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    Swedish edition, April 2008. 

 
WingMakers´ Philosophy: Chamber Three 

 

The Blueprint of Exploration 

 

 

WingMakers Filosofi: Tredje Kammaren 

 

Utforskningsplanen 

 

 

Första Källan skapade en utforskningsplan för att omdefiniera sig själv och för att skapa en 

avsikt för multiuniversum och all existens däri. Syftet med det här systemet är att utforska 

skapelsens världar och att utveckla förmågan hos det individualiserade medvetandet att 

tillägna sig visdom och uttrycka visdom. Varje individualiserat medvetande är ett fragment av 

den vackra mosaik, som avbildar Första Källans personlighet. Utforskningsplanen organiserar 

dessa olika fragment och placerar in dem, så att de kommer på sin rätta plats för att återställa 

Första Källans helhet – återigen gestaltad för att åstadkomma skapelsen av ännu ett nytt 

universum, med dess invånare, och med dess transformation. 

 

Överallt i hela kosmos finns det liv, – Första Källans uttryck i individualiserad form. Detta liv 

är de gudomliga fragment, som alltid befinner sig i en separeringsprocess för att få erfarenhet 

av självets individuella uttryck, och i en återföreningsprocess för att uppleva Första Källans 

universella uttryck. Vi är födda ur kosmos eget sköte och det är hit som alla kommer att 

återvända med tiden. Det spelar ingen roll när eller hur. Det enda som betyder något är varför. 

 

Avståndet till detta sköte från er jord är nästan oändligt, och ändå så nära, att det skulle få ditt 

hjärta att skälva om du kände till din fantasis räckvidd. I allra första början av din existens 

såsom ett formlöst medvetande valde du erfarenheten av ett individuellt uttryck och att 

separeras från din Källa. Och när du sedan valde den tre-dimensionella världen som din 

plattform för erfarenhet gav du dig in i tidens värld. I denna skulle du möta varje tänkbart 

hinder och varje tänkbar utmaning för att återupprätta enheten med din Skapare. 

 

Den här utforskningsplanen ligger till grund för kosmos och när det gäller det individuella 

medvetandet består planen av fem grundläggande erfarenhetsstadier. 
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1. Skapandet av Varelsens Medvetande (The Creation of the Entity Consciousness). 

 

Var och en av er är födda utifrån den andliga essens hos Källans Intelligens som flödar ut från 

Första Källan. Ni är födda såsom partiklar av ljus, genomsyrade med Källans Intelligens för 

att komma fram och försäkra er om individuellt medvetande, såsom en odödlig varelse, vilken 

är delaktig i Första Källans essens inom icke tid och icke rymd. Det här är Varelsens 

medvetande, besjälat med Helhetens Navigatör, som tillåter Varelsen att separeras från Första 

Källan in i sin individualitet, men förblir ledd av Källans Intelligens. 

 

Varelsen är det högsta medvetande-tillståndet och den vistas i ett tillstånd av total 

medvetenhet om alla de lägre instrument eller kroppar som matar den med erfarenhet och 

insikt. Varelsens medvetande är erfarenhetens ofelbara iakttagare och den som sammanfattar 

insikterna. I alla avseenden är den en miniatyr av Första Källan och saknar bara det 

erfarenhetsmässiga förhållandet till tid och rymd, vilket utvecklar varelsens känsla av att ha 

tillåtelse att handla oberoende av Första Källan. 

 

Det är exakt den här känslan av oberoende som varelsens födelse skapar. Det är den centrala 

delen i utforskningsplanen, därför att utan denna känsla av oberoende skulle utforskningen av 

kosmos och dess olika vibrationsfält begränsas till förnimmelsen av Första Källan, som 

”kikar” genom den lins som består av Källans Intelligens. Om man definierar detta närmare är 

det en en-dimensionell förnimmelse, och därför en ofullständig utforskning. Första Källan 

beslutade  den här utforskningen som ett resultat av sin skapelse av multiuniversum och när 

det skapats samlade Första Källan sig själv till en form av ljuspartiklar och kastade ut dessa 

partiklar i separation. 

 

Den första av de här skapelserna skänktes en individuell identitet genom att använda sig av ett 

fysiskt instrument känt som ljuskroppen. Tätheten hos den här kroppen var tillräcklig för att 

blockera de separerade partiklarna från Första Källans dominerande verklighet. Genom att 

göra så blev partiklarna självständiga utforskare och befolkade snabbt de innersta världarna 

inom Helhetens Universum. Emellertid vågade de sig aldrig ut i skapelsens yttre världar, där 

vibrationens täthet bromsade ner tiden i en sådan utsträckning, att utforskning i kroppar var 

omöjlig till följd av det stora avståndet. 

 

De här första varelserna förstod, att deras existens hade ett mycket speciellt syfte, vilket 

innebar att konstruera en farkost åt den nyligen skapade medvetna varelsen att bo i, så att den 

individualiserade ande-formen kunde gå in i de mest avlägsna delarna i multiuniversum och 

utforska, erfara och lära av dem. Det här kan liknas vid att konstruera en djuphavs-dykardräkt, 

som tillåter en dykare att utforska havsbotten. Första Källan, som arbetar genom Källans 

Intelligens, kunde uppfatta skapelsens allra yttersta världar, men kunde inte göra erfarenheter 

i dem och därför inte tillägna sig visdom om precis allting, som Första Källan skapat. 

 

WingMakers var de först skapade väsen, som härbärgerade varelsens medvetande. Vi är 

arkitekterna, formgivarna och konstruktörerna till det mänskliga instrumentet i alla dess olika 

former överallt i multiuniversum. Den mänskliga arten är inte unik inom multiuniversum. Det 
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finns många variationer på andra planeter inom ert eget universum. Nästan alla av er har 

erfarenhet från andra världar i universum, men ni kan inte överföra dessa erfarenheter till ert 

medvetna sinne. Även om Första Källan födde varelsens medvetande, så skapade 

WingMakers instrumenten för utforskning, vilket gjorde det möjligt för det här nyligen 

formade medvetandet att utforska de vibratoriskt tunga världarna i den yttersta skapelsen. 

 

Därför att vibrationsfrekvensen i det fysiska universat har saktat in i en sådan utsträckning, att 

partiklarna övergår till fast form och sluter sig samman till föremål, så saktar tiden in i 

följdriktiga förnimmelseramar, vilket tillåter varelsens medvetande att utforska multipla 

världar samtidigt. Det här gör det möjligt för en varelse att utforska hundratals, om inte 

tusentals, världar inom en enda tidsram. Det här skapar förnimmelsen, - även om den känns 

vag för de flesta av er, - att du har levt tidigare och att du kommer att leva igen. 

 

I verkligheten är du, om du befinner dig inom ett mänskligt instrument, ett odödligt 

medvetande av ljus, insamlat från samma substans som Första Källan. Du föddes ur den här 

substansen, och du kommer aldrig att dö från den. Det är inte möjligt att överge eller upphäva 

denna, den allra renaste av vibrationer, som är kärnan i din identitet. Djupt inom dig finns det 

inget tvivel om den här sanningen. Där finns bara frågan om varför du individualiserades. 

 

 

2. En Individ av Tid och Genetisk Täthet. 

 

Varelsen drivs av själva sin natur till att utforska skapelsen. Den här drivkraften är kärnan i 

Första Källans identitet, och den skänktes till alla dess skapelser, likt en genetisk egenskap 

som passerar från en förälder till dess barn. Den här grundläggande instinkten tvingar varelsen 

att i utforskningssyfte sänka sig ned i skapelsens världar, utan någon närvarande förväntan på 

prestation eller seger. 

 

Den här formen av utforskning betyder inte, att helt enkelt upptäcka nya geografier eller 

fysiska existenstillstånd. Viktigare är att upptäcka och förnimma nya känslomässiga tillstånd, 

vilket ökar Första Källans kollektiva visdom. Utforskning föder visdom. Det här är det 

praktiska perspektivet på varelsens medvetande och det är exakt den här medfödda kvalitén, 

som tvingar varelsen att stiga ned i tid och täthet. 

 

Varelsens medvetande är medvetet om sin förening med Första Källan genom Källans 

Intelligens. Medvetandet är också medvetet om möjligheten, att kunna ta sitt tillstånd av ren 

vibration in i  andra dimensioner av tid och rymd med hjälp av de instrument, som har skapats 

av WingMakers. Genom dessa instrument, eller kroppar som du kanske tänker dig dem, så 

kan varelsen utforska inbromsade vibrationstillstånd såsom er planet. 

 

När varelsen tar på sig sin ljuskropp är den fortfarande väsentligen formlös. Dess identitet är, 

samtidigt som den är separerad från Första Källan, inte separerad från andra varelser inom 

ljuskroppen. Således är den ännu inte kastad in i individualitet. Detta stadium uppstår först när 

ljuskroppen flyttar in i ett instrument av genetisk täthet. Vad era vetenskapsmän kallar för 
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DNA är det instrument som skapats av WingMakers. Det här instrumentet låter ljuskroppen 

utforska multiuniversum och uppnå ett tillstånd av individualiserad separation från Första 

Källan och dess partiklar av ljus-medvetande, som vi kallar varelsen. 

 

De enorma förutsättningar som det ger att vara människa, signalerar åt ljuskroppen att ikläda 

sig ett instrument och följa sina utforskningsinstinkter. Från det ögonblick som detta är gjort, 

är varelsen medveten om sig själv såsom en individ. Emellertid är inte den här 

individualiteten överväldigande, inte heller väcker den rädsla. Den är helt enkelt en ny känsla 

av oberoende; - självinlärningens mikrokosmos börjar blomstra. 

 

I motsats till er religiösa undervisning, följs inte ert tillstånd av oberoende av ett åtföljande 

straff. Varelsen straffas inte för sitt val att göra utforskningar. Om så vore fallet skulle 

tillståndet av oberoende vara omöjligt att uppnå. Det är bara genom det här tillståndet av 

oberoende eller fri vilja, som varelsen kan åstadkomma ett unikt perspektiv. Om gränserna 

fastställdes alltför noga och varelsen blev straffad eller tilläts samla på sig synd varje gång 

den förirrade sig, skulle den bli mer en självgående robot än en utforskare. 

 

Utan autentisk utforskning inom skapelsens världar, försvinner i hög grad värdet av 

erfarenheten för både varelsen och Första Källan. Precis som en nyfödd människa uttrycker 

sin energi genom tafatta rörelser med lemmarna, så uttrycker den nya varelsen sin energi med 

tafatta beslut på sin utforskningsväg. De här besluten inkluderar varje tänkbar rörelse in i 

mörker som man kan föreställa sig, och det är på grund av detta, som varelsen utvecklar sitt 

unika jag. 

 

 

3. Att Förvärva Erfarenhet genom Separation 

 

När varelsen blir unik, kan den uppnå en erfarenhet och insikt som är unik. Och det här är den 

dyrbara last som Varelsen utformades till att överföra till Första Källan. Individualitet och 

oberoende var de gåvor som skänktes till varelsen, och en unik insikt var den gåva som gick 

tillbaka. Det här är sättet på vilket multiuniversum är designat, och utforskningsplanen bryr 

sig inte om hur instrumentet är utformat, hur det ser ut utanpå, inte heller på dess 

andvändbarhet för en given art, eller på dess bidrag till den värld, från vilken den föddes. Det 

enda som verkligen är värt att uttrycka för varelsen är att försäkra sig om och förse Första 

Källan med ett unikt perspektiv under sin sejour inom tid och genetisk täthet. 

 

När varelsen fungerar inom ett mänskligt instrument förblir den intonad till Första Källan, 

men sinnet lär sig att identifiera sig med sitt utforskningsinstrument och uppnår sällan ett 

varaktigt intryck av varelsens tillstånd av ren vibration. Emellertid kommer varelsens 

medvetande alltid ihåg den här vibrationen och inom den tre-dimensionella världen uttrycks 

den genom känslan av jämlikhet och genom det gemensamma syfte, som alla varelser äger. 

 

När varelsen har iklätt sig det mänskliga instrumentet, blir instrumentet en dominerande 

verklighet inom vilken varelsens observations- plattform formas. Den liknar mycket en pilot, 
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som går ombord på ett plan och börjar fixera sin uppmärksamhet på kontrollpanelerna. 

Varelsen kan arbeta effektivt inom ett vidsträckt område på en till ungefär ett tusen 

dominerande verkligheter, - där var och en inträffar följdriktigt på samma gång. Som en 

konsekvens kan varelsen både accelerera och balansera sin inlärning utöver en bred 

aktionsradie av erfarenhetsplattformar. 

 

Vi förstår att konceptet med plattformar för simultan erfarenhetsinlärning, är ett koncept, som 

gör motstånd inom varje tre-dimensionell fiber i era kroppar och sinnen, men det är det sanna 

sätt, på vilket du utformades. WingMakers har producerat inte mindre än ett hundra tusen 

variationer på det mänskliga instrumentet, - alla strukturerade runt samma DNA- mönster och 

var och en utspridda över de sju fysiska universa i vårt multiuniversum. När du läser dessa 

ord, så arbetar du i tiotals, om inte hundratals samtidiga verkligheter utöver multiuniversum, 

men bara varelsen har förmågan att uppfatta dessa verkligheter. 

 

När varelsen går in i oberoende, arbetar den i början inom en enda dominerande verklighet 

men blir gradvis allt skickligare i att bearbeta många data-strömmar från många instrument. 

Kom ihåg, att varelsen först och främst befinner sig inom en ljuskropp och att denna ljuskropp 

är utan struktur på det sätt som ni känner till den. Den är både en punkt, som är fast i tid och 

rum och ett medvetande, som är allestädes närvarande. Det mänskliga instrumentet formgavs 

med en ”öppning”, som drar till sig det här allestädes närvarande medvetandet in i en 

mångfald förnimmande kanaler, men på samma gång begränsas förnimmelsen hos det 

enskilda mänskliga instrumentet till en enda dominerande verklighet. 

 

Det här gjordes av nödvändighet, därför att sinnet, känslorna, och kroppen kan inte uthärda 

den hopgyttrade erfarenheten från många instrument. Det överlastar systemet och förorsakar 

att det mänskliga instrumentet bryts ned och till sist kollapsar. Det gör också den känsliga 

föreningen mellan varelsens medvetenhet och sinnet och känslorna mera oklar. Ytterligare en 

förklaring; - de undermedvetna världarna gör det möjligt att skingra dessa strömmar av 

samtidighet och kan förse sinnet och känslorna med en plats för rening. 

 

Varelsen är som en stråle av vitt ljus och när den passerar in i den mänskliga kroppens 

genetiska täthet delas den upp i ett brett spectrum av erfarenhet. På grund av de genetiska 

strukturerna, in i vilka varelsens ljusenergi passerar, samlar varelsen ihop ett unikt perspektiv, 

som utformas till en känslomässig visdom, som kan överföras till Första Källan och till arten i 

stort. 

 

 

4. Den Sanna Visdomens Uppåtgående Spiral. 

 

Varelsens sejourer inom multiuniversums fysiska världar är vidsträckta om man mäter dem i 

tid och rymd. De omfattar i de flesta fall en sammanlagd mängd på flera tio tusentals år, och 

vart och ett av de här åren ger en effekt på varelsen. Dessa tidens budskap utformar varelserna 

till nya former. Och dessa former uppstår som förebilder till det, som kommer att äga rum i en 

avlägsen framtid. Dessa är de Suveräna Integraler, som vi talat om i våra tidigare samtal. 
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Dessa väsen har förmågan att se på sin erfarenhet inom alla former, platser och tider och kan 

integrera den totala erfarenheten till ett uttryck, som förs in till den mänskliga rasen. Det är 

bevisets höjdpunkt och detta inträffar sällan inom en art innan den har visat sin sanna visdom. 

 

Ni påstår med rätta, att det finns visdom i era religiösa böcker, vetenskapliga skrifter och 

filosofiska avhandlingar, men det är inte er sanna visdom, eftersom den tillhör er art. 

Skillnaden är enkel; - er sanna visdom kommer inte att dela upp er art, er sanna visdom 

kommer att förena den. Och det kommer inte att bli en förening i kärlek och känslor. Den 

kommer att ske genom en gemensam insikt om multiuniversums rättmätiga innebörd, därför 

att det är den enda lins som, när den fokuseras, förklarar er plats som en art. 

 

Säger vi att vetenskapen kommer att leda er till denna sanna visdom? Nej, vi talar om för er, 

att det kommer att bli en handfull inom er art, som kommer att stiga fram såsom Suveräna 

Integraler med en balanserad vetenskaplig och filosofisk läggning, och de kommer att ha nytta 

av en utbildad art, som kommer att lyssna till det oemotsägliga beviset. 

 

Inte ens Första Källan kan föra fram en art till dess sanna visdom. Artens ledare måste 

åstadkomma detta genom fundamentala, egna upptäckta metoder, som de själva kommit på. 

Genom sin ursprungliga utforskningsplan gav Första Källan den mänskliga arten  förmågan 

och hjälpmedlen för att själva uppnå den här kunskapen. Om den sanna visdomen skulle föras 

in till arten utifrån, skulle den möta intern misstro och den skulle inte bli tillräckligt 

övertygande för att ena arten. 

 

Det finns talrika avslöjanden, som har överförts till er art genom icke fysiska varelser i form 

av det ni kallar kanaliserad information. Även delar av era Heliga böcker är kanaliserade. 

Emellertid var dessa skrifter avsedda för de få. De innehöll inte den sanna visdomen – de gav 

bara antydningar om sanningens skugga. De Suveräna Integralerna kommer att dyka upp som 

fyrbåkar för er art och höja de mentala och känslomässiga uppfattningsförmågorna hos hela er 

art. 

 

När en enda Suverän Integral träder fram, kommer den, genom de katalytiska krafterna hos 

sin egen varelses medvetande, att bli orsaken till att ytterligare en annan träder fram, och en 

till, och en till, och de kommer att träda fram i kaskader, från en till ett tusen under en enda 

generation. Från dessa ett tusen kommer en miljon att träda fram under nästa generation, och 

från dessa en miljon kommer hela befolkningen att träda fram, genomsyrade av den insikt de 

uppnått från portalen in till multiuniversum. Och från den här portalen kommer den sanna 

visdomens organisation att träda fram i en form, som kommer att motstå alla attacker. 

 

Det här är artens stora föreningen runt de nya, icke hierarkiska strukturerna, som gör det 

möjligt för artens nyfödda att erfara den sanna visdomen i avsikt att bevara enandet inom 

arten för all framtid. Inom sex generationer är artens genetiska sinne stabilt och blir sedan ett 

kraftfullt redskap för att utforska det, som arten kommer att uppfatta som sitt ”rymdskepp” in 

i multiuniversum. 
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Den mänskliga arten på er planet kommer att bli de lärare, som kanaliserar de första vaga 

skisserna till den sanna visdomen för en ny art, som omedvetet, till och med nu, väntar på er 

ankomst. Processen genomförs om och om igen, alltid med variationer och anomalier, som 

ger gnistor till djupare insikter och vägar till det Centrala Universat, där Första Källan har sin 

närvaro. Det är det allra kraftfullaste av alla gravitationsfält och leder till sist en art och dess 

individualiserade varelser till dess periferi där vi, WingMakers, vistas såsom era framtida jag. 

 

 

5. Den Fortsatta Resan i Skapelsens Utveckling. 

 

Varelsen betraktas inom universum av tid och rymd såsom en partikel, som utvecklar sig 

genom utforskning och som på uppdrag av Första Källan utforskar, utvecklar och omvandlar 

skapelsens utkanter till enklaver för Källans Intelligens. När varelsen betraktas i dimensioner 

av icke tid och icke rymd, - dess naturliga hemvist – framstår den som en odödlig fasett av 

Första Källan, som har individualiserats, men när man betraktar den i den tre-dimensionella 

omgivningen av genetisk täthet, visar den sig såsom en temporär fasett av sin art. 

 

Arten – i detta fall den mänskliga arten – utvecklas med tiden till den äldre ras, som hjälper en 

ras under utveckling med att bilda dess metafysiska och vetenskapliga grunder. 

Mänskligheten blir kulturbyggare inom en ny art. En arts utveckling sträcker sig från dess 

ursprung i det Centrala Universat såsom en enad genetisk modell lämplig att utforska 

multiuniversum, - till en fragmentering av arten i biologisk mångfald, - till dess återförening 

genom kultur och teknologi, - till dess uppstigning såsom ett icke-fysiskt, förenat Genetiskt 

Sinne, - till dess tillämpning av det Genetiska Sinnet såsom ett hjälpmedel för att utforska de 

yttre områdena i kosmos och hjälpa till att leda en art under utveckling, - och till att smälta 

samman detta Genetiska Sinne med det Genetiska Sinnet hos dess fäderneärvda ras. 

 

Era vetenskapsmän har definierat artens evolution på en skala som bara motsvaras av en liten 

träflisa i en vidsträckt skog av tid och rymd. Den mänskliga artens utveckling genom 

”skogen” av tid och rymd är en i högsta grad kompakt process, som består av otaliga 

framstegsnivåer, som till slut gör det möjligt för det Genetiska Sinnet hos arten att harmoniskt 

blanda sig med Första Källan. 

 

Det som driver denna process är den till varelsen genetiskt givna driften att utforska 

skapelsens världar, och att slutligen uppnå den nödvändiga visdomen och medkänslan för att 

leda en yngre art till dess sanna visdom. Du kanske undrar varför den här processen tycks så 

invecklad och så fylld med felsteg och misstag. Vi vill bara informera er om, att processen 

inte är vad den tycks vara. Det Genetiska Sinnet hos den äldre ras, som arbetar med er art på 

planeten jorden arbetar i ett tidsfönster, som är mer vittomfattande och innehållsrikt än vad ni 

kan föreställa er. 

 

Porten till er framtid finns genom fullföljandet av den här planen och den här planen finns 

djupt inkodad inom er art. I era rötter är ni inte ett odödligt psykiskt avtryck eller ett mentalt 
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eko, utan snarare är ni en felfri treenighet av Första Källan, Källans Intelligens och den 

Suveräna Varelsen, som stöter samman i en energidans som är evig. Ert sinne måste greppa 

om fullheten hos er sanna natur och djupet av ert väsen, annars kommer du att falla till föga 

för de psykiska avtrycken och de mentala ekona från ditt lägre jag. 

 

Om du tror på det lägre jaget, såsom du har blivit lärd, kommer du att sträcka dig efter den 

föda, som ger näring åt skuggan och inte åt substansen. Substansen i din design väcks upp 

med de ord, som formar koncepten om din större självbild. Och de här orden är inte bara 

uttalade, utan de kan även ses, kännas och likaså höras. De leder dig till jämlikhetens ton och 

förnimmelsen av helhet. Tillåt dessa ord att skölja över dig som en mild våg, som ger dig 

flytkraft och rörelse. Den kommer att svepa dig till en ny strand, och det är där, som du 

kommer att börja avslöja din sanna natur och ditt syfte. 

 

Planen för utforskning är det genetiskt underliggande substratet i er design, och alla de så 

kallade ”lägre” livsformerna är er arts ”lemmar”. Utan dem skulle ni inte kunna existera. 

Således är den sammansatta livsformen i själva verket den art, om vilken vi talar, när vi talar 

om den mänskliga arten. Vi skiljer inte er från växtriket och djurriket. Vi ser dem som en enda 

sammansatt art. Det är era vetenskapsmän, som har valt att separera den enda arten i miljarder 

underarter, därför att helheten kan inte klassificeras och analyseras. 

 

Sinnets verktyg undertrycker er arts sanna natur. Bara när ni observerar med jämlikhetens 

frekvens, främst i ert hjärta och sinne, kan ni komma förbi den här förträngningen och känna 

de länkar som organiserar er art till en mästarorganism. Det är den här organismen, som är 

perfekt i linje med Första Källan liksom två cirklar, som överlappar varandra så perfekt att 

man bara kan se en enda. Det är Första Källans sanna natur att skapa otaliga fragment av sig 

själv och sedan leda vart och ett till sammansmältning såsom en mästarorganism, medan den 

tillåter varje fragment att behålla sin suveränitet. Det här är den perfekta kärleksgåvan. 

 

Fastän man inte finner Första Källan genom att söka, så kommer du, om du är villig att 

underkasta dig den suveräna varelsens främsta impuls inom dig, ofelbart att bli ledd, steg för 

steg, liv efter liv, genom universum efter universum och tidsålder efter tidsålder, tills du 

slutligen stirrar in i ögonen på din Skapare och inser att ni är ett. Och i den här insikten 

kommer du att inse, att arten varifrån du kommer också är ett. Fragmenten från den ende 

kommer att koagulera genom den utforskningsplan, vars slut inte kan förutsägas, och vars 

början inte gått att mäta i tid. 


