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Swedish 

 

Den del av dig som lever i dualitet är bara toppen av isberget. 

Samtal med SaLuSa 

13 september 2011 

Laura: God morgon, SaLuSa. Här kommer frågan:  

"Min fråga/mitt bekymmer till SaLuSa är: eftersom inte några av oss riktigt är medvetna om 
våra själskontrakt, hur vet vi då, om vi kommer att höja oss tillsammans med Moder Jord, 
eller inte? Jag känner att det finns en orsak till att jag blev ledd till den här informationen, 
men till viss del är jag bekymrad eftersom jag i mitt hjärta känner en önskan att höja mig 
(ascend), men jag är orolig för att det kanske inte är min själs plan för mig. Jag vet faktiskt 
inte och jag är inte säker på, hur jag ska hantera de här känslorna. Jag skulle verkligen 
uppskatta om du kunde sprida lite "ljus" över detta. Tack för allt du gör. " 

SaLuSa: Vi förstår varför detta ger dig bekymmer. På ett sätt är vi alla våra samlade 
erfarenheter, liksom vi också är ljus. Att leva i dualitet innebär att leva i polaritet. Fastän du 
har en fri vilja är det fråga om att se igenom illusionen. Jag talar om den illusion som finns 
uppbyggd omkring er, i den yttre världen. Det som ofta glöms bort är er egen illusion om er 
själva. Ni är inte det ni tror eller vem ni tror att ni är, Ni Kära. Ni är inte bara den ”box” som 
systemet försöker begränsa er till. Känn ingen rädsla i den här frågan och begränsa er inte. 

Det är viktigt att du själv tar reda på svaren på den här frågan: Vem är du? "Lär känna dig 
själv" är nyckeln till din frihet. Även om det inte är ett nytt begrepp, så är det en evig sanning. 
Vi skulle vilja, att du med sinne och hjärta verkligen sätter dig in i den här tanken. Det finns 
många nivåer på det djup som man kan utforska. Ju djupare man går, desto mera vet man om 
sig själv, om andra och om Universum. Se detta som det underbara äventyr och den 
forskningsresa som det egentligen är. Se det som om du höll på att utforska ett nytt land och 
njut av upplevelsen. 

Det kommer en punkt där du blir tvungen att välja, verkligen välja, med ditt hjärta i ett med 
hela din varelse. Det kommer en tid, när du kommer ihåg tillräckligt mycket och vet vilket 
beslut som är rätt för dig. Kanske sker det utan att du vet om det. Kanske leds du av ditt 
undermedvetna. Beslutet kommer att tas, enligt dina vibrationer och dina erfarenheter. Det här 
beslutet kommer att vägledas av ditt högre jag och kommer att ta hänsyn till din själs behov 
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och utveckling. Det finns alltid en flexibilitet beträffande Uppstigningen och för de allra flesta 
människor är inget hugget i sten. 

Ditt högre jag är i ständig kontakt med den Andliga Hierarkin. Ditt Högre Jag är medvetet om 
ditt livskontrakt och vet också vad som är bäst för dig. Se inte på Uppstigningen som bra eller 
dålig, rätt eller fel. Det enda som har betydelse är din utveckling och dina behov. Ni är alla 
mångdimensionella varelser. Den delen av dig som lever i dualitet är bara toppen av isberget. 
Var snäll och förstå, att du inte bara är det du verkar vara. Du är mycket mera. Dessutom har 
du en grupp guider och skyddsänglar som ser efter dig och hjälper dig, dag och natt. De är en 
del i det arbete som pågår bakom kulisserna, precis som vi, Ni Kära. Erkänn dem och be dem 
när som helst om hjälp. De kommer att förverkliga sig själva genom din uppmärksamhet och 
dina önskemål. 

 

Jag är SaLuSa från Sirius. Tro på det osynliga, kära vänner. Era ögon kan för närvarande bara 
se en liten del av ert spektrum. Era ögon är fortfarande stängda, så att säga. Snart kommer ni 
att kunna se det som nu återstår, det för er nu osynliga området. Ni förlorade vid mycket ung 
ålder förmågan att se världen som den är, kära vänner, med alla dess subtila energier och 
materia. Snart kommer ni alla att öppna era ögon för en ny värld. 

Tack SaLuSa 

Laura Tyco 

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander 
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