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Samma Värde, Olika Uppgifter! 

Tiden, tiden är Nu. Tiden då livet förändras. Tiden då du kan bli 

hela DU.  

Tiden då förändringen verkligen kan ske. Den sker redan, 

förändringen. Den är i gång, inget kan stoppa mänsklighetens 

utveckling till Högre Medvetande. 

Högre Medvetande är ett tillstånd där vi alla lever i kärlek, i 

symbios fast utan att ha kål på varandra. Vi är ett och 

fortfarande individer.  

Vi lever i ett Enhetsmedvetande. Där vi förstår att våra aktioner, 

våra göromål påverkar allt och alla.  

Vi utgår från våra hjärtan, ifrån vår kärlek, kärlek till alltet, till 

alla, till Moder Jord och till Solen. Till hela vårt universum.  

Förstå att den här sortens kärlek innebär att vi alla har vår egen 

uppfattning, vår egen vilja, våra egna önskningar.  Vi har alla våra 

uppgifter, var och en sköter sina delar med stolthet och glädje. 

Varje människa förstår att när vi gör det vi ska, när vi gör vårt 

arbete, oavsett hur vårt arbete ser ut eller innehåller, så sker allt 

i samklang med allt.  

Alla människor har sin uppgift. Vi är bra på olika saker och vi 

sköter om oss. Vi lever i harmoni. Vi har respekt för varandra och 

vi förstår att alla uppgifter är lika mycket värda.  

Vi förstår att det blir kaos när vi inte för det vi ska, därför hjälper 

vi alltid varandra. Vi ser till att det finns stöd för dem som möter 



 

stora utmaningar i sitt liv. Det finns ett stort skyddsnät av 

människor som hjälper till.  

När vi förstår att alla människor har samma värde med olika 

uppgifter att utföra, då har vi kommit långt. Här är vi nu. Vi står 

på randen intill att alla förstår, eller i alla fall att tillräckligt många 

förstår för att det ska bli sant för alla.  

 

Detta liv är här! Många av er har redan förståelsen. Skiftet är 

igång.  

Det lever och gror, stora förändringar kommer att ske och sker 

redan. Se inte kaoset eller att det ser ut som om mörkret växer. 

Det är inte sant. Det blir bara mer synligt just nu på grund av alla 

förändringar som sker i människans medvetande.  

Detta är en fantastiskt viktig tid. Den nya nivån är redan här, den 

nya nivån av medvetande, kunskap och kärlek.  

Den nya nivån drar upp gammalt från rötterna och ser till att det 

gamla sättet inte längre kan gro eller ens planteras.  

Medvetenheten hos alla människor ökar. Kunskapen hos alla 

människor ökar. 

Du gör val som är rätt för alla. Du gör val som är rätt för dig. Du 

utför din uppgift med glädje och du ser hur glädjen sprider sig 

över hela jorden. 

Förstå att vi har ögon på oss. Vi blir betraktade. Titta, får de 

gärna men inte lägga sig i mänsklighetens utveckling.  



 

Tanken är och har alltid varit att medvetandet hos 

mänskligheten ska höjas.  

Den höjs på olika sätt, då olika grupper världen över, arbetar på 

olika nivåer.  

De här arbetena sker i tystnad, i bakgrunden. 

Men var vedveten om att det finns forskning, andliga grupper 

och olika människor med högre kunskap och medvetande som 

har detta som sin uppgift.  

Vi har alla våra olika uppgifter i arbetet med att höja 

medvetande och kunskapsnivån på jorden bland mänskligheten.  

Gamla minnen från tidigare delar av liven kan komma fram. Du 

minns, all din kunskap kan nu nås. Den väcks upp och blir 

tydligare.  

Det kan kännas väldigt ovant men det är okej.  

Du kan minnas tidigare liv, allt finns i dina celler och i ditt 

kunskapsarkiv. 

Du har all kunskap inom dig.  

Du har din sanning inom dig.  

Hitta dina nycklar, upptäck och lev din uppgift. Lär dig och lär ut 

och bli den du faktiskt är.  

Du är mer än bara människa. Du har mänskliga begränsningar 

just nu. Lås upp rätt delar. Hitta din kunskap i ditt hjärta.  



 

Det är nu möjligt. Det är nu tid.  

Det är nu tid för allt det underbara som jorden faktiskt kan bli, 

är. 

Tiden Är Kommen. Tiden Är Nu.  

Där Jag Är, Där Är Även Du. 

 

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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