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Tillsammans 

Det är en ny tid nu. En ny tid som ska vara över all framtid. Ni har 

bara sett början på denna nya Era. Denna nya tid som nu är er, 

som nu är vår. Tillsammans.  

Tillsammans möts vi genom Tid och Rum.  Tillsammans står vi nu 

här. Här i starten av den nya tiden. Här tillsammans.  

Jag vet att du har sett den nya tidens färger. Jag vet att du har 

sett den nya tidens frekvens.  

Det är så den är, den nya tiden är gyllene. Det är en gyllene 

tidsålder som ni nu äntrar.  

 

Hur känns det? 

Värk i kroppen? Huvudvärk? Influensa? Känner du dig lite under 

isen? Ingen fara, det är övergående. (Här får jag inflika här att du 

givetvis bör söka vård om du inte mår bra//Rosan) 

Det är en naturlig fas att känna sig till och med lite svagare än 

innan, rent muskelmässigt alltså.  

Din själ, den utvecklas, den frodas, den kommer fram. Den 

kommer nu till sin rätt. Ni kan nu slås samman, ni kan nu bli ett. 

Gränsen mellan din varelse och din nuvarande form suddas ut. 

Du blir mer medveten om att du är så mycket mer än din fysiska 

kropp.  



 

Du är så mycket mer. Din Storhet är 

oändlig, din kunskap likaså. 

När du låst upp kunskapens dörr så kommer du aldrig att stänga 

den igen.  

Vi är nu tillåtna att minnas, du behöver aldrig mer glömma.  

Du är så oändligt stark i ditt skapande. Du skapar ditt liv, så har 

du alltid gjort. Nu blir du mer medveten om att du skapar ditt 

LIV. Nu kan du också välja att skapa mer medvetet.  

Förstå att det alltid har varit så men vi har inte tidigare tillåtits 

att veta och förstå. Kunskapen har varit gömd för oss i våra 

mänskliga former.  



 

Vi har alla en uppgift.  

Så nu vill jag uppmana dig! Vem är du? Vad har du för syfte här i 

just detta liv? Vilken är DIN uppgift?  

Vi har alla en uppgift. När vi föds ner till vårt liv på jorden är vi 

många som glömt bort/tappat vårt minne.  

Det var en del av dealen.  

Nu, nu kan du väcka upp dina minnen igen. Känner du att du 

börjar söka efter något? Du kanske inte vet vad det är? 

Börja söka inåt.  

Hitta dina stunder i stillhet.  

I ditt fysiska hjärta har du all kunskap om dig själv. Hitta din 

nyckel till att låsa upp ditt medvetna, ta del av din undanlagda 

kunskap, den som finns i ditt DNA. Den du ska utveckla här på 

jorden.  

Det finns så mycket kärlek i detta. Hitta din kärlek i dig själv.  

Lär dig sedan hur du sprider din kärlek på ditt sätt. På det sätt 

där du kan använda din fulla potential.  

Vi har alla en uppgift. Våra uppgifter är olika. Våra uppgifter har 

samma värde.  

Du och jag har samma värde.  



 

 

Så hitta din nyckel, aktivera din kunskap i dina celler, i ditt hjärta. 

Aktivera din Merkaba så att du får tillgång till alla nivåer av din 

kunskap. Där du också får förståelse för att vi alla hör ihop. Vi är 

alla ett.  

Förstå att vi nu är ett! 

Oavsett vad vi gör, jobbar med eller hur vi lever. Alla har samma 

värde! 

Vi har bara olika uppgifter och jobbar med olika saker. Så ska det 

vara. Alla kan inte göra samma sak.  Vi behöver alla göra vår 

del, leva vårt liv, vara de vi är.  

 

 



 

Vi är ett massivt pussel! 

På så sätt lägger vi ett massivt pussel där alla bitar har sin plats. 

Där alla bitar är en del av helheten. Förstår du nu varför du 

måste leva ditt liv? Vara den du är? 

Om du inte är den du är så får vi ingen helhet. Tillsammans får vi 

en helhet. Tillsammans är vi ett.  

Alla vi är olika pusselbitar i det här gigantiska pusslet som vi 

kallar Jorden, världen, galaxen, universum och, beyond; bortom 

det.  

Från det stora till det lilla. Alla delar av dig, alla celler in till din 

minsta beståndsdel. Även där finns det delar som har olika 

uppgifter. Några celler skapas som armar, andra som ben osv.  

Du förstår bilden?  

Även dina organ skapas ju, alla dina organ behöver vara av olika 

karaktär, alla delar blir ett pussel och tillsammans blir det en 

helhet. De blir DU. 

 



 

Allt är omgivet av energi. Hela du är energi. Dina tankar är 

energi.  

Vi äter energi, vi andas energi.  

Hela du vibrerar av energi. Jorden är energi. Hela jorden vibrerar 

av energi.  

Förstå att allt du kan fantisera om kan du skapa.  

Allt är energi. Vill du ha mer kärlek i ditt liv - håll fokuset där då.  

Allt du lägger din energi på, växer.  

Tänk återigen på din kropp, på alla delar av dig. Allt är energi.  

Ta god hand om dig. Du är värd att ha god energi.  

Öka den. Läs detta om igen tills du förstår att vi faktiskt hänger 

ihop.  

Att vi faktiskt är ETT! 

Tillsammans och ändå individer.  

 

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. 

Tänk alltid på, när det kommer hälsoråd, använd ditt sunda 

förnuft. 

Jag hoppas du kan hitta de ledtrådar du behöver i Anubis ord.  

Varma hälsningar 

// Rosan 
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