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God morgon, vänner, 
Här är gårdagens budskap från SaLuSa. Han föredrar att det publiceras i liten skala eftersom 
det bara är ett kort svar till min vän. Men om ni gillar det, känn er fria att publicera eller 
översätta. 
Namaste 
Laura 
 

 

 

Budskap till en vän 

Samtal med SaLuSa 

21 oktober, 2011 

Laura: God kväll, SaLuSa, här är min väns fråga: "Vad är det som kommer att förändras i 
våra liv efter uppstigningen, saker som de flesta människor inte kan förutse och kommer att 
bli mycket förvånade och glada över?" 

SaLuSa: Det som kommer att förändras mest, kära vän, är att ni inte längre kommer att känna 
rädsla. Rädsla är ett begrepp som utvecklats endast för dualiteten. Det har i allra högsta grad 
utnyttjats i överskott på er värld, eller hur? Jag hoppas att detta får dig att le. Att skratta är det 
bästa sättet att jaga bort rädslan ur din aura. 

Den andra saken som jag finner mest annorlunda i de högre världarna är naturligtvis 
upplevelsen av kärlek. Kärleken, som ni känner till den på Jorden, är en mycket linjär och 
villkorad aspekt. I de högre dimensionerna är den en helt gränslös upplevelse. Inte något som 
ett mänskligt sinne i dualiteten någonsin kan förstå, är jag rädd. På sätt och vis uppstår allt vi 
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gör och allt vi tänker ur kärlek. För oss finns bara kärlek. Allt görs utifrån ett tillstånd av 
kärlek. Utan kärlek finns det ingen mening för oss. 

Kylan i det mänskliga hjärtat är något som vi fortfarande försöker förstå. Men det är alltför 
smärtsamt för oss att utforska detta i detalj. 

Det ni också kommer att finna förvånande är att medvetandenivån inom de högre 
dimensionerna är helt annorlunda än er nuvarande mänskliga medvetandenivån. Ni kommer 
att ha omedelbar kunskap om alla och allt ni någonsin kan önska er. Så snart ni höjt er 
kommer det inte att finnas någonting som någonsin är omöjligt för er. 

Ni kommer att ha omedelbar kunskap. Våra världar flyter ihop mer och mer för var dag, alltid 
litet närmare och då måste ni faktiskt ha goda insikter om hur vår värld är. Allihop lever ni 
ibland tillsammans med oss, men kunskapen om dessa upplevelser tränger inte igenom in i 
den mänskliga verkligheten. Det finns ett filter som inte tillåter att denna högre verklighet 
erkänns av det mänskliga sinnet. Det här nätet kommer dock snart att tas bort permanent och 
ni kommer alla äntligen att se oss! 
Frid och glädje i era hjärtan, kära vänner. 

SaLuSa från Sirius 

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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