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Den gyllene tidseran är här. Den nya nivån av kärlek kommer 

igenom.  

Den nya nivån bär med sig hopp, den bär med sig tro och den bär 

med sig en stillande energi.  

Den fria viljan väcks upp igen, till en ny nivå. Förstå att den fria 

viljan innebär att du som person väljer hur du vill göra med ditt 

liv, din kropp, din energi och din glädje över ditt Liv på Jorden.  

Förstå att den Fria Viljan innebär att du väljer när du säger ja och 

du väljer när du säger nej.  

Du väljer också när du vill skaffa dig mer kunskap.  

 

Min uppmaning till dig är att du tar del av den nya kunskapen 

som finns i den nya gyllene tidsåldern.  

Lita på att du vet vad som är rätt för dig.  

Vet om att ditt hjärta stärks och ditt hjärta kan inte längre hålla 

tyst när det gäller oförrätter. När det gäller agerande av andra 

som påverkar dig på ett felaktigt och negativt sätt.  

Förstå att du äger rätten till din kropp. Den är ditt skydd för ditt 

rätta jag, Din Gnista.  

Din gnista kan aldrig förstöras. Du kan försöka kväva den men du 

får ont i hela kroppen då.  

Se igenom Manipulationen 



 

Se igenom Illusionen 

Se igenom vad som egentligen ligger bakom, se det egentliga 

målet.  

Det kan se konstigt ut för dig att det finns en annan agenda än 

den du tror.  

Detta har hänt i världen om och om igen.  

Låt slöjorna falla 

Låt slöjorna försvinna 

Se de mäktiga gå härifrån 

Se de mäktiga tappa masken 

Se de små personerna bakom 

 

Rädsla är deras drivkraft 

Rädslan är deras motor.  

Så se till: Vad är du rädd för?  

Se till att du lär dig se igenom illusionerna av rädslorna.  

Lär dig hantera dina tankar 

Förstå att dina tankar om dina rädslor är värre än rädslorna 

själva. Få koll på dig själv.  



 

Förstå att du är ett stjärnbarn, ett barn av stjärnorna.  

Du barn av stjärnorna, Du är så mycket starkare, klokare och 

visare än vad du tror.  

Kom ihåg! Kom ihåg ditt ursprung. Känn krafter att återigen bli 

den du är fast nu i din mänskliga form.  

 

Bli den du är! 

 

Skala av alla lager av det du gömt dig bakom.  

Det går snabbare nu. Många har gått före och visat vägen.  

Det är bara för dig att följa efter.  

Inte för att bli någon annan, för att bli den du är! 

 

Var beredd här kommer Kunskapens Ängel 

Hon kommer som en dröm, hon är mjuk och varsam, kärleksfull 

och fin.  

Hon säger:  

 



 

Kära barn, barn av den gyllene tidsåldern. Vakna upp, väck dig ur 

din slummer. 

 

Öppna dina ögon. Öppna ditt hjärta. Se in och se från ditt hjärta. 

Se den vackra tiden. Se ditt vackra liv. Se din själ, se dig själv. 

Låt dig bli medveten om vem du är. 

Låt dig bli medveten om din uppgift här och nu. 

Låt dig väckas upp! 

 

Gör ditt jobb och väck andra. Använd din kunskap i ditt hjärta. 

Koppla ihop det med den nya våg av kunskap och kärlek som är 

på väg ner. 

Känn och upplev från ditt hjärta. Hitta dina hemliga rum i hjärtat. 

Läs din kunskap. Sprid din kunskap om kärlek. 

Allt att vinna. Inget att förlora. 

Kaos följer alltid kosmos. Stormen rensar undan för att det nya 

ska få plats. 

Energin förändras, blir mjukare, blir softare att andas in. 

Lev, lev i kärlek. 

Njut av ditt liv. 



 

Förstå att lyssna, förstå att tala Förstå att leva från djupet av ditt 

hjärta. 

”Iosh gana ba” 

I kärlek är jag kommen 

Ur kärlek är du sprungen 

Med kärlek läker vi varandra 

Med kärlek läker jag dig 

Med kärlek läker du mig. 

 

Med kärlek, vår nya gamla kärlek, så läker vi allt. 

Vi läker jorden. Vi läker planeten. Vi läker galaxen och universum. 

Ser du ringarna på vattnet? Det är så det fungerar. 

 

Du läker dig. Du läker mig. Ser du ringarna? 

Läk dig, läk mig, läk hela vår jord genom att börja med dig. 

Jobba, hjälp den nya kärleken. Den nya kunskapen. Låt den 

sprida sig över, genom hela vår jord. 

Denna fantastiska planet som är zonen för människans, din, fria 

vilja. 



 

 

Välj väl, lev gott. 

Gör det bästa av det du fått. 

Livet är evigt 

Livet är nu 

När du lever, så lever du 

När du läker, så läker du. 

 

Se den gyllene tidsåldern få sitt grepp, se den nya tiden i ren 

kärlek och i ren kunskap. 

 

Vet om att du alltid har ett val. Vet om att du alltid kan välja om. 

Vet om att du är en vacker, klok själ som valt att leva här och Nu. 

Väck dig upp ur din slummer. Vakna nu. 

Där jag är, där är du! 

I Kärlek  

//Anubis och Kunskapens Ängel 

 



 

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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