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Swedish 

 
”Sänd din Kärlek och ditt Ljus till Moder Jord” 

Samtal med SaLuSa 

11 september 2011 

http://galacticlauratyco.blogspot.com  

Laura: God kväll, SaLuSa. Här är vår första fråga: (Öv.sätt. anm. Den är svår att översätta, då 
personen har svårt med engelskan.)"Genom dig Laura, riktar jag mig till SaLuSa: Kan man 
flytta min person till en annan plats på Jorden så att jag kan göra min andliga uppstigning 
tillsammans med andra personer som tänker som jag. Jag vet vad som andligt sett sker med 
mänskligheten, och vad som kommer senare, - en ljusare framtid för oss alla. 

Om man inte kan göra något för mig, om det är fråga om karma (Jag läste om det besvärliga i 
detta: Karma är nummer ett på listan). Jag vill få litet information om personer som kan hjälpa 
mig med min andliga uppstigning och med vägledning här i Santo Domingo, Dominikanska 
Republiken. Jag vet att ni kan det (mina bröder från stjärnorna), som visar sig i mitt sovrum " 

SaLuSa: Kära vän. Du har valt tid och plats för din existens på Moder Jord av specifika 
orsaker. Det har ni faktiskt alla gjort. Därför befinner du dig på den för dig bästa möjliga 
platsen i den här tiden för att din tillväxt ska äga rum på mest effektiva sätt. Det är uppenbart 
av din fråga att en del av dig inte känner så. Motstånd är emellertid en användbar kraft. Det är 
viktigt att du inser att det finns motstånd inom dig. Du har ett livskontrakt att uppfylla just nu, 
kära vän. Du har även ansvar gentemot dina nära och kära. Din familj och dina vänner 
behöver nu ditt stöd och din vägledning. 
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Du kommer att finna att allt du behöver redan finns inom dig. Du har en sund kropp och ett 
starkt sinne. Allt du saknar nu är att stråla ut din kärlek runt omkring dig. Vi svarar alla 
mycket bra på kärlek. En planta svarar bra på kärlek, den växer snabbare, den blommar med 
fler blommor och den är friskare och starkare. Djur förnimmer också när de älskas av sina 
ägare. Deras beteende blir mer avslappat, tillgivet och tillitsfullt. Människor som arbetar med 
hästar till exempel vet om detta. Kärleken kan förnimmas genom ditt tonfall, genom din 
kroppshållning och genom ditt ansiktsuttryck. 

Människor är till och med ännu känsligare än växter och djur. Även ni är telepatiska varelser 
och ert undermedvetna vet mycket. Ditt hjärta är det känsligaste redskapet i din kropp. Det är 
ditt mest värdefulla instrument. Det känner in andras känslor, intryck, uppfattningar och 
sinnesstämningar. En del människor kan bara se genom sitt hjärta. Men hjärtat kan vara 
blockerat från förnimmelse. Hjärtat kan även bli mycket sårat och det är då det stänger sig, för 
att skydda sig självt. Ibland bereder ditt hjärta vägen för låga vibrationer och skapar ilska, 
frustration och hat. Många gånger är detta resultatet av missförstånd. 

Hjärtat kan också tränas och utbildas, precis som man kan träna huvudet och alla muskler. När 
någon upplever negativa känslor, såsom ilska, avund, rädsla, är det en lägre 
överlevnadsfunktion hos hjärtat som är i funktion. Det är därför som många förhållanden, som 
börjat med den högsta kärleken, urartar när hjärtat skadas. När detta sker stänger ditt högre 
emotionella centrum av sig självt, och de lägre vibrationerna drar till sig raka motsatsen till 
det som det högre känslocentrat önskar. Det är därför som det är viktigt att bli kvar i ren 
kärlek och rent ljus. Det är därför som det är viktigt att inte öppna dörren för negativa känslor, 
eftersom detta är en svår dörr att stänga. Det här är också en dörröppning som kan ge 
karmiska konsekvenser. Karma kan byggas upp av det ni anser som småsaker. Till exempel, 
att göra en olämplig kommentar vid en olämplig tidpunkt kan bidra till att bygga upp karma. 

Att vara i din kropp, i ditt hjärta, i ditt ljus skyddar dig från att bygga vidare på din karmiska 
historia och hjälper dig också att klara av gammal karma. Ljuset lägger saker och ting tillrätta, 
balanserar ut saker, det stör inte din fria vilja och det skadar inte andra. Du befinner dig på 
den plats som är bäst för dig vid den här tiden, kära vän. Vi rekommenderar dig att be dina 
guider om vägledning med att möta rätt personer, som kan hjälpa dig att vidareutveckla dig 
själv med tanke på den kommande Uppstigningen. Böcker är förstås bra, men det kommer en 
tid när man måste släppa det trygga sättet att läsa böcker. Det kommer en tid, när man måste 
uppleva det som man har läst i böcker. 

Det finns flera ställen, varifrån man kan uppleva sitt liv. Man kan vara i hjärtat; man kan vara 
i huvudet eller i kroppen i första hand. Det där tillståndet då man är frånkopplad är inte till 
hjälp för Uppstigningen. Att koppla ihop huvudet med kroppen hjälper dig att upptäcka dina 
högre känslor, ditt verkliga hjärta. Dina guider och skyddsänglar kommer att besvara ditt rop 
om ledning; du måste vara lyhörd och lyssna på det man lägger framför dig och prova det. 
Om du brukar avfärda något, ge det ett försök den här gången. Kanske är detta ett sätt där dina 
guider försöker styra dina steg. 

Laura: Tack, SaLuSa. Vill du även ge oss en kort uppdatering? 
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SaLuSa: Idag är det årsdagen av kabalens attack på tvillingtornen. Många oskyldiga offer 
omkom den dagen och över hela planeten har många av er känt smärtan och rädslan från dem 
som omkom den dagen. Inför en så fruktansvärd händelse hade faktiskt många det ni kallar 
föraningar. De kunde se och känna allting hända i förväg men kunde inte stoppa det, eftersom 
inte alla detaljer finns åtkomliga när föraningar uppstår hos ljusarbetare. 

Det är dags för mänskligheten att lyfta bort sin skuld och skam för attacken den 11:e 
september. Det är dags att ett läkande sker i New York och det är dags för allmänheten att få 
reda på de verkligt ansvariga personerna för den här fruktansvärda händelsen. Det är dags att 
förlåta och släppa anklagelserna och de falska föreställningar som upprätthållits av media för 
att motivera inskränkningar i er frihet. Det är dags att sluta vara rädda för Muslimer, och bli 
Ett med dem igen. Av dem som dog den sorgliga dagen mår nu de flesta bra och är uppstigna 
väsen. Ni behöver släppa dem. Var medvetna om, att det inte finns något behov av att en 
smärta fortsätter mer än tio år. Era nära och kära som finns tillsammans med oss kommer 
snart att vara tillbaka i era liv igen eftersom våra dimensioner går samman. Eftersom även ni 
kommer att höja er kommer ni att vara tillsammans igen med era älskade vänner, med er 
partner eller barn som lämnade dualiteten den 11:e september, 2001. 

Vi kommer att hjälpa er att hitta bevis mot de verkligt ansvariga personerna för attackerna den 
11:e september. Vi kommer även att se till att dessa personer förvaras säkert, eftersom mycket 
ilska kommer att riktas mot dem så snart sanningen avslöjas för allmänheten. Som ni alla vet, 
talar era regeringar inte alltid om sanningen för er. Detta beror på att de har något att vinna på 
att hålla er i mörker. De vill behålla kontrollen över er värld och över er, kära själar. 

Men vi ber er att avstå från att känna för mycket ilska mot de själar som har iscensatt denna 
sorgliga händelse, eftersom ljuset inte kan nå deras själar. Dessa varelser har aldrig riktigt 
känt kärlek, medkänsla eller förståelse. De visades aldrig kärlekens väg och allt ljus har i 
mycket tidig ålder tagits bort från deras själar. De lämnades under påverkan av mörkare 
väsen, som har kontrollerat deras tankar, känslor och handlingar. Deras förening med ljuset 
skars av och de är ingenting annat än tomma skal. Dessa väsen skall ställas inför gudomlig 
rättvisa och behandlas rättvist. Deras brist på medmänsklighet och medkänsla kommer att 
beaktas i enlighet med de möjligheter till kärlek de hade vid den tiden. 

Ni Kära, på grund av spänningarna i er inre kropp förhindras ofta ljuset från att komma in i 
era kroppar och styra ert liv. Du är också ibland hermetiskt stängd för din ljuskropp. Din 
ljuskropp kan bara få tillgång till ditt hjärta under korta tidsperioder och hos en del av er 
mycket tillfälligt. För att du ska kunna leva i ditt ljus måste du öppna upp dig för ljuset och 
låsa upp spänningarna i din kropp. När du är öppen på ett sådant sätt kommer du att bli 
medveten om ljuset inom dig. Ditt Högre Jag genomsyrar din kropp genom din andning, men 
även genom porerna i din hud. Ljuset går in i din kropp och går på så sätt in i ditt hjärta. 
Ljuset behöver vissa förutsättningar för att komma in kroppen. Som ni vet är era kroppar 
tempel. De villkor som krävs är att ni ska vara avslappnade i musklerna, befinna er i frid, i ett 
mottagande tillstånd och välkomna Ljuset. Ljuset svarar mycket väl på kärlek och attraheras 
av den. Att ha kärlek i era hjärtan kommer att ge ljuset tillåtelse att styra varje steg. 
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Moder Jord älskar er väldigt mycket och hon ser fram emot er Uppstigning tillsammans. Ni 
har kraften att hjälpa henne och att lugna ner onormala väderförhållanden på hennes yta. Ni 
har kraften att omvandla varje smärta och stoppa hennes lidande på grund av exploatering. 
Trots att Moder Jord är ett enormt väsen i jämförelse med er, kan vi försäkra er om att hon 
känner till varenda en av er. Hon känner till hjärtat och själen hos varje individ hon bär på. 
Ändå viktigare är, att hon även känner till var och ens personliga historia. Hon älskar varenda 
en av er individuellt och har förståelse för era behov av hennes resurser. Som en mor finner 
hon det även svårt att säga nej till er, sina barn. Hon vet att många av er älskar och stöder 
henne och hon känner till ditt hjärtas önskan att lämna dualiteten med henne. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag önskar dig kärlek i ditt hjärta den här dagen. Vi ber dig att 
även i dag lugna Moder Jords smärta, eftersom även hon har sett den här sorgliga dagen för 
tio år sedan. Sänd kärlek och ljus till henne och samtidigt till de människor som förlorade 
familjemedlemmar för tio år sedan. Tiden för mänsklighetens och Moder Jords frihet närmar 
sig, kära vänner. Vi fortsätter att hålla kontakt med de flesta av er individuellt, antingen ni är 
medvetna om det eller inte så är vi som alltid med er. 

 

Tack,SaLuSa 

Laura Tyco 

 
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander 
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