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Den nya tidens era   

Det är nu den nya tidens era börjar 

Den som aldrig tidigare levts 

Den som bringar fred i människor och fred på jorden.  

Det är nu den nya tiden börjar. Den tid då vi ska hitta kraften i 

våra hjärtan, svaren till vad som är bäst för varje individ. 

Det är nu, det är nu, i denna stund som vi lever, denna nya era. 

Det är nu vi börjar leva på riktigt.  

Vi har nått den stora delen av massan. Den andra kommer att 

följa.  

Den stora stormen hägrar. Dess kraft och styrka är till för att riva 

ner falska föreställningar om vad livet egentligen är.  

Vad betydelsen av ditt liv, för din själ, är.  

Att få leva som människa i denna nya tid är ett privilegium. Att få 

andas in detta nya som kommer. Att få lov att leva den nya 

Högre Kunskapen. Att förstå att vi är de vi är. 

Att förstå att leva i Kärlek.  

Jag, Anubis, är känd för att vara förknippad med döden. Inget 

kan vara mer fel.  
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Jag, Anubis, är en del av livet. Den högre kunskapens Konung. 

Jag, Anubis, sprider min kunskap tillsammans med Kunskapens 

Ängel.  

Kunskap om livet. 

Livet fortsätter även om du lämnar jordelivet. Livet är evigt. Du 

tillbringar kortare perioder på jorden som människa för 

lärdomens skull. För din själ, ditt ursprung ska lära sig den 

mänskliga delen.  

Hav förtröstan, Livet, som du känner det förändras, till det 

djupare och mer innerligare. 

Våra möjligheter att utveckla som själar kommer alltid att finnas 

dock blir upplevelsen annorlunda från och med att vi träder in i 

den nya dimensionen.  

Alla ska med, alla som vill ska med. När kunskapen om varför 

träder in i varje själ så vill alla med.  

Vi kommer att se den nya tiden i rätt perspektiv.  

Kunskapsnivån hos varje individ kommer att förändras. Kom ihåg 

att när tillräckligt många vet en och samma sanning så kommer 

det att vara sant för alla.  

Detta är den knäckfråga som ni nu måste förstå i era hjärtan 

också.  
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Ni kommer att få med hela mänskligheten. Ni behöver få med 

era män först. Vara mer öppna om vad ni gör. Vara mer öppna 

med vad ni jobbar för.  

Livet är nu i sista vågen av 3.e dimensionen.  

Ja, mänskligheten består av män och kvinnor. Sök logiken i livet 

och ni får med männen.  

Männen kommer p.g.a. kvinnorna. 

Männens bild som Machoman minskar 

En man är fortfarande en man 

En kvinna är fortfarande en kvinna 

Könen behövs för fortplantning, för att leva och uppleva Livet på 

jordens största skatt; att bli förälder, att se ett barns födelse och 

uppväxt.  

R: Att bli förälder? Är det verkligen det som är Livets största 

skatt? 

A: Ja, att få känna den ovillkorliga kärleken är det. Och det är den 

som är Livets största gåva. 

R: Att älska villkorslöst? 

A: Ja, att älska villkorslöst 

R: Det kan vi väl uppleva utan barn? Jag tänker på alla som inte 

kan få barn.  
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A: Ja det är rätt Men ett barn, längtan efter ett barn är 

egentligen längtan efter villkorslös kärlek I grund och botten.  

R: Ok, då förstår jag hur du menar. Jag såg fler nyanser. 

A: Bra! Då är vi på samma bana igen.  

Nu är det dags att avsluta.  

R: Tack! 
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Budskap från Kunskapens Ängel 

 

Kunskapens Ängel uppenbarar sig. Hon skänker ett lugn, en 

trygghet, en styrka till mig.  

Hon pratar på ett språk som jag inte förstår först. Hon säger;  

”Ioschban    gana ba” – ” Iana ba” 

”Genom tiden finns inte längre någon slöja. Bestäm dig för vart 

du vill gå och du hamnar där.  

Lös upp dina stopp, dina hinder finn mig på andra sidan i din 

trygghet, din styrka och din tro 

Förstå att du är mycket större än du tror” 

 

Hon avslutar med orden:  ”Nagava Omphis neo” 

Jag tackar och hon fejdar ut.  
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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.  

Anubis har varit väldigt tydlig med vilka delar av hans 

kanaliseringar som ska förmedlas vidare.  

Texterna kommer jag att förmedla allt eftersom de kommer. 

 

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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