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DISLCOSURE, FIRST CONTACT AND ASCENSION. 

Avslöjandet, Första Kontakt och Uppstigningen 

Samtal med SaLuSa,  

18 okt. 2011 

Laura: God kväll, SaLuSa. Min vän skulle vilja ställa följande frågor: "Jag har någonting för 
SaLuSa: Kommer vi att träffa honom efter Disclosure? Deltar han i tillkännagivandena vid 
Disclosure ? Vad kommer han göra efter Disclosure - fortsätta med sina budskap? Skriva via 
pressen? Fortsätta med TV? 

SaLuSa: Jag kommer inte att få möjlighet att träffa er omedelbart efter Disclosure. Jag är inte 
direkt inblandad i Avslöjandeprocessen, - den delen sköter de Jordallierade om, och endast de. 
Jag kommer att fortsätta med de kanaliserade budskapen efter Disclosure. Vi får lov att vänta 
tills Första Kontakt framgångsrikt och fredligt genomförts mellan våra världar, för att jag ska 
komma i en situation, där lokala tidningar är intresserade av att träffa mig och ge mig 
möjlighet att tala med allmänheten. Därefter är jag övertygad om, att även jag kommer att 
kunna ge regelbundna uppdateringar på TV, förutsatt att era media inte längre styrs eller 
påverkas av kabalen. 

Det finns subtila skillnader mellan Disclosure (Avslöjandet) och Första Kontakt. Det har ännu 
inte bestämts hur lång tidsluckan blir mellan dessa två händelser. Det kommer helt att bero på 
hur snabbt Jordens kollektiva medvetande tar till sig det faktum, att ni inte är ensamma i 
universum, men även på hur ni tar till er att era egna valda representanter, er egen regering har 
ljugit för er. Den här insikten kommer att bereda vägen för ett förnyat ifrågasättande av 
regeringens öppenhet (transparens) och beslutsvägar. I anslutning till dessa tilldragelser 
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kommer det att ske en omstrukturering av er maktstruktur. Så snart dessa händelser ägt rum 
och en förtroendefull stämning infunnit sig, kommer vi att överväga att samtala med de 
Jordallierade om när och var vi ska gå vidare med Första Kontakt. 

Detta Första Kontakt- förfarande kommer helt att vara under kontroll och ligga i händerna på 
de Jordallierade. Vi kommer att uppfylla önskemål och krav från era myndighetspersoner, så 
snart korruptionen har rensats ut från era politiska system. Ni kommer att bli förvånande när 
ni märker hur snabbt och smidigt förändringar kan göras inom detta område. Vårt främsta 
bekymmer är att snabbt få ett demokratiskt rättvist valsystem på plats. Men ni, Jordens 
medborgare, kommer att ange takten även för detta. Samtidigt som detta sker kommer vi att 
göra överenskommelser med era olika regeringar runtom i världen om upprepade 
överflygningar på låg höjd över tättbefolkade områden, så att alla inser att vår flotta inte utgör 
något hot. 

 

Det är vår djupaste önskan, att ni alla förstår att ni hela tiden kommer att ha kontroll över hur 
långt ni kan sträcka er och hur snabbt ni kan ta till er vår närvaro med bibehållet lugn och frid. 
Fastän, återigen, det finns vissa tidsbegränsningar, med tanke på de stundande kosmiska 
tilldragelserna vad gäller planetarisk och kosmisk anpassning. Tänk på detta kanske som en 
första ”dejt”, i den meningen att det finns mycket förväntan och det finns många 
förhoppningar. Det finns en splittring bland Jordens mänskliga kollektiva medvetande vad 
gäller utomjordisk närvaro på er mark. Vi önskar att vår närvaro på er himmel kommer att 
lugna dem som fruktar oss. På grund av lagen om den fria viljan måste vi se till att varje 
enskild persons vilja respekteras. Därför kommer de som inte önskar vår hjälp, - en hjälp som 
de uppfattar som en inblandning i deras privata affärer, att behöva flyttas till en annan 
tidslinje, eller till en alternativ verklighet, dit vi inte är välkomna och där de måste klara av 
uppstigningsprocessen på egen hand. 
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Deras avresa kommer att bli möjlig i slutet av oktober, och den 11-11-11. Det kommer även 
att finnas datum längre fram för dem som är tveksamma med att bestämma huruvida vi är 
välkomna eller inte. Det kommer att finnas några som lämnar Jorden av andra orsaker på 
dessa datum. Ja, en del av er kommer att höja er tidigare än andra, men den gudomliga planen 
är att Jorden stiger tillsammans med sina invånare. Moder Jord kommer att behöva så många 
av er som möjligt för att dra upp henne i dimensionerna. Det finns en massa arbete kvar att 
göra, och vi behöver all tillgänglig hjälp i det syftet. Efter juni 2012 kommer alla hinder att 
vara undanröjda från er väg. 

Jag är SaLuSa från Sirius. Som ni ser finns det inte mycket tid kvar. Även om det sista loppet 
ibland är det mest utmanande och att tiden tycks dra ut i evigheter under den här intensiva 
perioden, så vad beträffar oss är Jordens Uppstigning en aktion som redan är ”klappad och 
klar”. Så ni ser, kära vänner, det finns inget att frukta i detta avseende och allt går som 
planerat. 

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 

http://despertando.me/ 
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