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Swedish 

 

”Kom ihåg att ni är Ljusvarelser” 

Samtal med SaLuSa 

1 oktober 2011 

Laura: God kväll, SaLuSa. Skulle du vilja ge oss en uppdatering idag. 

SaLuSa: God kväll. Vi finns här, vi är med er i allting ni gör. Vi finns vid er sida när ni 
känner er oroliga, ensamma, har ont, och till och med när ni är arga. I och med förändringen i 
årstiderna känner ni er mer trötta och spända. Era kroppar förbereder sig för en långsammare 
rytm. Ni kommer successivt att känna er tyngre och tyngre. De energier som riktas mot er 
planet är svårare att hantera, eftersom de inte är så förlåtande och medkännande. Detta 
återspeglas även i er yttre värld. Som ni ser, sker betydande förändringar på den ekonomiska 
och politiska scenen. Ni, våra bröder, är mindre förlåtande inför era regeringars misstag och 
inkompetens. Ni börjar se sprickor i systemets murar och kommer till fullo att dra nytta av 
det. 

Detta är verkligen en fantastisk tid i er historia. Den kommer att bli ihågkommen som Jordens 
hörnsten. Allteftersom vi närmar oss det avgörande datumet 11-11-11, (11 nov. 2011) 
kommer energierna att höjas ännu mer. De av er som är sensitiva kommer att få svårt att 
hantera intensiteten i energierna. Dessa energier kommer att fortsätta sitt utrensningsarbete för 
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er och Moder Jord. Det kommer att ske i form av att många olösta frågor i era liv kommer upp 
till ytan under den återstående perioden i dualitet. Du kommer att finna att du ändrar 
inställning till människor, situationer och världshändelser många gånger under de kommande 
veckorna. Dina känslor kommer att vara oroliga, osäkra och nervösa. 

Oktober kommer faktiskt att föra med sig mer av de här energierna och rensar ut mörka 
händelser och karma ur era liv. För att det ska kunna äga rum, behöver detta komma upp till 
ytan från ert undermedvetna, - behöver ses och blottläggas. Kära ni, för att detta ska ske, 
kommer ni att konfronteras med många utmaningar. Dualitet är ingenting för de fega. Ni 
visste detta när ni gick med på att inkarnera på Moder Jord. Vi ber er vila extra mycket denna 
månad, vi ber er även ta tid på er innan ni fattar beslut och att ni förnyar ljusets förankring i 
era kroppar. När du verkligen är förenad i ditt inre, är du även ett med din yttre värld. Du är 
öppen för anden och för kärleken. 

När du känner dig orolig, rädd, och arg, trött, frustrerad eller i smärtsamma känslor, kom ihåg 
att komma tillbaka till dig själv. Kom ihåg att ni är ljusvarelser, som frivilligt åtagit sig den 
största utmaningen i universum. Väsen från högre existensplan vakar över er och beundrar er. 
Kom ihåg att du aldrig är ensam, och att ni alla är älskade, oavsett hur du känner dig 
beträffande dig själv. Många av er har en ganska låg självkänsla, som om ni inte räckt till i er 
del av uppdraget. Vi förstår detta och ber er sluta att spela offer. Ni är Ljusvarelser som har 
glömt vem ni är. Kom ihåg vem du är, kom ihåg dig själv. Du är ljus och kärlek, och 
ingenting kan någonsin förstöra dig, ingen kan någonsin döma dig, ingen kan ta bort kärleken 
från ditt hjärta mot din egen vilja. 

 

Vi uppmuntrar dig att fortsätta att anstränga dig med att leva här och nu. När du lever här och 
nu, existerar inte otålighet och rädsla. Om du kämpar med de inkommande energierna, 
uppmanar vi dig att ägna dig åt din egen andliga utveckling, att utforska din väg. Att arbeta 
inom en grupp med ljusa personer kommer att ge dig tillbaka det som du känner dig så långt 
borta från. Ni har varandra och ni kan skapa en bättre värld åt er. Ni kan lägga saker och ting 



3 
 

tillrätta för er och för Moder Jord. Detta kommer att ske före Uppstigningen (Ascension), så 
ni ser att ännu har det kommande året mycket i beredskap för er. 

Jag är SaLuSa från Sirius och vill påminna er om att tro på er egen skaparkraft. Endast ni 
själva har rätt att göra de förändringar ni vill se på er planet. Ni är kraftfulla varelser och era 
vapen är er kärlek och glädje. Glöm inte att be högre Väsen om hjälp just nu, eftersom vi 
finns här för ert bästa. Bevittna förändringarna inom dig, antingen de är behagliga eller inte. 
Döm inte dig själv, var bara närvarande i ditt liv och var i det som är. Vår kärlek till er är 
oändlig och kommer alltid att vara så. Var Glädje och ha frid i hjärtat. 

Tack 

SaLuSa 

Laura Tyco 

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander 
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