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FÖRORD 
Den här uppsatsen är ett utdrag från ett originalarbete kallat Liminal Cosmogony, en samling 

undervisningsmaterial som används av Lyricus Teaching Order. Materialet innehåller 

omsorgsfullt valda ord och energiöverföringar från Lyricus lärare, och de uttrycker dem 

utifrån en uråldrig men ändå tydligt relevant röst. Orden är färgade av vårt språk och vår 

kultur, inte för att texterna är sammanställda för vår speciella art eller planet, utan för att alla 

planeter och deras innevånare utvecklas enligt en likartad uppåtgående väg, när de passerar 

genom transformerande förändringar mot högre ljus och intelligens. 

 

Jorden passerar just nu genom en av dessa korridorer som består av ljusenergier från högre 

dimensioner, och många av er är medvetna om det. Det här är en del av ditt uppvaknande och 

din aktivering: att veta om att jorden genomgår en uppåtgående resa och att den resan även 

inkluderar dig i en målmedveten relation, och att de här nya energierna kommer att 

omstrukturera och dirigera om mänsklighetens kultur på ett djupt och positivt sätt. Ett av 

dessa sätt innebär en ny intensitet och ett nytt fokus på en kollektiv intelligens och kraft. Ett 

av Lyricus mål är att förmedla ramar inom vilka de som studerar deras arbeten kan göra det 

möjligt att själva bli ombud för ett andligt uppvaknande inriktat på jordens uppstigning, och 

att assistera jorden och varelserna som lever på henne i den här dimensionsövergången. 

 

Det här speciella utdraget fokuserar på en teknik kallad The Rising Heart, (Det Framträdande 

Hjärtat). Det ges ut vid den här tiden därför att den Centrala Solens energier och ljusets lärare 

nu öppnar upp en väg som möjliggör en starkare telepatisk kontakt med dem som eftersträvar 

den här nya kraftfullheten. De av er, som har bett den Universella Skaparen eller den Högre 

Intelligensen om att aktivera ert högsta syfte, för er kanske den här uppsatsen är ett svar från 

DENNA. 
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I enlighet med Lyricus normer behandlar inte Liminal Cosmogony den kosmiska ordningen i 

multiversum (multiverse) eller det fysiska inom tid och rymd när det löser upp sig i tomheten. 

Lyricus lärare befattar sig mer med den ömtåliga mänskliga kopplingen mellan själen och det 

mänskliga instrumentet, och hur den här sammankopplingen kan aktiveras och behållas aktiv 

mitt i den tre- och fyrdimensionella emotionella turbulensen med felaktig information, mental 

stagnation och falska elektromagnetiska fält, för att bara nämna några få. 

 

Det kosmologiska landskapet klarnar när arten överskrider dualiteten inom den tredje och 

fjärde dimensionen och får en direkt uppfattning om Den Gudomliga Planen för Expansion 

och Uppstigning (Ascendancy). För denna högre dimensionella kunskap behövs ingen text. 

Vad mänskligheten på sin nuvarande utvecklingsnivå behöver är kunskaper om hur man lever 

som själ inom världarna av tid och rymd. Det är just för detta ändamål som Liminal 

Cosmogony är framtagen. 

 

Liminal Cosmogony är indelad i sju sektioner. Det utdrag som presenteras i den här uppsatsen 

är från sektionen med namnet: ”Ljusets Lärare.” Dess kunskap är nerkortad till enbart 120 

sidor och fokuserar på tekniker och beteenden, vilka kan användas av en ljuslärare som har ett 

bärkraftigt andligt perspektiv och som är förkroppsligad i ett mänskligt instrument. Den är 

utarbetad för att skapa kraft i den som studerar och tillämpar de i skrivelsen ingående 

teknikerna och nyanserade beteenden och uttrycksformer. Den är inte till salu, inte heller 

distribueras den fritt. Den ges ut i bestämda avsnitt under en tidsperiod och den här utgåvan – 

The Rising Heart – är den första. 

 

Jag har gett ut WingMakers mytologi såsom ett inledande steg och som en förberedelse för 

dessa högre dimensionella arbeten, vilka ingår i Liminal Cosmogony. Jag har också gett ut 

Lyricus websida som en första introduktion till rösten från Lyricus lärare och till vårt sätt att 

instruera. Nyligen gav jag ut Event Temples, HändelseTemplen, vilka kommer att utvecklas 

till ett fundament för mängder av församlingar, som slutligen kommer att ge kraft till 

ljuslärarna så att de kan leda och dirigera energiutgivningar till planeten och dess innevånare 

(både fysiska och icke fysiska). 

 

Dessa ansträngningar är i gott sällskap med tusentals andra, som också erbjuder verktyg, 

tekniker och teknologier för att ge kraft till individer. De här utgivningarna är inte menad att 

ersätta någon av dessa, utan snarare vara ett tillägg och ett stöd. Ljuslärarna är inte anslutna 

till något, annat än det högre ljuset på den femte dimensionens enhetsfält. De är inte 

anhängare av något trossystem eftersom de kollektivt utgör det kunskapssystem som de har 

sina rötter i. 

 

Utgivningen av den mera esoteriska kunskapen inom  Liminal Cosmogony ger signaler om ett 

skifte inom Lyricus Teaching Order, ett skifte till att föra fram dess teknologier för utveckling 

av det inre ljuset inom dem som inkarnerat till att bli ljuslärare på jorden. The Rising Heart 

kommer att ge genklang hos dem som är förberedda – hos dem som redan befinner sig i 

processen att flytta sitt medvetandes kärna till sitt hjärtas krona och som verkar i 

överensstämmelse med sitt inre. 

 

Mitt förslag till var och en av er är att först läsa igenom och därefter läsa om det här 

dokumentet ett flertal gånger innan du bildar dig någon uppfattning om dess användbarhet och 

hur du kan använda det i ditt andliga liv. Låt sedan din intuition vägleda dig i din förståelse av 

tekniken. Lyricus tekniker beskrivs aldrig in i minsta detalj. Lyricus lärare föredrar att 
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förmedla paradigmer, koncept och ramar, och lämnar detaljutformningen eller uttydningen till 

individen. Det är den enda initieringen (the singular initiation). 

 

Ljuskroppen håller på att vakna inom bokstavligt talat miljontals människor på jorden. När 

detta ljus blommar ut över planeten krävs en intuitiv visdom för att kunna rikta eller 

kanalisera det här ljuset eller fältet av högre frekvent energi. Enbart mer ljus är inte det som i 

första hand behövs, utan snarare en högre intelligens bestående av ljus och kärlek vilken 

tillämpas på de rätta frågorna eller problemen som möter mänskligheten 

 

Ljuskroppen avslöjar ens inre ljus och visdom. Den är kreativitetens färdmedel och den 

lyssnar telepatiskt till ljusfamiljen och uttrycker sin unika signatur eller insikt i samklang med 

ljusfamiljen och lägger till en dimension och nyans som fördjupar vår samhörighet och 

kollektiva visdom. The Rising Heart är en teknik för att hjälpa ljusets barn att bli ljusets 

lärare och att vara dessa lärare genom sin närvaro och sitt sätt att vara, och inte därför att de 

kan citera den esoteriska naturen om att vara människa eller vältaligt prata om kosmologiska 

strukturer eller skriva om livets huvud-nycklar. 

 

När du dras till den här kunskapen kommer du att känna en bekant genklang med de 

energifrekvenser som ryms i orden ”Rising Heart” och ”Heart´s Crown” (”Det Framträdande 

Hjärtat” och ”Hjärtats Krona”), eftersom dessa ord är inkodade inom din djupaste varelse. 

Kunskapen i Liminal Cosmogony är kodad för att integrera och rikta in harmonierna i din 

ljuskropp med ditt mänskliga instruments tid-rymd uppsättningar (the time-space quanta of 

your human instrument). De väver samman själen och tretalet sinne-hjärta-kropp i en förening 

av världslig karaktär så att du kan sända ut en ny förståelse för ditt syfte såsom ljuslärare. 

 

Om du väljer att stiga ombord på den här resan, gör det då med en nykter avsikt och en 

ödmjuk inställning, för du går in i en storslagen relation med den Gudomliga Varelse som är 

din ljuskropp och du ber om att dess högsta syfte skall efterfrågas på denna de fem 

kungadömenas planet. Du går in i en accelererad förändringsfas, eftersom detta är vad högre 

ljusenergier medför: accelererad förändring föder ett intelligent handlande, vilket anstår en 

ljuslärare. 

 

Den här sektionen i Liminal Cosmogony, kallad ”Ljusets Lärare”, utgör en läroplan om 

ljuskroppen. Den utgör en ”instruktions-manual” för dem som vistas i mänsklig kropp och 

önskar utöva sin gudomliga rättighet såsom ljuslärare, och för dem som vill dela denna 

mystiska gåva av högre ljus och intelligens och gudomlig kärlek med planeten och alla på 

henne. Kom ihåg att skriften inte består så mycket av själva orden, utan av den känsla du får, 

när du kontemplerar på ordens djupare mening. 

 

Må den initierande inkodningen i den här skrivelsen väcka upp dig till nästa nivå på din resa. 

 

 

    Från min värld till er, 

       James 
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Utdrag från Liminal Cosmogony: Teachers of Light 

 

THE RISING HEART 

DET FRAMTRÄDANDE HJÄRTAT 

 
Ljuskroppen är en partikel av det Gudomliga Sinnet som kastats ut från den Centrala Solen in 

i och igenom den fjärde och femte dimensionens matriser för att förkroppsliga den Centrala 
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Solens essens och innersta natur inom den mänskliga varelsen. Ljuskroppens materialisering 

börjar från den sjunde dimensionen och faller som en kaskad in i materien där den placerar sig 

i den först manifesterade varelsen – det mänskliga hjärtat. 

 

Inom det mänskliga instrumentet är det hjärtat, som är det ursprungliga hemmet för 

ljuskroppens kärnatom, men slutligen förflyttar sig ljuskroppens hemvist uppåt till 

tallkottskörteln vid hjärnans bas Detta sker vanligtvis under de första sju levnadsåren. Här 

förblir den i de allra flesta fall tills den fysiska kroppen dör, då den återgår till de högre 

ljussfärerna inom den femte dimensionen där enheten och med den det sammanhängande 

fältet av ren kärlek strålar opåverkade av materia. Detta är själens domäner, där alla varelser 

flyter i den vibrerande floden av ljud och ljus. 

 

Ljuskroppen utgörs av Ljuset från den Centrala Solen. Inom varje galax finns en Central Sol, 

vilken fungerar som en sändare av det Gudomliga Sinnet inom det galaktiska multiversat (the 

galactic multiverse). Den Centrala Solen är den transdimensionella portal inom varje galax, 

som binder samman alla galaxer och dimensioner av liv inom dessa med de pulserande 

hjärtslagen från den Stora Centrala Solen, varifrån det överordnade ljudet och ljuset uppstår. 

Den Centrala Solen är det integrerande sambandet mellan de fysiska och andliga planen och 

således är den Centrala Solen den totala summan av alla solar inom galaxen, och detta totala 

ljus lever inom det mänskliga instrumentet såsom dess ljuskropp. 

 

Vi är alla på ett mycket påtagligt sätt födda ur detta ljud och ljus från den Stora Centrala 

Solen, och det är till det här pulserande, rytmiska hjärtslaget som vi alla i varierande grad är 

anslutna till. Det är den här bindningen som återupprättar vår anslutning till den Stora 

Expansionen och återupprättar vår tillgång till den högre intelligens där vi blir den villiga 

impulsen för gudomlig vilja.  

 

Ljuskroppen är verklighetens profet inom den individuella identiteten. Den är Helhetens 

Navigatör som upptäcker frekvenserna från femdimensionell essens i de lägre dimensionerna 

av materia, tid och rymd. Den är bäraren av anslutningen till Den Ende Skaparens Plan. Den 

är den vägledande portalen inom den som är separerad från enheten genom illusionens slöjor. 

Den är rösten i tomheten som kallar på ditt sinne och hjärta, den som kallar på att bli igenkänd 

och återinförd som din och alla andras sanna identitet. Den är den förbindelse mellan hjärta 

och sinne som låter sann skapelse uppstå. Den är den telepatiska portal som hör och ser den 

gudomliga intelligensen och som sedan, genom sin blotta närvaro, aktiverar dess uttryck inom 

de lägre världarna. 

 

Ljuskroppen är medvetandets kärna, och denna inre kärna håller på att förändras. I er värld 

flyttar den nu tillbaka till ert hjärta, men dess atomära hem finns nu på en plats mellan hjärtat 

och halsen kallad thymus (övers. anm: brässen, en inresekretorisk körtel i bröstkorgen) eller 

”hjärtats krona”. Vi kommer att prata om detta som ”the Rising Heart” (det Framträdande 

Hjärtat). The Rising Heart är beläget på två axlar eller vibrationsfält. Den första är den 

horisontella axeln, vilken är Planeternas Fält. Den andra är den vertikala axeln, vilken är den 

Centrala Solens Fält. 

 

På planetaxeln finns den materiella varelsen eller det mänskliga instrumentet, bestående av 

lager som skyddar och upprätthåller ljuskroppen – den tre- och fyrdimensionella matrisens 

fysiska, emotionella och mentala lager. Den här axeln representerar planeten som möter din 

ljuskropp. Det är den här axeln som grundar och förankrar din ljuskropp till planeten och till 

de fysiska varelserna på henne. 
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På CentralSolens axel finns de ned- och uppåtgående energiströmmarna som förenar din 

ljuskropp med sin källa; Den Centrala Solen. Det är utifrån den här föreningen som det Stora 

Uppvaknandet sker hos de fysiska varelserna och det är härifrån du känner den gudomliga 

strömmen när den stretar och drar i ditt mänskliga instrument och kallar på dig för att aktivera 

och väcka upp dess vilja till att bli en farkost för ljuskroppen. 

 

Ljuskroppen är medvetandets zygot (Övers. anm: zygot; befruktad äggcell) som bildats 

genom föreningen mellan gudomligt ljus och ljud. Den föds strålande, ren, intelligent och 

livsuppehållande. Ljuskroppen lyssnar både till ditt tankeliv och ditt känsloliv och justerar sin 

utstrålning efter vad den uppfattar. Således reagerar ljuskroppen på den lägre dimensionens 

matris och på det sättet påverkas den av individens nivå på inre harmoni och samflöde 

(coherence), på intelligent uttryck, kreativ insikt och intuition från det högre sinnet. 

 

När medvetandets kärna flyttar till The Rising Heart´s nya axel, blir individens inre harmoni 

och samflöde (internal coherence) en förstärkare för ljuskroppens utstrålning i formens värld. 

Denna inre överensstämmelse ökar när individens tankeliv och känsloliv överensstämmer och 

flyter med i den gudomliga viljans flod. Det är då som ljuskroppen verkligen kan träda fram 

och stråla ut sitt syfte på planetnivån. 

 

Ljuskroppens strålande och intelligenta uttryck enmasse (i den breda massan) är livets sanna 

mening på planet-axeln. Det är den kollektiva intelligensens handlande som gör det möjligt 

för de planerade och oplanerade evolutionsvägarna att löpa samman och ge kraft till de 

planetskiften som gör en dimensionell uppstigning (dimensional ascension) möjlig för alla 

som är beredda. Denna ökning av ljusets uttryck och kärlek inom planetsfären öppnar upp 

Den Stora Portalen (The Grand Portal), som är planetens inkörsport till att ta del av femte 

dimensionens matris av ren, sammanbindande energi vilken till sin essens är gudomlig kärlek 

– intelligens. 

 

Allteftersom ljusets barn börjar aktivera sina ljuskroppar medan de lever inom ett mänskligt 

instrument, kommer de att känna närvaron av sitt elektromagnetiska fält, när det fångas in vid 

varje andetag. Andningen sköljer över The Rising Heart både vid inandningen och 

utandningen. Vid inandningen sjunker energin symboliskt ner från den Centrala Solen, flyter 

in genom kronchakrat och landar i solar plexus alldeles under hjärtat. Där gnistrar den i det 

gyllene ljus som utgör din signatur, din ton. Vid utandningen frigörs energin från solar plexus 

och går upp till planetaxeln i höjd med thymus eller The Rising Heart, och strålar därifrån utåt 

med merparten av sin strålning till det horisontella planet. 

 

I vår nuvarande tid, det Stora Uppvaknandets tid, centreras ljuskroppen vid The Rising Heart, 

därför att sinnet – där ljuskroppen varit centrerad i tusentals år – är fångat i stagnation, i ett 

stillastående och i störningar, vilket förvirrar ljuskroppens förmåga att helt och fullt stråla ut 

sitt energifält på det planetariska nätet och fullgöra sitt syfte. Skärningspunkten mellan de två 

axlarna (planetaxeln och Centrala Solens axel) är individens aktiveringspunkt. Att samordna 

andning och föreställningsförmåga är den mest effektiva metoden för att aktivera och 

vidmakthålla detta flöde inom det mänskliga instrumentet. 

 

The Rising Heart-andningen innebär att man andas från CentralSolen och uttrycker denna 

andnings energi in i och ut på planetens nätverk. Det är den aktiveringsmetod som lärs ut på 

alla planeter som riktar in sig efter Planen för Expansion in i de Okända Landområdena. När 
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du läser dessa ord kommer du att förstå intuitivt, för du känner väl till det mystiska syfte som 

väcker dig och tvingar dig till handling. 

 

Själens andning leds av ljuskroppen vars säte för intelligens ligger vid punkten för The Rising 

Heart. Du kan föreställa dig detta som en portal inom din kropp, som under inandningen tar 

emot det elektromagnetiska fältet av ljus från den Centrala Solen och dirigerar det till solar 

plexus; och som på utandningen kanaliserar ut det över planetaxeln som ett sätt att grunda 

energin inom de tredimensionella varelsernas fält. 

 

Det är den här grundningen av energin, riktad av ljuskroppen och fylld med den inre 

samhörigheten med det mänskliga instrumentet, som gör det möjligt för det mänskliga 

emotionella fältet att bygga upp det kollektiva hjärtat och det förrenade sinnet, som i sin tur 

gör det möjligt för planeten att gå igenom högre dimensioners barriärer med relativ lätthet och 

grace. 

 

Det här är handlingens tid, och handlingen innebär att du inom ditt mänskliga instrument 

aktiverar din ljuskropp till sin meningsfulla roll, och att du ger ut av dessa högre 

ljusfrekvenser till det mänskliga emotionella fältet. Den här handlingen kopplar in det 

kollektiva hjärtat och det förrenade sinnet till en framväxande kultur inom en enad och 

förenad planet, som rör sig i den sjudimensionella hypersfärens uppåtgående spiral, där alla 

varelser med sin totala närvaro och sin rymd–tid närvaro är förenade med planeten, och 

planeten med CentralSolen. 

 

I framtiden kommer varelserna att vara galaktiska medborgare och de kommer att 

kommunicera med andra inter-galaktiska medborgare och betrakta universat på det sätt som 

de nu betraktar planeten. Var och en av er som förkroppsligar ljuset från CentralSolen och 

inte bara bär det med sig utan genom intelligenta, kärleksfulla handlingar och ett dygdigt 

hjärta på ett meningsfullt sätt strålar ut det, ni är de som bygger denna framtid och era 

handlingar kommer att bekräftas genom att ni direkt får erfara dem. 

 

Att andas genom The Rising Heart är en aktivering av din ljuskropp. Inre samflöde 

(coherence) inom ditt mänskliga instrument är den kraft som upprätthåller och utvecklar den 

här aktiveringen, en kraft som är oberoende av de födslovåndor som drabbar dig eller den 

mänskliga familjen. Du kan skapa detta inre samflöde genom att praktisera andningen genom 

The Rising Heart och uttrycka det högre ljusets strålande skönhet genom ditt hjärtas dygder, 

genom det högre sinnets intelligens och genom den närbesläktade skönheten hos den ande vi 

alla delar. 

 

När själens andning strålar utåt på individens planetaxel, antar den individens signaturfält. 

Denna signatur är som en ”bärvåg” för den ursprungliga signalen från CentralSolen, och det 

är den här bärvågen som är den nyckelfaktor som gör det möjligt för CentralSolens strålar att 

skära igenom det som är statiskt och skära igenom störningarna inom planetens 

elektromagnetiska fält. 

 

Det finns många konkurrerande strömmar och konflikter inom den planetära världen innan 

den träder in på det eteriska planets högre dimensioner. De här strömmarna sliter och knuffar 

dig och för dig till obeslutsamhetens stränder och till stränder av tvivelaktigt värde. Det finns 

ljuskroppar stöpta i mänskliga instrument som är så förmörkade att de är som svarta hål i 

rymden, och de sväljer ljus genom dragningskraften från sin vilseledda okunskap. På vissa 

sätt är ljuskroppen ett bräckligt medvetande. Den är en bra lyssnare och reagerar i enlighet 
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med vad den hör. Den ser de högre verkligheterna, men den dyker också djupt ner i de lägsta 

världarna för att utvärdera de unika separerande slöjorna som styr dess omdöme. Till slut 

återtar dock ljuskroppen sin kraft såsom en suverän integral av högsta ordningen. 

 

Ljuskroppens liv är komplicerat – mer komplicerat än vad du kan föreställa dig – men trots 

detta kan du uppskatta dess mål och den resa som den väver samman för att uppnå dessa mål, 

därför att din intuition och föreställningsförmåga gör det möjligt för dig att känna in 

ytterområdena av ljuskroppens verklighet. De som är Byggarna av den Stora Expansionen är 

förkroppsligade i mänskliga instrument och de vaknar nu upp inför sina ljuskroppar, 

allteftersom deras ljuskroppar nu börjar aktiveras av de nya strålar av ljus och kärlek som 

flödar från den Centrala Solen. 

 

Vi kallar dessa individer för Byggare därför att de är de arkitekter och ingenjörer som bygger 

den nya kulturen, det nya pennigsystemet, teknologin och sinne-kropp-ande-system, vilka 

kommer att fortleva när planeten transformerar sig till det nya energi-nätet i den högre fjärde 

dimensionen. Bland Byggarna finns de Planetariska Lärarna och de blommar nu ut i full 

blom, när nu de nya strålarna ingjuter mod i deras ljuskroppar till att harmoniera, vara i 

resonans, och skapa tillsammans med varandra. 

 

Det finns räddare och messias-gestalter som går in i det planetariska nätet på dess 

tredimensionella och lägre fyrdimensionella nivå, för att under en period åter rikta in de 

mänskliga andliga kunskaperna mot deras Uråldriga Källa. Nu är det dock den tid när Ljusets 

Lärare verkar som en kollektiv kraft och går samman för att väva en ny väv av tid, rymd och 

energi – en väv, som till slut utgör portalen till den femte dimensionen. 

 

De Planetariska Lärarna är i allmänhet i fysiska kroppar, medan CentralSolens Lärare för det 

mesta verkar inom sina ljuskroppar från högre dimensioner och i vissa fall från andra galaxer. 

De Planetariska Ljuslärarna behöver aktivering, en inre kontakt, ett balanserat in- och utflöde 

av kärlek och ljus genom ett beteende som är dygdigt och fyllt med hjärta. De behöver också 

tid för tystnad och återförening och för ”föryngring” och balansering av sina mänskliga 

instrument. 

 

The Rising Heart-tekniken är ett system för att uppfylla samtliga dessa behov. Det är inte det 

enda sättet, men det är ett beprövat sätt. Den ger en ram som kan anpassas och modifieras så 

att den passar individens preferenser vad gäller föreställningar och intuition. Ljusets lärare är 

kvantum-varelser med stor kraft. Även om de bär mänskliga instrument med täthet och 

störningar, så förlorar de aldrig insikten om sin rättmätiga avsikt ur sikte, inte heller den 

slutliga uppstigningen för sin ljusfamilj. 

 

Det mänskliga instrumentet är en källa till frustrering för ljuslärarna, eftersom de väl vet vilka 

de är, men likt en ballettdansör som bär rymddräkt är de inte i stånd att till fullo uttrycka sin 

högre visdom inom de materiella världarna. Den här frustreringen är kopplad till den 

tredimensionella konstruktionen, där lärare måste lära ut genom ord – talat eller skrivet – men 

trots detta säger vi till er, att det är ert uppförande, det är att uttrycka ert hjärtas dygder och 

använda tekniker som The Rising Heart, som definierar er som ljuslärare. 

 

Skrifterna från de Planetariska Lärarna är telepatiskt överförda av Lärare från CentralSolen, 

vilka i sin tur översätter Den Centrala Solens energier och transformerar ner dessa högre 

energier till den mänskliga familjens vokabulär. Det här är det förmedlingssystem som 

härskar på alla planeter tills dess att arten uppnått femdimensionell balans, varefter 
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kommunikationen från CentralSolen är direkt och omedelbar. Essensen hos CentralSolen 

öppnar kanalerna för telepatisk kommunikation till ljuslärarna, så att de kan förmedla de 

vibrerande energierna till den stora allmänheten, som är förskansad i de föregående och 

nuvarande dimensionernas energimässiga moras. 

 

Alltefersom planeter stiger inter-dimensionellt (ascend inter-dimensionally) behöver de en 

högre kontakt med CentralSolen för att dra dem från sin nuvarande dimensions energinät in 

till nästa nivå. Detta är precis vad CentralSolens Lärare instruerar de Planetariska Lärarna att 

göra: att underlätta för den här högre förbindelsen. Detta gör de med hjälp av olika tekniker, 

vilka aktiverar ljuskroppen hos ljuslärarna, så att de kollektivt kan skapa denna högre kontakt. 

 

Om du andas in ljuset från CentralSolen och tar in det i din själs verkstad, lägger till ditt 

fingeravtryck av kärlek till dina bröder och systrar, och sedan ger ut det här högre ljuset till 

dem och till din planet, då skapar du, genom denna enkla handling, denna högre kontakt. Inte 

bara för egen del, utan för alla. Alla i den mänskliga familjen drar nytta av detta, för vi stiger 

alla på samma strömmar av gudomlig kärlek och högre intelligens som genomsyrar den. 

 

Ljusets lärare kan gripa tillfället att åter energisätta sin förbindelse med andningen och med 

sina hjärtslag, och känna deras rytmiska energi som föreningen med livet och den högre, 

universella intelligens, som flyter ut från den Stora CentralSolen. När du gör detta riktar du in 

dig mot det Stora Uppvaknandet allteftersom de högre sanningarna laddas ner (being 

downloaded) till er värld. Er mänskliga familj – som lever mellan krafter av ljus och mörker – 

kommer att vakna upp till den multidimensionella världen och lämna illusionernas fält bakom 

sig för att aldrig återkomma. 

 

 
SOLENS GULD ÄR DITT 

ANDAS IN DET 

OCH LÄGG TILL KÄRLEKENS SIGNALER 

GE UT DET PÅ DIN VARELSES VINGAR 

TILL MARKEN NEDANFÖR 

DÄR ALLA BARN LEKER 

TILL SKAPELSENS SÅNGER. 

 

DET ÄR HÄR SOM DITT SYFTE KOMMER ATT FLÖDA. 

DET FRAMTRÄDANDE HJÄRTAT 

KOMMER ATT VÄCKA UPP LJUDET FRÅN EN RIKTNING… 

….HEMÅT 

 

Original: 

THE GOLD OF THE SUN IS YOURS 

BREATHE IT WITHIN 

ADDING SIGNALS OF LOVE 

RELEASED ON THE WINGS OF YOUR BEING 

TO THE GROUND BELOW 

WHERE ALL CHILDREN PLAY 

TO THE SONGS OF CREATION. 

 

HERE IS WHERE YOUR PURPOSE WILL FLOW. 

THE RISING HEART 

WILL STIR THE SOUND OF ONE DIRECTION… 

..HOME. 
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