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Din egen personliga Avslöjandeprocess  

Samtal med SaLuSa 

3 oktober 2011 

Laura: God kväll, du ville tala med oss i kväll. Så varsågod. 

SaLuSa: Vi fortsätter att tala med er alla som en grupp. De mörka hattarna fortsätter med sina 
ansträngningar att få världskontroll. Även om det är ett desperat försök, önskade vi ge er detta 
varningens ord. Vi har ännu inte kommit dit, som ni säger. Många av er har verkligen de 
högsta förhoppningarna för det högre goda. Detta är speciellt uppmuntrande och vi gläder oss 
över er inställning. Men låt er inte luras. Blanda inte ihop era egna önskemål och önskningar 
med verkligheten. Kära ni, håll er kvar i nuet. Håll er jordade och bli kvar i nuet. I alla våra 
budskap genom Laura Tyco fortsätter vi att påminna er om detta. Det är en mycket viktig del i 
de här budskapen. Varje dag vill vi påminna er om vem ni är. Vi vill tala om för er att vi är 
med er, - vid er sida varje dag. 

Kära vänner, det finns så mycket kärlek och medkänsla som väntar er alla bara ett steg bort. 
Vi menar detta bokstavligt talat. Vi står vid er sida dag och natt, för att skydda er och för att 
ge er kärlek. Om ni bara hade oss i er tanke och i er fantasi gång på gång, skulle ni kunna 
känna vår närvaro. Fråga människor som är i kontakt med de högre dimensionerna vad de 
tycker om oss? Fråga dem hur det känns att veta att vi är vid deras sida varje ögonblick i deras 
liv. Vi gör inte det här på ett påträngande sätt och vill inte skrämma er med detta. Vi säger det 
här för att ni ska förstå att ni var och en redan har er egen personliga avslöjandeprocess, och 
er egna förstakontakt-process. 
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Faktiskt behöver ni inte läsa om Disclosure (Avslöjandet) i tidningen eller se det 
tillkännagivas på TV eftersom ni dagligen är i kontakt med oss  och vi i kontakt med er, kära 
vänner. Det finns så mycket kärlek och glädje mellan oss, även om ert eget medvetande 
kanske inte är medvetet om detta riktigt ännu. Vi menar inte att lura er genom att säga detta, 
så låt oss ytterligare förklara den här saken. Ni är faktiskt multidimensionella varelser. Som 
sådana finns det delar inom era högre kroppar som samverkar med oss dagligen. Vi kan se era 
högre energier och era högre kroppar kan även se oss. Det handlar om att låta era högre 
kroppar tränga in i er fysiska kropp och öppna sig för ert högre jag. Om detta kan ske skulle ni 
kunna låta ert medvetande expandera och integrera er intellektuella och känslomässiga 
intelligens. 

När vi talar upplever många av er den här ökningen i medvetandet. Ni finner att ni har en ny 
förståelse i frågor ni inte kunnat förstå innan. Ni finner nya vägar, nya samband, nya 
möjligheter, som ni aldrig ens anat förut. Detta beror på att de högre vibrerande energierna 
genomtränger ert intellekt, och utvecklar nya synapser, - nya anslutningar bildas i hjärnan. Ni 
förstår saker och ting mycket snabbare nu. Ni känner er även mycket lyckligare än för bara ett 
par dagar sedan, och det kom som en trevlig och oväntad överraskning. Detta är ett smakprov 
på vad som komma skall. Era känslor är mycket renare nu, och ert hjärta känner saker som det 
tidigare inte ens anat. Ni kommer att finna er övermannade av glädjetårar och ni kommer att 
upptäcka att ni inte längre behöver leva i ett konstant tillstånd av oro och ångest. 

Uppstigningen (Ascension) kommer mycket att likna det du upplever just nu, men den 
kommer att förstärkas med lika mycket medvetande, som det finns människor i er värld. Kära 
vänner, kan ni tänka er den kraft som vi talar om? Kan ni föreställa er hur snabbt saker och 
ting kommer att utvecklas från och med nu? Detta kommer att åstadkommas genom en ökning 
i drivkraften, ”a building up of momentum” Man skulle kunna jämföra de kommande 
händelserna med en samling av människor som blir allt större och större. Föreställ er att i den 
här samlingen börjar en person sjunga en underbar och glädjefylld sång. Då, när vi närmar oss 
Uppstigningen, föreställ er, att de som står bredvid sångaren börjar sjunga, och de som står 
bredvid dem börjar också sjunga. Detta fortsätter tills hela samlingen börjar sjunga, tills hela 
staden börjar sjunga av glädje och lycka, tills hela landet sjunger i harmoni och kärlek. Ett 
sådant skeende skulle kunna spridas vitt och brett på er planets yta. 

Det vi nu bevittnar är början på sången, utanför Wall Street. Från Wall Street, har den spritts 
till många städer, snart kommer hela landet att sjunga samma kärleksfulla sång. När vi går 
över i Uppstigningen (Ascension), kommer hela planeten att lyftas upp genom de sjungande 
själarna från Moder Jord. Er kärlek, ert ljus, er längtan efter frihet och medvetandet om era 
egna handlingar kommer att höras vitt och brett över hela universum, över hela galaxen, över 
hela kosmos. Ert ljus kommer att föra in ljus och kärlek i er världs mörkare hörn, i de mörkare 
hörnen i er galax och hela universum kommer att bli fyllt av ljus. Mörkret kommer att tvingas 
kapitulera inför ljuset. Vi kommer inte längre att ha ett mörkt universum, utan ett ljust 
universum, fyllt av ljus, kärlek och medkänsla. 

Kära ni, Skaparen förbättrar hela tiden planen för ert stora uppvaknande. Och vi är glada att 
kunna säga att planen blir allt bättre och bättre, allteftersom den utspelas inför våra ögon. Ni 
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är verkligen kraftfulla varelser av kärlek och ljus, som precis börjar komma ihåg vad ert hjärta 
är gjort av. Kom ihåg, kära vänner, att i dessa tider följer hela universum utvecklingen på er 
Moder Jord, och hela universum följer era framsteg in i ljuset. Det torde inte finnas fler hinder 
i vägen från och med nu, så sätt inga begränsningar på er själva, kära själar. Intala dig inte vad 
som är möjligt eller vad som inte är möjligt. Allteftersom vi går mot Upplyftningen, kommer 
ni att upptäcka dolda krafter, dolda möjligheter. Det mörka kommer att fly så fort de inser hur 
långt in i uppvaknandeprocessen ni har kommit. De låtsas nu att de inte är rädda för er, men 
bakom stängda dörrar gör de upp planer på att lämna. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och ville helt enkelt dela vår glädje över att se ert otroliga arbete 
för er planet och för er själva. Allteftersom ert hjärta öppnas, kommer ni att fortsätta att 
förvånas varje dag. Ni kommer att återupptäcka er själva varje dag, och den värld ni vaknar 
upp till nästa dag kommer att vara annorlunda än den värld ni somnade ifrån dagen innan. 
Förändringarna kommer i en extremt snabb takt, så tänk på att vara alltmer uppmärksam på 
detta. Vi är den Galaktiska Federationen av Ljus, och har under eoner vakat över varje steg ni 
tagit. Vi kommer att finnas här vid er sida, antingen ni nu inser det eller inte. Med tiden 
kommer ni alla att veta om oss offentligt, ni kommer att känna oss alla instinktivt med hjärtat 
och kommer att se oss som gamla vänner. Vi förnyar vår kärlek till er och kom bara ihåg, att 
vår kärlek finns ett ynka steg bort hela tiden. Känn vår närvaro, och var inte rädda för att 
besvara vår kärlek. Vi är Kärlek. Vi är ett, här och nu. 

Tack, 
SaLuSa 
Laura Tyco 
 
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander 
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