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Swedish translation 

 

 

Lyricus 

”The Energetic Heart” 

 
Energihjärtat 

 
och 

dess betydelse för människans framtid. 

 
 

Introduktion. 
 

En fråga som jag får mer än alla andra hänger samman med hur man kan vara till hjälp och 

hur man kan leva upp till sina mål med denna inkarnation. Bland många varianter på denna 

fråga finns: 

 Hur skall jag göra för att få reda på vad min mission och vad mitt syfte är? 

 Jag har all denna energi och insikt och kärlek att ge till mänskligheten. Hur 

kanaliserar jag ut detta på bästa sätt? 

 

Detta är ärligt ställda och uppriktiga frågor och jag tar dem till mitt hjärta såsom de var 

avsedda. Med de begränsningar som ord innebär skall jag göra mitt bästa för att beskriva vad 

som för närvarande händer på planeten och hur människor kan hjälpa till i den tid som ligger 

framför oss. 

 

Som många av er har läst i gamla profetior, genomgår jorden och, genom sin samhörighet, 

även mänskligheten en transformation i sitt medvetande, vilket förutsagts ske inom ramen av 

år 2012. Den här planetförändringen är en del i en större galaktisk förändring, vilket i sin tur 

är en del i en ännu större kosmisk förändring som sträcker sig genom en mångfald 

dimensioner av rymdtid. Denna förändring är så stor som du över huvudtaget kan föreställa 

dig när du befinner dig med ditt hjärta och sinne i ditt mest upplysta och synkrona tillstånd. 

En av anledningarna till att det nu lever 6,5 miljarder människor på jorden är att den är en 

skådeplats av stort intresse för ett stort urval av kosmiska varelser vilka inkarnerat för att 

hjälpa till och för att observera denna planetariska övergång. 

 

Var och en av er är en del i detta, särskilt om du läser de här orden, eftersom de är en del i en 

händelsesträng (se def. 1, sid. 13) som är avsedd att rikta in individer mot denna uppgift. 

 

Vårt öde i förändring. 

 

Det finns krafter på planeten som inte är medvetna om detta skifte, men som lika fullt utför 

sin del i att skapa de villkor som möjliggör detta. Utan att på något sätt försöka skrämma er så 

kommer det katastroftider för mänskligheten under tiden framöver, speciellt inom de 
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kommande sju till nio åren. (Översättarens anm: Förmedlades år 2005.) Detta är en del i den process 

som det innebär att flytta ett planetariskt medvetande från en dimension till en högre 

dimension, vars attribut finner sina uttryck i massornas medvetenhet, och förändrar sättet på 

hur system som regering, handel, religion och kultur fungerar. 

 

Denna omstrukturering eller transformation av nyckelfunktionerna på planeten måste ske 

innan mänsklighetens större upptäckter och uppfinningar kan manifesteras. Dessa större 

upptäckter omfattar att man ompositionerar intelligensen till något som är övernaturligt, 

sammanhängande och hjärtcentrerat. Detta är föregångaren till den vetenskapligt obestridliga 

upptäckten av den mänskliga själen och dess sammankoppling till ett bredare multiversum 

(multiverse), vilken kommer att inträffa under den sista fjärdedelen av detta sekel. 

 

De förändringar som kommer att inträffa inom de kommande sju åren utgör ansenliga och 

kraftiga hinder som människan måste övervinna utan att falla. De kräver att vi alla visar inre 

lugn och tillförsikt – att vi tar till oss våra hjärtans djupaste frekvenser och delar med oss av 

dem till allmänheten. Jag skall förklara mer i detalj längre fram. 

 

De av er som känner till WingMakers material vet att Animus (se def.2) är en del av Lucifers 

mytologiska uttryck, eller ondskan inkarnerad. De arbetar i samverkan med organisationer 

vilka har beslutat sig för att ta kontroll över jorden och hennes invånare. De är inte 

uteslutande utomjordingar. De finns här bland oss. 

 

Innan ni blir oroade och bekymrade över det här uttalandet, låt mig kraftfullt försäkra att 

Animus (jag använder stor bokstav enbart för att vara konsekvent) spelar en roll i det här 

skiftet. Utan dem skulle det inte inträffa inom den här tidsperioden i planetens historia. Enligt 

måttstocken gott och ont är de onda därför att de tror på sinnets och intellektets överlägsenhet 

och dess förmågor att skapa sociala och ekonomiska fördelar för sig själva genom att 

manipulera massorna och exploatera planetens resurser. 

 

Vad de inte förstår är, att det finns högre förmågor än det mänskliga eller till och med det 

utomjordiska intellektet – det spelar ingen roll hur utbildat eller utvecklat detta intellekt må 

vara – som organiserar sig och verkar på ett kollektivt plan. Det är inte en ensam Messias, en 

Profet eller Räddare som träder fram under den här tidsperioden och balanserar dessa 

elitistiska krafter. Nu, i vår tid, är det ett samspel mellan kosmiska, utomjordiska och 

mänskliga krafter, därför att det som står på spel är alltför viktigt, makromiljön är för 

komplicerad och situationen för trasslig och rörig för att en ensam person skall träda fram och 

hjälpa mänskligheten att ta språnget över de hinder som kommer framöver. 

 

Denna gång kommer det att ske som ett gemensamt lagarbete. Detta team kommer att lägga ut 

kursen för det planetariska medvetandet och det dimensionsskifte som väntar. Det kommer att 

agera i enlighet med hjärtats principer, oberoende av den självutnämnda eliten och deras 

sinnen. Det finns en passage i Liminal Cosmogony som lyder: 
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”När Animus tror att de går in i Palatset Jorden, genom att använda intellektets nyckel, 

kommer Ljusets Grupp att gå in genom bakdörren och försegla entrédörr och fönster med en 

frekvens som inget intellekt kan låsa upp. Animus kommer att kämpa för att segra och ta över. 

Men då de har hjärtan som förtvinat dras de till de lägre fält som förberetts för dem, medan 

Palatset Jorden tar sin examen och blir till en äng av grace och frid från vilken människans 

själ kan stiga.” 

 

Med ett allegoriskt tonfall beskriver det här avsnittet på ett passande sätt vad som kommer att 

hända. ”Kampen för att segra” kommer att bli obehaglig för många människor och den stress 

som blir följden kommer att orsaka att  många kommer ur balans och vänder sig bort från sina 

hjärtan och högre sinnen och i stället agerar utifrån sina överlevnadscentra i reptilhjärnan eller 

första hjärnan. Det är vid denna tid – när mänskligheten tar sitt stora språng – som var och en 

av er kan bidra med er hjärtenergi i det godas tjänst. 

 

En transcendent, översinnlig intelligens. 

 

Det finns en Första Källa (def.3) eller Central Sol. Alla dimensioner leder till denna. Vad du 

än ger denna för namn: Higgs Fält, Intelligent Källa, Ande, så utgår den från den Centrala 

Solen i form av kärlek som utvecklar och förändrar alla dimensioner i universa. Ja, kärleken 

är en kraftfull intelligens. Den har en intelligens som lyser så stark att den är det ljus vi ser på 

varje dimension av medvetandet. Kärleken är Andens innersta frekvens och är kopplad till ditt 

personliga jag via ditt allra innersta, ditt energihjärta (energetic heart, def. 4). Den passerar in 

i dig och genom dig via denna förenande knutpunkt. 

 

Du behöver bara föreställa dig och visualisera att den här Andliga intelligensen kommer in i 

din kropp och passerar vidare genom dig till alla som kommer i din väg. När du gör detta så 

har du fört din mission till jorden. Du har inympat en aspekt av himmel i en aspekt av 

mänsklighet och jord. Och det här är, varför du är här nu. 

 

För en del av er kanske det här inte låter tillräckligt komplicerat. Denna mission kanske till 

och med känns liten och ganska obetydlig mot bakgrunden av det grandiosa i orsaken. Kanske 

några av er känner att detta inte är att utnyttja sin fulla potential som kanal för den gudomliga 

impulsen. Här är det sinnet – egot, som talar till dig. Lyssna i stället till ditt hjärta och dess 

intelligens. Vad känner det när du läser dessa ord? 

 

Det är inte komplicerat. Det är enkelt och fundamentalt. Så länge som ett system är stabilt, är i 

jämvikt, är det svårt att ändra på det. Men när det går över i instabilitet, när det kommer ur 

jämvikt och övergår i kaos, ja, då kan till och med en endaste fiber av sammanhållande energi 

få det att bilda en ny struktur – en ny harmoni. Detta är lika tillämpligt på dig som individ 

som det är tillämpligt på jorden. Var och en av oss kan vara en fiber av sammanhållande 

energi. 

Sammanvävda bildar dessa fibrer en energi med en styrka så stor att mänsklighetens och 

jordens skifte blir till en mer balanserad övergång. 
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Hjärtats val. 

 

Den starkaste sammanhållande energin på planeten (och över hela multiversum) är kärlekens 

intelligens, som utgår från den Centrala Solen och som under Andens ledning förs ut till alla 

existensplan. Hjärtat är navet i det stora nätverket av inkarnerade själar, oavsett rum och tid. 

Du, som individ, kan välja att vara uppkopplad till detta nätverk och leda ut den här 

sammanhållande energin som nätverket arbetar med. Eller också kan du välja att inte vara det. 

Det är detta jag menar, när jag säger att det inte är komplicerat. Ja, det är verkligen ett enkelt 

val. 

 

De av er som önskar utveckla och uttrycka andra aspekter av ert djupaste andliga arbete, 

uppmuntrar jag att göra detta, speciellt om det stöder utvecklingen av uppkopplingen till 

hjärtats intelligens eller något närliggande uttryck. Det i särklass viktigaste vi kan göra är att 

praktisera hjärtats intelligens minut för minut i vår vardag. När du gör det, är du helt och fullt 

inkopplad på den här missionen med att hjälpa till med det planetariska skiftet. 

 

Välj att vara en fiber av sammanhållande energi, att vara ett nav för hjärtats intelligens, som 

uttrycker sig under dina dagliga möten. Faktum är att planeten är beroende av vårt val i detta 

speciella fall. Dimensionsskiftet är på gång med allt ökande tydlighet. Det har börjat mullra 

och sätta fart. Det är nu dags för var och en av oss att göra detta val medvetet och att leva det 

medvetet. Det här är vår tid. 

 

Det grundläggande uttrycket, den grundläggande frekvensen som sänds ut från Första Källan 

– om vi använder vårt språk för att beskriva den – är en uppskattning av livet i alla dess 

former, med en kärlek fri från villkor eller dömande. Det är en form av kärlek som verkar i 

kunskap om existensens största och allt omslutande dimension. Den innehåller därför den 

allra högsta intelligensen. Den förstår avsikten med livet, så som det breder ut sig inom alla 

dimensioner i tidens utandning.  

 

Den här kärleksfrekvensen saktas ner när den går in i dimensioner av tid, rymd och materia. 

Med största omsorg förenar den sig energimässigt med varje enskild individ via hjärtat. Det är 

därför som hjärtat utvecklas före hjärnan hos fostret; hjärtat bokstavligen informerar 

livskraften i det mänskliga instrumentet (def.5) och förbereder det för att ta emot 

själsmedvetandet. När själen flyttar in i fostret eller spädbarnet (det kan göra antingen eller, 

beroende på omständigheter som jag inte tänker förklara här ), kommer den genom den kanal 

som hjärtat format. Den etablerar den här kontakten med Källans Intelligens (def.6) - 

väsentligen från hjärtat till själen, till Anden, till Första Källan. 

 

Det är den här kontakten som stöttar upp det mänskliga instrumentet. Detta är den 

energimässiga navelsträng, som ger näring åt känslan av samhörighet som vi känner mellan 

varandra och med vår Skapare. 
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Att leva konfliktfritt och med rätt fokus. 

 

Inom det mänskliga instrumentet finns det många intelligenscentra. Ur en synvinkel är varje 

cell intelligent. Emellertid är hjärtat och hjärnan – speciellt de två frontalloberna i hjärnan 

(def.7), de två huvudsakliga klustren av mänsklig intelligens, medan den primära källan av 

gudomlig intelligens, när det gäller den mänskliga kroppen, är den anslutning som hjärtat har 

med Skaparens Ande eller utflödet av kärlekens frekvens. 

 

Eftersom hjärtat på den fysiska nivån är ett oberoende, självständigt känslo-organ (def.8) och 

på energinivå en förenande länk med Skaparen, så har hjärtat förmågan till gudomlig 

intelligens. Denna intelligens är som mest tillgänglig när man är konfliktfri. En person i 

konflikt är osäker och inte fokuserad. Hjärtat kan med större klarhet och intensitet ge av sin 

intelligens till det mänskliga instrumentet, när det inte befinner sig i konflikt eller i 

känslomässig turbulens. 

 

Det mänskliga instrumentet kan liknas vid en radiomast där hjärtat är dess sändare. När det 

mänskliga instrumentet fungerar utan konflikter och sänder från sitt hjärtcentrum, sänder det 

ut frekvensen från Första Källan till jordeplanet, bara till en mindre del påverkad av sin 

mänskliga omognad. Om personen verkar under känslomässig turbulens och konflikt kan den 

inte få tillgång till denna frekvens, ännu mindre sända ut den. 

 

Som du därför säkert redan har kommit fram till, är själva tricket att leva fri från konflikter 

och att öva upp en hög grad av känslomässig självreglering, så att du kan få en djupare 

tillgång till ditt hjärtas intelligens och på så sätt bättre sända ut den till förmån för alla. Detta 

är liktydigt med att sända ut känslor av uppskattning eller medkänsla i stället för att tala om 

eller göra något av motsvarande värde. 

 

Här ligger en av nycklarna. Det handlar inte om handlingar eller ord. Det handlar om 

individens känslovärld och hur samlat han eller hon uttrycker denna värld från sitt hjärta.  - 

Inte med överdriven uppskattning eller pjoskig sentimentalitet, utan snarare med den klara 

intelligensens känslomässiga stöd, fritt från gamla historier, minnen, förväntningar eller 

bedömanden.  

 

 

Effekterna av ett tyst krig  

 

Tillåt mig att avvika från ämnet en stund så att jag kan ge litet förklaring till behovet av att 

leva utanför konflikter och att leva känslomässigt stabilt. 

 

Animus finns här bland oss. De styr och ställer i den ekonomi som vi lever i, den ekonomi 

som formar vår sociala struktur och vår kultur. Vår fostran låter oss knappast förstå de fysiska 

och icke fysiska system i vilka vi lever, vilket underminerar vår uppskattning av vad och vilka 
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vi är, och varför vi är här. Animus är inte medvetna om varför de är här. De reagerar bara på 

en sak: makt – oavsett om den är gömd eller inte. 

 

Ett tyst krig utkämpas runt hela vår jord och dess mörka svallvågor berör oss alla. Detta gör 

oss nervösa och skapar den känslomässiga turbulens som så lömskt och oavbrutet gnager på 

våra känslor. Överflöd av stress strömmar ständigt igenom de förutsättningar under vilka vi 

lever. Under detta turbulenta skede sitter vi fast i ekonomin och i kampen för att överleva från 

dag till dag. Vi har våra barn att sörja för, vi har omsorg om åldrande föräldrar, vi arbetar 50 

timmar i veckan, vi måste klara av allt det tekniska i tillvaron, handla det nödvändigaste och 

hålla kontakten med vänner och bekanta. 

 

Ovanpå denna redan proppfulla agenda dras vi in i ett överflöd av mediautbud som fångar in 

vad som finns kvar av vår uppmärksamhet, ett utbud vars innehåll i stort sett kan beskrivas 

som själlöst, utan djup eller andlig inspiration. 

 

Det tysta kriget kommer att fortsätta och till och med eskalera under de år som ligger framför 

oss och stressnivån som denna manipulation för med sig kommer utan tvekan att stiga. Jag 

nämner allt detta för att ni skall vara övertygade om att jag förstår svårigheterna i er 

livssituation. Det är inte lätt att leva opåverkad när man pressas från alla sidor av turbulens 

och oro, speciellt inte nu när den accelererande tiden håller oss som i ett skruvstäd.  Denna 

verklighet är dock inte den verklighet ditt energihjärta lever i. 

 

Hjärtats verklighet 

 

Ditt energihjärta har många nivåer och är holografiskt, vilket betyder att det omfattar livets 

alla dimensioner som sträcker sig från den världsliga, täta, tredimensionella miljön till Första 

Källans mystiska och överordnade dimensioner. I sin grundläggande frekvens är energihjärtat 

kopplat till det nätverk av kärlek som flödar genom alla dimensioner och allt liv. Vid 

kopplingspunkten till detta nätverk slår hjärtat inom själen på samma sätt som dess rytmer 

elektromagnetiskt pulserar (def.9) genom kroppen. 

 

Den mänskliga själens hjärta är i samklang med Första Källans hjärta. Kom ihåg att vi är 

skapade till vår Skapares avbild. Här, i ”alla hjärtans hjärta” sker den utsändning från vilken 

vi alla lever och har vår existens. Det är från detta som vi har avvikit – vår uppmärksamhet 

har splittrats i tusentals riktningar och vi har glömt bort – nej, underskattat vårt hjärtas 

intelligens och hur lätt vi kan använda dess speciella krafter.  

 

Livets stress kastar dig också i riktning mot livets nöjen likaväl som mot dess mysterier. Du 

måste dock finna och därefter välja din väg in i ditt hjärtas intelligens. Den kan inte påtvingas 

dig. Alltför få förstår ännu så länge hur de skall nå in i sitt energihjärta och aktivera dess 

överföring så att den kan sändas ut via det mänskliga instrumentets medfödda förmågor. 

 

 Sinnets förströelser och undervärdering av hjärtat är orsaken till varför människor inte förstår 

hur de kan aktivera och sända ut från sina energihjärtan. Hjärtat ses ofta som underordnat 
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sinnet-hjärnan. Det förväxlas såsom sätet för våra känslor, för vilka hjärtat blivit en vild, icke 

verbal intelligens, lämpad för att uttrycka både impulser av ilska och rädsla liksom kärlek och 

medkänsla. Om sanningen skall fram, så finns det inom det mänskliga instrumentet inte en 

mer stabil kraft, inte heller en mer intelligent källa för varseblivning och insikt. 

 

I gamla tider betraktades hjärtat som sätet för själen. Det var porten mellan själens värld och 

kroppen-sinnets värld. Men under de senaste tre hundra årens vetenskap har det genomgått en 

omplacering till att vara en mekanisk pump med anmärkningsvärda biologiska förmågor, men 

inte desto mindre, en mekanism för bloddistribution och litet till. 

 

I mer modern tid har metafysikerna placerat hjärtat inom känslornas frekvenser och därmed 

förpassat dess plats till astralplanet eller känslornas plan. Deras resonemang bygger på att 

hjärtat är kroppens emotionella centrum. Därför styrs det inte av sin egen intelligens utan 

snarare av sinnets intelligens. Metafysikerna har tyst och stilla degraderat hjärtat till en plats 

för att uttrycka känslor och måste därför vara kopplat till sinnets centrum, hjärnan, vilken 

fungerar som det mänskliga instrumentets aktiva och ledande princip. 

 

Det är denna nedvärdering av hjärtats uppgift och funktion av såväl vetenskapen såsom 

metafysiken, som har minskat dess roll i dagens värld. Detta är ingen tillfällighet. Eftersom 

sinnet – hjärnan överskuggas av egot, förutsätter detta att hjärtat är dess instrument, men 

faktiskt är det mer sanningsenligt att säga att sinnet – hjärnan är hjärtats instrument. 

 

Tiden närmar sig snabbt när hjärtats intelligens kommer att bli rätt förstådd som den primära 

mänskliga kontaktvägen till vår Skapares gudomliga intelligens. Dess uppfattningsförmåga 

och andliga spänst är ett resultat av den nära kontakten med Första Källan. Med stor klarhet 

och otvetydigt detaljrikt kommer hjärtat att bli den spegel, i vilken människan ser den 

mänskliga själens skönhet.  

 

Jag skall berätta en hemlighet för er. Den innehåller, i likhet med allt som är livsviktigt, ett 

enkelt, elegant, rent och rationellt beteende. Detta är den allra minsta av handlingar och den är 

utan ord. Det är omöjligt att känna ens ett stänk av ego mitt i detta. Den är detta: Känn din 

samhörighet med din Skapare i ditt hjärta, men ge ut och frigör det kärleksflöde som kommer 

i din väg. 

 

Skaparens gåva flödar alltid på din väg såsom kärlek. Den förs in i ditt energihjärta och 

”reser” vidare till din kropp. Från ditt hjärta berör den din hjärna och frigör där hormoner till 

ditt blodsystem som med tiden gör ditt utgivande perfekt. Känn och upplev denna process. 

Var medveten om att den pågår. Var en medveten medskapare i det som sker. När du är det, 

ge då ut kärleken med den enkla befallningen: ”Det som kommer till mig flyter genom och ut 

från mig.” 

 

Ser du så, enkelt och elegant det är. Där finns avsikt, medskapande. Där finns visualisering. 

Där finns aktiveringen av samhörighetskänslan. Där finns befrielse. Där finns ett utflöde. Där 

finns ett fokus centrerat på hjärtat och där finns en kvardröjande frekvens av uppskattning. 
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Det finns en urgammal visdom som med tiden gått förlorad. Den påstår: ”Hjärtat är den plats 

som vi dagligen bör vända oss till, ty där finner vi oss själva.” 

 

Hjärtats fokus 

 

Jag vet att många av er känner dragningen till att läsa och studera de andliga arbetena. Många 

av er känner som sin uppgift att utveckla dessa arbeten, att ge ny klarsynthet till det gamla 

synsättet. Ni vill att ert syfte skall länkas ihop med storslagna uttalanden som berör många på 

ett positivt sätt. Jag förstår allt detta och mycket mer därtill. Men låt mig helt ärligt säga till 

dig, att din mission och syfte - om vi skalar av den in till sin kärna – kan du finna tre avsnitt 

härovan. 

 

Varje dag kommer det brev med frågor om varför inte mer material ges ut på webbsidorna 

WingMakers.com och Lyrikus.org. Jag förstår er önskan att läsa mer om kosmos strukturer 

och om vad som händer på jorden. Det är delvis av denna anledning som jag släpper detta 

material vid den här tidpunkten. Men allt det material, som jag har till uppgift att överlämna 

är inte avsett för dem som är närvarande i den här tiden. Av anledningar som jag redan berört 

är det materialet för framtida inkarnationer. 

 

Er törst efter kunskap är beundransvärd. Er törst efter erfarenheter i de andra dimensionerna 

växlar på grund av rädslan för det okända. Er törst efter hjärtats intelligens är mer kraftfull än 

ni kan föreställa er, därför att ni döper om den och omfördelar den till törst efter kunskap och 

erfarenhet. Detta beror på att ni har fokuserat på tredje ögat, på det högre sinnet, och på 

kronchakrat, det kosmiska vetandet; och ni har kämpat för att få in mer kunskap och 

erfarenhet i era sinnen-hjärnor. 

 

Det är inget fel med detta. Ni är inte på villovägar. Det är helt naturligt och en del av 

inkodningen hos många som är inkarnerade för närvarande. Jag vill bara förklara att det är tid 

att skifta om till hjärtat. En ärlig fråga är: ”Varför.” 

 

På den här planeten finns mängder med kunskap vad gäller människans andliga mål och om 

uppstigningen (ascension career). Den behöver inte broderas ut ytterligare. I stället är det i 

många fall så, att fler utläggningar i dessa ämnen skapar nya filter och större täthet som 

skymmer den rena förståelsen i era hjärtan. Det är nu dags för kreativitet och för att skapa 

tillsammans. Det är inte dags för att repetera, att utbrodera eller utöka gamla tiders 

kunskapssystem och det finns en orsak till detta. 

 

Det mänskliga ödet fokuseras på att etablera ett nytt, högre dimensionellt medvetande (a 

higher dimensional consciousness) på jorden. Genom att göra detta skapar man en medveten 

tvåvägskommunikation till multiversum och med de väsen och varelser som vistas däri. 

Medan vi går uppför denna ramp mot det här medvetandeskiftet kommer var och en av oss att 

behöva en utökad kreativitet och intuition, vilket utgörs av de innersta fibrerna i ditt 

energihjärta. 
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När jag pratar om kreativitet talar jag inte om aktiviteter som konst, musik eller författande. 

Jag pratar om den ultimata kreativiteten – att skapa nya uppfattningsförmågor i din verklighet. 

När du betraktar din verklighet genom ditt energihjärtas prisma, kommer din verklighet att 

skifta i samma riktning som hela mänskligheten kommer att skifta. Med andra ord, det finns 

en samstämmighet mellan ditt sätt att se verkligheten och mänsklighetens framtida verklighet. 

 

I denna samstämmighet finns det en hävstångsverkan när det gäller att uppnå skiftet (eller att 

hoppa över hindret ). Det är därför det är så viktigt. Det är också orsaken till, att det berör så 

många.  

 

Du kan ägna resten av ditt liv till att skapa de nya orden, den nya borsten som sopar bättre än 

den gamla, och du kommer att beröra – om du har tur – tusentals människor. Men var kommer 

du att beröra dem? I deras hjärtan? I deras sinnen? I deras plånböcker? 

 

Du kan aktivera ditt hjärtas intelligens och tillämpa den i din vardag. På bara någon minut kan 

du beröra hela mänsklighetens nätverk. I princip fungerar detta beroende på att kärlekens 

nätverk är konstruerat för att vara poröst nog för frekvenser som är i samklang med nätverket. 

Det tar emot ditt bidrag och vidarebefordrar det ut över nätet som ett energimässigt tillskott. 

Om frekvensen inte är i samklang med kärlekens nätverk kommer detta bidrag att bli 

utestängt från nätverket. ( Det är inte avsikten med denna skrift att i detalj beskriva hur detta 

fungerar.  Kanske kommer jag att i en senare uppsats förklara det fysikaliska bakom detta 

nätverk.) 

 

 

Möjligheter och val 

 

Det finns en stillsam och tyst del inom dig som ställer en logiska fråga: ”Om Första Källan är 

så kraftfull och allvetande och den högsta kärlekens källa, hur och varför kan en individ som 

jag göra någon skillnad?”  

 

Om du inte hade möjligheten, potentialen till att göra en skillnad så skulle du inte vara här. 

Det verksamma ordet i det här sammanhanget är potential. Att äga denna potential, denna 

möjlighet, är exakt det som definierar varje individ, därför att har man en  möjlighet så följer 

kravet på att göra ett val. Om vi kunde lämna över allt till vår Skapare skulle vi vara 

jämförelsevis mindre värdefulla – en tingest i kosmos. 

 

Var och en av oss har emellertid möjligheten att sända till detta mänsklighetens universella 

nätverk och på så sätt bidra till det – inte för att det kräver något från oss, utan för att vi kräver 

något av det. Gesten att placera dina hjärtans hjärta i din öppna hand och erbjuda det till dina 

bröder och systrar som ett osjälviskt bidrag, är det slutgiltiga och definitiva tecknet till Första 

Källan att du är redo för dimensionsskiftet. 
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En signal måste ges ut, och det måste vara den exakta signalen, annars kommer den att 

passera vidare till nätverk i de lägre dimensionerna, som inte har tillgång till de energivägar 

som transporterar sina signaler till den Centrala Solen. 

 

Det finns många nätverk som omsluter planeten och det mänskliga medvetandet, men bara ett 

genomtränger allt. Bara ett innesluter allt utan undantag. Och det är det här nätverket som 

håller på att byggas upp för att härbärgera det kommande skiftet. Du kan se på det som ett 

”skohorn” för mänsklighetens medvetande, vilket kommer att flytta över jorden till ett nytt 

dimensionellt tillstånd. Ju starkare detta nätverk är, desto bättre kommer det att stödja sitt 

yttersta syfte. 

 

Hjärtats vägvisare 

 
Jag förstår tendensen hos många, att de vill ha entydiga och klara ”kartor” som definitivt 

fastslår hur man skall bete sig för att aktivera och sända ut sitt hjärtas intelligens. Men om det 

fanns en sådan ”karta” skulle den underminera din egen kreativitet och dina egna resurser. 

Vad som betyder något i livet – när det gäller ditt syfte – är varken att slaviskt följa 

föreskrifter eller mantras, utan det som betyder något är känslorna och hur sammanhängande 

och harmoniskt de sänds ut. 

 

Det är helt naturligt att vilja ha klarhet och känslan av att ”jag är på rätt väg”. Om jag kunde 

rita en karta över det här äventyret in i ditt hjärta och ge den till dig, så skulle den inte ritas 

med ord eller handlingar. Den skulle ”ritas” med känslor och med energierna i dessa. Den 

skulle ”ritas” med en energiöverföring som du skulle kunna fånga upp – trots att den kanske 

är flytande – men den skulle vara något som du kunde känna. Med dessa ord och bilder har 

jag försökt att väva samman en energiöverföring. Det är du som måste fånga upp den och 

genomföra dess mångfald av tillämpningar. 

 

Det är inte hjärnan som är den primära mottagaren vid en energiöverföring. Den kan inte 

fånga upp de fina frekvenser och subtila strukturer som vävs samman i den kännande världen, 

en värld som dansar i rytmer som överstiger ljusets hastighet. Det är bara hjärtat som kan 

fånga upp den egentliga meningen med dessa energiöverföringar, och ibland förs inte 

meningen över till hjärnan och sinnet. 

 

De här betingelserna kan lämna dig med en känsla av att ”Hjärtats Karta” eller 

energiöverföringen aldrig togs emot. Jag vill bara tala om för dig att om du läser denna skrift 

och lyssnar till den från hjärtats perspektiv, så sker det en överföring. En karta präglas in i din 

energivarelse och den aktiverar ett område av ditt hjärtas intelligens som - med tiden - träder 

fram som kartritare. 

 

Avslutande ord. 
Jag medger att den här skrivelsen har en mörk sida i sig. Jag hoppas jag har gjort allt jag kan 

för att övertyga dig om att händelserna vid horisonten, fastän de är alarmerande, också är 
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aktiverande för alla som är involverade. Alla berörs av det som händer på den här planeten. 

Alla. Kom ihåg detta: Du är tillsammans med oss alla. Känn innebörden av det här uttalandet 

så djupt du förmår. Jag kommer att stödja er i svåra tider. Kom ihåg att alla (och detta 

inkluderar också dig), oavsett var man befinner sig på livets stig, försöker att göra sitt bästa 

mitt i det tumult som genomkorsar planeten och, som en följd av detta, genomkorsar ens 

personliga liv. Detta är roten till den medkänsla som växer i ditt innersta hjärta. 

 

Som det sägs i den här uppsatsen så har du förmågan att ta emot och sända ut den frekvens, 

den kärlekens intelligens, som ges ut från den Centrala Solen eller Första Källan. Den här 

förmågan kräver att du väljer att bejaka den, att du gör den till en del i din nya mission. När 

du väljer att göra detta ger du en signal om att du är redo för den planetariska övergången som 

ligger framför oss, och du bidrar till att det här skiftet genomförs med större balans och 

stabilitet. 

 

Det finns delar i denna skrivelse som är vaga och det är med avsikt. Till exempel, vad är 

avsikten bakom dimensionsskiftet, vem styr över det, när kommer det att inträffa och hur 

kommer den nya dimensionen att vara – i konkreta termer? 

 

Jag har varit mer fokuserad på den personliga aspekten av den nära förestående övergången. I 

kommande skrivelser kommer jag att dela med mig mer om de förändringar som inträffar i 

den dimensionella miljön. 

 

 

Från min värld till er, 
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Definitioner: 

 

Def.1 Händelsesträngar (Event Strings) 

 
Händelsesträngar är planerade erfarenheter, vanligen genom flerfaldiga medvetandegrupper, 

för att skapa omständigheter som är fördelaktiga för expansion av medvetenheten. De används 

av ”Lyricus Teaching Order” för att ge individer upplevelser och händelser så att de kan 

vakna upp inför nya koncept och insikter, eller för att de skall stöta samman med en specifik 

lärare eller gå på ett specifikt seminarium. En händelsesträng är en katalysator, en drivkraft 

när det gäller att ge individer möjligheter att ta till sig nya koncept eller energiöverföringar. 

Avsikten är att ersätta föråldrade mentala modeller. Händelsesträngar används ofta för att 

skifta medvetenhet hos de initierade ljusarbetare, vilka utgör förtruppen på mänsklighetens 

väg mot framtiden. 

 

Def.2 Animus. 

 

Animus, så som de beskrivs i Wingmakers material, är en syntetisk utomjordisk ras vilken 

önskar bli själsbärare. De saknar biologiska och känslomässiga system för att husera själens 

subtila frekvenser. Denna ras önskar skapa sin framtida genetik med hjälp av människans 

genetik. På grund av sin överlägsna mentala kapacitet har de blivit lierade med de ekonomiska 

krafterna på jorden – som rådgivare och genom att erbjuda sin teknologi. 

 

Def.3 Första Källan (First Source) 

 
Första Källan är ett medvetande som vistas i all tid, rymd, energi, materia, form, avsikt; 

liksom i all icke-tid, icke-rymd, icke-materia, icke-energi, icke-form och icke-avsikt. Den är 

det enda medvetandet som förenar alla former av varande i en Varelse. Och denna Varelse är 

Första Källan. Den är ett växande, expanderande och oförklarligt medvetande som organiserar 

den kollektiva erfarenheten i alla former av varande i skapelsens sammanhållande plan; den är 

expansion och kolonisation i skapelsens sfärer; och inkluderandet av skapelsen i Källans 

Verklighet – Första Källans hem. 

 

Def.4 Energihjärtat (Energetic Heart) 

 
Genom alla dimensioner i universum löper ett primärt vibrationsfält eller kvantursprung. 

Detta fält är icke-fysiskt men informerar det fysiska. Det existerar oberoende av den fysiska 

existensens strukturer och är känt bland Lyricus lärare som den icke härledbara 

informationsstrukturen, ”the Underivative Information Structure” (UIS). 

 

UIS:er är sub-kvantstrukturer och representerar den primära planen för levande system och 

oorganisk materia. Det är UIS som understöder de kvantfält som genomtränger planeter, 
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stjärnor, galaxer och universum i stort. Den är livets kommunikationsfält som sammanbinder 

det icke närvarande med det närvarande, det individuella med det kollektiva, det ändliga med 

det oändliga. Energihjärtat är den icke-fysiska komponenten i UIS, som är ingången eller 

porten från UIS till själsbärarens eller det mänskliga instrumentets intuitiva centrum och 

intelligenscentrum. På sätt och vis är energihjärtat det fysiska hjärtats ursprungsplan på sub-

kvantnivå. 

 

Def.5 Mänskliga instrumentet (Human Instrument) 

 
Det mänskliga instrumentet består i princip av tre komponenter; den biologiska (fysiska 

kroppen), den emotionella och den mentala. Dessa tre specifika verktyg och system för 

intelligens och uppfattning, utgör sammanslaget den enskilda själens farkost när den 

samverkar med den fysiska dimensionen av tid, rymd, energi och materia. Uttryckt med 

Lyricus termer kallas det mänskliga instrumentet för själsbäraren, och själsmedvetenheten i 

själsbäraren aktiverar dess känslosystem för att öka själens inflytande i den fysiska världen. 

 

Def.6 Källans Intelligens (Source Intelligence) 

 
Källans Intelligens är det energi-medvetande hos Första Källan som är utspritt till alla världar, 

till alla dimensioner, alla verkligheter, alla former av liv, i all tid och till alla platser. Källans 

Intelligens verkar som Första Källans ”öron och ögon” och dess roll är i princip att uttrycka, 

upprätthålla och stödja Första Källans vilja. På den personliga nivån är Källans Intelligens en 

mera frigörande kraft av energi-intelligens, som har syftet att påskynda medvetandets 

expansion och assistera dem som önskar frigöra sig. 

 

Def.7 Frontalloberna (Prefrontal Lobes) 

 
Ser man på hjärnans evolution, anses frontalloberna vara den del som utvecklats senast. Den 

är sätet för vår mest avancerade intellektuella kapacitet, inklusive vår förmåga att göra 

beräkningar, resonera och analysera. Här processar hjärnan även hjärtats emotionella 

frekvenser såsom empati, medkänsla och kärlek. Dessutom övervakar eller reglerar 

frontalloberna de övergripande hjärnsystemen vilka främjar eller hindrar de lägre 

hjärnfunktionerna att lösa problem som hör samman med vår förmåga att hantera våra känslor 

och kontrollera våra impulser. 

 

Def.8 Hjärtat, ett självständigt känsloorgan (Heart, an Independent 

Sensory Organ) 

 
I fostret börjar hjärtat utvecklas före hjärnan. Det är också autogent, vilket innebär att det slår 

oberoende av signaler från hjärnan. 

 



15 

 

© 2008 Lyricus.org All Rights Reserved 

 

Def.9 Hjärtats elektromagnetiska fält (The Heart´s Electromagnetic 

Field) 

 
Hjärtats elektromagnetiska fält är cirka 50 gånger starkare än hjärnans, och det strålar – som 

ett pulserande elektromagnetiskt fält – cirka 5 meter ut från kroppen. Detta fält ändrar ständigt 

form, det böljar fram och tillbaka men är ändå utomordentligt stabilt i sitt energifält. Dess 

organiska närvaro är livlig, uppenbar, och påtaglig hos dem vars känslosystem är intonat mot 

hjärtats innersta frekvenser. 


