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Första mötet med Anubis 

Jag vet direkt om att Anubis går bakom mig. Han var med mig 

redan innan jag började. 

Vi kommer fram till vår mötesplats och jag gör som jag alltid gör 

när det gäller kanaliseringar. Börjar att studera min guide från 

fötterna och upp.  

Det ser ut som bara fötter och där finns tunna sandaler med 

guldsnörning mellan tårna. Bruna ben, klädnad som går från höft 

till knä, skimrande i guld och blått. Rektangulära tygstycken. Blått 

band i midjan som håller fast alla tygstycken.  

Anubis håller i Ankh och sfären i sina händer. Ankh i den högra 

och sfären i den vänstra. 

Halsband i guld, en tjockare kedja, lite större kedjedetaljer, 

smycket av Ankh hänger på magen. 

Kragen är i blått och guld. Hans karaktäristiska schakalhuvud. 

Brunsvart ton, spetsiga öron och svarta ögon. 

Väldigt respektingivande, nosen faktiskt något fuktig.  

 

Härefter börjar kanaliseringen, samtalet.  
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R: Jag hälsar dig Anubis, välkommen! 

Anubis svarar: Så du förstår att hälsa mig som en Gud? Bra, men 

släpp det nu.  

Det är av yttersta vikt att du förstår och skriver tydligt det jag 

kommer att berätta för dig. 

Bara skriv, jag bryr mig inte om hur.  

Ditt nuvarande illamående beror på energierna. Det lägger sig 

snart.  

R: Ok, tack! Hur lever du nu? 

A: Som vägledare åt dig bland annat. Jag har flera medarbetare. 

Du är en av dessa.  

Förstå att detta är möjligt. Ni lever alla samtidigt men i lika 

tidsepoker. Tiden är inte linjär bara för att människan tror det. 

Allt händer samtidigt. Äntligen där du lever, så finns det en 

energi som är helt ny och välbehövlig. 

Varav brådskan för oss att sätta igång och jobba.  

Så nu ska du bara förbereda dig att ta emot och förstå nästa del 

av din utveckling.  

Du kommer att se livet från ett annat perspektiv när vi väl är 

klara.  

Vår uppgift är viktig och detta behövs göras nu.  
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Mitt ansikte, som du undrar över, ja det är en mask. Vi Gudar 

som kom ner fick ta till masker i form av olika djur som mer visar 

egenskaper hos dem för att på den tiden vad det mer bildspråk 

och bilder säger mer än tusen ord. 

Även de som inte kunde läsa och tyda hieroglyfer kunde se och 

förstå symboler. De hade alla kunskaper om oss Gudar och 

därför visste de vad symbolerna betydde utan läskunskap.  

Titta gärna på skrivspråket när du läser och forskar i dina 

minnen. Du kan läsa och förstå den texten. Det är vår gåva till 

dig. Den är välbehövlig för fortsättningen. 

R: Jag låter detta sjunka in, tack! 

A: Förstå att du har en stor uppgift framför dig. Inte bara 

forskningen. Vi kommer att ha flera samtal och du ska skriva för 

denna generation. Du ska skriva till allmänheten; Mina budskap.  

Du kommer att kanalisera mig vid ett flertal tillfällen. Detta ska 

du ge ut i bokform.  

Det är nu dags att börja jobba och det rejält. 

En bok varje år framöver där vi ska sprida förhistorisk kunskap på 

ett nytt sätt. 

Det sätt som vi ska leva efter här framöver. 

Ja, det kommer att bli mothugg. Det är en naturlig process. 

Låt oss ta varje steg för sig, ett steg i taget. 
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Jag är Anubis, Guden med den nya kunskapen. Ett steg, en del av 

hela sanningen. 

Allt finns. Även jag. Även nu. 

Så gör även du. 

Ja, det var så du spred vår kunskap i en gången tid. 

Nu är det säkert och tryggt att uttrycka alla former av åsikter. Du 

ska se vilken framgång det bli i mänsklighetens medvetande. 

 

Jag är Anubis. Jag är den Jag är. 

En del av alltet. 

En del av universum. 

En del av kunskapen. 

En del av Egypten, Kunskapens vagga. 

 

R: Tack! Är det mer du vill förmedla nu? 

A: Tack, det är allt för idag. Bra att du lyssnar på kallelsen. 

R: Tack för att du kom.  
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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.  

Varma hälsningar 
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