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Ordet
Skriv och det är skrivet!
Tala och det är sagt!
Ordet finns där nu. Ordet finns och i samma stund finns du.
Utan Ordet vore inget skapat.
Utan Ordet hade inget blivit.
Ordet, ljudet av Ordet. Det är ljudet av skapandet.
Ordet är av tanken kommen. Ordet är det som ger allt liv.
Utan Ordet vore inget.
Utan Ordet finns du ej till.

Ordet är det du ska sprida.
Ljudet av ordet, dess frekvens, det är allt.
Ljudet kommer, Ljudet är.
Livet är sprunget ur allt som är.

Livets mening finner du inom dig. Du är den enda orsaken att just
du blev till.

Du är den ende som kan vara du.
Jag är, är nästa del.
Jag är, är det som endast finns inom allt och alla.

Minns, kära du, minns. Minns dina gamla minnen.
Minns din gamla kunskap. Tiden är här, Tiden är Nu.
Där jag finns, där är du.

Livet, Jaget och Kärleken. Allt andas, min vän.
Allt andas av lust, av glädje, av lycka.

Känn din glädje
Känn din lycka
Hitta din lust

Din lust att skapa allt du önskar. Du kan skapa, du är skaparen av
ditt liv.
Fokus på ditt hjärta för att leva enkelt och lätt. Fokus på ditt
hjärta.

Ditt hjärta innehåller allt om dig. Din sanning, dina svagheter och
dina styrkor.
Våga se, våga känna, våga vara du.
Du är den Du är.
Var i Din Sanning. Stå i ditt eget Ljus. LYS!

Låt ditt eget hjärta sjunga, glöda och sprida glädje och hopp.
Låt ditt hjärta visa dig vägen.
Kärleken leder dig rätt.
Ditt ursprung du i ditt hjärta finner.
Så skynda långsamt, du hinner.

Tänk att du i alla år jagat utanför det som du inom dig får.
Du får det, för det är ditt att ha.
Kunskapen är din att se och förstå.
Din kunskap är unik, ingen kunskap är helt den andra lik.
Din kunskap är för evigt din.
Sök den i ditt hjärta och finn.
Finn din kunskap, se och förstå.

Lev den, äg den och dela med dig av den.
Allt som delas växer.

Se i ditt hjärta att det är sant.
Hitta in för att hitta hem.
Du är så nära nu min vän.

När du nyckeln till ditt hjärta funnit, all kunskap du har tillgång
till.
Låt nu ditt hjärta leda dig på din väg.
Våga ta steget, säg ja och lev väl.

Alla lögner snart falla. Faller fler, faller alla.
Ur askan reser sig sanningen upp. Naken, ren och stark.
Nu går det inte längre att dölja, alla slöjor faller och maskerna
försvinner.
Alla sprickor synas och hjärtat vinner.

I eoner av tid fram till idag, vi väntat länge för denna stund.

Nu när vi äntligen kan kliva fram.
All gammal kunskap ska uppdagas till allmänheten den ska
lämnas.
Du människa, så stark du är.
Om du bara förstod att stå i din kraft.
Andra krafter ej haft någon chans.
Så…

KUNSKAP!
RES DIG UPP OCH BLI ETT MED MIG.
RES DIG UPP OCH LÅT MIG KÄNNA DIG!

KÄRLEK!
RES DIG UPP OCH BLI ETT MED MIG
RES DIG OCH LÅT MIG KÄNNA DIG
Nu kan vi äntligen få till det liv som alltid varit menat.
Kärlek över gränser, verkligen förenat.
Jag är Ett, Jag är Du. Jag är Du här och Nu.

MÄNNISKA!
VÄCK DIG UPP!
RES DIG UPP OCH LÅT DIG KÄNNA MIG!

Jag är här, där du är.
Jag är Du, Du är jag
Vi är Ett
Se Mig – Här är jag!

Med Kärlek och Respekt
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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.
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