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Swedish 

 

Fler av er börjar ifrågasätta systemet. 

Samtal med SaLuSa 

15 sepeptember 2011 

Laura: God kväll, SaLuSa. Du har sett frågorna och kommentarerna för den här veckan. Vill 
du ge oss en uppdatering och då kanske ta med relevanta frågor och även beröra dem. 

SaLuSa: Allteftersom tiden ökar sin hastighet, befinner ni er på snabb väg mot 
Uppstigningen (Ascension), kära själar. Fler och fler av er runt planeten börjar ifrågasätta 
systemet och hur det styrs. Unga människor är de som leder den förändring som är i 
antågande, så vi råder er att lyssna på dem med stor kärlek och respekt. De är nykomlingar i 
den här världen och främmande inför det sätt ni levt era liv på jorden fram till nu. Många av 
dem är kloka varelser, som frivilligt ställer upp i dessa tider, precis som ni gjorde. Ni kommer 
snart att få glädje av att arbeta tillsammans och respektera era olika synsätt. 

Tioårsdagen av den 11 september har skakat om många själar. Varje familj har minst en 
person, som känner sig djupt dragen till att analysera det som hände den där dagen och som 
inte är nöjd med de officiella svaren. Snart kommer de medvetna falsarierna från media, från 
politiker och olika aktörer att avslöjas. Detta kommer att bli en allvarlig väckarklocka för hela 
världen, och det kollektiva medvetandet kommer att göra ytterligare ett kliv framåt. Så snart 
folk inser att den officiella historien varit ett rent falsarium, kommer de inte längre att lägga 
sin blinda tilltro i andras händer, utan kommer att ifrågasätta den makt som getts till de 
ansvariga. 

Det talas mycket om kometen Elenin. Som vi nämnt tidigare genom Mike Quinsey finns det 
inte något att frukta från er sida vad gäller Elenin. Varför inte se på kometen som något som 
för med sig en ny gryning och ett nytt hopp. Elenin tillkännager ankomsten av den Gyllene 
Tidsåldern, kära vänner. Vi vill påminna er om att vi är här för att trygga er Uppstigning 
tillsammans med Moder Jords Uppstigning. Fastän de mörka fortfarande försöker ändra på 
slutscenariot, bör det stå klart för er vid det här laget, att det inte finns något mer de kan göra 
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för att förhindra Uppstigningen. Vi är här för att hjälpa, så, snälla ni, tveka inte att när som 
helst be oss och era guider om hjälp och skydd. 

Vi rekommenderar er ändå, att inte ägna så mycket uppmärksamhet åt dåliga nyheter, 
rapporter eller till och med meddelanden och heller inte bli rädda för dessa. Fastän vi 
uppmuntrar att hålla er informerade, tänk på, vem ni sätter er tilltro till när det gäller 
nyhetsrapportering. Många personer har en begränsad förståelse för det som sker nu, så 
reagera inte negativt på deras okunnighet och rädsla. Vi fortsätter att uppmuntra er att 
använda er urskiljningsförmåga i allt ni ser, hör eller läser. Det ni ger er uppmärksamhet till 
under dessa dagar kommer att direkt manifesteras i er verklighet. Så vi skulle vilja, att ni 
ifrågasätter allt ni läser. Fråga dig vem som säger vad och vilket det bakomliggande motivet 
är; även vilka konsekvenser det har för dig på ett personligt plan och hur det kan tas emot av 
allmänheten. 

Många av er lever under stressiga förhållanden. Det verkar som om många av er är utarbetade, 
spända och trötta, medan andra lider av brist på pengar och kämpar ekonomiskt. Vi ser fram 
emot det nya penningsystem som snart är i drift. Allteftersom ni ser era politiker vara allt 
djupare och djupare belastade med skuld, kommer den dag då det blir självklart att de 
ansvariga inte har ert bästa för ögonen. Vi är nästan vid brytpunkten vad gäller ert finansiella 
system. Det som nu har börjat i termer av ansvar, kommer att fortsätta exponentiellt under de 
kommande månaderna. Vi kommer att se en verklig utrensning av det finansiella och politiska 
systemet, kära vänner. 

När det gäller andlig utveckling kommer vi, om det är er önskan att kunna arbeta med er alla 
direkt så snart Avslöjandet (Disclosure) sker. Kort efter detta kommer vi att landa med våra 
skepp på er underbara planet och öppet börja samarbeta med er. Vid den här tiden kommer vi 
att glädjas över att få träffa er och hjälpa er med allt ni behöver rent materiellt, liksom med en 
andlig förståelse och tillväxt med tanke på Uppstigningen (Ascension). Vi planerar att låta var 
och en av er få direktkontakt med dem som står er mer nära och som ni känner igen från 
tidigare liv. En del av dessa varelser har bakom kulisserna redan arbetat tillsammans med er 
under en tid, så ni kommer att känna en stor glädje över att äntligen kunna prata öppet och 
direkt. De kommer att kännas som gamla vänner till er, medan andra kommer att möta sina 
släktingar från stjärnorna. 

Under tiden skulle vi vilja att ni centrerar er i ert hjärta, att ni känner frid och är närvarande i 
era dagliga liv. Det bästa sättet att uppnå detta är att fortsätta vara förankrad i kroppen. Era 
kroppar kopplar er samman med Moder Jord och överför även högre energier ovanifrån ner i 
henne. När ni blir uppmärksamma på och medvetna om er roll i den här tiden, bidrar även 
detta till ert uppvaknande, ni kära. Ju mer medveten man är, desto klarare och renare energi 
överförs till Moder Jord. 

När du är förankrad i din kropp, är du närvarande här och nu. Varje dag jagar huvudet och 
känslorna dig. Du rusar runt för att få saker och ting gjorda och för att ta hand om din familj. 
Mitt i alla dessa ”göranden” vill vi uppmuntra dig att inte glömma vem du är och varför du 
fortfarande finns här i denna tid. Känn in din kropp, var medveten om dina livsgivande 
andetag, om dina vibrationer och om ditt hjärtas rytm. 
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Vi har alla vår egen inre sång, ni kära, men vanligtvis hör vi bara våra kommentarer. Dessa 
kommentarer eller tankar är som molnen på himlen. De drivs hit och dit av vinden. Du 
glömmer dock alltför ofta att det bakom molnen finns en blå himmel, rymd och Sol. Detta är 
den illusion vi så ofta talar om. Du måste lära dig att låta molnen passera, utan att följa med 
dem. Stanna kvar med himlen och Solen. Förbli förankrad i din kropp, känn din kropps 
spänningar och något kommer successivt att tillföras dig. 

Jag är SaLuSa från Sirius och är glad över vår kommunikation i dag. Jag ser fram emot vårt 
nästa samtal. Tills dess säger jag adjö och skickar er min kärlek, kära vänner. 

Tack 

SaLuSa 

Laura Tyco 

Svensk översättning: 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 
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