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Din Kunskap  

 



 

Din Kunskap 

Börja nysta i dina trådar av olösta saker. Se vart de för dig. Se vad 

för upplevelser du behöver läka nu. 

Ett steg i taget. En tråd i taget.  

 

Läk och släpp taget så att varje del i dig kan få en ren och rak 

kontakt, koppling med din kunskap. 

Vet om att du har all kunskap inom dig. Vet om att du finner den 

i ditt hjärta. Lär dig hitta dit. Lär dig hur du hittar dina svar.  

Förstå att för att ny kunskap ska kunna landa in så behöver du 

förstå den du redan har på ytterligare en nivå.  

Oavsett var du är i din utveckling så kan du lära dig hitta dina 

svar.  

Släpp det gamla fritt, förlåt det som tar din energi och fokusera 

på det som ger dig energi.  

Kom ihåg att vatten alltid tar med sig det som är förbrukat och 

smutsigt till ett reningsverk. I din kropp, i naturen likaså. I 

samhället, även där renas vattnet.  

Tänk renhet. Hur kan du bli så ren som möjligt? 

Det betyder inte att du ska bli strikt i någon del, fanatism gynnar 

ingen.  



 

Bli ren i dina tankar. 

Rena dina tankar, ditt sinne. Se till att rena dig själv, duschen gör 

jobbet.  

Ät ren mat och du kan äta kött också, rent kött, rent vatten, rent 

samvete.  

Städa ditt sinne. Se till att det blir rent där. Städa ditt hjärta, 

förlåt, släpp och skapa nytt.  

Ny tid börjar varje sekund och det är inte försent.  

Vi börjar alla samtidigt. Vi möts genom tid och rum. I 

oändligheten vet vi hur vi ska leva. I oändligheten vet vi hur, då vi 

är i full kontakt med all vår kunskap.  

Hitta din kunskap i ditt liv i nuet.  

Hitta din kunskap nu. 

Rada upp dina gamla ”förorätter”. Skölj dem med vatten, se dem 

från ovan. Se dem från ytterligare perspektiv. 

Allt är förlåtet, allt är förstått. I ditt inre det är ett minne blott.  

Låt minnet få läka. Det gör du genom att se, förlåta och gå. 

Njut av den skönhet som bara är du. 

Du rena flamma av annan värld. Våga visa den du är.  

Våga leva så vacker, just som du är. 



 

Våga leva, älska och andas allt som är vackert, allt som är du. 

Förstå i ditt inre att allt det vackra det är du. Våga leva här, våga 

leva nu.  

Släpp alla skyddande åtgärder och falska fasader. 

Släpp ner garden, du har aldrig varit starkare än när du är och 

lever din sanning.  

Din sanning är stark och skinande ren. 

Din sanning behöver bara veta att du vet. 

Du vet allt du behöver veta i just rätt stund. 

Förstå att ditt eget energiskydd är skydd nog. 

Inga falska föreställningar eller stenar behövs för att hålla 

obehöriga på avstånd. 

Förstå att ditt energifält skyddar dig i alla lägen. 

Du är här. Du är nu. Bara du kan vara DU.  

 

Lev och andas. 

Andas in och ut. 

Släpp all oro. 

Släpp all kamp. 



 

Låt dig leva i glädje. 

Låt dig leva i din sanning. 

Låt dig leva i kärlek. 

 

Så släpp! Det är inte farligt.  

Släpp de falska väggarna och ta det varligt.  

Förstå att du har allt du behöver. 

Ditt energiskydd aktiveras och glöder. 

 

Skynda och skynda. 

Släpp oro, ilska, kamp och makt.  

Känn lugn, tillit, kärlek och kraft.  

Din inre kärna är trygg och säker. 

Lugn Hjärtat Lugn 

Du är bland vänner och vänner hjälper. 

Låt dig uppleva allt, hela ditt liv i kärlek. 

Låt dig leva i Ärlighet, i sanning. 

Möt den nya tiden med Mod. 



 

Våga ta steget. Våga ta sats. Snart är du fri. 

Våga ta steget ut i ovissheten.  

Se slöjan falla och sanningen visa sig.  

Våga se, våga leva, våga ha tillit.  

Allt är precis som det ska.  

 

I Kärlek 

//Anubis 

Ps. 

”Aktivera dig du innersta kärna 

Släpp alla hinder! 

Visa din sanning. 

Lys upp ditt sinne och börja din vandring” 

Ds.  

 

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. 

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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