Et kærligt skub fra englene i portalen. 5. februar 2018
Det er tid til forening at være tro, ægte og kærlige imod os selv og andre. <3
Stop med at kæmpe i dit liv. Du kan slappe helt af, trække vejret og stole på, at den kraft, der skaber dig,
også hjælper dig. Så snart du overgiver dig til dit eget hjerte. I hvert eneste øjeblik, bliver du guided.
Men når du ikke lytter til dit autentiske selv, vil du miste din energi og føle dig udmattet, sidde fast eller få
smerter måske endda vække vreden i dig selv.
For eksempel hvis en ven spørger dig om en tjeneste. Og Du mærker at du egentlig ikke har energi til at
hjælpe, egentlig ikke har lyst til at gøre det, men den gamle opdragelses energi i dig syntes at du bør og Du
siger "ja". Så har du svigtet den naturlige strøm af livet ved at være uærlig overfor dig selv og din ven.
Måske du ønsker et par forhold. Du mærker det og føler glæde, spænding og begejstring, når du forestiller
dig at have det i dit liv, nu har du sendt din skaberkraft ud i universets kreative kraft og i din spænding og
begejstring har du justeret din energi med en kraftfuld og forfriskende strømning! Antag så, at du begynder
at tvivle. Har jeg nu plads til, overskud til, er god nok til, Du begynder at føle dig nødt til at "være alene". Nu
stopper du igen strømmen og går imod den kraft, du har sat i gang, og den tvivl vil udstøde dit ønske eller
nedtrykke dig.
Antag at du beder om hjælp til at finde dit drømmehus. Din hensigt sætter universets kreative kræfter i
bevægelse. Hvis du tager dig tid til at drømme om, hvordan du vil føle, stole på at du guides og lytter til dit
hjerte i hvert øjeblik - uanset om det vedrører at have et hjem eller ikke - vil du blive guidet direkte mod det
perfekte hjem. Men hvis du tvivler, føler dig uværdig, så stopper du igen den kraft, du har sat i gang. Det er
som om du har rettet en flod imod din strøm, hoppede ind i flowet og ud igen for at kæmpe imod
strømmen.
Spørgsmålet er aldrig: "Høre Gud dine bønner", men snarere, "Er du energetisk tilpasset dine bønner eller
er du energetisk modstandsdygtig over for dem?"
"Tillader du din guddommelige sjæl, dit hjerte, din begejstring og skaberkraft at lede dig, eller skaber du
modstand med tvivl, frygt og følelser af burde og flinke skole?"
Vid at du er elsket. Vid at selve strømmen af livet guides af og mod dine kærlige hensigter ...
Eller endnu bedre. I stedet for at forsøge at finde ud af, hvordan du skaber dine drømme, er det vigtigt i
denne nye tid at bruge mere tid på at tilpasse dig i dig selv og balancere din energi, ære din energi, holde
din energi og gennem din guddommelige sjæl, Sætte fokus på din boblende hjerte følelse... Her kan du
skabe alt du elsker og ikke frygter!
Må kærligheden velsigne dig!
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