FILOZÓFIA – 3.Sz. kamra.
A felfedezés alapterve.
Az Első Forrás megteremtette a felfedezés tervét, hogy újrafogalmazza létét,
és célt adjon a multiverzumnak, és minden életnek benne. A rendszer célja, hogy
felkutassa a teremtett világokat, és képessé tegye az egyéniesült tudatot a bölcsesség befogadására, és kifejezésére. Mindegyik egyéniesült tudat annak a gyönyörű mozaiknak a része, mely megnyilvánítja az Első Forrás személyiségét. A
felfedezés alapterve újraszervezi ezeket a töredékeket, a megfelelő helyre illesztve őket, hogy újra kifejezhessék az Első Forrás teljességét – és átalakulásuk révén egy újabb univerzum megteremtése, benépesítése és átváltoztatása vehesse
kezdetét.
A kozmoszban mindenütt van élet, - az Első Forrás egyedi kifejeződései. Ezek azok az isteni szikrák, melyek az egyéni megnyilvánulás átélése céljából az
elkülönülés folyamatában vannak, és megőrzik az Első Forrás univerzális képét.
A kozmosz méhében születtünk, és valamennyien oda fogunk visszatérni. Nem
számit, mikor, vagy hogyan. Csak az, hogy miért.
Ez a méh szinte végtelen távolságra van a Földtől, és mégis olyan közel,
hogy beleremegne a szíved, ha sejtenéd. Létezésed legelején, mint forma nélküli tudat, úgy döntöttél, hogy elszakadva az Első Forrástól, egyedi életet akarsz
élni. És minthogy ennek helyszínéül a 3D-s világot választottad, az idő birodalmába kerültél, ahol minden elképzelhető akadállyal és kihívással kell szembenézned a Teremtőddel való újraegyesülés folyamatában.
A felfedezésnek ez az alapterve a kozmosz tartópillére, és öt főszakaszra tagolódik az egyedi tudathoz viszonyítva.
1) Az entitás-tudat megteremtése.
Mindnyájan az Első Forrásból, a Forrás Intelligencia szellem-lényege által
születtetek. Mint a Forrás Intelligencia által megtermékenyített fényrészecske,
egy halhatatlan entitás születtél, melyből az egyedi tudatosság ered, és amely
megegyezik az Első Forrás lényegével az idő-, és tér nélküli világban. Ez az Entitás-Tudat, mely beleszövődve a Teljesség Navigátorába, lehetővé teszi, hogy
az entitás egyediességbe különüljön az Első Forrástól, de mégis a Forrás Intelligencia irányításával.
Az entitás a tudatosság legmagasabb állapota, ahol minden test, vagy anyag,
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létezésének teljes tudatában van. Az entitás-tudat a tapasztalat tévedhetetlen
feldolgozója, és a belső tudás szintetizátora. Minden tekintetben egy „mini”
Első Forrás, ellátva a térrel és idővel való kapcsolat többletképességével, mely
megteremti az Első Forrástól független cselekvés lehetőségét.
Éppen ez a függetlenség az, mely létrehozza az entitást. Ez a felfedezés
tervének központi motívuma, mert e nélkül a kozmosznak, és különböző rezgésmezőinek felfedezése az Első Forrásnak csak egy olyan behatárolt érzékelésére
szorítkozna, melyet a Forrás Intelligencia lencséjén keresztül kap meg. Úgy tudnánk meghatározni, hogy mivel az csak egy bizonyos dimenzió látószögéből érzékelt élmény, nem lehet teljes értékű. Az Első Forrás a multiverzum teremtésének eredményeképpen döntött a felfedezés mellett, és ennek folyományaképp
fényrészecskékre bontotta lénye egy részét, és elkülönítette azokat magától.
Az első ilyen teremtményeket a fénytestként ismert fizikai eszköz segítségével alkotta meg a Kreátor. Ennek a testnek a sűrűsége elég volt ahhoz, hogy
megtartsa az Első Forrás valóságától elkülönült részecskéket. Ennek folytán a
részecskék önálló felfedezőkké váltak, és gyorsan benépesítették a Mindenség
legbelső területeit. Mindazonáltal, sohasem merészkedtek a teremtés külső perifériáira, ahol a rezgéssűrűség annyira lelassította az időt, hogy a testi megjelenés
az irdatlan távolságok miatt lehetetlenné vált.
Ezek az első entitások megértették, hogy létüknek különleges célja van,
mégpedig az, hogy egy „járművet” alkossanak ezen újonnan teremtett entitástudatok számára, hogy az így egyediesített szellem be tudja járni, fel tudja fedezni, és bölcsességet tudjon meríteni a multiverzum legtávolabbi szögletéből
is. Olyasmi ez, mint mikor az ember egy mélytengeri búvár-felszerelést vesz
fel, hogy meg tudja vizsgálni a tenger fenekét. Az Első Forrás a Forrás Intelligencia révén érzékeli a teremtés legszélső határait is, de pontos képe nincs róla,
ezért nem képes kiszűrni a sok-dimenziós tudást a saját teremtéséből.
A Központi Faj volt az első, mely befogadta az entitás-tudatot. Mi terveztük,
és készítettük el az emberi eszközt a multiverzumban jelenlévő összes formájában. Az emberi faj nem egyedülálló a teremtésben. A saját univerzumotokban is
számtalan változata létezik. Szinte mindnyájatoknak vannak tapasztalatai ezekről a távoli galaxisokról, de jelenlegi tudatállapototokban nem tudtok erre emlékezni. Ahogy tehát az Első Forrás megteremtette magából az entitás-tudatszikrák trillióit, a Központi Faj megalkotta a felfedezés járművét, mely lehetővé tette
az újonnan formált entitás-tudatnak, hogy bejárja a teremtés legkülső birodalmainak sűrű rezgésmezőit.
Mivel a fizikai univerzum rezgés-szintje annyira alacsony lett, hogy a részecskék tárgyak csoportjaivá sűrűsödtek, az idő is egymást követő történés-ke© 1997-2007 WingMakers LLC, All Rights Reserved
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retekké lassult, melyben az entitás-tudat egyidejűleg sokféle világot képes átélni. Igy lehetséges, hogy az entitás világok százait – ha nem ezreit – tudja
egyetlen időegység alatt megismerni. Innen ered az az érzésetek – jóllehet igen
homályosan -, hogy már éltetek ezelőtt, és fogtok élni a jövőben is.
A valóságban, ha egy emberi eszközben vagy, ugyanabból a halhatatlan
fény-tudatból származol, mely az Első Forrás lényegét képezi. Ebből az anyagból születtél, és soha nem fogsz meghalni. Nem lehet lemondani, vagy hatálytalanítani ezt a legtisztább rezgést, mely legbelső azonosságod. Lényed legmélyén
tisztában vagy ezzel. Csupán az kérdéses, hogy miért kerültél ebbe az egyedi
formába.
2) Az idő, és a genetikai közeg alkotta egyén.
Az entitást a teremtés felfedezésére irányuló legbelső irányultsága vezérli. Ez
egyben az Első Forrás belső lényege is, és ezt a jegyet minden teremtménye
viseli, ahogy a gyerek is rendelkezik a szülőkre jellemző vonásokkal. Ez az
alapösztön vezeti az entitást a teremtés felkutatása céljából, az eredményre, vagy
a terjeszkedés méreteire tekintet nélkül. A megismerésnek ez a formája nem csupán új csillagrendszerek, vagy fizikai állapotok felfedezésére irányul. Sokkal
fontosabb olyan új érzelmi állapotok vagy érzetek begyűjtése, melyek elmélyítik az Első Forrás együttes bölcsességét. A megismerés szüli a bölcsességet. Ez
az entitás-tudat gyakorlati motívuma, és kifejezetten ez a veleszületett minőség
az, mely belekényszeríti az entitást a lineáris időbe, és sűrűségbe.
Az entitás-tudat tisztában van azzal, hogy az Első Forráshoz a Forrás Intelligencián keresztül kapcsolódik. Azzal is tisztában van, hogy képes alap-vibrációját a tér/idő más dimenzióiba vetíteni a Központi Faj kreálta eszközök (emberi test) segítségével. Ezen eszközök, vagy testek segítségével az entitás képes
megismerni olyan lelassult rezgésű állapotokat, mint a bolygótok.
Mikor az entitás felölti fény-test ruházatát, alapvetően még forma nélküli.
Jóllehet az entitás ekkor elkülönül már az Első Forrástól, de a többi fény-testben
lévő entitástól még nem. Ebben az állapotban tehát még nem „egyéniség”. Ez
csak akkor következik be, amikor a fény-test beköltözik egy genetikus eszközbe.
Amit a tudósaitok DNS-nek hívnak, az az az eszköz, melyet a Központi Faj alkotott, és amely lehetővé teszi a fény-test számára a multiverzum megismerését,
az Első Forrástól való elkülönülést, és a fény-tudat részecskéivel való kapcsolat
felvételét, melyet entitásnak nevezünk.
Az örökölt jegyek erőssége folytán a fény-test nem tud mást tenni, mint felölteni a „búvárruhát”, és követni felfedező ösztönét. Amikor ez bekövetkezik, az
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entitás felismeri magát, mint személyt. Mindazonáltal ez a megszemélyesülés
nem félelmetes. Nem más, mint a függetlenség új érzete; az ön-megismerés
mikrokozmosza kitárul.
Ellentétben a vallásaitokban hangoztatott tanításokkal, a függetlenség állapotával nem jár együtt az elkerülhetetlen büntetés. Ha az entitást az önállóan választott élményeiért megbüntetnék, lehetetlen lenne a függetlenség állapotának
elérése. Csak a függetlenség, ill. a szabad akarat teszi lehetővé, hogy az entitás
autentikus látásmódja érvényesüljön. Ha a cselekvés túl szűk határok közé lenne
kényszerítve, és az entitás minden „bűn” után meg lenne büntetve, inkább lehetne automatának, mint felfedezőnek nevezni.
Önálló akarat nélkül a felfedezés értéke úgy az entitás, mint az Első Forrás
szemszögéből jelentősen lecsökken. Ahogy egy emberi újszülött, végtagjainak
félszeg mozdulatával fejezi ki fölös energiáit, egy új entitás ugyanígy, felfedező
útjai ügyetlen megválasztásával jeleníti meg magát. Ezek a választások lehetnek
a lehető legsötétebbek is, és ezek révén válik az entitás teljesen egyedivé.
3) Tapasztalat szerzése az elkülönülésben.
Ha az entitás egyedi, az élmény, és nézőpont is egyedi lesz. És emiatt a nagy értékű rakomány miatt kapta az entitás az egyediségét. Egyéniség és függetlenség
voltak az entitásnak juttatott ajándékok, és egyedi megfigyelés a viszonzás. Igy
lett a multiverzum megtervezve, és a megismerés alapterve nem függ az eszköz
természetétől, külsejétől, hasznosságától egy adott fajra nézve, vagy az őt szülő
világ támogatásához való hozzájárulásától. Az egyetlen végrehajtásra érdemes
feladat az, hogy az entitás a genetikus létben tartózkodása során egyedi látószögből gyűjtse be a tapasztalatokat, és azokat eljuttassa az Első Forráshoz.
Az emberi eszközben tartózkodás során az entitás összhangban van az Első
Forrással, de az értelem csak a felfedezés eszközét ismeri fel (tehát az emberi
eszközt), és ritkán kerül tartós kapcsolatba az entitás finom rezgésével.
Mikor az entitás magára ölti, az emberi eszköz lesz a domináns valóság, ahol az entitás a megfigyeléseket gyűjti. Nagyon hasonló a helyzet, mikor egy
pilóta beállítja az ellenőrző műszereket. Az entitás hatásosan működik egy egytől kb. ezerig terjedő domináns valóságskálán – melyek egyidejűleg történnek a
vertikális időben. Ennek következtében az entitás gyorsíthatja, vagy egyéb módon egyensúlyozhatja a tanultakat a tapasztalatszerzés széles sávján.
Megértjük, hogy az egyidejűségen alapuló élményszerzés koncepciója ellen
testetek és értelmetek minden 3D-s szövete tiltakozik, de ez az igazság. A Központi faj nem kevesebb, mint százezer fajta emberi eszközt alkotott – ugyanazt a
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DNS alapvázat használva fel, és szétszórva azokat a multiverzum hét fizikai
univerzumában. Mikor ezeket a szavakat olvasod, több tíz, vagy száz egyidejű
valóságban ténykedsz a multiverzumban, de ezeket csak az entitás képes átfogni.
Mikor egy entitás függetlenné lesz, eleinte csak egy valóságban működik, és
csak fokozatosan válik képessé több eszköz révén több adatsort feldolgozni.
Emlékezz rá, hogy az entitás elsősorban egy fénytestben van, mely alak nélküli.
Egyrészről egy térben és időben meghatározott pont, másrészről egy mindenütt
jelen lévő tudatosság. Az emberi eszközt úgy tervezték, hogy rendelkezik azzal
a képességgel, mely révén ezt a mindenütt jelen lévő tudatosságát különféle csatornákra irányítja, de ugyanakkor az emberi eszköz érzékelését egy domináns
valóságra korlátozza.
Ezt a szükség hozta így, mert az értelem, érzelem és test nem bírná el a többi
eszköz összesített élményeinek befogadását.Túlterhelné a rendszert, és az emberi eszköz végső soron összeroppanna, és megszűnne. Az entitás-tudat, az értelem
és érzelem közötti kényes kapcsolat is jóval fátyolozottabbá válik. Mindezek ellenére; a tudatalatti birodalma képes ezeket az egyidejű élményeket megfelelően
elosztani, és tisztulási lehetőséget biztosítani az elme, és az érzelmek számára.
4) Az igazi bölcsességhez vezető emelkedő spirál.
Az entitásnak a multiverzum fizikai birodalmaiban való tartózkodás roppant
hosszú a tér/idő mércéjével mérve. Több tízezer évet foglalhatnak magukban, és
minden év otthagyja a nyomát az entitáson. Az idő ezen üzenetei formálják újjá,
ezek az új formák az előhírnökei a távoli jövőnek. Ezek a Szuverén Egészek,
melyekről már beszéltünk korábban.
Ezek a lények át tudják tekinteni összes párhuzamos formájukat, megjelenési
helyüket és idejüket, és mindezt egyesítik egy olyan energia-csomagban, melyet
beépítenek az emberi fajba. Ez ritkán történik meg egy fajjal az igazi bölcsesség
elérése előtt.
Joggal várnátok el, hogy vallásos könyveitek, tudományos, és filozófiai kiadványaitok az igazi bölcsességet közöljék, de azok nem a fajotokra vonatkozó
böl csességek. Az ok egyszerű: az igazi bölcsesség nem osztja meg a fajotokat,
ha- nem egyesíti. És az egyesítés nem a szeretet és érzelem révén történik; azt a
multiverzum helyes értelmezéséhez fűződő közös kapcsolat hozza létre, mert
csupán ennek felismerése révén tudjátok fajotokat a teremtésben elhelyezni.
A tudomány fog elvezetni az igazi bölcsességhez? Nem, hanem lesznek néhányan, akik alapos tudományos és filozófiai műveltséggel rendelkezve, mint
Szuverén Egészek jelennek meg, és olyan széles látókörű társadalomban élnek,
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ahol felismerik a félremagyarázhatatlan bizonyítékokat.
Még az Első Forrás sem tud egy fajt az igazi bölcsességre ráébreszteni. A faj
élenjáró tagjának kell azt szerves, saját fejlesztésű módszerek segítségével elérni. Az Első Forrás a felfedezés eredeti alaptervében biztosította a képességet és
eszközöket ahhoz, hogy az emberi fajok saját maguk érhessék el ezt a tudás-állapotot. Ha az igazi bölcsességet csak külső forrásokból lehetne megkapni, nem
bíznának igazán benne, és így nem rendelkezne kellő erővel a faj egyesítésére.
Számos kinyilatkoztatás történt nem-fizikai lények részéről, u.n. „sugárzott
információ” (channeled information) révén. Szent könyveitek egy része is ilyen,
jóllehet ezek csak keveseknek szóltak. Nem tartalmazták az igazi bölcsességet –
csupán céloztak rá. A Szuverén Egészek, mint irányfények fognak megjelenni,
és saját szintjükre emelik az egész faj gondolati és érzelmi rezgéstartományát.
Mikor egy Szuverén Egész megjelenik, saját entitás-tudatának erejével életre kelt még egyet, aztán megint egyet, és egy generáció alatt ez eléri az ezret.
Ebből az ezerből a következő generáció alatt egy millió lesz, és ez az egy millió
felébreszti az egész népességet, a multiverzumra nyíló kapu segítségével nyert
bölcsességgel felvértezve. És ebből a kapuból származik az igazi bölcsesség olyan formává szervezése, mely minden támadásnak ellenáll.
Ez lesz a faj nagy egyesítése, egy olyan új, nem hierarchikus szervezet körül, mely a faj későbbi szülöttei számára is lehetővé teszi az igazi bölcsesség átélését, hogy állandósuljon a faj egyesülése. Hat generáción belül a faj kollektív
tudatalattija állandósul, és a megismerés olyan hatásos eszköze lesz, melyet a
faj, mint a multiverzum űrhajóját fogja számon tartani.
Bolygótok emberi faja lesz az a tanító, aki egy másik fajnak fogja az igazi
bölcsesség halvány nyomatát közvetíteni, mely már most is tudatosság nélkül
várja érkezéseteket. A folyamat újra és újra lejátszódik, mindig olyan eltérésekkel és módosulásokkal, melyek mélyebb bepillantást nyújtanak a Központi Univerzum számára, mely az Első Forrás tartózkodási helye. Az az összes gravitációs mező közül a legerősebb, és végül odavonzza a fajt, és egyedi entitásaikat
a mező széléhez, ahol mi, a Központi faj lakunk, mint jövendő énetek.
A Teremtés fejlesztésének folyamatos útja.
Az entitást úgy tekinthetjük a tér/idő univerzumban, mint egy olyan állandóan
fejlődő felfedező egységet, mely az Első Forrás megbízásából megismeri, benépesíti, fejleszti, és a Forrás Intelligencia felségterületévé alakítja a teremtés előörseit. Ha az entitást a tér/időn kívüli dimenzióban vizsgáljuk – mely annak ter-
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mészetes élettere – azt láthatjuk, hogy az Első Forrás egyediesített, halhatatlan
részecskéje, de a genetikus sűrűség háromdimenziós környezetében fajának világi példányaként tűnik fel.
A faj – ebben az esetben az emberi faj – az időben mint vezető faj létezik,
mely egy fejlődő fajt segít annak metafizikai és tudományos alaprendszerének
megalkotásában. Egy új faj kultúrájának megalapozói lesznek. Egy faj kialakulása a Központi Univerzumból indul el, mint egy olyan egységes genetikai modell, mely a multiverzum megismerésére hivatott. Ezen folyamat során a faj biológiailag sokszínűvé válik, kultúrája és technológiája révén újra egységesül,
kialakul egy nem-fizikai egységes kollektív tudatalatti, mely a kozmosz külső
részei megismerésének, és egy fejlődő faj támogatásának eszközévé válik, hogy
végül eggyé váljon ős-fajának kollektív tudatalattijával.
Tudósaitok meghatározása a fajok eredetéről olyan, mintha a tér/idő hatalmas erdejéből csak egy kicsiny faforgácsot vizsgáltak volna. Az emberi faj
fejlődése a tér/idő erdejében egy rendkívül sűrű folyamat, a haladás számtalan
szintjét magában foglalva, hogy végül képessé tegye a kollektív tudatalattit az
Első Forrással való harmónikus eggyé olvadásra.
Ami ezt a folyamatot életben tartja, az az entitás genetikai késztetése a teremtés világainak megismerésére, és végső soron annak a szükséges bölcsességnek
és megértésnek az elérésére, mellyel egy fiatalabb fajt rávezethetnek az igazi
bölcsességre. Bizonyára elgondolkoztál, hogy láthatólag miért tűnik ez a folyamat annyi tévedéssel és hibával terheltnek. Annyit mondhatunk csak, hogy a folyamat nem olyan, amilyennek látszik. Az ősi faj kollektív tudatalattija, mely a
fajotokkal foglalkozik a Terra-Földön, jóval átfogóbb, és teljesebb időtartományban működik, mint képzelnétek.
A jövőbe vezető utatokat ennek az alaptervnek a végrehajtása révén találhatjátok meg, és ez az alapterv mélyen be van a fajba kódolva. Alapvetően nem egy
halhatatlan lelki jelenség, vagy értelmi visszhang vagy, hanem az Első Forrás, a
Forrás Intelligencia és a szuverén entitás hibátlan háromsága, mely az energiák
örökkévaló táncában nyilvánul meg. Értelmeteknek meg kell érteni lényetek
mélységét és igaz természetét, vagy áldozatul estek alacsonyabb énetek pszichikai lenyomatának, és értelmi visszhangjának.
Ha hiszel alacsonyabb énedben – ahogy tanítottak -, akkor az árnyékot hízlalod, nem a lényeget. Létezésed lényegét azok a szavak villantják fel, melyek tágabb ön-képed fogalmát alakítják. Ezek a szavak nem pusztán elhangzanak, de
látni, érezni, és hallani is lehet őket. Elvezetnek az egyenlőség rezgéséhez, és a
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mindenség érzékeléséhez. Engedd, hogy ezek a szavak átmossanak, mint egy
gyengéd hullám, mely felélénkít és mozgásba hoz. Ez a hullám új partok felé
visz, ahol valódi természetedet és célodat fellelheted.
A megismerés alapterve mintád genetikai alapja, és az összes úgynevezett
„alacsonyabb” életformák fajotok „végtagjai”. Nélkülük nem léteznél. És amikor az emberi fajról beszélünk, valójában a fajoknak erről az összetett életformáiról szólunk. Nem különítünk el a növényi és állati birodalomtól. Egy összetett
fajnak tekintünk benneteket. A tudósaitok azok, akik az egy fajt milliárd alfajra
bontották, mert a teljességet nem lehet osztályozni és elemezni.
Az értelem eszközei elrejtik fajotok igazi természetét. Csak ha az egyenlőség
frekvenciáján vagy, elsősorban szívedben és értelmedben tudod felfedezni azokat a szálakat, melyek révén végül felsőbbrendű organizmussá válsz. Ez az az
organizmus, mely tökéletes összhangban van az első Forrással, mint két kör, melyek egymásra helyezve egynek látszanak. Az Első Forrás jellemző vonása,
hogy megszámlálhatatlan mennyiségű töredéket vet ki magából, melyeket felsőrendű szervezetekben egyesit, megengedve ugyanakkor, hogy mindegyik töredék megőrizze szuverenitását. Ez a tökéletes szeretet.
Bár keresve nem találod az Első Forrást, ha hallgatsz a bensődben suttogó
szuverén entitásra, lépésről lépésre, életről életre, univerzumról univerzumra, és
korszakról korszakra tévedhetetlenül rátalálsz, és szemébe nézve rájössz, hogy
egyek vagytok. És akkor azt is látni fogod, hogy a fajjal, ahonnan kiemelkedtél,
szintén egy vagy.
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