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Med dina nya kroppar kommer din energi inte att känna några gränser. 

Samtal med SaLuSa,  

25 oktober, 2011 

Laura: Hej, SaLuSa, här är en fråga från en av våra läsare: 

"Jag verkar bli alltmer emotionellt känslig. Musik som går till hjärtat, en mäktig nyhet, 
och/eller att bevittna en kärlekshandling som utförs i något socialt sammanhang verkar 
omedelbart få mig att gråta. Är detta en del av de förändrade energier vi tar emot? Eller är det 
ett symptom på tredimensionell stress? Jag lyssnade på ett nyhetsprogram om familjerna till 
avlidna organdonatorer, som möter mottagarna av organen och det helande som sker i 
processen - jag kunde inte hjälpa det, jag bara brast ut i tårar. Det kändes bra men det fick mig 
att undra om detta är normalt - eftersom det för mig inte är normalt. På sista tiden verkar det 
ske allt oftare. " 

SaLuSa: Det som pågår hos dig är en återkoppling till ditt känslocentrum. Detta är en normal 
process och ett underbart tecken. Det är ett tecken på att du håller på att öppna upp ditt hjärta 
inför världen omkring dig. Din emotionella intelligens öppnas upp allteftersom vi flyttar oss 
högre upp i vibrationerna. Detta är verkligen underbara nyheter. Det finns så mycket smärta 
samlad i kroppens celler – i dina vilande cellminnen. Denna energi behöver väckas upp och 
frigöras. Dina tårar bidrar till att öppna upp dina chakran. Det är ett heligt arbete du gör, kära 
du. Du börjar se världen för vad den är, du börjar förstå den större bilden. Du börjar känna 
medkänsla med dina nära och kära, för Moder Jord, och viktigast av allt – för dig själv. 

Låt dina tårar flöda fritt, utan rädsla eller skam, eftersom detta är en del av din 
uppvaknandeprocess – det är en del av att bli en Galaktisk Mänsklig Varelse. Det är en del av 
din egen Uppstigningsprocess. Energiblockeringar är vanliga i era jordiska kroppar och de 
förvandlas till spänningar i den fysiska kroppen. Att känna in Moder Jord, att 
medvetandegöra, sammankoppla dig med din kropp, med den direkta känslan av dina fysiska 
spänningar bidrar till att frigöra dessa energiblockeringar från kroppen. Genom att lyssna till 
din kropp och till dina tankar, kopplar du dig faktiskt samman med ditt högre jag. Du passerar 
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förbi det centrum inne i ditt huvud, som alltid är helt upptaget av din fantasi, av det förflutna 
och med att göra framtidsplaner. Den här delen hos dig som aldrig är tyst och stilla måste 
erkännas som en del av dig. Men den delen har tagit över ditt sanna jag, och detta är fallet hos 
de flesta i Västvärlden och i de utvecklade länderna. 

Det bästa sättet att tysta ner det här artificiellt inpräglade mönstret, som inplanterades för 
tusentals generationer sedan i dina förfäders psyke, är att meditera morgon och kväll, och 
under dagen att lyssna till ditt högre jag genom att ansluta dig till din kropp. Det är också 
mycket viktigt att fortsätta med fysiska aktiviteter, naturligtvis med måtta, vilket bidrar till att 
släppa det här mönstret, att lugna ner det och förhindra att det stannar kvar i negativa, 
skadliga fantasier. Vad jag menar med detta begrepp är att er fantasi har en tendens att skapa 
och dra till sig negativa händelser på grund av rädslobetingade antaganden och oroliga 
känslor. 

Genom att den aldrig finner frid innebär det också att den här delen av hjärnan bidrar till att 
hindra dig från att leva i ögonblicket, här och nu. 

Här och nu-ögonblicket infinner sig varje gång du är närvarande i ditt liv, kära du. Varje gång 
du är närvarande i din kropp och stannar kvar i bakhuvudet, som är förenat med din ryggrad. 
När du blir kvar där, om så bara ett par sekunder, ser du klart på världen omkring dig, och 
samtidigt får du en riktig titt på din egen insida. Du får en korrekt bild av vad en Galaktisk 
Människa är. När du kan förbli förankrad där, om så bara för några sekunder, finns det inget 
behov av ord, inget behov av rädsla. Du har kunskap om det förflutna, nuet och framtiden på 
en gång. Du kan se andra och dig själv så som ni verkligen är, utan en enda skugga av 
dömande. Du är i fullständig frid, i fullständig balans, och även ansluten till ditt hjärta. Det är 
därför du gråter, min vän. 

Laura: Tack, SaLuSa. Jag tror att du även vill ge oss en kort uppdatering? 

SaLuSa: Ja, verkligen. Er värld, liksom ni går igenom enorma transformationer. Som en följd 
blir du överdrivet trött och får ”kort stubin”. Det är viktigt att försöka slappna av och pausa 
ofta när du jobbar. Sov mycket, och skäms inte över att göra det. Också larven utför sin 
omvandling till fjäril när den sover. Du är nu den här larven, du behöver vila för att 
omvandlingen ska ske. 

Med dina nya kroppar, kommer din energi inte att känna några gränser. Med bara tanken 
kommer du bokstavligen att kunna flyga till vilken plats som helst i din Galax. Du kommer att 
med tankekraft kunna transportera dig över tidens och rummets sammanhängande enhet. 
Sådan blir verkligheten i din värld. Lägg märke till de små förbättringarna hos din psykiska 
förmåga. Din förmåga att samtala med ditt högre jag har fyrdubblats hos de flesta av er. Det 
måste vara helt uppenbart för dem av er som är mer känsliga för den här typen av insikt. 

 Föreställ er, kära vänner, hur det är att veta, vad de omkring er känner och tänker bara genom 
att ta emot deras känslor och tankar genom telepati. Föreställ er hur det är att veta, vad en 
person har gjort sedan sist du såg henne eller honom, bara på bråkdelen av en sekund, bara 
genom att titta på dem. Samtidigt som du färdas vitt och brett i de högre dimensionerna, 
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kommer du att kunna höra och känna andra med blotta tanken, oavsett hur långt du befinner 
dig från personen. 

Många av våra ljusarbetare lever redan i den här verkligheten. Många av er har de här 
förmågorna, eftersom de redan har höjt sig (ascended), men vet att de har en skyldighet att 
fortsätta fungera här. Många fler av er kommer att höja sig med de energier som kommer den 
11.11.11. De flesta av er kommer att välja att stanna kvar på Jorden, för att lyfta vibrationerna 
utifrån sin mänskliga form. Inte alla av er inser att ni redan har höjt er, och det finns ingen 
anledning att oroa er för detta. Du bara vet, djupt inom dig, om du redan höjt dig eller inte. 
Moder Jord kommer faktiskt att behöva all er högre energi som hjälp att höja sig genom 
dimensionsslöjan. Det är därför som några av er nu kan se oss, kommunicera med oss och 
förmedla vårt budskap om kärlek och tröst till dem som uppskattar det stödet just nu. 

Var medvetna om, kära vänner, att ert engagemang inför er uppgift och er kärlek är mycket 
uppskattad i de högre världarna. Vi ser er, ni ljusfyrar, från våra rymdskepp och beundrar er 
mycket. Vi är medvetna om de svåra tider som många av er går igenom, som 
penningbekymmer och den osäkerhet som det bygger upp. Ni har anförtrotts det här 
uppdraget från den Högre Andliga Hierarkin eftersom vi visste att ni aldrig tillåter er att 
misslyckas. Ni har bestämt er för att utföra ert uppdrag på Jorden, helt införstådda med 
förutsättningarna, riskerna och innebörden av Jordens Uppstigning. Du skulle aldrig ha fått 
inkarnera i ditt nuvarande liv utan en försäkran om det förtroende du bär inom dig från ovan. 
Vi känner till ditt rena hjärta och din hängivenhet för Ljuset. Vi vet också hur mycket det här 
uppdraget innebär för er alla. Vi vet, att ingenting kommer att få er att ge upp i detta skede. 

 

Vi rekommenderar att du slappnar av nu och tar det lugnt, eftersom ditt uppdrag närmar sig 
sitt slutliga mål. Ta dig tid för några medvetna andetag, känn luften tränga igenom dina 
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lungor, känns hur luften ger näring åt ditt väsen, till dina tankar och till dig. Ta dig tid att 
fundera över den återstående delen av ditt uppdrag, känn in den verkligheten, ditt bidrag till 
att överbrygga våra världar. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag är mycket glad över att få vara vid er sida för att hjälpa. 
Tveka inte att kalla på oss, när ni behöver oss. Vi kommer att hjälpa så mycket som vi har 
tillåtelse till i detta skede. Vi har inte rätt att ingripa i din livsplan under det här skedet, men vi 
får från och med nu hjälpa dig, när du behöver vår hjälp. 

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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