
1 
 

 

Uppstigningen, Ascension, kräver endast att Dina Vibrationer 
är i samklang med Kärleken 

Samtal med SaLuSa 

18 september 2011 

Laura: God morgon, SaLuSa. Här är en fråga från en läsare: ”Jag hoppas, att jag är på väg 
mot Uppstigningen (Ascension). Jag väljer Kärleken och arbetar på att inte döma och att 
enbart leva från hjärtat för att sprida mitt ljus om det kan ses. Jag vet inte om jag klarar av det. 
Men det är inte så viktigt. Jag fruktar nästan ingenting, eftersom jag vet att jag har gudomligt 
beskydd. Det vet jag säkert. Men jag har ansvar för mina barn och mina husdjur. Mina söner 
är 19, 17 och 15 år. De hade en svår barndom på grund av föräldrarnas skilsmässa. Det är mitt 
fel att jag inte förbereder dem för det som ska ske. Jag själv gjorde ett stort steg i min 
utveckling under förra året, så det är inte länge sedan. Har mina barn och husdjur chansen att 
höja sig tillsammans med mig, om jag får chansen att göra det? Jag älskar dem och jag vill 
inte att de ska lämnas här utan mig. Jag vet inte om de kan klara att leva ensamma och de vill 
inte bo tillsammans med sin far och hans nya familj. " 

SaLuSa: God dag, kära vänner. Låt mig påminna er om att Uppstigningen är helt garanterad 
för Moder Jord och för alla dem som väljer att följa med in i de högre världarna. Din fråga 
beror på en djup rädsla för Uppstigningen och även för händelseförloppet dessförinnan. 
Allteftersom era samhällen snabbt förändras, är det berättigat för det kollektiva medvetandet 
att uppleva rädslor och oro. Vi har förståelse för Moder Jords förändringar. Den ekonomiska 
och politiska instabiliteten bidrar också i hög grad till den pågående känslan av förvirring och 
ifrågasättande hos er alla. 

Kära ni, detta är en normal del i processen. Det handlar om att bli av med onödiga, felaktiga 
föreställningar. Vi har under lång tid uppmuntrat er att ifrågasätta allt och alla. Detta gäller era 
egna övertygelser, era egna attityder och de uppfattningar ni tagit till er. Det som nu ligger 
framför er alla är att bli av med allt som inte är sant, - allt det som inte längre behövs. Kära ni, 

http://cdn.wallpaperzzz.com/wallpapers/normal/hires/nature-breaking-through-concrete-wall.jpg�


2 
 

denna uppsättning av felaktiga uppfattningar behövdes för att upprätthålla en känsla av 
stabilitet inom dualiteten. När ni nu närmar er Uppstigningen, kommer ni helt enkelt att lämna 
allt bakom er som inte behövs på de högre planen. Detta gäller er yttre värld, men även er inre 
värld, ni kära. 

Det talas mycket om Uppstigningen. Människor är intresserade av Uppstigningen, men det 
finns också så många teorier om den, att det har skapat stor förvirring och ångest. Det verkar 
också bli en uppdelning mellan dem som tror att de är värda Uppstigningen och dem som 
tvivlar på att Uppstigningen är någonting för dem. Under de här omständigheterna vill vi 
rekommendera er att inte fokusera alltför mycket på Uppstigningens intellektuella aspekt, 
utan hellre känna in vad den innebär i ditt hjärta och din intuition. Kära vänner, begravda i ert 
undermedvetnas minne har ni alla minnen av livet inom de högre dimensionerna, när ni var 
helt uppstigna varelser. Vänd dig inåt med alla frågor som handlar om Uppstigningen. Lita på 
dig själv och ha tillit till att ditt högre jag, dina guider och dina beskyddare kommer att ge dig 
de svar du söker. 

Vi finns här för att uppmuntra dig att utveckla din egen förståelse inför Uppstigningen och 
den Gyllene Tidsåldern. Vi är också här för att uppmuntra dig att utveckla din egen 
tyngdpunkt, ditt eget omdöme. Vi är inte här för att ge er svar på alla de frågor som bekymrar 
er, eftersom den här förståelsen och utvecklingen inom er själva är det viktigaste inför 
Uppstigningen. Vi uppmuntrar er att utveckla er egen vikt, så att säga. Försök släppa 
fokuseringen på att skapa splittring i era åsikter, skiljaktigheter inom grupper, inom familj och 
vänner, och även på splittringen inom ditt eget väsen. 

När du lever i huvudet, väljer du att leva inom en del som begränsar ditt medvetande. Ditt 
intellektuella huvud och din förståelse är något annat än vad det innebär att höja sin 
medvetandenivå. Många ljusarbetare missar gång på gång att inse detta. En del tror att läsa 
böcker och artiklar bidrar till deras egen Uppstigningsprocess och till andras Uppstigning. I 
själva verket är det så att bara för att någon, inklusive små barn, djur eller vilken livsform som 
helst, inte läser om det eller är intellektuellt medvetna om Ascension, betyder det inte att 
denna person eller livsform inte kommer att höja sig. Uppstigningen innebär att förflytta sig in 
i ett högre tillstånd av medvetenhet – av medvetande. Så djur och växter kommer också att 
flytta sig uppför Uppstigningens stege tillsammans med Moder Jord. 

I själva verket är de som inte är intellektuellt engagerade i att hela dagen läsa om 
Uppstigningen, långt mer sannolika att uppnå resultat framför dem som hela dagen oroar sig 
om det och som sitter fast i sitt intellektuella centrum. Att leva från huvudet, samtidigt som du 
är ganska avskuren från det som händer inom dig och omkring dig är inte det som behövs just 
nu. Detta kommer bara leda till ytterligare splittring och rädsla. Det som behövs nu är inre 
förening och ett uppvaknande. Nu är stunden kommen. 

Faktum är att även om man inte läser artiklar eller meddelanden om Uppstigningen betyder 
det inte att man är omedveten om den, kära vänner. Varje individs undermedvetna är mycket 
medvetet om de kommande förändringarna. Uppstigningen kräver bara att era vibrationer är i 
samklang med kärleken. Detta är allt som behövs, kära vänner. Det är en mycket tydlig och 
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enkel process. Barn överensstämmer väldigt mycket med kärleksvibrationerna, så även djur 
och växter. Kära ni, det finns inget som helst behov av att känna oro inför Uppstigningen. 

Såsom uppstigna varelser kommer era krafter att vara gränslösa, kära vänner. Moder Jord ser 
fram emot den kommande Gyllene Tidsåldern och gläds över att se den uppvakningsprocess 
som mänskligheten nu upplever. Ni finns här för att hjälpa henne i hennes Uppstigning, men 
även för att hjälpa dem omkring er enbart genom er blotta närvaro här och nu. Eftersom 
energierna och de magnetiska förändringarna kommer att förstärkas under den närmaste 
framtiden, kommer allas tillit att ifrågasättas. Vi rekommenderar er att förbli förankrade i er 
verklighet, så att ni är närvarande, så att ni kan hjälpa andra enbart genom att finnas här och 
nu. Er kropp är verklig, ni kära, så förankra er uppmärksamhet i den, upplev er vikt på Moder 
Jord, upplev vinden i ansiktet, upplev kroppens värk och smärtor. 

Upplev dina egna rädslor och tvivel utan att döma det du ser. Upplev din egen rädsla för att 
misslyckas, för insikten om att allt som pågår inom dig kommer att befria dig från de murar 
som du har rest i ditt sinne. Detta är en del i processen att skärma av det som är onödigt eller 
snarare att omvandla det. Du behöver inte vara rädd för den här processen, eftersom du 
kommer att komma ur den mycket renare och starkare. De energier som nu riktas mot allt liv 
på Moder Jord är renande och omvandlande. De bidrar till er förening inifrån och ut. Du 
kommer först att uppleva Enhet inom dig själv, och sedan kommer detta successivt att leda till 
er Enhet såsom mänsklig ras på Jorden. Detta i sin tur kommer att leda till Enhet med er 
rymdfamilj och mycket glädje är på väg, kära vänner. 

 

Jag är SaLuSa från Sirius och jag uppmuntrar dig att vända dig mot din inre värld lika mycket 
som du vänder dig mot din yttre värld, kära själ. Inre frid, balans och harmoni kommer att 



4 
 

uppfattas av alla omkring dig, inklusive Moder Jord. När du befinner dig i ditt hjärta, i nuet, 
här och nu, lyfter dina vibrationer upp allt och alla. 

Tack 

SaLuSa 

Laura Tyco 

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander 

Copyright Laura Tyco. Alla rättigheter reserverade. (Tillåtet att sprida detta budskap i sin 
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