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Swedish translation. 

 

 

 

..Excerpts from Liminal Cosmogony. 

 

 

..UTDRAG UR LIMINAL COSMOGONY. 

 

Det som följer här är en serie utdrag från en icke-publicerad text kallad: Liminal 

Cosmogony. Dokumentet är en del i det kunskaps-system som finns inom den Galaktiska 

Flödeszonen (the Galactic Tributary Zone) i Vintergatans galax. Översättningen är så exakt 

som möjligt, även om de ord som används inte alltid överensstämmer med WingMakers 

ordlista. Detta beror på, att de här dokumenten inte riktar sig mot en speciell planet eller art och 

har därför inte reducerats till mänsklig eller jordisk terminologi, vilket ät fallet med 

WingMakers Material. 

(Översättarens anm: Samma resonemang gäller för översättningen från engelska till svenska. 

När helt adekvata svenska ord eller uttryck saknas, återges, som i stycket ovan, de engelska 

orden eller uttrycken inom parantes. Liminal Cosmogony kan fritt översättas med ”Inledande 

förklaring till världsalltets uppbyggnad”) 

 

________________________________________________ 

 

 

LYRICUS IDENTITET 

Lyricus Teaching Order (Lyricus sammanslutning av lärare) utgår från den Centrala Rasen i det 

sjunde Superuniversumet. Inom den Centrala Rasen finns en under-ras som symboliskt kallas 

WingMakers (Vingmakarna). Inom WingMakers finns en speciell sammanslutning av väsen 

som kallas Lyricus. Det är den här gruppen som har ansvaret för att sammanställa och lämna 

över den kunskapsbas, som är nödvändig för att en art under utveckling vetenskapligt skall 

kunna bevisa själens existens. Gruppen ansvarar också för att etablera vetenskapen om den 

multidimensionella verkligheten såsom artens kärnkunskap och vetenskapliga grund. 

 

Evolutionens resultat är universella och, om man ser det i stort, identiska för alla arter som är 

baserade på den Centrala Rasens biogenetiska mönster, känt såsom Första Källans 

individualiserade medvetande hos den 7:e Arketypens själsbärare (the 7th Archetype Soul 

Carrier of the Individuated Consciousness of First Source). Det är Lyricus som har ansvar för 

att övervaka och stödja arten under sin utveckling fram tills den teknologiskt och vetenskapligt 

kan särskilja själen och själsbäraren och att denna kunskap är allmänt erkänd inom hela arten. 
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EN ARTS UTVECKLING 

Den Centrala Rasen är en mycket gammal ras, som är baserad på samma genetiska mönster 

som övrigt människoliknande liv på andra håll inom det 7:e Superuniversumet. Detta genetiska 

mönster är sammanlänkat och varierar inte så mycket efter graden av utveckling, som efter 

graden av täthet. Inom det 7:e Superuniversumet har varje planet sin unika vibrations-täthet. 

Det är denna vibration, som bestämmer karaktären på den biogenetiska mallen och därmed 

planetens anlag och kapacitet. 

 

Själsbärare av högsta ordningen är inte mer utvecklade än de lägsta – de tjänar precis samma 

syfte och funktion, bara inom skilda vibrationshastigheter. Ja, på många sätt är faktiskt 

själsbärare, som är designade för att fungera i täta vibrationer, mer sofistikerade och utvecklade 

än de som är designade för Centrala Universums mer finstämda vibrationer. Varje själsbärare är 

en del av en obruten kedja av biogenetiska strukturer, som var och en är baserad på samma 

gestaltskapande mall. Denna mall, denna form, gör det möjligt för det individualiserade 

medvetandet att verka på och samverka med ett nästan oändligt antal organiska och syntetiska 

planeter och rymdmiljöer. 

 

De själar som ”bebor” den högre ordningens själsbärare är generellt sett mera erfarna än de, 

som ”bebor” själsbärare designade för tätare vibrationer. Men som sagt, detta är en 

generalisering och inte alltid fallet. Liksom själen erfar och upplever olika rymdmiljöer inom 

det Superuniversum där den har sitt ursprung, så upplever den också olika dimensioner och 

icke-rymd miljöer inom det multiversum (multiverse), som sträcker sig bortom 

Superuniversums materiella struktur. 

 

Den fysiska rymden kräver att själen – som är icke-fysisk – frambärs i ett instrument som ger 

skydd och som går att uppfatta och samverka igenom. Det är genom det här membranet, som 

det går att uppfatta och uttrycka sig genom, som själen kan transformera den fysiska miljön, 

och i den processen även transformera sig själv. Det är detta utbyte av energi mellan det 

individualiserade medvetandet och artens själsbärare, som gör det möjligt för arten att 

transformeras från ett planetariskt djur till en interdimensionell andlig kraft. 

 

Arten på en specifik planet har sin unika väg för uppstigning (ascension path), sin unika 

utvecklingslinje, för att bli en interdimensionell kraft. Detta sker genom tre grundläggande 

manifestationer: 

 

1. Arten i stort lär sig att smälta samman själsbäraren med sitt individualiserade 

medvetande och låter själsbäraren verka som en integrerad förlängning till det 

individualiserade medvetandet. När detta inträffar har själsbärarens skiftat 

vibration, och kommit i samklang med själen. Denna förmåga sker – på artnivå – 

som en bieffekt till upptäckten av Den Stora Portalen (The Grand Portal). 
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2. Arten har introducerats som fullvärdig medlem i Superuniversums Nätverk och 

har etablerat kommunikationsvägar med arter inom sin rymdzon, vilka har 

passerat upptäckten av Den Stora Portalen. 

 

3. Genom vetenskapen om multidimensionell verklighet har arten förmågan att 

någorlunda förvalta sin planet och planetens övriga livsformer i en anda av icke 

våld. 

 

Dessa förmågor och tillstånd måste först ha löpt samman inom arten innan den får tillstånd att 

verka interdimensionellt som en kollektiv kraft. Varje art, eller mer precist, under-art till den 

Centrala Rasen, återvänder till slut till sitt ursprung. I detta fall ligger ursprunget djupt inbäddat 

inne i själsbärarens kodning eller DNA. Att lokalisera sin arts sanna ursprung är en outplånlig 

instinkt. Upptäckten av Den Stora Portalen ger det första verifierbara beviset på att arten är 

sammankopplad med ett större brödraskap vars härstamning är utomjordisk (extraterrestial). 

 

Lyricus Teaching Order ger inte ut den här kunskapen öppet på det sätt som läraren ger ut sin 

kunskap till eleverna i klassrummet. Varje planet tilldelas en grupp, ett råd av lärare från 

Lyricus, vilka inkarnerar inom arten på artens hemplanet under en viss tidsperiod för att 

etablera och införa den kunskap, som pekar i riktning mot Den Stora Portalen. 

 

De stora uppfinningarna och upptäckterna inom en art har i de alla flesta fall getts till en person, 

som inte är den som ursprungligen kom med idén, utan är den person, som samlade de resurser 

som behövdes för att etablera idén såsom kunskapsstandard. Lyricus´ Planet Råd viskar 

kunskapsfrön till artens större hjärnor, men håller sig själva oupptäckta i bakgrunden. På det här 

sättet leds arten till att utveckla sitt planetariska kommunikationssystem, vilket är själva 

grunden för upptäckten av Den Stora Portalen. 

 

LYRICUS YTTRE AVSLÖJANDEN 

The Teaching Order of Lyricus går ut offentligt inom arten först när kommunikations-nätverket 

är tillräckligt säkert för att kunna motstå konfiskering; när det politiska systemet är tillräckligt 

säkert för att man inte blir censurerad; och när den datormässiga värdmiljön är tillräckligt 

trovärdig mot ingrepp och ändringar. När dessa villkor är uppfyllda, för Lyricus ut sin kunskap 

till arten genom nätverket, vilket slutligen kommer att tjäna som själva navet i distributionen av 

deras kunskapssystem. 

 

Generellt sett förs kunskaperna ut i flera ”vågor”. Den första är den information som 

tillkännager Lyricus formella ankomst och ger möjlighet för det stora nätverket av arbetare, 

som är inblandade i upptäckten av Den Stora Portalen - oavsett hur betydelsefullt deras arbete 

är - att nå Lyricus. Som regel sker denna första ”våg” tre generationer före upptäckten, men den 

kan även ske en generation tidigare eller senare. 

 

Under den här första introduktionen beskrivs och förmedlas grunderna i Lyricus undervisning. 

Här ingår ”the discourses”, d.v.s. samtal mellan lärare och elev, samt kosmologi och 
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aktiveringsresurser. Aktiveringsresurserna är kodade sensoriska data-strömmar som av Lyricus 

lärare är översatta till det mediaformat och de sensoriska system, som allmänt finns tillgängliga 

inom arten. ( Översättarens tillägg: I vårt fall för närvarande CD- och DVD-skivor, Internet, 

m.m.) 

 

Den andra kunskapsvågen görs tillgänglig för ett antal utvalda elever, vilka har identifierats 

såsom arkitekter till upptäckten av Den Stora Portalen. Den här kunskapen är allt mer esoterisk 

till sin natur och särskilt relevant för den nya vetenskapen om flerdimensionella verkligheter, 

vilken kommer att utgöra grundstenen i upptäckten av Den Stora Portalen. 

 

Aktiveringsresurserna går till en början på sparlåga, eftersom media och kommunikations-

nätverk, på grund av sin omognad, reducerar dataflödet och dess aktiverande påverkan. 

Allteftersom nätverket utvecklas kan mer data bäddas in och aktiveringsresurserna blir allt mer 

potenta. Detta brukar inträffa under perioden två generationer före upptäckten. 

 

Den tredje kunskapsvågen i Lyricus undervisning infaller när kärnfrekvenserna i 

aktiveringsmaterialet är renodlade till en teknologi, som kan inkludera själsbärarens hjärta-

hjärna system. Denna förhöjande aktiverings-teknologi gör det möjligt för dem, som har 

inkarnerat med specifika uppdrag i anslutning till upptäckten av Den Stora Portalen och dess 

spridning, att motstå etablissemangets naturliga tröghet och rädsloreaktioner. 

 

Det är dessa individer – av vilka många inkarnerar från Lyricus – som kommer att leda 

upptäckten av artens själ. Lika viktig är kunskapsspridningen om detta genombrott inom de nya 

institutioner, vilka växer fram som ett resultat av uppfinningen. 

 

Den fjärde och sista kunskapsvågen i Lyricus undervisning infaller efter upptäckten av Den 

Stora Portalen. Då etableras tillämpningar av Den Stora Portalen i enlighet med artens behov. 

Speciellt gäller detta framsteg inom det andliga området och inom utbildningssystemen. Det 

senare är det mest kritiska i de fyra kunskapsvågorna, därför att det upprätthåller kunskapen 

över generationer. På samma sätt som det finns tre föregående generationer som avslöjar Den 

Stora Portalen, finns det i allmänhet tre efterföljande generationer som förmedlar och sprider 

Den Stora Portalens upptäckter till artens sociala, kulturella, politiska och vetenskapliga 

institutioner. 

 

Tiden just före och just efter upptäckten av Den Stora Portalen är den mest kritiska, därför det 

är nu som fynden i upptäcktens spår är som mest känsliga för förvanskning, förtryck och rent 

underkuvande. Sättet på vilket fynden presenteras för allmänhetens granskning är av vital 

betydelse, och Lyricus har utvecklat detaljerade protokoll som hjälp att kraftfullt och effektivt 

genomföra detta. 

 

DEN STORA PORTALENS UPPTÄCKTER 

Trots effektiviteten i dessa protokoll, har det funnits tillfällen då upptäckten av Den Stora 

Portalen blivit framgångsrikt undertryckt av etablerade institutioner. När upptäckten dagades, 
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förutsåg dessa sin egen undergång eller att de skulle bli omplacerade. Denna rädsloreaktion är 

ett naturligt resultat av den förväntade förändringen, och det är därför som Lyricus specialiserat 

sig på den psykologiska sidan av att leda förändringsarbetet. Det är också därför som 

överföringsprotokollen är så omsorgsfullt testade och förfinade. 

 

De primära upptäckterna i samband med Den Stora Portalen kan reduceras till fyra 

fundamentala kunskapssystem. De är: 

 

1. Själsbärarfunktionen tonas ner eller minskar i direkt proportion till hur artens 

uppfattning av själen ökar. 

 

2. Arten förenas på ett flertal nivåer, vilka överskrider tid och rum. Denna förening är 

väsentlig för artens vibrationsmässiga överlevnad som en andlig kraft, som ger liv till 

och bevarar den kunskap som arten beslutar om. Denna förening är även väsentlig för 

artens uppstigning (ascension pathway). 

 

3. Arten är medfött naturligt kopplad till ett ofantligt nätverk av besläktade livsformer, där 

varje livsform är baserad på arketypen för den biogenetiska själsbäraren, den arketyp för 

den Centrala Rasen som är specifik för sitt superuniversum. Kollektivt representerar 

dessa arter Första Källans cellstruktur, medan det individualiserade medvetandet 

representerar en odelbar partikel av denna struktur. 

 

4. Det individualiserade medvetandet orkestreras av arten till att producera en kunskapsväg 

som leder arten till sin skapare och upprätthållare. Det är det här återvändandet – likt en 

vandrare som kan njuta av en kraftig medvind – som accelereras av Den Stora Portalen. 

 

Individen är varken existentiellt eller i verkligheten oberoende av arten. (is not existential, nor 

truly independent) 

Individen är inte överordnad, inte heller är den medvetandets belöning.(not suprime, nor is it 

the reward of consiousness) 

Individen är mindre en skapelse av Första Källan än vad den är av arten. (is less an artifact of 

First Source than it is of the species) 

Själsbäraren transformeras till slut och smälter samman med det individualiserade medvetandet 

till den grad att den blir omärkbar som separat komponent av medvetande. Men individen 

förblir hängiven till artens arketyp. 

 

KONSEKVENSER OCH EFFEKTER AV DEN STORA PORTALEN 

De primära effekterna av Den Stora Portalen kan reduceras till tre huvudinfluenser, De är: 

1. Institutioner inom vetenskap, religion och kultur reformeras till att omfatta vetenskapen 

om multidimensionella verkligheter som sin kärna och ledande frekvens. 

 

2. För att få utrymme till att integrera ett nytt kunskapssystem, blir landets ledare tvingade 

att omstrukturera sina politiska system. Detta nya kunskapssystem innehåller speciellt 
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det multidimensionella universumet och ett utvidgat brödraskap mellan de intelligenta 

varelser som lever i det. 

 

3. Sociala institutioner med anknytning till handel och företagsamhet konstrueras om för 

att stödja de teknologier som uppstår vid upptäckten av Den Stora Portalen. Dessa 

teknologier förändrar dramatiskt levnadssättet på hela planeten och inkluderar 

själsbärarens hälsa, artens planering för fortlevnad, ekosystemets stabilitet, och en 

harmonisering och anpassning av arten till ett planetariskt utbildningssystem. 

 

De områden där det blir motstånd mot Den Stora Portalen är förutsägbara, även om det inte helt 

går att undvika.  Motståndets omfattning baseras till största delen på tre faktorer: 

 

1. Används partikelenergi (atomenergi) som vapen och/eller som energiresurs? 

 

2. Är religionen splittrad eller enad? 

 

3. Styrs maskiners intelligens av artens intelligens? 

 

 

Social-politiskt motstånd 
På grund av att partikelenergi är en av kärnkomponenterna i upptäckten av Den Stora Portalen, 

så är arten medveten om den inneboende kraften i partikelenergin innan den har upptäckt Den 

Stora Portalen. Denna medvetenhet kan ge obegränsade resurser för energiproduktion, men kan 

också vara ett vapen för att gripa makten och ta kontrollen över planetens resurser. 

 

Om arten använder partikelenergi som skrämselvapen bland sina egna medlemmar, är det mest 

troligt att den sätter sig emot ett närmande till Den Stora Portalen. Detta beror på, att 

upptäckten av Den Stora Portalen introducerar en odiskutabel förekomst av intelligenta 

livsformer och relationen till dem är i början osäker. På grund av det här märkbara skiftet i 

ledarställning, motsätter man sig bevisen för Den Stora Portalen och sätter in omfattande knep 

och list för att dölja den. 

 

Religiöst motstånd 
Bland de arter där den religiösa och andliga identiteten är splittrad, är på det hela taget de 

religiösa ledarna i konkurrens. Detta betyder att ledarna har valt att definiera de andliga 

världarna och individens plats i dem på olika sätt. Det här är vanligt bland arter, som delvis har 

aktiverat själsbärarens sensoriska kapacitet. Denna oansenliga kapacitet är just den som 

förorsakar oförenliga synsätt bland andliga ledare, och den resulterande rivaliteten är den 

främsta orsaken till det motstånd som uttrycks av andliga ledare när Den Stora Portalen är 

upptäckt. 
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Generellt sett börjar motståndet med skepticism, som utvecklas till indignation och 

förlöjligande. Till skillnad från de sociala och politiska ledarna, som kan verka osynligt genom 

väl dolda knep, motsätter sig i allmänhet de andliga ledarna öppet Den Stora Portalen, efter att 

den blivit upptäckt och tillkännagiven. 

 

Teknologiskt motstånd 
Allteftersom arten utvecklar sitt kommunikations-nätverk, börjar maskinintelligensen 

överskugga artens intelligens. Man bygger maskiner med super-intelligens, vilka – om inte 

arten hanterar och styr dem på rätt sätt – kan utvecklas på egen hand i en takt som överskrider 

den organiska evolutionen. Maskinen kan då ta över de inbyggda styrsystemen och tillåta 

maskinerna att dominera vid de vetenskapliga och teknologiska frontlinjerna. 

 

När detta inträffar kan Den Stora Portalen fortfarande upptäckas, men själva arten är inte 

tillräckligt förberedd att ta till sig upptäckterna och ta hjälp av dem vid utformningen av nya 

institutioner och vid omstruktureringen av de gamla. När uteslutande maskinintelligens avslöjar 

Den Stora Portalen, blir upptäckten urholkad och spridningen blir begränsad till artens 

intellektuella elit. 

 

Upptäckten av Den Stora Portalen har mycket mindre betydelse än spridningen av dess insikter 

till artens utbildningsinstitutioner och planetens vetenskapliga lärosäten. Upptäckten innehåller 

löften om en aktivering av själens sensoriska system, vilket innebär en avsevärd ökning av 

intelligensen till värde för hela arten. 

 

Arter som både har en splittrad andlig identitet och utnyttjar partikelenergi som vapen, brukar 

göra mest motstånd mot bevis för Den Stora Portalen. Typiskt är att motståndet är tvåfaldigt: 

 

1. De politiskt aktiva förutser att upptäckten av Den Stora Portalen randas. Innan 

upptäckten bestyrks och visar sig obestridlig, sätter de in list och knep för att dölja 

den. 

 

2. När list och knep visar sig verkningslösa och beviset är distribuerat över nätverket, 

kommer nästa motståndsvåg från de andliga ledarna. De betvivlar motiven hos de 

ledare, som har ansvaret för upptäckten, eftersom i stort sett alla dessa inte ansluter 

sig till de gällande trossystem, som de andliga ledarna upprätthåller. 

 

Perioden omedelbart före upptäckten av Den Stora Portalen är den mest kritiska. Den här 

tidsperioden är känd som Attesterings-Perioden (Attestation Period), - den period när kritiken 

är högljudd och med ohämmad motvilja motsätter sig innebörden av Den Stora Portalen. 

Kritikerna vet – om än vagt – att massiva förändringar underminerar deras kontrollimpulser. 

Det är en tid när andliga ledare och politiker sluter leden för att avvisa den här intrikata och 

komplexa metafysiska och vetenskapliga upptäckten. 
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Detta är anledningen till varför Lyricus har konstruerat sina protokoll ytterst noggrant. Lyricus 

vill försäkra sig om, att de ledare som är involverade i upptäckten av Den Stora Portalen agerar 

skickligt för att försäkra sig om, att motstånd bemöts med intelligenta motåtgärder. Det är 

viktigt att beviset för människans själ läggs ut på nätverket på ett sätt som inte går att censurera, 

ändra eller hindra. Själva nätverket kommer att avslöja den mänskliga själen på ett sätt, som är 

obegripligt och därför oåtkomligt för motåtgärder. 

 

LIVETS MALLAR 

Även om Lyricus exporterar den genetiska mallen (template) för en art, så är mallen inte fysisk 

eller materiell i sin struktur. Genom alla dimensioner i universum löper ett primärt 

vibrationsfält eller ursprungligt kvantfält. Detta fält är icke-fysiskt men informerar det fysiska. 

Det existerar oberoende av den fysiska existensens struktur. Du kan tänka dig det som den icke 

härledbara informationsstrukturen, ”the Underivative Information Structure” (UIS). 

 

UIS:er är sub-kvantum och representerar den primära planen för levande system och oorganisk 

materia. Det är UIS som understöder det kvantfält, som genomtränger planeter, stjärnor, galaxer 

och universum i stort. Det är livets kommunikationsfält, som sammanbinder det icke 

närvarande med det närvarande, det individuella med det kollektiva, det ändliga med det 

oändliga. 

 

Lyricus för med sig mastermallarna (ursprungsmallarna), vilka verkar på energi- eller 

kvantnivå. Dessa är sammanvävda med, eller placerade på UIS, vilken i sin tur verkar som ett 

energi-nätverk för alla mastermallar. I mastermallarna finns de vibrationsfält och den 

biomagnetik, som ger upphov till alla dimensionella uttryck, inklusive artens eller organismens 

arvsmassa och dess motsvarande energisystem och länkar, samverkande kopplingar och 

kommunikationssystem. 

 

Således fastställer Lyricus de fysiska gränserna för en art eller för en organism utan att sända 

över en fysisk representation. Snarare ligger de ”inprogrammerade” i mastermallen på 

kvantnivå och mastermallen aktiverar de sub-program, som slutligen formulerar 

cellintelligensen eller den molekylära integriteten i ett levande, organiskt system eller i en 

oorganisk materia. 

 

Det är vanligt att arten avslöjar dessa energistrukturer efter att de till fullo har absorberat och 

tillgodogjort sig de fysiska strukturer, som uppstår utifrån energierna. Det finns elva primära 

vibrationsfält och vart och ett har ett interface (är direkt sammankopplat) med de andra. De är 

inte lagrade i en tredimensionell konstruktion. De är holografiskt sammanringlade och kodade 

på ett sätt, som inte går att uttrycka i ord eller avbilda med tredimensionell geometri eller 

rymdgeometri. 

 

Mastermallen är det gemensamma interfacet mellan varje vibrationsfält. Energimässigt försörjs 

och upprätthålls den genom UIS. UIS, mastermallarna och de energisystem, som uppstår från 

detta, kommunicerar ständigt sinsemellan. Det är den här kommunikationen, som ger 
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information till evolutionens utformning av en art, organism eller materiellt objekt – oavsett om 

det är organiskt eller icke organiskt. 

 

Den här interaktiva processen mellan energisystemen övervakas av en frekvens i UIS som 

kallas Källans Intelligens (Source Intelligence) eller Den Universella Andens Intelligens (the 

Universal Spirit Intelligence). Denna frekvens absorberar, filtrerar och processar 

kommunikationen mellan vibrationsfälten och sammanfattar dem i informationspaket som 

passar för och kan användas av Första Källan. Det här är det sätt på vilket samspelet och 

växelverkan mellan existensens alla dimensioner sammanförs och görs användbar vid 

utformning av nya världar och arter och vid konstruktion av nya dimensioner. Det här är den 

kanal, genom vilken multiversum (multiverse) utvecklas och allt liv i det går vidare mot högre 

och högre dimensionella uttryck. 

 

UIS ombesörjer strukturen bakom de kvantumfält och energisystemen, som frambringar form 

och de levande system som stöder formen. Själsbäraren är ett resultat av mastermallen, vilken 

energimässigt distribuerats till liv-bärande planeter på den multiversella ”farkosten” UIS. Den 

här mallen, vilken skapar och samverkar med själens morfogenetiska (formgenetiska) fält, 

fastställer själsbärarens begränsningar vad gäller funktionalitet och uttryck – men bara i 

tidsflödet. 

 

SJÄLENS NÄRVARO 

Själsbäraren är i ett konstant tillstånd av förändring och utveckling, vilket är resultatet av 

dansen mellan mastermallen, UIS och den DNA-molekyl som är närvarande i varje cell. 

Allteftersom artens själsbärare utvecklas, aktiverar DNA-molekylen sin antenn allt mer, och 

svarar på det, dimensionellt sett, högre organiserade informationsfältet. Detta ger själsbäraren 

möjlighet att integrera själsmedvetenheten mera fullständigt. 

 

Allteftersom själsmedvetenheten, med större vibratorisk kraft och med större integration, träder 

in i själsbäraren, förändrar den själsbärarens vibrationer. Generellt sker detta på tre klart 

urskiljbara sätt: 

1. Själsbärarens energicentra (ibland kallade chakras) är kanaler för UIS energi till 

själsbäraren – på alla nivåer – fysiskt, känslomässigt och mentalt. Den här ökningen av 

UIS energi förändrar själsbäraren vibrationsmässigt, vilket resulterar i större tillgång 

till själens medvetenhet. 

 

2. När själsbäraren får tillträde till själens frekvenser, uppnår den en uppskattning av och 

en växande insikt om, att den, i form av en bärvåg, är ett uttryck för ett Guds-

Fragment, som samverkar med världar av linjär tid, kristalliserad materia och 

tredimensionell rymd. Denna nya uppfattning förebådar en förändrad identitet och ett 

skifte i värderingar. 

 

3. DNA-molekylen är både en antenn, vilken är anpassad till UIS och mastermallen, och 

en sändare av sin egen transformation, vilken är ett resultat av den sedan länge nära 
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kontakten med själsmedvetandet. Den här utsändningen är en vibratorisk frekvens, 

som kan kommunicera med alla andras DNA-molekyler inom arten och även påverka 

besläktade arter. 

 

Själen är anpassad till UIS och verkar inom den, därför att UIS är det vibrationssystem som är 

medfött och naturligt för själens essens. Allteftersom en större andel av arten införlivar sitt 

själsmedvetande, blir det lättare för de kvarvarande medlemmarna att också göra detsamma. 

 

UTVECKLINGSSKIFTEN 

Det är fyra utvecklingsskiften som föregår framträdandet av Den Stora Portalen och dessa 

skiften brukar ske inom 3-5 generationer innan upptäckten. De inträffar i följande ordning: 

 

1. Det sker ett fysiskt skifte inom den planetariska miljön och i dess rymdomgivning. Det 

här fysiska skiftet är en symbol för de betydelsefulla förändringarna i de faktiska 

(virtual) strukturerna, vilka förbereder arten för Den Stora Portalen. Det fysiska skiftet 

tar generellt sett sitt uttryck i väderförhållanden, astronomiska abnormiteter, etniskt 

kaos, tekniska haverier och sjukdomar – allt detta ger återverkan på ekonomi och 

planetarisk stabilitet. 

 

2. Ett emotionellt skifte inträffar inom arten. Detta innebär att man, på en icke-fysisk 

energinivå, mer effektivt styr sitt emotionella centrum (hjärta). Härigenom kan man 

etablera en högre ”bredbands”-uppkoppling mellan hjärta och hjärna. Denna hjärta-

hjärna-uppkoppling för samman själsbärarens energicentra, så att de kan ta emot ett 

mer intensivt uppvaknande av de intuitiva krafter, som naturligt finns närvarande i 

artens genetiska sinne. 

 

3. Ett mentalt skifte kommer till uttryck när artens genetiska sinne blir mer tillgängligt 

såsom ett resultat av det föregående skiftet i hjärta-hjärna integrationen. Det genetiska 

sinnet - som är förvaringsplatsen av den information som arten beslutat om - fungerar 

oberoende av horisontella tidsflöden. Om man har tillgång till sinnets dimensionellt 

högre informationspaket kan det därför förmedla kvantum hopp inom det 

kunskapsmässiga området. 

 

4. Det inträffar ett skifte inom det genetiska sinnet, när dess nät blir diskontinuerligt och 

bildar ett flertal grupperingar. Artens medlemmar kommer att omorganisera sig i 

energimässigt samstämda grupper, där varje grupp har tillgång till sin region inom det 

genetiska sinnet och utvecklar ett separat sub-genetiskt sinne, vars koppling är mer 

samstämd med respektive grupp. 

 

De här fyra faserna sker i tidsmässig följd, där den föregående fasen informerar och sätter igång 

den efterföljande tills det kulminerar i upptäckten av Den Stora Portalen. Detta framåtskridande 

sker i subtila, intrikata och ytterst noggranna processer, och trots det till synes kaotiska 



 

© 2008 Lyricus.org All Rights Reserved Sida 11 
 

tillståndet på ytan, segrar den på djupet liggande ordningen och flyter upp till ytan av tid, rymd 

och materia. 

 

I slutet av fjärde fasen börjar energin i UIS och mastermallarnas energier att ”sänka sig” in i 

den planetariska dimensionen av tid och rymd – attraherad av artens förändrade medvetenhet. 

De av artens medlemmar, som är energimässigt dragna till det genetiska sinnets högre 

dimensionella regioner kommer under den här tiden att avslöja vetenskapen om den 

multidimensionella verkligheten. Denna verklighet har alltid varit inkodad i mastermallen, och 

där väntat på att resonansen i sinnen och hjärtan skall avslöja den. 

 

Den Stora Portalen är holografisk och strålar ut från Första Källan, sträcker sig ut till UIS, 

bäddas in i mastermallen, leds in i det genetiska sinnets kvantfält, dras in i själsbärarens 

energisystem, och slutligen, ringlas in i artens DNA-molekyl. Detta mästerliga utbyte av energi, 

information och uttryck orkestreras av det magnetiska fält som omger Den Stora Portalen. 

 

Den Stora Portalen motsvarar ett gravitationsfält, som drar all omgivande materia in i sin 

närvaro. Denna närvaro släpps elektromagnetiskt fri in i den tredimensionella världen, varvid 

den blir den vägvisande fyr, den kraft som bokstavligen drar en art genom tid och rymd till Den 

Stora Portalen och genom det energifält som den representerar. 


