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Det är dags igen för en ny nivå av energi.  

Ni sveper loss allt obrukbart med den. Tiden är Mogen. Tiden är 

Nu 

Kan du berätta mer om den nya energin? 

Den är välgörande, läkande, mjuk och mild. Den ökar successivt 

för att ni ska förstå och för att ni ska orka med.  

Denna nya nivå av energi är så läkande, för att kunna läka på 

djupet så är det, kan det vara, gamla sår som väcks upp. Detta 

för att med den nya energin kunna läka och släppa en gång för 

alla.  

En del har tunga minnen och sår som dyker upp, för andra är det 

lättare. Såren ligger på den djupa nivå, en underliggande nivå 

som vi nu kan komma åt att läka.  

Orkar du inte med dig själv, ta hjälp av andra. Det kan vara bra 

att ha någon att prata med, oftast räcker det med en god vän.  

Vågen av energi, den är också mjuk. Egentligen kommer det mer 

som kluckande böljor. Du vet, som det är på stranden en skön 

sommardag. Du ligger och njuter av solen, kopplar bort alla 

tankar, kanske läser något och helt plötsligt har du hamnat i ett 

djupt viloläge.  

Ungefär i det läget, där kommer energin in och påverkar. Energin 

kommer från alla håll, uppifrån, nerifrån och från de som är 

medvetna och förstår.  



 

Du förstår att alla hör ihop, alla är sammankopplade. Vi har 

gemensamma beröringspunkter. Du är i ditt energifält. Du är i 

kontakt med jordens energifält. Detta gäller för oss alla. Alla 

människor är i kontakt med jordens energifält och därigenom är 

jag i kontakt med dig. Vi hör ihop, vi är ETT.  

Förstå att från ditt hjärta går ditt vortexfält ut, via ditt vortexfält 

är du i kontakt med jordens vortexfält. Alla människor är i 

kontakt med varandra på detta sätt.  

Därför; det du gör påverkar alla andra och jorden. 

Därför är det viktigt för dig att verkligen leva ifrån ditt hjärta.  

När alla förstår, blir det, kan det bli enklare. Allt beror på den 

enskilda individens egen vilja. Men när tillräckligt många vet och 

förstår att det är så, att varje individ, varje människa gör skillnad 

och kan påverka, då blir det sant för alla.  

Genom tiderna är detta den största sanningen som funnits och 

finns.  

Genom tiderna så är kunskap det viktigaste en människa kan 

skaffa sig. Kunskap som du sedan också lär dig använda på det 

sätt som är det bästa för alla, för dig själv.  

Du börjar alltid med en förändring inifrån dig själv. Eftersom när 

du lever din sanning så hjälper du också andra att leva sin 

sanning.  

Den fria viljan spelar in men vi kan inte längre blunda för det som 

skaver och gör ont, det känns fel.  



 

Undersök i dig själv varför det känns fel, ändra det du behöver 

och ha tillit till att du gör precis det du behöver.  

Nu med den nya vågen av energi så kommer fler 

vanföreställningar att falla.  

Du kan se detta som kaos runt omkring dig men förstå att denna 

läkande energi har djupare verkan än du i ditt nuvarande sinne 

kan förstå.  

Bli inte rädd, gör det du behöver för att hålla dig lugn, meditera, 

var ute i naturen, se de vackra stunderna, håll fokus på det som 

du kan göra och det Du mår bra av att göra.  

 

 

Det här kommer också att gå över. 

”This too shall pass” 

 

 

Andas! 

 

 

 



 

Andas, andas djupa andetag 

Andas in kärlek 

Andas ut oro 

Andas in den nya energin, den lugna, fina läkande 

energin 

Andas ut allt gammalt som är uttjänt 

Andas in tillit 

Andas ut alla rester 

Andas in frihet och mildhet 

Andas ut kärlek 

Andas in kärlek 

Andas ut kärlek 

Andas in kärlek 

Andas ut kärlek 

Andas in kärlek 

Andas ut kärlek 



 

 

Känn lugnet sprida sig i din kropp, notera den milda energi som 

kärleken för med sig 

Känn kärleken, hur mjuk den är 

Sprid denna kärlek medvetet i hela din kropp 

Se hur din kropp lyser upp av all kärlek du har inom dig nu.  

Sitt i denna känsla en stund 

Blunda gärna och känn hur glädjen börjar sprida sig i din kropp 

Njut, mitt barn, njut. 

Här, här ska du vara. Härifrån ska du leva ditt liv.  

 

 

I Kärlek  

//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 

Rose-Marie Rosdahl 

Helhetsterapeut och Lärare 
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