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Swedish 

 

Vi har nu tillstånd att avslöja oss och inleda en masskontakt 

Samtal med SaLuSa 

11 oktober 2011 

Laura: God kväll, SaLuSa. Tillsammans med några online-vänner idag, undrade vi om 
situationen i Fukushima för närvarande. Det är svårt att få det begripligt och det finns olika 
källor. Vem ska man lita på? Kan du berätta något om strålningsnivån i Japan och runtom i 
världen som en följd av tsunamin den 11 mars 2011? Är strålningsnivån farlig för det 
japanska folket och för andra länder? Arbetar ni för att begränsa spridningen av strålningen? 
Är det säkert för människor som bor i Japan? 

SaLuSa: Vi har faktiskt arbetat kontinuerligt i det området sedan händelsen inträffade. Vi 
skulle vilja berömma det japanska folket för att de med tanke på omständigheterna hela tiden 
varit så lugna, och för att de bevarat sin frid under dessa otroligt svåra tider. Det är svårt för 
folk, som inte bor där att föreställa sig de svårigheter som dessa människor mött. Vi har stor 
respekt för deras mod och uthållighet. Särskilt beundrar vi dem, som har arbete och 
fortfarande arbetar inom Fukushima Daiichi-anläggningen. De har varit utsatta för otroliga 
strålningsnivåer. Under en period var till och med vi ovilliga att våga oss nära dessa reaktorer. 
Vi har utvecklat skyddsdräkter för våra besättningar, vilket gör att vi kan genomföra vanligt 
arbete för att begränsa skadorna på miljön, på Moder Jord och allt liv på Moder Jord. 

Även om vi ännu inte är helt nöjda med strålningsnivån i kärnkraftverkets omedelbara närhet, 
är vi verkligen glada över att kunna meddela att läget för närvarande är under kontroll. Det 
finns inte längre någon omedelbar fara för människorna som bor utanför den förorenade 
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zonen i Japan. Livet kan faktiskt återupptas igen, nästan som förut, för de flesta av det 
japanska folket. Vi har tillåtits att ingripa på det japanska folkets vägnar, eftersom attacken 
mot deras land inte var ett naturfenomen som sattes igång av Moder Jord. Så vi agerar bakom 
kulisserna under återstoden av perioden som leder till er Uppstigning (Ascension). 
Följaktligen är den nuvarande situationen även säker för människor i andra länder, inklusive 
USA. 

Laura: Tack, SaLuSa. Jag är glad över att få veta, att mina vänner i Japan nu kan vara trygga. 
Skulle du vilja ge oss en uppdatering, eftersom det är ett viktigt datum idag, antar jag? 

SaLuSa: Ja, verkligen. Dagens datum är viktigt och de energier som strömmar ner på er 
planet är mycket klara och rena och bidrar avsevärt till att höja era vibrationer. Ni kan 
plötsligt finna att många saker blivit mycket enkla, saker som ni dessförinnan fått kämpa med. 
Saker och ting kommer till er väldigt naturligt, och ni kan utföra uppgifter med stor tillförsikt, 
glädje och noggrannhet. Ni trivs med att arbeta, och allt vibrerar i resonans med er. Saker och 
människor verkar plötsligt väldigt förenade. Skillnader och svårigheter verkar för de flesta av 
er vara ett minne blott. Detta är ett underbart förebud inför det som fortfarande ligger framför 
er, Ni kära. 

Kom ihåg, kära vänner, att behålla förankringen djupt inne i er själ och i er kropp. Ni går så 
ofta helt upp i era arbetsuppgifter, att ni fortfarande har en tendens att glömma att ni är 
beroende av er kropp, - så länge ni befinner er i en fysisk tredimensionell kropp. Många av er 
är förankrade mitt i huvudet och glömmer helt sina känslor. Kom ihåg, Ni kära, genom att 
vara i kontakt med er kropp, förs ni tillbaka till ert hjärtområde. Ert hjärta finns inte i huvudet 
utan är placerat i kroppen. Så vi uppmanar er enträget att ta kontakt med ett djupare lager 
inom er själva, med något annat än det som visar sig vara er tankeprocess. Känn spänningarna 
i musklerna, känn in den kroppsställning ni sitter i, när ni läser detta budskap, känn era fötter 
förenade med Moder Jord, och ni kan även förnimma vår närvaro, när ni läser våra ord. Låt 
luften komma in mjukt och naturligt i lungorna och ut ur kroppen igen. 

Kära ni, känner ni redan av oss? Det kan vara lättare för er att ta kontakt med era 
skyddsänglar än med oss. Känn deras lycka och kärlek när ni läser våra ord, och när ni 
erkänner deras kärlek och uttrycker tacksamhet mot dem och mot oss. Vi och de finns alltid 
nära er, bara en tanke bort, - bara ett enda andetag bort. Det är mycket lättare för oss att ta 
kontakt med er när ni är centrerade och villiga att acceptera oss. Vi har väntat på er 
bekräftelse under eoner, och trots att vi återförenas medan ni sover kommer er Ascension att 
höja er på vibrationsstegen så att ni kan möta oss. Det är ofrånkomligt och vi är angelägna om 
att ha en permanent förbindelse med er, och vi vet att också många av er vill att vi ska 
återförenas. 

Kom ihåg att den del av dig som är ansluten till de högre världarna genom att din livskraft 
löper genom din ryggrad, den delen är ditt bakhuvud. Den här delen är alltid lugn, den har 
inget behov av ord och den njuter av evig tystnad. Den njuter också av frid och känner alltid 
kärlek. Detta är den del som viker undan för den del av huvudet som hela tiden talar. Främre 
delen av huvudet är alltid igång, den planerar hela tiden, den kommenterar, reagerar, dömer, 
fabricerar historier och till och med ljuger. Den här delen har också sin rättmätiga plats, men 
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den utformades för att hjälpa er att utföra era dagliga uppgifter. Den här delen har tagit 
kommandot över ert väsen under många oräkneliga generationer. Det ligger i er arvedel att 
den här delen håller på att fullbordas hos er. Den utformades för att fungera på det sättet efter 
Atlantis fall, så att ni, som en ras, inte skulle förstå eller bekymra er om det som skedde där. I 
och med att upplevelsen var så smärtsam för er alla, beslutade man från ovan att försätta er i 
ett tillstånd som ligger näst intill permanent sömn, även när ni befinner er i ert så kallade 
vakna tillstånd. 

Kära vänner, det är nu dags för den sovande att vakna. Det är nu dags för den del, som 
ursprungligen var avsedd att utföra och lyda det högre jaget, att tjäna det högre igen. Det är nu 
dags för den här delen att inte längre vara utom kontroll och löpa iväg på egen hand. Det är 
dags för ditt högre jag att försiktigt vägleda ditt liv igen. Detta kommer att föra ljuset tillbaka 
på planeten, och tillsammans med de inkommande energierna, kommer det att bidra till er 
Uppstigning. Det som håller på att ske vet inga gränser och kommer att förstärkas genom 
mängden av själar på Moder Jord. I hela universum kommer man att se vibrationerna höja sig 
och ge genklang och skapa en våg av glädje. Vi är här och övervakar ert uppvaknande och 
hjälper er i ert arbete. Som ni vet kommer, från och med nu, vår närvaro att vara mer och mer 
uppenbar. Våra fredliga avsikter lämnar inget utrymme för tvivel vad gäller våra fredliga 
motiv gentemot er. Kabalens planer på att sprida misstro om oss saknar den sammanhållning 
inom gruppen som krävs för att det ska kunna genomföras med framgång. 

Vi fortsätter med vårt arbete mer och mer öppet. Vi är medvetna om att många av er är 
mycket förtjusta i oss och vi är tacksamma för er kärlek och tillit. De yngre generationerna är 
på intet sätt rädda för oss och har en väldigt livlig kunskap om vår existens och närvaro. De 
kommer att hjälpa sina familjer att hantera förändringarna och Disclosure (Avslöjandet), när 
det är dags att avslöja och offentliggöra vår närvaro. Vi gläder oss verkligen över det nu mer 
konkreta perspektivet inför Första Kontakt. Vare sig Avslöjandet kommer att göras av era 
regeringar eller inte, så är vi nu berättigade att vid bästa möjliga tidpunkt efter eget omdöme 
avslöja oss och genomföra en masskontakt. Kära ni, det är onödigt att säga, att det talas 
mycket om detta bland alla rymdvarelser som fått förtroendet att delta i detta. 
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Vi väntar på att dessa möten ska leda till olika överenskommelser om datum och platser för en 
hel mängd efterföljande framträdanden. Dessa kommer att äga rum under längre tidsperioder 
än vanligt, och vi planerar faktiskt att stanna kvar synliga så länge som er militär tillåter. 
Dessa händelser kommer i början till större delen att äga rum i Sydamerika, och kort därefter 
att upprepas över hela världen. Vi vill inte ge anledning till oro, så vi är tvungna att ta det här 
synliga stadiet steg för steg. Så, snälla ni, tappa inte modet om tempot inte är snabbt nog för 
er. När den föränderliga världen blir uppenbar för alla, kommer även de ekonomiska 
förändringarna att ske i fullt förtroende. Dessa kommer inom kort att följas av politiska 
förändringar. Vi vill inte orsaka alltför stor förväntan utan låta er njuta av kommande tider, 
när händelser av aldrig tidigare skådat slag utvecklas framför er. 

Jag är SaLuSa från Sirius och är glad över att vara en bärare av goda nyheter. Må Ljus och 
Glädje alltid vara med er, kära vänner. Var beredda på att händelserna snabbas upp när 
oktober slutar. 

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 
om upphovsrätt och länken: http://galacticlauratyco.blogspot.com/) 

Översättningar av dessa meddelanden till olika språk finns införda på 
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