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Var hälsade Kära Ni. Vi är Orions Höga Råd. 

Vi är medvetna, kan se, känna och förstå nivån på förändringen som många av er upplever på planeten. 
Den förändringen kan visa sig på sätt som inte alltid är särskilt bekväma. Håller ni med? Då detta verkar 
lite basalt, ska vi påminna er om att detta är en temporär energi på er planet. Det kommer inte att vara 
den fortsatta energin, men under förändring och transformation kan ändå energierna kännas obekväma. De 
kan kännas förvirrande. De kan få er till områden och territorier där ni inte visste att ni skulle befinna er. 

När ni är på den okända platsen är det svårt att veta vilken riktning ni ska gå, det är svårt att veta vad ni 
ska göra härnäst, det är svårt att inte känna sig osäker på vad man ska göra, vad man ska tänka och hur 
man ska uppföra sig. Vi bjuder in er idag att tona in er till en annorlunda energetisk resonans när ni är i de 
stunderna av osäkerhet, rädsla, panik, när ni inte vet, smärta, att vara på glid, vad det än må vara och att då 
ställa er själva en enkel fråga. 

Innan vi berättar vilken fråga ni ska ställa, vill vi säga att anledningen till att ni ställer denna fråga är 
viktig, för att när ni ställer den börjar energin att skifta. Det energetiska fältet som har blivit 
sammanpressat eller blivit tight som ett resultat av osäkerheten som ni känner p g a att ni är i förändringen 
och transformationen, skapar barriärer, skapar en vägg, skapar ett hinder för er att se i vilken riktning ni 
ska förflytta er, och vad som finns på andra sidan, vad det än kan vara. 

När ni ställer frågan, som vi kommer att dela med oss av till er om en stund, ändrar den energetiska 
resonansen och tillåter ny information att komma in. Då kommer frågor upp som: ”Hur skulle mitt liv se 
ut och hur skulle jag agera, hur skulle jag tänka, om jag inte var rädd?” ”Vad skulle jag göra om jag inte 
kände mig bedragen?” ”Vad skulle jag göra om jag var framgångsrik just här och nu?” ”Hur skulle jag 
känna mig just nu om jag kände mig älskad?” ”Hur skulle jag känna mig om jag hade förtroende?” ”Vad 
skulle jag göra? Hur skulle jag agera om jag hade förtroende, älskade, kände mig säker, vad det än kan 
vara?” När ni ställer denna fråga till er själva låt er verkligen vara i ett tillstånd med avslappnad andning, 
tillåt och föreställ er energierna i er kropp och känn som om de rör sig med er andning. 

När ni ställer dessa frågor till er själva, och ni skiftar ert energetiska fält, ber vi er att vara i ett tillstånd där 
ni tillåter och inte förväntar er, just då, att allt ska bli annorlunda. Men ändå tillåta ny information att 
komma in, tillåta en annan synvinkel, tillåta en öppenhet för vad ni skulle kalla ”synkronisiteten” eller 
”magin” i livet… när ni plötsligt får samtalet med rätt information; den information ni ser på datorn eller 
tidningen, synkroniseringen när ni springer på rätt person vid rätt tillfälle. ”Magin” när ni hittar pappret ni 
letat efter, som var så viktigt, och när ni inser att vad ni uppfattat som svek från andra människor bara var 
ett missförstånd. 

Vad än det är, vad ni än söker, ber vi er att tillåta förändringen i energin först, utan att direkt förvänta er 
en reaktion. När ni börjar öppna er själva och öppna ert energifält med denna enkla metod med frågor, 
och ni tillämpar den inom vilket område ni vill i ert liv, när ni vill i ert liv, kommer ni att bli häpna över 
förändringarna ni ser som kan inträffa. Vi kommer att ge er några exempel: Tänk om något hände under 
er dag där ni kände er mycket arga i stunden? Ni kände att ni var rättfärdigade i er ilska. Ni kände er 
frustrerade. Samtidigt kände ni er arga och besvikna på er själva för att ni var arga! Som ni vet hamnar 
man ibland i en spiral där man inte kan hitta vägen ut från känslan, ibland räcker det att bara tänka att ni 
önskade att ni inte hade känslan. 



Ibland är man i en spiral där man säger: ”Jag önskar verkligen att jag inte kände detta, men jag känner det 
verkligen!” Att låtsas att man inte känner det man känner, för att ta sig ur den energetiska resonansen av 
ilska i stunden, är inte så ofta framgångsrik. Det vi ska dela med oss av till er är om ni bara öppnar upp ert 
energifält för att säga: ”Hur skulle det kännas nu om jag inte var arg?” ”Hur skulle det kännas om inte 
ilskan tjänade mig på något särskilt sätt?” ”Vad skulle jag göra just nu om jag var motsatsen till arg och 
var fullständigt lycklig just nu?” ”Hur skulle det kännas om jag aldrig blev upprörd över det som precis 
hände?” ”Hur skulle det kännas om jag inte behövde reagera på den andra personen?” Vad det än kan 
vara. När ni kan sätta er in i vårt exempel kan ni se att önskan i stunden inte nödvändigtvis är en annan 
ståndpunkt. 

Frågan om hur det skulle kännas och vad ni skulle göra om ni kände motsatsen mot vad ni upplever, 
förändrar era energier tillräckligt för att tillåta en annan ståndpunkt, en annan erfarenhet, kanske till och 
med en insikt i mönster ni har, eller till och med sätt ni ger kraft i er själva, i detta exempel, med en 
negativ känsla. All den medvetenheten och förståelsen är underbar och god och, åter igen, hjälper den er 
att förändra energiresonansen, tillåter den er att gå vidare. För att ge er några exempel till: Hur skulle det 
vara om ni inte behövde känna er bedragna? Hur skulle ni känna om ni kände er ovillkorligt älskade av 
alla människor runt er? Hur skulle ni uppföra er om kärlek var det enda ni upplevde i ert liv? Hur skulle ni 
agera om den andra personens agerade inte påverkade dig och inte sårade dig? Hur skulle du känna dig om 
du förstod vad som motiverade den andra personen så att du inte behövde reagera? 

Vi bjuder in er att leka med denna erfarenhet av att fråga efter relativiteten i hur ni känner er i 
stunden, hur ni skulle känna, hur ni skulle agera, hur ni skulle tänka om det motsatta var sant. Bara 
observera. Ha roligt med detta, som vi ofta säger. Vi kommer också att lägga till att ni ska förbereda er på 
några otroliga insikter, några underbara förändringar, för dessa enkla frågor hjälper till att föra er tillbaka 
till en energetisk resonans där ni känner er mer komfortabla, mer fridfulla, mer förstående, mer förstådda, 
mer kärleksfulla och med älskade. Ha kul! Var lekfulla med detta! Ha er dagbok nära er för ni kommer att 
vilja skriva ner några av era ”AH-HA”-upplevelser som kommer som ett resultat av detta. 

Var Välsignade 

Vi är Orions Höga Råd 
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