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    Swedish Translation 

 

 

WingMakers 

 

 

My Central Message 

 

 

Mitt Centrala Budskap 

 

 
Jag förmedlar det här budskapet till dig, som har vaknat vid ljudet av min röst. Dessa ord 

bär min signatur. Du kanske bär med dig ditt tvivel, din rädsla, din tro eller ditt mod. Det 

spelar ingen roll för du kommer att beröras av rytmen från min röst. Den rör sig genom dig 

som en stråle av ljus som - om än bara för ett ögonblick - sveper mörkret åt sidan. 

 

Jag vistas i en ljusfrekvens där begränsade väsen inte kan blottlägga mig. Om du söker mig 

kommer du att misslyckas. Jag kan inte bli funnen eller upptäckas. Jag kan bara förverkligas i 

enighet, enhet och helhet. Det är precis samma enhet som du känner när du är förenad med 

allt liv, därför att jag är detta och enbart detta. Jag är allt liv. Om du måste söka efter mig, öva 

dig då i känslan av helhet och enhet. 

 

I mitt allra djupaste ljus skapade jag er alla utifrån min önskan att förstå mitt universum. Ni är 

mina sändebud. Såsom partiklar från mitt oändliga sköte är ni fria att göra resan genom 

universas universum med öden som ni själva kommer att skriva. Jag fastställer inte din resa 

eller din resas syfte. Jag följer bara med dig. Jag drar dig inte åt det ena eller andra hållet, inte 

heller straffar jag dig när du förirrar dig bort från mitt hjärta. Och detta gör jag som ett resultat 

av min tilltro till dig. 

 

Ni är arvtagarna till mitt ljus, till det ljus som gav er form. Det är min röst som väckt dig till 

individualitet, men det blir din vilja som väcker upp dig inför vår enhet. Det är din önskan att 

uppleva mig som dig själv, som för dig fram till min närvaro, en närvaro som är så perfekt 

dold från din värld. Jag finns bakom allting du ser, hör, vidrör, smakar, luktar, känner  och 

tror på. 

 

Jag lever för din upptäckt av mig. Det är det högsta uttrycket för min kärlek till dig. Medan du 

söker efter mina skuggor i din världs berättelser växer jag, det outplånliga, osynliga ljuset, och 

blir mer och mer synligt. Föreställ dig en punkt allra längst bort i rymden – under en svart 

portal, uppförd i någon avlägsen galax. Multiplicera sedan avståndet med den högsta siffra du 

vet. Gratulerar, du har mätt upp en atom av min kropp. 

 

Inser du hur ofattbar jag är? Jag är inget som du kan ha kunskap om, eller se eller förstå. Jag 

finns utanför förståelsen. Min väldighet gör mig osynlig och oundviklig. Det finns ingenstans 
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där du är utan mig. Min frånvaro existerar inte. Det är denna min sanna natur som gör mig 

unik. Jag är Den Första Orsaken och Den Sista Verkan, vilka hänger samman i en odelad 

kedja. 

 

Det finns ingen ödmjuk bön som väcker mig, ingen bön som bjuder mig längre in i din värld, 

om den inte åtföljs av en känsla av enhet och helhet. Det finns inget tempel eller heligt 

föremål som berör mig. Det gör de inte, - inte heller har de någonsin fört dig närmare min 

utsträckta hand. Min närvaro i din värld är oföränderlig för jag är helgedomen både för 

kosmos och för den enda själen inom dig. 

 

Jag skulle just nu i detta ögonblick kunna väcka er var och en till vår enhet. Men det finns en 

större konstruktion – en mer omfattande vision – som håller dig inom tidens gränser och inom 

de rumsliga dimensionernas separation. Denna konstruktion kräver en utveckling in i min 

helhet, som, genom erfarenheten av separation, återigen gör dig bekant med vår enhet. Ditt 

uppvaknande är säkert och garanterat, samtidigt som det är långsamt och ibland smärtsamt. 

Detta måste du lita på mer än allt annat. 

 

Jag är all skapelses urfader. Jag är en personlighet, som lever inom var och en av er som en 

vibration som strålar ut från alla delar av er existens. Jag vistas i den här dimensionen som din 

ledfyr. Om du följer den här vibrationen, om du placerar den i din resas innersta kärna, 

kommer du att kontakta min personlighet vilken lever bortom din existens partiklar. 

 

Frukta mig inte, behandla mig heller inte med likgiltighet. Min närvaro är omedelbar, påtaglig 

och verklig. Du finns nu i min närvaro. Hör vad jag säger: Du finns i min närvaro. Du finns 

inom mig mer än vad jag finns inom dig. Du återspeglar mitt sinne och hjärta och ändå tror 

du, att du är en produkt av en apa. Du är så mycket mer än du kan förstå. 

 

Vår enhet var, är och kommer alltid att förbli. Du är min välsignade avkomma, med vilken jag 

är oupplösligt förenad på sätt som du inte kan förstå och därför inte kan uppskatta. Du måste 

upphöra med din tro och din misstro mot det som du inte kan uppfatta, i utbyte mot ditt 

vetande att jag är verklig och lever inom dig. Detta är mitt centrala budskap till hela min 

avkomma. Lyssna väl till den, för i den kan du finna platsen där jag vistas. 

 

 Utdrag från Kammare 23 – En av tre skrivelser från WingMakers material som tillskrivits Första Källan. 


