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Kanal: Multidimensional Ocean 

 Kära ni, vi uppmuntrar er återigen att gå inom och observera ert inre tillstånd. Det är ganska svårt att 
göra det, då ni måste ställas inför de inre energierna, likaväl som spänningen som har utvecklats inom. 
Detta betyder ofta muskelspänningar, mental brist på vila, känslomässig bergochdalbana och en 
allmän känsla av trötthet. 

Vi uppmanar er att göra saker och ting i mer maklig takt än vanligt, att sova längre och att äta 
hälsosam, naturlig mat för att ge kroppen den energi den behöver. Den extra långa kylan på norra 
halvklotet bidrar till stress och muskelspänningar i era liv. Se till att ni inte försummar er kropp, och 
ge den gott om motion och mjuk kärleksfull omsorg. 

 Var inte rädda för att undersöka era egna inre spänningar, som manifesterar sig i er kropp som 
muskelspänningar och ömma punkter. Det första steget för att frigöra er själva från dylika problem är 
att lägga märke till dessa energier och frigöra negativa punkter enbart genom att erkänna dem. Det 
finns inget behov av att “göra” något, att undersöka dem är tillräckligt för att skicka en nervsignal till 
hjärnan om att frisläppa dem. Kroppen blir genom åren van vid att hålla dessa spänningar, felplacerad 
energi, och med tiden skickas en signal genom ryggraden till er kropp att denna spänning är normal 
för er, då den har varit där i X antal år. Så hjärnan ignorerar det bara, i detta fall, och uppgraderar 
systemet som att spänningen är normal. Det tar en mer medveten ansträngning för att signalera till 
hjärnan att energiuppbyggnaden inte är normal i vissa delar av er kropp, och att den behöver 
frigöras. Dessa energier är ofta orsakade av fysisk spänning, trötthet, och mycket ofta så är det 
överföringar från mentala och känslomässiga reaktioner mot folk, situationer, händelser, etc.  

När ni mediterar så se till att dessa kroppsspänningar kan kännas och frigöras då det nu är den bästa 
tiden för er att komma tillbaka till er själva, och till er varelse.  Erkänn att ni är en storslagen och 
uråldrig varelse, som har valt att förkroppsliga livet hos en levande varelse på Moder Jord vid denna 
tid, och att detta är en övergångstid för er. Erkänn er sanna karaktär som en stjärnvarelse, en varelse av 
kärlek. Låt inte rädsla eller förvirring styra er varelse. Ni är ett evigt ljus för alla att se, ni är en del av 
det stora kollektivet av Skaparen, ni är tidlösa, obegränsade, kärlek och skapelse samtidigt.  Många av 
er har personligen upplevt svåra tider under de senaste månaderna, och mycket av detta och än värre 
ligger framför er. Tiden är kommen för att få er att förstå att inget varar för evigt i detta universum, 
och att ni måste släppa era förväntningar, ert ego, er rädsla och låta vägen öppna sig framför er, 
såsom det var menat.   

Vi älskar er väldigt mycket, och saluterar ert mod och er beslutsamhet under dessa tider av globalt 
tvivel.  Gå tillbaka till er andning, er kropp och era känslor, så kommer ni att finna er plats i den stora 
bilden av detta universum och i dess hjärta. 

 Jag är SaLuSa från Sirius, och önskar er en välsignad natt. Må ni alltid vara i frid.  Tack, SaLuSa 
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