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Världen i Förändring 

 

Världen är i sin linda. Det finns många saker att reda ut och läka, 

både inom och utanför er.  

Varför tror ni att alla lösningar kommer uppifrån? Varför lägger 

ni er kraft och energi i andras händer? Varför låter ni er styras in i 

system som är förkastliga?  

Vad kan ni göra annorlunda?  

Lyssna, lyssna på alla signaler ni får, alla råd som kommer till er 

och filtrera dessa inom er, i era hjärtan. 

Lösningar utifrån kan vara bra för många, men är den lösningen 

bra för dig?  

Bara du vet. Du vet, om du litar till ditt hjärta.  

 

Alltid, börja i det lilla … 

… börja med det lilla för tänk att det kan vara just den här lilla 

delen som får det gamla, som ej längre fungerar, att rämna.  

Tänk att även en liten tuva kan stjälpa ett tungt lass.  

Förstå att små saker, små gärningar, gör en stor skillnad även om 

du inte ser det just när den lilla saken görs.  



 

En liten åtgärd som att vattna direkt när du ser det behövs, i 

stället för att göra det på torsdag när du städar ändå.  

Blomman behöver vattnas regelbundet och alla blommor är i 

olika behov av olika mängder vatten.  

Inget är rätt eller fel utan det styrs av blommans behov.  

Tänk vilken vacker tanke att omsätta på våra barn och våra 

medmänniskor inom alla olika områden.  

Skolor, arbetsplatser och umgängen.  

Kan du se att det skulle bli skillnad om vi lyssnade till behoven 

och tillfredsställde dem i stället för att ett system ska passa alla?  

Världen är i förändring. Allt är i förändring hela tiden.  

Vet om att den gyllene Tidsåldern är här.  

Vet om att du kan välja att ta emot allt det goda och vackra som 

denna tid ger.  

Förstå att det som inte fungerat kommer att brytas upp. Jag har 

sagt det förr och säger det igen;  

Allt förstelnat och stagnerat kommer att bräckas loss, för att få in 

mjukare energi, för att få in mer kärlek.  

Jorden, där ni nu lever, är en fantastisk planet.  

En plats för diplomati, för att kunna mötas på lika villkor trots 

ursprung.  

 



 

Varden I komna hit!  

Du kära vän, välkommen fram.  

Välkommen ut ur skuggorna och träd in i ljuset.  

I ljuset ser du allt och alla skuggor falla. 

Allt blir enklare i ljuset.  

Livet blir som det ska vara, är tänkt att vara. 

Varden I, välkommen hit!  

Du vackra barn av stjärnorna kommen. Allt vackert, fört hit med 

kraft och hopp.  

Ur skuggan ljuset sprider sig lätt. Det är med det lilla ljuset som vi 

ökar kraften, lite i taget.  

Låt ditt ljus öka. Låt din kunskap väckas upp.  

 

Minns, de urtida historierna, minns din saga. Minns din väg.  

Minns de sköna stunderna, så skönt kan det åter bli.  

Minns den vackra trädgården, minns ditt arbete där.  

Minns de fina skolorna där utbildningen var rätt för alla.  

Minns de fina ängarna där naturen var i harmoni med människor 

och djur.  



 

Alla levde tillsammans.  

Minns de glömda tiderna, minns din vackra kunskap.  

Ur skuggornas dal, minnena kommer fram, för den gnistan som 

kastades dit av ett minne, lyser nu upp allt.  

Minns kära du, vakna upp ur din slummer.  

Minns din uppgift, minns din hunger.  

Din vilja att hjälpa till, att göra din uppgift.  

Minns kära du, sätt dig och skriv.  

Skriv ditt liv det du den gången hade.  

Skriv och minns. Väck dig upp, Vakna! 

Allt är redo för den nya tidsåldern, den Sjätte Solen, den Gyllene 

Eran.  

Det är nu du ska leva för fullt igen. Det är nu du ska nyttja din 

kunskap.  

Väck den upp! Väck dig upp! 

Låt alla delar av dig minnas, ditt ursprung, ditt syfte och din 

uppgift när tiden är här.  

Vakna, Vakna där du är! 

Väck dig upp, syster och bror.  

Det är mycket lättare än du tror.  



 

Vakna nu. Tiden är här.  

Vakna! Väck dig upp och lär.  

Allt är stilla 

Tiden är nu 

Vakna upp, kära du! 

Vakna … 

Vakna …  

Det är dags nu.  

Tiden är inne. Tiden är nu.  

Allt jobb vi gjort, nu är vi här.  

Vakna, var än du är.  

Det finns bröder och systrar världen över. 

Vi finns här när du behöver.  

Väck dig upp! Vakna nu! 

Tiden är här! Tiden är Nu! 

 

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 
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Helhetsterapeut och Lärare 
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