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The Conscious Media Network 

 

Intervju med James the Wingmaker 

Av Regina Meredith 

Den 28 oktober, 2009. 

 

Conscious Media Network (Regina) – Fråga 1: Dan Brown`s senaste bok, Den Förlorade 

Symbolen, håller på att komma in i de kollektiva medvetandena hos flera tiotal miljoner 

läsare, när Förenta Staterna (och planeten) just står inför en stor omvälvning. Kan du berätta 

för oss om de andliga följderna av att låta de mer hemliga och upplysta idealen hos några av 

Amerikas förfäder avslöjas för befolkningen i stort vid den här tiden? 

James` Introduktion 

Jag skulle vilja börja den här intervjun med ett kortfattat uttalande. Om några av mina svar 

verkar fördomsfulla eller dömande, försäkrar jag dig, att de snarare fångats i ordens otydlighet 

och speglar varken personliga fördomar eller ett dömande i polaritet. Jag börjar med den enkla 

övertygelsen, att alla människor på den här planeten gör så gott de förmår, och likväl, när de 

gör detta, trots sina bästa avsikter, faller de offer för energier som är långt ifrån ett bra uttryck 

för deras högre natur. Den här realiteten kräver en konstant dos av medkänsla, förståelse och 

förlåtelse för att upprätthålla jämvikt. Det finns bara ett motgift mot att döma en annan 

person: välsigna dem. Om vi välsignar människor istället för att döma dem, arbetar vi mer 

genuint från våra hjärtan och håller oss befriade från rädsla. 

James – Svar 1: Mycket av den kunskap som nu ges ut för masskonsumtion, antingen via 

lättillgängliga filmer, böcker, konstverk, webbsidor eller vetenskapliga upptäckter, är 

koncentrerad på den esoteriska kunskapens äldre paradigmer, och tenderar att handla om de 

mentala förmågorna, vilka antas vara viktigare och mer praktiska än hjärtats eller det 

känslomässiga fältets förmågor. 

Teorin bakom de här ”hemliga och upplysta idealen” är att sinnet, om det aktiveras på rätt 

sätt, och om man använder sig av vissa principer, teknologier eller ritualer, kommer att väcka 

upp den högre kunskapen, genom att den dras till sökaren och fyller denne med förståelsen 

om hur man blir Gud. Vad som är iögonfallande i denna Gudomlighets-ekvation är att här 

saknas intelligent beteende. 

Ett intelligent beteende är faktiskt ekvationen och ekvationens delar är klädda i ord som 

Uppskattning, Medkänsla, Ödmjukhet, Förlåtelse, Förståelse och Mod. Den gamla kunskapen 

eller den eviga visdomen, som den ibland kallas, är inte en samling hemligheter som skall 

bevakas, utan snarare ett uttryck för känslor, som vem som helst kan använda i sitt dagliga liv. 
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Visserligen verkar den här förenklingen alltför enkel rent intellektuellt, och alltför svår att 

utöva beteendemässigt, åtminstone tror man det. Måttet på äkta kraft finns i den 

beteendemässiga intelligens, som flödar från hjärtat och får stöd från sinnet. Och det är från 

denna bas, belägen i individens fysiska centrum eller i hjärtat, som din förening med 

jämlikhetens vibration lever. Det är den här vibrationen som ger kraft åt allting och som man i 

den gamla kunskapen kallar för Gud (och ett hundratal andra namn). 

Med detta sagt, ”hemligheterna” hos Amerikas grundare är snarare sinnets hemligheter. Om 

de inte bygger på beteendemässig intelligens, innehåller de ingen särskild kraft inom de 

vibrationsfält, som verkligen är av betydelse. De kanske kan bidra till människors ambitioner. 

De kan attrahera framgång och glamour, så som det fastställdes av en kultur präglad av 

girighet. Emellertid, vad gäller hemligheter, så lever de i sinnets sfär och har liten genklang 

med hjärtat, eller ens med de centrala punkterna för mänsklig uppstigning. 

Det som ofta benämns som ”Vägen till Upplysning” är en mystisk sörja av ritualer, 

ceremonier, mantra och annan yttre grannlåt, som gör utövaren förberedd för att ta emot 

upplysningens högre kunskap. Men den högre kunskapen ryms inte i kunskap; den ryms i 

uttrycken av hjärtats högre dygder och för att kunna uttrycka dessa dygder oberoende av yttre 

villkor, krävs det övning, vaksamhet, förlåtelse och ett hjärta som är öppet, sårbart, enkelt och 

medvetet om sig självt såsom det sanna ”sätet för medvetandet”. 

Det här är den anti-kunskap, som är frigörelsen från det mystiska och som är 

avprogrammeringen (the unlearning) av det inlärda. Den är att uttrycka de enkla 

hjärtdygderna, istället för sinnets förkärlek för att söka efter obetydliga detaljer hos 

esoteriken. 

Sinnet är en utväxt från ego-personligheten och i det moderna livets kulturella sammanhang 

attraheras det magnetiskt till situationer med glamour, framgång, popularitet och makt. Sinnet 

är – såsom det blivit ingrott i vår tre-dimensionella värld – svagt för fenomen, vilket betyder 

att det behöver se regeln om orsak och verkan. Med andra ord, sinnet ser på livet och tänker: 

om jag gör det här, leder mina handlingar till det där. Så eliten har funnit på metoder för att 

uppnå vissa effekter från vissa orsaker, vilket leder till en känsla av skapande, en känsla av 

makt, en känsla av suveränitet. Eliten antas ha undanhållit den här kunskapen från 

människorna, som om den är alltför farlig i händerna på vanliga människor, vilka kanske inte 

har kontroll över sina handlingar. 

Det här betyder inte att Amerikas förfäder enbart var centrerade till sinnesvärlden, men det 

var och är det dominerande paradigmet hos den esoteriska kunskapen. Sinnet har aktats högst 

av så gott som alla inom den religiösa, andliga och vetenskapliga eliten, och detta på grund av 

att hjärtat uppfattas som mjukt, feminint, svagt och ytterligt reagerande. Utvecklingen av den 

här uppfattningen var helt och hållet en del i döljandet eller förminskningen av människans 

sanna kraft (vilket är ett ämne i sig själv).  

Hjärtat äger en ovanlig intelligens, spänst och förmåga att flöda och ta till sig. Jag talar inte 

om det sentimentala hjärtat; det hjärta som man i vår kultur talar om, som känsligt, 

sentimentalt, fyllt av medkänsla, sympati, omsorg och är fyllt av behov. Det kraftfulla hjärtat 
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är den medvetandepunkt inom individen, där jämlikhetens vibration har tänts av Skaparen – 

det är den ursprungliga och äkta medvetenheten. Det är den plats, där interfacet, samspelet 

mellan individualitet och Enhet uppstår. 

Det upplysta hjärtat är perfekt rent och klarögt. Det är fyllt med kraft och det har förmågan till 

oändlig medkänsla och kärlek. Det kan inte bli uttömt om inte individen stänger av det. Det 

sentimentala hjärtat, hjärtat med överdrifter och överdriven omsorg hör inte ihop med det 

kraftfyllda hjärtat och det är viktigt att skilja på detta. 

Det finns de som säger, att om du förstår alla de konspiratoriska faktorerna i världen, om du 

har kunskap om de gamla mysterierna, om du fattar djupen inom fysiken och höjderna inom 

kosmologin, då är du en person med överlägsen kunskap, kanske till och med en person som 

är själv-förverkligad. Men om det här förverkligandet inte har förtjänats genom ett dygdigt 

hjärtas gärningar, då kommer förverkligandet att bli ihåligt och kortlivat. Det här villkoret är 

det som är drivkraften i sökandet efter det esoteriska och varför mysterieskolorna, 

mysticismen, hemlig kunskap och liknande vägar utvecklar sig till organisationer såsom 

Frimurarna. Sökandet är utan slut på grund av att kunskapen ligger inbäddad, lager på lager 

och alltid retfullt utom räckhåll eller skyddad från det världsliga. 

Regina – Fråga 2: I den här boken finns också avslöjandet av traditioner och ritualer hos de 

litet längre komna medlemmarna inom de moderna Frimurarna (bloddrypande ceremonier och 

trohetseder intill döden), vilka utan tvivel kommer att skapa förvirring bland läsarna, av vilka 

en del även är förtrogna med den mörka sidan av Frimurarnas/Illuminaternas agendor. Skulle 

du vilja sprida litet ljus över den äkta och sanna avsikten hos Illuminaterna och Frimurarna 

såsom du ser på saken? 

James – Svar 2: Elitklassen, de som begåvats med speciell vägledning (blueprints), 

intellektuell kapacitet, teknisk skicklighet eller ledarskapsförmågor, bekymrar sig inte alltför 

mycket om de andliga följderna av sitt arbete, och detta inbegriper Amerikas förfäder och så 

gott som varje stat i historien. De som fann ett land befriat från kungligt blod blev i allmänhet 

bundna till en elitcirkel – inom så gott som varje aspekt av samhället, inklusive konst, 

utbildning, regering, teknologi och media. Frimurarna insåg vikten av att skära tvärsigenom 

de sociala cirklarna och inta en mer jämlik inställning till sitt medlemskap. Detta skulle vidga 

deras utbredning, ge dem en vidare tratt, om du så vill, ur vilken man kunde dra till sig de 

talangfulla, med vars hjälp man kunde utöva makt och inflytande.  

Illuminaterna tog ett annat grepp för att närma sig saken. De såg elitkretsarna hos människan 

– de med en mer jämlik inriktning – såsom ”massornas party-salonger.” Deras fokus låg på 

välstånd och ägandet av naturresurser, medvetna om att en mycket mer exklusiv ”klubb” 

skulle bli resultatet och att dessa klubbmedlemmar skulle kunna infiltrera andra elit-kretsar, 

råna dem på deras agendor för att tjäna Illuminaterna. Liksom vilken annan global 

organisation som helst har Illuminaternas medlemmar, precis som Frimurarna, många olika 

karaktärsdrag, agendor, personliga motiv och passioner, men det finns en större homogenitet 

inom Illuminaterna om man jämför med Frimurarna. 
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Jag förstår, att Frimurarna har haft anseende om sig att vara mycket skickliga i att koda och 

avkoda och att man haft uppfattningen, att de haft stora insikter om de hemliga arbetena av 

historiens mystiker. Och några skulle påstå, att de redan har upptäckt den allra största 

kunskapen och hållit den hemlig, gömd i sina privata valv av rädsla för att den skulle 

missbrukas. 

Sann visdom kommer dock aldrig till en individ förrän man är redo. Och när man är redo 

ligger inte i händerna på någon mänsklig organisation att besluta om. När en person är redo, 

kommer sanningen att finna denne. Man behöver ingen grupp som söker. Eller ett mantra eller 

en guru eller någon grotta på en bergstopp. Sann visdom finns i hjärtat, diskret och obesvärat 

och evigt väntande och det finns ingen kraft i världen, som kan skapa ett hinder mellan denna 

sanna visdom och den individ som är ordentligt förberedd. 

Det enda som man kan fråga sig är, vilket som är den bästa förberedelsen? Är det 

medlemskap i en kollektiv organisation såsom Frimurarna, eller en kyrka, eller en andlig 

organisation? Är det att läsa de gamla kunskapsböckerna? Är det att ge sig iväg till 

svetthyddor och ett visionärt sökande? Det är samma svar för varje sökande: När du når ut i 

äkta hängivelse, när du lyssnar till ditt hjärtas kraft genom att uttrycka ditt hjärtas dygder, är 

dina förberedelser på gång, och allt annat stöder helt enkelt med struktur, balans, utmaningar 

och sammanhang. 

Så Frimurarna och Illuminaterna började med att fokusera på olika områden. Jag inser, att jag 

förenklar de här organisationernas rötter till en mycket elementär nivå, men det är omöjligt att 

utmåla de här organisationerna med en enda färg. De är mångdimensionella ur varje aspekt. 

Den huvudsakliga likheten är, att eliten njuter av varandras sällskap och ser fördelen i detta 

vad gäller personlig framgång och samlandet av makt. De anser också att deras agendor är 

mer sammanhängande och visionära än genomsnittsmannens eller kvinnans och därför 

viktigare att förverkliga.   

När de manifesterar de här agendorna bygger de band och relationer. Och detta är den centrala 

orsaken till att de här grupperna består. Med tiden omformas de i linje med de allmänna 

förändringarna av seder och bruk, av vilka de själva skapat många. Så ledarskapet anpassar 

sin organisation med de förnimbara skiftena och förändringarna i tiden som grund. 

Den ”sanna avsikten” med de här två organisationerna, som du uttrycker det, är omöjlig att 

definiera av följande orsak. De här organisationerna har inte formats av ett enda sinne. De är 

blandningar av hundratals sinnen, vart och ett med sitt eget utgångsläge. Historiskt sett, när 

världens tre religioner dominerade det andliga landskapet, försågs de här organisationerna 

(Frimurarna och Illuminaterna), med alternativ eller mer esoteriska tillägg till det som lärdes 

ut i kyrkor, synagogor och moskéer runtom i världen. Dessa ljusare tolkningar av de andliga 

lärorna var i samklang med dem, som intellektuellt var beredda att uppskatta dem. 

Sålunda var en av deras avsikter att skaffa ett alternativ till den mer dogmatiska inställningen 

hos världens dominerande religioner. De blev en hamn för en del av den mer esoteriska 

undervisningen, som hade inkodats inom den Eviga Visdomen eller den Gamla Kunskapen, 

och de ville inte ha religiösa mellanhänder. Det var en form av avsaknad av mellanliggande 
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led eller ett andligt kringgående mellan människan och det som uppfattades som Sanning eller 

Gudaskap. Religionerna på Jorden ville inte låta idén cirkulera runt, att människor kunde 

aspirera på Gudaskap, trots det faktum att deras grundare talade om den här realiteten för sina 

följeslagare. 

En av de olyckliga realiteterna hos de här organisationerna är att, allteftersom de utvecklas 

och blir inflytelserika, drar de till sig nya energier (interdimensionella) och från dessa nya 

energier uppstår nya inriktningar. Så fastän man skulle kunna säga, att kursen hos de här 

organisationerna till en början centrerades på den esoteriska och den gamla kunskapen, så 

smittades de mer och mer av de låga energierna från det psykiska och det lägre sinnets 

fenomen. Med tiden skapade de här energierna nya fixa idéer inom ledarskapet att ytterligare 

dela upp sina organisationer i segment, så att elitens elit oupptäckta kunde driva olika 

agendor. 

Regina - Fråga 3: Det kan synas uppenbart, att det har funnits korruption hos de här syftena 

genom tiderna, när pengar och kontroll kom in i traditionerna. Vilka krafter var det och är det, 

som arbetar inom de här hemliga organisationerna och som försöker korrumpera de högre 

idealen hos många, som bara vill bli mer hela och vakna varelser? Jag tror, att du kallar dem 

för Animus så för att vara konsekvent känn dig fri att använda den terminologin. 

James – Svar 3: Jag gav en antydning om den här korruptionen i mitt förra svar. Det är lätt 

att ändra sin avsikt när man kommer närmare den mänskliga makten, resultatet av ambition, 

girighet och kärleken till glamour. Inom de högsta nivåerna hos Frimurarna och Illuminaterna 

är människorna fyllda med mänskliga fel och överdrivna ambitioner. Fastän de kan sakna 

medkänsla för genomsnittspersonen, bär de fortfarande helt och hållet på samma typ av 

problem, trots sin rikedom. De förblir försjunkna i en verklighet av okunnighet; de kämpar 

bara mot den förhärskande okunskapen med större intellektuell iver än den vanliga 

människan. 

Den vanliga människan har alltid varit slav under splittring, överlevnad och ambition, och ger 

litet tid åt att kontemplera över upplysningens väg. De vägar som gavs honom eller henne för 

att uppnå den här upplysningen var urvattnade genom konkurerande intressen från religiösa 

ledare, som var mer intresserade av att hålla kvar sina följeslagare än av deras frigörelse och 

självständighet såsom studerande av de andliga böckerna.   

Varje organisation har ett energispektrum och inom detta spektrum finns det resonanszoner, 

som aktiveras av dess ledarskap för att ”dra in” andra i deras organisation. Ritualer och 

ceremonier är exempel på denna resonanszon, så är det även med aktiviteterna kring att ge 

tillbaka till samhället. Alla dessa resonanszoner är som magnetiska fält, vilka drar till sig 

anhängare och gör att organisationen växer. När en organisation befinner sig i sin linda 

försöker den i allmänhet fastställa de här resonanszonerna och etablera deras magnetiska 

styrka, vilket genom sin kraft rekryterar medlemmar. 

De flesta av de här ”zonerna” tar man upp från andra traditioner eller från tidigare trossystem 

och modifierar dem. De arketypiska mönstren blandas helt enkelt igen och allteftersom de här 

organisationerna hittar de resonanszoner, som drar till sig de medlemskapsprofiler de vill ha, 
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kommer en viss procent av de nya medlemmarna att uppnå ledarskap och de kommer att säga 

eller göra nästan vad som helst för att uppnå detta, därför att förförelsen hos de här 

resonanszonerna kan vara oförnekliga. Detta är början till slutet, därför att det är inom 

ambitionsfrekvensen hos en enstaka individ som de mörka energierna kan förmörka hjärtats 

visdom och väcka upp listigheten hos ett förmörkat sinne. 

Varje organisation som utövar betydande makt, måste ta itu med den här verkligheten. Det 

spelar ingen roll om den är politisk, militär, religiös, andlig, industriell, knuten till 

undervisning, vetenskaplig eller konstnärlig. Makten är medelpunkten hos de mörka 

energierna och dessa förstår, att de som strävar efter ledarskap är de lättaste att korrumpera 

och få att ge vika för deras subtila, men ihållande bacillbärare in till det förmörkade sinnet. 

Detta är elitismens sanna natur. 

De här energierna är inte människobaserade, utan snarare är de från en annorlunda 

dimensionell verklighet. Jag berör inte den saken här, därför att det är ett mycket komplext 

ämne, men det räcker att säga, att dessa energier observerar de här organisationerna och deras 

kandiderande ledare och söker inflytande från sin dimension in till den mänskliga. De nöjer 

sig inte med att låta mänskliga auktoriteter härska obehindrat, därför att de uppfattar de 

dimensionella gränserna som porösa, men det gör inte människorna. 

Animus är det mytologiska uttrycket för de interdimensionella krafter, som jag syftar på i det 

här svaret. Animus är en legendarisk, uppdiktad ras – ofta omtalad i religiösa texter som de 

fallna änglarna. I WingMakers vokabulär är Animus de, som kände att de var halvgudar och 

ville inte ikläda sig det mänskliga instrumentet, i och med att de trodde att deras skapelse 

(genetiska dräkt, om du så vill) var överlägsen De såg mänskligheten såsom svag och lätt att 

avleda från upplysningens väg, och kände bara att den här omständigheten gav ett tillfälle att 

förslava mänskligheten utan att mänskligheten ens skulle vara medveten om den här 

förslavningen. 

De här krafterna, som är osynliga för de mänskliga sinnena, gömdes i de energislöjor som 

omgav oss. Animus arbetar med paradigmet att mental energi är överlägset emotionell energi. 

Sinnet producerar teknologi, teknologi producerar makt, makt producerar överlägsenhet över 

andra livsformer och överlägsenhet producerar välbefinnande. Sålunda producerar sinnet 

välbefinnande. Detta är det mycket enkla flöde, som Animus använder för att strukturera sin 

syn på världen och hur de tillämpade den på vår värld. Det är inte så mycket att de fortsätter 

med sina påtryckningar med den här synen på vår medvetandedomän; snarare är det att de 

gjorde det för så många tusentals år sedan och de här paradigmerna ingöts i vårt 

tredimensionella medvetande. Du kan tänka dig det såsom en inbäddad artefakt i det 

mänskliga genomet, genom vilket de fem sinnesorganen ger näring åt sinnet och utvecklar 

överlevnadsförmågor. När man uttryckte de här överlevnadsförmågorna, delade sig 

mänskligheten i två grenar, en elitklass och en arbetarklass. Elitklassen innehöll inkodade 

ledare och de här ledarna utvecklade organisationssystem för att förstora upp sitt inflytande. 

Uppdelning i två grenar är precis som celldelning, den fortsätter att dela sig och mångfaldigar 

klasser med inflytande. Som den högsta inflytandeklassen satt kungamakten och dess inre 

hov. Religionen blev en annan klass med elitism, liksom de militära organisationerna. 
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De här klasserna med inflytande var de lätta måltavlorna för Animus för tusentals år sedan. 

De inpräntade sina kastsystem hos mänsklighetens bredare syn på världen och som ett resultat 

lyckades de med att regera världen genom en handfull människors manipulationer. Animus 

finns inte längre här på Jorden, men deras manipulationssystem består i händerna på 

ambitiösa ledare – alla helt mänskliga – och alla upprepar de sina Gudars förmörkade sinnen 

från gamla tider, Gudar som förblir dolda i en helt och hållet icke-världslig 

existensdimension. 

Animus försökte inte korrumpera vägarna till upplysning, istället uppfann de upplysningen på 

ett mycket noga övervägt sätt, men med en enda viktig intrigerande förvanskning som tillägg. 

En människa måste ha en mellanhand mellan sig och Gud. Gud fanns inte inne i hjärtat, Gud 

fanns därute i det abstrakta begreppet Himlen. Gud var annorlunda än mänskligheten. 

Kunskap kom från sinnet. Sinnet var all upplysnings katalysator och medvetandets säte. 

Hjärtat var en mekanisk pump. Sinnet var vägen till Gudaskap, förutsatt att den rätta 

mellanhanden hjälpte dig. 

Animus uppfann mänsklighetens Gudsbild. De ville inte att mänskligheten skulle se Gud, 

eller en högre intelligens eller skapare såsom någonting som var hela mänskligheten (the 

wholeness of humanity). Just detta begrepp var skickligt nedtryckt och alla som ville höja det 

här begreppet till skyarna var kättare och uteslöts från samhället.  

Ordensväsendena inom religion, andlighet, esoterik och även de som utövade mystik inom de 

hemliga ordenssällskap, vilka är okända för dagens forskare, såg alla Gud som någonting 

separerat från mänskligheten och att mänskligheten hade skapats utifrån den här GudaKraften. 

Mänskligheten var en svag livsform, som uppförde sig som ett själviskt djur, knappt värdig att 

ta emot sin skapares nåd. Allteftersom mänskligheten utvecklades och dess kultur började 

uttrycka den här utvecklingen, så förblev en sak konstant: Gud och Mänskligheten är polära 

motsatser, och ändå, genom Guds nåd, förblev mänskligheten förenad med sin ”fader” eller 

skapare. 

Inget av de så kallade hemliga brödraskapen kan beskyllas för att ha korrumperat vägen till 

upplysning. De bara broderade ut korruptionen som var Animus hantverk. De fick den att bli 

verksam och skapade resonanszoner för att sprida den. Det är allt man kan säga. 

Regina – Fråga 4: Var det Animus avsikt, att speciellt under modern historia infiltrera de här 

organisationerna och skapa förvirring i vår nuvarande tid, nu när klarhet behövs så förtvivlat? 

James – Svar 4: Du har utan tvekan hört uttrycket att barn är så mottagliga för intryck. 

Mänskligheten i sin helhet delar den här förmågan. Mänskligheten befann sig i sin barndom 

när Animus interdimensionella krafter klippte mänsklighetens vingar. Kompanjonskapet 

mellan mänsklighetens ledarskap (t.ex. kungliga familjer) och Animus var till ömsesidig 

fördel. Kungamakten gavs ledarskapet inte därför att Gudarna (eller Animus) favoriserade 

dem, utan därför att man förstod att kungamakten skulle säkerställa mänsklighetens slaveri. 

Genast som den här konstruktionen var på plats, hade Animus byggt en klocka, som skulle 

fortsätta att ticka från århundrade till århundrade. I modern historia har Animus inte varit 
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närvarande och ändå består den gamla historiens verkningar, både inom det mänskliga 

genomet och beteendemässigt. 

Okunnighet om vad den mänskliga familjen verkligen är, förblir lika påträngande som luft. 

Vetenskap och religion rör om i vattnet och väcker upp den här okunskapens sediment likt 

mörkrets mästerliga dirigenter. Inte avsiktligt, till största delen, men med samma resultat. Den 

mänskliga familjen är en enda organism som förenas genom hjärtat. Denna enda organism är 

den frälsare vi har sökt; den mellanhand, som man förut berättat om behövdes. Och ändå, 

genom att gräva sig fram i sinnet och genom att söka Guds yttre ansikte, har vi lärt oss i fel 

riktning. 

Vår förmåga att ta intryck drar till sig tankemönster och förebilder som är alltmer föråldrade 

och dåligt anpassade till våra behov idag. Vår förvirring är ett resultat av detta. Man kan välja 

att lägga skulden på hemliga organisationer, eller religiösa fanatiker, eller på Animus, men 

hjärtats visdom förblir vår port till nya beteenden och vår dörr till upplysning, inte bara för 

oss, utan för hela mänskligheten. 

Ett av upplysningens misstag är att den är personlig. Det är jag, som lär mig den hemliga 

kunskapen, och på något sätt, genom att känna till den kunskapen blir jag en bättre människa. 

Kanske blir jag en bättre författare, en bättre förälder, en bättre affärsman, en bättre mänsklig 

varelse. Den visdom som hjärtat äger om intelligent uppförande, vilket jag syftar på som de 

Sex Hjärtdygderna, är emellertid gjord för alla och en var. Den visdomen är inte personlig. 

Den söker förening med alla. Det är återupptäckten av jämlikhetens vibration – den 

integreringens symfoni, som definierar mänskligheten såsom En Varelse. 

Det är den här upptäckten som vi kämpar för att förstå. Och dess upptäckt är tryggad. 

Regina – Fråga 5: Från varje hörn av världen har det skrivits om, att en tid skulle komma när 

mänskligheten skulle börja vakna/komma ihåg/transformeras till att bli en mer 

sammanhängande och kosmiskt inriktad art. Inriktningen mot det Galaktiska Centrat har 

påpekats liksom andra astrologiska tillstånd, vilka skulle åstadkomma en kraftfull öppning för 

det här massuppvaknandet. Var det någonsin i den stora allmänhetens bästa intresse, att den 

högre kunskapen skyddades av en handfull munkar, präster, vetenskapsmän och experter tills 

ankomsten av den här tiden eller var det här en funktion av Animus? 

James – Svar 5: Den ”högre kunskapen” har aldrig skyddats, inte heller har den krävt skydd, 

Som jag sa, mänskligheten lärde sig helt enkelt i en felaktig riktning. Det är inte så, att den 

högre kunskapen är en kärnvapenbomb, eller att den kunde användas av någon för att 

manipulera andra, förstöra någon eller skapa kaos i ordningen. Den högre kunskapen kan inte 

brytas ner, modifieras eller på annat sätt sättas ihop igen till att bli något annat än välgörande 

och stödjande. 

Föreställ dig att du hade en hemlig kod, och varje gång den här koden uttalades, fylldes 

världen med kärlek. Om du delade med dig den här koden till andra och de uttalade den skulle 

mer kärlek komma in i världen och det här växte och bredde ut sig tills mänskligheten började 

se på sig själva som En Varelse förenade i hjärtat. Alla övningar, ritualer, kulturer och pompa 
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och ståt, som skiljer oss, skulle skingras mitt i denna stigande flod av kärlek. På så sätt skulle 

den här koden av många anses som farlig för deras gamla sätt att göra affärer. De skulle 

försöka göra det olagligt att uttala den här koden och att dela med sig av den. De skulle 

försöka få anden tillbaka i flaskan. Detta skulle bli att skydda den högre kunskapen. 

Men som du vet finns där ingen hemlig kod eller formel. Vad eliten har gjort är, att de har 

vänt vår uppmärksamhet i fel riktning och de har lämnat den högre kunskapen orörd, 

oskyddad och tynande i brist på användning. De utformar en annorlunda beteendeintelligens – 

en som drivs av det lägre sinnet och ego-personligheten. Ja, det finns hemlig kunskap som 

skyddas, men inget av detta har någonting att göra med hur man höjer kärlekens frekvens 

inom det mänskliga instrumentet, så att individen kan finna, dela med sig av, och bli ett viralt 

väsen med jämlikhetens vibration. Och detta är så långt jag vet den enda högre kunskap, som 

är värd kontemplation och utövning vid den här tiden under mänsklighetens utveckling, 

Vad beträffar din kommentar om ”en tid skulle komma, när mänskligheten skulle börja 

vakna/komma ihåg/transformeras till en mer sammanhängande och kosmiskt inriktad art”, så 

surrar världen av både hopp och rädsla, ganska jämnt fördelat, som jag ser det. Hoppet är, att 

den här sedan länge förutsagda profetian är sann och rädslan är, att den kommer att kräva en 

turbulent manifestation. 

Analogin med koden, som jag nämnde tidigare, är en metafor för den här transformationen 

och koden är en kod om beteende. Beteendet är uttryckandet av det virtuosa hjärtat, som en 

vägledning för vårt individuella och kollektiva beteende. Även om okunnighetens bristande 

funktion håller på att lyfta som en dimma för att avtäcka ett nytt ljus, kommer detta att vara en 

process, som kommer att pågå under de kommande 70 åren. I WingMakers terminologi kallas 

den här transformationen den Stora Portalen, vilken är den oemotsägliga upptäckten av den 

mänskliga själen och hur denna själ är en del av en mosaik hos En Enda Varelse.  

Den här enheten betyder inte, att individualitet inte längre kommer att existera, alldeles 

tvärtom. Individualiteten är förhöjd inom den Enda Varelsens paradigm, den är helt enkelt i 

linje med ett kollektivt syfte och det här syftet är att utforska och dela med sig av den Enda 

Varelsens samlade visdom över hela skapelsen. Det betyder inte att mänskligheten har en 

bisvärmsliknande mentalitet som den beskrivs i science fiction. Den Enda Varelsens själ är ett 

förenat väsen, som fungerar som en förenad kropp av sammanhängande skapelse i linje med 

de högre frekvenser, som utgår från dimensioner av icke tid, icke rum och icke materia. 

En individ kan bekämpa de här frekvenserna eller ignorera dem. En kollektiv varelse kan inte 

det. Den måste fungera i linje med de här högre energierna, eller så kommer de att föra med 

sig kaos – en miljö som inte kommer att stödja Enhet. Om ungefär 70 år kommer den Stora 

Portalen att bli upptäckt genom en ny vetenskap och detta kommer att kasta in mänskligheten 

i ett nytt förhållande till universum. Mänsklighetens ansikte kommer att förändras allteftersom 

man införlivar en massivt utvidgad definition av sig själv och under den här eran, då man 

omdefinierar sig själv, kommer mänskligheten att rätta in sig efter samma linje och kopplas 

samman. Den här förändringen kommer att visa sig komma såsom ett resultat av den här nya 

kunskapen, men om sanningen ska fram kommer den att bli resultatet utifrån biljontals 

beteendeskiften vilka föregår den . 



10 

 

© Conscious Media Network Inc. 

 

Regina – Fråga 6: Om vi återigen skulle granska syftet med de rena idealen inom 

Upplysningen, eller hos de Upplysta, skulle inte det leda oss direkt till ett samgående av högre 

vetenskapliga uppfattningar om kvantum, eller partikelfysik, med högre kosmiskt medvetande 

grundade på gamla visdomar? 

James – Svar 6: Du ställer en bra fråga och jag förstår, att många människor har blivit 

undervisade om, att den ”gamla visdomen” bara håller på att besannas av dagens vetenskap, 

men det som ansågs vara kunskap för ett tusen eller två tusen år sedan var på många sätt mer 

oklar än vad den är idag. Kunskap om den andliga världen blandades ihop med magiska 

drycker, moral, alkemi och alla sorters psykiska fenomen som du kan tänka dig. Många av de 

här aspekterna har romantiserats upp inom samtida litteratur, men verkligheten var, att nästan 

alla gick vilse i det lägre sinnets förvirring. Där fanns en del undantag, det är säkert, men 

deras inflytande var begränsat på grund av teknologin och den låga läs- och skrivkunnigheten. 

Det är fullständigt förståeligt, att människor kan ha en känslofylld tro på den gamla 

kunskapen och tro att den var mer avancerad – på en andlig nivå – än vår samtida kunskap, 

men det är inte sant, enligt min mening. Alkemi och mysticism var underliga sängkamrater, 

men de som sökte transformerande erfarenheter, inte för fenomenen eller den lokala 

glamourens skull, utan på grund av ett genuint intresse för att skala Sanningens lök, de var 

oftare anonyma, vanliga, enkla människor som var nära sitt hjärtas visdom och lyssnade till 

detta framför allt annat. 

Jag inser att många av dessa uppfattningar bygger på astronomiska framsteg inom vissa 

kulturer och på att teknologier i gamla civilisationer var mer avancerade på en del sätt än idag, 

men återigen, det är inte min syn på saken. Det har aldrig funnits en tid på Jorden, när både 

teknologi, vetenskaplig och andlig medvetenhet har varit högre än just nu. Sammanflödet av 

teknologi, vetenskap och andlighet håller på att korsa varandra, och de kommer slutligen att 

förenas, när mänsklighetens hjärta är förberett. 

Regina – Fråga 7: Under 2005 skrev du en vackert beskriven uppsats om det Energirika 

Hjärtat i vilken du talar om Animus, eller dem som kontrollerar jorden och dess invånare. Du 

påstod att de här varelserna inte är fullständigt utomjordiska till sitt ursprung, snarare en 

kombination av olika typer av varelser. Kan du förklara vidare? Fem år har passerat sedan du 

skrev det här. Vad är det som du observerar idag hos deras energisignatur, hos dem som 

fortfarande försöker kontrollera mänskligheten. 

James – Svar 7: Det finns faktiskt inte några varelser ”som fortfarande försöker kontrollera 

mänskligheten”. Som jag nämnde tidigare har Animus´ ledarskap, de som kontrollerade 

mänskligheten, uppnått vad de ville ha ut av den här planeten och dess folk, och de har gett 

sig iväg. 

De varelser som var på samma linje som Animus, som finns kvar, är inte utomjordingar; de är 

utanför vår dimension (extra-dimensional) i den betydelsen att de i allmänhet inte 

manifesterar sig i vår rymdtid, utan de har en partiell medvetenhet om vår ras och planet och i 

den medvetenheten finns det en inblandning. Den mänskliga rasen är en generator med 

ofantlig energi och det finns väsen inom andra områden av rymdtid, som vill använda den här 
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energin. Den energi som jag syftar på är elektromagnetisk och är en produkt av våra känslor 

och i mycket mindre grad av våra tankar. Dessa väsen försöker inte kontrollera mänskligheten 

så mycket som de vill använda mänsklighetens emotionella krafter för sitt eget syfte. 

Det är inte de, som arrangerar krig eller emotionella katastrofer. Människor är helt kapabla att 

göra detta på egen hand. På många sätt är dessa väsen en motsvarighet till lotsfisken (pilot 

fish) som sätter sig fast på en haj och lever på de matrester, som hajen förbiser. I extrema fall 

kan de sätta sig fast på människor och även på organisationer, som lever i djupa dramer med 

känslomässigt kaos och turbulens. Men som jag sa, det här är inte detsamma som att 

kontrollera mänskligheten; det är mer ett parasiterande. 

Regina – Fråga 8: Jag skulle vilja gå tillbaka till de förfäder som grundade Amerika. Är det 

skäligt att säga, att Amerika var en betydelsefull exploatering i den här planetens andliga 

historia (jag talar inte om religion)? 

James – Svar 8: Utan att gå in för mycket i detalj, så är jag inte säker på att Jordens andliga 

historia har skrivits ännu. Man kan säga att Jorden har gett stöd åt en häpnadsväckande 

imponerande samling liv, men den är fortfarande en tredimensionell planet, som håller på att 

förbereda sig för sin uppstigning, en väg in i de mer förtunnade frekvenserna i multiversum. 

Med detta sagt, så förstår jag grunden för din fråga. De andliga energier som fick näring i 

Amerika vid dess bildning, i form av religionsfrihet, var viktiga och de hjälpte till att etablera 

en större öppenhet för alternativa vägar och mera ”vi, folket” i form av religiös utövning. 

Regina – Fråga 9: Vi vet att vissa varelser, såsom WingMakers, huvudsakligen inkarnerar 

vid centrala tillfällen under vår världs historia och i andra världar också. Är det likaså skäligt 

att säga, att de varelser som inkarnerade till rollerna såsom Amerikas första ledare också var 

av en kraftfull natur, det slags varelser som har visat sig under planetens historiska 

förändrings-tidpunkter – Lemurien, Atlanteah, Atlantis, Egypten, Europa under renässansen 

och hela vägen fram till idag? Vilken är deras roll? 

James – Svar 9: För det första är det viktigt att förstå, att ett väsen kan inkarnera i rollen som 

George Washington, till exempel, och leva livet som en ödmjuk tjänare i en annan 

inkarnation. Livet med inkarnationer – när det värderas över dussintals eller hundratals liv – 

är en blandning av många aspekter på mänsklig erfarenhet. Det är inte så, att George 

Washingtons själ är mer kraftfull eller höjd över sin nästas. 

Termen ”gammal själ” är ett exempel på det bedrägliga i perspektivet. Det finns inte något 

sådant som en gammal, eller, vad det anbelangar, ung själ. Själen är inte ett väsen i rymdtid. 

Den är inte beroende av tiden. Själen förbättras inte med åldern lika litet som den degenererar 

med åldern. Själen är konstant i sig själv, men när själen ikläder sig sinnets, känslornas och 

den fysiska kroppens färdmedel (d.v.s. det mänskliga instrumentet) blir den ett föremål för 

rymdtid, men bara med avseende på en enda livstid. 

Själen äger ett liv med inkarnationer, vilket är summan av dess inkarnationer inom rymdtid, 

och det här livet med inkarnationer är tänkt att vara en ”skola” för en del, och för andra ett 

”fängelse”. Ur WingMakers perspektiv äger den mänskliga själen ett liv med inkarnationer för 



12 

 

© Conscious Media Network Inc. 

 

att uppleva skapelsen i en direkt orsak-verkanprocess. Rymdtid är det medium, i vilket den 

här skapelsen kan uppstå, och livet med inkarnationer är det enda sättet att sänka sig ner i 

detta medium och skapa. 

Själens ursprungliga tillstånd är anknuten till Översjälen – summan av alla själar – och den 

här anknytningen gör det omöjligt att skapa, på en individuell nivå. Sålunda beslöt själarna sig 

för att separera sig från Översjälen och leva såsom suveräna uttryck. Kom ihåg att själen är 

energi, inte fysisk eller eterisk substans. Den är en form av energi, som inte är känd i den här 

världen och alltså använder jag termen ”energi” i ett nytt sammanhang. Och fastän 

vetenskapsmän utforskar de yttre konturerna av dess existens med hjälp av olika teorier, 

kommer det att ta åtskilliga generationer innan den här forskningen ger obestridliga bevis. 

En suverän själ har sålunda ett liv med inkarnationer, och inom detta liv finns talrika 

inkarnationer inom den mänskliga familjen över rymdtid. Inkarnationerna är indelade i olika 

fack, men alltid med Jorden som gemensam nämnare. Jorden är baslägret för livet med 

inkarnationer och härifrån blir den suveräna själen en skapare på en tillfällig målarduk. 

Låt mig ge dig ett annat exempel. Många människor har diskuterat ”indigo”-barnen (eller 

andra som liknar dem), vilka verkar vara mer psykiskt och andligt avancerade i sin 

medvetenhet än majoriteten av människor. De här barnen tänker man sig vara gamla själar, 

eller utomplanetariska själar, som kommer till Jorden nu för att hjälpa till att förankra de nya 

vibrationerna och för att hjälpa till med Jordens och mänsklighetens transformation. Men 

varje generation, alltsedan mänsklighetens ankomst till Jorden, har haft ”indigo”-barn. Dessa 

är de själars inkarnationsliv, som är utplacerade för att skapa en upptrappning (a quickening) 

av rymdtid-fältet, eller rymdtid-mediet, vilket alla suveräna själar använder som sin plattform 

för att skapa. 

Du skulle kunna tänka dig Jordens rymdtid-fält såsom en förvaringsplats för inkarnationer av 

suveräna själar. Om du kunde skära mänsklighetens historiska tid i skivor under de senaste 

100,000 åren, skulle du se accelerationer uppstå inom olika dimensioner, till exempel, inom 

jordbruk, vetenskap, fysiskt välbefinnande, teknologi, konst, andlighet, t.ex. men ofta är den 

här upptrappningen (quickening) tillfällig, eftersom en cykel med umbäranden och förvirring 

följer. De efterföljande perioderna är mer talande än de med upptrappning De här cyklerna 

med upptrappning har kvävts på grund av att de bara medfört en obetydlig tillväxt i 

beteendeintelligens. 

Detta är nu under förändring därför att vi rör oss nu in i en ny upptrappning av vårt rymdtid- 

medium och den är centrerad till hjärtats fält. Alltfler människor håller på att vakna inför 

detta, helt enkelt genom att observera det som händer, när de tillämpar sitt hjärtas visdom i 

vardagslivet. 

Regina – Fråga 11: Vilken uppfattar du som den allra viktigaste läxan för mänskligheten i 

detta skede av vår övergång? 

James – Svar 11: Med ett ord: Övning. Övningen i konsten att leva från hjärtat, och att 

uttrycka de sex hjärtdygderna, uppskattning, medkänsla, förlåtelse, ödmjukhet, förståelse och 
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mod. De är nyckel-uttryck för den högsta frekvensen på den här planeten: vibrationen av 

jämlikhet. När människor blir förälskade i komplexa andliga lagar, i manifestationssystemen, 

i att utforska kosmologin eller i bruket av ritualer och ceremonier, kan de kanske fylla sina 

sinnen med information, men fråga dig själv: ”Hur leder den här informationen mig till att 

uttrycka mitt hjärtas dygder?” 

Här är en hypotes, som du kan fundera på. Föreställ dig att det fanns en inte tidigare känd text 

från en trovärdig källa som 100 människor läste. Texten fokuserade på ett enkelt antagande: 

Vatten är ett speciellt medium, som stämmer överens med din känslomässiga utstrålning. Om 

du strålar och ingjuter vatten med tacksamhet och kärlek, kommer det att skänka dig en 

verksam dos välbefinnande och höja din immunitet. Av de 100 människor som läser den här 

texten, kommer 50 att anse att det är en rimlig hypotes, då man antar att dess källa är 

trovärdig och vetenskaplig. Av dessa 50 människor, kommer 25 att pröva det en eller två 

gånger. Av dessa 25, kommer 10 att envisas med övningen under en period av 1 – 14 dagar. 

Av dessa 10, kommer fem att hålla fast vid övningen under en period av mer än 14 dagar. Av 

dessa fem, kommer två att experimentera och skapa övningar som är deras egen skapelse. 

I det här hypotetiska exemplet tillämpade faktiskt bara två procent av läsarna informationen 

med envishet, och skapade någonting med den, i det här fallet, en teknik för att ingjuta vatten 

med helande egenskaper. Varför ignorerade de andra 98 läsarna informationen och valde att 

inte börja praktisera den och skapa en teknik baserad på informationen? I många fall beror det 

på att de gick vidare till nästa sak. De hittade ny information att sysselsätta sinnet med. De är 

som humlor som pollinerar ett fält med idéer, där Den Nya konstruktionen är kung. 

Hjärtdygderna är tillgängliga och enkla. Deras kraftfullhet är en storleksordning större än 

sinnesenergierna. De är en sammanhängande kraft och det finns inget nytt i dem. De har varit 

det konstanta under själens inkarnerade liv. 

Inom Lyricus finns det en fras som kallas Övningens Prioriteter (Priorities of Practice). Vi 

använder den för att beskriva i vilken grad en individ fokuserar på övningar som betyder 

något, inte ur aspekten att uppnå resultat, utan ur aspekten att använda hjärtats energi till den 

mänskliga familjens behov. Vi har blivit lärda genom samhället, att det vi inte kan bota, måste 

vi stå ut med. Och listan på det som är obotligt verkar växa för varje dag som går, och jag 

talar inte om medicinska tillstånd. Jag talar om vårt globala ledarskaps felsteg, affärsvärldens 

själviskhet och de lögner som sprids genom media, bara för att nämna några få. 

Alla som är knutna till tillståndet i vår värld märker det ”obotliga” vart de än vänder sig och 

den resulterande apatin, eller själv-tillfredställelsen i förströelser, har blivit det vi tar till för att 

härda ut. Om man kan föra in Övningens Prioriteter, göra det här skiftet till sitt hjärtas 

visdom; finna jämlikhetens vibration inom sig, och utstråla den här vibrationen genom 

hjärtdygderna, då har man tagit del av en behandling – då har man gjort mer än bara stått ut. 

Jag har skrivit utförligt om hur man kan utöva hjärtdygderna och de här uppsatserna är gratis 

och finns på Internet: ”http://www.eventtemples.com”. 
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Du kanske frågar dig, vad är jämlikhetens vibration? Hur känner jag igen den? Varför är den 

så viktig? Men att upptäcka svaren är en del av övningen; de upptäcks som ett resultat av din 

övning. Din inledande samklang med idén – med själva det abstrakta begreppet – är allt det 

som krävs för att besluta om du attraheras av känslan i utövningen. Inte alla har gått igenom 

sökandet efter den mystiska kunskapen tillräckligt länge, tillräckligt ihärdigt, för att ha funnit 

dem otillfredsställande. Och det här är i allmänhet en nödvändig förutsättning för att skifta till 

hjärtats visdom och uttrycka den. 

Regina – Fråga 12: Jag uppmuntrar människor till att läsa dina texter och lyssna till dina 

inspelade filer. Där talar du om en Stor Portal, som alla kommer att känna till om cirka 75 – 

80 år. Vad jag förstår är, att de allra flesta varelser på jorden, vilka nu är Människor 

ursprungligen kom genom samma Portal, när de anlände till den här dimensionen på jorden. 

Om det finns någon genklang i det här, skulle du då vilja ge en kommentar? Om inte, så 

kommer jag att stryka frågan. 

James – Svar 12: Den Stora Portalen finns inte på Jorden för närvarande. Den är en 

teknologi, en ny vetenskap, och en andlig utövning som kommer att göra det möjligt för det 

kollektiva mänskliga instrumentet (mänskligheten) att obestridligt bevisa den mänskliga 

själen som ett odödligt medvetande, vilket uttrycker sig genom ett mångfacetterat liv med 

inkarnationer. Den här medvetenheten är en fundamental central punkt för mänskligheten, och 

den kommer att förändra varje aspekt i livet för den mänskliga familjen och Jorden. 

Mänsklighetens andliga guider är faktiskt tidsskiftade människor, som har upplevt den här 

Stora Portalen och har, genom att arbeta med tiden, återvänt till historiska perioder och hjälpt 

vissa människor och organisationer att föra sin teknologi, vetenskap och andliga utövningar i 

riktning mot den Stora Portalen. Det är en lång resa för en art att inkarnera på en planet och 

utvecklas på den planeten till den grad att de blir medvetna om jämlikhetens vibration, inte 

bara hos en handfull av deras andliga ledare, utan inom arten i sin helhet. Den här processen 

är den, som de som lever från hjärtat hör samman med. De håller på att manifestera den här 

visionen. 

Allteftersom arten fungerar utifrån själsmedvetandet, det som WingMakers kallar den 

Suveräna Integralen får man förmågan att anpassa rymdtid, så att man kan bistå 

mänsklighetens tidigare stadier. Det är en smula som om en vuxen tar sig tillbaka i rymdtid 

och viskar idéer eller insikter från sitt vuxna perspektiv till sinne och hjärta i sin kropp när den 

bara är ett barn. Barndelen hos dem tycker att de här tankarna och idéerna har sitt ursprung 

inifrån henne själv, ser dem som sina helt egna, vilka de på sätt och vis är, fastän de har sitt 

ursprung från barnets framtida jag. 

Som jag har sagt många gånger är WingMakers en tidsförskjuten mänsklighet, som arbetar på 

den andra sidan den Stora Portalen, om du så vill. De inkarnerar som människor därför att de 

är mänskliga. De arbetar i den här världen med olika grad av medvetenhet beroende på deras 

liv i inkarnationer och deras syfte. Men WingMakers, som kallats för ett hundratal olika namn 

i olika kulturer och historiska perioder, förblir arkitekterna för mänsklighetens resväg till den 

Stora Portalen. Detta är deras syfte. Ouroboros, symbolen med ormen som slukar sin egen 
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svans, är en esoterisk symbol för en art, som anpassar rymdtid-fälten för att guida sina tidigare 

inkarnationer, så att den kommer att utvecklas till att lära känna sig själv som Ett. 

Mänskligheten äger självständighet. Det krävs inte hundra olika utomjordiska bröder för att 

lösa dess problem, vilka skapats ur okunskap och ambition. Människan går tillbaka till sig 

själv för att korrigera kursen och leda sig själv – som ett kollektiv – till den Stora Portalens 

brant, och sedan låter sammanflödet av teknologi, vetenskap och andlig utövning bevisa för 

alla och en var, att det som existerar under ytan på den värld vi kallar det mänskliga 

instrumentet, bara är ett tunt faner av vårt totala jag (selfhood). Och var och en har fått 

möjligheten att uppleva detta medan han eller hon är inkarnerad i ett mänskligt instrument. 

Skulle mänskligheten finna den Stora Portalen utan att dess framtida jag pekade ut vägen? 

Nej. Betyder detta att mänskligheten är bräcklig och svag? Nej. Den tre-dimensionella världen 

har omsorgsfullt konstruerats för att göra det här genomförandet omöjligt för en art, utan hjälp 

från sina framtida jag. Det här är en konstruerad process. Det betyder inte att mänskligheten 

inte erhåller hjälp ”utifrån” från andra, icke-mänskliga förmedlingar. Det betyder helt enkelt 

att skillnaderna mellan mänsklig och ”andra” källor suddas ut i ljuset från den Stora Portalen, 

och hur man skiljer mellan dessa beror på hur pass djupt man uppfattar definitionen på 

mänsklig. 

Så gott som alla människor definierar mänsklig såsom kropp-hjärna-komplexet. En del 

inkluderar det emotionella fältet i den där definitionen och inkluderar också medvetandet. 

Några få vidgar även sin definition till själva Jorden, eller åtminstone till sambandet. Men det 

mänskliga genomet är så gammalt och utslungat så långt, så att göra en definition om vad som 

är mänskligt såsom vi känner till det idag, kan jämföras med hur universum definierades på 

elvahundratalet. 

Arters polaritet framkallar rädsla. Detta tjänar bara syftet hos dem, som får sin näring från 

rädslan och det finns en hel industri för rädsla på Jorden. Men den här industrin har ett sista 

förbrukningsdatum, och även om upptäckten av den Stora Portalen helt kommer att förinta 

den, så håller den här industrin redan på att avta. 

Ja, det finns ondska i vår värld. Ja, det finns de, som leds fel av det förmörkade sinnet. Och ja, 

artefakterna från Animus finns runt omkring oss i form av bristfälliga kulturer och 

begränsningar. Man kan leva i rädsla för de här realiteterna och försöka komma med 

rationella förklaringar i skrifter eller vetenskapligt, eller också kan man förena sig med sitt 

hjärtas visdom och uttrycka dess dygder och bli en källa av ljus i den här världen. 

 

Ett slutligt erkännande. Jag inser, att man kan läsa mina svar och känna att jag har åsidosatt 

sinnet såsom ett andra rangens organ i förhållande till hjärtat. Men så är det inte. Sinnet är inte 

ett enda väsen, det har många olika facetter, en del är subtila och högt förandligade och en del 

är tvångsmässigt destruktiva eller missledda (inte olikt känslor). Det högre, eller förandligade 

sinnet, om jag får kalla det så, förblir svårfångat för mänskligheten i den här tiden. 
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Föreställ dig, att du befinner dig på en resa och du har packat en ryggsäck med förnödenheter. 

Du använder de där förnödenheterna baserat på var du befinner dig på resan, till exempel, 

isbroddar när du klättrar i en isig bergssluttning; snöskor när du genomkorsar ett fält med djup 

snö. Mänskligheten befinner sig på en resa och vid vissa perioder i rymdtid är hjärtat det 

bättre redskapet. Detta är fallet just nu. Det högre sinnet kommer att bli det bättre redskapet 

senare på resan, men just nu är det hjärtat som tjänar mänskligheten bäst. 

Det finns inget som säger att hjärtat står över sinnet eller vice versa. Sanningen är att de har 

”ledningar dragna” inom samma nätverk av ljus och man kan inte åberopa hjärtats visdom 

utan att beröra det högre sinnet. Energimässigt är de länkade, men hjärtat är, för att använda 

en annan liknelse, den bättre ratten att styra med just nu, därför att det är ett så kraftfullt 

uttryckssätt för att framkalla jämlikhetens vibration i den här världen. Det är som en induktiv 

kraft, som drar till sig jämlikhetens vibration till den planetariska sfären. När väl den här 

vibrationen förekommer överallt och är förankrad på planeten, kan mänskligheten använda sig 

av sitt nästa redskap på resan, det högre sinnet. 

Från min värld till er, 

James 


