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Lyssna! 

 

Ja, nu är vi här. I den nya tiden.  

Den nya kunskapen jobbar världen över genom att synliggöra allt 

som inte längre fungerar, allt som är till ända och där det behövs 

en ny början och ny ordning.  

 

Lyssna!  Till ditt hjärta. Till din önskan om fred och frid. 

Hitta din fred och din frid i ditt fysiska hjärta.  

Lyssna!  Till djuren och deras kunskap och lärdomar.  

Lyssna!  Till allt som finns och lever i naturen.  

Lyssna!  Till universum, se universums svar till jorden. Se 

hur universum och galaxen samarbetar.  

 

Se hur nationer samarbetar när de verkligen  

förstår att vi alla är ett! 

 

 

Vi är varelser med olika ursprung! Vi är varelser med olika 

kunskap. Samarbete betyder att vi kan leva ihop med kärlek och 

respekt.  

Kärlek och respekt är det vi människor behöver just nu. 



 

Allt och alla hör ihop. Vi fungerar tillsammans med varandra. Vi 

hör ihop. Vi är Ett.  

Det jag gör mot dig, gör jag emot mig själv, som individ, land och 

nation.  

Förstå detta nu! 

Vi är Ett. Vi hör ihop! 

Vi är precis där vi ska vara. Vi har kommit lite längre i 

utvecklingen än vi trodde var möjligt.  

Allt är möjligt. Det tar bara olika lång tid för ”det” att gå igenom.  

Vi är längre komna nu. Vi är där.  

 

Den stora kunskapen är här  

även om du just nu inte är medveten om det. 

 

Oavsett vad du tror så ökar den nya kunskapen på jorden just nu.  

Det du ser är effekten av den nya energins verkan 

Ja, du kan tycka att det är en trist utveckling men det är så 

människan väljer att agera just nu.  

Ni vet, motstånd stöter vi alltid på när en ny fas i livet är på väg 

in. Vi är på väg in i något okänt, något nytt, något som vi inte 

riktigt har kontroll över.  



 

Tro mig, allt sker på bästa möjliga sätt med den allra högsta 

kärleken inkluderat för mänskligheten och för jorden.  

 

Se systemen falla - för att ett nytt mer fantastiskt ska kunna tas 

fram.  

Se nationer falla – för att inga gränser egentligen behövs.  

Se statsmän rasa – för den nya synen och kunskapen ska komma 

fram.  

Allt är beräknat. Allt är gjort med den allra största kärleken av de 

alla – Den villkorslösa! 

 

Vad kan då du göra?  

Hantera din rädsla, se den, släpp den! 

Agera, där du känner att det är rätt.  

Lev ditt liv till fullo, för att du kan.  

Du är värd ett bra och fullt liv.  

Genom att leva i och ur kärlek så hjälper du fler.  

Allt vi fokuserar på växer, så håll fokus på din kärlek.  

Alltid! 

 



 

Tappar du fokus?  

Ja, det är mänskligt.  

Så snart du är medveten om det, byt fokus till kärlek! 

Det är så du kan göra.  

Det är så du lever i kärlek.  

 

Hjälp dig själv först, därefter hjälper du andra på ett bättre sätt, 

utan att du tappar ditt fotfäste eller din kraft.  

 

När du är kraftlös och hjälplös så kan du inte hjälpa någon! 

Så därför;  

Hjälp dig själv, stärk dig själv först. Alltid! 

Då är du till bättre hjälp för hela mänskligheten. 

 

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 

 

Läs mer om Kanalisering på  

www.rosansbalans.se 
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