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Moder Jord! 

Runt om i världen växer sig kaoset större, ser det ut som. Detta 

är en illusion, det som verkligen händer är att alla delar i 

samhället, i strukturer som jobbat och dominerat i det fördolda, 

det kommer upp till ytan.  

 

Den gyllene energin, den nionde nivån av kunskap är 

anledningen till detta.  

Varför? Jo, för att:  

 Vi kan inte leva längre när det finns förtryck och 

orättvisor. 

 Miljön, vår vackra Moder Jord, behöver hjälp att hantera 

alla dumma mänskliga beslut. Miljön/Moder Jord 

behöver hjälp att läkas.  

Hur kan du delta? 

Lev livet som de ”gamla” indianerna, ursprungsbefolkningen 

gjorde. Lyssna till deras budskap.  

Vi kan inte äta pengar! 

Odla, för glädjens skull, att ha något som du vårdat och 

ombesörjt själv.  

Maten smakar godare när du lagt ner din kärlek och din egen lust 

i maten.  



 

Bli mer omtänksam mot andra, den här delen är så mycket 

lättare att göra när du övat på dig själv först.  

Var omtänksam mot dig själv. Hur mycket orkar du? Vad vill du? 

Hur mycket vill du göra? 

Vad vill du göra? 

Bli din egen bästa vän.  

Därefter blir du ditt bästa jag och i den du verkligen är så är du 

automatiskt omtänksam och vårdande.  

Tänk på vilket avtryck du gör när du lever. Vad är bäst för Moder 

Jord? När du behöver göra inköp; Vad är bäst? Behöver du 

verkligen det du ska köpa? 

Ja – Köp 

Nej – vänta 

 

Vatten. Din kropp behöver vatten, friskt vatten, vätska.  

Gör vad du behöver för att öka ditt immunförsvar. Äter du det du 

känner att din kropp behöver? 

Lär dig lyssna till din kropp.  

Bli medveten om vad du stoppar i dig både i form av föda och i 

form av tankar.  

  



 

Moder Jord behöver att vi ändrar vårt beteende gentemot 

naturen. Vad klingar an i dig? Vad är din uppgift, för att hjälpa 

Moder Jord? 

Det behöver inte vara några ”allomvälvande” göromål. Ibland 

hittar du lösningen i det lilla, i dina vardagliga aktiviteter.  

Det finns många innovatörer, de kommer fram fler och fler. Fler 

lösningar blir hittade till att hjälpa Moder Jord bli fri från vår 

negativa påverkan.  

Vad kan du göra här? 

Vilken är din uppgift? 

Hur hjälper vi att läka Moder Jord? 

Omtänksamhet, närvaro, medvetenhet i våra dagliga liv. 

 

Rörelsen är i gång. Moder Jord kallar; Är du en av de kallade? 

Är du en av dem som har detta som sin livsuppgift? Är du kallad 

att göra din del? 

Svara på kallelsen;  

Ta ett steg; - Säg Ja. 

Ta nästa steg; - Fråga vad du kan göra för att hjälpa Moder 

Jord.  

Nästa steg; Agera. Agera på det du får till dig att göra.  



 

Följ ditt hjärta. Du är alltid i samklang med Moder Jord. Du är 

alltid i kontakt med vår fina planet.  

Lär dig leva ditt liv med tanke på att resurserna ska räcka sju 

generationer framåt.  

Tänk att dina aktioner ska läka sju generationer bakåt.  

Det du gör, gör skillnad. Ingen del är för liten. Allt du gör, tänker 

och känner, gör skillnad.  

En sak som hjälper Moder Jord, det är att sprida kunskap. Vilken 

kunskap är viktig för dig att sprida? 

När du sprider kunskap från ditt hjärta så påverkar du alla, du 

påverkar jorden.  

Bli vän med dig själv.  

Hitta vägen till ditt hjärta. Gå in och stanna där. Lev ditt liv från 

ditt hjärta.  

Du blir mer omtänksam, vilket påverkar jorden och alla 

människor runt omkring dig.  

Lev från ditt hjärta, gör det Medvetet och förstå att du gör 

skillnad i alla dina val i ditt liv. 

Med Kärlek och Respekt  

//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 

Rose-Marie Rosdahl 

Helhetsterapeut och Lärare 
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