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    Swedish Translation 
     

 

WingMakers 

 

 

My Central Revelation 
 

 
 

MITT CENTRALA AVSLÖJANDE 
 

 
Du utvecklas inåt, alltid i riktning mot min skaparsjäl. Denna är det område inom mig där du 

inte vistas, utan det är faktiskt skilt från dig liksom stjärnorna är isolerade från en djup grotta. 

Den här platsen är ursprunget och målet för din existens, och härifrån går du ner i ditt djuriska 

ursprungs grotta, där min röst faller tyst inför dina val. 

 

Min plan för din uppstigning omfattar alla varelser, i alla dimensioner inom alla världar. Jag 

genomför detta genom att avkläda mig varje funktion, som är möjlig att genomföra för någon 

annan i min skapelse. Det som jag skapar ges förmågan att utföra min roll, alltså är jag gömd ur 

er synvinkel därför att ni har börjat tro, att jag är det som jag har skapat. 

 

Jag är Första Källan och din kännedom om mig är tusenfaldigt bortflyttad. Jag vistas i det 

Centrala Universat, så avlägset från dig, att rymden blir till en ofattbar abstraktion. Och ändå, ett 

fragment av mig har placerats inom din personlighet likt en diamant i en ring, och den kommer 

att bestå lika säkert som att jag kommer att bestå. Fastän att det finns de, som tror att jag är en 

myt, säger jag uttryckligen till dig, att min värld är ledfyren för alla personligheter inom alla 

tider, och antingen du tror på mig eller inte, dras du tveklöst till den källa från vilken du blev 

skapad. 

 

Jag skulle föredra, att du kunde känna igen mig under alla tider och på alla platser, men om det 

vore så, skulle min skapelses evolutionära resa bryta samman och det etablerade och 

dominerande systemet med lärare och elev skulle vackla. Jag har ingjutit mig själv inom otaliga 

skapelseformer, som kollektivt utgör den evolutionära bron för ditt uppåtgående in i min värld. 

Det finns inget steg på resan som inte någon annan redan tagit, till hjälp för dem som följer efter. 
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Jag har format de här orden med hjälp av min innersta skapelse, som du genom den här 

undervisningen känner som den Centrala Rasen. Deras redogörelse är placerad på er planet för 

att – hos dem bland er som är redo – sätta igång ett uppvaknande för mig, som den jag verkligen 

är. Den här dokumentationen kommer att bestå under många generationer, ibland gömd för 

insyn, ibland mer abstrakt i symboler, ibland samlad till tvivel, men den kommer alltid att vara 

min röst uppenbarad på er planet. 

 

Fastän det inte är första gången jag har talat till er planets befolkning, så är det första gången jag 

har talat genom min innersta skapelse och lämnat en outplånlig, mångdimensionell 

dokumentation. På ytan av den här dokumentationen finns en mytologi från den Centrala Rasen, 

men om du finner min röst inom den här mytologin, så kommer du att se en ny fasett hos 

dokumentationen, en personlig modulering, som talar direkt till dig, mitt barn. Det är denna 

intimitet som jag har kodat in i det här dokumentet, vilken symboliserar min hand som sträcker 

sig efter dina. Det är denna intimitet som kommer att bestå inom ditt sinne och hjärta när allt 

annat sviker dig. 

 

Min röst kommer att hjälpa dig att återförenas med mig. Den kommer att vidga din vision av 

mina domäner, min avsikt och min orubbliga kärlek till var och en i min skapelse, det spelar 

ingen roll var eller hur ni lever. När jag tidigare har talat till er planet, var det genom en prisma 

av personligheter vilka styrde min röst och färgade dess ton. Mitt medvetandes röst kommer inte 

att resa till er värld med mindre än att den överförs genom min skapelse och översätts till ord-

symboler, som ert sinne kan fatta. Mitt hjärtas röst genomtränger alla världar, utan att behöva 

översättas, såsom ett sub-fotoniskt ljus och en inter-dimensionell vibration vilken producerar 

ljud. 

 

Jag har avslöjat mig för dig i hopp om, att du kommer att avslöja för andra, vad det är du har 

funnit i mig. Inte genom skenheliga ord, utan snarare genom att definiera om vår relation och 

genom att leva i överensstämmelse med denna nya klarhet. När du gör detta, kommer du att 

frigöra det, som jag för länge sedan har lagrat inom dig – ett fragment av mig själv, en dolk av 

ljus, som gör att din egen betydelse genomgår en beslutsam död. 

 

I sanning, detta är mitt centrala avslöjande. Jag finns här under den här mytologin, för att väcka 

upp ditt djuriska jag inför vår relation, så att du kan dräpa din fåfänglighet. Den är störningen 

mellan oss. Det är inte rymd eller tid som separerar oss och minskar vår medvetna relation. Det 
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är din önskan att vara överlägsen och bäst i den grotta som utgör din existens och att hämta 

tillfredställelsen ur detta och enbart detta. 

 

Jag överlämnar till andra att definiera den psykologiska visdomen och de beteenden som styrs av 

sunt förnuft, vilka leder till framgång.. Mina ord tränger igenom på annat håll: på en plats inom 

dig som är känslig, oskyldig, tillitsfull och evigt lyssnande efter varje antydan till ton från min 

närvaro. När den platsen är funnen, kommer den här delen av dig – som ett instrument begåvat 

med en kraftfull resonans – att vibrera i enlighet med min röst. 

 

Alla era religioner lär ut en dyrkan av en gudom och en lära om mänsklig frälsning. Det är den 

underliggande likheten mellan er planets religioner. Emellertid är inte jag den gudom som er 

dyrkan faller på, inte heller är jag skaparen av era läror om mänsklig frälsning. Att dyrka mig 

inom pengar eller moral är inte nödvändigt. Uttryck helt enkelt dina äkta känslor av uppskattning 

för min innersta närvaro inom dig och andra, och du sänder trofast ut din dyrkan till min värld. 

 

Det här är den känsla, som du skall försöka bevara inför livets störningar. Detta är mitt hjärtas 

avslöjande inför ditt hjärta. Lev i klarhet. Lev med avsikt. Lev i kunskapen om att du finns inom 

mig och jag finns inom dig, och att det inte finns någon plats som är skild från vårt hjärta. 

 

*     *     *     * 

 

Utdrag från Kammare 23 – En av tre skrivelser från WingMakers material, som tillskrivits Första Källan. 


