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Swedish 

 

Samtal med SaLuSa 

8 september 2011 

Laura: God kväll, SaLuSa. Skulle du kunna ge en kort uppdatering? 

SaLuSa: Den pågående utvecklingen på er planet går allt snabbare. Vi har väntat oss den här 
accelerationen allteftersom vi närmar oss slutet av 2011. Tiden är kort och går allt snabbare, 
kära vänner. Från och med nu kommer händelser att följa slag i slag. Inte alla kommande 
händelser blir positiva på kort sikt, men det som blir följden av dessa händelser kommer att ge 
mer och mer makt till Ljuset. Låt er inte avskräckas av de motgångar och den 
fördröjningstaktik som används av de mörka hattarna, eftersom deras dagar vid makten är 
räknade vid detta sena stadium. 

Vi är medvetna om mycket otålighet från er sida, kära vänner. Detta är naturligtvis mycket 
förståeligt. Även vi ser mycket fram emot de dagar, när det rena ljuset lyser på er underbara 
planet, Jorden. Vi uppmanar er enträget att hålla Uppstigningen (Ascension) i åtanke och 
förbli balanserade. Vi skulle också vilja att ni inte fixerar er på ”målet” som ni säger. Fortsätt 
med era dagliga aktiviteter och fortsätt att vara närvarande i varje ögonblick av ert liv. Fortsätt 
att uppleva de sista dagar som den tredje dimensionen har att erbjuda er, kära vänner. Den 
energiökning som riktas mot Moder Jord är helt enkelt otrolig. Vi gläds över att se hur väl ni 
handskas med ökningen av kärleken i era hjärtan och hur ni sprider den runt er till alla dem 
som älskar och som är villiga att acceptera Ljuset. 

Era bröder och systrar, som vill fortsätta att uppleva dualitet, kan inte tvingas att följa ljuset 
och kan inte tvingas att följa er. Så ha tålamod med dem som fortfarande tillbakavisar kärlek 
och Ljus. De är helt enkelt inte redo för Moder Jords nästa steg och kommer tryggt att 
omplaceras, så att de kan fortsätta uppleva det som behövs för sin andliga tillväxt. Moder Jord 
håller på att höja sig och det kommer snart inte att finnas någonstans att ta vägen på er planet 
för alla dem som vill fortsätta livet i dualitet. Moder Jord önskar att vi alla förstår att det inte 
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finns någonting hon kan göra för att här fortsätta livet i dualitet. Hon har nått 
utvecklingsnivån för Uppstigningen och den kan inte stoppas eller försenas.  

Hon är medveten om att den här splittringen är smärtsam för er alla, och mycket spekulation 
och rädsla kring detta område har vuxit fram inom många av er. Vi försäkrar att era önskemål 
och era högre jags önskemål kommer att respekteras. Det finns bara inget annat sätt som slutet 
kan utspelas på. Slutet på dualitet för er och för Moder Jord är Uppstigningen, ni kära. Det är 
dock fortfarande möjligt att en del människor, som ännu inte beslutat sig, kommer att välja att 
stiga upp tillsammans med henne. Så snälla ni, misströsta inte i rädsla för separation från era 
kära. Vi är nämligen aldrig separerade. Faktiskt – när vi befinner oss i dualitet är vi under 
största delen av dagen helt enkelt inte medvetna om vår kärlek och vår förening. 

På grund av trötthet, stress, rädsla eller sjukdom tror ni att ni ska förlora dessa älskade vänner, 
en älskad make eller maka. Glöm inte, ni kära, för dem av er som väljer att höja sig, ni 
kommer alltid att kunna följa vid era nära och käras sida för att skydda och älska dem, oavsett 
varthän i Universum de förflyttas. Och även de, i sin tur, kommer att känna er kärleksfulla 
närvaro runt omkring sig. De kommer med stor sannolikhet inte ens att veta om vad som 
händer dem. De kommer inte att veta vem som är den kärleksfulla närvaron runt omkring dem 
och som hjälper dem så mycket. Men undermedvetet kommer de helt säkert att vara medvetna 
om er kärlek och er närvaro. 

Så ni ser, där ni befinner er nu tror ni att det blir en separation, när det i själva verket inte 
finns något sådant. Men just nu bör ni bara låta er älskade familj och era vänner fortsätta att få 
de erfarenheter som passar dem bäst för deras tillväxt. Jag skulle kunna jämföra detta med att 
titta på en teaterpjäs, där era nära och kära är skådespelarna. Ni har dock en god förståelse för 
hela föreställningen och kommer att sitta på första parkett för att observera och ibland även 
hjälpa dem. 

 

Jag är SaLuSa från Sirius och lämnar er i frid och glädje. Var ett, var kärlek. 

Tack, SaLuSa 
Laura Tyco 
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Översatt till svenska: Inga och Cagga Levander 

Copyright Laura Tyco. Alla rättigheter reserverade. (Tillåtet att sprida detta budskap i sin 
helhet så länge du inte ändrar något, och uppger författaren, och tar med det här meddelandet 
om upphovsrätt och länken: http://galacticlauratyco.blogspot.com/) 

Översättningar: 
Översättningar till följande språk finns på  http://despertando.me/ 
  

ENGELSKA 
BULGARISK 

KINESISK 
KROATISK 
FRANSKA 

TYSKA 
HOLLÄNDSKA 
PORTUGISISKA 

RYSKA 
SPANSK 
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ITALIENSKA 
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