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EventTemples.com är en websida som är ägnad att hjälpa individer att utöva emotionellt 

själv-mästerskap. 

 

Emotionellt själv-mästerskap innebär att utöva och odla positiva känslor och attityder inom 

tre områden i livet: 

 Mot oss själva. 

 Mot dem vi möter dagligen. 

 Mot våra medmänniskor runt om på jorden. 

Teorin bakom den här övningen är, att alla mänskliga varelser äger kärlekens gudomliga 

kvalité som en verklig, inneboende del i sin psykologiska, fysiska och energimässiga anatomi. 

En nyckelkomponent i den här definitionen av kärlek är att den är energi – en intelligent 

energi – som alla människor kan lära sig att fokusera på, rikta in och sända ut med avsikt. 

 

De Sex Dygderna hos Energihjärtat 

 

Energihjärtat är den portal i det mänskliga biofältet, genom vilken den universella kärleken 

flödar. I en artikel med namnet ”The Energetic Heart: Its Purpose in Human Destiny” 

(Energihjärtat och dess betydelse för människans framtida öde) beskrivs detta centrum av 

kärlek mer fullständigt. Från den artikeln framgår det klart, att det mänskliga fysiska hjärtat är 

kvantumenergi-hjärtats utlöpare och uttryck i tidrymd. Detta kvantumhjärta är centrat för att 

ta emot och sända ut kärlek hos alla människor. Energihjärtat sänder och uttrycker kärlekens 

ljus genom sex dygder. Dessa hjärtdygder är: uppskattning, medkänsla, förlåtelse, ödmjukhet, 

förståelse och mod. Även om dessa dygder har diverse andra kvalitéer som förknippas med 

dem, så är dessa sex dygder de primära energier som uttrycks genom energihjärtat. 

 

Dessa hjärtdygder introducerades första gången i en efterföljande artikel med titeln ”The Art 

of the Genuine: A Spiritual Imperative” (De Genuinas Konst: En Andlig Nödvändighet). Båda 

dessa artiklar kan laddas hem från wingmakers.com. Ett citat från sidan 2 i artikeln säger: 

”dessa utgör de grundläggande dygder eller frekvenser vilka utgör strukturen i den plattform i 

energihjärtat, ifrån vilken jaget och själen vistas och verkar.” 
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Frasen ”art of the genuine”, ”de genuinas konst” innebär att man lever i överensstämmelse 

med dygderna i energihjärtat, både ”invändigt” och ”utvändigt”. Denna duala aktivitet kallas 

också för koherens (konsekvent och i överensstämmelse). Ett citat från sidan 3 I ”The Art of 

the Genuine: 

 

“När hjärtats dygder är koherenta inom en individ eller grupp av individer kan de 

producera extraordinära resultat vilka till synes kan verka övernaturliga. Detta kräver att 

både de outtalade, de tysta nivåerna (den inre källan) och deras tydliga yttre 

motsvarigheter (handlingar/beteenden) är koherenta. Koherenta betyder här att de 

hänger samman vad gäller äkthet och att de är genuina.” 

 

 När – Vilken – Hur Övningen. 

 

Living from the Heart (Att Leva från Hjärtat) är titeln på den grundläggande artikel som 

förklarar det koncept som ligger bakom EventTemples.com. Även om artikeln understryker 

betydelsen av att studera de sex dygderna och deras kombinationer, så ligger tyngdpunkten på 

användningen av dessa dygder i ditt dagliga liv. Detta är kortfattat beskrivet som när-vilken-

hur övningen. 

Från artikeln sidan 13: 

Övningen består av: 

 när du använder hjärtdygderna (eller någon enskild av dem) i en specifik livssituation. 

 vilken (vilka) du använder.  

 hur du uttrycker dygderna i den situationen. 

 

Kraften i den här övningen ligger i dess enkelhet. En person behöver inte vara teolog, 

psykolog eller expert inom moral och etik för att utföra övningen. Artikeln understryker också 

att övningen är ”agnostisk till sin tro”, vilket betyder att utövandet av hjärtats dygder 

överskrider alla religioner och filosofier. 

 

Artikeln fortsätter med att beskriva två sorters energifält direkt knutna till praktiserandet av 

när-vilken-hur övningen. Det ena är det Individuella Mänskliga (Human) Energifältet (IHEF) 

och det andra är det Kollektiva Mänskliga (Collective Human) Energifältet (CHEF). CHEF är 

summan av de kontinuerliga bidragen från miljarder IHEF:er på vår planet. Teorin, i sin 

enklaste utformning, framhåller att mänskliga känslor som rädsla, hat, ilska och girighet 

”förtätar” CHEF och skapar en sorts emotionell miljöförstöring. Miljöförstöringen i CHEF 

skapar en ohälsosam ”psykologisk atmosfär” inom det mänskliga energinätet. Denna 

negativitet bidrar till en allmän känsla av rädsla och hopplöshet, som i den fysiska världen 

kommer till uttryck som hat, krig och sjukdom. 

 

De här artiklarna anser, att detta kaotiska och giftiga emotionella fält kan avgiftas genom att 

intelligent använda gudomlig kärlek vilken medvetet vägleds genom att fokuserat använda de 

sex dygderna i energihjärtat. Synbarligen är detta den roll, som de individer spelar som kallats 

till att delta i när-vilken-hur övningen. 
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Förutom den praktiska, dagliga användningen av de sex hjärtdygderna erbjuds också en 

meditation och en visualiseringsövning. Dessa tre övningar i kombination förstärker dygderna 

i ens biofält och skapar ett hälsosamt psykologiskt och fysiskt tillstånd. 

 

Processen att bygga in de sex hjärtdygderna i sitt energifält tar upp till ett år av ihärdigt 

praktiserande. Den intressanta aspekten i den här processen innebär att vi vibratoriskt lyfter 

upp de människor som vi möter i våra liv. Detta beskrivs som en viral effekt. En individ som 

har blivit viralt positiv påverkar CHEF genom att bidra med de sex hjärtdygdernas högre 

frekvenser. Enligt teorin, om tillräckligt många individer engagerar sig i den här övningen, 

kan den allmänt viralt negativa situationen inom CHEF stadigt rensas från sin ohälsosamma 

psykologiska påverkan på den mänskliga familjen liksom på andra livsformer på Jorden. 

 

Händelse-Tempel 

 

Det här leder oss till den tredje aspekten av emotionellt själv-mästerskap, att sända hjärtats 

dygder till våra bröder och systrar runt hela jorden. Det är här som konceptet Händelse-

Tempel (och namnet på websidan) kommer in. Det är här som det dagliga individuella 

praktiserandet övergår till specifika schemalagda gruppövningar. 

 

Som det beskrivs i ”Att Leva från Hjärtat”, sidan 35: 

 

”Händelse-Templen är den samlande kraften för den gemensamma gruppen av när-vilken-

hur-utövare som kollektivt sänder sina energi-röster till de behövande öron som är insnärjda i 

tunga situationer i en värld översköljd av förändring, fråntagen sin rösträtt, insvept i 

separation, girighet och djupa men skrämmande förändringar i en ny verklighet.” 

 

Genom att skickligt utnyttja Internets möjligheter, får utövarna möjlighet att delta i Händelse-

Templens överföring av energihjärtats energier (in Event Temple energetic heart transfers). 

Genom dessa tidsmässigt samordnade Händelse-Tempel deltar registrerade utövare i en 

samordnad överföring av specifika hjärtdygder till i förväg beslutade krishärdar i världen. 

 

Det här arbetet tjänar ett dubbelt syfte. För det första, genom att ge ut subjektiva hjärtenergier 

får utövaren möjlighet att hjälpa de behövande. För det andra så ökar utövaren kraften hos 

sina egna hjärtenergier genom den förmåga som uppövas när energierna används. 

 

Det bör noteras att inga påståenden om fysisk healing görs i någon av dessa artiklar, inte 

heller ges specifika bevis för att påtagliga effekter kan upptäckas som följd av att praktisera 

när-vilken-hur tekniken. Emellertid ges subtila antydningar om att positiva resultat kan 

framkomma från såväl när-vilken-hur övningen som Händelse-Templens hjärtenergi-

utsändningar, och att utövaren i framtiden får möjlighet att spåra och följa sina resultat. Detta 

benämns för närvarande De Sex HjärtDygdernas UppföljninsSystem (the Six Heart Virtues 

Tracking System) på websidan EventTemples.com och beräknas komma i funktion under 

hösten 2007. 


