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Kanalisering av Rosan 

Verkligheten 

Förstå att det är verkligheten som avgör ditt liv. Den verklighet 

du lever i. Varje människa har olika uppfattningar om hur 

verkligheten ser ut.  

Så är det. Så ska det vara. 

Det är bara det att vi nu behöver få en ny gemensam grund för 

vilken verklighet vi ska leva i och för.  

Den viktigaste upplevelsen av verkligheten just nu är att den kan 

påverkas.  

Din tolkning av din verklighet kommer att utmanas. 

Slöjorna och det som dolts inunder kommer att visa sig tydligare 

och tydligare. 

Vi kommer att uppleva att slöjorna, de falska föreställningarna 

som vi lever i, kommer att behövas plockas bort. 

Människan behöver lära sig att bli fri från sina slöjor. 

R: Det förstår jag, men hur gör vi det?  

A: Genom att bli medveten om att de finns. Att acceptera att det 

finns områden i våra liv som vi är blinda för.  

Vi kan lära oss att bli bättre på våra livsuppgifter. 

Vi kan lära oss att bli bättre på våra livsläxor. 
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Det är viktigt att förstå att vi har Livsläxor och Livsuppgifter. 

När vi väl förstått det och tagit reda på vilka de är så får vi jobba 

med att förstå i vilka situationer dessa uppkommer i. 

Vi behöver förstå att våra Livsläxor och Livsuppgifter varar för 

livet.  

Det är också i alla fall Livsläxorna som vi är mest blinda inför. Du 

kommer att lära dig allt om din Livsläxas olika former när du lär 

dig arbeta aktivt med dessa. 

Du kan bara lära dig dina Livsläxor i samarbete, spegling, av 

andra människor. 

Så vilken är din Livsläxa? 

Ta reda på det. Lyssna till ditt hjärta. Ta hjälp och ta reda på det. 

 

När det gäller vår Livsuppgift så är det ofta något som vi gör 

automatiskt, utan att vi är medvetna om det. Med medvetenhet 

kommer ansvar. Ta ansvar för ditt liv, ta reda på vilken din 

Livsuppgift är.  

 

När du vet vilken din Livsläxa och vilken din Livsuppgift är blir det 

lättare för dig att förstå varför du agerar och hanterar olika 

situationer på olika sätt. 
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Din förståelse ökar för ditt eget agerande. Du kan förändra, ta 

lärdom av och sedan gå vidare i din utveckling.  

R: Behöver? Måste vi veta vilka våra olika uppgifter är?  

A: Ja, ni som har en dragning och nyfikenhet åt det hållet, 

behöver det. 

Det är för att ert innersta kallar. Ni söker, då behöver ni finna 

svar. 

De som inte söker vet kanske om exakt vad de behöver göra 

ändå och lever efter det. Det finns de som automatiskt hamnar 

rätt och väljer rätt direkt.  

Du är inte en av dem. Du har behövt gå många ”omvägar” för att 

du skulle förstå, titta djupare, hitta lärdomar på vägen innan du 

fick lov att bli medveten om vad du skulle göra.  

I ett omoget hjärta som du då var när du började söka efter 

Livets mening. Hur hade du då tagit emot informationen om vad 

du skulle göra just i år, 2020? 

R: Jag hade inte trott att det var möjligt. Jag hade inte trott på 

mig själv. Jag var väldigt ”fladdrig” då.  

A: Ja, jag vet. Du har fått viss information i tidig ålder. Du har inte 

kunnat ta den till dig. Du har fokuserat på ”fel” saker när du fått 

”rätt” budskap.  

Vi hör, ser och förstår i samma utsträckning som vår inre mognad 

är.  



Kanalisering av Rosan 

Det du inte vet finns eller tror finns, det kan du heller inte 

uppleva. 

R: Så du menar att tron kommer före ”seendet”/förståelsen? 

A: Ja, det menar jag. Det är först när du bjuder in tanken om att 

det kan finnas en möjlighet till att det kan finnas annat än du vet 

som det ”magiska” kan ske.  

Givetvis finns det undantag men då är det oftast ett större 

trauma som personen utsatts för eller att de kommit ner ”vakna” 

med kunskap som inte försvinner.  

Under våra liv möter vi utmaningar/situationer där vi har 

möjlighet till att få en annan bild av vår verklighet. 

Vissa ser, upplever en annan verklighet och bejakar, ytterligare 

andra förnekar att de upplevt.  

Upplevelsen/minnet av upplevelsen den finns kvar gömd i vårt 

hjärta.  

Ibland när vi upplever något som är utöver det vanliga så kan vi 

inte tro att det är sant.  

R: Ja, jag förstår hur du menar. Vi kan inte förstå det vi inte har 

kunskap om. Ju mer kunskap desto större förståelse, inom alla 

områden i livet. 

A: Ja, just så är det. Bra, har du några frågor om detta? 

R: Nej, inte just nu. (Jag sammanfattar härefter)  
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I livet har vi olika saker att lära oss. Vi möter olika situationer och 

människor som sätts i vår väg för att hjälpa oss att växa som 

själar och som människor.  

Vi har Livsläxor som vi ofta är blinda för. Det är de, där vi gör 

samma sak om och om igen för att förstå att det är en viktig 

uppgift och något viktigt att lära. Det finns olika nivåer i våra 

Livsläxor.  

Livsuppgiften: ofta något som vi har fallenhet att göra. 

Och sedan har jag förstått att människans fria vilja gör att vi kan 

välja att följa eller att gå emot både läxor och uppgift. Det är 

något som vi väljer när vi lever. 

Dock blir det enklare om vi följer och jobbar med våra Livsläxor 

och Livsuppgifter. 

Har jag förstått det korrekt? 

A: Ja, det har du. Efter varje liv vi lever gör vi en konklusion efter 

livet är slut. Gjorde jag det jag skulle? Har jag lärt mig det jag 

ville? 

Därefter tar vi ett nytt beslut inför nästa liv vi ska leva. Allt i 

väldigt stor kärlek till oss själva. En ny plan görs.  

R: Tack! Är det mer du vill förmedla idag? 

A: Nej, det är nog nu.  

I Kärlek.   // Anubis. 
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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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