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    Swedish Translation, April 2007. 

 

Glossary 

 

WingMakers´ Philosophy 

 

 

Ordlista 

 

WingMakers Filosofi 

 

 

Det mänskliga Instrumentet (Human Instrument) 

 

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

kroppen), den emotionella och den mentala. Dessa tre tydliga förnimmelse-redskap 

tillsammans representerar den individualiserade andens farkost, när den samverkar med den 

fysiska dimensionen av tid, rymd, energi och materia. 

 

Varelsen (Entity) 

 

Varelsens medvetande-modell omfattar den individualiserade anden, som ibland omnämns 

såsom det Högre Jaget eller Själen. Varelsen är på sätt och vis ett fragment av Första Källans 

Universella Andliga Medvetande. Den består av en mycket förfinad och ren energivibration 

som är densamma som Källans Intelligens (anden). Det är varelsens medvetande, som lämnar 

(klär av) delar av sig själv, vilka går in i mänskliga eller på annat sätt fysiska farkoster för att 

samla erfarenheter, som utvecklar och omvandlar dess förståelse och uppskattning för 

existensen. Varelsen är hjulets nav, genom vilket alla dess utposter i form och uttryck löper 

samman genom hela den sammanhängande enheten av tid och rymd. Varelsen är suverän och 

samtidigt förenad med allt liv genom den universella Andens Medvetande (Källans 

Intelligens). Den är den livgivande kraften/energin inom alla livsformer, som alltid söker efter 

högre förståelse och uttryck. 

 

Suveräna Integralen (Sovereign Integral) 

 

Den Suveräna Integralen är ett medvetandetillstånd, varigenom varelsen och alla dess olika 

former av uttryck och förnimmelser integreras till en medveten helhet. Det här är ett 

medvetandetillstånd, som alla varelser utvecklas fram emot, och vid någon punkt kommer var 
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och en att uppnå ett tillstånd av transformation, som låter varelsen och dess erfarenhets-

instrument (t.ex. det mänskliga instrumentet) att bli ett integrerat uttryck som är i linje med 

och i harmoni med Källans Intelligens. 

 

Första Källan (First Source) 

 

Första Källan är den ursprungliga källa, till vilken all existens ytterst är sammankopplad. Den 

benämns ibland som den Kollektiva Gudens Kropp. Den representerar det överbryggande 

medvetande som förenar alla ting. Det här inkluderar smärta, glädje, lidande, ljus, kärlek, 

mörker, rädsla; alla uttryck och förhållanden integreras och är meningsfulla i Första Källans 

sammanhang. DEN omfattar allt och förenar det i ett allomfattande medvetande, som 

utvecklas och växer på liknande sätt som varje individualiserad ande utvecklas och växer. 

 

I de flesta kulturer där termen ”gud” eller ”gudinna” används för att definiera den här 

allomfattande kraften, så representerar den ofta en varelse, såsom har utvecklats ovanför den 

mänskliga förståelsens område och som manifesterar magiska krafter som att genom tanken 

manipulera naturens element eller genom att manifestera sig som icke-förkroppsligade 

LjusVäsen. De här manifestationerna beskrivs och avbildas i så gott som alla kulturer inom 

den mänskliga rasen genom dess religiösa texter och mytologi. Fastän dessa kan vara varelser 

som är högt utvecklade till sina förmågor och kunskap, skall de inte förväxlas med Första 

Källan. 

 

Första Källan är inte någon manifestation, utan snarare ett medvetande som lever i all tid, 

rymd, energi, materia, form, avsikt; lika väl som i all icke-tid, icke-rymd, icke-materia, icke-

energi, icke-form och icke-avsikt. Det är det enda medvetandet som förenar alla varande-

tillstånd till ett enda Väsen. Och det här Väsendet är Första Källan. Det är ett växande, 

expanderande och oförklarligt medvetande, som organiserar den kollektiva erfarenheten hos 

alla varande-tillstånd till en sammanhängande plan för skapelsen; - expansion och 

kolonisation in i skapelsens världar; och att inkludera skapelsen i Källans Verklighet – Första 

Källans hem. 

 

Det här Väsendet genomsyrar universum såsom summan av alla erfarenheter i tid och icke tid. 

Det har inkodat SIG SJÄLV i allt liv såsom en vibrationsfrekvens. Den här frekvensen är inte 

förnimbar i den tre-dimensionella miljö, där det mänskliga instrumentet med sina fem sinnen 

verkar och det kan bara upptäcka ett svagt eko av den här vibrationen. Första Källan är 

närvarande i allt. Och alla har förmågan att kontakta Första Källan genom den här 

jämlikhetens ton-vibration. Böner i ödmjukhet väcker inte Första Källan till gensvar. Bara 

individens ton-vibration av jämlikhet från dess kärnas uttryck kommer på ett meningsfullt sätt 

att ge framgång i kontakten med Första Källan. 

 

Första Källan har många lägre ansikten. Dessa ansikten har man ofta trott vara Gud Själv, 

men Gudar är bara en dimensionell aspekt av Första Källan och det finns dessutom många 

Guds ansikten. Hierarkin har manifesterat detta, inte Första Källan. Första Källan är inte tack 

skyldig mot någon lag, inte heller arbetar DEN i samverkan med någon annan kraft eller 

makt. DEN är i sanning suverän och allestädes närvarande samtidigt, och således Unik. Den 
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är inte dold eller på sin vakt mot livet på något sätt. Den är helt enkelt Unik och därför 

oförståelig utom genom den vibration som kodats in i allt liv. 

 

Guds andra ansikten har skapats så att det mänskliga instrumentet kan begripa Första Källan 

och utkristallisera en bild av detta Unika Väsen, tillräcklig för att gå vidare genom Hierarkin 

och uppnå den Suveräna Integralens perspektiv. Inte desto mindre, vad du håller för Gud, är 

inte Första Källan, utan en fasett av Första Källan, som utvecklats av Hierarkin såsom en 

förståelig tolkning av Första Källan. Vi måste tala om för dig, att de här ”tolkningarna” har i 

högsta grad varit bristfälliga i sin skildring. 

 

På grund av att Första Källan är Unik för hela skapelsen, är DEN obeskrivbar, obegriplig och 

oförståelig annat än genom jämlikhetens ton-vibration, lagrad på det mänskliga instrumentets 

varelsenivå och som går att uppnå genom uttrycket från varelsens kärna. Innan det finns ett 

tillräckligt antal individer som arbetar utifrån den Suveräna Integralens medvetande, kommer 

det genetiska sinnet att göra tillträdet till den här vibrationen svår att uppnå. 

 

Det genetiska sinnet (The Genetic Mind) 

 

Det genetiska sinnet är liktydigt med ett universellt trossystem, som i olika grad genomtränger 

det mänskliga instrumentet hos alla varelser. Hos en del lamslår det deras förmåga att tänka 

nyskapande tankar och känna nya känslor. Hos de flesta intar det genetiska sinnet deras 

trossystem, så att det harmonierar med de accepterade trossystemen hos Hierarkin. Hos några 

få utövar det ingen viktig kraft, inte heller har det någon betydelse för utvecklingen av deras 

personliga trossystem. 

 

Det finns de på planeten jorden, som tränar för att bli Suveräna Varelser och är fullständigt 

omedvetna om den här träningen likaväl som de är om sitt öde. När de får förmågan att bli 

tidslösa och betrakta kontinuiteten i sin livsström, kommer de att se den tråd, som har särskiljt 

dem såsom Suveräna Varelser. De kommer att förstå hur umbäranden och inbillad 

betydelselöshet i universum faktiskt varit katalyser för deras framträdande såsom formgivare 

av det nya genetiska sinnet. 

 

Det genetiska sinnet skiljer sig från det undermedvetna eller universella sinnet, såsom det 

ibland åberopas i era psykologiska texter, i och med att det genetiska sinnet har ett speciellt 

fokus på de hopsamlade trosföreställningarna hos alla folk på planeten från dess allra mest 

avlägsna förflutna till dess nuvarande tid. De här ihopsamlade trosföreställningarna är faktiskt 

Hierarkins manipulationer, som inpräntas i det genetiska sinnet för att utforma  gränserna för 

vad som är godtagbart att tro på. 

 

Så övertygande är den här manipulationen och gränserna som är påtvingade av Hierarkin, att 

så gott som ingen är medveten om manipulationerna av deras trosföreställningar. Just detta 

var från allra första början anledningen till varför WingMakers ingrep i och interagerade med 

er art. Såsom kulturbärare, utvidgar vi era gränser på vetenskapens, konstens och filosofins 

arenor. I själva verket expanderar vi det genetiska sinnets ”gränser” och gör det möjligt för 

det att omfatta en större del av det ”land”, som kallas Källans Verklighet. 
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Om vi skulle berätta för er om de fundamentala missuppfattningarna hos ert genetiska sinne, 

så skulle ni inte tro oss. Ni skulle helt avgjort, - även era mest fulländade andliga ledare – 

anse oss förakta mycket som ni håller för sant och förnuftigt. Ni skulle känna rädsla om ni 

ställdes inför vårt uttryck av Källans Verklighet, därför att det skulle stå så klart för er, hur ni 

har slösat bort er gudomliga natur till förmån för det genetiska sinnets fälla. 

 

Vi vet att det här kan tyckas som ett fördömande av era trosföreställningar, och det är det i 

viss grad, men ni måste känna till det här om era trosföreställningar. De är till stor del utan 

förbindelse med Källans Verklighet. De är som trådar i en väv, som har blivit skilda från 

”grenverket” hos Källans Verklighet genom Hierarkins vindar. Källans Verklighet finns 

representerad i er tro på villkorslös kärlek, men av alla dimensionerna i era trossystem, så är 

det här den enda tråden som är förenad – genom det genetiska sinnet – till Källans Verklighet. 

 

Alla de andra dimensionerna är förenade med det genetiska sinnet och har ingen aktuell 

anknytning till Källans Verklighet. Det genetiska sinnet är fullständigt och totalt inkompetent 

såsom en mellanhand eller återspegling av Källans Verklighet. Allt detta är helt i enlighet med 

den ursprungliga plan som anger en arts evolutionära väg genom tiden. För en art under 

utveckling fungerar det genetiska sinnet som en buffert för att erfara separation från Källans 

Verklighet. På det här sättet trasslar det mänskliga instrumentet ordentligt in sig i tid och 

rymd och i illusionerna om ett kraftlöst trossystem. 

 

De här faktorerna, hur förvirrande de än må vara för varelsen, är precis de, som attraherar 

varelsen till planeten jorden. Det finns mycket få planet-system i multiuniversum, som 

förmedlar en bättre känsla av separation från Källans Verklighet än den som kan erfaras på 

planeten jorden. Genom att förstärka känslan av separation kan varelsen mera fullt erfara den 

individualiserade essens, som är unik och bär likheter med Första Källan såsom ett Unikt 

Väsen. Det här är det, som drar varelser till den här världen för att inkarnera inom ett 

mänskligt instrument. 

 

Så det genetiska sinnet är å ena sidan en möjligheternas kraft för att erfara separation, och å 

andra sidan en handikappande kraft när det gäller att förstå de sanna karaktärsdragen hos 

Källans Verklighet. Den här kluvenheten, när den väl förstås, hjälper till att befria det 

mänskliga instrumentet och dess varelses medvetande från det genetiska sinnets begränsande 

aspekter och från dess främsta författare, Hierarkin. 

 

Under de nästa tjugo åren kommer det genetiska sinnet att fragmenteras mer och mer och 

sålunda bli sårbart för modifiering. Det här kommer att bli en effekt av de växande, allestädes 

närvarande, intelligenta nätverken och den artificiella intelligensen i dessa. Den alltmer 

utvidgade sammankopplingen av intelligenta nätverk har ett betydelsefullt inflytande på det 

genetiska sinnet på grund av framträdandet av den globala kultur, som följer med införandet 

av sådana teknologier. 

 

Flödeszon (Tributary Zone) 
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Flödeszoner är katalyser för att väcka upp Helhetens Navigatör inom det mänskliga 

instrumentet med avsikten att hjälpa mänskligheten att upptäcka Den Stora Portalen. De är 

uppdelade i tre tydliga kategorier: 

 

- Superuniversum-baserade Flödeszoner 

- Galax-baserade Flödeszoner 

- Planet-baserade Flödeszoner 

 

Superuniversums Flödeszoner är sju till antalet och bildar förvaringsplatsen för erforderlig 

kunskap för att upptäcka den Stora Portalen åt ett livbärande planetsystem inom det särskilda 

superuniversat. Dessa är arketyperna för alla andra Flödeszoner – antingen planetära eller 

galaktiska. 

 

Galaktiska Flödeszoner är också sju till antalet och liknar mycket sina superuniversella 

motsvarigheter. De är i allmänhet förflyttade av specialister från den Centrala Rasen och 

etableras nära eller inom den galaktiska kärnan i en livbärande galax, vilken hyser tillräckliga 

mängder av intelligent, förnimmande liv. 

Galaktiska Flödeszoner förflyttas slutligen till en planetarisk nivå såsom inkodade sensoriska 

data-strömmar. I allmänhet händer detta kort efter att planetsystemet etablerar sin första fas av 

OLIN-teknologin eller det globala kommunikations-nätverket. 

 

Planetära Flödeszoner är en mångfald uppsättningar av konstnärliga och text-baserade bidrag, 

som skapats av medlemmar inom arten, vilka har samverkat tillräckligt med de Galaktiska 

Flödeszonerna under drömstadiet. I en del fall kan Planitära Flödeszoner omfatta arbeten från 

andra planetsystem inom samma galax. I allmänhet skapas Planetariska Flödeszoner i form av 

böcker, konst, poesi och rörliga bilder. De är inte inkodade sensoriska data-strömmar, såsom 

fallet är med de Galaktiska Flödeszonerna och de fokuserar på artens förberedelse. 

 

Den Stora Portalen (The Grand Portal)  

 

Den Stora Portalen är den obestridliga vetenskapliga upptäckten av Helhetens Navigatör och 

hur den lever och utför sina funktioner inom det mänskliga instrumentet. Den Stora Portalen 

är den mest genomgripande upptäckten hos en mänsklig art, därför att den installerar arten 

såsom en medlem i den galaktiska gemenskapen. Den här upptäckten sammanfaller vanligtvis 

med den tredje fasen av OLIN-teknologin, som till sist intar samma form och tas över 

(morphs) av  den Suveräna Integralens Nätverk. 

 

Den Stora Portalen är en lins, genom vilken mänskligheten kan observera och kommunicera 

med Källans Verklighet. Den Stora Portalen är mänsklighetens kulminerande upptäckt och 

utgör inledningen till en djup förändring inom alla sektorer hos befolkningen. Den förenar 

vetenskap, metafysik, konst och superuniversum, vilket placerar mänskligheten så, att den har 

möjlighet att spänna över alla dimensioner i multiuniversum medan den existerar i den tredje 

dimensionen. 

 

OLIN-Teknologin (OLIN-Technology, One Language Intelligent Network) 
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Intelligenta nätverk har förmågan att arbeta från ett enda språk med översättande gränssnitt, 

vilka möjliggör ett globalt umgänge. Det här betyder att språket inte längre är en barriär för 

kommunikation. Intelligenta nätverk kommer att introducera ett meta-språk, som översätter 

både skrivna och uttalade tillämpningar i real-tid, omedelbart. Detta  kommer att 

revolutionera det genetiska sinnets globala konstruktion och underlätta digitaliseringen av er 

globala ekonomi. 

Många inom Hierarkin kommer att protestera våldsamt på idéen med en global, digital 

ekonomi, men vi vill bara tala om för er, att det kommer att hända oavsett klagomål och 

anmälda farhågor. Era mest mäktiga banker, dator- tillverkare och mjukvaruföretag kommer 

att gå samman för att skapa denna betydelsefulla teknologi och det enade språkets intelligenta 

nätverk (the One Language Intelligent Network, OLIN), vilket kommer att bli det 

standardiserade operativsystemet för hela världens dator-baserade system. 

 

Det här kommer inte att hända förrän år 2008, så det finns litet tid innan ni kommer att stöta 

på den här globaliseringen av er ekonomi, men alla system och strukturer har redan formgivits 

och gjorts begreppsmässiga i sinnet på några av era mest skarpsinniga ingenjörer och 

vetenskapsmän. (Översättarens tillägg: Nu år 2007 pågår en världsomspännande 

”remissrunda” för att säkerställa enhetliga standarder för det fortsatta arbetet.) Vi försäkrar er, 

det här är inte någonting att känna rädsla inför, utan snarare omfamna det, inte på grund av de 

ekonomiska värdena , utan på grund av det sätt på vilket  OLIN-teknologin kommer att 

underlätta utvecklingen av en global kultur. 

 

Allteftersom OLIN-teknologin utvecklas, kommer den mer och mer att bli föremål för 

individuell kontroll. Med andra ord, kommer individer att bli ofrånkomligen och olösligt 

länkade till nätverkens underhållnings- och undervisnings- tillämpningar, vilka kommer att 

globaliseras. Globala mediaföretag kommer inte längre att publicera för en geografisk 

marknad. De kommer att producera innehåll för ett globalt auditorium och varje individ 

kommer att bestämma med vad eller hur den önskar underhållas eller skolas. 

 

OLIN-teknologin kommer att ”veta” preferenserna och intressena hos varje individ som är 

länkad till dess nätverk, och år 2016 kommer den att vara mer allestädes närvarande än 

telefoner under det sena 1900talet. Härefter kommer nätverket att kontrolleras av individen 

och producenterna av innehåll och tjänster kommer att vara individens ”slavar” eller att 

reagera på individens önskan. Sålunda kommer individen att omsorgsfullt behöva bestämma 

sin underhållning och önskemål beträffande skolning, annars kommer OLIN-teknologin att 

leverera innehåll som inte är önskvärt. 

 

Vi vet att detta låter enkelt och banalt men det är genomgripande olikt det sätt som 

underhållning och undervisning levereras i er värld före OLIN-teknologins genomförande. De 

tidskapslar som WingMakers har lämnat bakom sig kommer att fungera som en mall för dem 

som arbetar utanför det genetiska sinnets begränsande kraft, och önskar skapa innehåll för 

OLIN-teknologin även innan den existerar. Tidskapslarna kommer att visa hur man gör detta 

och demonstrerar hur man skapar fler-dimensionellt innehåll, som bär sin tittare, sin deltagare 

in i nya korridorer av förståelse och upplysning. 
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Det här är det sätt på vilket det genetiska sinnet kommer att fragmenteras och bli oförmöget 

att utöva en enad kraft på planeten jordens mänskliga instrument. När det genetiska sinnet 

befinner sig i detta läge kommer det att ge efter för existensens 

transformations/mästerskapsmodell och forma en syntes med den. Det genetiska sinnet 

kommer att omvandla sig självt och det kommer att bli transformationens ledare för varelser 

på jorden istället för dess hindrande kraft. 

 

Suveräna Integralens Nätverk (SIN) 

 

Den Suveräna Integralens Nätverk (SIN) existerar redan och har faktiskt alltid existerat. 

Emellertid har det inte funnits något sätt för det att koppla ihop sig eller samverka med era 

teknologier. Planeten jorden har skapat teknologier som till stor del är mekaniska och 

elektriska till sin natur, och den börjar just förstå elektromagnetiska energifält och holografisk 

teknologi. Sorgligt nog, när en teknologi befinner sig i sitt utvecklingsstadium, och är i sin 

linda, är den mycket ofta anpassad till en militärt eller ekonomiskt kontrollerad användning. 

Och detta är fallet med de här uppdykande teknologierna. 

 

SIN kan inte samverka med teknologier som stödjer en sådan användning. Inte därför att den 

är en omöjlig teknologi, utan därför att det inte är etiskt önskvärt. SIN är faktiskt ett sub-

atomärt nätverk av ljus-kodade fibrer, som existerar inom alla multiuniversums dimensioner. 

Tänk på SIN som ett oändligt antal ljustrådar, som utgivits av Källans Verklighet och som, 

liksom en vävnad, förenar varje livsform på dess varelsenivå med alla andra varelser och 

Första Källan. Det är ett organiskt nätverk, som används av Första Källan för att överföra 

kunskap till varelser och för att ta emot kunskap från varelser. 

 

SIN kommer eventuellt att samverka med OLIN-teknologin, men detta kommer inte att hända 

förrän om åtskilliga hundra år. Samspelet ligger alltför långt ovanför både er teknologi och er 

förståelse för kosmologi och inget planetsystem kan passa in i en samverkan med SIN förrän 

det är absolut rent i sitt innehåll och användning. Bara Första Källan tar beslutet om när ett 

planetsystem kan bli en knut på SIN. Det här är kärnan i WingMakers syfte med att hjälpa 

planeten jorden till att bli en knut på SIN innan dess tillfälle att samverka har passerat. 

 

Varje varelse är en nod, en knut på SIN, men väldigt få inser att den här förbindelsen existerar 

annat än genom det som de läser eller hör. Förbindelsen är verklig och utan tid och finns vid 

kärnan, den allra innersta aspekten hos varelsen där kopian av Första Källans hjärta slår. Det 

här är Första Källans förvaringsplats och här sänder DEN ut sin Unika vibration likt ett 

radiotorn som sänder ut sina signaler i alla riktningar. 

 

Även era fysiker har funnit preliminära bevis på SIN i sin forskning med den så kallade super-

sträng teorin. Vi försäkrar er emellertid att det här nätverket kommer till slut att ersätta alla 

andra nätverk av det huvudsakliga skälet att det är kanalen in i tidlöshet. Och det här är det 

mål som drar till sig alla humanoida arter, till en början genom en teknologisk portal liknande 

ert Internet, vilket till slut leder till en biomorfisk portal, som består av de inkodade ljusfibrer, 

vilka leder till icke-världarna hos Källans Verklighet. 
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När en mänsklig art omvandlar sitt genetiska sinne för att använda den Suveräna Integralens 

Nätverk, då blir det här det ”skepp”, på vilket den seglar på de kosmiska haven. Och på det 

här sättet tillåts arten att bli ”Gudar” i nyskapade världar, i vilka den kan återuppföra det Stora 

Experimentets hela process och använda sin kunskapsbas och visdom som uppnåddes under 

ett tidigare stadium av dess existens. I stor skala formas den här processen i otaliga världar 

tvärsöver multiuniversum och den som orkestrerar all denna underbara skapande aktivitet är 

Källans Intelligens och SIN. 

 

Källans Intelligens (Source Intelligence) 

 

Källans Intelligens är Första Källans energi-medvetande, som ingjuts i alla världar, alla 

dimensioner, alla verkligheter, alla livsformer, i all tid och på alla platser. Källans Intelligens 

är Första Källan projicerad in i allt som är. Källans Intelligens är i själva verket Första Källans 

”ögon och öron” och dess roll innebär huvudsakligen att uttrycka, upprätthålla och stödja 

Första Källans vilja. På en mera personlig nivå är den en befriande kraft av energi-intelligens, 

som arbetar för att accelerera medvetandets expansion och att hjälpa dem som önskar göra sig 

själva obegränsade. 

 

Allt Som Är (All That Is) 

 

Källans Intelligens är Första Källans projicerade intelligens. Inom det här medvetandet 

existerar syntesen och destillatet av Allt Som Är. Det är ett oändligt bibliotek av kunskap och 

erfarenhet, som man kan dra nytta av genom intoning och en kreativ viljeinsats. Medan 

Källans Intelligens är den kosmiska enhetens farkost, så innehåller den också informationen 

om Allt Som Är och cirkulerar den här informationen och sin skapande kraft till alla varelser, 

som är villiga att sträcka sig efter den och använda den för medvetandets expansion. 

 

Helhetens Universum (Universe of Wholeness) 

 

Helhetens Universum är alla dimensioner och verkligheter tillsammans. Det är förenat och 

sammankopplat genom Källans Intelligens. Det är dynamiskt och alltid i ett tillstånd av 

experimentell förändring och evolution. Det är helt enkelt alltför vidsträckt och dynamiskt för 

att förstås eller för att mätas på något sätt. 

 

Vibrationsfält (Fields of Vibration) 

 

Helhetens Universum är ett vidsträckt energifält, som består av otaliga förnimmelse- och 

existens-dimensioner. Inom det här macro-universat finns det dimensioner av existens, vilka 

utgör dominerande världar för erfarenhet på samma sätt som den tre-dimensionella 

verkligheten, i vilken mänskligt liv är rotat. Varje dimension har sina unika 

erfarenhetskvaliteter och dessa benämns såsom vibrationsfält därför att vibrationsfrekvensen i 

varje dimension är den bestämmande faktorn för dess existens. Ju högre vibrationsfrekvensen 

är i en dimension, desto mera expansiv och obegränsad är den. Inom Helhetens Universum 

finns det ett oändligt antal vibrationsfält för allahanda praktiska syften, och till dessa kan en 
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varelse eller Suverän Integral tona in sig och använda som en erfarenhetsmässig och 

dominerande verklighet. 

 

Källans Verklighet (Source Reality) 

 

Första Källan existerar i Källans Verklighet. Källans Verklighet är den medvetande-

dimension som alltid driver på expansionens hölje – frontlinjen för utveckling och evolution 

för medvetandets helhet. I den här världen av dynamisk expansion kan man alltid finna 

Källans Verklighet. Den kan liknas vid Första Källans inre helgedom eller vid den kosmiska 

expansionens kuvös. 

 

Suveränitet (Sovereignty) 

 

Suveränitet är ett tillstånd av fullkomlighet och samhörighet. Den känns igen på att du, som 

ett mänskligt väsen, har en individualiserad ande-kraft som ger liv åt din fysiska, emotionella 

och mentala aspekt och genom den här anden är du fullständig och förenad med alla andra 

livsformer genom det Universella Andliga Medvetandet (Källans Intelligens). Suveräna 

varelser förstår, att enbart de själva skapar sin verklighet och att de är ansvariga för sina 

livserfarenheter. De förstår också, att alla andra livsformer är jämlikt suveräna och att de 

också skapar sina unika verkligheter. Suveränitet erkänner att den befriande informationens 

källa ryms inom Självet, och allt som behövs för att skapa nya verkligheter också ryms inom 

Självet. Den är kraftfullhetens punkt och föreningspunkten till allt genom kärlekens frekvens. 

 

Källans koder (Source Codes) 

 

Källans Koder är inbäddade ”aktiverande faktorer” som finns närvarande inom varelsens 

medvetande. De tjänar det specifika syftet att väcka upp det mänskliga instrumentet till 

varelsens mångdimensionella existens och att väcka upp den befriande information, som är 

lagrad inom varelsens medvetande. Källans Koder är tämligen jämförliga med DNA:s 

genetiska kodning i så måtto att Källans Koder aktiverar särskilda transformerande i förväg 

inpräntade planer, (blueprints), som accelererar och underlättar medvetandets utvidgning. I 

själva verket katalyserar Källans Koder uppvaknandet av det mänskliga instrumentet och 

uppmuntrar det att göra kvantumhoppet från en socialiserad människa till en suverän varelse 

som är medveten om sin förening med Allt Som Är. 

 

Hierarki (Hierarchy) 

 

Hierarkin sträcker sig ut över kosmos till dess yttersta upptäckbara gränser. Den har grenar, 

som sträcker sig från varje stjärnsystem, varje dimension; och så gott som alla livsformer är 

”löv” på det här kosmologiska trädet. Hierarkin utgör den stora indoktrineringen av arter, 

andliga väsen, planeter, och stjärnor allteftersom de var och en utvecklas genom trädets 

grenar. Den är en samling yttre företeelser som önskar investera sina energier till stöd för en 

under-grupp som har bosatt sig någonstans inom den största av alla strukturer: Hierarkin. 

Tjänandet är arbetsmotivet hos Hierarkin och i de flesta fall översätts detta till begreppet 

frälsarskap. 
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Hierarkin består av varelser med allehanda motiv, som länkat ihop sina energier till under-

grupper. Tänk på de här undergrupperna som oberoende grenar i ett vidsträckt kosmologiskt 

träd – en struktur som omfattar alla ting utanför Källans Verklighet. Trädets rötter är bundna 

nere i det genetiska minnets mylla och i den undermedvetna identiteten. Vid trädets bas 

sprider sig de första grenarna och de är de äldsta, och representerar artens infödingsreligioner. 

De mittersta grenarna är de ortodoxa religionerna och institutionerna, medan de övre grenarna 

representerar de nutida trossystem, som på ett nytt sätt uppstår utöver universum. Hela trädet i 

den här definitionen är Hierarkin, och dess syfte är att föra fram livets evolution genom en 

superstruktur, som resulterar i universums inordning efter systemet lärare/elev. 

 

Första Källan är förenad med individer, inte organisationer. Sålunda är Hierarkin inte förenad 

med Källan på ett vitalt och dynamiskt sätt. Hierarkin är mera förenad med sin egen 

kollektiva önskan att hjälpa, tjäna, att utföra en funktion som tillåter användandet av makt på 

ett positivt sätt. I sig är det här inte fel eller omdömeslöst. Allt är en del av den Ursprungliga 

Planen som orkestrerar utvecklandet av medvetandet från kollektivt till individuellt och 

individuellt till kollektivt. Det här är den integrerande spiral som frambringar helhet och 

perfektion inom Källans Intelligens. 

 

Helhetens Perspektiv (Wholeness Perspective) 

 

Därför att det är fragmenterat och begränsat till fem sinnen önskar sig verkligen det mänskliga 

instrumentet Helhetens Perspektiv; - vilket är ett sätt att absorbera livserfarenhet, bearbeta den 

och förflytta sig vidare till nästa sak med behag och lätthet. Det här är vad man önskar, det 

spelar ingen roll vilket namn man använder för att beskriva det. Helhet är att acceptera alla 

verkligheter och att förflytta sig genom dem med en känsla av integrering, enhet, jämlikhet 

och icke dömande. Det betyder att det inte finns några dualiteter som är verkliga. Det betyder 

att all erfarenhet är jämlik och grundad i den enastående verkligheten hos Den Ende Som Är 

Allt. Och allra viktigast, det betyder att Den Ende Som Är Allt är du, jag, han, hon, det, det 

där och de där. Ingenting utesluts eller avvisas. 

 

Helhetens Navigatör (Wholeness Navigator) 

 

Evolutionsteorier lagras ovanpå er existerande paradigm om ett mekaniskt universum, som 

består av molekylära maskiner, som fungerar i en objektiv verklighet, som man kan lära 

känna med de rätta instrumenten. Universum går verkligen inte att lära känna med något 

instrument förutom med din egen känsla av enhet och helhet. Förnimmelsen av helhet 

uppenbarar sig i all evighet inom det mänskliga instrumentet, därför att det 

mångdimensionella universums kultur har sina rötter i enhet. 

 

Växter har sina rotsystem, som tränger ned i jorden och dricker av hennes substans. På det här 

sättet länkas alla växter samman. Föreställ dig att varje växt hade en hemlig rot som var 

osynlig, men som ändå var förenad med planetens verkliga centrum. Vid den här 

sammanstrålningspunkten förenades verkligen varje växt och blev medveten om att dess 

sanna identitet var det här kärnsystemet av sammankopplade rötter och att den hemliga roten 
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var livlinan genom vilken individuellt uttryck fördes upp till jordens yta och dess förenade 

medvetande frigjordes såsom individualitetens doft. På samma sätt har all existens en hemlig 

rot, som går i spiral in i Första Källans outforskade värld. Det här är det enhetsfält, som 

definierar det mångdimensionella universums kultur. 

 

Allt mänskligt liv är förankrat med en Helhetens Navigatör. Den är visdomens kärna. Den 

drar till sig det mänskliga instrumentet för att det skall få uppfatta en fragmentarisk existens 

såsom en passage, en väg in i helhet och enhet. Helhetens Navigatör eftertraktar helhet mer än 

allt annat, ändå blåses den ofta ur kurs av energierna hos struktur, polaritet, lineär tid och 

separerande kulturer som dominerar planeten jorden. Helhetens Navigatör är hjärtat hos 

varelsens medvetande, och den vet att den hemliga roten existerar även om den inte går att 

uppfatta med de mänskliga sinnena. Att acceptera att allt liv hänger samman är just den 

egenskap som placerar andlig tillväxt högst i ens liv. 

 

Den mänskliga kroppens fem sinnen föder bara en liten del av en individs helhet. Ändå 

klänger det mänskliga instrumentet fast vid de här fem sinnena som om de vore de enda 

vägarna till erfarenhet. Det innersta visdomsfröet hos Helhetens Navigatör är liktydigt med 

Första Källan. Detta frö är en replik av Första Källan, som vibrerar i precis samma frekvens 

och är kapabel till samma bedrifter med sitt medvetande. Och de otaliga hemliga rötter som 

förser Första Källan med insikt, erfarenhet, intelligens och perspektiv kan göras tillgängliga, 

men inte genom de fem sinnena, vilka har skapats för ditt ego-medvetande. 

 

Det som styr (the preceptors) Helhetens Navigatör består huvudsakligen av den hemliga roten. 

Den är den subtila informationsbäraren, som leder dig till att upptäcka Den Ende Som Är Allt 

och Allt Som Är Ett. Det här är en fasett av Första Källan som har gjorts tydlig i det 

mänskliga instrumentet såsom ett medel att attrahera det mänskliga instrumentet till livet med 

den Suveräna Integralens medvetande. Låt den hemliga roten och Helhetens Navigatör leda 

dig och låt de fem sinnena vara redskap för uttryck hos varelsen, hellre än insamlare av 

separatistiska tankar åt det mänskliga instrumentet. 

 

Hur får du tillgång till den hemliga roten? Dess observationsportal kan allmänt definieras som 

den odelade medvetenheten. Den här portalen låter dig på egen hand bli medveten om, hur du 

är integrerad med livet utanför din fysiska kropp. Det är känslan och förnimmelsen av att du 

är en holografisk varelse, som är invävd överallt, genom alla ting och genom alla tider, och 

när du snuddar vid den här känslan, erinrar du dig en frekvens inom ditt medvetande, som är 

Helhetens Navigatör – det mystiska Alltet, som får näring av den hemliga roten. 

 

Det här är inte ett tillstånd, som det mänskliga instrumentet kommer att uppnå. Snarare är det 

en känsla av enhet och helhet, som det mänskliga instrumentet kan fånga glimtvis för ett 

ögonblick och som ett resultat därav omvandla sin förståelse för sitt syfte. Helhetens 

Navigatör drar det mänskliga instrumentet i riktning mot varelsens medvetande, där det kan se 

på sin roll såsom en förlängning av varelsens medvetande ner i planeten jorden och varelsens 

medvetande som en förlängning av det mänskliga instrumentet in i Källans Verklighet. 

 

Evolution och Tidsbegreppet (Evolution and the Concept of Time) 
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När en individ utvecklas i sitt medvetande, sker det på ett helt annat sätt än den process där 

den fysiska kroppen utvecklas. Till exempel kan en individ göra ett kvantum-hopp inom 

medvetandet på ett enda ögonblick, medan som kontrast, den fysiska kroppen utformas 

gradvis över tusentals år. Sålunda omvandlas varelsen genom en erinringsprocess, medan det 

mänskliga instrumentet – särskilt den fysiska kroppen – utvecklas genom erfarenhet under 

vidsträckta perioder av linjär tid. 

 

Varelsens individualiserade medvetande är det fragment från Första Källan, som försöker att 

bli ihågkommet inom det mänskliga instrumentet. Det lever i ett evigt tillstånd av nuet 

(nowness) och representerar tidens och medvetandets kontinuitet tvärsöver alla verklighetens 

dimensioner. Med andra ord, alla tids-dimensioner erfares samtidigt av varelsens medvetande, 

emellertid, på planeten jorden är vanligtvis det mänskliga instrumentet bara medveten om en 

enda tidsdimension, kalibrerad i linjära sekunder. 

 

Det här är varför tid spelar en sådan viktig roll i evolutionen av tre - och- fyrdimensionella 

strukturer som det mänskliga instrumentet, men har mycket litet inflytande på 

transformationen av själva medvetandet. Det mänskliga instrumentet är grundat i en fysisk 

kropp, som konstant håller på att formas genom erfarenhet, känsla, och tanke, av allt som är 

själv-skapat. Å andra sidan är varelsens medvetande det mångdimensionella Självet. Det är 

föreningen av medvetandets alla olika aspekter, som är placerade inom tid/rymd-universa 

genom kontaktinstrument, de må vara mänskliga eller på annat sätt. 

 

Varelsen kan samtidigt bebo tusen mänskliga instrument spridda över 200.000 år i linjär tid. 

För det mänskliga instrumentet under en viss tidsperiod tycks den perioden vara den enda 

existensen, men för varelsen inträffar alla dessa liv i nuet. Varelsens medvetande är ”navet”, 

runt vilket dess olika mänskliga instrument hänger ihop liksom ekrarna i ett hjul. Och den 

yttre kanten av hjulet representeras av cirkulär tid inom dimensionerna av planetärt liv. 

 

Alla ”ekrarna”, eller tidsbaserade liv länkas samman vid varelsens medvetande, där de löper 

samman i icke tid. Från varelsens medvetande, genom portalen i form av Helhetens 

Navigatör, överförs samma erfarenhet till Första Källan, processas av Källans Intelligens, och 

vänder åter till varelsens medvetande som en energiform som förstorar varelsens perspektiv 

på ämnen som öde, existens och syfte. Det är så gott som omöjligt att uttrycka detta inbördes 

förhållande mellan Första Källan, Källans Intelligens, varelsen, det mänskliga instrumentet 

och tiden. Tiden gör det möjligt att dela upp den här kunskapen till fragment, som kan delas 

mellan individuella mänskliga instrument. 

 

Det mänskliga instrumentet är en blandning av mentala, emotionella och fysiska förmågor, 

som länkats samman för att forma en farkost för varelsens medvetande till att erfara 

planetariskt liv. Det mänskliga instrumentet utvecklas för att bättre passa varelsens behov. 

Varelsen omvandlas från ett rent vibratoriskt individualiserat uttryck av Första Källan till en 

Suverän Integral, som har skapat sin egen erfarenhetsmässiga verklighet, och omdefinierat sig 

själv på grund av de planetariska erfarenheterna som denna verklighet innehåller. 
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Evigheten är, fastän den kan tyckas utesluta tid, inte desto mindre en form av absolut tid, som 

inte är isolerad till en suverän verklighet, utan istället integrerad i alla verkligheter som en 

tråd av ljus, som drar de skilda verkligheterna in i enhet. I den här enhets-dimensionen, - där 

varelsens medvetande är helt och alla verkligheter löper samman, - är tiden tydligt uttalad, 

inte genom de linjära framstegen som fortgår i sekunder, utan snarare genom expansion av 

jämlikhetens eller kärlekens vibration. I evigheten är sålunda tiden helt enkelt ersatt med ett 

nytt värdesystem på vilket varelser grundar och inser sin tillväxt. 

 

Existensmodeller (Models of Existence) 

 

Det finns två dominerande existensmodeller som formar den mänskliga rasens samverkan och 

dess öde. Dessa existensmodeller är: 

 

 Evolutions/Frälsarskapsmodellen 

 Transformations/Mästarskapsmodellen 

 

Varje människa utvecklar sitt trossystem utifrån den ena eller båda av de här 

existensmodellerna. Evolutions/Frälsarskapsmodellen är den dominerande modell som 

förkunnas av Hierarkin. Dess grundläggande dogmer är att liv utvecklas genom Hierarkins 

metodik med lärare/studerande och att olika lärare (frälsare) presenteras för den mänskliga 

rasen som gör det möjligt för under-hierarkier att utvecklas och kontrollera information. När 

man gör så här tar man bort individens kraft och tar bort förbindelsen med individens  

suveränitet. Den underliggande ekvationen för existensens evolutions/frälsarskapsmodell är: 

 

Mänskliga instrumentet + Hierarkin = förening med Gud genom frälsarskap. 

 

I fallet med transformations/mästerskapets existensmodell är dess huvudsakliga dogmer, att 

varelsen är gränslös, utan död och suverän. All information flödar från Källans Intelligens till 

varelsen och det är därför varelsens eget ansvar att bli själv-upplyst och befria sig själv genom 

att tona in sig till Källans Intelligens och ”tona bort” sig från Hierarkin. Var och en blir sin 

egen mästare och var och en omvandlas från ett mänskligt väsen till en Suverän Integral inom 

vaggan av tid och rymd. Den underliggande ekvationen för transformations/mästarskapets 

existensmodell är: 

 

Varelsen + Källans Intelligens = Jämlikhet med Första Källan. 

 

En av individens utmaningar är att känna igen dessa två dominerande existensmodeller och 

integrera dem för att utforma en syntesmodell. Syntesmodellen håller sakta på att dyka upp på 

planeten jorden och med stor sannolikhet kommer den till slut att bli den dominerande 

existensmodellen i det här universat. Den kommer att bli den existensmodell, som är bäst 

lämpad till att förena medvetanden utan att inkräkta på varelsens och Första Källans 

suveränitet. Den kommer att tillåta varelsen att vara den vibrerande bäraren av Källans 

Intelligens och att utforska nya vibrationsfält såsom Första Källans fullt medvetna utpost. 


