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Swedish 

 

Skaparens Kärlek till dig är gränslös. 

Samtal med SaLuSa 

9 oktober, 2011 

Laura: God eftermiddag, SaLuSa. Skulle du vilja ge oss en uppdatering? 

SaLuSa: Ja, naturligtvis. Ni är ljusvarelser täckta av ett skal av materia. Ert skal fungerar som 
er rustning. När du är trött, upprörd, nervös eller stressad, spänner sig hela din kropp och 
förlorar sin flexibilitet och genomsläpplighet. Din täthet blir tjockare, mer kompakt och stel, 
och kan bli hård som sten. Faktiskt tolkar det där uttrycket ni har på Jorden "att ha ett hjärta 
av sten" den här tanken mycket väl. Det fysiska hjärtat är även en muskel, en mycket kraftfull 
pump, som driver blodet runt i din kropp. När din kropp är spänd blir även blodflödet nedsatt, 
eftersom ditt hjärtorgan då inte kan utföra sin funktion så bra. När ditt hjärta är hårt som en 
sten är även din kropp spänd och dina känslor sitter fast i ett knippe av nerver. 

Under dessa förhållanden levererar inte blodet de nödvändiga näringsämnen och det syre, som 
krävs för att kropp och hjärnceller ska prestera med maximal effektivitet. Dina tankar blir 
nyckfulla, dina känslor växlar mycket snabbt till negativitet. När du känner att du är på väg att 
bli negativ, föreslår vi, att du avlägsnar dig från den svåra situationen så snart du inser vad 
som är på gång. Gå åt sidan, vidga ditt inre ”rum”, och återgå till att vara jordad och förenad 
med Moder Jord. Kom ihåg vem du är, kom ihåg att du är kärlek och ljus i mänsklig form. I 
den här tiden är det viktigt att du inte låter dig dras in i negativa känslor och irritation. Vi ber 
dig inte vara oärlig mot dig själv och låtsas att du är lycklig. Detta skulle faktiskt inte vara till 
någon hjälp. Det vi känner skulle hjälpa är, att du är närvarande och observant på de första 
symptomen på negativitet inom dig. 
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För att kunna göra detta, förankra dig i dina kroppar och förena dig med Moder Jord. 
Naturligtvis kan meditationsövningar hjälpa dig leva i nuet och fånga upp de första tecknen på 
en konfrontation eller någon annan svår situation du kan befinna dig i. Bromsa in andningen 
när den ökar i hastighet, hejda dina spända käkar och din kropp när den spänner sig, hejda 
dina känslor när de skickar ut negativa signaler och dina tankar som tar en viss bestämd form. 
Det vi föreslår är att ni nu, i den här tiden, försöker hålla er i ett balanserat och fridfullt 
tillstånd. Kära ni, harmoni och glädje är det tillstånd som är önskvärt från och med nu. Så var 
snälla och se till att ni håller er på en skyddad och neutral plats, så att ni vid den här tiden 
manifesterar Kärlekens och Ljusets energier på Jorden.  

Ni kommer att ställas inför allt större utmaningar under de kommande månaderna, eftersom 
kabalen fortfarande är tveksam till att ge efter för Ljuset. Många av dem har tillbringat hundra 
tusentals år och tusentals liv i tron att de inte längre hade någon som helst förbindelse med 
Livskraften från Skapelsens Källa. De har tillbringat så mycket tid med att övertyga sig själva 
om att de bara är materia, att det för en del fortfarande är en mycket stor ansträngning att se 
ljuset och att förstå det. Det kommer att ta dem ändå längre tid att inse, att även de är en del 
av Ljuset, innan de kan acceptera det igen och låt det styra sina liv. 

Allteftersom de mörkas kontrollerande makt minskar, kommer de att kunna se Ljuset 
manifesteras omkring sig och kommer så småningom även att minnas vilka de är. Det är inte 
någon lätt resa, och vissa kommer att behöva en långsammare takt för att integrera Ljuset i 
sina liv. De kan behöva en omplacering, till en planet som tillåter dem att göra sin resa 
tillbaka hem i sin egen takt. De blir väl omhändertagna vilket deras val än är, och alla 
möjligheter till fri vilja respekteras naturligtvis. 

Vi är medvetna om det faktum att en del av er uppfattar Uppstigningen (Ascension) med viss 
fruktan för egen del och för era nära och kära. I bägge fallen var så säkra på att man kommer 
att lyssna på alla, - alla synpunkter kommer att beaktas, och besluten fattas tillsammans med 
ert högre jag, så ni kommer att bli mycket nöjda med slutresultatet. Vad gäller betydande 
karma, som behöver tas om hand, har vi även möjligheten att ladda ner en del av den till 
alternativa verkligheter. Så kom ihåg, att när vi säger att allt är möjligt så menar vi det 
bokstavligen. 

Om till exempel en själ av fri vilja vill göra Uppstigningen, även om den ursprungliga planen 
före födseln inte tillät själen att höja sig, och även om det finns en betydande negativ karma 
kvar att hantera för den själen, har vi resurser för denna själ att få göra Uppstigningen om 
tillåtelse ges av det Andliga Höga Rådet. I ett sådant fall kan själen höja sig tillsammans med 
Moder Jord i den här verkligheten, dock kommer negativ karma att överföras till samma själs 
alternativa verkligheter. Den kan fördelas lika inom de andra verkligheterna, så att den inte 
innebär en enorm belastning i de alternativa verkligheterna. 

Detta är vanligtvis inte tillåtet under några omständigheter, men återigen gör den Gudomliga 
Makten allt tillgängligt för er, så att ni kan göra Uppstigningen om ni så önskar, kära vänner. 
Skaparens Kärlek till er har verkligen inga gränser och Skaparen är glad över att kunna 
erbjuda er alla möjligheter som finns för att lämna dualitetens cirkel vid den här tiden. Så vi 
ber er, låt inte frågor som rör Uppstigningen och att skiljas från era nära och kära besvära er. 
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Var säkra på att planen genomförs väl och är väl repeterad. Ni känner alla till era roller från 
före födseln, och det kan alltid komma justeringar i sista minuten för att säkerställa 
Uppstigningen för ett större antal. Experimentet på Jorden har varit ett värdefullt experiment, 
full av goda överraskningar och ibland av besvikelser för oss alla. Dock kommer slutresultatet 
att göra er alla nöjda. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag kan tala om för er, att vi ser fram emot er Uppstigning. Vid 
den här tiden kommer vi helt och fullt att återförenas, vi kommer att känna igen varandra och 
vi kommer utan tvekan att välja arbeta med varandra igen. Skaparen och Guden (Creator and 
God) behöver mycket hjälp med administrationen inom galaxer och universa. Det finns 
mycket att göra, ni kära. Jag är säker på att ni kommer att trivas med att arbeta med oss igen. 
Ni kommer att få full valfrihet inför era nästa äventyr och vi gläder oss över att vara en del av 
er Uppstigning, kära vänner. 

 

Tack, 
SaLuSa 
Laura Tyco 

Översättning: Inga och Cagga Levander 

Översättningar av dessa meddelanden på olika språk är 
publiceras på http://despertando.me/ 

Orginalversion: 

http://galacticlauratyco.blogspot.com/2011/10/salusa-to-me-9-oct-2011-love-of-creator.html 
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