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Swedish Translation. 

 

Fråga 1 från Projektet Camelot: Hur mycket av WingMakers berättelse är sann och baserad 

på fakta? 

Svar 1 från James: Den jordiska delen av berättelsen baseras på en teknik, som kallas 

Sensorisk Bi-lokation (SBL), vilken begreppsmässigt liknar fjärrskådning. Vad gäller ACIO 

Incunabula, Illuminati, nertystandet av ET, t.ex., så baseras dessa delar av berättelsen på mina 

undersökningar gjorda genom att använda den här tekniken. De här delarna modifierades 

sedan vad gäller namn, identitet och platser för att integreras med WingMakers mytologiska 

sätt att berätta och för att bevara den täckmantel, som omger de här organisationerna. Det var 

inte min avsikt att avslöja de här organisationerna eller deras tvivelaktiga agendor. Emellertid 

var jag medveten om, att många av de konspiratoriskt sinnade fanns bland dem som mest 

brydde sig om sanningen och att avslöja den. Berättelsens kosmologiska del är mytologisk, 

medan de mer jordiska delarna som ingår i Nerudas Intervjuer baseras på mina erfarenheter 

med SBL. 

Fråga 2 från Projektet Camelot: En del människor som studerar och uttalar sig om aktuella 

händelser verkar vara helt upptagna av det, som en del uppfattar som nedslående, mörka 

budskap, eller varningar för möjliga stora problem. Andra fokuserar bara på budskap om hopp 

och ljus och vägrar att uppehålla sig vid dåliga nyheter. Även om vi inte har svårt att ta till oss 

båda synsätten och förstå, att hur de manifesteras kommer att bero på var och en av oss, så 

lutar en del av vår läsekrets mot antingen den ena eller andra inställningen. 

Vilken är din filosofi och var står du i det här dilemmat och vilket ljus kan du sprida i den här 

pågående debatten mellan de två fraktionerna, där båda är djupt engagerade i vår världs 

framtid? 

Svar 2 från James: De illavarslande situationerna i vår värld är mycket verkliga. Det är 

omöjligt att se på regeringars förfaringssätt runt om i världen och se sammanhållning, välvilja, 

upplysta handlingar eller, allmänt sett, ett intelligent uppförande i ett utflöde av jämlikhet och 

enhet. 

Under tusentals generationer har den mänskliga familjen fastnat och återvänder varje gång till 

vår hemplanet Jorden för att uppgradera den tidigare generationens herravälde vad gäller detta 

livets goda, livsstil och teknologi, alltmedan den känslomässiga mognaden förblir nergrävd i 

lager av våldtäkt, missbruk, förslavning, krig, oärlighet, girighet, lurendrejeri på regeringsnivå 

och ett hundratal andra laster hos de svaga och desillusionerade människorna, som 

programmerats för att bara se det mänskliga sinnets yttre bild och dess begränsningssystem. 

Den mänskliga familjen bygger en pyramid av manifesterat liv, som sträcker sig över 

tusentals generationer och varje ny generation bygger ett nytt lager – gör en uppgradering av 

tidigare teknologi och livsstil. Vi närmar oss nu spetsen på den här pyramiden, där det inte 

finns något kvar att lägga till. Pyramiden är färdig och vi – var och en av oss – måste titta på 
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den pyramid som vi har konstruerat och fråga oss, hur den är ett exempel på vår 

översinnlighet, vår transcendens, vårt sanna Jag. 

Mänsklighetens pyramid är manifesterad i den tre-dimensionella världen, men den har 

uppstått genom en uppsättning konstruktioner som är bristfälliga. Vad är detta för 

konstruktioner? Vad är det, som gör dem bristfälliga? Hur kom det sig, att mänskligheten kom 

ur kurs och byggde civilisationer och samhällsstrukturer, som så dåligt återspeglar vilka vi 

verkligen är? 

Det finns ett specifikt ramverk, som har uppstått under miljontals år, som gjort att 

mänskligheten fått den ständigt återkommande stämpeln att vara bristfälliga civilisations-

byggare. På grund av dina frågors natur och för att kunna besvara alla frågorna tillräckligt 

detaljerat och föra in litet ny karaktär och en ny dimension till konversationen, måste jag börja 

med att definiera det här ramverket. Det här ramverket benämns inom Lyricus som 

Undertryckandet av den Suveräna Integralen. Ramverket har nio primära beståndsdelar, som 

beskrivs härnedan. 

Innan du, som läser det här, fortsätter, låt mig varna dig, att det här är en analys som är rakt på 

sak och får en att nyktra till om den undertryckande strukturen. Jag ger rådet till alla som läser 

det här att förbli neutrala, när ni värderar mina svar. Om du finner att informationen känns 

alltför ”tung” eller väcker rädsla, lägg den då åt sidan eller återvänd till den senare. Den här 

berättelsen är inte för alla. En del kommer att känna sig hotade av den och reagera med en 

känsla av bestörtning, och andra kommer att känna det som om någon dragit bort mattan 

under dem. Om du känner något av det här, är du kanske inte beredd att ställa dig ansikte mot 

ansikte med de här realiteterna. 

Det Hemliga Ramverket för Undertryckandet av den Suveräna Integralen: 

Det Mänskliga Sinnets System (MSS) – Det Mänskliga Sinnets System är uppdelat i tre 

primära mekanismer: Det omedvetna eller genetiska sinnet, det undermedvetna och det 

medvetna. De här tre delarna blandas för att bilda det, som de flesta människor benämner 

medvetandet. MSS är en mycket oklar och förvrängd slöja, som har stått mellan 

mänskligheten och dess sanna jag och förvanskat hennes själv-uttryck inom de domäner vi 

kallar verkligheten. 

Det omedvetna, genetiska sinnet är hela mänsklighetens förvaringsplats eller förråd. Det 

undermedvetna är förvaringsplatsen för familjens blodslinjer. Och det medvetna sinnet är 

förvaringsplatsen för individen. De grundläggande tankemönstren kommer emellertid, och det 

här är viktigt att förstå, i första hand från medvetandets undermedvetna och genetiska sinnes- 

strukturer. Fastän individen tror sig vara individuell, unik, separat och den enda i sitt slag, så 

är man faktiskt inte det. Inte vad gäller det Mänskliga Sinnets System (MSS). 

Du kan se dig själv såsom en kopia av den mänskliga familjen, innesluten i en kopia av dina 

föräldrar och deras blodslinjer, placerad i ett individualiserat uttryck: du. Detta ”Du” är ett 

MSS särredovisat i ett enskilt uttryck, men dess rötter är helt och hållet planterade i myllan 
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från mänsklighetens och föräldrarnas härkomst, och allt laddas ner i fostret under 

utvecklingen före födseln. 

Det är precis därför som vi, efter tio tusen generationer, fortsätter att verkar i samma mönster 

med girighet, separation och självdestruktivt beteende. Bilden i spegeln graderas upp med 

bättre ”kläder” och mer sofistikerade masker, men under ytan har bilden kvar samma känslor, 

samma tankar och samma beteenden. 

Sociala och kulturella samhällssystem konspirerar, via underhållnings- och 

utbildningssystemen, för att fånga in var och en av oss under våra utvecklande år (3 till 14 års 

ålder), och aktiverar programmen och subsystemen hos MSS för att försäkra sig om, att 

individen är rätt förberedd för att passa in i den verklighetsmatris, som hör till individens 

tidsepok och plats. Även de som inte är anpassade till samhället, som inbillar sig att de är 

”utanför etablissemanget” finns väl etablerade inom kretsen för MSS. 

Pengar – Makt Nätverket (PMN). Orsaken till att det Mänskliga Sinnets System (MSS) 

existerar är för att Eliten ska kunna utöva kontroll över Pengar-Makt Nätverket. Pengar är det 

primära målet för Eliten, därför att de ger makt till dem som äger dem. Pengar tar sig många 

former, inklusive tillgångar på värdefulla metaller och olja, land eller fast egendom, 

mineraler, och produkter och tjänster. Pengar är Elitens ”Gud” och deras banker är de 

religiösa institutionerna, i vilka de kan dyrka sin Gud. 

Företagseliten, regeringseliten, den underjordiska eliten och bankeliten utgör de som 

kontrollerar PMN. De i maktposition, speciellt inom banksektorn är tack skyldiga till PMN 

och kommer att göra allt som är möjligt för att strama åt sin kontroll över PMN och 

manipulera den mänskliga familjen för att tjäna sin agenda. 

Interdimensionell Universell Struktur (IUS) – Detta är strukturen hos verklighetsdomäner 

och hur de samspelar med varandra. IUS är ett mycket, mycket krångligt ämne att förklara i 

ett format som detta, så jag kommer bara att beröra det ytligt. 

Mänskliga varelser är både dimensionella och interdimensionella. Första Källan är alla oss 

tillsammans. Den är det Kollektiva Oss. Det är inte en Gud, som lever i någon avlägsen ficka i 

universum. Första Källan är det Mänskliga Kollektivet, när det inte är belastat med MSS (med 

det Mänskliga Sinnets System). Första Källan delade upp sig i individualiserade uttryck – oss. 

I början befolkade vi dimensioner, som inte var materiella, men existerade på kvantnivåer av 

tid och rymd. 

När dimensionerna emellertid växte i täthet genom skapelsens expansion (vår skapelse), blev 

vi som individualiserade, interdimensionella varelser förledda till att gå in i den mänskliga 

kroppen. Den här förförelsen var en samlad komplott av krafter som leddes av Anu, 

Anunnakis Konung, som behövde slavarbetare för att utvinna det fysiska guld, som fanns på 

Jorden i överflöd. De varelser, som vi nu betraktar som Atlantiderna bodde som 

interdimensionella varelser på Jorden, och Anu övertygade dem, med stor list, att 

förkroppsliga sig i mänskliga instrument. 
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Det här förkroppsligandet var ett storslaget experiment inom mänsklig konstruktion (human 

engineering) och det Mänskliga Sinnets System (MSS) var kärnan i det här projektet. Anu 

insåg, att det enda sättet att förslava Atlantiderna var att stänga in dem i ett hölje, bestående av 

ett sinnes-system, som skulle reducera deras kapacitet att uttrycka sin sanna natur och istället 

uttrycka de program, som bäddats in inom MSS. De här programmen var Anu´s och hans 

vetenskapsmäns skapelse. 

Gud – Ande – Själ – Komplexet (GASK) – Detta är den centrala delen av MSS som 

förankrar separation. Den individualiserade mänskliga varelsen, fri från MSS, kallas den 

Suveräna Integralen inom WingMakers mytologi. Detta är varje mänsklig varelses sanna 

identitet. I den här modellen, såsom Suveräna Integraler, är vi Gudar i vårt lokala universum, 

och kollektivt är vi Första Källan i multiversum. 

Varför är GASK separationens ankare? Vi har två vägar: Religion och Andlighet (Spirituality) 

– Var och en är olika sidor av samma mynt, och det här ”myntet” är GASK (Gud – Ande – 

Själ – komplexet). Nu visste Anu som det intelligenta, skickliga väsen som han är, att 

människorna skulle utvecklas och under denna evolution skulle de kanske börja komma ihåg, 

att de är Suveräna Integraler. Kom ihåg att Atlantiderna var högt utvecklade väsen innan de 

iklädde sig Anus skapelse, det mänskliga instrumentet. Kom också ihåg, att det mänskliga 

instrumentet inte bara är den fysiska kroppen, utan omfattar också känslorna och MSS, och att 

det här mänskliga instrumentet är uppdelat i beståndsdelar, så fastän den fysiska kroppen dör, 

fortsätter en högre dimensionell kropp eller hölje, som baseras på den fysiska kroppen. 

En del kallar det här själen, andra kallar den astralkroppen, men den är bara ett hölje för den 

Suveräna Integralen att fungera i, och den förblir underkuvad MSS och det mesta av dess 

programmering. Alltså befrias inte den Suveräna Integralen ens vid döden från influenserna 

av MSS eller det mänskliga instrumentets program. 

Anunnaki skapade MSS (det Mänskliga Sinnets System) för att överlämna den Suveräna 

Integralen – det sanna Jaget som är oändligt och evigt – till ett fängelse med frammanade 

illusioner och villfarelser. Så det mänskliga instrumentet utrustades med MSS och den 

Suveräna Integralen placerades inom detta som livskraften, den som gav kraft åt det 

mänskliga instrumentet. En aspekt av GASK (Gud – Ande – Själ – komplexet) var det 

program, som vi kallar rädslan för döden, rädslan för separation och rädslan för icke existens. 

Det var den här rädslan, som kändes så kraftfull hos människor, vilket gav upphov till 

konstruktionen med en separerad Gud, från vilken en separerad Ande fyllde universum och 

från vilken vi alla skapats i separation. Om man anländer till Gud genom religion eller 

andlighet spelar ingen roll. Det har samma effekt för att stilla rädslan för döden inom 

individen precis som programmet klart angav. I själva verket placerade Anu, Anunnakis 

Kung, sig själv som Gud över den mänskliga världen. 

Vägen till Gud hade samma grundläggande program oberoende av den religion eller andliga 

väg man gick: Du är en människa med en själ, den här själen måste vara frälst eller aktiverad 

och i och med detta kommer du att räddas. Under den här processen att bli räddad, fritas du 
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från ansvar för världens tillstånd. Du belönas med ett evigt liv i Guds rike (eller med vilket 

namn du nu benämner Gud) där du kan leva i salighet och/eller tjäna som en ljusets lärare. 

Konstruktionen med frälsare/mästare är en integrerad del av GASK och uppmuntrar 

mänskliga varelser att längta efter en mästare, som kan lära dem hur de ska höja sig, hur de 

ska räddas, hur de ska uppnå nirvana, hur de ska leva ett moraliskt liv och hur de kan försäkra 

sig om evig lycka. Det finns mästare med stor visdom och ett stort ljus, som förblir inom 

MSS´s domäner utan att känna till sin inblandning. Den hårfina skillnaden är så kraftfull, att 

även när du känner att du har uppnått själv-insikt, så förblir du fast i MSS. Så omfattande är 

det Mänskliga Sinnets System, speciellt i jämförelse med den materiella världen. 

Frälsare (saviors) kan anta många former, inklusive Kristi återkomst, en vredgad Gud, Jorden, 

naturväsen, änglaskaror, profetior och utomjordiska styrkor, som kommer för att medla å 

mänsklighetens vägnar. Var och en av oss är vår egen och ende frälsare, vår ende mästare, 

som helt och fullt kan få oss att resa oss inom oss själva och stänga av de undertryckande 

systemen och vakna till den Suveräna Integralens medvetande. Detta är befrielsens väg och 

detta kommer att diskuteras i de svar som följer. 

I grund och botten är GASK (Gud – Ande – Själ - Komplexet) en aspekt av MSS som 

förevigar separationen. Precis som olika språk separerar, så separerar olika religiösa och 

andliga vägar den mänskliga familjen och gör det möjligt, att en ras lättare kan kontrolleras 

och pacificeras genom GASK. 

Omvägen via det Inplanterade Nätverket med Stress inför Döden. (Death Stress Implant 

Network Detour (DSIND)  – Som den långa titeln anger, så är DSIND nedstigandet i 

mänsklig form och att bli fasttjudrad vid den materiella världen. DSIND-modulen hos det 

Mänskliga Sinnets System finns inom solar plexus-regionen i det mänskliga instrumentet. Det 

här blir litet komplicerat, därför att du måste se på MSS som huvudnätverket och sedan finns 

det noder eller inplantat som är inpluggade i MSS. Ett av dessa är DSIND och fastän det är 

förankrat i solar plexus är det ett intrikat nätverk, som utvecklas exponentiellt uppåt in i hjärta 

nacke och huvudregionerna. Det här är en eterisk struktur, som samlar in, absorberar och 

sänder ut rädsla, ångest, stress och rastlöshet. 

Fastän rädslan för framtiden dominerar den här modulen – utifrån ett 

programmeringsperspektiv – var Anu noga med att förena den med den grundläggande 

rädslan för döden och frånvaron av existens. DSIND skapar mycket av det dysfunktionella 

inom den mänskliga familjen, när det gäller de beteendemässiga bristerna. Den aktiverar 

också människor till att tjäna inom religiösa och andliga vägar (spirituality paths). 

Polaritets-Systemet (PS) – Detta är en sub-nod till DSIND, som är konstruerad för att skapa 

polaritet inom MSS och på så sätt skapa friktion mellan polariteterna och utifrån den här 

friktionen manifestera oenighet och disharmoni. Om du existerar inom MSS (och det gör du), 

då existerar du i polaritet. Det är faktiskt så enkelt. Polariteten är det som aktiverar och ger 

näring åt MSS. Den är MSS´s ”föda” därför att i polariteten går det mänskliga instrumentet 

vilse i separation, vilket exakt är syftet med MSS och vad dess konstruktörer planerade. 
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Genetiska Manipulations-Systemet (GMS) – Det här systemet blev en biprodukt, en följd 

hos olika interdimensionella raser, som arbetade med att skapa ett lämpligt instrument för att 

få tillträde till den fysiska världen. I synnerhet Anu ville inte bara få tillträde till den fysiska 

världen för att exploatera dess resurser, utan han ville göra detta genom att undertrycka de 

gränslösa varelser, som skulle driva de mänskliga instrumenten, så att han fick 

motsvarigheten till villiga slavar. Ja, gränslösa varelser kan undertryckas till begränsade väsen 

när de utsätts för MSS. 

Medan man konstruerade det mänskliga instrumentet, beslutade man att skapa GMS (det 

Genetiska Manipulations-Systemet) som ett verktyg för att under tidens gång kunna modifiera 

det mänskliga instrumentet, allteftersom det utvecklades, för att försäkra sig om att det aldrig 

skulle kunna uppnå självinsikt eller den Suveräna Integralens medvetandetillstånd. Tillstånd 

som satori, nirvana, kosmiskt medvetande, upplysthet och hänförelse var alla olika namn på 

förhöjda tillstånd inom GASK, vilka fortfarande befann sig inom MSS´s domän, men dessa 

blev kontrollpunkter, som triggade till ingripanden med GMS. Den Suveräna Integralens 

sanna tillstånd – även efter det mänskliga instrumentets död – genomfördes eller 

förverkligades aldrig av en medlem av den mänskliga familjen förrän alldeles nyligen. 

Helhetens Navigatör – Detta är den del hos MSS, som aktiverar individens äkta sökande 

efter Gud i begrepp som helhet, enhet, enighet och jämlikhet. En del människor sätter igång 

med det här sökandet, därför att de känner en skyldighet att göra det, som ett verktyg för att 

stilla förväntningarna hos sina föräldrar, sin make eller maka eller utifrån sin egen känsla av 

skuld. Det äkta sökandet, som det påbjuds av Helhetens Navigatör, är en sidoväg som nyligen 

har förts in i det mänskliga instrumentet genom GMS (det Genetiska Manipulations-

Systemet), som är ett öppet system. Fastän den fortfarande är en artefakt från MSS (det 

Mänskliga Sinnets System), så är den en bakdörr till befrielsens väg. Mer om detta senare. 

Efter Döden Systemet (EDS) – Detta är det system, där individen vid sin fysiska kropps död, 

hälsas av guider ”på den andra sidan” och ser tillbaka på sin livserfarenhet och konfronteras 

med sina brister och vänder tillbaka för att rätta till felen från sitt tidigare liv, med andra ord, 

karma och reinkarnation. EDS är det verktyg, genom vilket den Suveräna Integralen förblir i 

illusionens grepp, även om illusionen är en förhöjd verklighet jämfört med fysisk existens på 

jordeplanet. Det gör det möjligt att återföra den Suveräna Integralen till fysiska dimensioner 

om och om igen. 

Den här processen tänktes från början ut som de huvudsakliga verktyg, genom vilka världen 

skulle förberedas för att Anu skulle födas till Jordeplanet och regera på Jorden som den 

obestridlige världsledaren. Den eventualiteten, det scenariot har emellertid till slut röjts ur 

vägen. 
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HMS (Human Mind System) = MSS (Mänskliga Sinnets System) 

GSSC (God-Spirit-Soul Complex) = GASK (Gud-Ande-Själ Komplexet) 

MPG (Money Power Grid) = PMN (Pengar-Makt Närverket) 

Övriga förkortningar lika. 

 

 

De här nio delarna utgör det fängelsekomplex, som varje mänskligt väsen utsätts för, när man 

föds, lever och dör. Det spelar ingen roll hur många cykler av födelse och död man genomgår. 

Med Undertryckandet av den Suveräna Integralen lever vi alla i en matrisliknande värld av 

illusion och bedrägeri. Fastän mänskliga varelser inte längre är i tjänst hos Anunnaki för att 

producera guld, är de genetiska resterna av MSS och de andra komponenterna i den 

undertryckande strukturen inte desto mindre fortfarande i funktion, och tyglarna till de här 

undertryckande systemen har lämnats över och girigt greppats av Eliten. 

Det är hög tid att människor vaknar upp - individ för individ - för vad de deltar i och lär sig 

hur de kan stoppa det. Vi är nyckeln till vårt dilemma och vi måste lära oss hur vi ska 

avaktivera den undertryckande matrisen, så att vi kan vakna upp till den Suveräna Integralens 

medvetande, leva inom dess beteendemässiga intelligens och frigöra oss från sinnets och det 

mänskliga instrumentets grepp. 

De som lovprisar hopp och ljus, jag kan bara säga, att ni kommer att bli besvikna om ert hopp 

är beroende av att någon annan än dig själv. Fräls eller rädda er själva för att underlätta 
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förändringen i den här världen. Det är faktiskt så, som Gandhi förklarade: Vi måste bli den 

förändring vi vill se i världen, men nyckeln är att definiera vilken förändring. 

Har du någonsin funderat över definitionen av ditt Jag? Vad är det som definierar dig? Om du 

tittar i spegeln och skalar av maskerna, kraven, illusionerna, rädslorna, tankarna, känslorna, 

vad återstår? I de flesta fall skulle man svara själen eller anden. Och om jag talade om för dig 

att själen – som de flesta definierar den – faktiskt inte existerar skild från sinnet, vad skulle du 

då säga? 

Den förändring som jag skulle vilja se i världen är, att människor börjar se sig själva som 

multidimensionella väsen, vars kärna är den Suveräna Integralen, vilket är det som destillerats 

fram från Första Källan i ett unikt (singular), mänskligt uttryck. Om människor bara vore i 

samklang med den här frekvensen, skulle de förstå att allt är förenat i enhet, jämlikhet och 

sanning. Det här är definitionen på den Stora Portalen på det sätt, som den har avslöjats 

genom WingMakers mytologi under de gångna tio åren. 

Varje individ är en portal till sig själv och den här portalen är ingången till den Suveräna 

Integralens interdimensionella världar, där det mänskliga instrumentet likt en rymddräkt till 

slut avlägsnas och individen inser då sin sanna oändliga natur. Och i den här insikten förstår 

individen att alla - ALLA – är jämlika i det här tillståndet och i den här jämlikheten är vi ETT. 

Den Stora Portalen är när mänskligheten står upp som EN VARELSE inför den här 

allomfattande insikten och då höjer oss över det nedtryckande ramverket och uttrycker oss i 

Suveränitet. 

2012 är en enda sida i den bok som kallas Transparensens och Expansionens Era (the Era of 

Transparency and Expansion). Livet i bedrägeri – eran med slöjor över slöjor, över slöjor – 

skingras, förutsatt att tillräckligt med människor står upp inom sig själva och ärar den 

Suveräna Integralen inom sig genom att uttrycka dess sanning. Men för att göra detta, måste 

människor komma i samklang med dess medvetande, som är skiljt från MSS (det Mänskliga 

Sinnets System) och detta är den väg för sitt agerande som människor måste engagera sig i. 

Sökandet efter information är över. Sökandet efter en mästare, guru, religion, andlig väg eller 

vägvisare är över. Sökandet efter skuldobjekt är över. Sökandet efter dold information bakom 

de mörka krafterna är över. Det är att uttrycka den Suveräna Integralens medvetande och att 

av-aktivera det undertryckande ramverket, som blir fokuset för varje individ under den här 

nya eran. 

 

Fråga 3 från Projekt Camelot: Mitt synsätt är, att vår planet är ett medvetet väsen och 

planeten och mänskligheten rör sig från den 3dje densiteten in i den 4de till den 5te under de 

kommande åren. Det jag förstår är, att vi för närvarande har gått in i den 4de densiteten. 

Enligt RA-materialet kommer inte alla inom mänskligheten att gå över till den 5te densiteten, 

utan en del kommer, av eget val och beroende på om de lägger tonvikten på att tjäna sig själv 

eller att tjäna andra, att bli kvar på en jord i 3dje densiteten. 

 Hur ser du på det här? 
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 Om du har en annan syn på detta, skulle du då vilja vara snäll och gå in litet i detalj på 

vad du anser? 

Svar 3 från James: Jorden, som ett medvetande, är odefinierbar. Det ögonblick då du för in 

en beskrivning av Jordens medvetande, gör du en definition av den, och i det ögonblick du 

definierar den, begränsar du den i separation och det ögonblick du separerar den i delar luras 

du på dess sanna essens. Jorden har ett Värd-Medvetande som är dess essens, fastän även det 

skapar separation och därför en grad av villfarelse. 

Ja, densiteterna håller på att skifta, men dessa är artefakter hos det Mänskliga Sinnets System 

(MSS). Även tron på, att det nästan oändliga antalet dimensioner på astral- och mentalplanen 

är verkliga, är en jämförelse med det fysiska planet. Jag skulle föreslå dig, att det som är 

möjligt att uppfatta för det mänskliga instrumentet, vilket omfattar de fysiska, emotionella 

(astrala) och mentala densiteterna eller dimensionerna är allt fångat inom MSS och 

förtryckandets ramverk. Det är inte av den Suveräna Integralen och därför obeständigt och 

existerar i polaritet, separation och villfarelse. Med andra ord, det är en skapelse, som är 

konstruerad för att dölja den du verkligen är. 

Jorden skiftar inte till en ny dimension för att höja sitt medvetande och för att stiga upp till ett 

högre tillstånd. Inte heller kommer ett lyckligt fåtal att svepas med, därför att de gjorde 

någonting bättre än andra och därför att de är de utvalda. Vi, som en mänsklig familj håller på 

att förberedas för att leva som Suveräna Integraler på Jorden. Kommer detta att hända år 

2012? Nej. 

2012 kommer för de flesta människor att kännas som vilket år som helst. Det finns inget år 

eller specifik tidpunkt, som kommer att fastställa transparensens och expansionens era, - 

framträdandet av den Suveräna Integralen. Det händer tyst och stilla på de mest oväntade 

platser. Människor börjar inse, att det som har blivit inkodat inom deras mänskliga instrument 

är ett system med kontroll, bedrägeri och manipulation. Och på en djupare nivå uppfattar de, 

om än bara flyktigt en glimt av en ny klarhet. De uppfattar sig som att de är mera än ett 

system av känslor och tankar, paketerade inuti en kropp. Det här är vad som kommer att ske 

… människor, som vaknar från en virtuell verklighet inuti en virtuell verklighet. 

Jorden är en del av den här nya transparensen (genomskinligheten, öppenheten). Naturen har 

redan iklätt sig den här nya dräkten och bär den stolt, men människor har inte lagt märke till 

det, för våra program saknar iakttagelseförmågan. Det kommer delvis att bli genom Naturen, 

som den mänskliga familjen kommer att väckas upp och Jorden håller på att förbereda sig för 

den här möjligheten. När det händer, är det inte för att Jorden är hämndgirig, eller för att Gud 

verkar genom Jorden och förlöser Sin vrede. Det är Jorden/Naturen som uttrycker sin nya 

transparens och expansion på sitt eget sätt. 

Fundera på följande berättelse: Avancerade människor som levde på en interdimensionell nivå 

förmåddes på ett skickligt sätt att förkroppsliga mänskliga instrument, som konstruerats av en 

främmande intelligens, Anunnaki. Allteftersom denna ”arbetskraft” utvecklades, accepterade 

de fysiskt förkroppsligade människorna totalt sin begränsning, därför att begränsningen 
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systematiskt undertryckte den Suveräna Integralens medvetande – den oändliga och eviga 

livskraften som gav kraft åt deras mänskliga farkoster. 

Under ett tidigt skede blandades människans blodslinjer med sina konstruktörers och den 

mänskliga utvecklingsvägen in i mångfalden accelererade. En del av denna mångfald fanns 

inom elitens samhällsklasser, vilket hjälpte till att skapa separation inom den mänskliga 

familjen med hjälp av Pengar - Makt Nätverket. De konstruerande ”Gudarna”, Anunnaki, blev 

till slut nöjda med sin gruvhantering och lämnade Jorden och sin mänskliga skapelse. 

Det mänskliga genomet anpassade sig inom matrisen för det Mänskliga Sinnets System 

(MSS) och utvecklades till den mänskliga familj vi har idag under det tidiga 2000-talet. Så nu 

har vi en ras med varelser, som är fångade inuti en undertryckande struktur, omedvetna om 

sitt tillstånd, dyrkande Gudar som inte finns, med en tro på himlar och helveten, som är en del 

av MSS´s landskap, bedjande böner till mästare och frälsare för att förlösas från sina synder 

och sin moraliska apati, och som fortsätter med att vara rädda för döden och icke-existens 

som om de var helt omedvetna om sin sanna natur. 

Låt oss säga, att du är den sanne Guden, Första Källan. Vad skulle du då göra för att väcka 

upp människor till sin sanna natur? Vilken process skulle du använda för att flytta över den 

mänskliga familjen till ett perspektiv med insikt om, att det de trott på var ett bedrägeri och ett 

undertryckande av deras sanna naturer, och du visste att det undertryckande ramverkets 

komponenter inte kunde tas bort över en natt, för individen skulle då troligen bli tokig eller, 

ändå värre, förgås. Vad skulle du göra? 

Första Källan har begränsade drag på sitt ”schackbräde”, därför att mänskligheten är instängd 

i ett fängelse där vakterna och fängelsets ledning kontrollerar pengasystemet och behåller och 

distribuerar makten bland sig själva. De andliga och religiösa ledarna är likaledes fångna i 

fängelset och upptar de mera rättmätiga delarna, men fortfarande inom samma fängelse. De 

interdimensionella väsendena som uppståndna mästare och änglar är också instängda fastän 

deras frihet verkar nästan oändlig, när man jämför med de mänskliga fångarnas. 

Det finns en handfull människor, som har avlägsnat MSS med dess tillhörande separerande 

system och brutit sig ut ur fängelset, men dessa är en oändligt liten procentandel och i 

allmänhet tas deras författande, deras berättelser och tekniker emot som ”idiotiskt snack” av 

deras medfångar. Och även om en handfull människor flyr från fängelset, sänder fängelset ut 

sina vakter för att fånga in dem igen eller vanhedrar dem på ett sådant sätt, att deras 

handlingar blir betraktade som ”övernaturliga” eller ändå värre, djävulska. 

Det verkliga problemet i den här historien är att människorna i fängelset inte ser fängelset som 

ett fängelse eller vakterna som vakter. De är omedvetna om sin fångenskap. Alltså försöker de 

inte fly från fängelset. Snarare, om de försöker fly från någonting, så är det från långtråkighet, 

ängslan, fattigdom, smärta, dåliga relationer, sjukdom, depression och hopplöshet. 

Förtryckandet av sin identitet såsom en Suverän Integral, som lever i evig, villkorslös enhet, 

jämlikhet och sanning är inte ens något de överväger i sitt sökande. 
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Jorden, bestående av djur- växt- och mineralrikena liksom också av elementen luft, vatten och 

eld, i kombination med Naturen som den definieras av kosmos, är ”Drottningen” på det 

schackbräde, som Första Källan kan använda. Dessa är strategiska verktyg, med vilka vissa 

fängelsemurar kommer att förstöras och individer, som är ordentligt förberedda kan kräva 

tillbaka sina identiteter såsom Suveräna Integraler och etablera en ny transparens och 

expansion inom sin helhet. 

Bara för att en del murar i fängelset kommer att tas ner, betyder det nu inte att varenda en 

kommer att springa ut och förkroppsliga sin nya frihet. Fängelset är uppbyggt med många 

murar och när en mur faller, kommer det till en början bli en rusning efter relativ frihet, men 

där återstår en mur och en till därefter. Fängelset är en labyrint och ända tills individen inte 

längre sätter sin tro till skildringar, bilder, ljud, ord, känslor och tankar för att tyda sin värld, 

förblir denne kvar innanför en mur i det fängelse, som jag tidigare beskrev som systemet för 

undertryckandet av den Suveräna Integralen. 

Många kommer inte att känna sig bekväma med den här nya erans vidsträckta vidder och vida 

horisonter. De kommer att göra motstånd mot transparensen och expansionen, därför att de 

har kommit att identifiera sig så starkt med sitt MSS, att vad som än splittrar den identiteten 

hotar det, som de uppfattar som sitt fasta grepp om existensen. 

Andra, som är förberedda kommer lätt att förkroppsliga den här nya eran och går över i den 

som en örnunge, som tar sin första flygtur – litet tafatt till en början, men snabbt bemästrande 

de förmågor som krävs. Fastän Jorden och Universums Natur spelar nyckelroller i 

befrielsemanövern, är individens förberedelse hans eget ansvar. Det är en balanserad 

ekvation: Jord/Natur + Individuell Förberedelse = Förverkligandet av den Suveräna 

Integralen. 

 Processens Första Punkt är förberedelsens nyckelfaktor. Om din Första Punkt för att 

återvinna den Suveräna Integralens medvetandetillstånd är någonting mindre än att uttrycka 

villkorslös enhet, jämlikhet och uppriktighet i varje ögonblick, då kommer du att stöta emot 

många murar inne i fängelset och varje gång du gör det, kommer det att krävas att du börjar 

om. Alltså måste den första punkten för förverkligandet av dig själv vara i linje med själva 

förverkligandet. Det här beror på de matematiska ekvationer, som visar vägen i processen. 

 

Fråga 4 från Projekt Camelot: Vad är din uppfattning om kommande händelser under de 

nästkommande åren fram till och bortom 2012? Vi har många profeter och medialt utvecklade 

(whistle blowers), sådana som upplever visioner av framtida händelser som kan omfatta: 

A. Ett magnetiskt polskifte. 

B. Ett fysiskt polskifte. 

C.  En corona-förändring. (A Corona Mass Ejection) (CME) 

D.  Alltsammans härovan, möjligtvis förvärrat av en nära passage mellan planeten Nibiru 

och Jorden. 
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Kan du kommentera scenarierna härovan? Har du skäl att tro, att några av de här sakerna kan 

hända? 

Svar 4 från James: Låt mig vara tydlig, det universum som vi befinner oss i är i hela sin 

fysiska storslagenhet och format en del av det fängelse, som jag definierade i den tidigare 

frågan. Jag inser att termen ”Fängelse” bär på en negativ innebörd. Men om det finns möbler 

inne i ett fängelse, säger du då att möblerna är onda eller negativa? Nej, det är bara möbler, 

som råkar befinna sig inuti ett fängelse. Så är det med planeterna och stjärnorna och 

universum i sin helhet. 

De fenomen som våra sinnen uppfattar, antingen det är ett polskifte eller ett jordskalv med 

styrka 9.0 – förblir därför inom det Mänskliga Sinnets System (MSS). Fenomen är illusion. 

Alla vill ha en vision och kämpar för att se den andra sidan, och inser inte, att de där 

bedrifterna – bilder och ljud – är mera av MSS, bara en mer subtil återgivning av 

fängelsemurarna i labyrintens ytterområden. 

Jag tror, att du kan se i mitt tidigare svar (fråga 3), att jag tror att Jorden/Naturen är de primära 

katalysatorer, som Första Källan dirigerar för att stödja mänsklighetens insikt om sig själva 

som Suveräna Integraler. Alltså kommer det att kännas som om Jorden och hela universum 

trycker sig på runt individen och stramar åt sitt grepp runt hela ditt väsen. Det här trycket är 

precis det redskap, som håller på att spridas ut av Första Källan för att hjälpa till att aktivera 

dig. 

Vad gäller Nibiru, är den inte en faktor att räkna med. På ett sätt har den tagits bort ur den 

Suveräna Integralens ekvation av komplicerade orsaker, som jag inte vill gå in på här. 

 

Fråga 5 från Projekt Camelot: Vi får olika rapporter från profeter och mediala om en mörk 

agenda hos Illuminaterna vilken innebär: 

A. En krasch (eller ett slut) på dollarn och villkor som på 1930-talet i USA. 

B.  Undantagstillstånd med krigslagar och möjligen föses människor samman i fångläger. 

C.  Spridning av virus i världen med syfte att reducera 2/3-delar av befolkningen. 

D.  En befolkning med mikro-chips och utökad elektronisk övervakning och på det sättet 

beskära friheten ytterligare. 

Fastän vi har vittnesbörd som står i konflikt med allt det som står härovan, så verkar det klart 

att en del av detta kanske redan har börjat. Kan du ge en kommentar till scenarierna härovan? 

Har du skäl till att tro, att något av det här kan ske? 

Svar 5 från James: Kollektivt kan de globala systemen på vår planet ses som ett Väsen, 

bestående av organ såsom hjärta, hjärna, lever, etc. De globala systemen är bankväsende, 

regering, militär, religion, utbildning, matproduktion, energi, transport och handel, och var 

och en av dessa är ett organ i kroppen hos det Kollektiva Mänskliga Sinnes-Systemets 

Verklighet eller förenklat det Kollektiva Systemet (KS). Vart och ett av de här nio globala 

systemen är ett organ, som är beroende av ”blodcellerna” för att hålla sig vid liv, för att sköta 
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cirkulationen av de närande ingredienserna inom den större kroppen, och de mänskliga 

varelserna är blodcellerna och pengarna är den andning som tillför syre till KS. 

Det här är kroppen hos den kollektiva MSS-existensen och det är exakt detta, som människor 

ger liv åt och gör möjligt genom sina egna överlevnadsprogram och genom byte av pengar. 

Det Kollektiva Systemet är summan av de globala systemen, de mänskliga varelserna och 

pengarna. Det här utgör ett enda system och fastän det kan synas svårhanterligt och omöjligt 

att kontrollera, är det ganska kontrollerbart för dem vars händer håller i tyglarna och 

kontrollerar det viktiga organet – hjärnan. 

”Hjärnan” hos det Kollektiva Systemet är banksystemet. Det fungerar enligt sin Första Punkts 

paradigm om att livet är pengar och att pengar är livet. Det är den mänskliga existensens 

”urtro” (origin) att pengar är livet och i denna enda tankeform har mänskligheten utvecklats 

och dess gamla minnen har nu destillerats fram inom vårt banksystem av idag. 

Det Kollektiva Systemet samverkar med MSS och skapar de primära ”murarna” inom MSS-

fängelset, som vi talade om i fråga 4. Det Kollektiva Systemets kropp försvagas och den 

försvagas på grund av att den nya eran med transparens och expansion är på ingång. De här 

krafterna hos KS och eran med transparens och expansion kolliderar i vår tid, och för att den 

Suveräna Integralens medvetande ska kunna manifesteras på det här fysiska planet, måste det 

Kollektiva Systemet förändras, så att det passar in i den Suveräna Integralens miljö, eftersom 

de för närvarande är som olja och vatten och inte kan blandas. 

De som håller i det Kollektiva Systemets tyglar är alltså mycket rädda för att något är galet. 

Någonting håller på att hända i världen som förebådar en stor förändring, och förändring är 

inte något som dessa tar emot med glädje. Inför förändringens ansikte, som för dem innebär 

minskad makt, kommer de att sätta igång med skändliga planer för att hålla befolkningen 

förvirrad, orolig, nervös, osäker, ovetande, överlastad med teknologi och påpassligt sprida 

rädsla och ”förlamning”. 

Alla de saker, som du räknar upp i din fråga och fler, befinner sig inom olika 

planeringsstadier. Med detta inte sagt, att de kommer att lyckas med att sätta igång dem, men 

de planeras och även när man begrundar de här planerna, kan du se den lömska natur, som har 

tagit över delar av den mänskliga familjen. 

Det Kollektiva Systemet kommer att falla. Det måste falla. Organen kommer att sluta fungera 

och kroppen kommer att dö. Det här kommer att ta tid. Det kommer att bli en utdragen 

process, som tar många år, vilket lyckligtvis ger oss en övergångsperiod, så att människor kan 

anpassa sig till den nya kropp, som byggs upp för att stödja och upprätthålla den nya Suveräna 

Integralens medvetande, allteftersom det - vårt ursprung – blir känt i den här världen. 

När var och en av oss avprogrammerar oss själva och av-aktiverar vårt MSS, kommer som en 

konsekvens en tillgång till den Suveräna Integralen och genom den här tillgången skapar vi 

den bästa möjligheten, för att besegra de mörka agendorna som existerar på Jorden, likaväl 

som vi gör övergången lättare mellan det sönderfallande Kollektiva Systemets kropp av idag 

och den nya, som kommer att ersätta den. 
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Fråga 6 från Projekt Camelot: Var snäll och tala om, hur människor bäst kan förbereda sig 

för de kommande förändringarna, oavsett var de för närvarande befinner sig på medvetenhets-

spektrat. Vårt synsätt är, att fastän det finns förberedelser som kan göras i den fysiska 

verkligheten, är en trygg plats bara en återspegling av medvetandet hos dem som är samlade 

där och ingen plats kan nödvändigtvis vara bättre än någon annanstans (beroende på den väg 

som var och en valt för att uppleva dessa tider). 

Svar 6 från James: Det här är en komplicerad fråga att besvara, därför den beror verkligen 

på individen. Men det universella stödsystemet för var och en av oss är vår andning. Det är 

andningen, som förenar oss med vår ursprungspunkt och när jag använder den termen menar 

jag inte födelsen till det fysiska – i det här livet eller i något annat. Jag syftar på den Suveräna 

Integralens medvetandetillstånd, vilket är vårt varas rena tillstånd. 

Andningen är det sätt, på vilket det mänskliga instrumentet förenar sig med den här 

ursprungspunkten överallt inom rymdtid. Andningen är portalen mellan den fysiska 

dimensionen och kvant- eller de interdimensionella domänerna, men det är inte den normala, 

automatiska andningen, snarare är det ett mycket specifikt andningsmönster, som vi kallar 

Kvant-Paus (Quantum Pause). 

Kvant-Pausen är en enkel process i fyra steg, som börjar med en inandning, där man räknar 

till någonstans mellan tre och sex, beroende på din lungkapacitet, kroppsställning och grad av 

avskildhet. Efter du har dragit in ditt andetag genom näsan, så håller du andan (gör en paus) 

medan du räknar lika långt och andas sedan ut genom munnen, återigen räknar du lika långt 

och håll sedan andan (gör en paus) medan du räknar lika långt. 

Andningsmönstret beskrivs här nedanför och i det här exemplet använder man sig av att räkna 

till fyra. Nyckeln är att uppnå symmetri i vart och ett av processens fyra segment. Om du 

använder dig av att räkna till tre, räkna lika långt inom varje segment. Det är inte nödvändigt, 

att du kontrollerar det här exakt, tillämpa istället en avspänd kontroll av din tid inom varje 

segment och håll ett fast och jämnt flöde. 

 

En cykel beskrivs härovan och det rekommenderas att göra tre till fyra cykler på rad och 

sedan övergå till en normal andning. Den här perioden då du andas normalt kallas 
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konsoliderings-perioden (the Consolidation period). Håll ögonen slutna under hela processen 

och sitt med rak rygg i en bekväm ställning med båda fötterna på golvet/marken. När du 

börjar din konsoliderings-period, är det dags för dig att rikta ditt fokus och hela din 

uppmärksamhet på de saker, som bubblar upp till ytan i ditt medvetande. Det är inte utan 

orsak som de kommer upp. Det här är ett utmärkt tillfälle att tillämpa de Sex Hjärtdygderna 

(uppskattning, medkänsla, förlåtelse, ödmjukhet, mod och förståelse) inför varje tanke eller 

känsla som manifesterar sig. 

Den här konsoliderings-perioden varar vanligtvis omkring tre till fem minuter, men det finns 

inga fasta gränser. Låt din intuition bestämma periodens längd. Varje repetition av 

konsolideringen, och vanligtvis blir det fyra till fem, blir i allmänhet allt mindre överlastad 

med tankar och känslor och när du kommer till den sista konsoliderings-perioden har du tömt 

dig på tankar och känslor och kommit in i kvantdomänen. 

Diagrammet härnedan återger en typisk session med Kvant-Pausen. Lägg märke till, att det 

finns tre cykler med andning och sedan en konsoliderings-period i just det här exemplet. Det 

här återupprepas fyra gånger. Du kan ha upp till fem andningscykler med konsoliderings-

perioder emellan - återigen, symmetri är viktigt. 

 

 

Tillämpningen av Kvant-Pausen kan tyckas vara ett osannolikt sätt för att av-aktivera den 

Suveräna Integralens Undertryckande System och för att mer effektivt ta hand om det 

övergångsstadium, som vi befinner oss i, men jag uppmuntrar dig till att pröva den under tre 

veckor och se vilket resultat du uppnår. Bara genom din egen erfarenhet kan du bedöma 

värdet av Kvant-Pausen. Om du efter tre veckors daglig övning upplever en ny klarhet och 

förening med din ursprungspunkt, då kommer du att motiveras till att fortsätta och i det här 

beslutet har du etablerat din nya Första Punkt, på vilken villkorslös enhet, jämlikhet och 

sanning kan bestå. 
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Det finns många nyanser i Kvant-Paus-tekniken och jag uppmuntrar dig att själv upptäcka 

dem på ditt eget sätt. Det jag har delat med mig till dig är endast den grundläggande tekniken. 

Det finns subtila finesser i tekniken, som kraftfullt förstärker den och dessa kommer att 

komma till dig medan du använder tekniken, - så var öppen medan du praktiserar. 

Några snabba förslag för att hjälpa dig igång. Kvant-pausen omedelbart efter utandningen kan 

ge en subtil känsla av panik hos en del människor. Om det händer, förkorta räkningen och 

använd mindre tid under varje segment. Till exempel, om du använder en cykel där du räknar 

till fyra, korta ner den till tre. Den här känslan av panik kommer att försvinna allteftersom du 

utövar tekniken. De här ”uppehållen” eller kvant-pauserna har ett syfte som du kommer att 

förstå. 

Jag skulle också vilja föreslå, att du fokuserar din uppmärksamhet på andningen – dess ljud, 

dess karaktär, hur den känns inuti dina lungor, hur dina läppar formas i utandningen, hur den 

flödar genom ditt system, etc. Den här fokuseringen får dig i linje med Första Punkten eller 

din Suveräna Integrals ursprungspunkt, därför att det är andningen som är portalen till den 

oändliga och eviga varelse som du i själva verket är, och det är genom den här portalen som 

den manifesterar sig i det fysiska. 

När man använder Kvant-Pausen, finns det en naturlig tendens till att söka efter 

ljusupplevelsen eller att se nya dimensioner, att tala med väsen eller till och med Gud, eller att 

ha en ”wow”-upplevelse, som verkligen bekräftar att du är på rätt väg. Utövningen av Kvant-

Pausen kommer att ge dig nya erfarenheter och en ny medvetenhet, men lämna dina 

förväntningar bakom dig. Återigen, mänskliga varelser älskar visuella stimuli. De älskar att se 

högre dimensioner som om att se är att tro. Men inget av det som finns i kvant-rymdtiden 

anpassar sig till det Mänskliga Sinnets System. Kvantum är ursprunget. Det är metafysiskt, 

vilket går före visuell, akustisk och känslomässig information. Det går före känslor och 

tankar. Det existerar före dessa stimuli och är faktiskt dolt bakom dem i viss utsträckning. 

”Wow”-upplevelsen kan manifestera sig i en form, som ditt MSS inte kan tyda eller översätta 

till bilder, ord, känslor eller tankar. Gör därför ditt bästa för att ta bort förväntningar av en 

erfarenhetsmässig natur och följ helt enkelt din andning. Det ögonblick som den Suveräna 

Integralen når in till ditt MSS och annonserar sin närvaro, kommer du aldrig att glömma, inte 

heller kommer du att missbedöma den för att vara någonting annat än vad det är. Och när den 

tiden kommer, kan du hålla på att borsta tänderna, skriva ett email, eller vila på sängen. Det 

händer i sin egen tid. 

Förutom utövningen av Kvant-Pausen, föreslår jag, att du överväger nya paradigmer i ditt sätt 

att leva. Till exempel har jag beskrivit de Sex Hjärtdygderna (finns som PDF-fil för 

nerladdning) ganska detaljerat på Event Temples.org webbsida. (Övers. anm: Se även svensk 

översättning under EventTemples på wingmakers.se) Den här praktiska inriktningen hjälper 

dig att röra dig genom livet med större harmoni. Du kan också finna värde i utövningen av 

Kvant-Stunden (the Quantum Moment). 

Kvant-Stunden delar upp din dag i tidssekvenser Med andra ord, ”stunden” i den här 

betydelsen är sekvenser av tid eller händelser. Till exempel, låt oss säga att du stiger ur 
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sängen på morgonen; du startar nu en ny sekvens eller kvant-stund. Innan du går vidare till 

nästa sekvens, genomför du en förkortad Kvant-Paus – en eller två andningscykler: inandning, 

kvantpaus, utandning, kvantpaus. Det här återupprättar din Första Punkt och grundar ditt 

fysiskt baserade mänskliga instrument i kvant-domänen. Allteftersom du går igenom 

sekvensen att vakna, tvätta ansiktet, borsta tänderna, etc. går du igenom tidssekvenser. 

Som sin Första Punkt, upplever Kvant-Stunden att individen är suverän och oändlig och 

existerar här. Just här. Den flyger inte omkring på själsplanen; den döljer sig inte i fotsida 

dräkter förklädd till en Gud eller Mästare; den är inte skild från ditt mänskliga instrument; och 

den undviker inte det mänskliga tillståndet. Den är och kommer alltid att vara, precis här. 

Som jag sa tidigare är kvant-stunden en tidssekvens, som känns som om man går igenom en 

portal och du går in i en erfarenhets- portal, som är olik den tidigare sekvensen. De kan vara 

enkla, som att gå från din bil till din arbetsplats på kontoret – det är en stund – och nästa stund 

ringer telefonen och du går över i den nya stunden, då du talar med någon. 

Hela ditt liv är en serie stunder eller tidssekvenser, och under varje sekvens åtföljs du av ditt 

oändliga Jag, som söker efter en enda sak på den här Jorden: Förverkligandet av sig Själv 

inom det mänskliga instrumentet. 

I vår värld sprids information och kunskap, som öppna brandposter och sprutar ut åt alla håll. 

Alla talar om för dig, att vägen till sanningen är den ena eller den andra vägen, och ”vägen” 

leder till separation och är därför bedräglig. 

Medan du befinner dig i Kvant-Stunden ser du, att vägvalet alltid står mellan de två vägarna: 

sanning eller oärlighet. Sanningen är livets andetag, som strömmar ut från den Suveräna 

Integralen. Oärligheten är det Mänskliga Sinnets System, som ”papegojar” ut kunskapen och 

informationen, vilken återkastas i varje hörn av våra liv via mobiltelefoner, television, böcker, 

seminarier, filmer, e-paper, webbsajter, tidningar och mänskliga relationer. 

Att bli varse Självet som Den Suveräna Integralen här och uttrycka detta medvetande medan 

man är i ett mänskligt instrument, kräver att du fokuserar på de sex hjärtdygderna inom ditt 

lokala universum – de passager i ditt liv, i vilka du rör dig fysiskt – och tillämpar dem 

oupphörligt. Nyckeln till insikt är en direkt, nykter och sann bedömning av dina beteenden 

och att tillämpa de sex hjärtdygderna på de beteenden, som har blivit uttryck för ditt själv-

bedrägeri och din oärlighet. 

Kvant-Stunden hjälper dig att vara närvarande i nuet och att se dig Själv som observatören, 

inte dömande mot andra eller dig själv, utan bibehålla den Suveräna Integralens rena 

värdering och under hela din livstid tillämpa förlåtelse och förståelse till den sekvens du 

alldeles precis gått in i. Detta blir ett sätt att leva. 

 

Fråga 7 från Project Camelot: Skulle du vilja vara vänlig att ta upp frågan om Uppstigning 

(Ascension) ur din synvinkel (eller ur deras synvinkel, dem som du representerar). Vad exakt 

är Uppstigning? Hur rekommenderar du, att man ser på den och tar in den 

i sin andliga medvetenhet? 
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Svar 7 från James: För att förstå uppstigning är det nödvändigt att förstå dess ursprung. 

Begreppet uppstigning uppstod ur delning och separation. Religionen menade, att Källan eller 

Gud var utanför Jaget, och vistas i någon fjärran dimension i rymden, helt skild från det 

mänskliga tillståndet. Mänskliga varelser var faktiskt inte värdiga Gud, men religionen, i sitt 

självupplysta tillstånd, gav människor begreppet tro. Genom att ha tro kommer Gud ner och 

räddar dig från det mänskliga tillståndet, naturligtvis under förutsättningen att du har tro och 

tillämpar Hans bud. 

Uppstigningen kom inte så mycket från religionen, utan snarare från den andliga/mystikens 

källor som fastslog att människan inte behövde vara passiv i sin tillämpning av tron, utan 

snarare kunde hon själv stiga upp till Källan. Med andra ord, i stället för att vänta på att Gud 

kommer till dig, kan du gå till Gud. Under rätt förmyndarskap från en mästare, kunde . 

människor lära sig att höja sig och uppnå Gudomlighet och själv bli en mästare, och tjäna Gud 

och Hans universum som ett Ljusets sändebud. 

Religionen och andligheten hade egentligen samma idé, den enda skillnaden var att religionen 

använde passiv tro, medan andligheten använde aktiva metoder. Den Första Punkten i 

uppstigningen är längtan efter en Källa utanför Jaget, därav delning och separation. Varje 

Första Punkt som börjar i separation dras in i gravitationsfältet från det Mänskliga Sinnets 

System och går vilse i bedrägligheterna där. 

Således är uppstigningen inte en aspekt av den Suveräna Integralens tillstånd. Som jag skrev i 

mitt tidigare svar, du är här och har alltid varit och kommer alltid att vara. Det finns 

ingenstans utanför dig själv dit du kan gå för att hitta dig själv eller Gud eller Ljuset eller 

upplysning eller uppstigning. Se på det så här; om du själv innehåller allt, om den Suveräna 

Integralen verkligen hela tiden finns inom dig, var finns då behovet av uppstigning? Det är 

fråga om insikt, inte uppstigning. Och insikten har, som sin Första Punkt, Jagets ovillkorliga 

enhet, jämlikhet och ärlighet i alla livets uttryck. Medan uppstigningens Första Punkt är: Jag 

är inte jämlik med min Källa, min Källa finns utanför mig och därför måsta jag höja mig upp 

till den för att bli en bättre människa, mera värdig kärlek och ljus. 

I uppstigningen ingår systemet med lärare-elev i universum, vilket tillhör MSS. Det definierar 

de subtila aspekterna av självbedrägeri, vilka sitter fast i Jordens andliga trossystem och även 

inom dess interdimensionella plan. Om du tror att du är på väg mot en uppstigning, ställ dig 

då frågan: Vart leder min uppstigning? Hur vet jag att slutstationen inte är inom det 

Mänskliga Sinnets System? Bygger mina mentala bilder av uppstigningen på egen erfarenhet 

eller har de laddats ner från mänsklighetens informations och kunskapssystemen – med andra 

ord, från den omedvetna domänen? 

All den energi, alla ansträngningar, all uppmärksamhet och inlärning som läggs på 

uppstigningsprocessen är en avvikning från ditt eget förverkligande av den Suveräna 

Integralen. Det är som om du har föredragit att jaga dess skugga i stället för föremålet. 

Uppstigningens väg är bekvämt förankrad inom gurus och mästare - både fysiska och 

interdimensionella – som förmodas stödja din resa in i Guds Ljus och Kärlek. Längs den här 

resan märker du hur den fritar dig från ansvar för den här världens faktiska förhållanden; 

svält, orättvisor, våldtäkt, krig, våld, slaveri, sjukdom, rasism och ett hundratal andra 
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samhälleliga sjukdomar. Syndaförlåtelsen, absolutionen kommer i form av själva resan. 

Skenmanövern. Separationen. 

Förverkligandet av den Suveräna Integralens medvetande är att komma till insikt om sitt 

Sanna Jag såsom närvarande inom alla andras. Du ser den mänskliga familjens situation som 

din egen och din egen situation som ett med alla andras. Du befinner dig i ögonblicket, 

engagerad med att montera ner MSS, i vetskap om att när du gör det åberopar du, att den 

Suveräna Integralens medvetande skall manifesteras på Jorden i ett mänskligt instrument, där 

det råder fullständig och villkorslös transparens och därför expansion. 

_________________ 

Fråga 8 från Project Camelot: Vad gäller den ras, de varelser som du anser, att du gör dig till 

tolk för och företräder, och här måste jag medge att jag betraktar mig själv som en medlem av 

den här gruppen, men av hänsyn till våra tittare, som kanske inte känner till WingMakers 

material, kan du vara vänlig att kortfattat besvara följande: 

- Vilken planet och/eller tid är de ifrån? 

- Har de en fysisk närvaro här? 

- Vilken är din nuvarande uppgift här på Jorden? 

- Har de kontaktat eller kommunicerat med andra människor som de har gjort med dig? 

Svar 8 från James: Det är nästan exakt tio år sedan WingMakers.com lanserades på webben. 

Det första materialet utformades för att aktivera vissa människor till den Suveräna Integralens 

medvetande. Det här medvetandet kan inte rymmas inom de historiska begreppen för själen, 

atma, ande eller anima. Det behövde omdefinieras eftersom själsbegreppet var en del av Gud-

Ande-Själ Komplexet (enligt definitionen i Fråga 2), och därför en del av det Mänskliga 

Sinnets System. 

Mycket få människor insåg detta medvetet. I själva verket har det under de senaste tio åren 

varit en ljum introduktion av den Suveräna Integralen och den har fått en undanskymd roll på 

WingMakers och Lyricus webbplatser. I den här nya eran av transparens kommer den 

Suveräna Integralen att höjas upp till en ny nivå, bli mer intensiv och tillgänglig. 

De av oss som är involverade inom WingMakers och Lyricus fokuserar på att introducera den 

Suveräna Integralens medvetandetillstånd och att ge stöd till dem, som är intresserade av att 

komma till insikt om detta medvetande såsom sitt Jag. Vi anser att den mänskliga familjen är 

programmerad till att tro på vad den matas med via världens informations- och 

kunskapssystem, och att dessa system stimulerar och väcker det Mänskliga Sinnets System, 

vilket säkerställer att individen går förlorad i separation och avstängdhet. 

Vad gäller varifrån WingMakers härstammar är inte viktigt. Vi är ni och ni är vi. Det är allt. 

Den manifesterade världen, bestående av Jorden och mänskligheten och hela Naturen, är ett 

lager på "Löken". Det finns också en interdimensionell domän, som består av otaliga lager - 

och inom dessa lager vistas livsformer inom livsformer inom livsformer. Dess komplexitet 

och vidd går inte att översätta till mänskligt språk. 
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De varelser som existerar i det manifesterade, tredimensionella universat är människor och 

bara människor. De varelser som existerar inom de andra "lagren" är interdimensionella 

varelser som inte är manifesterade i den fysiska domänen, men samtliga varelser, oavsett om 

de är människor/fysiska eller icke-människor/interdimensionella är en del av den Suveräna 

Integralens medvetande. 

Nu är jag väl medveten om, att det här avslöjandet för många människor innebär att det tänjer 

deras MSS till obehagets och förståelsens gräns. MSS har inte lätt att ta sig an dessa begrepp 

eftersom de ligger utanför dess tankemönster, men allt du behöver göra är att praktisera 

KvantPausen, tillämpa de Sex Hjärtdygderna i ditt lokala universum och observera med den 

Suveräna Integralens ögon - den kvantnärvaro som finns djupt inom dig, som inte har någon 

programmering, ingen agenda, inget bedrägligt, inget syfte. Den är helt enkelt sig själv: 

uttrycker enhet, jämlikhet och ärlighet - villkorslöst i varje andetag. 

_________________ 

Fråga 9 från Project Camelot: Har du någon information om de agendor som olika raser har, 

jag syftar på de viktigaste raserna som övervakar, bistår, interagerar med, utnyttjar eller 

manipulerar situationen här på Jorden. Kan du vara vänlig och belysa detta efter bästa 

förmåga. 

Svar 9 från James: Som du kanske gissat i mitt tidigare svar, så är antalet varelser som 

existerar oändligt, men ändå, om du läser noga, så sa jag att människorna är de enda 

tredimensionellt manifesterade varelserna i universum. De varelser som är icke-människor 

kan fungera inom den tredimensionellt manifesterade världen, men deras kroppar är i 

allmänhet inte lämpade för vår densitet, och de kommer att gå under om de inte återvänder till 

sin ursprungliga dimension. 

Agendan hos de som är fängelsevakter är fokuserad på en sak: Att dölja anblicken av 

fängelsets murar genom att rikta uppmärksamheten hos det Mänskliga Sinnets System mot 

platser som ger underhållning som stimulerar deras sinnen (senses). De som är mottagliga för 

den här avledande manövern vandrar genom livet fullständigt ovetande om att de stöter emot 

fängelsets murar varje ögonblick i livet. 

De som har en annorlunda resonans, vars Helhetens Navigatör har väckts upp och som leds av 

den, för dem handlar det om att fördjupa sin uppfattning om fängelsets murar. Varenda vaken 

sekund känner de murarna. Genom att göra detta är de inte rädda för murarna, de är inte rädda 

för vakterna, och de räds inte dem som vakterna tjänar. Deras process att förverkliga sig 

innebär att känna fängelsets murar i varje andetag, så att de kan riva ner dem sten för sten. 

De varelser som är inuti i fängelset består av både människor och interdimensionella; 

fängelset består av den fysiska och de interdimensionella världarna. Det omfattar båda. Det är 

inte så, att när människor i fängelset dör, så bryter de sig ut och går direkt till ett upplyst 

tillstånd, där de njuter av himlens frukter. Nej, det medvetande som du uttrycker i den här 

världen kommer att följa dig in i nästa dimension. En människa har lika stor möjlighet att 
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lämna fängelset som en varelse i den interdimensionella domänen; kom ihåg att jämlikhet och 

enhet inte är en fråga om miljö eller vibratorisk domän. 

_________________ 

Fråga 10 från Project Camelot: Hänger delvis samman med Fråga 9. Vi har tecken som 

tyder på, att en konflikt pågår mellan två fraktioner av Anunnaki ... men även mellan De 

Nordliga (the Nordics) och De Grå/Ormvarelserna; vilka omfattar Illuminati och olika 

regeringar som kan ha blivit anslutna genom förbund med antingen den ena eller andra sidan 

... och herraväldet på Jorden. Har du några kommentarer? 

Svar 10 från James: Sammanslutningar via förbund finns enbart inom den Dolda Eliten. Den 

Dolda Eliten är Incunabula. Eliten verkar inom följande allmänna inriktning eller 

ordningsföljd: Incunabula > Banksystemet > Illuminati > Hemliga samfund > Världens 

regeringschefer. Incunabula kontrollerar banksystemet, och de som dirigerar det som händer 

är skickligt dolda. I alla tider har banksystemet varit den kraft, genom vilket alla andra 

organisationer och förehavanden har kontrollerats, försvagats, förstörts, eller tillåtits att 

utvecklas. Det är det Kollektiva Systemets alfa makt och därför var det viktigt, om inte 

nödvändigt, för Incunabula att förbli dolda. 

Incunabula bildades ursprungligen för att förbereda den mänskliga domänen för återkomsten 

av Anu, Kung av Anunnaki, som ursprungligen konstruerade och var medskapare till (co-

created) den mänskliga arten. En del av den myt som omger Kristi återkomst kan kopplas 

samman med den här förhoppningen, eftersom detta viskades till den religiösa doktrinen av de 

som kände till den verkliga innebörden av Återkomsten. 

Men Anu kommer inte, därför att spelet har förändrats inom dimensionerna. Den ursprungliga 

planen var att Anu skulle träda in i vår värld åtskilliga år före 2012. Detta skulle ge honom tid 

att förbereda sin stab - Incunabula - för tidens slut, eller det som i populärpressen har talats 

om som 2012. Tidens slut ansågs vara slutet på mänsklighetens inprogrammerade existens; 

slutet på det Mänsklig Sinnets System - fängelsemurarnas fall, de murar som lurat 

mänskligheten från att inse sin sanna natur såsom Suveräna Integraler. 

Tidens slut kommer mycket att påminna om en stark vind som passerar över ett lugnt hav och 

endast de båtar, som har sina segel satta och är beredda kommer att märka effekten av vinden. 

Andra kommer att bli så distraherade, så rädda, att de inte ens märker vinden, eller om de gör 

det, så faller det dem inte in, att den avslöjar en ny riktning, en ny strand, ett nytt sätt för att 

uttrycka livet. 

Eftersom Eliten är fokuserad på Pengar–Makt Nätverket, ser de slutet av tiden som slutet på 

sin makt. Och när de blir varse detta, slåss de för sin position medan de försöker bilda nya 

relationer, som kanske kan göra det möjligt att deras era kan fortsätta obehindrat, eller 

åtminstone, om Pengar-Makt Nätverket återhämtar sig, vill de vara bland dem som överlever. 

Således pågår en stor maktkamp och många positionsförändringar inom Eliten. 
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Det finns många tolkningar om tidens slut, och, som jag nämnt i mina tidigare kommentarer, 

kommer det att vara helt annorlunda för dem, som är förberedda jämfört med dem som är helt 

inlemmade i det Mänskliga Sinnets System och är helt bekväma med att identifiera sig med 

det fängelse som det utgör. För dem kommer tidens slut att kännas som om programmet har 

ett virus eller en bug. Det kommer att kännas som om universum har motorkrångel, och att de 

sugs med in i oredan. Det kommer att vara mycket skrämmande för vissa. 

Eliten, och det gäller även deras interdimensionella allierade, inser att slutresultatet av det 

mänskliga programmet är okänt. Man förstår det inte. Dess innebörd för Pengar-Makt 

Nätverket, den livlina som upprätthåller deras kontroll, är osäker, men de vet att en förändring 

är på gång och att den här förändringen är av en storleksordning som kommer att överträffa 

allt tidigare i historien. 

 

 

Fråga 11 från Project Camelot: Var vänlig och beskriv kanaliseringens roll i förhållande till 

den information som tas emot genom fjärrskådare, och profetiors roll i den tid vi nu går in i. 

Jag är också tacksam om du berör Mayas, Hopis och andra urbefolkningars (t.ex. 

Aboriginerna´s) profetior och hur korrekt eller relevant de kan avslöja eller informera om 

framtiden. 

 

Svar 11 från James: Kanalisering är en del-komponent under Gud-Ande - Själ Komplexet 

(GASK), och hör därför till det Mänskliga Sinnets System. Kanaliseringens ursprung härrör 

ur Anu´s försök att automatisera sin persona in i människornas domän, eftersom han insåg att 

tillträdet mellan dimensionerna och mänsklighetens manifesterade miljö skulle komma att 

stängas. GASK var hans automatiseringssystem, vilket förkroppsligade hans närvaro i 

människans värld. 

Kanalisering var ursprungligen motsvarigheten till demonbesättelse, där interdimensionella 

väsen tillfälligt iklädde sig det mänskliga instrumentet och läste upp ett manus som förberetts 

för dem. Vanligtvis en arbetare inom GASK, som koncentrerade sig på att föra in hopp, 

kärlek, sanning, visdom, och kosmologiska indoktrineringar till mänskligheten via andliga 

(spiritual) och, i mindre utsträckning, religiösa system hos den mänskliga familjen. 

På senare tid har kanalisering blivit mer automatiserad genom att använda förprogrammerade 

manus, röstlägen, gester, och accenter, som inplanteras i MSS av den enskilde kanaliseraren, 

och bokstavligt talat "radiosänder" denne för senare publicering och spridning bland dem som 

är i resonans med GASK och söker upplysning där. 

Det kanaliserade materialet, beroende på deras omfattande hantverk, var kosmologiska 

”underverk” som väckte vördnad och nästan omedelbar tilltro hos sina läsare. Verk som 

Urantia-boken, Samtal med Gud, Seth, Agartha, Alice Bailey och oräkneliga andra, var alla 

förberedda texter för mänskligheten, vilka skrivits av dimensionella väsen under inflytande av 

GASK och som distribuerades för mänsklig konsumtion för att säkerställa att människorna 
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förblev tillfredsställda med separation och bedrägeri – fastän de presenterades i skenet av 

andliga och kosmologiska sanningar. 

Om man noggrant undersöker kanalisering kommer man att finna, att den inte nämner Den 

Suveräna Integralen, den tystnad som är du. De diskuterar himlen, Gud, änglaväsen, 

utomjordiska intelligenser, inriktning på tjänande hos uppstigna varelser, själens 

uppstigningsprocess, moral, praktiska levnadssätt, inriktning mot Gud, livet efter döden och 

det komplicerade lärare-elev förhållandet i universum. Allt är konstruerat med syftet att 

ingjuta separation och göra sökaren tillfredställd med att sanningen existerar på det materiella 

planet, således behöver man inte lämna sitt fängelse för att hitta sanningen; man behöver helt 

enkelt bara läsa eller lyssna med sitt sinne. 

Fjärrskådning innebär att utnyttja det omedvetna eller enhetliga fältet hos det Mänskliga 

Sinnets System. Inom detta medvetandefält kan fjärrskådare få tillgång till astrala avtryck från 

Jorden eller någon annan planet eller annat system som MSS täcker in. - vilket innebär hela 

det kända fysiska universumet. Det astrala avtrycket är som spegelbilden i en kornig spegel. 

Det saknar konsistens och information, men den allmänna bilden finns där. Det är 

tidskänsligt, så ibland, utan att fjärrskådaren vet om det, kan ämnet vara tidskiftat och 

tidsförskjutningen kan vara tusentals år. 

Fjärrskådare kan också påverkas av mer subtila dimensionella fält som inte är fysiskt 

manifesterade. Således är bilden ibland inte av denna världen, även om den verkar komma 

från den fysiska, tredimensionella världen, så kommer den faktiskt från det astrala eller det 

mentala. 

Vad gäller profetior, i synnerhet Maya´s, så var de mycket avancerade för de hade särskilda 

präster vilka var avkommor från en genetisk blandning mellan mänskliga och Anunnaki, och 

detta gav dem förståelse för den högre matematiska ordningen inom det Mänskliga Sinnets 

System. På en grundläggande nivå är MSS en matematiskt sammansatt ekvation. Jag inser, att 

detta kanske inte kan verka möjligt, men vad ni tror eller inte tror är oväsentligt. Det enda jag 

förklarar här är, att för att få en profetia att fungera krävs det att predestination, det 

förutbestämda existerar, och om predestination existerar borde väl matematik vara en trolig 

anledning, eller hur? 

Inom området profetior finns det bara två teman av betydelse. En profetia avser Den Stora 

Portalen (som den kallas inom WingMakers) och den andra avser Tidens Slut. Profetian om 

Tidens Slut kan tillskrivas Maya, men, som jag antytt tidigare, fanns det, på grund av den 

genetiska blandningen mellan de två raserna, en influens från Anunnaki i profetian, vilket helt 

och hållet är en annan historia. 

Profetian om Tidens Slut började faktiskt på den Atlantidiska tiden. Där fanns en individ inom 

ledningen för Atlantis som besatt en inträngande kunskap i att ge profetior, så till den grad att 

även Anu var medveten om denna varelse. Jag tänker kalla den här individen för Cogniti. Det 

var han som var kapabel att uppfatta och, framför allt, erinra sig och uttrycka profetian om 

Tidens Slut. Den här profetian beskrevs för Anu och det var denna vision som sporrade Anu 

till att försegla Himlen från Jorden. 
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Cognitis profetia var, att det i en avlägsen framtid skulle komma en individ som skulle öppna 

Jorden för de interdimensionella planen. Jorden kunde inte förseglas från Himlarna och det 

var denna persons öde att kräva Himlen tillbaka. Anu var inte nöjd med den här profetian och 

detta inspirerade honom till att skilja Människan från de interdimensionella planen. I stället 

skapade han nya världar som var en del av MSS, vilka inhystes som program inom MSS 

(Gud-Ande-Själ Komplexet), världar som består av konstruktioner om reinkarnation, livet 

efter detta och de astrala, mentala och själsliga planen. 

Profetian Tidens Slut, som Cogniti beskrev den, var ett hot mot Anu, därför att då skulle hans 

skapelse – mänskliga varelser - kunna få tillgång till dimensionerna, och de skulle få veta att 

de var programmerade existenser, att de var förtäckta skuggor av sina sanna jag. Så det var 

den här profetian som var orsaken till GASK och GASK blev en av de mest komplexa 

labyrinterna inom Anu´s arsenal för att förslava mänskligheten. 

Den andra profetian var Den Stora Portalen, och den handlar om, att inte bara en individ 

upptäcker portalen in i den Suveräna Integralens dimensioner, utan hela mänskligheten. Det 

här är mänsklighetens återgång till sin ställning som den Suverän Integralen befriad från 

MSS, men ändå fortfarande manifesterad på Jorden i ett mänskligt instrument. Kort sagt, det 

är transformationen av det mänskliga instrumentet till ett verktyg för att uttrycka den 

Suveräna Integralens medvetandetillstånd. 

Fastän Hopis och många andra inhemska kulturer har profetiska visioner, så är 

majoriteten av dessa program inom MSS, antingen väl inom fängelsets murar eller också är de 

ekon av de två profetiska huvudtemana, som är i samklang med den omedvetna domänen av 

MSS jag just beskrev. 

 

Fråga 12 från Project Camelot: Vår uppfattning är att Spegeln och andra ET-relaterade 

tidsportsteknologier har en roll i hur planeten överlever övergången in till det galaktiska 

planet. Är den insats som nämns av Dan Burisch of Majestic, att stänga de av människan 

skapade stjärnportarna (för att undvika en potentiell katastrof), en riktig åtgärd - och kommer 

den på ett framgångsrikt sätt att bistå en smidig övergång för vår planet genom det galaktiska 

planet? 

Svar 12 från James: Jordens övergång är inte på någon sätt beroende av räddare eller av 

någon teknologi. Kom ihåg att den mänskliga familjen, dimensionella varelser, Jorden, 

Naturen och Universum alla är förenade i Jämlikhetens Ton (som den beskrivits i 

WingMakers filosofi). Denna jämlikhet är den exakta orsaken till varför separation inte är 

verklig. Allt som kommer ur separation existerar i bedrägeri eller i MSS. 

Jorden dirigerar sig själv i den här jämlikheten och samklangen och det är allt som behövs. 

Att ge synpunkter på stjärnportar och annan teknologi som berör manipulation av tidrymd ger 

endast näring åt separationens bedrägeri. Det är ett drama från MSS. 

_________________ 
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Fråga 13 från Project Camelot: WingMakers berättelse understryker och beskriver 

upptäckten av vad som kan betraktas som ett chakrasystem på planeten och aktiveringen av 

detta för att skapa den nödvändiga uppkopplingen och aktiveringen av systemet. Det skulle 

leda till en kundalini-liknande effekt som skulle flytta Jorden från den 3: e dimensionen in i 

den 5: e dimensionen. Därmed kommer jorden ur vägen för Nibiru och en möjlig invasion av 

en oönskad robotliknande ras skulle vara avvärjd. Är detta fortfarande en korrekt beskrivning 

av vad som behöver ske för att undvika en väldig översvämmning och/eller en invasion? 

Svar 13 från James: Din tolkning är intressant, men är i själva verket inkorrekt. För det första 

så är en av de sju WingMakers-sajterna belägen på varje kontinent och de utgör inte något 

chakrasystem, utan snarare den symboliska värld som är dold inom varje kultur. WingMakers 

mytologi utgör en bro från den Suveräna Integralen till det Mänskliga Sinnets System, och 

den är konstruerad för att väcka det här intresset genom att ta bort maskerna hos MSS till 

förmån för den Suveräna Integralens identitet. Det är en förberedelseprocess som är olika för 

varje individ, men varje individ i det mänskliga instrumentet är fängslad inom MSS i 

varierande grad. 

Jag har alltid sagt, att WingMakers Material är kodat, och de här inkodningarna är utformade 

för att förbereda individen till att vakna upp inför de djupare strukturerna (de yttre 

fängelsemurarna) och för att underlätta för individen på dennes väg in i den Suveräna 

Integralens nya territorier. Den Suveräna Integralen är inte en sfär av evigt lugn, skönhet, 

frihet, frihet från smärta, och med extrema bekvämligheter. Den är snarare en medvetenhet 

om hur vi alla är ett och jämlika med Första Källan, och att detta gör var och en av oss 

ansvarig för fängelset och för dess utflöde av dysfunktionella händelser. 

Hur kan man lämna kroppen vid döden och cirkulera i en vacker och inspirerande himlasfär 

samtidigt som ens medmänniskor är kvar på jorden för att lida i fängelset bestående av sitt 

intet ont anande MSS? Vissa skulle säga att det är på grund av karma och att dessa stackars 

varelser inkarnerade för att tjäna i denna roll efter sin förmåga. Även om så vore fallet, 

innebär det att du kan avstå från att ta ditt ansvar att stödja och hjälpa dina  

medmänniskor? Kom ihåg att vi alla är ett. Vi existerar alla i Tonen av Jämlikhet såsom  

suveräna, förenade såsom Första Källan. 

Det som händer en, händer alla. 

När jag talar om dem som är vilse i fängelset utan att veta om det, syftar jag inte enbart på de 

förtryckta - de svältande i flyktinglägren, de med oöverstigliga hälsobesvär eller de som 

misshandlas i sina förhållanden (för att nämna några få). Nej, jag syftar i stort sett på hela 

mänskligheten, som är inkarnerad på jorden och dem som har gått vidare till de astrala eller 

mentala planen och fortfarande är kvar i fängelset. Om du är ovetande om Självet som den 

Suveräna Integralen befinner du dig någonstans i fängelset, och även om det är uppenbart, så 

måste det sägas - det här inkluderar även fängelsevakter och föreståndare. 

Robotkraften som du hänvisar till (Animus i WingMakers mytologi) är en symbolisk 

framställning av den mörka kraften. De är inte verkliga i den meningen, att de utgör ett hot 

mot mänskligheten nu eller i framtiden. 
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De som har lyft sina medvetanden och fördjupat sina uppfattningar till den  

punkt där de kan känna den Suveräna Integralen och uppleva den – det spelar ingen roll hur 

flyktigt - det är de som sanningsenligt och med rättframhet måste uttrycka detta nya tillstånd. 

Det är Nunti-Sunyas tidsera som är här, vilken är stillhetens eller tomhetens budbärare. Detta 

är den gamla, kodade termen för Slutet på Fängelsetiden. "Tomheten" är kvantnärvaron eller 

det tillstånd där den Suveräna Integralen existerar. 

Som jag nämnde i ett tidigare svar är Nibiru inte längre ett hot mot Jorden. Vårt hot är det 

Mänskliga Sinnets System och dess självgående karaktär.  

_________________ 

Fråga 14 från Project Camelot: Vi har vittnesmål som säger att Anunnaki är här. De arbetar 

med nuvarande regeringar och på vår bas på Mars. Håller du med om detta? Är Nibiru en 

asteroid som innehåller den negativt orienterade sidan av Anunnaki och är på väg åt vårt håll? 

Svar 14 från James: Jag håller med om att Anunnaki är här, men det är inte de som utgör 

hotet. Som jag sagt tidigare, det verkliga hotet är folks likgiltighet inför att omdefiniera sin 

värld från MSS till den Suveräna Integralen. Eliten, på alla nivåer, riktar mänsklighetens 

uppmärksamhet på de handlingar som bygger upp världen efter deras behov. Den Nya 

Världsordningen existerar nu, och Anunnaki och deras utplacerade har bra kontroll på den. 

Oavsett vilket namn du ger det, så går världen verkligen in i en ny ordning, och det finns de 

inom Eliten som utvärderar massornas medvetenhet om dessa förändringar och deras 

reaktioner på dem. 

För att säkerställa att upprorsmakarna inom mänsklighetens massor är hanterbar, använder sig 

Eliten av underhållning, media, religion, regering, och utbildningssystem till att göra 

människorna okänsliga för de verkliga frågorna och håller deras uppmärksamhet på det 

triviala och oviktiga, samtidigt som de övervakar människornas reaktioner på att vara 

övervakade. 

Du kan hävda att detta är paranoia, eller också kan du hävda att människor är naiva och enkla 

att manipulera. Oavsett viken sida du väljer så har du aktiverat ditt Polära System. Gratulerar. 

Frågan är huruvida din respons är en konstruktion av det Mänskliga Sinnets System eller den 

Suveräna Integralen. Om det är det sistnämnda, tillåt då din samklang att guida dig, och, på ett 

informellt sätt, frigöra din uppmärksamhet från de element som återspeglar eller utgör MSS.  

_________________ 

Fråga 15 från Project Camelot: Vad vet du om baserna på månen och på Mars och de olika 

raser (inklusive människan) som har sina baser där? 

Svar 15 från James: Jag ber om ursäkt för att jag låter som en trasig grammofonskiva som 

upprepar sig, men fastän jag kan svara jakande på att det finns baser på månen (och andra 

planeter i vårt solsystem), så är många av dessa baser inte manifesterade i vår mänskliga 

dimension. Med andra ord, en människa skulle kunna stå framför dessa baser och inte känna 

av dem över huvud taget. Det här fenomenet liknar de himlakroppar som människor 
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fotograferar men inte ser med sina mänskliga ögon. På samma sätt kan UFOs bevittnas med 

kamera men observeras inte med det mänskliga ögat. 

De allra flesta utomjordiska farkoster är bara synliga en kort stund (om över huvud taget) på 

grund av att Jordens gravitationsfält "drar" deras farkoster in i vår dimension och gör dem 

synliga för våra sinnen. På månen är dessa system med gravitationsfält inte någon faktor. 

Baserna utvecklades av andra raser, främst Anunnaki, för observation och som 

lagringsplatser. 

 

Fråga 16 från Project Camelot: Kan du säga något om hur framgångsrik makteliten (the 

Powers-that-Be) kommer att vara med att överleva ett polskifte eller en större översvämmning 

i de underjordiska baserna, som de har byggt för detta endamål? 

Svar 16 från James: De underjordiska baser som finns är inte immuna mot förändringarna. 

Om Jorden / Naturen vill att hela mänskligheten skall känna den här sammantryckningen av 

kvant-världarna med de manifesterade världarna, så kommer det inte att finnas någon plats för 

att undvika det. Jordbävningar och översvämningar, för att ta två exempel, kan skada 

underjordiska anläggningar lika väl om inte bättre än de kan skada ovan jord. De som tror att 

de kan manipulera Jorden / Naturen utan konsekvenser kommer att lära sig annorlunda. 

För att vara tydlig, jag påstår inte att fruktansvärda Jord / Natur-förändringar är överhängande 

eller oundvikliga, snarare säger jag, att ingen kommer att vara immun mot deras effekter när 

de inträffar, eftersom vi är ett och jämlika med allt som existerar. Det finns de inom Eliten 

som tror sig ha immunitet, men de är så vilsna inom sina MSS program, att de blivit 

vilseledda och hjärntvättade till att tro att deras handlingar inte kommer att studsa tillbaka på 

dem, eller att följa dem in i nästa dimension och innesluta dem tills de förlåter och blivit 

förlåtna. 

Den här förlåtelsen är inte ett bibliskt uttryck eller en religiös plattityd; det är den Suveräna 

Integralens natur att vara otillgänglig tills personen i sitt mänskliga uttryck (MSS) reser sig 

upp inom sig själv och tillkännager till sitt lokala universum: INTE MERA! Inte mera 

kommer jag att vara en del av detta bedrägeri. Inte mera kommer jag att bidra med min energi 

till bedrägliga handlingar. Inte mera kommer jag att stå overksam medan andra drabbas. Inte 

mera kommer jag att skaka i mitt självtvivel och låta dem som har makten avgöra mitt öde. 

Inte längre kommer jag att låta mig sugas in i Elitens distraktioner.  Inte längre kommer jag 

att hålla igen mitt agerande till ett framtida tillfälle ... tiden är NU. 

Om du gör detta - inte bara i ord utan i handling - kommer du att se, att ett utrymme öppnas 

upp i ditt liv, en slags tomhet och stillhet som saknar mänsklig utbrodering eller definition. 

Detta är platsen där du kan stå upp och utstråla den Suveräna Integralens enhet, jämlikhet och 

ärlighet. Detta är den aktivism, som kommer att förändra världen. Det kommer inte att vara 

organisationerna, sekterna, eller milisen som för in förändring. De kan inte stå upp mot Eliten. 

Endast det egna Jaget, den Suveräna Integralen som fungerar i harmoni med Jorden / Naturen 

kan stå upp mot Eliten och föra in eran präglad av öppenhet och expansion. 



29 

 

©2008 WingMakers.com Lyricus.org and EventTemples.org 
 

När du uttrycker den genuina och nyktra själv-uppskattningen i alla dess beståndsdelar och i 

alla dess detaljer, bjuder du in den Suveräna Integralens nya beteenden. Dessa är alla tecken 

på äkta förlåtelse. De är inte skenheliga, över-emotionella kapitulationer hos en skuld-driven 

anhängare som genomför förlåtelsens ritual som en maskin. Apati, blindhet, eller total 

hängivenhet till Pengar-Makt Nätverket, det är samma sak, när det gäller att få tillgång till den 

Suveräna Integralens tillstånd. Du kommer att bli utestängd. Förlåtelsen är den aktiva formeln 

för själv-uppskattning av din nuvarande situation och för att tillämpa nya beteenden som är i 

resonans med den Suveräna Integralen. 

Titta på ditt liv varje sekund och se om du fungerar inom MSS eller tyst och stilla håller på att 

klippa de band som binder dig. Om du känner att dina beteenden återspeglar ett tillstånd av 

enhet, jämlikhet och ärlighet, då är du i resonans med den Suveräna Integralen. 

_________________ 

 

Fråga 17 från Project Camelot: Anser du att du är en tidsresenär, som har återvänt för att 

hjälpa planeten genom den här övergången? Kan du se några andra stora lärare eller 

världsgestalter ur detta perspektiv? 

Svar 17 från James: Liksom alla andra som är förkroppsligade i ett mänskligt instrument, 

som lever i dessa tider, är jag både mitt suveräna Jag och jag är Första Källan. Jag är mer 

medveten om detta tillstånd än vissa andra, men det är den enda skillnaden. Jag är en av dem 

som har exponerats för livet utanför fängelset. Jag har återvänt, inte med beskrivningar av den 

"andra sidan", utan med kodade arbeten, tekniker, och system för beteenden, som kan hjälpa 

människor att anpassa sig till sitt övernaturliga Själv, och med större lätthet gå in i den nya 

eran av transparens och expansion. 

_________________  

 

Fråga 18 från Project Camelot: Vår filosofi är, att det klokaste är att gömma sig i öppen 

dager ... eller, med andra ord, den bästa platsen att dölja sig på är att vara helt synlig. Du har 

valt att förbli dold och i stort sett anonym. Kan du förklara den filosofi som ligger bakom 

detta, din erfarenhet av PTB (Powers that Be, Makthavarna), och deras övervakning av dig 

och ditt arbete, och vilka omständigheter skulle kunna motivera dig till att träda fram som 

person i framtiden? 

Svar 18 från James: Min anonymitet är inte ett uttryck för att jag gömmer mig för 

Makthavarna. Jag är en oändlig varelse, precis som du och alla andra. Mitt motiv till att vara 

anonym är min önskan att låta arbetena tala för sig själv, utan att vara ett hantverk knutet till 

en person eller en image, eftersom jag inte är en image eller person. Dessutom vet 

makthavarna vem jag är och hur man kan hittar mig om de någonsin skulle få för sig att göra 

det. 

Min roll, hur enkelspårig den än kan tyckas, är att återinföra den Suveräna Integralen till 

mänskligheten. Det är ett kodat begrepp med många, många lager knutna till sig. Vissa 

personer kommer omedelbart att komma i samklang med det som begreppet står för, utan att 

egentligen veta varför eller vad de två orden betyder. Även om det presenterades för tio år 
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sedan på webbsidan WingMakers.com, avslöjades det bara till en viss nivå. Nu, genom den 

här kommunikationen, och de som kommer att följa, har ett nytt lager av dess innebörd 

uppdagats. 

Den Suveräna Integralen är den transparanta, expanderade Varelsen, unikt anpassad för den 

era vi har börjat komma in i. Den är den portal, genom vilken den enskilde kan uppleva Första 

Källan i villkorslös enhet, jämlikhet och ärlighet. Den är inte själen eller anden. Den är inte 

Gud. Den är inte ansluten till Gud-Ande-Själ Komplexet. Den är utanför den här 

konstruktionen av det Mänskliga Sinnets System. Och det är just därför, som det kan vara en 

utmaning att förstå vad den Suveräna Integralen är, och varför det krävs avsevärd förberedelse 

för att uppleva dess enastående kvaliteter och dimensionella uttryck. 

Den Suveräna Integralen finns utanför fängelset, men trots detta, på grund av sin oändliga 

natur, omfattar den fängelset. Som en omfamnande del av den mänskliga kroppen, är den lika 

nära som ditt andetag och cirkulerar inom ditt mänskliga instrument, men ändå förblir den i 

sin egen kvantexistens i tomhet och stillhet. Jag vet att beskrivningen av tomhet verkar 

otillräcklig och för vissa litet skrämmande, men den tomhet jag talar om är helt enkelt att den 

är tom på illusioner - bedrägerierna och separationerna inom det Mänskliga Sinnets System. 

Avslutningsvis, eftersom detta var din sista fråga, vill jag tillägga att jag inser att mina svar på 

den här uppsättningen frågor hos vissa människor kan förorsaka en känsla av att vara vilse - 

kanske inte till en början, men efter några dagar och veckor kanske du kommer till det stadiet 

i din process. Jag kan försäkra dig, att detta är normalt. Den här känslan av att vara vilse är en 

följd av att släppa taget om de saker som binder dig till ditt Mänskliga Sinnes System. Något 

som klipper av de band som binder dig, som hävdar att den övertygelse som du burit på i 

mängder av liv grundats på program av bedrägeri, är mycket svårt att acceptera utan en känsla 

av förlust eller en känsla av att vara vilse. 

Allt jag kan säga är att för vissa av er, när ni känner att ni har gått vilse - när ni känner er 

obekväma i varje tanke och känsla - då är ni som närmast att bli hittade. Låt det här 

igenkännandet trösta er. Den Suveräna Integralens insikter kommer i vågor för de flesta 

människor, det är som lager som skalas av, ett i taget, och gradvis ges den fulla insikten, men 

när detta förverkligande kommer att inträffa för var och en av er är en sak, som det är bäst att 

lämna i mysteriet. Du kommer inte att få veta när det inträffar, men i den nya eran är 

förutsättningarna gynnsamma och processen sker snabbare med förberedelser som 

KvantPausen. 

Jag ber dig ha tålamod med din process. Inom Lyricus kallar vi den här processen för 

UrsprungsPunkten för när den inträffar upplever du dig själv utanför det Mänskliga Sinnets 

System och du känner att ditt Jag har återvänt till sitt ursprung. Men naturligtvis har det aldrig 

lämnat, det känns bara som ett återvändande när du transformerar eller går över från det 

Mänskliga Sinnets System till den Suveräna Integralen och den här känslan av att vända åter 

varar bara bråkdelen av en sekund tills sanningen är helt återfunnen. 

För de av er som har följt arbetena på WingMakers.com, Lyricus.org och EventTemples.com 

kanske undrar varför mina svar är så direkta och kommer från en annorlunda geometri än i 
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mina tidigare arbeten. Det finns flera skäl: Ett är att vi befinner oss i en ny tid, att en era som 

präglas av transparens, öppenhet och expansion är på ingång och den krockar med Elitens 

dagordning. Ett annat skäl är, att de frågor som Kerry och Bill ställt aldrig tidigare har ställts 

till mig i ett offentligt forum, så därför blir resultatet, att du hör en del av detta material för 

första gången. Och slutligen, som en del i mitt personliga åtagande att avslöja nästa nivå av 

den Suveräna Integralen, är det nödvändigt att skala bort några av de överbryggande rundade 

kanterna, vilka infördes i begreppets ursprungliga version. 

Var och en av er måste ställa sig frågan: Vem skulle jag vara om mästare, eller Gud, eller 

Ljuset, eller en utomjordisk frälsare inte existerade? Vad skulle jag göra, om jag var alla dessa 

i min värld? Det är dags att du tar ansvar för dig själv. Att resa dig upp och förkroppsliga den 

du är i enhet, jämlikhet och ärlighet, därför du kan inte stå bakom en Överlägsen Varelse eller 

Mästare och sanningsenligt uttrycka den Suveräna Integralens medvetandetillstånd. 

Slutsatsen blir att hela detta imperium av bedrägeri, det jag hänvisat till som ett fängelse, var 

tvunget att skapas för att kunna förslava människorna, utan att de visste om att de var 

förslavade. Och allt arbete som har utförts sedan Anu´s första förslavande av mänskligheten 

har varit bedrägligt, eftersom människorna aldrig skulle ha gått på det, om det inte vore på det 

sättet, och Anu och Eliten visste att det var ett faktum. Första Källan aktiverar sig på nytt 

inom den mänskliga familjen, du kan ha glömskans tillstånd, men den glömmer inte. Du har 

inte glömt. 

 

Adendum 

De tidigare 18 svaren var de som James ursprungligen gav. Men dessa svar ledde till 

ytterligare frågor och James blev tillfrågad om han kunde tänka sig att besvara några 

klargörande följdfrågor. Så här följer ytterligare åtta svar. 

 

 

Fråga 19 från Project Camelot: Vem var Anu och vad var hans  

syfte, och varför? 

Svar 19 från James: På grund av sina överlägsna förmågor och manipulativa sinne 

avancerade Anu till Kung inom Anunnaki, vilket gav honom rangen som ”Frälsare” hos sin 

ras, vilket han började se som sin naturliga födslorätt inom sin skapelses dimensioner. Med 

nästan alla mänskliga definitioner är Anu Gud. 

Anu´s syfte är mångfasetterat och svårt att precisera, eftersom det faktiskt beror på vilka 

tidrymd- koordinater man gör sina bedömningar från. Inom en koordinat kan man säga att 

hans relativa genialitet gav honom ett visst mått av Gudomlighet, och ändå, inom en annan 

koordinat skulle man kunna säga att han var Satan, och sanningen är, att han är både och, 

återigen enligt mänskliga definitioner. 
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Bland de interdimensionella existensplan där väsen eller varelser existerar som individuella 

uttryck för Första Källan, finns det raser av varelser som existerar inom olika vibratoriska 

tätheter. Det finns mängder av olika raser, och precis som i Naturen finns det en naturlig 

urvalsprocess, som avgör vilka arter som kommer att uppnå en dominerande ställning bland 

de olika raserna. Anunnaki är den ras av varelser, som steg till en framträdande position inom 

de interdimensionella planen, och det var deras kung, Anu, som förutsåg den process som 

skulle slunga upp honom till Gudomlighet. Den här historien berättas på ett hundratal olika 

sätt inom olika mytologier, men Anu dyrkades som Gud på den här planeten av dem som är 

ärliga, och ändå omedvetna om Gudsbegreppets ursprung. 

Anu´s syfte, vad avser mänskligheten, var att skapa en fysiskt manifesterad ras av varelser 

som han kunde kontrollera. Det var hans skaparimpuls som ledde honom till att utöva sitt 

Gudaskap och att bli dyrkad av sin skapelse. Men han visste att detta bara kunde hända, om 

han kunde förslava mänsklighetens sanna natur inom ett mänskligt instrument, som utrustades 

med det Mänskliga Sinnets System och dess olika underordnade system. 

Impulsen att bli en Skapar-Gud var en aspekt av Anu: s ytterst begåvade sinne, vilket var ett 

resultat av hans genetiska inkodning, eftersom han kunde tänka ut det här utifrån kravet på att 

rädda sin ras och civilisation. Det var ur denna nödvändighetens kittel som han började 

föreställa sig hur han skulle skapa en arbetande ras på Jorden. Det var bara ett tiotal tusen år 

efter Anunnaki´s inledande experiment i mänsklig genetik, när den mänskliga rasen var väl på 

gång, som det mänskliga uttrycket började bli en av de huvudsakliga besattheterna hos andra 

interdimensionella raser. 

Den här besattheten skapade de olika mytologierna om utomjordingar som bodde på andra 

planeter precis som människor och använde rymdfarkoster för att besöka Jorden - några 

välvilliga, några inte så vänliga. Men som jag nämnde tidigare, i fråga om täthetsgrad och 

manifesterat förkroppsligande är den mänskliga rasen faktiskt den enda livsform av sitt slag i 

hela universum, och detta beror på Anu s försöksverksamhet med att utforma mänskliga 

instrument, som skulle kunna förslavas av det Mänskliga Sinnets System. 

Anu var en mästare i att observera. Han förstod essensen hos varelser, och denna förståelse 

använde han för att manipulera. Han visste att alla varelser i grund och botten var inkodade 

för att tjäna. Denna naturliga dragning till att tjäna enheten finns inom den Suveräna 

Integralen hos alla varelser. Men, som Anu insåg var denna medfödda längtan att tjäna också 

en svaghet som kunde utnyttjas - utnyttjas i den betydelsen att varelser kan manipuleras in i 

förtryck, utan att de vet om det. 

Mytologin om att guld skulle vara anledningen till att Anu skapande hela detta 

skapelsesystem är bara ett ytligt motiv. Det var en mycket bredare agenda som Anu strävade 

mot: det var, att vara Gud inför alla varelser - interdimensionella och dimensionella 

(mänskliga) - och gripa makten för att kontrollera ödet för en planet, ras, grupp eller individ, 

den makt som är skänkt till den som skapat systemet. Anu trodde på, eller kanske 

rationaliserade han, att han endast försåg mänskligheten och interdimensionella varelser med 

möjligheten att uppfylla sin önskan att tjäna Gud. 
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Som svar på din fråga, varför Anu gjorde detta? Det var helt enkelt makt, men inte makt 

såsom vi kanske tänker oss den, makten hos ett företags VD eller en President i ett land. Nej, 

det här var en makt som var långtgående och inkluderade hela raser och planeter, men inte ens 

detta var orsaken. Motiveringen var mer subtil: det var för att förslava den Suveräna 

Integralens medvetande, i vetskapen om att den var starkare, mer intelligent, och mer 

medveten än till och med Anu. Detta var Anu´s sanna motiv - att kontrollera det som var 

större än han själv. Det är en ofattbar makt i vår mänskliga domän, och när väl denna makt 

hade uppnåtts skapade den en önskan efter mer makt, och därför, mer sofistikerade 

kontrollsystem. 

Det är dessa kontrollsystem, "staplade" ett ovanpå det andra, som i slutändan bromsade ner 

uppfattningen av tid, och, på sätt och vis, gjorde det möjligt för Anu att arbeta i en helt annan 

tid. Denna skillnad i tid gjort det möjligt för honom att ligga före andra raser och kontrollera 

utflödet av händelser likt en kosmisk marionett-mästare. Andra raser var då missgynnade 

eftersom de blev mottagare av händelser och inte skapare av dem. De låg efter i skapar-

flödet, alltid kämpande för att hänga med och förstå, samtidigt som Anu på sätt och vis var 

tusentals mil före och räknade ut sina drag, vilka andra raser skulle komma att stöta på i en 

helt annan tid. 

_________________ 

Fråga 20 från Project Camelot: Om WingMakers är den Centrala Rasen och den Centrala 

Rasen är de skapande gudarna eller Elohim, är då RA Materialet och de följande 

kanaliseringarna av till exempel Wynn Free och andra som säger att de kanaliserar Elohim, 

vilseledda som en del av GASK eller kanaliserar de verkligen WingMakers eller Första 

Källan? 

Svar 20 från James: Låt mig besvara din fråga med en analogi. Låt oss säga att jag tog dig 

med in i ett rum som var helt mörkt - inte en enda foton fanns i det här rummet, men jag var 

medveten om, att det fanns en ljusdimmer inne i rummet och jag visste av erfarenhet var den 

fanns. När jag vred på dimmern skickade den ut ljusfotoner från en punktkälla in i rummet, 

som fokuserades med en precision som jag kontrollerade. Om jag vred upp dimmern ökade 

antalet fotoner så pass mycket, att du kunde börja skönja föremålen i rummet, först mycket 

vagt, men inte desto mindre kunde du se, att rummet inte var ett svart tomrum, utan snarare 

bestod det av föremål som fanns i rummet, även om du ännu inte visste vad föremålen var för 

något. 

Om jag nu fokuserade fotonsändaren på ett visst föremål, och vred upp dimmern tillräckligt 

högt, skulle du se att det var den mänskliga själen. Om jag vred upp dimmern ännu mer och 

spred ut fotoner i ett större mönster, skulle du se Gud-Ande komplexet fylla på den mänskliga 

själen som ett cirkulerande system. Om jag fortsatte med att vrida upp dimmern och släppte ut 

fler fotoner in i rummet, skulle du se att det fanns föremål långt bort i en avlägsen bakgrund, 

bakom Gud-Ande-Själ Komplexet, trots att de här föremålen var ännu mer vagt belysta och 

mystiska i sina uttryck. 
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De objekt som stå där bakom, så vagt belysta att de förblir okända, är den Suveräna Integralen 

och dess kollektiva uttryck: Första Källan. Gud-Ande-Själ Komplexet (GASK) existerar i det 

här rummet och är det första objekt som blir belyst av ljuset. I det svaga ljuset från några få 

tusen fotoner blir GASK föremål för tolkning av tusentals, om inte miljontals, andliga 

utforskare. Ingen ser det tydligt nog för att definitivt definiera det, och därför fortgår 

tolkningarna från en era till nästa. 

Om jag vände fotonsändaren mot objekten längre bort och vred upp dimmern, skulle 

åskådaren nu uppfatta att den Suveräna Integralen inte hänger samman med Gud-Ande-Själ 

Komplexet, och att GASK är något som faktiskt förtrycker eller fördunklar åsynen av den 

Suveräna Integralen. Det är omöjligt att sätta ljuset på den Suveräna Integralen utan att också 

lysa upp dess förtryckare, GASK, men det innebär inte, att de som överför GASK är 

vilseledda eller falska. Det betyder bara att i den Suveräna Integralens djupare verklighet visar 

sig GASK vara en form av förtryck och är över huvud taget inte ansluten till vare sig den 

Suveräna Integralen eller till Första Källan. 

Det byggs broar från GASK till den Suveräna Integralen därför att det finns individer som är 

medvetna om den Suveräna Integralens tillstånd på en omedveten nivå, och de bygger broar 

från GASK till denna djupare verklighet, omedvetna om var deras bro slutgiltigt landar. 

Nu över till din speciella fråga. De som kanaliserar är inte medvetna om från vilken speciell 

källa deras information kommer. Kanalisering är ett inlägg från det Mänskliga Sinnets System 

och dess ursprungliga källa kan vara okänd, hemlig, eller räknas som falsk. Den kommer inte 

från den Suveräna Integralens tillstånd, inte heller Första Källans, eftersom den här 

informationen inte skulle kunna överföras i ord eller bilder. När du än ser ord och bilder, ska 

du veta att de uppkommer inom MSS, och, ja, det inkluderar även dessa ord. 

De som försöker bygga broar från MSS till den Suveräna Integralens tillstånd har inget annat 

val än att använda ord, ljud, tekniker, teknologier och bilder för att inspirera människor att ta 

till sig denna nya era av transparens och expansion. Eftersom dessa "broar" uttrycks med 

verktyg från MSS, även när man försöker avslöja de "djupare föremålen i rummet”, kan de 

bara avslöja den allmänna formen och konturen. Detta är helt och hållet en del i 

övergångsprocessen, men som jag alltid sagt, var beredd på att förkasta dina övertygelser - se 

dem som engångsmaterial - de tillhör inte den Suveräna Integralen, därför att tron kommer 

från sinnet och endast från sinnet. 

_________________ 

Fråga 21 från Project Camelot: Fastän du säger att det inte finns någon uppstigning 

(ascension) i dess traditionella bemärkelse, så säger du dock att vi är på väg in i en era av 

transparens och expansion, där krafterna i det Kollektiva Systemet sviker ... och där den 

Suveräna Integralens medvetande blir mer tillgängligt. 

Vad är det som orsakar den här förändringen i tidsåldern ... där vi har, som du säger, nått 

pyramidens topp vad gäller manifesterat liv? På sätt och vis, om MSS är en labyrint eller 

matris av bedrägeri som sträcker sig över hela universum eller multiversum ..., som också kan 
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kallas ett Spel (a Game), då är i grund och botten självförverkligandet av vår sanna natur som 

en Suverän Integral eller Första Källa som att kliva ut ur spelet / matrisen, vilket resulterar i 

”game over” eller enhet? 

Svar 21 från James: Uppstigning (Ascension)är inte en individuell process, eftersom 

individen inte är skild från sin innersta essens, inte heller krävs det någon mellanhand för att 

åter bli bekant med denna essens, som jag under hela den här intervjun har kallat den 

Suveräna Integralen. Vad individen verkligen behöver är att bli befriad från påhittet med det 

Mänskliga Sinnets System, och det enda som krävs för detta är den framväxande 

medvetenheten som föds och upprätthålls under KvantPausen eller dess motsvarighet. 

Orsaken bakom transparensens och expansionens era är mångfacetterad, men låt mig tala om 

dess syfte innan jag antyder dess orsak, eftersom de alltid relaterar till varandra. 

Syftet med den här nya eran är överföringen av kunskap vad gäller den Suveräna Integralen, 

så att mänskligheten - genom att uttrycka sitt autentiska, äkta jag - kan börja leva i linje med 

den Suveräna Integralen här på Jorden. Med andra ord, de bedrägerier som envist har levt 

kvar i den här världen, systemen med mörkläggning, kommer gradvis att lösas upp och 

allteftersom denna långa process framskrider, parallellt med den individuella 

kunskapsöverföringen, kan Första Källan bebo de dimensionella världarna för Första Gången. 

Det här har i olika andliga texter beskrivits som "Himmelriket på Jorden". Inom Lyricus 

hänvisar vi till detta som Den Stora Portalen, och även om den exakta innebörden kan vara 

annorlunda så är den generella händelsen densamma. 

Vad gäller dess orsak så är transparensens och expansionens era ett resultat av den Suveräna 

Integralens naturliga närvaro; av välvilliga interdimensionella Varelser; av transformationen 

av Jorden/Naturen i termer av tidrymd; och portalen in i de interdimensionella världarna 

vilken har öppnats upp under de senaste tio åren. Låt mig ta dessa en i taget: 

Den Suveräna Integralen existerar här och nu, en oändlig Varelse dold i vad vissa skulle kalla 

det ändliga, mänskliga kropp-sinne systemet eller det mänskliga instrumentet. Inom den här 

närvaron, KvantNärvaron, finns det en förbindelse på kvantnivå mellan alla livsuttryck, och 

det är genom den här förbindelsen som transformation – av det hela - är möjlig. Allteftersom 

fler individuella uttryck anpassar sig till Första Källan, och tillägnar sitt själv-uttryck som ett 

utflöde från den Suveräna Integralen, överförs denna nya medvetenhet och förmåga till allt 

liv. Med andra ord, KvantNärvaron sänder ut, och när den sänder ut omvandlar den helheten. 

Naturligtvis är det här en process och tar eoner av tid, men den närmar sig nu en kritisk massa 

inom Jord, Natur och mänsklighet. 

Att jämföra med detta är användningen av det Genetiska ManipulationsSystemet (GMS) av 

andra interdimensionella väsen som, till skillnad från Anu, har ett välvilligt syfte. Kom ihåg 

att jag tidigare i intervjun sa att GMS är ett öppet system, och det var av den anledningen som 

andra interdimensionella varelser var så intresserade av mänskligheten. De varelser som 

kallas De Grå är bara ett exempel. Inom det kända multiversum är det mänskliga instrumentet 
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unikt, och det är av den orsaken, som andra raser har en sådan fixering vid dess kvalitéer och 

förmågor. 

De här interdimensionella raserna använder rymdskepp som medel för att passera 

vibrationsdomäner. Med andra ord är det inte rymden, såsom vi tänker oss rymd, som de 

genomkorsar, utan snarare använder de sina rymdskepp för att passera vibrationstätheter. Om 

de stannar längre perioder i vår vibrationsdomän, kommer de att manifesteras och bli synliga 

för våra sinnen, och om de är manifesterade under alltför långa tidsperioder, kommer de inte 

att kunna återvända till sin dimension. Det här beror på våra gravitationsfält och på de subtila 

skillnader som finns mellan de två existensdomänerna. 

Vissa av dessa interdimensionella varelser, de som har blivit materialiserade, har flyttat in i 

underjordiska baser, eller i vissa fall har de transformerat sina fysiska kroppar, så att de 

relativt väl kan smälta in i det mänskliga samhället. 

Nyfikenhet på människans villkor är den huvudsakliga anledningen till att UFOs och 

utomjordiskt inflytande och samverkan finns. Mänskligheten har undersökts och utretts som 

ingen annan art, och Anu var mycket tydlig med att, fastän andra raser kunde få undersöka så 

fick de inte påverka. Emellertid fanns det vissa varelser som inte var Anu tack skyldig, och 

som verkade oberoende av Anunnaki och deras allierade, och här syftar jag direkt på 

WingMakers. 

GMS (det Genetiska ManipulationsSystemet) är anslutet till den omedvetna regionen inom 

det Mänskliga Sinnets System. Således, om en ändring vis-á-vis GMS utförs hos en bråkdel 

av en procent av människorna, överförs den till den mänskliga familjen genom det omedvetna 

eller det Genetiska Sinnet. Att förklara historien om hur WingMakers använt GMS för att 

öppna portaler mellan den mänskliga domänen och de interdimensionella domänerna skulle 

kräva mer tid än vad jag har inom ramen för den här intervjun. Men låt mig bara säga, att 

WingMakers anpassade vissa inplantat inom GMS för att göra det möjligt för vissa individer 

inom den mänskliga familjen att åter göra den mänskliga själen förståelig, och i vissa fall, 

erfara den befriad från intryck från GASK 

Jorden/Naturen genomgår sin egen transformation, stimulerad genom dess resonans med nya 

rymdenergier, och sitt eget uppvaknande som en följd av människans villkor. Jorden/Naturen 

är väl medveten om det mänskliga inflytandet på sina domäner, och denna påverkan har 

stimulerat dess försvar eller strategier för fortsatt existens. Kanske är det svårt att förstå att 

Jorden/Naturen är medveten om det Mänskliga Sinnets System, när vi själva i stor 

utsträckning är omedvetna om vår situation, men det är sant. Jorden/Naturen inser att 

mänskligheten måste vakna upp till sin sanna essens, eller också kommer Jordens/Naturens 

öde att bli att leva förslavad under dem som själva är förslavade. 

Beträffande de portaler som öppnades mellan den mänskliga dimensionen och de 

interdimensionella världarna, skedde detta första gången år 1998. De här portalerna var 

avslöjande exempel på hur Anu hade vilselett i det närmaste alla varelser genom att skapa 

mellanliggande domäner som var konstruerade som program inom program inom program, 

med syftet att placera Anu som allas Gud. 
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Under historiens gång finner vi alla dessa redogörelser om personer som reser inom Himlarna 

och möter änglar och mästare. Dessa redogörelser finns i en sådan mängd att det verkar som 

om det nästan vore vanligt. Det är det inte. Innan portalerna öppnades 1998, var de som reste 

inom Himlarna påverkade av världar inom sinnets (det mentalas) och/eller det astralas 

domäner. Transparensens och expansionens era inleddes 1998 och kommer att fortsätta i det 

oändliga in i den enorma framtid som väntar mänskligheten och dess interdimensionella 

allierade. 

_________________ 

Fråga 22 från Project Camelot: På sätt och vis, är väl det här begreppet ingenting annat än 

upplysning (enlightenment), som det kallas mer traditionellt. Det direkta förverkligandet av 

vår gudom eller gudomlighet är ett begrepp, som är väl känt inom Österländsk filosofi ... och 

det är även erkännandet att vi är, alltid har varit och alltid kommer att vara ... Gud eller Första 

Källan. 

Svar 22 från James: Anu kodade in i människan en strävan efter att söka upplysning, och 

samtidigt skapade han Gud-Ande-Själ Komplexet för att delvis tillfredsställa sökandet. Jag 

säger "delvis", eftersom för de flesta människor börjar sökandet längs en väg, men flyttar 

sedan över till en ny, och en ny, och en ny. Under en livstid, har den genomsnittliga personen 

sökt igenom ett dussintal religiösa, vetenskapliga, ockulta och andliga vägar, och ändå 

fortsätter deras sökande. Det här beror på, att det program som är inkodat i människorna och 

förstärkt av MSS, stimulerar sökandet efter Gud-Ande-Själ utanför individen, även när den 

aktuella undervisningen förklarar att "Himmelriket finns inom dig." 

Om du var mänsklighetens skapare och ville hemlighålla den enda sak, som skulle ge svar på 

alla frågor som hör samman med Jaget, och göra allt sökande efter sanning föråldrad, var 

skulle du då dölja denna fantastiska hemlighet? Om du var klok, skulle du placera den rakt 

framför alla, men också i din skapelse placera en omättlig lust att söka efter sanningen i 

böcker, föreläsningar, hos andligt lärda, helgon, profeter, visa män, andliga tekniker, 

shamaner, häxor, antika texter, kyrkor, synagogor, moskéer, ashrams, hemsidor, och ett 

hundratal andra platser. Det är så man döljer svaret på allting inför alla, och det är exakt vad 

Anu gjorde. 

Det Österlänska begreppet med Direkt-Uppenbarelse eller Själv-Förverkligande eller Guds-

Förverkligande är en del av det brobygge jag nämnde om tidigare i fråga 20, men det är, med 

få undantag, fortfarande förknippat med förverkligandet av Gud-Ande-Själ Komplexet via 

sinnet. Det finns några få som har sett en glimt av den Suveräna Integralens tillstånd, men de 

utgör en mycket liten procent. Till viss del beror denna magra procentandel på den 

klosterverksamhet som råder inom den andliga hierarkin på den Österlänska vägen och deras 

benägenhet att hålla distans mellan lärare och elev. 

De som har tillgång till den Suveräna Integralens tillstånd, kan upprepa sin förmåga när de så 

vill. De har tillgång till de interdimensionella världarna utanför MSS och dess underlydande 

system av förtryck. De förstår hur man ger bränsle till tillgången av den Suveräna Integralens 
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tillstånd, och omvänt, hur man svälter ut den förtryckande strukturen. De utgör ett ytterst litet 

antal mänskliga varelser. 

Om du läser Cosmic Consciousness (Kosmiskt Medvetande) av Richard Maurice Bucke, så 

ger han en redovisning över några av våra största andliga upptäcktsresande genom historien, 

han ger detaljer om hur de genomsyras av ett mystiskt, icke-fysiskt ljus och en klar känsla av 

förening med allt liv. I nästan alla beskrivna fall var erfarenheten av kosmiskt medvetande en 

plötslig, oförklarlig och djup känsla av enhet med universum, en känsla som varade i flera 

dagar och som positivt påverkade dem under resten av livet. De flesta som upplevt detta 

kosmiska medvetande kände, att de hade blivit en "kanal" för den här energin genom att 

skriva, genom sin konst och sitt livsverk. 

Men dessa händelser är inte upprepbara. De som upplevt dem kan inte glida in i de himmelska 

domänerna med vilja, inte heller har de en tydlig kunskap om vad som är verkligt och vad 

som förblir villfarelse. Det här beror inte på, att det är något fel på dessa mänsklighetens 

föregångare. Jag påstår bara att det är en annorlunda upplevelse, och från mitt perspektiv är 

det en upplevelse inom MSS. 

Första Källan är inte Gud, inte enligt människornas förståelse av vad Gud är. Gud, som ett 

väsen, oberoende av dig eller mig, finns inte - fastän det har funnits de (t.ex. Anu) som ansåg 

sig vara Gud och utgav sig för att vara det. Första Källan är kollektivet av Suveräna Integraler 

inom hela multiversum, och det som binder dem samman är Källans Intelligens. Hela GASK, 

som det utformades av Anu, designades efter den här verkligheten: 

• Gud = Första Källa  

• Ande = Källans Intelligens  

• Själ = Suveräna Integralen 

Men de här begreppen är inte samma sak. Om man säger, "Jag är självförverkligad och därför 

upplyst”, är de upplysta av GASK? Eller är de en som upplever medvetandet hos den 

Suveräna Integralens tillstånd, bortom MSS? Om det är det senare, hittar du dem inte på 

bokturnéer, inte heller ger de föreläsningar, startar skolor eller ashrams, talar i 

föreläsningskretsar, skapar en andlig väg, ger healing för pengar, slår mynt av sin erfarenhet, 

eller hävdar att de har speciella krafter som andra saknar. 

Anu ville försäkra sig om att andliga och religiösa sökare skulle fångas upp i de himlar som 

han skapat. Detta är anledningen till att sökandet utanför sig själv är så kraftfullt inkodat, 

varför vi känner denna uppdelning mellan kropp och själ, och mellan själen och Gud; varför 

vi så ihärdigt klamrar oss fast vid de utspädda och försvagade versionerna av Första Källan, 

Källans Intelligens och Suveräna Integralen som återfinns inom Gud-Ande-Själ Komplexet; 

varför våra tankar och böner, så fyllda av hopp, talar till någon som är maskerad till Första 

Källan, någon som inte är ett och jämlik med oss själva. 

Bränslet till vårt MSS är ilska, girighet, besvikelse, irritation, skuld, rädsla, förbittring, och 

andra så kallade negativa känslor, till stor utsträckning orsakade av vår brist på förståelse för 

att vi alla är en och jämlika, och att den sanningen är livets grund. De som har vågat sig ut i 
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den Suveräna Integralens klara vatten har ett ansvar att dela med sig av arbetet med att 

avlägsna masker och bedrägerier; - dessa som lever i världen men inte är av den, vilket 

innebär att de inte deltar i MSS:s bedrägerier. 

Den här processen är så enkel som att praktisera Kvant Pausen, de Sex Hjärtdygderna och att 

framhärda med detta till sista andetaget. Det finns ingen som ska ha betalt för detta. Det finns 

ingen mästare eller lärare. Det finns ingen skola eller yrkesmässig rangordning. Det finns 

ingen bok som måste läsas eller föredrag att lyssna på. Det är enkelt och lätt. Om du känner 

dig i harmoni med denna strategi, kan du pröva den och se om den känns naturlig för dig. Det 

kommer inte att finnas någon, som dömer dig om du bestämmer dig för att inte hålla igång 

den till ditt sista andetag ... ingen annan än du själv. 

_________________ 

Fråga 23 från Project Camelot: På vilket sätt är medvetenheten om sig själv som en Suverän 

Integral någonting annat än det självförverkligande som uppnås genom meditation och 

väckandet av Kundalini? Och vad gäller den andningsteknik du beskriver i ditt material, är 

inte den samma sak som alla andra tekniker som stimulerar resningen av Kundalini, 

sammankopplingen av chakras och så slutligen, upplysning? 

Svar 23 från James: Som du kanske redan har gissat från mina tidigare svar, så är den 

Suveräna Integralen det begreppsmässigt nya uttrycket för den mänskliga själen under 

transparensens och expansionens era. Denna epok kommer att förankras i erfarenheten av Den 

Stora Portalen, vilket är Första Källans medvetande - de Suveräna Integralerna förenade och 

medvetna om sig själva – medan de lever på Jorden. Det här är den era vars kustlinje vi precis 

har beträtt, och de verktyg, tekniker, mentala modeller och metoder från föregående tidsepok, 

ja, de är inte relevanta, precis som kulramen inte är relevant i datorernas tidsålder. 

Ja, jag är medveten om att jag är mycket rakt på sak här, men det är dags att tala klarspråk och 

sanningsenligt, utan allt för stor tanke på konsekvenserna och på hur människor kan komma 

att reagera. Se det på det här sättet, och jag hackar inte på Österlänsk andlighet, men du 

ställde frågan om Kundalini och jag svarar i enlighet därmed, men mitt svar är tillämpbart på 

alla traditionella metoder och mentala modeller, oavsett deras kulturella rötter. 

Kundalini är ett komplext system av energimanipulationer inom det mänskliga instrumentet, 

som kulminerar i sinnets upplysning. Det är ett system för uppstigning (ascension), där en 

lärare som vet hur man aktiverar Kundalini hjälper den studerande att samordna sina chakra 

eller energisystem. Nå, vad är energi? I den Suveräna Integralens dimensioner finns ingen 

energi. Där finns ingen energivariation. Där finns ingen yin/yang - energi. Energi är ett 

begrepp hos sinnet. Så ni som tillbringar ändlösa timmar och arbetar med energi, vart har det 

fört er? 

Energi existerar inom MSS. Den är verklig i den fysiska världen. Den är obestridligen en del 

av det mänskliga instrumentet, och ändå, den Suveräna Integralen är konstant, medveten, 

vaken, uppmärksam, levande, oändlig, och, hur underligt det än kan låta, den är inte energi. 

Den är inte av energi. Den behöver ingen energi. Det existerar inte på grund av energi. Innan 
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det fanns energi, fanns den Suveräna Integralen. Innan det fanns ett Mänskligt SinnesSystem, 

fanns den Suveräna Integralen. 

Du kanske säger: "Okej, men att praktisera Kundalini (eller någon annan legitim 

uppstigningsövning”) påskyndar väl min förmåga att förstå den Suveräna Integralen?" Och 

mitt svar skulle i det fallet bli ett otvetydigt " ja", men endast till den grad som du är villig att 

släppa vad du har lärt dig och skapa en ny Första Punkt som inte innebär separation eller 

komplexitet. När du en gång har investerat dig själv i en ”proffs -position”, uppnått din 

expertkompetens, håller på att bli lärare, riskerar du att bli fast i det betydelselösa och 

föråldrade, och detta kan bli som vinrankor som klänger sig fast på dig och begränsar din 

flexibilitet att flytta över till den nya epok, som vi nu går in i och har Vår Varelse i (have Our 

Being). 

Låt mig vara tydlig, om några tror att en mästare kan uttala ett speciellt ord för dem, som i 

fallet Deeksha (närstående Kundalini), och att detta speciella ord får dem att magnetiskt dras 

mot upplysning, de är vilseledda. Om några tror att de blir upplysta genom att läsa en speciell 

bok, de är vilseledda. Om några tror att de kan upprepa ett mantra och bli upplysta, de är 

vilseledda. 

Jag söker inte konfrontation här, men det enkla faktat är, att miljarder människor på den här 

planeten är vilseledda i sin utövning av andlighet, okultism, religion, och ja, även vetenskap. 

De praktiserar det, som de tror kommer att förflytta dem närmare sanningen, när de själva är 

sanningen, och när deras utövning bara skapar tjockare väggar mellan medvetenhet och 

sanning. Den era som präglas av transparens och expansionen handlar helt och hållet om att 

riva ner väggar. Det handlar inte om att ta till sig mer kunskap och information. 

Kvant-Pausen är inte besläktad med Kundalini eller det trossystem som omger den. I en 

hyllning till Gertrude Stein kan man säga att en andningsteknik, är en andningsteknik, är en 

andningsteknik, men det är inte min erfarenhet. Även om KvantPausen verkligen är en 

andningsteknik i sin kärna, är den också en metod för att lämna det mänskliga instrumentet 

och uppleva den Suveräna Integralens medvetandetillstånd. Detta beror på att andningen är 

motorvägen eller portalen ut ur det mänskliga instrumentet, om den utförs med den lämpliga 

Första Punkten. 

Kom ihåg att de astrala och mentala (mind) domänerna ligger inom det mänskliga 

instrumentet, så där är vi inte intresserade av att resa runt, eftersom de är kvar inom det 

Mänskliga Sinnets System, och därmed är illusoriska och missvisande. Kvant-Pausen är en 

metod eller process för att befria dig från det Mänskliga Sinnets System med insikt om att 

dina egna definitioner och identifieringar med kultur, familj, religion, andlighet, materiella 

ägodelar, pengar och syfte, har programmerats in och är i verkligheten inte den du är. 

Det här är en svår väg att acceptera för många människor, men detta är vad Kvant-Pausen är 

avsedd att uppnå. Det är andningen, som gjorts möjlig genom Naturen, som ger liv till det 

mänskliga instrumentet, och det är det mänskliga instrumentet som ger liv till den Suveräna 

Integralen inom den fysiskt manifesterade verkligheten på Jorden. Så andningen är länken och 

Kvant-Pausen gör att denna länk får näring, utvidgas, förstärks och görs stabil. 
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Det är också viktigt att förstå att allt jag lägger fram för personlig bedömning bör behandlas 

som en ram, inte som en fastställd teknik som skall följas till punkt och pricka. Var och en 

måste ta ansvar för att fastställa sin egen utforskade teknik, metod för expansion och  

nya sätt att bete sig för att lösgöra sig från MSS. Kvant-Pausen är ett ramverk, inte ett 

specifikt system. Via webben (en parallell till det Genetiska Sinnet) finns sätt att dela med sig 

av sina justeringar, tillägg, ändringar och nya tekniker, och jag uppmuntra människor att göra 

detta. 

En sista kommentar om tillämpningen av Kvant-Pausen. Den stora "wow"-upplevelsen är inte 

den fisk som du försöker fånga. Du försöker inte dra någonting till dig, du försöker inte att 

lära in någon ny information eller bli mer kunnig, du försöker inte flytta energi runt i din 

kropp, du försöker inte lämna kroppen och du försöker inte kommunicera med ditt högre jag 

eller Gud. Ditt syfte med att tillämpa Kvant-Pausen är att riva ner de murar, som skiljer dig 

från det medvetandetillstånd som du är, alltid kommer att vara och alltid har varit. 

Kvant-Pausen är utformad för att anpassa dig till transparensen och expansionen i den här 

eran, av vilken vi alla är en del. 

_________________ 

Fråga 24 från Project Camelot: Du säger att gamla tiders upplysning, som förknippas med 

upplevelser av Samadhi och liknande tillstånd av stora lärare, som Kristus, Buddha och andra 

upplevde, egentligen inte förde dem i verklig kontakt med deras sanna natur, utanför MSS, 

och därför undgick de inte MSS:s fängelse. De upplevde inte det tillstånd där de direkt erfor 

sin sanna natur som gud eller Första Källan…. 

Därför, vem var den medlem av den mänskliga familjen som verkligen uppnådde den här 

insikten? 

Svar 24 från James: De andliga mästare som blivit de symboliska ledarna för religiösa 

institutioner som Kristendomen och Buddhismen, för att nämna två, är bland mänsklighetens 

föregångare. De var de andliga utforskarna och aktivisterna i sin tid och kultur, och de var, 

och är djupt hängivna det andliga livet och influerar mänskligheten med sin svårförtjänade 

visdom. Under sin era kom de till de yttre murarna i fängelset (det Mänskliga Sinnets System) 

genom att bryta igenom många av de tidigare befästningarna och distraktionerna som höll fast 

deras medmänniskor. 

De var övertygade om sitt öde, sin plan, och de var exempel för sin tid. Deras motiv var rena 

och de förde in nya perspektiv på människans villkor som gjorde det möjligt att snabba upp 

färden i riktning mot den Suveräna Integralen. Men under Jesus och Buddhas tid var avståndet 

mellan den mänskliga varelsen och erfarenheten av den Suveräna Integralen oöverstiglig. Det 

mänskliga instrumentet var inte redo för denna samverkan och upplevelse. Men riktningen 

kunde läggas fast, huvudspåret kunde stakas ut och en översiktskarta kunde tas fram för 

senare generationer av andliga utforskare. 

Kom ihåg att vi alla är fasetter av den mänskliga erfarenheten och vi återvänder, livstid efter 

livstid och förnyar vår indoktrinering i det Mänskliga Sinnets System, men samtidigt 
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penetrerar en eller flera av oss en djupare region i vårt kollektiva fängelse, och återvänder för 

att skriva eller tala om det. Deras observationer och upplevelser blir en del av vårt Genetiska 

Sinne eller vårt omedvetna, och dessa kan ha djupgående och övergripande betydelse för vår 

art, eftersom den mänskliga familjen – var och en av oss - har tillgång till detta 

medvetandefält. 

Men de steg vi tar i riktning mot den Suveräna Integralen inom ramen för en enda livstid, är 

små, ibland omärkbara, De epoker vi lever i bestämmer vårt själv-uttryck, våra definitioner 

och övertygelser. Vi är alltid på väg mot nästa evolution, så som den bestämts av det 

Genetiska Sinnet, Jord / Natur-elementet  och de interdimensionella varelser som samverkar 

med mänskligheten. Bakom allt detta finns Första Källan, som mästerligt drar mänskligheten 

till sig, individ för individ. 

Mot denna bakgrund hoppas jag att det tydligt framgår att Jesus eller Buddha eller Lao Tzu 

eller Mohammed eller Saint Germaine eller någon annan mästare av sin tid, var vid den 

andliga fronten, djupt inne i det högre Sinnets territorium, vilket i sig är så enormt att det får 

det fysiska universat att verka som ett sandkorn. Ingången till de icke-polära världarna var då 

inte på långt när lika tillgänglig som den är i den här eran. Där fanns inga broar att passera 

över, inga portaler var öppna och fungerande; det var bokstavligen en vildmark utan stigar 

eller vägar. 

Och av dessa andliga utforskare, så stora som de var, så djupt som de reste in i de Himmelska 

världarna, var det få som berörde den verkliga essensen i vår högsta natur – under den livstid 

då de blev identifierade med en religion eller en andlig väg. Parallellen till det här finns även 

inom vetenskapen. Titta på Newton, den största vetenskapliga utforskaren under sin era, och 

nu, i dag vet vi, att hans grundsatser var djupt felaktiga. Var han vilseledd? Nej, under sin tid 

verkade han på den högsta nivån baserad på det Genetiska Sinnet. Redan nu, i vår tid, 

ifrågasätts Einsteins bidrag av 20-hundratalets fysiker och kosmologer. 

Precis som vetenskapen ständigt omdefinierar universum, omdefinierar andliga utforskare 

ständigt Gud-Ande-Själ Komplexet. Kunskapslagren är i båda fallen i det närmaste oändliga, 

och i sin kärna har de matematiska motsvarigheter på en nivå som mänskligheten ännu inte 

ens kan föreställa sig, än mindre upptäcka. Så alla antydningar om att jag uppfattar 

prestationerna och bidragen från mänsklighetens andliga eller vetenskapliga utforskare som 

bristfälliga eller bedrägliga, är bara ett resultat av att inte förstå det större tidssammanhanget 

och djupet på den "lök" vi kollektivt "skalar av" - både inom vetenskapliga och andliga 

dimensioner. 

_________________ 

Fråga 25 från Project Camelot: Och hur skiljer sig den här insikten från vad Buddha, Jesus 

eller andra allmänt erkända ”mästare" inom människosläktet uppnådde? Är det inte att säga 

att man är en Suverän Integral och därför Första Källan, samma sak som att säga att man är 

Gud och upplyst eller "ett”. 
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Svar 25 från James: Eftersom jag tidigare har svarat på den här frågan från en mer 

traditionell synvinkel kommer jag den här gången att belysa frågan från en ny vinkel. 

I din stillhet, meningslöshet och tomhet existerar allt. Men trots detta, är inte det här precis 

det, som människor fruktar allra mest? I ditt absoluta centrum av den du är, där tomheten 

finns, visst fruktar du det?  Kanske vore det riktigt att säga, att det här är ursprunget till själva 

rädslan. En ironi, tycker du inte, att den Suveräna Integralen, den som allra tydligast 

definierar dig, fruktas av dig. Varför tror du att det är så? Varför skulle du frukta det tomrum 

och den tomhet som är du? Varför skulle du vägra att se igenom ditt mänskliga instruments 

portal och uppfatta utan sinnets närvaro? 

Det är just därför som människor har blivit beroende av andlig propaganda. De fruktar den 

punkt av stillhet i vilken de existerar, eftersom de har programmerats genom sina MSS och 

accepterat det systemet som sanning: vad är tomheten – om inte enbart död och icke-existens. 

Alltså söker de efter det sköna, det harmoniska, efter andliga panoraman i högre världar, 

beskrivningarna om fred och kärlek, närvaro av änglaväsen, upplevelsen av enhet och 

skönhet, men de vill inte gå igenom tomhetens inkörsport för att komma dit, eftersom 

tomheten är sinnets död och icke-existens. Och sinnet är vad de har kommit att tro är dem 

själva. 

Jag påstår inte att Jesus eller Buddha inte äger denna insikt. Med största sannolikhet hade de 

den och har den. På ett sätt har var och en av oss denna insikt genom det Genetiska Sinnet, 

men ytterst få som har vandrat på den här planeten i mänsklig form har uppnått denna insikt 

byggd på erfarenhet och inte helt enkelt på abstraktioner i form av ord eller symboler från det 

Genetiska Sinnet. Jesus manifesterade sig på jorden för att lära människor i hans era att döden 

inte var verklig. Att Gud inte fanns där ute, utan inom individen – att varje individ hade lika 

stort värde; att den mänskliga rasen var ett offer för slaveri till PengaMaktens Nätverk, och 

innan mänskligheten skulle resa sig och uttrycka sitt sanna jag, sin andliga natur, skulle den 

förbli en marionett för dem med makt. Och så har det varit. 

Ända från början är insikten om den Suveräna Integralen en återspegling av den era i vilken vi 

lever. Som Första Varelser skapade de Suveräna ett sinne - en farkost i vilken separation 

kunde förekomma - och från det ögonblicket var individualiteten född. Under miljarders 

miljarder år, skapade Sinnets Suveräna det universum som vi känner till. De skapade det 

högre sinnets dimensioner, och den här sinnesskapelsen manifesterade gradvis skapelser med 

ett lägre sinne. Det var inom det lägre sinnets vibrationsfält som de Suveräna började förlora 

minnet av sin existens som Första Varelser. 

De skulle titta på skapelsens världar och undra: "Vem skapade detta universum? Vem ligger 

bakom den här magnifika och magiska världen? "Och ändå föll det De Suveräna aldrig in, att 

det var de som skapade universum och vars sanna återspegling är Naturen själv. Och så 

började De Suveräna att skapa en Gud - eller begreppet med en Högsta Varelse - som den som 

låg bakom skapelsen. Gud var skaparen av allt i Naturen över hela multiversum, och De 

Suveräna minskade i kraft, och även deras känsla av ansvar för Naturen minskade. 
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Begreppet med en Gud separerad från oss var således fött. Som Suveräna, uppdelade i raser 

av interdimensionella varelser, utvecklade de en i det närmaste oändlig mångfald skapelser. 

Av dessa skapelser är bara en ynka bråkdel känd av mänskligheten genom symboler och 

fragment av berättelser. Och de flesta av dessa, om de ens är ihågkomna, tror ingen på längre, 

eftersom det rationella sinnet har tömt de här berättelserna i mytologins papperskorg. Då 

uppenbarade sig Anu's förfäder, och med dem började skapandet av det mänskliga 

instrumentet. Även om det var klumpigt i jämförelse med dagens människor, så var inte desto 

mindre det här mänskliga instrumentet från den här eran briljant uttänkt. 

När Anu började skapa nästa evolution av det mänskliga instrumentet insåg han hur glömska 

De Suveräna var om sitt ursprung och att de hade överlämnat skapandet till en Högsta 

Varelse. De Suveräna som hade blivit de interdimensionella varelser som kallas Atlantiderna, 

var ett perfekt val till att bli kraftkällan i det mänskliga instrument som Anu höll på att skapa, 

eftersom Atlantiderna, trots deras andliga skicklighet, inte hade någon erfarenhet av 

bedrägeri. Och detta, kan jag tillägga, är ett tema värt att notera: de andligt inriktade är ofta de 

som är lättast att manipulera, på grund av deras medfödda känsla av tillit. 

Genom Anu´s knep förleddes Atlantiderna till att ikläda sig det mänskliga instrumentet, och 

De Suveräna blev människor. Men inte alla Atlantider togs till fånga och blev föremål för den 

process som ledde till mänskligt slaveri. Det fanns vissa som förutsåg utgången av det 

mänskliga projekt som Anu genomförde och de tog sin tillflykt till en dimensionell "ficka" på 

Jorden, djup inne i det som numera kallas för Atlanten. 

Det var dessa Atlantider som i mytologiska termer blev kända som Elohim eller De Lysande, 

och de är desamma som vi i dag känner som WingMakers. Dessa varelser har vaktat den 

mänskliga familjen sedan dess första fotspår på en tätnande planet kallad Jorden för miljoner 

år sedan. De har varit mänsklighetens välvilliga resurs, eftersom de är människor i alla 

avseenden, förutom att de inte har de MSS program och de system eller mänskliga instrument 

som distraherar och avleder De Suveräna inom det mänskliga instrumentet från att upptäcka 

att de är närvarande. 

Och hur är De Suveräna närvarande? I varje andetag som ger liv till det mänskliga 

instrumentet. Det är i andningen som De Suveräna´s närvaro uppenbarar sig Det finns ett 

talesätt inom Lyricus som säger: Om du inte är i din andning är du i ditt sinne. Man förstår att 

detta är ett abstrakt begrepp för det Mänskliga Sinnets System, men De Suveräna lever i 

gränslandet mellan livet och Naturen, vilket är andningen. 

WingMakers är inte guiderna, änglarna, de uppstigna mästarna, eller gudarna som finns inom 

dimensionerna i det Mänskliga Sinnets System. De lever inom det högre sinnets 

interdimensionella fält och likt kloka äldre till den mänskliga familjen förmedlar de Den 

Suveräna Integralens och Den Stora Portalens paradigmer. De inriktar sig enbart på dessa två 

paradigmer, därför att utifrån dessa kommer den Första Punkten som gör det möjligt för 

individen att lösa upp de program som döljer den ende, den jämlike, och den sanningsenlige 

från honom själv. 
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WingMakers myntade termen Suveräna Integralen för att koda in den innebörden att det som 

existerar inom ens andedräkts vägar är mer än en fysisk kropp komponerad av en krets 

känslor och tankar. De största andliga utforskarna insåg detta och har förstått att den 

mänskliga själen skulle omdefinieras i varje era, och även om det kunde verka som om själen 

förändrades, förblir den alltid den konstanta medvetenheten om såväl det oändliga och det 

ändliga, det verkliga och det overkliga. 

Man kan läsa den här intervjun och gå därifrån med en känsla av att en existentiell aura har 

placerats runt en. Att ens uppfattning om Gud, Ande, Själ och allt som hänger samman med 

detta, allt man blivit lärd eller valt att tro, har utmanats. Även de som engagerat har följt 

WingMakers material kommer att finna, att jag till en viss del har bytt avstamp med det 

materialet i det här avslöjandet. 

Om du någonsin har utforskat ett exotiskt resmål, som kulturellt skiljer sig från dit eget, då vet 

du, att när du är i flygplanet och flyger över din destination har du faktiskt inte upplevt 

kulturen ännu, oavsett hur mycket du har studerat den i förväg. När du kommer till ditt hotell 

är du fortfarande utanför kulturen, fastän att du kan se skillnader i växtlighet och djur, i 

arkitektur och byggnader, och hos folket på gatan, men ändå förblir du fortfarande utanför 

kulturen som en observatör, du deltar inte. 

Först när du lär dig människornas språk, när du möter människorna i deras egen miljö – i 

bostäder, affärer, kaféer, idrottsarenor, skolor, kyrkor – då börjar du verkligen förstå kulturen. 

Det här är en liknelse med brobygget mellan GASK och den Suveräna Integralen. Det finns 

inget mer exotiskt eller mer utöver det vanliga än den Suveräna Integralens språk och miljö, 

och ju djupare du reser in i detta land, desto mer främmande kommer det att verka vara. 

Om jag år 1998 hade avslöjat allt det som finns att avslöja (all of what is there in1998), eller 

till och med i dag, tio år senare, skulle bron bara bära en handfull personer. Det skulle vara en 

svag och farlig bro att passera över, och många som blev nyfikna eller frestades skulle låta sig 

avrådas från att passera, eftersom den verkade alldeles för konstig. Och så byggdes bron för 

att möta vissa människor där de bodde och hur de trodde. De som kände samklang med de 

centrala nyckeltermerna och definitionerna, eller ett inslag i poesin, eller i musiken eller i 

konsten, de hittade en karaktär eller en struktur som gav dem en känsla av samhörighet, en 

känsla av nyfikenhet, och det var tillräckligt för att få dem upp på bron. 

För att använda min tidigare metafor, så håller de nu på att landa på ”flygplatsen”. De ser den 

Suveräna Integralens exotiska land från sina flygplanstolar, när de tittar ur genom ett litet 

glasfönster ut i en enorm, ny värld. Kom ihåg när du stiger av planet, att Första Punkten är din 

andning, ditt hjärta och dygderna från dess visdom. Det här är inte en destination där språket 

är något mindre än andning och ett virtuost självuttryck. Så enkelt är det. 

Jag inser att det kommer att finnas de som läser den här intervjun och ytterligare ett hundratal 

frågor kommer att fladdra runt dem. Kanske bara två eller tre har någon verklig betydelse i 

stunden, men önskan om mer information och kunskap är ett kraftfullt beroende inom MSS. 

Jag skulle vilja rekommendera, att du vänder din uppmärksamhet från att förvärva 

information och kunskap, och fördelar den mellan tillämpningen av hjärtats dygder på dig 
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själv och på alla andra inom ditt lokala multiversum, och sedan helt enkelt lyssnar på dina 

andetag, och varje gång du vänder din uppmärksamhet mot din andning, luta dig lite närmare 

mot Varelsen inom dig, i den mest centrala punkten av din existens. Känn hur detta band 

förstärks och var övertygad om att alla murar som har placerats mellan er, eller kommer att 

placeras mellan er, kommer att rivas ner. 

Om du fokuserar på detta kommer du att få tillgång till allt, inklusive den Suveräna 

Integralens språk och hur du åter väcker upp dess kultur inom dig, och vistas bland dess 

boningar. 

Detta är transparensens och expansionens era. 

Nunti-Sunya. 

Från mitt hjärta till ditt, 

James 
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