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Swedish 

 

”Öppna Ditt Hjärta” 

Samtal med SaLuSa 

5 september 2011 

Laura: God eftermiddag, SaLuSa. Här är vår första fråga: "En sak som oroar mig mycket är; 
måste jag dö fysiskt på Jorden för att kunna be om att bli upplyst och förberedd för 
Uppstigningen (Ascension), eller kan jag göra detta i det här jordiska livet med disciplin, 
genom att anropa mina skyddsänglar och Ljusvarelser? Men hur ska jag kunna uppnå detta 
om jag inte ens har en minut eller en sekunds frid och inte kunnat uppnå tystnad ens för ett 
ögonblick? Kan du vara snäll och hjälpa mig med detta. Skulle du kunna ge mig instruktioner 
om vad jag måste göra för att förbättra mitt psykiska, andliga och fysiska tillstånd? Hur kan 
jag hjälpa mina nära och kära och dem runt omkring mig? ". 
 
SaLuSa: Som vi har sagt tidigare kräver den här gången Ascension inte att din fysiska kropp 
dör. Det är ett av de sällsynta tillfällen, när människan tillåts höja sig direkt tillsammans med 
sin fysiska kropp. Men det kommer att behövas att era fysiska kroppar förändras från vad de 
nu är. Förändringarna i era kroppar kommer att äga rum ett steg i taget, i takt med 
inkommande kosmiska energier. Det finns även ett stort antal uppstigna väsen som arbetar för 
att underlätta helandet av era kroppar, för att uppgradera ert DNA och reaktivera och utveckla 
era subtila högre kroppar. Era kroppar kommer att ändras från att vara kolbaserade till 
kristallina, kvartsbaserade kroppar. 
. 
Även om vi redan har påbörjat det här arbetet med en del av er, kommer den största delen av 
läkning och förnyelse att äga rum efter Disclosure. Vi har planerat en hel mängd nödvändiga 
steg för detta. Era bröder och systrar från Inre Jorden kommer också att hjälpa till en hel del 
med den här saken. Vi kommer steg för steg att hjälpa er med de nödvändiga övergångarna. 
Om du vill börja arbeta med dig själv nu, har vi behandlat dessa frågor i tidigare 
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meddelanden. Jag uppmuntrar dig att läsa alla tidigare meddelanden från den här kanalen, 
liksom meddelandena från Mike Quinsey. 
. 
Du kommer att hitta en hel del detaljer i meddelandena. Jag rekommenderar att du cirkulerar 
ljuset i dina lemmar och din ryggrad. Detta hjälper kroppens läkning, men också läkningen av 
dina känslor och ditt sinne. På det här sättet kan också ditt Högre Jag arbeta med din kropp 
direkt. Allt som krävs för detta är att du lägger din uppmärksamhet på din kropp och dina 
känslor. Inkännandet av din kropp kommer att hjälpa ditt Högre Jag att tränga in i din kropp 
och fortsätta med helandet och uppgraderingen av din DNA-kod. 
När det gäller att finna din inre frid är detta en svår sak för de flesta av er, kära vänner. Sinnet 
är aldrig stilla, det planerar alltid framåt eller granskar det förflutna. Det kan aldrig acceptera 
att bara vara stilla, i nuet, i ögonblicket. Ni plockar ständigt upp störande buller från varandra 
och från andra dimensioner. Ibland dyker också personligheter från era tidigare liv upp igen, 
som spår av ett spöke. Det tar aldrig slut, Ni Kära, så länge ni befinner er i dualiteten. Det är 
dock viktigt att distansera sig från det inre pratet, från den som kommenterar. 
. 
Detta är ett flöde med ord och bilder, precis som er radio eller TV. Det äger rum i främre 
delen av din hjärna. Ett bra sätt att distansera sig från detta är att förankra sitt ljus i ryggen, 
fokusera på fötterna som är rotade i Moder Jord och på kroppen i allmänhet. Förena dig med 
den delen av hjärnan som ligger i nedre och bakre delen av huvudet. Den här delen är kopplad 
till högre energier och till din ryggrad. Energierna färdas rakt ner genom din ryggrad in i 
Moder Jord. Ju mer du tränar på att göra detta, desto mer kommer du att finna inre styrka och 
inre frid, Du Kära. 
 
Antagligen har du märkt att människor åldras olika snabbt. Detta har att göra med deras hälsa 
och med renheten i deras kropp. Ju mer ditt Högre Jag kan integreras med din kropp, desto 
långsammare åldrandeprocess. De Uppstigna Mästarna från er planet har lärt sig att höja sig 
(Ascend) på egen hand, enbart med hjälp av det Högre Jaget. En del av dem befann sig också 
i olika Mysterieskolor där uråldrig kunskap har bevarats för att er art ska kunna höja sig under 
sin livstid. Mycket av den här kunskapen fanns i Tibet, i Egypten, på Atlantis, eller hos 
sumererna till exempel. De har uppnått kunskapen om odödlighet. På grund av den mass-
Uppstigning som kommer att äga rum i slutet av 2012, kommer de av er som så önskar och 
vars vibrationer gör Uppstigningen möjlig, att genomföras med stöd från högre energier, med 
energier från era bröder och systrar och Moder Jords energier.  
L
ganska svår utmaning att balansera den här informationen med ett trångsynt och 
frihetsberövande system som skolan utgör. Jag förstår grunderna när SaLuSa tala
släppa gamla energier och så vidare, och att mycket från det förflutna nu kommer upp till 
ytan. Min fråga är: ”Hur gör vi egentligen för att släppa dessa känslor, dessa blockeringar. 
Och hur vet jag att något sådant ägt rum? Haha, jag har ett ENORMT problem med att 
kommunicera med andra människor. " 
 
S
nuvarande systemet brister i att ta hänsyn till de unga elevernas innersta väsen och i att 

aura: Tack, SaLuSa. Här är vår nästa fråga: "Hej Laura! Som 17 årig studerande, är det en 

r om att 

aLuSa: Ert nuvarande utbildningssystem är verkligen i stort behov av att reformeras. Det 
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anpassa utbildningen till deras behov. Systemet förväntar sig att eleverna anpassar sig ti
systemet. 

ll 
 Vi inser att förväntningarna inte alltid är realistiska, inte heller tar det hänsyn till

varje elevs individuella och specifika förmågor, talanger, kunskaper och färdigheter. Det 
nuvarande systemet vill forma alla ungdomar till tjänande drönare och beröva dem alla deras 
färdigheter och högre intelligens. Vi ser fram emot att få presentera vår kultur och vårt 
utbildningssystem för era ledare, så snart regeringsförändringarna ägt rum. 

 
Det som kräv för att "släppa taget" och släppa blockeringar är att vara närvarande i livet. Allt s 
du behöver är att se var det finns smärta och lägga märke till den. Du kan be dina guider och 
Högre Jag om hjälp för att ytterligare släppa din smärta. Att se vad som är, är det första 
viktiga steget till din frigörelse. Var närvarande i ditt liv när du mediterar, när du äter, nä
promenerar, när du samverkar med andra. Ni är alla mångdimensionella varelser, Ni Kära, 
fastän ni inte är medvetna om alla de andra dimensionerna ni lever i. Ni blir medvetna om 
andra världar i drömmarna liksom under meditation. I era dagliga liv misslyckas ni dock m
att inse er förening med allt som existerar. 

r du 

ed 

 

 
 

Så fort du förstår att alla händelserna i ditt liv sker av en orsak, även om du kanske ännu inte 

tt 
för 

ära vänner, medkänsla och kärlek till dem omkring er är viktigt i dessa tider. För att bättre 

är medveten om orsaken, kommer du att bättre förstå andra och dig själv. Vi uppmuntrar er 
alltid att försöka relatera till andra genom att hitta vad ni har gemensamt, snarare än att 
fokusera på skillnaderna. Om du kan öppna ditt hjärta för dem omkring dig, och förstå a
också de omfattas av samma lagar och realiteter som du, kommer du att känna mer empati 
andra. Att försöka ställa dig själv i den andra personens skor, som ni säger, är också en bra 
övning för att kunna kommunicera och förstå andra bättre. 
 
K
förstå andras behov, är det nödvändigt att först förstå sina egna. Dela med dig av din kärlek, 
ditt tålamod och förståelse till dem som ber dig om hjälp och råd. Men oombedda råd 
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rekommenderas inte. Försök att inte döma andra, för när allt kommer omkring kan inge
annan än de själva döma sig. Var närvarande i ditt liv, öppna ditt hjärta, var sann mot dig 
själv, men skada inte andra i deras beslut. Respektera varandras olikheter och finn en 
gemensam grund där det är möjligt, kära vän. 
 
J
Kära. Vi är nära er, och står redo när ni kallar på oss. Vi vill stödja och hjälpa er alla att fin
frid i alla lägen. 
 

n 

ag är SaLuSa från Sirius, och lämnar dig nu med dessa ord. Mitt hjärta är med er alla, Ni 
na 

ack, SaLuSa 

aura Tyco 

versättare: Inga och Cagga Levander 

att sprida detta budskap i sin 
et 
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