
 

 

Din vilja behövs  okt 2018 

 

Vi lever i en tid av stora förändringar. Allt som nu händer i varje individ i och med att det kollektiva 

fältet blir lättare hjälper varje person till en plats av tryggare bas att vila i. 

Varje liten cell era våra kroppar har till uppgift att tydligare ge er en respons som meddelar hur ni vill 

ha det. Cellerna har hållit er oroliga i en tid av oro. När ni vågar delge varandra stöd och omtanke blir 

det tryggare att mogna. 

Varje individ mognar enligt en plan som skapats långt innan detta livet inleddes. Det finns en plan för 

ditt växande och hur det kan gestalta sig. Det du väljer är uttrycksväg. För någon handlar det om en 

djup våg av att fördjupa sig inom ett visst område, medan det för någon annan är att gå in i något 

nytt. 

Både viljan och längtan är viktiga delar i hur du ger dig hän i dig själv. Dessa styr din väg framåt. 

Genom att bejaka en längtan släpper du loss energier du inte kan använda idag. Dessutom väcks 

glädjen till liv i processen. När du vill något och sätter fart styr du din uppmärksamhet fullt ut mot det 

du valt. 

Viljan är central. Den ger dig en djup upplevelse av vad livet kan ge dig. När du vill något går 

energierna dithän och skaparkraften är igång för fullt. Att sätta fart på nya flöden görs genom att 

följa en djup förnimmelse av något fint du längtar till och påbörja processen att ta dig dit. 

Observera vad som händer då du verkligen vill något och dessutom gör det. 

Hur mår du? 

Hur känner du dig? 

Ibland förvirrar man sig och blir osäker. Vänta då tills du känner att du vet igen. Det hjälper dig mest. 

Allt för det hösta bästa. 
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