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15 oktober 2011 

Laura: God eftermiddag, SaLuSa. Jag läste en kommentar på min blogg, som kommenterade 
krigen i Afrika och som bekymrade sig över exploateringen av arbetskraft i Kina. Jag skulle 
uppskatta om du kunde berätta något om dessa tilldragelser. 

SaLuSa: Ja, naturligtvis. Er värld befinner sig i en ständig förvandling, ert kollektiva 
medvetande är ständigt i rörelse och förvandlar allt till det bättre. Medan ni sover är ert högre 
jag i kontakt med andra dimensioner på ett mer aktivt sätt än när ni är vakna. När ni sover 
bidrar ni till att skriva manuskriptet till Jordens teaterpjäs. Ert kollektiva medvetande sätter 
igång skeenden på er planet. Ni har helt och fullt kontroll över ert och Jordens öde, även om 
ni medvetet inte har full insikt om det och inte är fullt medvetna om den nödvändiga process, 
som krävs för att direkt manifestera er vilja. 

Men de negativa tilldragelser som du hänvisar till, såsom krig, exploatering av värsta slag, 
och andra liknande manifestationer av den mänskliga formen i dualitet, är också en del av 
paketet. Detta är den del som förblir dold för er. Detta är den del, som människor föredrar att 
ignorera i sina dagliga liv. Detta är också en del av er erfarenhet i dualitet. Det faktum att 
ljusarbetare blir medvetna om den här andra aspekten hos dualiteten är uppmuntrande. Det är 
viktigt för er att nu förstå, att händelserna på Jorden är en manifestering utifrån ert inre 
tillstånd såsom kollektivt medvetande. 

Ni kan faktiskt skapa er egen individuella verklighet, men även den är begränsad och 
beroende av det kollektiva sinnet, av energin och viljekraften på er planet. Alla de negativa 
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händelser som ni ser uppenbara sig på Moder Jord är resultatet av brist på kärlek, brist på 
enhet, brist på medvetenhet, brist på ljus, brist på medkänsla, brist på förlåtelse och brist på 
hopp inom det medvetna sinnet hos er vanliga människor på planeten Jorden. De är 
manifestationer från den mörka skuggiga sida, som ni som civilisation inte vågar titta på, och 
mycket ofta inte heller vågar titta på, på ett personligt plan. Allteftersom era 
medvetandenivåer höjer sig, kommer ni alla individuellt att våga titta på ställen, som ni 
tidigare inte har tittat på. Detta kan uppriktigt sagt bara göras när du är redo att acceptera och 
förstå vad du kommer att upptäcka om dig själv i dualiteten. Den här delen hos dig själv 
kommer bara att öppnas upp när du är redo att känna medkänsla och kärlek till dig själv, 
liksom till alla dem som delar din värld. 

Kära vänner, ni har alla ett inre barn inom er. För närvarande kämpar detta barn för att 
överleva. Det lever i en mörk grotta och matreserverna har förbrukats. Barnet vet inte var dess 
föräldrar är eller om de fortfarande lever. Barnet lever i rädsla över att inte veta hur det kan 
överleva morgondagen. Det lever inom en krigszon och fruktar för sitt eget liv. Det som gör 
saken värre är att barnet inte förstår vem fienden är? I första hand förstår det inte varför det 
finns ett krig. Från det ögonblick barnet föddes fick det leva i rädsla för fienden. Det har 
aldrig levt under perioder av fred. Det har i hela sitt liv aldrig fått känna frid och glädje. Detta 
är det tillstånd som den normala människan lever i. 

Du, kära läsare, är som det där barnet,. Du är rädd för ditt liv, du förstår inte vad som pågår 
runt omkring dig och varför det finns ett synligt eller osynligt krig. Du vet inte vem din fiende 
är, vad han vill, och du funderar inte ens över om du kan sluta fred med honom, kära du. Hur 
kan du få inre frid med dig själv, kära barn? Hur kan du finna kärleken när du aldrig har känt 
äkta kärlek? Fienden, mitt kära barn, finns inom dig. Den har tagit kontroll över dig. Din inre 
frids fiende och den Globala Fredens fiende finns inom dig. Och du vet inte ens om det. Du 
vet inte ens om, att din värsta fiende ger sig ut för att vara du. Fienden är så begåvad i konsten 
att kamouflera sig, att den till och med lurar dig. 

Sättet att hitta en osynlig, okänd fiende, kära vänner, är att studera denna varelse. Du måste 
bevaka och jaga honom likt ett lejon som jagar sitt byte. Vi uppmanar dig starkt, att du under 
de närmaste veckorna genomför denna resa i att upptäcka dig själv, - att vända dig inåt i allt 
och allting du gör. Först då kommer du att kunna bli vän med denna okända fiende. Först då 
kommer du att kunna vända hat och rädsla till kärlek och generositet. Moder Jord har försett 
er alla med sin kärlek, sin omsorg och sitt tålamod. Ibland kunde hon inte kontrollera yttre 
händelser, vilka förorsakat förlust av liv. Jorda dig själv i hennes hjärta och hon kommer att 
visa dig vägen till den eviga kärleken. Hon lever den eviga kärleken sedan länge. Förena dig 
med henne och dela hennes kärlek till mänskligheten. 

Moder Jord har villkorslös kärlek till er och är villig att dela sin kunskap med er alla, om ni 
kan lyssna. Hon vill sprida sin kärlek till alla krigszoner, till varenda själ som bor i sin inre 
mörka grotta, i rädsla. Hon vill att ni alla ska finna frid, glädje och kärlek. Lyssna till henne, 
för hon är den klokaste, närmaste varelsen som ni är direkt förenade med i er fysiska värld. 
När du känner rädsla, tvivel och ilska, känn hur din vikt tas upp av henne, - känn att hon ger 
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dig stöd och förser dig. Hon matar dig så gott det går. Hon vill ha fred och en rättvis och 
ljusfylld värld. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag finner ett nöje i att vidarebefordra Moder Jords budskap till 
er med tanke på Världsfred. Vi ser fram emot er nya skapelse av världsfred i takt med att ni 
tar tillbaka er kraft. Endast ni kan skapa fred och glädje på er planet igen. Ni har gudomlig 
kraft till att skapa, precis som vi. Ni måste erinra er vägen till gudomligt skapande och till 
gudomlig kärlek. Vi är mycket säkra på, att ni kommer att lyckas med detta nästa stora 
världsfredsprojekt. Vi sänder vår kärlek till er och vet att ni finner den enhet som krävs för 
Skiftet. 

 

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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