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   Swedish Translation, May 2008. 

 

WingMakers 

Introduction to the Q and A -sections 

by James (year 2000). 

 

Introduktion till “Frågor och svar” 

av James (år 2000). 

 

Under de sista två åren har WingMakers websida framkallat en mängd reaktioner. Kanske 

ingen reaktion är så envist återkommande som gåtan om websidans skapare och varför jag 

söker anonymitet. Jag erbjuder dig att undersöka det material som finns på den här websidan, 

och då blir du kanske mindre bekymrad om vem som skapade materialet och varför och mer 

fokuserad på hur du kan använda det i ditt personliga liv, förutsatt att det ger genklang i ditt 

innersta. 

Om du läser mina svar på de frågor som ställts av medlemmarna på WingMakers 

diskussionsforum och av dem som studerar, så får du en inblick i mitt syfte. Om du läser 

noga, så kommer du att förstå, varför det här materialet finns i den form som det gör. I den här 

korta introduktionen skall jag försöka ge en ytterligare inblick i ämnet och dess syfte. 

Under det sista århundradet har samtidens trossystem med all rätt placerat sitt fokus på 

kärleken, och speciellt på en kärlek som är gudomlig, villkorslös och fritt utgiven till alla 

oavsett var man befinner sig på den sociala skalan. Mänsklighetens största lärare har uttryckt 

och förkunnat samma uppfattning, men kärleken förblir dock ett av mänsklighetens mest 

missförstådda begrepp. 

Kärleken är en grundläggande handling som i sig själv inte räcker till för att få en art att 

ansluta sig till Första Källans eller Guds syfte och mål. Även om kärleken har en vital 

funktion för att förena mänskligheten och för att läka dess självförvållade sår, så är det 

kunskap och den rätta tillämpningen av nya vetenskaper som kommer att avslöja den 

mänskliga själen för mänskligheten. Det är det här avslöjandet som kommer att föra fram 

mänskligheten – som en kollektiv art – till att medvetet ansluta sig till Första Källans syfte. 
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WingMakers inkarnerar då och då såsom människor för att ge sin undervisning direkt till 

mänskligheten. Under mänsklighetens historia har WingMakers gjort sig kända under flera 

olika namn, men de har alltid sysslat med att föra in andlig kultur och vetenskap, för att hjälpa 

till att utveckla mänsklighetens sinnen. Syftet med det här försöket är att tända en gnista eller 

att föra in en katalys som leder fram till upptäckten av den mänskliga själen – inte genom 

metafysikens eller religionens subjektiva lins, utan genom att använda sig av vetenskapliga 

oemotsägliga principer. 

De här samlade verken är delar i den här processen. Jag är deras översättare och de kommer 

ursprungligen från en annorlunda dimensionell eller rumslig nivå, som kallas Flödeszoner ( 

Tributary Zones). De här arbetena är katalyserande och avsedda att hjälpa individer att ändra 

sitt medvetande, så att de mer effektivt kan få tillgång till sitt eget andliga syfte, speciellt då 

det hänger samman med upptäckten av Den Stora Portalen. 

Den Stora Portalen är en term, som vi använder för att beskriva den oemotsägliga 

vetenskapliga upptäckten av den mänskliga själen. Det är en händelse som mänskligheten 

stadigt kommer allt närmare och den beräknas ske runt år 2080. Det här materialet, och annat 

som liknar detta, kommer att verka som en katalys för de inkarnerade själar, som deltar i 

upptäckten av Den Stora Portalen. 

Jag kan förstå, att det här kan tyckas som science fiction för många av er, men inte desto 

mindre är det en nära förestående verklighet, vilken markerar en djupgående förändring inom 

mänsklighetens grundläggande sociala struktur. Upptäckten av Den Stora Portalen är 

bokstavligen en portal in i ett nytt multidimensionellt universum, vilket kommer att visa att 

mänskligheten inte är en isolerad ”fläck” av liv, utan snarare en del av en häpnadsväckande, 

skiftande samling livsformer som sträcker sig ut över ett flertal universa och dimensioner. 

Det här skiljer sig inte mycket från när oceanograferna först började utforska havsdjupen. De 

upptäckte nya arter och nya livsformer, där man trodde att det var omöjligt för liv att existera. 

Enligt våra beräkningar kommer ett liknande fenomen – men på en mycket mer 

genomgripande nivå – att inträffa omkring år 2080, när vetenskap och själ kolliderar, när 

existensen av en nästan oändlig mångfald livsformer bortom den fysiska upptäcks och 

vetskapen om detta delas av hela mänskligheten. 

Trossystemen på jorden kommer att genomgå dramatiska förändringar till följd av upptäckten 

av Den Stora Portalen, när de nya vetenskaperna – framför allt partikelfysik och molekylär 

biologi – dramatiskt kommer att omstrukturera de sociala institutionerna inom religion, 

regering, utbildning och kultur. Det här är den upptäckt, som mänskligheten har utvecklats 

fram emot under de senaste 11 000 åren. 

Jag är här för att hjälpa till med den här upptäckten. Om du tillämpar det här materialet i ditt 

eget liv är även du det. 

Från min värld till er. 

James 


