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Livet och Kärleken 

Varden jorden, Varden Liv, Varden så att allt ska bli 

Ty i livet på jorden finns allt. Lycka, tårar och salt.  

Hur du väljer att använda din lott, det är upp till dig. Du har alltid 

en valmöjlighet att välja en läkande lösning eller en sårande 

lösning. 

Du kan använda Lyckan till att sprida den eller behålla den för dig 

själv. 

Du kan använda Tårarna för att sprida sorg eller ta hjälp för 

läkning. 

Saltet kan du antingen sprida i sår eller använda för att krydda 

livet. 

Hur du använder dina gåvor är ditt val. 

Hur du väljer att använda dina gåvor är ditt val. 

Använder du dig av dina gåvor eller trycker du undan dem? 

Känn efter i ditt hjärta, följer du det? 

Följer du alla delar av ditt liv från ditt hjärta? 

Följer du bara hjärtat eller kopplar du in din hjärna också? 

Har du med din medmänsklighet? 



 

Är du nöjd med ditt liv? När du tänker på ditt liv, är det fyllt? 

Saknas det något? 

Är ditt liv fyllt? Är det fyllt med de saker som ger dig glädje eller 

sorg? Vilken pott får högst poäng? Glädje eller sorg? 

Var har du din Kärlek? 

Vad är kärlek för dig?  

Hur uttrycker du din kärlek? 

Kärlek är Kunskap. Kunskap är Kärlek. 

Du har kunskap om kärlek. Hur ser din Kärlekskunskap ut? 

Vad har du gjort med svaren på dessa frågor? 

Ger det dig Glädje att läsa? 

Ger det dig sorg att läsa? 

Har du valt att se det fina i vad du upplevt? Har du valt att bli 

bitter över vad du upplevt? 

Vet du om att det går att läka Bitterhet? Den läker du med 

acceptans, förståelse och med massor av kärlek till dig själv och 

med förlåtelse, förlåta dig själv för det du upplevt. 

Förlåt hela situationen där du blivit bitter/sårad. 

Tufft? 



 

Går det att förlåta det du varit med 

om? 

Svaret hittar du i din Kärlek till dig själv, i ditt hjärta. 

Att leva som människa ger många upplevelser, det är inte alltid 

enkelt men lärorikt. Vissa upplevelser önskar du som människa 

att du aldrig behövt gå igenom. Andra upplevelser är lättare att 

hantera. Ytterligare några vill du dela med dig av till hela världen, 

de stunder när du har upplevt kärlek och lycka.  

Förstå att det inte alltid med vår mänskliga hjärna eller hjärta är 

lätt att förstå varför vi går igenom, möter vissa situationer. 

Förstå att förklaringen kommer till dig när du är redo att förstå. 

Vet om att det finns, alltid, en mening bakom även om det är 

tuffare upplevelser du haft. 

Jag vill ge dig Hopp! Jag vill ge dig Tro! 

Det spelar ingen roll vad jag, Anubis, vill ge dig. Är du redo att ta 

emot? Är du redo att förstå? 

Många delar av vad du tror är sant kommer visa sig vara en 

illusion.  

Är du beredd? 

Tiden är inne. Det är dags. Allt är lagt till rätta. Allt är förberett. 

Allt är klart för Den Nya Tidsåldern att göra Entré. 



 

Den är redan här. Den Nya Tiden. 

Var redo. Hon har redan svept över med sina vackra vingar. 

Kunskapens Ängel, hon för med sig din möjlighet att nå din 

Högre Kunskap, Din Högre Vishet. 

Våga vakna upp. Se dig omkring och förstå att allt du önskar kan 

du få. 

Var redo, var klar. Ta emot all den Kunskap hon har. 

Livet är evigt. Livet är nu. 

Hitta ditt hjärta. Lås upp din kunskap och din kärlek här och nu. 

Ett steg i taget. Ett steg är taget och så många fler kommer att 

tas. 

Det som nu är sant för många är även sant för dig. 

Livet som du känner det kommer växa i betydelse för dig. 

Dina medmänniskor kommer du att möte med andra, nya ögon. 

Se, för första gången, se vilka de själarna verkligen är. 

Det finns många som känner stora delar av sanningen. Ni blir fler 

nu. 

Så öppna ditt hjärta, här och nu. 

Förstå, förlåt och se. Att allt du önskar finns här med. 



 

Titta in i ditt hjärta, så stort och fullt av all din kunskap är det 

rymt. 

Gläds åt den vackra själ du är. Glädje, Kärlek och Kunskap är lätta 

vingar att bära. 

Släpp det tunga, var ditt hjärta nära. 

Sjung av Glädjens lust. 

Låt din kropp dansa av Hjärtats Sång. 

Stråla av all din glans, som inga sorger i världen fanns. 

Le och ser hur det smittar. 

Runt omkring dig, de vilsna tittar. 

Visa dem vägen med vänlighetens Hand fram till det härliga 

Kärlekens Land. 

Det land du inom dig bär. Lyssna, se, hör och lär. 

Ditt Nya Liv är redan här! 

//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 

http://www.rosansbalans.se/
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