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”Ni måste bli som barn igen” 

Samtal med SaLuSa 

21 september 2011 

Laura: God kväll, SaLuSa, skulle du vilja vara så snäll och ge oss en uppdatering idag, tack? 

SaLuSa: God kväll, kära vänner. Vi är glada över att se er göra så mycket framsteg så snabbt. 
I samma takt ökar er förmåga att sprida ljus och kärlek. Era känslor öppnas upp i takt med att 
spänningarna i era kroppar slappnar av, tack vare de höga vibrationer som riktas mot er och 
Moder Jord. Ni kommer att finna att ni blir mer emotionella och känsligare än normalt, att ni 
ibland även får lätt till tårar. Ännu en gång, bli inte oroliga över detta. Det är viktigt att inse, 
att iakttagandet av sina inre förändringar är en viktig del i tillväxten av medvetandet. 

En del av er har en mycket jäktig livsstil, med liten eller ingen tid för er själva, - ingen tid för 
att njuta av livet eller bara ha roligt och göra nya upptäckter. Barnen visar er vägen, ni kära. 
De är nyckeln till er utveckling. Ni måste bli som barn igen. Barn lever här och nu, de vill ha 
roligt varje dag och de ser varje minut av sitt liv som en gåva och ett äventyr. De är öppna för 
alla möjligheter och lägger inga begränsningar på sig. De accepterar den situation de befinner 
sig i med stor kärlek och glädje. De är tacksamma för varje minut de tillbringar med sina nära 
och kära. Barn är mycket sensitiva inför djur och även för naturen. Allt är möjligt för dem och 
rädsla finns vanligtvis inte i deras ordförråd. 

Vi vet, att för det mesta känner ni er trötta på dualitetens värld. Ni ser fram emot slutsignalen i 
matchen, så att säga. Vi vill påminna er om, att även vi ser fram emot att bli erkända av er alla 
och förnya kontakten med er, kära vänner. Misströsta inte, eftersom händelser bakom 
kulisserna sakta formar en bättre värld full av kärlek och ljus. Vi skulle vilja uppmuntra er 
som är trötta på att vänta på Avslöjandet (Disclosure) och Uppstigningen (Ascension) att 
bidra till att sprida vibrationer av kärlek och ljus. Vi påminner er om att ni har valt det här 
livet och att det är en stor ära att få vara aktivt involverad i en planetarisk Uppstigning. Just du 
har en speciell roll att spela i den här tiden, och om du känner dig uttråkade eller 
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otillfredsställda, kan detta vara en indikation på att du ännu inte har uppnått din fulla 
potential, kära vän. 

Ni är på väg in en period för er planet, där allt kommer att bli mycket lättare. Ni kommer att 
uppleva kommunikation med änglar, men också med magiska väsen eller sagoväsen kopplade 
till Jordens historia. Ni kommer att kunna länka er samman med andra dimensioner och 
varelser i perfekt harmoni, i frid och kärlek. Det kommer inte längre att finnas någon form av 
smärta eller missförstånd som en följd av brist på medkänsla, begränsad kunskap eller 
begränsat medvetande. Ni kommer i kärlek och glädje att återta er gudomliga rättighet bland 
oss. Ni kommer återigen att bli de mäktiga och kärleksfulla varelser ni en gång var. Ni 
kommer att uppleva de gränslösa möjligheter som livet i ögonblicket här och nu har att 
erbjuda. När ni återigen blir medvetna om de högre världarna kommer detta för er att kännas 
som ett ”välkommen hem” och en välsignelse. 

Vid nuvarande tidpunkt ber vi er att fokusera på de högre frekvenserna av kärlek och frid. Det 
finns fortfarande mycket smärta och mörker på Moder Jord, kära själar, så vi uppmanar er att 
hjälpa oss att motverka dessa mörka och smärtsamma energier på de delar av er planet som 
befinner sig i kaos, rädsla och sorg. Håll människorna inom krigszonerna i ert hjärta, tänk på 
dem dagligen, när så är möjligt. Detta kan låta som ingenting, men den kärlek ni skickar till 
dem och till Moder Jord kommer att bidra till att höja ljusnivåerna. Er kärlek kommer att 
hjälpa dem under svåra tider och tack vare er hjälp kommer de att förstå vad som nu krävs. 
Som ni vet, trots att vår medverkan inte medvetet kan uppfattas, så finns den där ändå. 

Moder Jord gör mycket av sitt arbete för att fortsätta med sin egen Uppstigning. Hon är nu 
redo att skifta till den högre dimensionen och fortsätter med de sista stadierna i sin rening. Vi 
har varit aktiva bakom kulisserna med att minska konsekvenserna på era liv av hennes rening 
och fortsätter med att göra detta. Många av er kräver energi just nu, eftersom de är fulla av 
rädsla och tvivel beträffande kommande händelser. Vi fortsätter att försöka få kontakt med 
dem av er, som är villiga att ha telepatisk kontakt med oss. Vi kan nå er från stora avstånd och 
skickar vår kärlek till hjärtat hos dem som har bekymmersamma tider. 

 



3 
 

Var dock medvetna om att vi respekterar er integritet och bara kontaktar dem som så önskar 
och vars vibration är av högsta kärlek och ljus. Våra energier löper samman och vi uppfattar 
er kärlek till oss. Våra hjärtan och medvetanden flödar av ljus under de korta ögonblick vi 
delar medvetande. Detta är en mycket ren, kärleksfull och tillitsfull procedur som vi mer än 
gärna fortsätter med. Vi känner i våra hjärtan din rena och sanna avsikt med en öppen 
kommunikation och svarar med glädje, när vi bjuds in för att dela en stund här och nu i din 
närvaro. 

Jag är SaLuSa från Sirius och uppmanar er att överväga det som har sagts idag. Behåll frid 
och kärlek i era hjärtan. Vi finns ovanför era huvuden, även om ni inte alltid kan se våra 
skepp. Vi är med er när ni förkroppsligar frekvenser av kärlek och medkänsla. Vi är här för att 
överbrygga ert medvetande till de högre världarna. Var frid, var kärlek. 

Tack 
SaLuSa 
Laura Tyco 

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander 
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