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En spännande och inspirerande tilldragelse kommer att ske och mångas hjärtan blir upplyfta, och detta 
omvandlar och övertygar många som tvivlar på vad vi berättar som sanning, inberäknat många av dem 
som är härdade skeptiska materialister. 
 
Kära ni, Gaia håller er i sin omfamning och föder och när ett nytt medvetande av ljuset, så ifrån våra 
skepp ser vi nu många nya ljuspunkter, då ni utvecklar och expanderar er medvetenhet, och den 
isländska historien är en av dessa ljuspunkter och ett horn i sidan på den sista Kabalen. 
 
Arrogansen i form av ändlösa krig, och ekonomiskt förtigande (hemlighetsmakeri?) som breder ut 
sig i nationer i väst (USA och Västeuropa) bygger upp negativ karma, och konsekvenserna kommer 
att leda till deras undergång och förödelse. Och sedan måste de räkna med en svår existens, med 
oförmåga att få tillgång till eller använda pengar och bli satta under extrem regim som försämrar 
tillväxt, för att hindra dem ifrån kunna att attackera eller skada resten av mänskligheten i 
framtiden. Vi kan inte ingripa eftersom skapandet av karma är inblandat. Den sista Kabalen 
förlorar makt och kontroll nu och det pågår ända tills han gjorts utfattig och bankrupt, sedan kan vi 
ge er alla de många nya teknologierna, och detta kommer att fortgå i snabb takt, det inkluderar 
teknologier inom transport, där ni kommer att skänkas överljudsfarkoster som transportfordon, och 
nya teknologier inom hushållen kommer att göra livet enklare, genom introduktionen av ”mat-
replikatorer” för hemmen, som kan skapa måltider och elementära förnödenheter på begäran genom 
att arbeta med tankekraft. 
 
Det snåriga språket som används i juridiska registreringsformulär är skrivet med avsikt att vilseleda, 
lura och förvilla de verkliga ägarna av era privata egendomar och tillgångar som är staten, med 
resultatet att ni är missnöjda och inte får tillgång till er rättmätiga ersättning och belöning, och detta 
har lett till en mycket mörk tid, men våra allierade kommer att rätta till detta, ta bort allt fiffel, och ge 
er en ny början för att skapa er utrymme att växa och expandera. 
 
Ett ord av försiktighet bör ges i avseende av på att många kan bli fixerade vid mycket idealiserade och 
konstlade visioner om hur andra ska vara, och detta utnyttjas och påverkar andra, och resultatet blir att 
människor i hög grad blir polariserade och delar upp sig i separata grupper på varje nivå av ert 
samhälle. Det är inte så saker ska vara eftersom ovillkorlig Kärlek inte känner av några gränser och 
är obunden. Så behandla varandra såsom heliga och suveräna, så att alla kan utvecklas och 
blomstra, utan att ta till antagonistiska och fientliga attityder. 
 
Ni är mycket kraftfulla och skapande varelser med en medfödd känsla av kärlek för varandra och 
jorden, och vi välkomnar er till Galaktiska Federationen, som är en ofantlig organisation rakt igenom 
hela universum, och vi har förberett nya kroppar åt er, som kommer att föra er närmare varandra, 
och med det kommer ni att lära er tankeöverföring. Och med våra många stora moderskepp, kommer 
det att bli som ni säger ett ”hem hemifrån”, där er själ kan ta en mycket välförtjänt vila efter er 
utmattande vistelse i de lägre tätheterna, innan ni fortsätter framåt. 
 
Barriärer och spärrar som satts upp av de mörka kommer inte att hindra oss, eftersom vi har många 
säkra reservplaner för er planets lyckade anslutning och förening med den Galaktiska Federationen, då 
ert liv kommer att bli idylliskt och tillfredsställande och de Mörka slås undan och placeras där de inte 
kan ha makt över er. Vi vet att våra meddelanden ofta upprepas och tycks banala, men det är 
nödvändigt för att förvissa oss om att de är förankrade och ihågkomna. Faktiskt, utan några negativa 
känslor så kommer rättvisa att skipas och straff att drabba dem som har gjort brott emot er. Men det 
sker inte med avsikt att såra dessa själar – utan snarare för att visa dem den andra sidan av deras 
handlingar, så att de kan återvända till ljuset och Skaparens kärlek. 
 
Den senaste faran för fågelinfluensan bevakas noggrant och spänt av oss, och om den lämnas 
obevakad skulle den orsaka mycket misär och smärta, men vi tar de nödvändigaste stegen för att 



hindra och avspärra den från att sprida sig och allvarligt begränsa dess spridning och hindra dess 
vidare framfart. Tiden har kommit för er att hålla huvudet kallt och ha starka nerver nu, när ni 
förbereder er för att klippa av tråden som förbinder er med det 3-dimensionella livet, men ni behöver 
som ni säger ”bita ihop” och acceptera arbetsuppgiften, och då er vibration ökar i frekvens, kan ni bli 
fullvärdig medlem av den Galaktiska Federationen, som ger er friheten att flyga och utforska allt rakt 
ut igenom hela kosmos, och samspela med den rika paletten av olika människor och livsformer på de 
många miljoner planeter, och leva i de högre dimensionerna, som är ert sanna hem. 
 
Var lugna och känn tryggheten inom er själva, i vetskap om att allt kommer att bli så bra som det är 
tänkt att bli, i överensstämmelse med den gudomliga planen. Den gamla verkligheten bryts ner och 
kollapsar, på grund av detta vet vi att många är irriterade och förargade och har en känsla av att förlora 
kontroll i varje aspekt av sina liv. De känner att de har fått offra sitt bästa till förändringarna som lyser 
igenom, men ni kan välja att vara lugna och sansade vad som än händer. Saker kommer till sitt avslut i 
våra avslöjande planer och de fortskrider på ett bra sätt och i det avseendet har de mörka visat tecken 
på att vara villiga att göra medgivanden och kompromissa, men tyvärr är detta ett bedrägligt knep, 
eftersom vi kan läsa deras tankar och klart förstå deras verkliga avsikter. Om det är nödvändigt så kan 
vi ändra tidens gång till vår fördel, för att tillåta oss att få våra många skepp, som är stationerade på 
strategiska platser, att skrynkla ihop och krympa deras vansinniga handlingar. 
 
Den Galaktiska LjusFederationen fungerar som en buffert för de värsta förändringarna, och för 
den sakens skull fortsätter våra allierade att ta till olika legala åtgärder för att försäkra sig om att 
alla pengar, NESARAs rikedom och Saint Germains världsfond, kommer i era händer såsom de 
rättmätiga ägarna, och att tvätta ren korruptionen som är gömd och undanhållen, ur sikte, därefter 
kommer de mörka som ni kanske kan säga att ”bli förkylda”. 
 
Jag är SaLuSa ifrån Sirius, och har en fredlig respekt för er och väntar att se de framsteg ni gör när ni 
rör er i riktning mot ljuset, och er tillväxt är oöverträffad och utan motstycke. Omedelbart efter att vi 
har landat med våra skepp på Jorden kommer ni att ta igen allt med era gamla vänner och familjer 
ifrån stjärnorna, för att fira och för evigt vara tillsammans med oss igen. Så många stjärnnationer har 
kommit för att beskåda detta högst speciella ögonblick, så att luftrummen runt hela er planet är 
fullpackade. Tack SaLuSa. 
 
Wally. 
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