamle valg.
Magthaverne forsøger at holde massens bevidsthed på et niveau af frygt og vrede ved at
skabe drama og omdirigering så jordens Kollektive spiral vil ikke "naturligt" bevæge sig
opad, men vil forblive fastgjort i niveauerne af frygt og vold. Det er derfor så nødvendigt,
kære familie af Lys, at du ikke tillader dig selv at blive trukket ind i massen af følelser på
nuværende tidspunkt, men tillad dig selv at bevæge dig på den opadgående strøm af
energi, der er "naturlig" i din eksistens på Jorden.
Når du holder Energien og din ro med din power af kærlighed og respekt, vil du give andre
mulighed for også at vågne og begynde at tage nye valg mod lyset og naturen i dem selv.
Dem, der tager valget til at udvikle sig giver en kraftig tilpasning af det Guddommelige Lys
og hjælper Moder jord ind i en højere bevidsthed og lys.
Dine valg lige nu er kraftfulde og stærke.
I det kommende år vil disse energier kulminere, Så Elskede familie af lys, vi ønsker dig
held og lykke med din Skaber kraft og dit arbejde i lysets tjeneste på Moder jord.
Tag imod Klarhedens lys i dit hjerte, sjæl og sind, når du samarbejder med Moder Jord.
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