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Swedish Translation, Aug. 2007. 

 

 

EVENT TEMPLES 

 

PROJECT INTRODUCTION 

 

 

HÄNDELSE-TEMPEL 

 

INTRODUKTION TILL PROJEKTET 

 

 

Följande introduktion är en utskrift av en intervju med James, den visionära skaparen av 

websidorna EventTemple.com, WingMakers.com och Lyricus.org. Intervjun genomfördes av 

Sarah De Rosnay den 23 April 2007 i norra delen av delstaten New York. 

 

Sarah: ”Vad är syftet med Händelse-Templens websida?”  

 

James: ”Eftersom vi lever i en dimension av prylar – fysisk materia flytande i tid och rymd - 

blir de flesta av oss vana vid den illusionen, vilket vilseleder oss att tro att det som är fysiskt 

eller materiellt är vår enda verklighet, eller åtminstone den enda som har någon betydelse.” 

 

”Allt som existerar i den fysiska världen är i själva verket en metafor för sin energimässiga 

motsvarighet. Så vi lever i en värld av metaforer och meta-former. Även Händelse-Templen 

är en metafor, en påminnelse om att en energimässig och mycket djupare verklighet ger oss 

form, understöder oss och binder oss samman, och att vi genom eget val kan få tillgång till 

denna djupare verklighet och väcka upp den i våra egna liv.” 

 

”Men för att ge ett mer direkt svar på din fråga, så är avsikten med Händelse-Templen att 

visa, att vi på ett energiplan har förmågan att gå samman som en sammanhängande grupp 

(community), och att vi i en tidsmässigt synkroniserad, samordnad session kan sända de 

gemensamma kvalitéerna av dygderna i våra hjärtan till en händelse och till de människor 

som lider och är i behov av energimässigt stöd, precis lika mycket som de behöver fysiskt 

eller materiellt stöd.” 

 

Sarah: ”Det verkar som att rädda jorden eller att hjälpa till att skydda jorden är den 

nyckelfråga som folk samlas kring i dessa dagar. Hur passar missionen att rädda och skydda 

jorden samman med Händelse-Templen, om det över huvud taget finns något samband?” 

 

James: ”Jag uppskattar att människor känner ett naturligt ansvar för jorden och många ser nu 

konsekvenserna av överkonsumtion och hur den minskar kvalitén på vårt ekosystem. Men 
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jorden är inte en skör eller bräcklig tingest. Inte heller är den energimässigt skild från oss. Vi 

hänger alla samman och på grund av denna sammankoppling och på grund av jordens super-

återhämtningsförmåga, kommer Händelse-Templen först och främst att fokusera på att 

energimässigt stödja människorna.” 

 

”Idén går ut på att arbeta från de innersta nivåerna i våra personliga jag, vad några skulle kalla 

känslomässigt själv-mästerskap. Det är detta som är byggstenen och som bäst uppnås när 

individen lever från sitt hjärta och i sitt uppförande energimässigt, emotionellt och fysiskt 

uttrycker de sex hjärtdygderna.” 

 

”Det är inte Händelse-Templens avsikt eller fokus att vara en del i en rörelse för att rädda och 

skydda jorden, men om tillräckligt många människor lever från sina hjärtan, drar såväl jorden 

som vi alla nytta av detta.” 

 

Sarah: ”Kan du mer exakt beskriva hur människor kommer att dra nytta av det?” 

 

James: ”Uppsatsen på webben, Att leva från Hjärtat, (Living from the Heart) beskriver det 

mycket bra. Jag uppmuntrar människor att läsa den – kanske flera gånger – och verkligen ta 

till sig meningen bakom orden.” 

 

”När en person deltar i en Händelse-Tempel session, förs de in i ett ”väntrum” där de får lära 

sig om den aktuella händelse som är målet. Låt oss säga att händelsen fokuserar på Darfur-

lägren och berövandet av människovärdet i dessa. Deltagarna ”släpps samtidigt ut från 

väntrummet”, oavsett i vilken tidzon de bor, och går in i ett virtuellt tempel som en gemensam 

deltagargrupp eller församling. I det här templet kommer en animering att spelas upp vilken 

samordnar och leder energin från de församlade deltagarna och riktar denna ljusenergi till 

dem, som utgör det aktuella målet eller händelsen.”  

 

”Deltagarna kommer att dra fördel av upplevelsen och lära sig att öppna upp och rikta sina 

hjärtenergier mot målet att stödja sina medsystrar och bröder, oavsett var de befinner sig på 

jorden. Det här är grunden till det jag kallar kvantum-församlingar och deltagarna kommer att 

känna en stark förbindelse till sin inre andliga del och till den andliga delen hos de övriga 

deltagarna och hos de människor som de energimässigt stöder.” 

 

”Det här är inte en enstaka händelse som fokuserar på ett enda tema. Händelse-Templen 

kommer att göras tillgängliga för händelser i det förgångna, i nutid och även för hotande 

händelser i framtiden på specifika platser på planeten. Det kommer att finnas sessioner nästan 

varje dag och den här kraften och energin kan skapa djupgående och positiva förändringar.” 

 

Sarah: ”Jag inser att de sex hjärtdygderna är nycklarna till hela denna upplevelse. Kan du 

berätta lite om dem och varifrån de kommer?” 
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James: ”De sex hjärtdygderna är; uppskattning, medkänsla, förlåtelse, ödmjukhet, förståelse 

och mod. Inom Lyricus kunskapsförmedling är dessa de kärn-beteenden som varje studerande 

ombeds att studera och uttrycka energimässigt och i sitt uppförande. I uppsatsen Att Leva från 

Hjärtat som finns på websidan är de definierade i detalj och där finns förslag på flera 

övningar och tekniker, som hjälper till att förankra dem i elevens beteende.” 

 

”Händelse-Templens websida kommer att erbjuda ett gratis interaktivt system där du kan föra 

in och följa upp dina framsteg i att uttrycka hjärtats dygder i ditt dagliga liv.” 

 

”De sex hjärtdygderna kan flätas samman eller uttryckas tillsammans och/eller i följd. Det 

finns ett artisteri i detta uttryckande och uppförande, vilket den som praktiserar kommer att bli 

mer och mer medveten om ju mer tiden går.” 

 

Sarah: ”Vad har du för vision för EventTemples.com?” 

 

James: ”En ny psykologi, kallad positiv psykologi, framträder nu på planeten. Den fokuserar 

på studier av människans förmåga till återhämtning och människans emotionella styrka. 

Psykologerna börjar inse att det t.ex. är viktigare att förstå hur vissa personer på helt naturlig 

väg har kommit över en depression, än vad det är att studera psykologin i själva 

depressionen.” 

 

”Stark återhämtningsförmåga och emotionell styrka är en biprodukt till emotionellt själv-

mästerskap, förmågan att uttrycka de sex hjärtdygderna och att leva ett liv rikt på dygder, i 

stället för ett lastbart liv. Förmågan att upprätthålla ett dygderikt beteende genom att 

energimässigt uttrycka och utöva de sex hjärtdygderna är liktydigt med att göra sig kraftfull 

och energirik.” 

 

”Min vision för EventTemples.com är att den skall hjälpa individer att uppnå en ny 

energinivå, och att därifrån göra det möjligt för dem att, kollektivt och enskilt, stödja 

människor runt jorden genom energiutsändningar från ett ökande antal kvantum-

församlingar.” 

 

Sarah: ”Det här är väl inte en ersättning för att donera tid och pengar till välgörande ändamål, 

eller är det?” 

 

James: ”Nej. Det här är något ytterligare, något utöver den nu rådande ordningen med 

donation av pengar, energi och tid till välgörenhet eller till organisationer som hjälp till 

mindre lyckligt ”lottade” i vårt globala samhälle. Det finns ett stort behov inom vår mänskliga 

familj att ta itu med de stora utmaningarna, som överbefolkning, distribution av mat och 

vatten, väderkatastrofer, naturkatastrofer, krig, och den stora splittring som råder inom 

religion och kultur och på grund av missförstånd mellan raser .” 
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”Var och en av oss måste delta, var och en på sitt sätt. Händelse-Templen förser oss med en 

metod att lära sig själv-mästerskap, att praktisera de sex hjärtdygderna, att följa upp sina 

framsteg, att bidra med sitt energihjärtas kvalitéer till specifika händelser och till människorna 

i dessa, och att bidra med sina idéer och erfarenheter för att utveckla församlingen.”  

 

”Var och en uppmanas att på ett meningsfullt sätt delta vid oroshärdar och katastrofer när de 

uppstår. För vissa framstår Händelse-Templen som för abstrakt och osäkert, för andra kan det 

kräva alltför mycket inre arbete, men många söker en grupp som uppmuntrar emotionell 

mognad och själv-mästerskap, inte som en kunskap utan mer för att praktisera. Något som de 

kan utföra och delta i, varje dag i sitt liv.” 

 

”Det här är definitionen på ett liv med mening. Och det här är vad vi kräver för att leva upp 

till vårt syfte som andliga varelse i en mänsklig kropp.” 

 

Sarah: ”Hur hänger allt detta samman med dina tidigare projekt som WingMakers och 

Lyricus?” 

 

James: ”Jag bygger en väg in i det okända, och även om många människor undrar om rötterna 

och ursprunget till mina arbeten, så är jag mer intresserad av vart vägen leder. Du förstår, det 

slutgiltiga målet är den oemotsägliga vetenskapliga upptäckten av den mänskliga själen och 

hur vi alla hänger samman, oberoende av tid och rymd, eller ras och färg, eller kön och ålder.”   

 

”Allt mitt arbete pekar mot det målet, men arbetet har nu utvidgats till kvantum-församlingar 

vilka kan utvecklas till potenta, avsiktliga krafter – inklusive det mål jag just pratade om.” 

 

Sarah: ”När kommer EventTemples.com att vara helt i funktion?” 

 

James: ”Vi bygger en skyskrapa och den kommer att startas upp i etapper. Den första etappen 

innebär en introduktion för att folk skall bli bekanta med projektet och för att ge en känsla för 

vad som kommer, och, vilket är det allra viktigaste, för att lägga grunden för projektet via 

skrivelsen Att Leva från Hjärtat. Det här händer under sommaren 2007. Nästa etapp startas 

upp cirka tre månader efter den inledande starten, och kommer att inkludera det första 

Händelse-Templet , men också ett uppföljningssystem och ett forum för deltagarna. Ungefär 

var tredje eller fjärde månad, kommer sedan nya Händelse-Tempel. Men det finns många 

faktorer som kan snabba upp eller fördröja det här projektet, så de datum som jag anger är 

bara uppskattningar.” 

 

Sarah: ”Tack för allt jag fått ta del av kring det här projektet. Jag önskar dig all framgång! 

Har du några avslutande kommentarer?” 

 

James: ”Var så god. Om det vore något som jag personligen skulle kunna delge var och en av 

er som läser den här intervjun, skulle jag helt enkelt uppmana er att investera er tid till studier 

av Att Leva från Hjärtat. Den kommer att hjälpa dig att vid behov ändra ditt emotionella 
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tillstånd till att vara ett uttryck för ditt hjärtas djupaste sammanhang. Den är inte den 

definitiva manifestationen på emotionellt själv-mästerskap; snarare är den en inledning eller 

en katalys för att du medvetet och samvetsgrannt skall börja praktisera det. Den skrevs för 

dem som behöver en påminnelse, en motiverande knuff för att rikta in sig i en ny bana, mot 

ett mer meningsfullt liv.” 

 

”Jag ser fram mot era bidrag till gruppen.” 

 

”Från min värld till er.”  
 


