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Vi hälsar er kära Ni, 

Vi är Orions Höga Råd. 

Det pratas mycket om känslor på er planet för tillfället. Känslors resonans och hur känslor kan hjälpa er 
eller hindra er på den väg ni vill gå. Vi önskar prata om det idag från ett energimässigt sätt att se på det. 
Som ni vet och som många av er direkt upplever för tillfället, så är det ett brett fält av känslor som 
människor upplever på er planet för tillfället. Hela spektrumet av känslor kan upplevas. Ena änden av det 
spektrumet innehåller känslor såsom, ilska, depression, sorgsenhet; vad ni skulle kalla ”negativa” känslor. 
På andra änden av spektrumet har ni glädje, kärlek, lycka, tillit, tacksamhet; det som ni skulle kalla 
”positiva” känslor. Ur ett energimässigt sätt att se på det, kan anledningen till att så många pratar om att de 
befinner sig i den positiva delen av spektrumet, först och främst vara att det känns bättre. Eller hur? Men 
utöver det, från den energimässiga synen att se på det, så när ni rör er mot mer positiva känslor börjar era 
energifält att expandera utåt. När ni rör er mot mer negativa känslor, går energin inåt och blir mer 
sammanpressad och instängd, skulle vi vilja säga. 

När ni ser på känslorna som ett spektrum, så är det som ett spår som ni kan röra er fritt på, fram och 
tillbaka, av ren vilja. Många av er börjar nu känna hur dessa förändringar av känslor längs spektrumet är 
ganska snabba, från positiva till negativa och vice versa, och oftast utan att ni förstår varför. Känslorna är, 
på ett sätt, överallt, på alla ställen på planeten just nu. De är mycket flyktiga, och ömtåliga i sin 
varaktighet. Det kan, energimässigt, vara svårt att hålla fast vid de positiva aspekterna för tillfället, och 
samtidigt, om någon är i den negativa delen av känslospektrumet, kan det också vara svårt att hålla sig 
kvar där, då det är mycket rörelser i dessa spektrum för tillfället. 

Man kan titta på detta ur ett energimässigt perspektiv. Om ni är de som tittar mot Ljuset och önskar 
expandera, uppleva mer positiva erfarenheter i ert liv som människor, med förmåga att interagera 
positivt, leva glädjefullt, leva lyckliga i kärlek samt se de goda tingen i livet, vill vi få er förstå att det som 
händer är att ni njuter av hur energin expanderar till mer förening med allt som finns omkring er. Detta 
är ert öde, och detta är vad var och en av er är på väg mot. 

Dessa känslor för er in i er framtida verklighet då ni börjar uppleva mer av de positiva känslorna i 
spektrumet, eftersom de utgör den expandering som er Själ söker nu. 

Om det finns tillfällen då ni befinner er på den hoppressade änden av det känslomässiga spektrumet, vilket 
borde utgöras från att känna sig neutral, till lätt ledsen och sedan väldigt deprimerad, arg, upprörd och 
”mörk”, så föreslår vi, att om ni kan föreställa er er energi, så kan ni vara i den känslans plats. Känn efter, 
utan att försöka ändra dina känslor. 

Ni kan bara ”skapa” den plats i ert hjärta, och tillåt, känn och kärleksfullt acceptera exakt var känslan är, 
men känn energin expandera utåt. Döm inte känslan ni upplever då. Bara känn energin expandera ut, mer 
och mer bort från din kropp, utan våld, utan att pressa den och utan förväntan. Bara ”ge liv” åt platsen i 
ert hjärta, grundad mot planeten, och expanderad mot universum. Se hur energin expanderar utåt. Genom 
att skapa den energimässiga ”platsen” expanderar ert energifält och tillåter er att komma i kontakt med 
de mer expansiva känslorna, vilka vi tycker är mer positiva. 



Vi ska ge ett exempel. Låt oss säga att ni känner er väldigt arga, och kanske inte ens vet om varför. Börja 
med att uppmärksamma att ni känner er just så. Ta sen en stund, en ”time-out” för er själva och sitt tyst 
och bara var i den känslan ni känner, utan att döma. Tona sen in i ert hjärtas inre, som tillåter era energier 
att vara i kontakt med planeten, universum och ”skapa” sakta en plats i ert hjärta. Känn hur energierna 
expanderar utåt, och döm inte. Ha inga tankar om känslan ni känner. Vara var i den platsen och tillåt det 
energimässiga fältet av vilka ni är, expandera ut mer och mer. Stanna kvar i känslan tills ni känner att ni 
inte kan få ut energierna längre. De har nått ut till rymden, så långt bort i rymden de kan gå, var nu det är 
någonstans. Oavsett om det är 10-20 cm utanför din kropp eller om ni har lyckats få ut dem till yttre 
rymdens oändlighet, spelar ingen roll. Sitt sen i det expanderade fältet av energi så länge som ni kan. När 
ni känner er klara, kom då tillbaka till platsen i hjärtat och öppna era ögon. Upplev hur ni känner er då, 
och upplev hur känslan ni tidigare kände har ändrats. 

Förstå att, även om ni inte har hamnat på den yttersta kanten på den positiva änden av känslospektrumet, 
så kanske ni åtminstone känner er neutrala, kanske lite mer hoppfulla eller känner mindre av den ilska som 
ni kände innan. Kanske har ni fått en insikt eller nytt synsätt. 

Nu kanske ni kan skifta er energi kring era känslor istället för att alltid fokusera på själva känslan. Känslor 
är ett resultat av er energimässiga vibration. Därför, utan att döma eller ens definiera känslan, kan ni jobba 
inom ert energimässiga fält för att hjälpa er skifta, och ge mer positiva resultat av era känslor. Lek lite med 
detta, Kära Vänner och se vad som kan ske! 

Var Välsignade 

Vi är Orions Höga Råd 
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