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”När de mörka hattarna nu drar sig tillbaka, kommer Avslöjandet snart att bli en 
verklighet” 

Samtal med SaLuSa 

25 september 2011 

Laura: God kväll, SaLuSa. Det är så trevligt att höra ifrån dig. Här är vår första fråga: 
"SaLuSa, du har redan berört att vi under gångna tider varit Uppstigna Varelser (Ascended 
Beings). Om det är så, varför kan jag inte känna detta? Jag är säker på, att jag befinner mig i 
en annorlunda utvecklingsfas i jämförelse med de bröder som jag står i relation till (jag undrar 
om jag inte värderar mig alltför högt). Faktum är, att fastän jag varit medveten om min 
utvecklingsgrad och försöker göra mitt bästa för att utveckla och expandera mitt medvetande, 
tvivlar jag alltid på om jag även denna gång kommer att få gåvan att höja mig. Hur kan jag 
veta om jag gör allt som behövs för att uppnå detta? Ljus och Frid ". 

SaLuSa: Från sitt skapelseögonblick strävar en själ efter själv-perfektion genom många liv, 
på olika planeter. Fastän alla själar har ett gudomligt ursprung och är en del av den gudomliga 
skapelsen, finns det olika stadier av mognad och medvetenhet hos varje själ. Skapelsen 
utvidgas ständigt och återskapar (reinvent) sig själv i många former och aspekter. Med en 
själs medvetandenivå syftar man ofta på den dimension den bebor. Det är därför man ofta 
talar om en själs resa. 

För närvarande finns ett stort antal Uppstigna Varelser, Änglar och andra högt utvecklade 
väsen inkarnerade på Jorden. Men det finns även ett stort antal yngre själar inkarnerade vid 
den här tiden på Moder Jord, som spärrats av här på grund av lagen om karma. Även om alla 
levande varelser är lika mycket älskade och får lika mycket hjälp från den Höga Andliga 
Hierarkin, sitter många själar som finns här nu så att säga fast på Jorden under många liv. 

Vi kan jämföra detta med en skola med många barn och många skilda klasser. Även om 
barnen är jämlika såsom universella väsen, är deras kunskap och medvetande långt ifrån lika. 
Det innebär dock aldrig att ett barn på 4 år är mindre älskat, respekterat och får mindre hjälp 
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än ett 12 år gammalt barn. Kunskapsnivån och medvetandenivån kan bara inte jämföras. Alla 
barnen kommer så småningom ut ur skolan med sina diplom om detta är vad de önskar. Så ni 
förstår, man kan aldrig döma någon av er, kära själar. 

Många högt utvecklade varelser väljer att uppleva dualiteten för att höja vibrationerna på 
Moder Jord inför Uppstigningen (Ascension). Eftersom Moder Jord har uttryckt sin önskan 
om att permanent få lämna dualiteten, har den Höga Andliga Hierarkin svarat på hennes 
anspråk genom att be många Uppstigna Varelser att åter träda in i dualiteten och visa vägen 
för dem som fastnat i negativitet och karma. Ursprungligen kom alla själar från Källan och 
åtog sig olika resor under sin utveckling och sitt utforskande. Men det kommer en tid då alla 
själar måste göra en resa tillbaka till Källan. Denna resa är ett återvändande och en hemkomst. 
Så, kära vän, du var också en gång ett Uppstiget Väsen. Det finns bara inget undantag från 
denna regel. 

Det självtvivel och den rädsla som ni upplever är helt legitima när själar lever i dualitet. Ni 
lever i det fysiska (in physicality) och i era kroppar, på Moder Jord, vilket inte är det man gör 
på andra planeter. Den rädsla som de flesta av er upplever kommer från bristen på förening 
med Källan. Kära ni, faktiskt kräver dualiteten en medveten ansträngning för att ni ska 
återförenas med det som finns därovan. Denna förening kan uppnås genom att du lägger din 
uppmärksamhet på din fysikalitet, på din upplevelse inom dualiteten Här och Nu. Era 
mänskliga kroppar är så spända, att det praktiskt taget är omöjligt för de flesta av er att 
uppleva föreningen med Källan, eller med det Högre Jaget. Era känslor varierar under dagen 
mellan att vara höga och låga. Det viktigaste är att ni lägger märke till, att ni riktar ert 
medvetande, ert ljus, på att det finns en klump i magen, (som ni ofta säger när ni är spända i 
magen), på upplevelsen av hur snabba era muskler är att dra ihop sig, även när ni befinner er i 
er vanliga miljö på Moder Jord. 

Ni Kära, alla dessa känslor, rädslor och spänningar sitter inuti kroppen. Din kropp är sätet för 
ditt hjärta, för dina hormoner, för din ryggrad och hjärna. Dina andetag, din bearbetning av 
mat och vatten kräver inte ditt aktiva deltagande, eftersom Moder Natur har beviljat att dessa 
instinktiva funktioner fungerar mekaniskt. Att lägga sin uppmärksamhet på att känna av sin 
kropp och sina känslor är emellertid att föra in ljuset i sitt liv. Genom att göra detta kallar du 
fram någon som vakar över dig. Man kan sedan undra över vem denna övervakande energi är. 
Vi kan då tala om för dig att denne Iakttagare är din egen Gudagnista, din JAG ÄR Närvaro. 

När du befinner dig i denna Närvaro, känner du dig annorlunda. Du får en förnyad förståelse, 
dina känslor kommer att uppenbaras för dig, ett högre medvetande kommer att strömma in i 
ditt vanliga tänkande. Du kommer att öppna upp ditt sinne och ditt hjärta för högre 
medvetande, för högre dimensioner. Du kommer att förenas med din inre värld liksom även 
med din yttre värld. Du kommer att vara närvarande i nuet. Att behålla den här föreningen 
med ditt Högre Jag kräver en hel del vilja och energi. Vanligtvis är det omöjligt att göra det 
utanför det meditativa tillståndet. Du kan även pröva den här föreningen medan du går, äter, 
eller gör ett fysiskt arbete. Detta är sann bön. Allt är möjligt för dem som kan uppnå denna 
föreningsnivå under längre stunder under sin dag. 

Laura: Tack, SaLuSa. Skulle du vilja ge oss en uppdatering? 
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SaLuSa: Ja, naturligtvis. Vi fortsätter våra förhandlingar med de mörka hattarna. Allteftersom 
vi i snabb takt närmar oss Uppstigningen, börjar de inse hur energierna väcker upp er, kära 
vänner. De kan nu se att de inte kommer att kunna hålla er under sin stränga kontroll så 
mycket längre. För att accepteras i ert nya samhälle som håller på att bildas är en del nu mer 
beredda att träffa överenskommelser med ljusvarelser på er planet. Andra är ivriga att lämna 
Moder Jord, eftersom de vid det här laget vet om, att de inte längre har något hopp om att 
hålla er nere och förhindra er Uppstigning. Det finns fortfarande några mörka hattar som 
förnekar den nuvarande situationen, men dessa kommer snart att befinna sig ensamma och 
omgivna av ljuset. 

Många ljusarbetare upplever trötthet, känslomässiga spänningar och tvivel. Vi ber er vara 
medvetna om detta, men låt det inte ta över era liv. Kom ihåg vem ni är, förbli förenade med 
Moder Jord så mycket som möjligt. Ni kan inte förkroppsliga kärlek och känna rädsla på 
samma gång, kära vänner. Så var snälla mot er själva, acceptera det som är, och stå ut med att 
se begränsningarna inom dualiteten. Döm inte dig själv eller andra. Tiden då man lever 
utanför illusionen är nära. Ni kommer snart att utan skygglappar kunna se allt som finns 
omkring och inom er. Att omvandla dessa återstående energier är ert sista uppdrag, kära 
vänner. Att hålla ut och hålla kroppen och fötterna på Moder Jord medan vardagens överflöd 
försvinner, kommer att kräva mod, och era nära och kära kommer att se upp till er under 
denna tid. Var den Kärlek och det Ljus ni valde att förkroppsliga inför denna hyllning av 
Moder Jords Uppstigning. 

 

När de mörka hattarna nu drar sig tillbaka, kommer Avslöjandet (Disclosure) snart att bli en 
verklighet. Många kommer att befinna sig i chock över nyheterna om allt det som dolts för 
dem. Er regerings handlande och hemligheter (övers. anm. gäller i första hand USA) kommer  
att chockera människor på er planet långt mer än Avslöjandet om intelligent liv i rymden. Det 
senare är något som alla barn känner till och som alla kommer att ha mycket mindre svårt att 
acceptera än vad man ursprungligen räknade med. När dina vibrationer avlägsnar illusionen 
om dig själv och om din värld, kommer förekomsten av utomjordiskt liv att komma som ett 
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fullbordat faktum för många på er planet. Människor kommer att uppleva liten rädsla för oss, 
och ni kommer att uppleva kärleken och glädjen djupt förankrade i era hjärtan gentemot 
varandra och mot oss. 

Jag är SaLuSa från Sirius och sänder er min kärlek, liksom även min uppmuntran inför de 
kommande veckorna. Er värld kommer att förvandlas på många sätt, och när ni ser tillbaka på 
detta kommer ni att bli förvånade över hur snabbt förändringarna skapades av er. Mycket ljus 
och glädje kommer att visa sig på er värld under de kommande veckorna. 

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/) 
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