Multi-dimensionaalne
Inimese identiteet, Miasmid ja
Karma
Inimese identiteet ja bioloogia kehastuvad teadvuse peegeldusena kollektiivse kosmilise
morfogeneetilise välja identiteedist. Hiigelsuur teadvuse identiteedi gestalt, millele
viidatakse paljusid erinevaid nimesid kasutades – Jumal, Allikas, Esimene Looja, Suur
Keskne Päike jms. Inimese identiteet tuleneb teadvuse peegeldusest, mis kasvab välja
Jumala teadvusest.
Teadvuse peegeldumise tulemusena luuakse ja vastavalt ka manifesteeruvad morfogeneetilises
väljas 15-dimensioonilise ajamaatriksi süsteemid.
See teadvuse voog, milles inimkond manifesteerub, lähtub skalaarväljast või skalaarvõrest, mis
siseneb 15-dimensioonilisse süsteemi 8D (kaheksanda dimensiooni) väravast ja levib seejärel
allapoole ning ülespoole läbi kõikide dimensioonide 15-dimensioonilises ajamaatriksis.
See loob otseselt inimese mitmedimensioonilise vormi morfogeneetilise jäljendi. Inimese teadvuse
jäljend järgib kõikide dimensiooniliste süsteemide jäljendeid. Teadvus on jagatud viieks
kolmedimensiooniliseks osaks, mis moodustavad eraldiseisvad, kuid omavahel lõimunud
morfogeneetilised valguse ja heli kehad, millest igaüks kannab osa teadvusest. Viis
kolmedimensioonilist keha inimese anatoomias – nn. Hova kehad – esindavad kindlaid teadvuse
ja teadvuseloleku hulkasid ja need manifesteeruvad ajas ja ruumis.
Igaühel neist on mitmesuguseid identiteedi väljendusi, mille sees luuakse üksikisikute identiteete
ja bioloogiaid.
Igaüks vastab erinevatele inimese keha ja psüühika aspektidele.
Viis dimensioonilist keha (Hova kehad) on kogu inimese teadvuse varasalved. Kuigi teadlik
füüsiline identiteet paikneb peamiselt kolmandas dimensioonis, intuitiivne identiteet teises
dimensioonis ja alateadlik identiteet teise dimensiooni madalamas osas ja esimeses dimensioonis.
See kirjeldab hästi, kuidas dimensioonid toimivad skalaarvõredena (paremini mõistetavad kui
sagedusalad, kuhu multidimensionaalse identiteedi hulgad on positsioneeritud).
Inimese loomuse mõistmine nõuab enamat, kui alamatest dimensioonidest arusaamist, puhtalt
juba selle pärast, et tegelik inimese anatoomia on kokku pandud multidimensioonilisest
struktuurist, mis kannab arvukaid teadvuse identiteedi väljendusi.
Seetõttu eksisteerib kehastunud identiteet ühe osana suurest identiteedi gestaldist, mis paikneb
kõrgemates kehades.
Kõrgemate dimensioonide identiteetidel on enam energiat ja seepärast ka rohkem teadvelolekut,
kui madalamatel identiteetidel. Kõrgemad identiteedid esindavad meele ja keha teadvuseüleseid
aspekte.

Seda teadvust ei saa silmaga näha, aga see on manifesteerunud. Iga selline aspekt asub lihtsalt
väljaspool inimese tajuala (seal asub ka täiendav seitsmes kuni kaheteistkümnes meel).
Tegelik inimese arengu protsess on keskendunud ainult kehastunute tajutava teadvuse
laienemisele kõrgemate dimensioonide väljadele, mis asuvad väljaspool inimese kehastunud
identiteedi tajuala.
Kokkuvõttes on siiski korrektne väita, et füüsiline keha ja bioloogiline vorm on loodud samast
energeetilisest ainest, millest on loodud kogu multidimensionaalne Mina. Multidimensionaalne
morfogeneetiline teadvus, elektro-tonaalsed skaalad/võrgustikud, auraväljad, tšakrad, kilbid ja
paljud muud biospirituaalse anatoomia osad moodustavad inimese identiteedi kui terviku.
Kõrgemad kehad manifesteeruvad kui inimese DNA otsene funktsioon, mille sisu määrab
omakorda ära inimese elutee, asjaolud, raamistiku ning teadliku teadveloleku, mis manifesteerub
igas kehastuses.
Kõrgemate kehade juhatusel luuakse jäljend, millel inimese kogemus manifesteerub füüsiliselt
kehastunud kogemusena.
Nende kehade (identiteetide) ühendamine on võtmerolliks spirituaalsel valgustumisel, kehastunud
taju avanemisel kõrgematele teadvuse tasanditele.
See tähendab järkjärgulist füüsilise eksistentsi muutumist vähem tihedateks mateeria olekuteks
(tiheduse tase). Lõpuks integreeritakse kõik selle dimensionaalsed osad ning kõige viimaseks
pöördutakse tagasi puhta identiteedi algsesse seisundisse.
Igal inimesel on ainulaadne identiteet ja individuaalsus, mis asub väljaspool kõiki aja/ruumi
dimensioone.
Seda identiteeti nimetatakse Teadvuse Seemneks – see on algne päritolupunkt, Jumala säde/
osake või süsi, Igavene Aatom.
Kui vaadelda Jumala-Allika individuaalseid kogemusi teatavas hulgas dimensionaalsetes
sagedusalades, siis võib ütelda, et need on lukustunud faasiga.
Dimensioonid on kindlaksmääratud energiagrupid spetsiifilise geomeetriliselt korrastatud vormi
sees, üles ehitatud kristallilistele heli ja valguse teadvustatud üksustele, mida kutsutakse
morfogeneetilisteks väljadeks või manifestatsioonišabloonideks.
Iga dimensiooni morfogeneetiline väli koosneb heli ja valguse vibratsiooni statsionaarsetest
punktidest, mis koos moodustavad toonide kanga, millesse on lõimitud väiksemad
morfogeneetilised väljad.
Iga Partiki faasimine on erinevatel sagedusaladel erinev, mis loob viieteistkümnest rütmist ühe
dimensiooni.
Dimensioon on kindel muster, mis koosneb sähvivate valgusjoonte jadadest või teisti öeldes
üksiku Partiki faasimise rütmidest, mis sisaldavad eneses 12 Partiki faasimise väiksemaid rütme.
Iga dimensioon esindab üht skalaarsagedusala, sisaldades 12 väiksemat alamsagedusala.
Osakestel on muutuvad vibreerimise-võnkumise kiirus ja pöördenurk, mis lubab koos eksisteerida
erinevatel dimensiooniliste reaalsuste väljadel ühes ja samas ruumis, olles samal ajal üksteise
jaoks hoomamatud.
Lainete kihtide vaheline kooslus dimensioonilistes sagedusalades loob holograafilise valguse-,
heli- ja skalaarlainete murdumise, see võimaldab teadvusel hoomata illusiooni sellest, et mateeria
on tahke, et on olemas ruum ja aeg ning et reaalsus eksisteerib väljaspool. Tegelikult on reaalsus
peidetud dimensiooniliste struktuuride sisse.

Ajamaatriksid on holograafilised süsteemid, mida Allikas (Jumal) on loonud Allika Enese sees, et
kogeda kõike, mida Tema Ise tahab. Seepärast leiavad kõik asjad ja eluväljendused aset Allika
energia SEES. Miski ei saa iial olla eraldi Allikast, sest kõik on Allika sees ja kõik on loodud Allika
energiast.
Allikas ON teadvus ja Allikas kogeb individualiseerimist ja illusiooni ajast ning ruumist ajamaatriksi
sees selle teadvuse energia jagunemise käigus väiksemateks ja väiksemateks osadeks. Sel moel
saab Allikas tajuda iseennast kui ”manifesteerunud” vormi ja kogeda arvukaid tegelikuks saanud
reaalsusi samal ajal ja sama ruumi piires. Paljudes ajamaatriksites, kaasa arvatud meie omas, on
Allikas kaotanud teadvuse iseendast kui Allikast selle jagunemise või alla astumise protsessi
käigus individualiseeritud reaalsuse väljenduse juurde. See on loonud illusiooni Allikast
eraldatusest paljude Allika individualiseerimistes, kaasa arvatud inimeste puhul.
Me KÕIK oleme Allika individuaalsed väljendused ja meil kui individualiseeritud Allika väljendustel
on kõigil teadvuse energia osakesed igal 15-dimensioonilise ajamaatriksi sageduse tasemel. See
on Allika Iseenda energia juurest alla astumise protsessi tulemus Trepiastmete loomise protsessis.
Selles protsessis säilitab Allikas Iseend kui igavesti ja lõputult ennastvarustav Allika energia, mis
on ammendamatu.
Iga meie teadvuse tasand, mis eksisteerib 15-dimensioonilise ajamaatriksi tasanditel, on MEIE
OSA. Nendel meie osadel on sellised nimed nagu Hing, Ülem-Hing, Avatar ja Rishi. Ja igal
tasandil on arenev teadmiste ja arusaamise keha sellest mehhanismist, kuidas me oleme ise
Allikast loodud ja kuidas me oleme isiklikult Allikaga seotud. Kui me alustame nende meile
kuuluvate osade integreerimist protsessis nimega Hinge integreerimine, siis me muutume nendest
osadest teadlikumaks, mis me oleme Ise ja me suudame integreerida neis osades olevat teadmist
ja mõistmist. Kui me saame aru neist alusstruktuuridest, millele on meie keha ja teadvus rajatud,
siis me saame teadlikult tundma õppida otseteed isikliku bioloogilise ja vaimse arengu
kiirendamiseks ja ühineda Kõrgemalt Arenenud rassidega.
Kõrgemate identiteetide integreerimine muudab järkjärgult bioloogilise vormi olemust, mis
tähendab, et bioloogiline ja vaimne areng kuuluvad ühte. Algselt leidis identiteedi kokku sulamine
aset ühe Igavese eluaja jooksul. Moonutuste tõttu, mis haaravad sageduse 11,5 dimensiooni,
leiab see protsess nüüd aset järjestikustes taaskehastumistes. Taaskehastumised ei olnud
loomulik arenguprotsess inimkonna järjepidevuses, kuid need on nüüdseks toimunud juba üle viie
miljoni aasta. Need moonutused toimusid Kathara võres ehk niinimetatud Energeetilise
Manifesteerumise Jäljendis.
Nüüdsest kuni 2012 aastani haakuvad järjest enamad 15-dimensioonilise ajamaatriksi tasemetest
väljaspool seisvad sagedused siia planetaarsetesse võredesse (Maa energeetilisse jäljendisse).
Kui need sagedused on kord siia Maale haakunud, siis saavad inimesed ja teised eluvormid meie
planeedil neid vastu võtta. Inimesed saavad iseennast ja teisi eluvorme nende sageduste
haakumisel meie planeeti suuresti kaasa aidata, valmistades oma füüsilise keha jäljendeid ette
Keylonta teaduse spetsiifilisi tehnikaid kasutades. Nende tehnoloogiate järgimisel ja praegustele
pöördelistele muutustele kaasa aidates seisavad inimesed tihti silmitsi raskete isiklike
väljakutsetega. Seda meie isiklikus energiajäljendis olevate moonutuste tõttu. Aga kui me aitame
kaasa nende sageduste ankurdamisele, siis me ravime lisaks planeedile ja teistele eluvormidele ka
oma eneste jäljendite moonutusi.
Kõik haigused, konfliktid, valu, ängistus ja kannatused on meie isikliku teadvuse vibratsiooni ja
Jumala Meele vibratsiooni vahelise ebakõla otsene tulem ja väljendus. Täielik armastus loob
täieliku õnne ja ekstaatilise külluse kogemuse ja inimeste keeles lahti seletades tekitab kõiki neid
tundeid ja meeleolusid, mida peetakse jumalikeks.
Kollektiivne vibratsiooni ebakõla (mida nimetatakse miasmiliseks kehaks) morfogeneetilise välja
sees on holograafiliselt peegeldatud meie kehasse, meelde ja kolmedimensioonilisse
elukogemusse läbi kaasasündinud multidimensionaalse energeetilise manifestatsiooni loomulike
seaduste.

Neid moonutusi tuntakse kui miasme ja nende ebakõlade ning moonutuste korduv võit kannab
nime Karma. Isiklik laienemine (At-One-Ment) ehk harmooniline kooskõla Jumala Meelega
võimaldab inimesel ületada oma teadvuse vibratsiooni ebakõla ja jõuda kooskõlani Kosmosega.
Algse Korra Bioloogiline Uuestiloomine Tervise Orgaanilises Pitseris loob Tegeliku Tervenemise ja
kannab endas inimkonna arengu tõelisi protsesse.
Algse Eesmärgi täitmise kaudu jõuab inimkond tagasi Igavese Teadvuse Algsesse Seisundisse
(At-One-Ment) koos Keskse Loomise Allikaga ehk Jumaliku Allikaga. Molekulaarne tihenemine on
põhjuseks, miks me sureme. Mis puutub tervisega seonduvasse, siis see ongi surma olemuslik
põhjus, mis seisab iga üksiku haigusjuhtumi taga.
Jumaliku Õige Korra oma skalaarkilpi ja teadvusesse võtmise kaudu saame me teada, kuidas on
olla täiuslikult terve ja harmooniline selle Ajamaatriksi sees.
Miasmid on Sho-na staatiliste valguskiirgusväljade antiosakesed Particum Kathara Tuuma
Tihedusjäljendi sees, mis manifesteeruvad kui Sho-na staatiliste valguskiirgusväljade moonutused
igal järjestikusel multidimensionaalse anatoomia tihedustasemel.
Miasmid on Külmunud Valguse polaarselt laetud üksused Kathara Võre kolmandal tasandil, mis
moodustuvad Vaba tahte tulemusel tehtud valikute tulemusena, mida teevad kehastunud olendid,
kasutades isiklikke energiaid viisil, mis ei ühti Füüsika Ühtse Välja Seadustega ja KRISTOSE
JÄLJENDI (Krist Koodi) Algse Korraga.
Miasme, mis on loodud sihilikult Musta Augu Välise Merkaba Tehnoloogia abil, nimetatakse Shona transpositsiooniväljadeks.
Miasmid on Partika (elektrotonaalsed teadvuse üksused, mis loovad aluse antiosakestele)
morfogeensed kristalliseerumised, mille on loonud kogum madalama võnkumisega mõttemustrid
(mõtted loovad morfogeenseid jäljendeid keha ja teadvuse morfogeense välja sees).
Miasmid manifesteerivad Hova Kehade osakeste struktuuris kui elektriliselt laetud antiosakesed,
mis takistavad loomulikke protsesse – Hova kehade ühendumist, Merkaba sõiduki loomist ja
dimensioonilist ülestõusmist.
Miasmililiste kristallide ülesehitus morfogeenses väljas, DNA-s, füüsilises kehas ja teadvuses, mis
kandub edasi ühest elust teise, pidurdab loomuliku arengu protsessi, blokeerides hinge ja hingeülese integratsiooni protsessi.
Miasmilist keha (Miasmiliste kristallide kogum morfogeneetilises väljas) kutsutakse sageli
karmiliseks jäljeks, selle sisu on holograafiliselt peegeldatud kehasse, meelde ja
kolmedimensioonilisse elukogemusse läbi multidimensionaalse manifesteerumise kaasasündinud
ja loomulike seaduste.
Neid moonutusi tuntakse kui miasme ja nende ebakõlade ning moonutuste korduv võit kannab
nime Karma.
See seisund, millele viidatakse sageli kui Karmale, on Jumalikule Õigele Korrale sarnaselt,
spetsiifiliselt organiseeritud ja täiesti hoomatav energiate seos.
Kuid Jumalikust Õigest Korrast erinevalt esindab Karma mitteharmoonilisi energiate omavahelisi
seoseid Algse Korra kontekstis, mis loob dimensionaalsuse.
Karmat saab käsitleda kui KAOOTILIST, mittekoherentset energia sasipundart, samal ajal kui
Jumalik Õige Kord esindab koherentset energeetilist korrastatust. Miasmid on energia
väändumised, millel on vastupidine matemaatiline kord võrreldes sellega, mis peaks olema ja
need blokeerivad energiat ning loovad eraldatuse ja vastandamise selle asemel, et lasta energial
harmooniliselt voolata.

Miasmid on meie skalaarjäljendites, meie kilpides justkui läbi põlenud elektripirnid. Need on
antiosakeste moodustised osakeste väljas, mis on loodud läbi skalaarjäljendi ümberpööramise ja
need muudavad seda, mida sa püüad oma mõtteprotsessiga ellu viia.
Karma ei ole midagi sellist, mis oleks kaasasündinud ja mida sa oled üles korjanud sellest ajast,
kui sa viimati surid ning võtsid selle praegusesse kaasa. Sõnasõnalt võetuna on see otsene
ühendus, just nagu sinu ühendus Jumalaga. See pole miski, mis juhtus üks kord ammu, kui meid
loodi – see on siin olemas igal hetkel – karmiline jälg tuleb esile igal hetkel.
Miasmilise keha teisenemine saavutatakse selle kristallide polaarsuste ümberpööramisega,
ühendades selle antiosakesed/Partika´d vastavate osakestega/Particum´idega (elektrotonaalsed
teadvuse üksused, mis on osakeste aluseks) abil läbi morfogeneetilise ja rakkudevahelise
segunemise.
Segunemise ja vastastikuse lõhustamise kaudu järgmises dimensionaalses harmoonias läheb
Miasmiline sisu ja sellele vastav kehamass üle dimensioonidevahelisse valgus-, heli-,
elektromagnetiliste ja skalaarlainete spektrisse, vabastades Hova kehasid järkjärguliselt
moonutustest.
Kui polaarsus on kord ümber pööratud, mille läbi kristallkogumid lahustuvad, siis saadetakse
ümberkujundatud energia tagasi DNA-sse.
Miasmilist keha saab puhastada ÜHE ELU jooksul, ilma „mineviku Karmat läbi kõndimata“ juhul,
kui on aru saadud miasmilise vabastamise dünaamikast morfogeneetilises väljas Keylontilise
mõjutamise teel.
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