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Vakna - Lev Ditt Liv 

 



 

Det är tid för upprättelse! 

Det är tid för upprättelse. Det är dags att se sanningen. Det är 

hög tid att alla förstår att de ska ta ansvar för alla sina 

handlingar;  

Agerandet, känslor och upplevelser. 

Många offerkoftor behöver kastas så att ni kan klä er i era 

faktiska färger.  

De färger som är ni. Den färg som är du. Bär den! Din färg! Din 

nyans och din kärlek.  

Bär ditt liv och lev det med stolthet. 

Se att du alltid kan välja annorlunda där du idag valt saker, 

beteenden, som inte är till din fördel, som inte gynnar dig eller 

någon annan.  

Förstå att när du väljer det som är rätt och bra för dig, så är det 

rätt och bra för alla.  

Förstå nu, i ditt hjärta, på djupet, att för att en förändring ska 

kunna ske så behöver du göra din del: LEVA DITT LIV! 

Lev din kunskap, lev din uppgift. Gör det du kom hit för att göra. 

 

 



 

Väck dig upp! 

Väck dig upp ur din slummer. Vakna nu!  

DET ÄR TID FÖR DIG ATT BLI DEN DU ÄR. 

Det är verkligen hög tid. Tiden är mogen. Tiden är nu. Det som 

händer här, har möjlighet att läka och rätta till allt som tidigare 

varit galet och fel. 

Förstå att det är nu det är dags för dig att göra dina val.  

Det är nu det är tid för dig att leva PÅ RIKTIGT: Leva från ditt 

innersta, från ditt hjärta.  

Där du alltid vet vad som är rätt och bra för dig. 

Där du vet de val du behöver göra. 

Där du vet de beslut du behöver ta. 

Så vakna upp! Väck dig ur din slummer.  

Vakna upp, syster och bror.  

Vakna! Det är mycket lättare än du tror.  

Vakna upp och se det vackra i allt som är.  

Vakna upp och se det vackra i dig själv, i din själ.  

Vakna upp och gör din värld till en värld som du trivs att leva i.  

Vakna upp ur din sömn och börja leva.  



 

Det är nu tiden är rätt 

Det är nu tiden är mogen 

Ta klivet nu! Stig upp! 

Res dig och bli ett med hela ditt väsen. 

Vakna! Det är dags nu.  

Människa, vakna upp! 

 

 

Kunskap res dig upp och låt dig spridas i hela din kropp! 

Kärlek väck dig upp och låt dig spridas i varje cell, i varje 

människa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Låt ditt sinne, din kropp, din själ, se dig som en 

helhet.  

Du är ett! 

Du är ett med allt! 

Du är ett med alla! 

Det du gör mot andra gör du mot dig själv. 

Så vakna nu, se ditt beteende.  

Ändra där det behövs.  

Ingen skuld, bara förståelse och förlåtelse och kärlek i massor.  

Vakna, släpp din kärlek fri. Släpp hela ditt väsen fritt.  

Våga vara du 

Våga Leva nu.  

 

//I Kärlek Anubis. 

 

 



 

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 

// Rosan 

Rose-Marie Rosdahl 

Helhetsterapeut och Lärare 

 

Läs mer om Kanalisering på  

www.rosansbalans.se 
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