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Hopp och Tillit  

Förlåtelsen, ödmjukheten och tilliten.  

Människor har börjat tvivla på varandra. Tvivla på att den här 

smittan upphör. Ändra det! 

Rosan frågar: Ska jag skriva detta till alla? 

Anubis svarar: Ja, få dem att förstå att ni behöver hitta hoppet 

igen. Hitta hoppet, hitta tilliten till att vi snart är igenom denna 

period.  

Be dem söka inåt, inte utåt.  

Be alla att vara mer älskvärda emot sig själva.  

Be dem hitta sätt där de kan umgås ändå.  

Vi behöver vara nära varandra. Vi behöver stå nära 

känslomässigt och fysiskt.  

Se till vad du faktiskt har. Du har personer i din närhet. Du är 

aldrig ensam. Hitta sätt där ni kan mötas. Ni behöver mötas.  

Håll ut! Detta är ”tillfälligt”. En blink i tiden, ett kort ögonblick i 

jämförelse med Evigheten.  

Vet om att ni behöver hålla ert MOD uppe. Vet om att ni har allt 

för att lösa situationen framför er.  

Allt existerar i samma stund. Både problem och lösning.  



 

Det är strax över. Håll ut. Det jobbas i kulisserna, lösningen finns. 

Det dör ut. Det fejdar ut. Det försvinner.  

Kom ihåg att ta hand om dig själv. Håll 

igång din kropp. Håll igång din knopp.  

Lyssna till det som lyfter upp dig.,  

Lyssna till det som stärker dig.,  

Det är tid att lyssna INÅT! 

Det är verkligen HÖG TID! 

Hitta nu din inre röst. Lyssna till ditt hjärtas röst.  

Våga agera enligt vad ditt hjärta säger.  

Våga vara där. Gör de saker som DU mår BRA av.  

Det finns ingen som mår bra av negativa nyheter varje stund av 

dagen. Välj EN stund där du uppdaterar dig. Låt sedan dagen 

handla om kärlek, närhet, glädje och kreativitet.  

Låt dig njuta av din kopp kaffe. Njut av den mat du äter. Njut av 

de människor du faktiskt möter.  

Vet om att du alltid möter rätt person vid rätt tillfälle. Var så 

säker. Så är det! 

 

 



 

Idag! 

Lyssna till vad du verkligen vill göra. Gör det! Och upprepa detta 

varje dag.  Gör mest saker av glädje. Lär dig älska de saker du 

”måste” göra. Lär dig göra de saker du älskar.  

Vet om att det finns mycket gott kvar att leva för.  

Jag har sett framtiden, den är ljus.  

Jag har sett Evigheten, den är fylld av kärlek.  

Jag har sett ljuset i mänskligheten. Jag har sett och ser hur den 

växer sig starkare och starkare.  

Det händer! Det händer HÄR och NU!  

Se din gnista växa. Känn att din inre gnista växer och sipprar ut 

genom hela dig.  

Din inre gnista går inte att hejda. Tillväxten är igång.  

Vi är tillräckligt många. Vi är de vi är! Vi är här. Vi är nu. Vi är jag. 

Jag är Du. Vi är Du. Du är jag.  Vi är alla ett. En befolkning av olika 

ursprung.  

En befolkning av olika lärdomar. Här tillsammans för att föra livet 

vidare in i nästa Dimension.  

 

 



 

In i nästa nivå av Medvetande.  

Ett högre medvetande, ett hjärtmedvetande. Ett medvetande 

som grundar sig i tolerans, acceptans av olikheter. En möjlighet 

till att leva i förståelse, i harmoni och i kärlek.  

Vi är där vi är. Vi är här.  

Många av olika slag. Många med olika bakgrund. Många med 

olika ursprung. Men vi är här, tillsammans. Vi jobbar här 

tillsammans. Vi vet vart vi är på väg. Vi kommer dit.  

Jag har sett det. Den underbara nya värld. Här på jorden i fred 

och frid.  

Vi läker oss själva genom rum och tid. Vi läker varandra genom 

rum och tid.  

Jorden, Vackra Moder Jord, vi läker. Du läker. Du läker dig, vi 

läker dig. Du läker oss. Vi läker dig. Tillsammans. Vi är ett.  

 

Med Kärlek och en ny tid.  

//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/

