
1 
 

Swedish 

 

Första Kontakt kräver att en viss vibrationsnivå har uppnåtts av er som kollektivt 
medvetande. 

Samtal med SaLuSa 

28 sep 2011 

 

Laura: God kväll, SaLuSa. Detta är vår första fråga: "Hälsningar från Florida! Jag har bara 
två begrepp som jag vill få uppklarade. Den första är om ämnet Uppstigningen. Jag inser att 
det är en planetarisk händelse, men efter vad jag förstår är det inte många som känner till den. 
Kommer Avslöjandet (Disclosure), Första Kontakt, och kanske en vägledd utbildning om 
Uppstigningen att ske innan händelsen för att säkerställa en rättvis och jämlik chans vid 
Uppstigningen (Ascension)? 
Den andra frågan är: "Påverkas våra personligheter av generna inom våra familjer? Om den 
ena föräldern t.ex kommer från en mycket kärleksfull och uttrycksfull familj, medan den 
andra föräldern kommer från en strikt och strängt undertryckt familj, skulle dessa två mycket 
olika bakgrunder utgöra en konflikt inom deras barns sinne eller energifält? " 

 

SaLuSa: God kväll. Många av er är verkligen på många plan oförberedda på Ascension. Med 
detta menar vi, att ni står under negativa varelsers inflytande. Ni är inte fria, ni har fastnat i en 
värld av materialism och vanemässighet, och ni lever i ett konstant tillstånd av ängslan, helt 
omedvetna om er egen gudomlighet. 
Jag talar inte om ljusarbetare här, utan om tillståndet hos majoriteten på er planet. Som vi sagt 
tidigare, utöver er önskan om Uppstigning kräver Ascension (Uppstigningen) endast 
kärleksvibrationer från er. 
Men vibrationen hos det som ni nu uppfattar som kärlek skiljer sig från vad Uppstigna Väsen 
uppfattar som Kärlek. Sann Kärlek är fri, osjälvisk, - den vill bara det högsta goda för andra. 
Det många just nu på er planet kallar kärlek skiljer sig från person till person. Det finns den 
verkliga fysiska kärleksakten, som vissa av er tar miste på såsom lust. 
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Det finns även känslan av kärlek, som en del av er misstar er på som ett känslomässigt 
beroende. Och det existerar medveten villkorslös Kärlek. Så ni ser, kära vänner, även när vi 
talar om kärlek finns det faktiskt flera nivåer. 

De mest gynnsamma vibrationerna för Uppstigningen är vibrationerna från medveten 
villkorslös kärlek. För närvarande är det i era samhällen en svår sak att föreställa sig något 
sådant som medveten villkorslös kärlek. 
De av er som hade kärleksfulla, medvetna föräldrar, känner till den här typen av kärlek från 
sin barndom. Då är det en fråga om att återknyta kontakten med den här delen i ert hjärta, som 
stängdes allteftersom ni växte upp. 
Levnadsförhållandena på er planet stänger era hjärtan allteftersom ni växer in i ert vuxna liv. 
Andra blir tvungna att lära sig och uppleva medveten villkorslös kärlek som en total nyhet, 
eftersom de aldrig har upplevt detta tidigare i det här livet. 
Med vår hjälp kommer man emellertid mycket snabbt att förstå. Ni har alla varit Uppstigna 
Väsen i det förflutna. Så snart ni får tillbaka minnena av er själva som Uppstigna Mästare i 
det förflutna, kommer känslan av villkorslös kärlek att flöda naturligt hos er alla. 

Detta gäller naturligtvis de som väljer att höja sig och som vill vara i vårt sällskap och ta emot 
vår vänliga vägledning. Som vi tidigare sagt, vi är inte här för att tvinga någon av er in på 
någon speciell väg och vi hjälper endast när vi blir ombedda att hjälpa till. 
Ni kommer alltid att behandlas med den respekt och kärlek ni förtjänar, kära vänner. Ni 
spenderar timmar i trafiken, ni utför jobb som ni inte är tillfreds med för att kunna betala 
räkningarna, medan andra bekymrar sig över att inte ha något jobb och inte vet hur man ska 
överleva till nästa dag. 
De flesta av er lever i huvudet hela dagen lång. Ni har ingen anknytning till resten av er 
själva. Föreningen med er kropp saknas och ni har ingen aning om era egna känslor under 
större delen av dagen. Vi säger inte det här som en förebråelse, för ingenting av ovanstående 
är i själva verket direkt ert eget fel. 

Dessa villkor är skapade av er själva och era förfäder alltsedan Atlantis undergång. Ända 
sedan den tiden har ni levt i dualitet. Ända sedan dess har ni varit avskurna från ert sanna jag, 
- sedan den tiden har människan på Jorden en dubbel natur. 

Kära ni, under tio tusen år har mörka väsen tagit kontroll över det som sker på Moder Jord. I 
och med återkomsten av den Gyllene Tidsåldern på er planet, är det nu nödvändigt att ni alla 
gör er av med det som tjänat er och era förfäder i det förflutna. 
Den här transformationsprocessen sker visserligen under normala förhållanden under 
generationer. Som ni vet följer ni inte den vägen. Eftersom er nedgång från Atlantis från 
början berodde på en olyckshändelse, och både ni och Moder Jord har bett om hjälp att höja 
era vibrationer till den nivå som krävs för Uppstigningen, har Skaparen helt och fullt beviljat 
er begäran. Ni ska återfå ert tidigare status som en Galaktisk Civilisation och vi har fått 
tillstånd att hjälpa er med detta. 

Som ni vet arbetar vi tillsammans med Gudomliga Väsen, som Änglar och Ärkeänglar, för att 
hjälpa er och er planet igenom denna svåra tid. 
Och det är ett Gudomligt Dekret att vi ska hjälpa er att rensa ut inte längre önskvärt bagage. 
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Ja, vi har faktiskt sänts ut för att hjälpa till att förbereda er för Uppstigningen som ni uttryckte 
det. Men ni har även er del att göra. 

Vi är bara här för att visa er vägen, men, Kära ni, det är ni som måste gå vägen mot 
Uppstigningen, Ni kära. Detta innebär att för att Första Kontakt ska kunna äga rum, finns en 
lägsta vibrationsnivå som krävs av er som kollektivt medvetande. 
Det är detta vi väntar på. Så snart denna lägsta nödvändiga vibrationsnivå permanent uppnåtts 
på er värld, kommer resten att följa automatiskt. Disclosure kommer att följa, Fri Energi 
kommer att bli allmänt känt, och människor kommer inte längre att känna sig giriga, rädda, 
svartsjuka, hagalna och aggressiva eller känna sig ensamma. 
Så snart detta etableras permanent på er planet och förstås tillräckligt för att bli allmän 
kunskap, kommer kärlek och enhet att bebo er värld igen. 

Jag är SaLuSa från Sirius och är glad att se att den kollektiva vibrationsnivån ökar 
exponentiellt på Moder Jord. Vi övervakar dagligen höjningen av era medvetandenivåer, kära 
vänner. 
Från de högre världarna har vi lätt att följa era framsteg. Som vi ofta påminner er om får ni en 
hjälp som ingen civilisation eller planet tidigare har fått. 
Det finns inget utrymme för misslyckande och Uppstigningen garanteras alla som väljer den 
som sin väg. Var i frid och bär Kärlek i era hjärtan. 

 

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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