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Anubis Kammare
De tar mig till Anubis Kammare. Kunskapens Ängel uppenbarar
sig. Jag ser mig omkring och får höra:
”Nu ska du läsa skriften som står på väggarna. Kom ihåg i ditt
hjärta att du kan. Du har fått lov.
Jag läser:
I tiden utan slut, där alla varelser syns och kan ses. Alla platser
som vi finns på och kan besöka med hjälp av vår stora fördel och
kunskap om vår farkost, Merkaba.
Den tar dig ut på resor, gör att du kan förstå och höra andra
varelser tala. Ni kan samtala. Du på ditt språk, varelsen på sitt
språk.
Kunskapens kammare, här finns allt. Du finner det du söker,
söker det du finner.
Förstå att du förstår det ditt sinne är berett att se och förstå. Allt
handlar om kunskap och kärlek.
Kärleken till din storhet. Kärleken till min storhet. Kärleken till
Alltet. Kärleken är A och O. Det viktiga är kärlek och respekt. Det
är sanningens största stötestenar.
Sanningen är att allt finns.
Ljuset och Ljudet, alla frekvenser existerar samtidigt. Dag och
Natt är samtidigt. Skymning och Gryning likaså.

Kanalisering av Rosan

Se storheten i att förstå allt. Se storheten att förstå den lilla
stenens del för det stora helas skull.
Livet är evigt. Livet är nu. Där jag är, där är du.
Din egen sanning du dig skapar.
Låt oss se om det hjälper eller stjälper. Förstå att kraften finns i
din tanke. Förstå att allt du tänker blir sant.
Vakta dina tankar. Sätt kärleken först. Låt oss hjälpa dig släcka
kunskapens törst.
Njut av ditt liv så som det är. Acceptera, ändra där det ger dig
besvär.
Lyft och önska, skicka din längtans röst, se att allt är dig givet, det
är din tröst.
Lev och Njut av allt som Livet ger. Vad än är dig givet, så finns
alltid mer.
Lär dig se och Lär dig förstå. Att allt du drömmer om kan du få.
Först i ditt hjärta känna att det är sant. Att allt det du önskar
verkligen är sant.
Lev och skapa allt i ditt hjärta. Allt är dig givet både sorg och
smärta.
Även det som är tungt och sorgligt så är botten bortom, fyllt av
kärlek.
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Kärlek till dig, du stora själ. En önskan om att växa, det minns du
väl.
Kärlek som, ej som människa, ej ännu kan förstås. Lär dig mer om
dina planer, så blir vi fler.
Fler som lär och förstår.
Fler som önskar Fader Vår.
Låt oss samlas, Låt oss bedja. Låt oss visa vägen till de som är
borta. Slöjan är svag och minnena korta.
Förstå att bortom tid och rum. Allt som hänt är en sekund.
Smärta och sorg hör mänskligheten till, så även den oändliga
kärlek som kommer ur detta.
Kärleken är så stor till dig som människa från din själ. Du önskar
att växa och vi vill dig väl.
Tiden och sorgen, den tar slut. Så även denna text till slut.
Lev i och ur ditt hjärta. Det är ett bra sätt att lindra smärta.
I kärlek.
Anubis.
Jag tackar båda, Anubis och Kunskapens Ängel.
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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.
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// Rosan
Rose-Marie Rosdahl
Helhetsterapeut och Lärare

Läs mer om Kanalisering på
www.rosansbalans.se
© copyright 2020 av Rose-Marie Rosdahl – alla rättigheter reserverade

