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Balans 

Den nya tiden är här. Den nya kunskapen har landat in. Vi/ni är 

redo att lära och leva denna del av kunskapen.  

Kunskapen består av att nå balans. Balans inombords och Balans 

mellan människor.  

Balans mellan Kunskap och utövande. 

Balans mellan lärande och Lärare. 

Balans mellan insikt och kunskap. 

Balans inom dig  

Balans utanför dig själv.  

 

Själva kärlekskunskapen ökar hos mänskligheten. Fler och fler 

väcks upp. Fler och fler vaknar.  

Det behöver vara kaos innan ni når harmoni.  

 

 

 



 

Släpp taget! 

Allt, verkligen allt, som inte längre fungerar och har gjort sitt, är 

nu dags att släppa taget om. Håller du kvar får du värk, ont i 

kropp och du förlorar din sinnesro.  

Så ta steget, släpp det som varit. Ta vara på varje ny dag du har 

och upplev glädjen i att bara andas.  

 

Livet hittar du i det lilla! 

Ur det lilla sås fröet till det som senare blir till något stort och 

kraftfullt. 

Se på träden. Ni har väl alla sett hur en kastanj ser ut? Dess frukt 

är ganska litet och se vad som händer när det landar i jorden. Får 

tid att gro och skapa rötter.  

Vilka fantastiska träd det blir! 

DU är inte annorlunda! 

Vad är det du planterar? 

Du väljer ju själv och du får själv skörda det du sår. Så, om du satt 

fröer som inte gror eller vuxit upp till döda träd, gräv upp 

rötterna. Läk jorden och låt gödsla och vattna. Ge kärlek till 

jorden.  



 

Välj sedan med omsorg det du vill skörda. 

Goda tankar ger God skörd! 

Du när ditt träd genom att vattna, skänka kärlek och prata 

kärleksfullt. Du kan aldrig övergödsla ditt träd. Så överös det 

med dina bästa kvaliteter, dina bästa tankar och vet om att du 

får skörda goda frukter av ditt kärleksfulla handlande. 

Det blir så mycket mer innehållsrikt, läkande och stärkande.  

Vi behöver alla ”gödsla” vår inre trädgård, plocka bort det som 

vissnat och hålla undan ogräs.  

Gör vi jobbet lite varje dag så blir det inte så arbetsamt det vi 

gör.  

Gör vi det en gång/vecka så får vi jobba lite mer.  

Väntar vi längre mellan gångerna så blir det jobbigare för oss.  

Du väljer själv.  

Det är ditt ansvar. Din fria vilja väger tungt. Du styr din kosa åt 

det håll som du ställt din inre kompass.  

Är du missnöjd? 

Ja men byt riktning. Du kan alltid välja om. Du har alltid möjlighet 

att rätta till ditt arbete och din riktning. Du kan röra dig fritt.  

Du får lov att ändra åsikt. Det är okej.  



 

Förstå att du kan välja om, ändra ditt beteende varje minut om 

du så önskar och orkar.  

Det är okej.  

Bara för att du tänkt på ett sätt tidigare så betyder inte det att 

du måste tänka så alltid.  

Lyssna på ditt hjärta. 

Här kan det ta tid att lära sig nytt eftersom vi har varit vana vid 

ett sorts tänk.  

Det går bättre och snabbare än du tror att byta riktning på sina 

tankar.  

Så är du missnöjd – Gör en förändring! 

Undvik att klaga och gnälla över din situation. Gör något istället. 

AGERA. Det finns alltid något du kan göra.  

Kan du inte ändra situationen så titta på möjligheter att ändra 

din inställning till händelsen/situationen.  

Ta makten, ta rodret över ditt eget liv. 

Bestäm och styr din skuta.  

Så, hur känns det att få tillbaka makten över ditt eget liv, ditt 

eget agerande, dina tankar och ditt eget mående? 

 



 

Grattis! – du är nu på en bra plats i ditt 

liv! 

Första dagen på resten av ditt liv.  

Så Lev! 

Så Upplev! 

Så njut av ditt liv oavsett hur det ser ut! 

Hitta de små stunderna av glädje och lycka, spara och göm 

minnena och sprid dem.  

Lyssna på dem ofta, titta på minnena ofta. Återskapa och skapa 

nytt igen.  

Var – Bli den du är! 

Lyft kunskapen till en högre vibration.  

Vi möts här i nästa kapitel i det mänskliga livet.  

Välkommen in i nästa dimension! 

Tack för allt jobb ni gör och Grattis till det nya uppvaknandet.  

Nu är vi här. Nu lever vi, för allt vi jobbat för så länge, tack!  

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 

© copyright 2020 av Rose-Marie Rosdahl – alla rättigheter 

reserverade 

http://www.rosansbalans.se/

