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ÜHENDVÄLJA STRUKTUUR JA SEOS TERVENDAMISEGA

Tahtes saada bio-vaimse tervendamise vahendamises asjatundjaks, on vaja lähemalt tutvuda energia
põhistruktuuridega, millede sees olev olemasolu aset leiab. Selle teadmiseta ei ole võimalik mõista
süsteemide tegelikku olemust ja nende loomuomast toimimist. Kui me ei saa aru süsteemi
loomuomasest korrast ja elementidest, milledest selle osad moodustuvad, on meie võime mõista
süsteemi orgaanilisi talitlusi piiratult. Mõistmata süsteemile loomuomaseid sisemisi dünaamikaid,
on meie aistingud piiratud pigem süsteemi toimimise tulemuste jälgimisega, selle asemel et tajuda
silmnähtavate jälgitavate tulemuste taga olevaid põhjuslikke elemente. Seoses inimkeha tervise ja
tervendamisega oleks õige näha inimese keha-meele-vaimu organismi läbipõimuvate süsteemide
jadadena, igaüks sisemises ilmutamata korras, mille tajutavad ja jälgitavad aspektid esindavad
süsteemi toimimise tulemusi.

Inimese seisundi jälgitavad tulemid kerkivad esile seni tuvastamata põhjuslikust korrast, varjatud ja
saladuslikust allikast, millest ilmnevad inimeksistentsi avaldunud tulemid. Holistiline tervendamine
läheneb inimese tervisele ja tervendamisele arvukate läbipõimunud süsteemide omavaheliste
vastastikku sõltuvate suhete kaudu. Keha-meele-vaimu organismi vaadeldakse pigem loomuomaste
suhete kaudu, mis ühendavad inimese arvukaid süsteeme, kui vaadeldavate piirangute kaudu, mis
näivad inimkehale loomuomaseid arvukaid süsteeme eraldavat ja jaotavat. Holistiline tervendamine,
eriti KATHARA Tervendamine, vaatleb ettekujutust inimese näivalt eraldiseisvate süsteemide
sisemisest ühtsusest sammukese edasijõudnumana kui seda on inimkogemuse füüsiliste,
mentaalsete ja vaimsete aspektide lihtsad omavahelised suhted. Kathara Tervendamise teadmiste
korral vaadeldakse inimkeha läbipõimunud süsteemide võrgustikuna, mis on omakorda osa
vastastikku sõltuvate süsteemide suuremast süsteemist. Inimest üksikisikuna ei vaadelda ainult
ühendatud osade üheainsa võrgustikuna, vaid pigem liikide, rassiliste, planetaarsete, galaktiliste,
universaalsete ja kosmiliste süsteemide olemusliku osana, kus inimeksistentsil on olemises oma
kaasroll. Energia ja teadvuse kosmilist ühendvälja vaadeldakse hävimatu vahendajana, milles asub
ja toimib kogu tegelikkus, ning inimeksistentsi vaadeldakse suhetes selle läbipõimunud, vastastikku
sõltuvate süsteemide suurema metasüsteemiga. Inimese tervis ja heaolu tulenevad otseselt suurema
ühendvälja süsteemifunktsioonidest ja on neist mõjutatud. Bioloogiliste organismide tervise ja
tervendamise paremaks mõistmiseks ja sellele kaasaaitamiseks on kasulik mõista ühendvälja
põhikorda ja toimimist. See on kontekst, milles elu ise on ja toimib.

Kathara Tervendamine on holistilise tervendamise iidne süsteem, mis pärineb aegadest enne
inimajaloo tänapäeval teadaolevaid ülestähendusi. Kathara teadmises õpetatud Universaalse korra
põhimõtted esindavad universaalsuse avaramat konteksti, kui seda tunnustab tänapäevane lääne
teadus. Kathara põhineb paljudimensioonilise universaalse füüsika seadustel, sisemistel
loomuomastel seadustel, mida lääne teadus veel ei tunne. Kathara tervendamises tunnustatakse
universaalsete süsteemide varjatud korda, ning Kathara põhialused demonstreerivad inimese ja
ühendvälja ülesehituse vahelisi läbipõimunud süsteemifunktsioone. Arendamaks asjatundlikkust ja
vilumust holistilise tervendamise teaduse kunstis, tuleb mõista ühendvälja põhilist ülesehitust. Koos
arusaamisega tuleb võime olla inimkogemuse põhjuslike elementidega vastastiktoimes ja neid
vahetult mõjutada. Seetõttu algavad Kathara Tervendamise õpetused sellega, et antakse
põhiformaat, mille kaudu võib mõista tervendamise konteksti. Pilguheit Universaalse ühendvälja
sisemisele loomuomasele korrale.

Koherentsete süsteemide suhetel põhinevate teadmistega on Kathara Tervendamise vahendajal
rohkem teadmisi, jõudu ja arusaamist, et esindada tervendamise vahendamise kunsti ja teadust.
Universaalse korra sisemiste süsteemide mõistmisega areneb Kathara vahendaja järk-järgult MINA
ühtsuse omaksvõtuni ühendväljas, avanedes vaimse ärkamise igavesti avarduvale võimele ja saades
TINGIMUSTETA ARMASTUSE kehastuseks. Inimese anatoomia füüsilised, mentaalsed ja
vaimsed aspektid esindavad ühte sisemiselt vastastiksõltuvuses olevat, läbipõimunud süsteemi, mis
on püsivas suhtes ühendväljaga. Seda suhet tuleb tunnistada ja see tuleb omaks võtta, et tõeline
tervis ja tervendamine oleksid võimalikud. Inimese areng on bio-vaimne protsess; keha ja teadvus –
bioloogia ja vaim – on omavahel ja ühendvälja suurema korraga lahutamatult läbi põimunud.

Tervenemine saab teoks ÜHE-SÜSTEEMI ja selle lõputute osade korra taastamisega.

HOLOGRAAFILINE JÄLJEND

Elu objektiveerumine, aine avaldumine ja isiksuse isikupärastumine on TEADVUSE –
ENERGEETILISE OLEMI – HOLOGRAAFILINE PROJEKTSIOON, tekitatud energeetiliste
suhete sisemise korra kaudu. Energeetilised suhted esindavad teadvuse vastastikku toimivaid
suhteid selle lõpututes avaldunud ja mitteavaldunud vormides.
Teadvus ON ENERGIA ja energia ON TEADLIK. Tõelisel teadusel on vaimne olemus ja tõelisel
vaimsusel on oma olemuslik osa energia seadustes, mis juhivad universaalsete süsteemide
avaldumist.
Tegelikkus on MÕTTEKONSTRUKTSIOON. Kosmose tuumaines on TEADVUS. Mõte on
TEADVUSE tunnus, ja filter, mille kaudu teadvus avaldab iseennast vormi hologrammina.
Mitte miski ei ole tõeliselt tahke. Kõik asjad on tehtud teadvusest ja nende näiv tahkus on
määratletud vormi vaatleva teadvuse ja teadvuse, millest vorm on tehtud, suhetena. Inimese teadvus
kerkib esile mõõtmelisustumise korrast, mis tekitab raamistiku, milles võivad aset leida teadvuse
vastastikused sisemised suhted. Tahkuse ja objektiivsuse inimlik tajumine on määratletud teadvuse
mõõtmelisustunud ühikute omavaheliste võnkemääradega. Teadvuse mõõtmelisustunud ühikud
tekitavad energiasagedusi, mis on üksteisega erilistes suhetes. Inimese teadvus (hing – vaim) ja
tema füüsiline vorm on teadvuseühikute mõõtmelisustumise tekitatud sagedusemustrid. Me tajume
avaldunud tahkust teadvuse sageduste, millest oleme tehtud, ja Teadliku Energia ühendvälja
sageduste vaheliste suhete tõttu. Inimesed tajuvad tahketena sagedusvahemikke, mis eksisteerivad
üks dimensionaalne skaala allpool sagedusi, kus asub isiksustunud või kollektiivne teadvus ehk
meel (meie meel on dimensioon 3-s, kuid me näeme dimensioon 2 füüsilist sagedusriba).

Ainuke erinevus mõtte ja avaldunud asja vahel on vaatleja teadvuse sagedus. Avaldunud tegelikkus
on mõtteprojektsioon, muudetud tahkeks ja objektistatud meie tähelepanukeskme ja projetseeritud
mõttevormide sageduste vaheliste suhete kaudu. Me tajume tegelikkusena kollektiivsete hulkade
mõttevorme, nagu need on pandud sagedusvahemikesse, mis eksisteerivad nüüd ühe dimensiooni
võrra allpool sagedusi, kus paikneb meie kollektiivse teadvuse praegune kese. Et tegelikkus on

teadliku teadveloleku ühikutest koosnev MÕTTEVÄLI, saab tegelikkust MÕTTEGA otseselt
MÕJUTADA, sest mõtte ja tegelikkuse olemus on üks ja seesama. Meie tänase tegelikkuse
juhtimise ja tervisejäljendi taastamise võtmeks on paljudimensionaalse tegelikkuse, kus meie
teadvus paikneb, mõistmine.

Inimkeha on teadvuse HOLOGRAAFILINE PROJEKTSIOON, mis on rajatud teadvuse korrastatud
ühikute HOLOGRAAFILISELE JÄLJENDILE. Holograafiline jäljend esindab elusat
morfogeneetilist välja – teadliku valguse, heli ja skalaarlainete mõõtmelisustatud jäljendit, kus
isikustunud teadvus paikneb ja mille alusel tekib keha aine tahkuse illusioon. Et inimese kehameele-vaimu süsteemis toimuks tõeline ja püsiv muutus, tuleb minna selle avaldunud süsteemi
südamesse – holograafilisse jäljendisse ehk mõtte-energia jäljendisse, mille alusel saab teadvuse
kogu süsteem olemisest teadlikuks.

Keha on HOLOGRAMM, mida võib vahetult mõjutada olemusega, millest see on tehtud –
TEADVUSEGA. Õppides tundma mõõtmelisustumise struktuuri, mille kaudu kehaillusioon
avaldub, hakkab inimene üha meisterlikumalt seda isiklikku mõttevormi juhtima, rahuldamaks oma
iseloomulikke soove. Isikliku ja universaalse keha holograafilist tuumjäljendit nimetatakse Kathara
Võreks. Kathara Tervendamine on protsess, mille kaudu inimese teadvuse kehastunud aspektid
muutuvad teadlikumateks ja suutelisemateks holograafilise projektsiooni sisemist protsessi juhtima,
taastades keha-meele-vaimu süsteemi toimimise terviklikkuse.

Mitte miski ei ole tõeliselt avaldunud; see ainult näib nii teadvuse murdumise tõttu holograafilisele
jäljendile – algse mõttevormi, mille alusel meie universaalset struktuuri lakkamatult taasluuakse –
loomuomastes energeetilistes suhetes. Kõik olendid ja asjad on Vaimsed Olemid, kellel on
avaldunud kogemused... Ühtegi olendit ega asja ei saa mitte kunagi lahutada nende loomuomasest
vaimsusest, vaid ainult teadlikkusest oma loomusest. Elu on vaimu väljendus ja olemus.

Kogu avaldunud kogemuse põhjuslikku elementi nimetatakse morfogeneetiliseks väljaks ehk
AVALDUMISJÄLJENDIKS. Keylonta Teadus, teadus Avaldumisjäljenditest, on osa suuremast
edasijõudnud teadusparadigmast, mida tuntakse 15-Dimensioonilise UNIVERSAALSE
ÜHENDVÄLJA FÜÜSIKANA.

PÕHIOLEMUS

Avaldumisjäljend koosneb PÕHIOLEMUSEST: teadliku energia PARTIKI ühikutest, mis
eksisteerivad seisuvibratsiooni omnipolaarsete punktidena. Partiki ühikud on aine väikseimad
ehitusplokid ning moodustavad jäljendeid, mille alusel teadvus avaldub kõikides vormides.
Partiki ühikud on omnipolaarsed (sisaldavad võimalikkusi kõikide polaarsuste või mitte ühegi
kohta) vibreeriva energia ühikud, mis liiguvad lakkamatult edasi-tagasi BI-POLAARSE
VALGUSKIIRGUSE (skalaarseisulaine) ja OMNIPOLAARSE HELIVIBRATSIOONI vahel.

Omnipolaarses seisundis on Partiki osakesed helivibratsiooni nähtamatute, püsivate punktidena,
moodustades selle, mida kutsutakse DIMENSIOONIDEVAHELISEKS KOLMETOONILISEKS
LAINEKS.

Dimensioonidevaheline kolmetooniline laine on seisuvibratsiooni, mis koosneb kolmest
allvibratsioonist (alamtoon, ülemtoon ja resonantstoon), ainukordne punkt. Kui Partiki ühikud on
oma omnipolaarses seisundis, eksisteerivad need Enne-aine olemina, mis on energia korraldatuse
esimene seisund enne Eel-aine avaldumist. Sisemise lõhustumise tulemusel, mis on nende kavandile
iseloomulik, lagunevad Partiki osakesed, moodustamaks Bipolaarseid laineid, kopeerides samal ajal
oma algset Kolmetoonilist Omnipolaarset kavandit.

Bipolaarses murduvad Partiki ühikute Kolmetooniliste Seisulainete kaks alamvibratsiooni kaheks
alamühikuks ehk alamtooniks, mida kutsutakse PARTICUM-Alamtooniks ja PARTIKAÜlemtooniks; need on BIPOLAARSE KIIRGUSE vastastikku seostatud ühikud, mis moodustavad
elektromagnetilisi skalaarseisulaineid. Kolmetoonilise laine kolmas vibratsioon, Resonantstoon,
jääb püsima tuumtoonina, mille kaudu Particumi ja Partika polariseeritud vibratsioonilised ühikud
seesmise sulandumise kaudu taasühinevad.

PARTICUMI ühikud moodustavad energeetilisi ehitusplokke OSAKESTE (Particle) JÄLJENDITE
tarvis, ja PARTIKA ühikud moodustavad ehitusplokke samaaegselt avalduvate ANTIOSAKESTE
(Anti-particle) JÄLJENDITE tarvis. Osakeste ja antiosakeste jäljendid on vastastikseoses,
ühendatud Enne-aine PARTIKI ühikute kaudu, mille läbi nad avalduvad. ELEKTRILISE JA
MAGNETILISE JÕU mõjud vallanduvad osakeste ja antiosakeste aine ühikute vahelise
energiavibratsiooni PAISUMISE ja KOKKUTÕMBUMISE kaudu läbi Enne-aine Partiki ühiku, mis
neid ühendab.

Particumi-osakeste ühikud esindavad Enne-aine energia KOKKUTÕMBEFAASI kõrgema
VIBRATSIOONI (energia tõmbub kokku Enne-aine jäljendisse või siis Enne-aine jäljend võtab
selle vastu) ja madalama VÕNKESAGEDUSEGA (energia laieneb või siis edastatakse Enne-aine
jäljendist), mistõttu neid vaadeldakse BAASMAGNETILISTENA. Partika-antiosakeste ühikud
esindavad Enne-aine energia laienemisfaasi madalama vibratsiooni ja kõrgema võnkesagedusega,
ning neid vaadeldakse BAASELEKTRILISTENA. ELEKTROMAGNETILINE ENERGIA luuakse
energia jätkuva ringlemisega, kus helivibratsiooni omnipolaarse Enne-aine kolmetooniline laine
projetseerib oma energia valguskiirguse bipolaarsetele Particumi ja Partika skalaarlainetele.
Energiatõuge laieneb elektrilise jõuna Antiaine Partika vibratsioonipunkti. Seejärel see tõmbub
kokku osakese Particumi vibratsioonipunkti, tekitades magnetilise tõmbe (suhtes oma algse
elektrilise tõukega), kui Antiaine kolmetoonilise laine kolmas vibratsioon tõmbab energia tagasi
oma Allikasse. Enne-aine Partiki jäljendi tõmbe kaudu tuuakse Partika-antiosakesed ja Particumiosakesed sulandumise seisundisse. Sulandumises Particumi ja Partika energia muutub, kui
valguskiirguse bipolaarsed seisuskalaarlained lähevad tagasi oma algsesse Partika ühikte
omnipolaarsesse Enne-aine seisundisse. Olles tagasi pöördunud Partiki seisundisse, protsess
kordub, sest Partiki tekitab sulandumise ja kopeerimise. Partiki, Particumi ja Partika ühikud
esindavad FAASE, mida Põhiolemuse energia läbib avaldumisse tulles ja sellest väljudes.

Protsessi, mille kaudu Partiki ühikud vahendavad jätkuvalt teadlikku energiat bipolaarsetesse
valguskiirguse skalaarlainetesse (laienemine) ja tagasi omnipolaarsetesse helivibratsiooni
kolmetoonilistesse lainetesse (kokkutõmbumine), nimetatakse PARTIKI FAASIMISEKS. Partiki
faasimise jätkuvate tsüklite kaudu lülituvad aineosakesed lõhustudes “sisse” valguskiirguse
skalaarlainetele rajanevaks Antiosakeste avaldumiseks, seejärel lülituvad sulandudes “välja”
omnipolaarseks Enne-aine helivibratsiooniks, ringeldes jätkuvalt avaldunud ja mitteavaldunud
seisundite vahel. Välise füüsilise aine, ruumi ja aja kulgemise tajumine luuakse Partiki faasimise
kiiruste vaheliste suhete erinevuste kaudu.

Teadvus Partiki ühikutena on PÕHIOLEMUS, millest kosmos on tehtud, ja Partiki faasimine on
vastastikuse lõhustumise ja sulandumise, mille kaudu Põhiolemus tuuakse välja avaldumisse,
lakkamatu ALUSTOIMING. Morfogeneetiline väli koosneb vastastikku läbipõimunud Partiki
võredest. Teadvuse elektrotonaalsed ühikud, millest Partiki võrevormid loovad seisulainete mustreid
– need on skalaarlainete võrgustikud, mis säilitavad teadvuse vormi mõõtmelisustatud avaldumises.
Seega on Morfogeneetilised väljad skalaarvõrgustikud, mis kujunevad erilises korrastatud
vastastiksuhtes. Partiki Võred moodustuvad Kathara Võre geomeetrilis-matemaatilisele
tuumstruktuurile, ning seetõttu esindab Kathara Võre tuumskalaarvälja, millel vorm avaldub.
Morfogeneetilised väljad valitsevad aine avaldumise vormi ja bioloogia ning teadvuse evolutsiooni
üle. Seetõttu kujutavad Morfogeneetilise välja mehhaanikad endast võtit füüsilise tegelikkuse ja
bio-vaimse evolutsiooni valdamise juurde.

DIMENSIOONIDE STRUKTUUR

Sagedusvahemikud ja alamsagedusvahemikud, vibratsioon-ostsillastsioon, osakese spin, avaldumise
ülemtoonid ja aine tihedusetasandid. Avaldunud tegelikkuse hologramm on keerukas läbipõimunud
süsteem energiatarinditest, mis kõik on rajatud skalaarlainete – ehk seisulainepunktide väljade –
mõõtmelisustatud kogumikele, mis kujundavad energia põhiseadused, millede alusel avaldunud
tegelikkus toimib.

Inimkeha füüsilised jaotised esindavad lainete kihte, mis eksisteerivad erilistes suhetes kehastunud
teadvusega. Kehastunud teadvus ise on korraldatud lainekihtide, kuhu see on end sisse seadnud,
olemusliku käitumisega. Näivalt füüsiliste vormide lainekihid ilmuvad inimese vaatevälja
osakestena, elementaarosakestena ja lainekimpudena, mis rühmituvad ja moodustavad inimelu 3mõõtmeliselt avaldunud hologrammi. Mõõtmelisustunud lainekihtide käitumine on inimese
anatoomia toimimise olemuslik element ning annab meile konteksti, milles inimese elu ja areng aset
leiavad. Hakates mõistma iseendid teadliku energia kogumitena, mis eksisteerivad kõigega
kaasresoneeruvas vibratsioonilises seisundis ja on ise-teadliku energia vibreerivad kogumid, võime
hakata mõistma alusstruktuure, millele inimese elu on üles ehitatud.

Inimkeha on morfogeneetiline väli, mis eksisteerib liikide, planetaarsete, galaktiliste, universaalsete
ja kosmiliste morfogeneetiliste struktuuride suuremates elusates morfogeneetilistes tarindites.

Oleme lihtsalt tunnetava teadvuse element tunnetava teadvuse suuremas struktuuris, osa Teadvuse
ühendväljast, mis ON kosmose elav isikupära. Meie füüsiline olek kerkib esile mõõtmelisustumise
tajuläätsede kaudu, varustades meid neile ülesehituvate elementaarosakeste, aatomite, molekulide ja
füüsiliste süsteemidega.
Soovides end tervendada avaldunud olukordadest, mis põhjustavad KehaMeele-Vaimu süsteemis
kannatust, peame kõigepealt mõistma tervise olemust, “kuidas asjad peaksid toimima”, juhul kui
need toimivad õigesti. Kui tahetakse mõista seda olemuslikku Jäljendit ja tervise “edasiviivat
jõudu” inimkehas, tuleb aru saada, et põhivõtmeks selle osade olemuse mõistmisel on kord. See
arusaamine algab tegelikkuse põhistruktuuride, milles me elame, ja selle, kuidas me nende
struktuuridega suhestudes eksisteerime, äratundmisest.
Meie arusaamine tervisest algab olemasolu konteksti, teadvuse-energia ühendvälja, osa millest me
kõik oleme, äratundmisest. Lihtne arusaamine ühendvälja struktuuridest teeb imesid, aidates meil
mõista iseennast, ning selle arusaamisega oleme rohkem õigustatud saama tervislikku ja
elurõõmsamat elukogemust. Et iseennast paremini mõista, peame tulema tagasi oma sisemise
loomuse tuuma, teadvuse mõõtmelistatud väljadesse, milles me elame ja millest on tehtud meie
MINA põhiolemus.
SKALAARLAINED: seisulainete punktid, koosnevad teadliku energia annustest, mis emaneeruvad
vibratsiooni püsiühikutest (Partiki ühikud), millest moodustuvad morfogeneetilise välja jäljendid,
millele ja mille kaudu teadvus mõõtmelisustab iseennast, kogemaks avaldunud tegelikkuse
hologrammi. Loodud Partiki faasimisega (sisemine lõhustumine/ühinemine “sisselülitumine/
väljalülitumine).

MORFOGENEETILISED VÄLJAD: teadvuse, valguse, heli ja skalaarseisulainete võrede jäljendid,
struktuursed matriitsid, mille alusel meie teadvus mõõtmelisustumises avaldub; selle kaudu võib
kogeda aja-ruumiaine holograafilisi projektsioone ja isiksuse individualiseerumist.

DIMENSIOONID: Morfogeneetilise välja skalaarvõred, koosnevad skalaarlainete vastastikku
läbipõimunud kihtidest, mis tagavad teadvuse vahetu voolamise lugematutesse
murdumismustritesse, mille kaudu võib kogeda aine tiheduse, lineaarse aja ja tegelikkuse
esemelistumise hologrammi. Dimensioonid on teadvuse erilised struktuurid, koosnedes erinevate
vibratsiooni-ostsillatsiooni määradega Partiki ühikutest, mis on üksteisega täpselt kindlaksmääratud
suhetes ja valitsevad toimimise loomuomaste seaduste üle vaadeldavas avaldunud maailmas.
Mõõtmelisustumine toimub teadvuse terviklikkuse kaudu, mis jaotab iseennast erinevatesse
korrastatud sektsioonidesse, mille kaudu teadvuse terviklikkus võib vormide lõputus muutuvuses
kogeda iseennast. Iga dimensioon esindab kogu sagedusvahemikku.

SAGEDUSVAHEMIKUD: skalaarlainepunktide “sisse- ja väljalülitumise” sünkroniseeritud,
tsüklilised, korduvad jadad dimensioonilistes skalaarvõredes, mis annavad lainespektrile
dimensioonilises süsteemis avaldunud liikumise ilme. Allsageduste vahemikud on kogu
sagedusvahemiku “sisse- ja väljalülitumise” pikemate jadade lühemad segmendid. Dimensiooniliste
tasandite ja neis olevate osakeste sagedus on määratud skalaarlaine võret moodustavate Partiki
ühikute vibratsiooni-ostsillatsiooni määradest. Sagedus on vorm, mille võtab teadvus, kinnistudes

mõõtmelisustumise raamistikus. Sagedus on vibreeriv-ostsilleeriv lainespekter, millest koosnevad
aine osakesed ja mõõtmelisustunud teadvus.

VIBRATSIOON-OSTSILLATSIOON:

vibratsioon on sisemise liikumise olukord ehk energia hoidmine teadvuseühikutes (Partiki) ja
nendel rajanevates osakestes. Vibratsioon on määratletud Partiki ühikutes hoitava energia kogusega.
Ostsillatsioon on välise liikumise olukord ehk Partiki ühikutes ja nendel rajanevates osakestes oleva
energia kulutamine.
Osakeste vibratsiooni-ostsillatsiooni määr esindab määra, kus skalaarseisulained lülituvad
morfogeneetilise välja jäljendis “välja ja sisse” . Vibratsioon on Partiki ühikutes hoitava
energiahulga sisemine mõõt ja eksisteerib vahetus võrdsuhtes ostsillatsiooni määraga, või Partiki ja
nendel rajanevate osakeste kulutatud, väljanäidatud välise energiahulga mõõt.
Vibratsiooni-ostsillatsiooni määr esindab energia kokkutõmbumise (vibratsioon) ja energia
laienemise (ostsillatsioon) vahelist suhtarvu, mis määrab ära mõõtmelisustumises moodustuvat
lainespektrit valitseva osakeste pulsatsiooni rütmi. Partiki ühikute vibratsiooni-ostsillatsiooni määr
määrab ära lainespektri sageduse (“välja- ja sisselülituvate” skalaarlainete tsükliline muster)
mõõtmelisustunud morfogeneetilise välja erinevatel tasanditel. Vibratsiooni-ostsillatsiooni suhe
lainespektris määrab ära aine tiheduse tasandid, kus osakesed hakkavad end dimensioonilisel
skaalal ilmutama.

Inimese morfogeneetilise välja skalaarvõre struktuur, moodustatud lainespektrist ainetiheduse
erinevate anatoomia on 15-dimensioonilise suurustega, mis iseloomustavad dimensioonilist
laineala, kuhu anatoomia mingi tasand on paigutunud. Meie anatoomia jaotised, mis näivad
tahketena, on paigutunud meie tähelepanukeskmest ühe dimensiooni võrra allapoole.

AVALDUMISJÄLJENDITE ALUSKORD
Morfogeneetilised väljad ehk AVALDUMISJÄLJENDID, mis on nagu šabloonid, mille kaudu
teadvus avaldub, koosnevad PARTIKI ÜHIKUTE alusolemusest. Partiki ühikud tõmbuvad
vastastikku, kasvades kokku ja moodustades PARTIKI STRINGE. Järgides nende vormile omaseid
matemaatilisi ja geomeetrilisi kavandeid, põimuvad Partiki stringid omavahel ja katavad üksteist,
moodustades PARTIKI VÕREKS nimetatud “valguse ja heli kanga”. Partiki võre on valguskiirguse
ühtepõimunud bipolaarsete skalaarlainete püsimuster, üles ehitatud helivibratsiooni
omnipolaarsetele kolmetoonilistele lainetele, mis on aluseks mitmekesistunud
avaldumisjäljenditele. Partiki võre on SKALAARVÕRE. Järgides avalduva teadvuse tahte ja
kavatsusega kehtestatud täpset matemaatilist ülesehitust, jätkub Partiki võrede edasine
kokkukasvamine, tõmmates endasse rohkem Partiki ühikuid ja moodustades Partiki ühikute
rühmasid, mis on korrastatud vastavalt Partiki faasimise kolmele erinevale rütmile. Partiki ühikute
kolmefaasilised rühmad moodustavad skalaarlainete ja kolmetooniliste lainete vastastikuste suhete
mustreid, mis põhjustavad KEYLONITEKS nimetatud moodustiste väljakristalliseerumise
energiast. Keylonite rühmad jätkavad kokkukasvamist, moodustades Keylonite keerukaid
korraldusi, KEYLONIKOODE, millede kaudu avaldumisjäljend ehitatakse järk-järgult üles enne-

ainest ainetiheduse erinevate astmetega, alustades EEL-AINE OLEMUSEST, mis on vedela
ränipõhise hüdroplasmalise energia välispidistuva vormi esimene tihedus.

Morfigeneetilised väljad, millede alusel universumid avalduvad, on rajatud avaldumisjäljendi alusel,
kus on erilisel viisil korrastatud matemaatilised vastastiksuhted, mis valitsevad skalaarvõrede
ühinemise üle Partiki faasimise erinevate suurustega. Kosmilist avaldumisjäljendit nimetatakse
ENERGIAMAATRIKSIKS. Energiamaatriksis on palju väiksemaid avaldumisjäljendeid, millede
alusel Universumid on üles ehitatud. Universaalseid avaldumisjäljendeid nimetatakse
AJAMAATRIKSITEKS. Energiamaatriksis on lugematul arvul ajamaatrikseid, milledest
üheskoosvõetuna räägitakse kui (sellest) AJAMAATRIKSIST (THE TIME MATRIX). Kõik
ajamaatriksid kosmilises maatriksis järgivad erilist matemaatilis-geomeetrilist programmi, mille
kaudu teadvus võib ajamaatriksi struktuuri sisenemisel kogeda ruumi, aega ja ainet.

Ajamaatriksid on korrastatud 15 erinevasse, kuid üksteisega läbipõimunud Partiki faasimise rütmi
(need on energia paisumise ja kokkutõmbumise rütmid). Igaüks Partiki faasimise 15 rütmist tekitab
ühe DIMENSIOONI. Dimensioon on “LÜLITUSLIINIDE JADADE” tervikmuster ehk Partiki
faasimise rütmide ainuline tsükkel, milles on Partiki faasimise 12 väiksemat rütmi. Iga
dimensiooniline avaldumisjäljend tekitab skalaarsete kolmetooniliste lainete püsipunktide kogumi,
mis omakorda tekitab paikse SKALAARSAGEDUSE jäljendi. Iga Dimensioon esindab ühte
SKALAARSAGEDUSVAHEMIKKU 12-ne väiksema ALAMSAGEDUSLIKU VAHEMIKUGA.
Skalaarsagedusvahemik on Partiki faasimise eriliste rütmide tsükliline muster ehk
ENERGIARINGLUSE LAIENEMISE JA KOKKUTÕMBUMISE MÄÄRAD, milledega teadvus
avaldumise kogemiseks kohandub.

Loomaks universaalset avaldumisjäljendit, mille alusel võib kogeda välist ruumi, aega ja ainet, on
dimensioonid korraldatud 15 kaupa, moodustades 15-dimensioonilise ajamaatriksi ehitusplaani.
Ajamaatriksis on 15 dimensiooni omakorda korraldatud 3 dimensiooni kaupa, moodustades viis 3dimensioonilist reaalsusvälja. Igatühte 3-dimensioonilistest reaalsusväljadest nimetatakse
HARMOONILISEKS UNIVERSUMIKS, ja igaüks neist esindab aine tihenemise tasandit, mis
vastab selle Partiki faasimise sisemistele suurustele. Niisiis on ühes ajamaatriksis 15dimensioonilise skalaarvõre 5 omaette olevat, kuid üksteisega läbipõimunud reaalsusvälja ja aine
viis erinevat avaldumistihedust. Igaüks viiest Harmoonilisest Universumist esindab AJATSÜKLIT.
Ajatsükkel on Partiki lülitusliinide jadade püsiv, korduv muster ehk energia laienemiseostsilleerimise ja kokkutõmbumise-vibreerimise eriomaste suuruste korduv tsükkel. Harmoonilise
Universumi ajatsüklit nimetatakse EUIAGO TSÜKLIKS. Igas ajamaatriksis on 5 üheaegselt
avalduvat Euiago tsüklit, millede kaudu teadvus liigub, kogemaks lineaarset evolutsiooni läbi
ruumi, aja ja aine. Igas Euiago tsüklis on 6 väiksemat lülitusliinide jada, mis moodustavad AJA
KONTIINUMIKS nimetatud 6 väiksemat ajatsüklit.

Avaldumisjäljendite ALUSKORD esindab energia matemaatilisi ja geomeetrilisi vastastikulisi
tuumsuhteid, milledesse teadvus astub, sisenemaks välise ruumi, aja ja aine holograafiliselt
projetseeritud kogemusse. Kõik avaldunud vormid, sealhulgas INIMKEHA ja PSÜÜHIKA, on üles
ehitatud avaldumisjäljendi alusel, mis tekib samaaegselt mõõtmelisustumise aluskorraga, mille
kaudu teadvus ankurdab end universaalse avaldumisjäljendi ajamaatriksi ajatsüklitesse, et hakata
kogema evolutsiooni läbi aja.

DIMENSIOONILISE STRUKTUURI ALUSKORRA, nagu see on seotud inimkehaga, mõistmine
lubab aru saada suuremast põhjuslikust raamistikust, mille kaudu peab aset leidma isiklik
tervenemine. Avaldumise põhilise põhjusliku struktuuri selline mõistmine lubab inimesel töötada
avaldumise universaalsete seadustega pigem koostöös, mitte neile vastupanu osutades, taastades
järk-järgult heaolu LOOMULIKU HARMOONILISE KORRA ja ÕIGE JUMALIKU VORMI,
mille kaudu saab tervise kustutamatut orgaanilist jäljendit vähehaaval taastada.

DIMENSIOONIDE STRUKTUUR

Dimensioon esindab kogu sagedusvahemikku ehk skalaarlainepunktide “sisse- ja väljalülitumise”
tsüklilist jada morfogeneetilises väljas. Dimensioonide morfogeneetilise välja skalaarvõre struktuur
võtab 15 dimensiooniliste maatriksite kogumite vormi. 15-dimensiooni rühmituvad kogumitena,
igaühes moodustades 3-dimensiooniliste reaalsusväljade 5 nimetatakse HARMOONILISTEKS
UNIVERSUMITEKS. ühendades kokku 5 Harmoonilist Universumit, AJAMAATRIKSI süsteemi.
Iga sagedusdimensioon koosneb 12-st alamsagedusvahemikust ehk skalaarlainepunktide “sisse- ja
väljalülitumise” lühemast tsüklist, mis moodustavad osa kogu dimensioonilise sagedusvahemiku
pikemast tsüklist. Partikitel on igas dimensioonis eriomane vibrarsiooni ostsillatsiooni (energia
laienemine ja kokkutõmbumine) sagedus, mis määrab osakesespinni nurkpöörlemise (telje nurk,
mille ümber osakesed pöörlevad). Iga dimensiooniline sagedusvahemik on teiste suhtes
osakesespinni nurkpöörlemise 90-kraadise nihkega ja Harmoonilised Universumid (3 dimensiooni/
sagedusala kogumid) omavahelise 45 kraadise nihkega.

Osakesed olles erinevatel vibratsioonilis-ostsillatsioonilistel sagedustel ja spinninurkadel,
võimaldavad arvututel dimensioonilistel reaalsusväljadel eksisteerida koos samas ruumis, jäädes
üksteisele tajupõhiselt nähtamatuteks. Lainekihtide vahelised suhted dimensioonilistes
sagedusvahemikes kutsuvad esile valguse, heli ja skalaarlainete holograafilise murdumise, mis
võimaldab teadvusel, olles sisenenud mõõtmelisustumise struktuuridesse, tajuda aine tiheduse,
ruumi, aja ja välispidisuse illusioone.

Kogu struktuur on üles ehitatud üksteisega läbipõimunud Kathara Võrede morfogeneetilisele
alusele. Vormistruktuurides, nagu planeedid või inimesed, on Kathara Võre holograafilise
avaldumise tuumjäljend ja kontrollib kõikide teiste peenekoeliste ja füüsiliste energiasüsteemide
struktuuri ja toimimist.

Kosmilised Planetaarsed skalaarjäljendid – Planetaarsed Kilbid – pöörised, elekrtomagnetilised
ilmingud, Axion ja Ley liinid alluvad kõik Kathara Võre kontrollile. Inimkehas kontrollib isiklikke
skalaarjäljendeid – Hova Kehasid, tšakraid, Axion- ja meridiaanjooni ja bioenergeetilise välja
auratasandeid, samuti füüsilisi süsteeme, teadlikku ärkvelolekut ja DNA-d, isiklik Kathara Võre (12
keskusega Kathara Puu). Tervise jäljendi loomisel inimkehas, samuti igavikuliste võimete

tagasinõudmisel on Kathara Võre põhjuslik mehhanism, mille kaudu sellised tulemused võivad
teoks saada.

TERVENDAMINE JA ALGNE TEOSTUMINE

Kängunud, kuid ikka veel olemasolev teadmine kehastunud isikliku avaldumisjäljendi olemusliku
struktuuri kohta – (tasand-1 isikliku Kathara 12-Puu Võre, tasand-2 skalaarkilbid, Hova kehad ja
pitsat, tähe- ja seemekristallpitserid ja tasand-3 dioodpunktid) – ja selle suhe universaalse
Templistikuvõrgustikuga võimaldab kehastunud inimteadvusel jätkuvalt osaleda TEADLIKUS
EVOLUTSIOONIS ja tervise orgaanilise jäljendi kavatsuslikus taastamises. Kõik avaldunud
HAIGUSED (DIS-EASE) tulenevad moonutustest Kathara Võre, skalaarkilpide ja
avaldumisjäljendi elektro-tonaalsete skalaarlainete programmides. Saavutamaks pigem tõelise ja
kestva tervenemise, selle asemel et haigust alla suruda ja anda seda edasi teistele kehastunud
süsteemidele, tuleb moonutused isiklikus avaldumisjäljendis põhjusliku Kathara Võre tasandilt
kõrvaldada, TAASTADES aluskorra orgaanilises tervisejäljendis.

Avaldumisjäljendi põhised raviteraapiad, mis põhinevad teadmisel Kathara Võrest, toimivad nii
loomuliku soovitud aluskorra kui inimkeha ja teadvuse toimimise taastamisel, kiirendades samal
ajal isiksuslike vahejaamade arengulist sulandumisprotsessi ajas ja kergendades nii orgaanilise
ALGEESMÄRGI täitmist. Inimarengu algne eesmärk on ümbermuutva dimensioonilise
ülestõusmise ja kaasloova meisterlikkuse saavutamine isikliku välise teadvuse ja sisemise
templivõrgustiku üle ajamaatriksi holograafilistes väljades. Algse eesmärgi teostamisega
taassaavutab inimkond teadvuse ALGSE OLUKORRA ÜKS-OLUS Universumiga ja loome keskse
Allikaga ehk Jumalaga.

TEADMINE, TUNNETAMINE ja TERVISEJÄLJEND

Teadmine on vabaduse tööriist, kui seda kasutatakse muutuste praktiliste rakenduste edendamiseks.
Teadmine võib saada ka eraldatuse lakkamatuks otsinguks, millega me jätame end ilma võimest
VÕTTA OMAKS elukogemus, sest otsime väljastpoolt vastuseid küsimustele, mis on meis endis.
Teadmine on jõud, kui seda rakendatakse asjakohaselt. See võib olla tegur, mis juhib inimese läbi
ukse TARKUSE juurde, mis ootab meid teisel pool ust. Teadmine üksi ei saa anda tunnetust.
Tunnetus tuleb rakendatud teadmise kasutamisest, saamaks käegakatsutavat, kogemuslikku
TEADMUST, mis tuleneb ainuüksi OLEMISE vahetust kogemisest. Kathara tervendamises
rakendatakse teadmist vahendina, mille abil võib areneda vahetu kogemuse tarkusesse –
mõtlemisest või uskumisest, mis on iseennast lõplikuna tajuva meele teadmistel/andmebaasidel
põhinevad omadused – TEADMUSESSE läbi OLEMISE vahetu kogemise tunnetuse, mis on
iseloomulik iseennast IGAVESENA TEADVALE teadvusele.

Oma esimeste Kathara tervendamise õppetundide ajal omandasime teadmise tervendamise
kontekstist ja selle struktuurist, mis on olemas meie ümber, et võiksime olla rohkem õigustatud

teenima tervendava jõuna, nii iseenestes kui terviku liikmeskonnas. Aga see teadmine võib olla
meie jaoks praktiline ehk kasulik ainult siis, kui seda kasutatakse, edendamaks vahetut kogemist,
mille kaudu TEADMUS võib esile kerkida. Siis ja ainult siis saame me muutuda...siis ja ainult siis
võime saada tervendamise tõelisteks vahendajateks. Teadmine võib aidata teil mõista tervise ja
tervendamise olemust, kuid ainult TERVISE TUNNETAMISE kaudu läbi vahetu kogemuse võime
me terveneda. TERVISE TUNNETAMISEKS peame taasleidma selle omaduse iseendis,
KOGEMAKS heaolu väärtust, mis kerkib esile siis, kui tervisejäljend on inimkehas taasärganud.
Kõigepealt peame kasutama teadmist mõistmaks, et tervisejäljend on seal olemas, uinudes vaikselt
meie sisemuses, oodates seda ärkamist.

PÕHJUSLIKU PÕHIOLEMUSE TERVENDAMINE

Sümptomite kindlaksmääramine ei taasta tervisejäljendit; see lihtsalt varjab ära põhjuslikud
elemendid, mille kaudu tervise puudumine avaldub. Sümptomi kõrvaldamine, tegelemata
sügavamalasuva põhjusega lihtsalt loob eeldused põhjuse taasavaldumiseks teisel viisil, sümptomite
uue kogumina. Iga sümptom, mille kõrvaldate, tekitab teise sümptomi, kui selle põhjust ei muudeta.
Kathara tervendamine tegeleb sügavaima põhjusliku mõjuriga avaldumises, Kathara Võre
holograafilise jäljendiga, mille alusel tekivad kõik seisundid. Kathara Võre olemuslikus struktuuris
uinub puhkav tervisejäljend, ning me võime tervisejäljendi iseendis taasäratada teadmisega
Katharast ja selle meetodite rakendamisega, liikudes vahetu kogemuse tunnetamise kaudu edasi
TEADMUSLIKKU TERVISESSE.

Kathara tervendamises antakse teile teadmine mida te vajate, et mõista struktuure, millele on üles
ehitatud tervisejäljend. Nende struktuuride mõistmiseks peate olema võimelised Tervisejäljendit
üles äratama. Aga MUUTUST saate ESILE KUTSUDA KATHARA TEHNIKA RAKENDAMISE
kaudu. Tehnika rakendused, mida Katharas pakutakse, lubavad teil “teadmisest aru saada” selle
kasulikkuse kogu sügavuses, andes teile võime juhtida end tervise paremaks muutumise vahetu
kogemise poole. Tervendamise elemendid

Osas II, pealkirjaga TERVENDAMISE ELEMENDID, rakendame teadmist tervendamise konteksti
kohta, mille omandasime OSAS I, vastavalt selle asjakohasusele INIMKEHA suhtes. Nüüd uurime
Kathara mehhaanikaid, nagu need rakenduvad vahetult inimese organismile, ning te omandate
teadmise oma 15-dimensioonilisest anatoomiast, millega võite seejärel edukalt kasutada Kathara
Mehhaanika Õpetusi, alustamaks oma teekonda TERVENDAMISE KOGEMUSLIKKU
TEGELIKKUSESSE.

Avastame Planetary Bio-feed Interface System® (Planetaarne Biotoiteline Liidessüsteem) kaua
unustusehõlmas olnud võimalused ja selle, kuidas saada tervendamiseks energiat vahetult Maa
Kathara Võrelt. Uurime tegelikke protsesse aja kaudu saadavas arengukogemuses ja selle
tagaplaanil, et võiksime lõpuks tuvastada keha taandarengule ja surmale olemusliku tõelise
põhjusliku elemendi. Hakkame mõistma keha-meelevaimu süsteemi talitlusi nii nagu need OLID
MÕELDUD toimima, tegemaks kindlaks valdkondi, kus häired aset leiavad, et võiksime heastada

põhjuslikke mõjureid ja taastada järk-järgult KEHA-MEELE-VAIMU SÜSTEEMI
KAVATSUSLIKU TERVIKLIKKUSE.

OSAS II nõuame endale tagasi teadmise meie paljudimensioonilisest anatoomias ja taasavastame
tervise jäljendi ärkamise peidetud saladused.

VASTASTIKUNE PEEGELDUMINE ja KATHARA VÕRE

Kõikidel haiguslikel tingimustel keha-meele-vaimu süsteemis on ühine põhjuslik olemus –
moonutused Kathara Võres, mille alusel avaldumine aset leiab. Kõik sümptomid mõjutavad keha,
meelt ja vaimu samaaegselt. Olemise ühe aspekti häire tekitab vastastikpeegelduse olemise teistes
aspektides, sedamööda kuidas sümptomid kiirguvad moonutustest Kathara põhiolemuses, mille
alusel olemise kõik aspektid üheaegselt avalduvad. Töötades Kathara Võre holograafilise jäljendi
terviklikkuse taastamisega, tekitame sellega samaaegse ennistumise vastastikuse peegeldumise
kaudu kehas, meeles ja vaimus (TEADVUS, mis ehitab üles meie paljudimensioonilise anatoomia
ja isiksuse olemuse).
Mahaara Kilp ja Tervikolemuse Tervendamine:
Aktiveerides Mahaara Kilbi (AL-Hum-Bhra Pitseri tehnika), et taastada tervisejäljendit, toimuvad
teie olemise arvututel tasanditel muutused. Teie KEHA hakkab kajastama muutusi, sedamööda
kuidas haigustpõhjustavad moonutused bioloogilisest jäljendist vallanduvad ja aatomstruktuuris
taastuvad kõrgemad korratasandid. Teie MEEL hakkab kajastama muutusi, sedamööda kuidas
haigustpõhjustavad moonutused teie mõtetes, ideedes ja uskumustes vallanduvad mentaalkeha
teadlikkusest. Teie VAIMUteadvus hakkab kajastama muutusi, sedamööda kuidas jaotised teie
kehastunud teadlikkuse ja paljudimensioonilise teadlikkuse avardunud osade vahel hakkavad
lahustuma ja te muutute üha suutelisemaks kehastama tunnetuse, loovuse ja teadlikkuse kõrgemaid
tasandeid. Kathara Võre ümberkodeerimine Mahaara Kilbi kaudu vallandab TERVIKOLEMUSE
TERVENEMISE, sest tervisejäljend on keha-meele-vaimu süsteemis üha täielikumalt taasäratatud
ja taastatud. Mahaara Kilbi aktiveerimine isiklikus Kathara Võres loob aluse tervisejäljendi
progresseeruvaks, kestvaks ja jõuliseks taastumiseks keha-meele-vaimu süsteemis.

Õppimine aktiveerima Mahaara Kilpi taastamaks tervisejäljendit nõuab teadmisi
paljudimensioonilise olemise varjatud anatoomiast ja eriomaste energeetiliste mehhanismide
rakendamisest, mis mõjutavad otseselt neid varjatud energiastruktuure. Alustame OSA II arutlustega
TERVENDAMISE ELEMENTIDE üle, nagu neid kasutatakse oskuste arendamisel, mis on
vajalikud Mahaara Kilbi aktiveerimiseks vajalike tingimuste loomiseks ja sellega äratussignaali
andmiseks tervisejäljendile.

THE PLANETARY BIO-FEED INTERFACE SYSTEM®
(PLANETAARNE BIOTOITELINE LIIDESSÜSTEEM)

Isiklike ja planetaarsete Templikomplekside seose äratamine. Läbipõimunud isiklikud ja
planetaarsed Kathara Võred.

Isiklike ja planetaarsete morfogeneetiliste väljade holograafilised tuumjäljendid on üles ehitatud
skalaarseisulainelise Kathara Võre alusele. Et liikide morfogeneetilised väljad on põimunud
planeedi, kus nad elavad, suuremasse morfogeneetilisse välja, on isendite ja planeedi Kathara Võred
omavahel energeetiliselt vahetult seotud. See seos isikliku ja planetaarse Kathara Võre vahel kannab
nimetust Planetary Bio-feed Interface System® – PBIS (Planetaarne Biotoiteline Liidessüsteem –
PBLS). Tuhandete aastate vältel on planetaarne Kathara Võre kandnud oma loomulikus mustris
moonutusi, mis on muutnud PBLS-i põhiliselt mittetoimivaks. Kathara moonutused planetaarses
morfogeneetilises väljas on tõkestanud inimeste kaasasündinud võime tõmmata planetaarsest
morfogeneetilisest väljast energiat enese uuendamiseks ja taaselavdamiseks.

Kui inimese Kathara Võre süsteem toimib õigesti, on isiklik ja planetaarne Kathara Võre
omavahelises loomulikus teineteist toetavas suhtluses, mis tagab tervisejäljendi õige toimimise
inimese Mahaara Kilbis. Planetaarse Kathara Võre moonutuste tõttu arenesid inimeste Kathara
Võredes välja neile vastavad moonutused, mis tekitas ummistusi Mahaara Kilbi tervisejäljendi ja
inimese Kathara Võre teiste toimivate osade vahel. Ummistused inimese Kathara Võres avaldusid
moonutustena DNA ja kehasüsteemide loomulikus toimimises, võttes paljudelt inimese bioloogiale
loomuomastelt loomulikelt ennasttaastavatelt talitlustelt nende töövõime ja tehes inimkeha sellega
vastuvõtlikumaks haigustele ja tekitades bioloogilistes süsteemides talitlushäireid. Et inimorganismi
keha, meele ja vaimu aspektide vahel eksisteerivad mustrite vastastikpeegeldused ja neil on Kathara
Võre holograafilise jäljendi ühine põhjuslik element, siis saavad moonutused DNA ja füüsilise keha
talitlemises vastastikku toimivateks moonutusteks ka mentaalkehas ja selle tunnetuslikes
vahendites, samuti vaimukehas, sest Kathara moonutused tõkestavad ja moonutavad orgaanilisi
tsükleid, mille kaudu teadvuse kõrgemadimensioonilised aspektid saaksid järk-järgult sisse tulla ja
inimese vormi avardada.

Planetaarne Bio-Toiteline Liidessüsteem:

Et liikide morfogeneetilised väljad on põimunud asukohaplaneedi suuremasse morfogeneetilisse
välja, on isendite ja planeedi Kathara Võred energeetiliselt vahetult seotud. See isiklike ja
planetaarse Kathara Võrede seotus kannab nimetust Planetary Bio-feed Interface System® – PBIS
(Planetaarne Bio-Toiteline Liidessüsteem – PBLS).

Esimest korda paljude tuhandete aastate vältel saab PBLS-is peituvaid tervendamisvõimalusi
inimkonnale tagastada, ning PBLS-i on nüüd võimalik isiklikus bioloogias aktiveerida, et

taasäratada Mahaara Kilp ja selle tervisejäljend inimese Kathara Süsteemis. PBLS-i ja Mahaara
Kilbi taasäratamine inimkehas võimaldab isiklikul Kathara Võrel avaneda Planetaarsesse Kathara
Võresse, millega planeedi Kathara praegutoimivat holograafilist jäljendit saab kasutada algse
toimimisjäljendi ALGSEADISTAMISEKS isiklikus Katharas, et kiirendatud korras taastada
tervisejäljend inimkehas. Sümbolkood päästab valla PBLS-i

PBLS-i esimene rakendus, mida me Kathara tervendamises kasutame, rakendab läbi planetaarse
Kathara Võre voolavaid energiaid, taasäratamaks Mahaara Kilbi inimanatoomias. PBLS-i avamise
protsess isiklikus morfogeneetilises väljas hõlmab erilise, skalaarseid seisulaineid juhtiva
GEOMANTIA kasutamist – see on tihendatud dimensioonidevaheline sagedusmuster, mis algatab
sageduspitserite vallandumise (Kathara Tasand-2 Kristallpitserid) praegu uinuvates 10., 11. ja 12.
tšakrates, avades inimese bioenergeetilise välja ja Kathara Võre planetaarse morfogeneetilise välja
Kathara Võrele, bioenergeetilisele väljale, Ley liinidele ja energiapööristele. Laineid-juhtivat
Geomantiat, mis sisaldab endas PBLS-i ja Mahaara Kilpi aktiveerivaid sagedusi, saab
inimteadvusega visuaalselt loodud sümbolkoodi näol suunata.

TEHNIKAS #2: AL-Hum-Bhra Pitseri tehnika kasutatakse AL-Hum-Bhra sümbolkoodi, et tuua
Mahaara Kilpi ja PBLS-i välja seisakust ja ALGSEADISTADA tervisejäljend inimese Kathara Võre
toimivas holograafilises jäljendis.

Sümbolkood kui skalaarlainejuht Kathara Võre ümberprogrammeerimiseks:

Mõtted ja kujutluspildid, millele meel kuju annab, esindavad väikesi morfogeneetilisi väljasid
tillukeste Kathara Võredega, mis põimitakse inimese paljudimensioonilise anatoomia suuremasse
morfogeneetilisse välja ja Kathara Võresse. MÕTTED ON ASJAD, lähtudes keha ja Kathara Võre
bioenergeetilisest tegelikkusest; mõtted saavad elektro-tonaalsete “digitaalsete” juhiste
teisendusteks inimese bioelektrilises väljas ning tugevdavad või nõrgestavad otseselt inimese
Kathara Võrede elektro-tonaalsete programmide loomulikku toimimist.

Tunnistades mõtte jõudu skalaarseisulainete võrede loomejõuna, hakkame kasutama seda jõudu
tõhusalt Kathara holograafilise jäljendi taastamisel, juhtides Mahaara Kilbi äratamiseks vajalikud
elektro-tonaalsed juhised kehastunud Kathara Võresse. Hierofant Sümbolkood, kasutatuna
visualiseeritud kujutluspildi kujul, paneb inimese Kathara Võresse võimsa elektro-tonaalse
programmi, mis algatab inimese Kathara ja PBLS vahelise avanemise.

MORFOGENEETILINE LAIENEMINE

Sageduse juurdekasv, areng, vanuserütmid, taandareng, surm ja Kathara sulustumine

Sageduse juurdekasv ja arenemine ajas

Inimkeha morfogeneetiline väli areneb ajas sageduse juurdekasvu kaudu. Inimese morfogeneetiline
väli eksisteerib teadvusenergia planetaarse ja universaalse mõõtmelisustunud ühendvälja suuremas
morfogeneetilises väljas. Kathara Võre olemusliku toimimise ja sellele ülesehitatud mitmekihiliste
energiasüsteemide kaudu tõmmatakse mõõtmelisustunud ühendväljast isiklikku morfogeneetilisse
välja üha rohkem sagedust ja sellele vastavat lainespektrit, tekitamaks morfogeneetilise jäljendi üha
suureneva laienemise ja sellest tuleneva teadvuse progresseeruva laienemise ja füüsilise keha
arengu ajas.

Kathara sulustumised ja orgaanilised arengutsüklid:

Sulustused ja skalaarlainete moonutused Kathara Võres takistavad sageduse juurdekasvu
loomulikke talitlusi ja moonutavad niimoodi teadvuse laienemise ja keha vormi arengu ettenähtud
loomulikke protsesse ajas. Kui Kathara Võre toimib õigesti, on lineaarses ajas eriomased hetked,
kus peaksid ilmnema sageduse juurdekasvu kaudu toimuva morfogeneetilise laienemise eriomased
aspektid. Inimvormile omased arengu ja laienemise algsed tsüklid ilmnevad vahemikes:
1: looteühinemine kuni vanuseni 11-12 aastat - TIHEDUS 1, Dim. 1,3 ja 3
2: vanusest 11-12 kuni vanuseni 22 - TIHEDUS 2, Dim. 4,5 ja 6
3: vanusest 22 kuni vanuseni 33 - TIHEDUS 3, Dim. 7,8 ja 9
4: vanusest 33 kuni vanuseni 44 - TIHEDUS 4, Dim 10, 11 ja 12

Kõige selle kestel inimese morfogeneetiline väli peaks jõudma oma lõpliku laienemiseni, DNA
peaks jõudma oma orgaanilise 12-ahela aktiveerumiseni, isiksus peaks laienema sedavõrd, et hoida
teadvuse 12 dimensiooni kehastuses ja organism peaks omama täit teadvuslikku kontrolli oma 15dimensioonilise anatoomia avaldumise ja tagasivõtmise üle ajas. Inimese algse jäljendiga
kehavormid on IGAVESED – allakäik ja surm ei olnud osa algsest tervisejäljendist inimese biovaimses loomuses. Mõistes, kuidas arengu ja laienemise protsess oli ette nähtud ajas toimima,
võime mõista ka SÜSTEEMIDE TALITLUSHÄIRETE avaldumise aluspõhjust – biloloogiline ja
mentaalne allakäik, mis viib BIOLOOGILISE SURMANI – see on olukord, mis on INIMKEHA
ALGSE GENEETILISE JÄLJENDI suhtes ANORGAANILINE. MORFOGENEETILISE VÄLJA
LAIENEMISE 4 TSÜKLIT ESINDAVAD ALGSET ORGAANILIST PROTSESSI, MILLE
KAUDU INIMKEHA OLI ETTE NÄHTUD ARENEMA AJAS.

Inimese haiguse ja surma anorgaaniline olukord:

Bioloogilise ja mentaalse allakäigu protsess ja sellest tulenev bioloogilise keha SURM, mida me
praegu peame ELU TÕSIASJADEKS inimese kulgemises läbi lineaarse aja, EI OLE INIMKEHA

ORGAANILINE SEISUND. Teised eluvormid, nagu seda on loomad, kes avalduvad
morfogeneetiliste väljade kaudu, kus nende Kathara Võres on aktiivsed vähem kui 12 Kathara
Keskust, ei saa läbi teha täielikku kehalist teisenemist Eel-aine olemusse ega saa oma kehastunud
teadvust täiel määral laiendada 12 nda dimensiooni teadvusesse. Loomariigi jaoks on
arenguprotsess samuti sageduse juurdekasv, kuid see saavutatakse oma keha arendamisega selle
täisvõimekuseni, seejärel viies teadvuse suurema võimekusega morfogeneetilisse jäljendisse, kuni
lõpuks võib teadvus kasvatada sagedust piisavalt, et viia seda aine tiheduse alanemise ja teadvuse
laienemise järgmisele tasandile. Surm on orgaanilises loomariigis loomulik nähtus.

Inimestele oli ette nähtud käia morfogeneetilise laienemise ja rakulise muundumise kogu skaala läbi
ÜHES IGAVESES KEHALISES KUVANDIS, mis ehitati üles Kathara Võre 12 Keskuse täieliku
aktiveerimise programmile. Surm EI OLE inimeste jaoks loomulik.

Kathara Võre sulustamine ja molekulaarne tihendamine:

Bioloogilise allakäigu protsess ja kiirenev liikumine bioloogilise surma poole on KATHARA
VÕRE HOLOGRAAFILISES JÄLJENDIS olevate ebaloomulike blokeeringute vahetu tulemus.
Praegusel ajal sulustavad Kathara Võres olevad blokeeringud sageduse juurdekasvu protsessi alates
esimesest laienemistsüklist – sest 4-nda, 5-nda ja 6-nda dimensiooni sagedused, mis esindavad
Hinge sissetuleku protsessi, on Kathara Võres ja seega ka bioloogilises DNA-s sulustatud.
Hingetasandi teadvuse sissetulevad sagedused pigem tõukavad tagant ja LÕHUVAD
morfogeneetilist välja kui laiendavad seda sageduse kõrgemale tasandile. Kui Hingega ühinemise
sissetulevad skalaarlainesagedused hakkavad lõhkuma morfogeneetilist välja, tekib olukord, mida
nimetatakse MOLEKULAARSEKS TIHENEMISEKS. MOLEKULAARNE TIHENEMINE –

skalaarlainespektri kaitsetuks jätmisest tulenev morfogeneetilise välja ja Kathara Võre killustumine
– ON HAIGUSE AINUS TÕELINE PÕHJUS JA EBALOOMULIKU SURMAKOGEMUSE
OLEMUSLIK PÕHJUSLIK ELEMENT.

Kathara tervendamise võimalused:

Kathara tervendamise tõeline ilu ja tähendus seisneb selles, et see võib teha mitte ainult imesid
kõrgemate tervisestandardite loomisel ja säilitamisel inimese keskmise eluea jooksul, aga
KATHARA MEHHAANIKATE rakendustes peitub ka lubadus ja võime inimese bioloogiliseks
IGAVESEKS ELUKS ja VAIMSE TEGELIKUSTAMISE teostumiseks ning arenguks kuni
TÄIELIKU VALDAMISENI – meie 15dimensioonilise anatoomia ja mõõtmelisustunud ruumi, aja
ja aine valdustes toimuva holograafilise projektsiooni loova protsessi järkjärgulise kehastumise ja
selle teadliku valitsemise kaudu.

KATHARA TERVENDAMISES PEITUB INIMKONNA JAOKS VÕIMALUS NÕUDA TAGASI
OMA IGAVESE MINA JA ALLIKAGA IGAVESE ÜKSOLU PÄRAND.

Ränimaatriksi 12-keermeline DNA muster:

Inimesele põhiolemuslik DNA jäljend on üles ehitatud 12 -dimensioonilisele struktuurile, kus kõik
12 ahelat ehituvad üles ühele põhilistest 12-nest Axi-A-tonaalsetest liinidest ja iga ahel vastab ühele
kaheteistkümnest dimensioonilisest sagedusvahemikust 15-dimensioonilisel skaalal. Inimese algset
DNA jäljendit nimetatakse Ränimaatriksiks; see on 12 -ahelaline skalaarlainete paigutus, mis
võimaldab Tihedus-1 (dim. 1-3) süsinikupõhisel molekulaar-elementaalsel struktuuril järkjärguliselt
üle minna kõrgema aine (tihedus-2) Ränipõhisteks struktuurideks. Inimkeha 12ahelaga DNA jäljend
eeldab, et inimese bioloogia kujundati teadliku teadlikkuse 12 dimensiooni kehastamiseks ehk
Avataari isiksusetasandi Tihedus-4, Eelaine vedelvalguse tiheduse “Kryst” isiksuse – täielikuks
kehastamiseks. Inimkeha on algselt kujundatud selliselt, et teha läbi täielik rakuline muundumine
läbi avaldumise 4 Tiheduse (Universumi) ja neile vastavate ainetiheduse tasandite. Kui geenikood
toimib õigesti, juhib rakulist muundumist kehastunud inimteadvus. Ajalooliselt on teadlikust
rakulise muundumise protsessist räägitud kui “Ülestõusmise” protsessist, mis on dimensiooniline
laienemine, Merkaba mehhaanikatest rääkivatesse iidsetesse tekstidesse peidetud mehhaanika.
Tihedus-vaheliste skalaarlainepaigutuste Merkaba Sõiduk, mis võtab kuju bioenergeetilises väljas,
on Ränimaatriksi geneetilises koodis järkjärgulise aktiveerumise tagajärg või kohene tulemus.

Ränimaatriks ja peenkeha anatoomia:

Nagu peenkeha anatoomia igal Axi-A-tonaalsel liinil on oma vastavus Kathara Keskusele,
Kristallpitserile, Axi-A-tonaalsele liinile, auravälja tasandile ja tšakrale, nii on ka DNA ahelatel oma
erilised ühendused peenkeha anatoomia iga mõõtmelisustunud elemendiga. DNA iga ahel tõlgib
valitseva Axi-A-tonaalse liini lülitusliinide jada, millele ta vastab, ümber elektrilisseelementaalsesse-keemilisse vormi. Peenkeha anatoomia Hova Kehad ja Kilbid on igaüks vastavuses
3 Axi-A-tonaalse liini, auravälja tasandite ja tšakrate komplektiga, seega vastavuses ka 3 DNA
ahelate komplektiga, mis üheskoos tekitab eraldiseisvate 3-dimensiooniliste holograafiliste
reaalsusväljade kogemusliku projektsiooni. Moonutused ja blokeeringud Kathara Võres, Hova
Kehades, Kilpides, Axi-A-tonaalsetes liinides ja tšakrates ilmnevad moonutustena ja
talitlushäiretena DNA-s. DNA toimimine määrab ära dimensioonidevahelise sageduse määra ja
sellega mõõtmelisustunud teadvuse hulga, mis võib aktiivselt toimida füüsilise keha süsteemi kaudu
ja selles kehastuda. DNA moonutused avalduvad bioloogia ja teadvuse moonutustena.
Ränimaatriksi 12 DNA ahelat on skalaarlainejaotuste komplektid, mis on vastavuses igale
dimensioonilisele lainevahemikule, mille kaudu peenkeha anatoomia iga mõõtmelisustunud tasand
muudetakse lainejaotuseks, mis jääb aine tunnetatava avaldumise piiridesse. DNA-d võib vaadelda
põhistruktuurina, mille kaudu peenekoeline energia-teadvus muundub avaldunud kehalikkuseks.
Nagu iga täielik dimensiooniline lainevahemik sisaldab 12 algset alamsagedusvahemikku, nii
sisaldab igaüks DNA 12 ahelast 12 algset Seemekoodi ehk elektrotonaalsete lülitusliinide jadadest
koosnevat skalaarpunkti, mis vastavad iga dimensiooni alamsagedusele. 12 algsel Seemekoodil
DNA igas ahelas on antiosakeste süsteemist pärit sagedustest koosnev antiosake-teisik. 12 osakeSeemekoodi igas ahelas nimetatakse ALUSKOODIDEKS. Nende antiosake-teisikuid nimetatakse
KIIRENDUSKOODIDEKS. Tuumik-DNA skalaarjäljendi Seemekoodid on tihendatud sageduse

punktid, mille kaudu energia-teadvus tõmmatakse sisse dimensioonilistest ühendväljadest, et
laiendada isiklikku morfogeneetilist välja.

DNA Tulekoodid – geneetilised ajakoodid:

Kõrvuti 12 aluskoodiga ja 12 kiirenduskoodiga igas DNA ahelajäljendis on veel ka 12 põhilist DNA
koodi, nimetatud DNA TULEKOODIDEKS, mis reguleerivad suhteid inimese bioloogia ja
planetaarse ajatsükli, milles bioloogia avaldub, vahel. DNA Tulekoode võib ette kujutada
eksisteerivatena Ränimaatriksi 12 põhihela vahel. Iga Tulekood koosneb mõlemalt põhiahelalt,
millede vahel Tulekoodid paiknevad, tuleva skalaarsageduse mustri ühest poolest. Kõik 12
Tulekoodi vastavad otseselt ühele Pitsattähe Krilstallpitserile Sisemise Templikompleksi isiklikes
kilpides, ning Tulekood aktiveerub koos vastava pitsati pitseri avanemisega. DNA Tulekoodid
avavad loomulikud skalaartõkked osakeste ja antiosakeste DNA ahelate vahel, tehas võimalikuks
AHELATE LIITUMISE. DNA ahelate liitumine osakestest koosnevas kehas koos vastavate ahelate
liitumisega antiosakestest koosnevas kehas kutsub esile DNA jäljendi ja skalaarkilpide skalaarlaine
järjestikulise muundumise, mille tõttu polariseeritud Partikumi-osakesed ja Partika-antiosakesed
sulanduvad ja lähevad üle Omni-polaarsesse Partiki antiaine algseisundisse. Ahelate liitumise tõttu
väheneb järjest süsinikupõhise bioloogia tihedus, sedamööda kuidas elementaalseid toimeid Kathara
tasandilt muudetakse elementaalseteks toimeteks, mis on iseloomulikud kõrgemate dimensioonide
aine tihedustele. Dimensiooniline ülestõusmine saavutatakse Kathara Võre pitserite vabastamisega.
Kathara Võre pitserite vabastamise tulemusel sulanduvad Hova Kehad, aktiveeruvad Kundalini
energiad, vabanevad kolju-ristluupiirkonna Kristallpitserid, DNA ahelatejäljendid sulanduvad DNA
Tulekoodide kaudu, bioenergeetilises väljas ehitub üles Merkaba Sõiduk ning sellest tulenevalt
muundub keha aines ja molekulaarses ülesehituses nihkub osakeste spini nurkpöörlemine. Selle
muundumisprotsessi tulemusel vabaneb inimese bioloogia anorgaanilisest faasilukustustest ruumi ja
aja praeguses tsüklis ja on võimeline asuma transtsendentsele rännakule läbi ainetiheduse erinevate
tasandite ja ajatsüklite 15-dimensioonilises ajamaatriksis ja väljaspool seda. Et DNA Tulekoodid
reguleerivad keha suundumusi ruumis ja ajas, viidatakse neile ka kui GENEETILISTELE
AJAKOODIDELE.

DNA Tulekoodid on loomuliku igavese orgaanilise tervisejäljendi inimkehas taastamise loomuliku
protsessi olemuslik element. Inimkeha võime saada ennast igavesti alalhoidvaks sõltub sellest, kas
Kathara Võre ja DNA on suutelised jätkuvalt uuendama Algset Korda Mahaara Kilbi skalaarses
korralduses, mille alusel keha on üles ehitatud, hoidmaks Tähekristallpitsereid ja energia
dimensioonidevahelisi varustuskanaleid avatuina. Keha lakkamatu elushoidmine saavutatakse 12ahelalise DNA mustri täieliku aktiveerimisega. Aktiveerituina hoiavad DNA Tulekoodid
Kristallpitsereid, mis on energia juurdevoolu dimensioonidevahelised SISEMISED
TÄHEVÄRAVAD, avatuina, ning nii võib sageduste juurdevoolu isiklikus avaldumisjäljendis
jätkuvalt uuendada. Orgaanilise tervisejäljendi, nagu see on Mahaara Kilbis, taastamine
saavutatakse skalaarlainekorralduse moonutuste jätkuva väljapuhastamisega Kathara Võrest,
Kilpidest ja DNA jäljendist ning kõigi peenenergia ja füüsilise energia süsteemide taasjoondamisega
Mahaara Kilbi Algse Korraga. Tervikolemuse tervenemine ei toimu üleöö, sest paljud geneetilised
moonutused (mis tekivad Kathara Võre väärjoondumistest) on olnud valitsevateks bioelektrilisteks
programmideks inimgenoomis mitmeid tuhandeid aastaid. Kathara Võre taasjoondamise ja
toetavate ravirakenduste oskusliku kasutamisega keha-meele-vaimu erinevates süsteemides saab

neid pärilikke moonutusi Algse Korra, nagu see on isiklikus Mahaara Kilbis, regeneesiga
järkjärguliselt tervendada.

Teadus, “rämps-DNA” ja evolutsioon:

Inimese tänapäevases geneetilises koodis on enamus kõrgemate dimensioonide anatoomiale ja
teadvusele vastavaid DNA ahelaid iidsete blokeeringute tõttu Kathara Võres ja sellele vastavates
peenkeha anatoomia elementides uinuvas olekus või kahjustatud. Tänapäeval toimivad inimesed
põhiliselt 3 kuni 3,5 DNA aktivatsioonitasandil, samal ajal kui ahelate 4-12 jäljend ja võimalused
on morfogeneetilises väljas ja mittetoimiva DNA fragmentides, mida tänapäevane teadus on
nimetanud “rämps-DNA”, uinunud.

DNA ahela osad, mida teadus on praegu tunnustanud “topeltheeliksina”, esindavad ainult DNA
aktiivsete ahelate keemiliste, elementaalsete ja elektriliste komponentide pindmisi osasid. Teadus ei
ole veel jõudnud jälile DNA avaldumise paljudimensioonilisele spektrile ega mõistnud, et
määratava DNA struktuurides on kogu geneetilise jäljendi toimimist suunavad struktuuri- ja
toimetasandid, mis ei ole tänapäevasele teadusaparatuurile veel kättesaadavad. Inimese DNA jäljend
ilmneb väliste analüüside kaudu alati 2-ahelalise topeltheeliksi kujul, aga ei ole aru saadud, et selles
topeltheeliksis on ja leitakse edaspidi üha rohkem täiendavaid topeltheeliksi ahelaid, mis liituvad ja
lisavad aktiivse DNA jäljendisse oma toimimiskoode. Liigitamise tänapäevaste standardite järgi, kui
teadus saaks objektiivselt vaadelda aktiveeritud 12-ahelalist mustrit (või isegi aktiveerunud 4ahelalist mustrit), ei näiks DNA üldse inimlikuna, vaid pigem “tundmatute” liikide näivalt
mõistetamatu geneetilise tunnusena. Teaduse arenedes paljudimensioonilise spektri mõistmiseni
kasvab üha enam ka arusaamine DNA tõelisest struktuurist ja toimimisest.

DNA, Kathara tervendamine ja bio-vaimne evolutsioon:

Ei ole vaja uurida teaduslikku teoloogiat, pidamaks sammu kiiresti areneva inimkonnaga ja
alustamaks DNA toimimise parandamist. Kathara tervendamisega, kus me püüame kõrvaldada
blokeeringuid Kathara Võrest ja äratada tervisejäljendit inimkehas, mõjutame me samaaegselt
otseselt ka DNA toimivat struktuuri. Kuna me püüame kutsuda esile Hova Kehade sulandumist – 5
Harmoonilise Hova Keha (Tihedused 1-5) skalaarlainete lülitusliinide sulandumist – järjestame me
üha rohkem ümber “rämpsDNA” osasid ja äratame üles DNA uinuvaid osasid. Et töötame
blokeeringute eemaldamiseks Kathara Võrest peenenergiatega, siis puhastame geenikoodist üha
rohkem ka iidseid moonutusi ja mutatsioone, moonutusi, mis on hoidnud meie kollektiivset
teadvust kinni Tihedus-1 piiratud 3-dimensioonilises tajualas.

Iidsete moonutuste tõttu Kathara Võres ja sellest tulenevate mutatsioonide tõttu inimese DNA-s
näivad isiksuse paljudimensioonilised osad üksteisest eraldiseisvatena. Teadliku teadveloleku
kõrgemad tasandid, mis asetsevad kõrgema dimensiooni Hova Keha Kilpide skalaarvõredes, ei ole
olnud võimelised elektrooniliselt tõlgenduma Nada Hova Keha madalama dimensiooni

isiksusejaamadesse ja selle nähtavasse füüsilisse avaldumisse. Töötades Kathara tervendamisega,
kutsumaks esile Hova Keha jätkuvat sulandumist ja DNA ahelate korrastumist ja aktiveerumist,
hakkame üha rohkem kogema teadliku teadveloleku suurenemist ja tajuala laienemist ning
kõrgemat tunnetuslikku tajumist (KTT). See laienemine ja edenemine saab teoks, sest oleme
suutelised tooma DNA energeetiliste kanalite kaudu isiklikku morfogeneetilisse välja teadvuse
järjest kõrgemaid sagedusi ja skalaarlainete lülitusliinide jadasid. Kathara tervendamise erinevad
rakendused on kiireimad ja kergeimad kättesaadavad meetodid, parandamaks DNA toimimist ja
kiirendamaks bio-vaimse evolutsiooni orgaanilisi protsesse.

Tajumine ja hologramm:

Varasemates tekstides oleme selgitanud, et mitte avaldumine ei ole see, mis ilmub olemisse, vaid
pigem teadvuse holograafiline projektsioon läbi mõõtmelisustunud struktuuride. Edasi, see
mõõtmelisustumine ise on teadvuse jagunemine, tekitatud teadvuse osade (Partiki, Partika ja
Particum) poolt, mis kogunevad eriliste matemaatilis-geomeetriliste suhete alusel ja moodustavad
skalaarvõresid, elektrotonaalsete ühikute kinnispunktide läbipõimunud kangaid, mis omakorda
moodustavad seisulainete-skalaarlainete kihindeid – mis on mõeldud selleks, et “lülitada välja”
hologrammi struktuur projektsiooni kaudu mööda vertikaal-, horisontaal- ja diagonaaltelge. Oleme
uurinud Kathara Võret skalaarseisulainete alusjäljendit, mille kaudu teadvus hakkab kogema
mõõtmelisustumist, 15-dimensioonilise ajamaatriksi struktuure ja seda, kuidas hologrammi need
karakteristikud on seotud 15-dimensioonilise inimanatoomia struktuuri väljakujunemisega. Mõistes
põhialuseid, millele meie tajutav hologramm kujuneb, hakkame paremini hoomama tegelikkuse
olemust ja enda osa selles paljudimensioonilises reaalsusstruktuuris. Teadvuse holograafilise
projektsiooni kaudu energia- teadvuse kosmilises ühendväljas ja selle mõõtmelisustumise
skalaarväljades tajume ruumi, aega, ainet, tegelikkuse välispidistumist ja isiku isiksustumist.
Teadvuse hologrammi sees tajume selle lainespektreid ja energiatarindeid, mis eksisteerib täpselt
üks dimensiooniala meie teadvusekeskme praegusest asukohast allpool, tahkena ja esemestatuna.

Selles osas uurime veidi tajuaparatuuri, mis võimaldab meil välispidistumist selliselt tajuda, ja
inimkeha skalaarlainelisele ülesehitusele olemuslikke energiatarindeid, mis toimivad üheskoos, et
tuua hologramm välja tajutavasse avaldumisse. Nimetame skalaarkorralduse kaudu kujundatud
energiatarindeid, mis võimaldavad meil avaldunud hologrammi tajuda, INIMESE MEELTEKS.

INIMESE TAJUD ON INIMKEHA ELEKTRO-TONAALSELE PROGRAMMILE JA
SKALAARSELE KORRALDUSELE OLEMUSLIKE LAINEMUSTRITE ÜLESEHITUSE
KOGEMUSLIK TULEMUS.

Mis on tajud?

Tajud on skalaar-laineline aparatuur ja nende näivalt avaldunud osad, mis võimaldavad isiklikul
morfogeneetilisel väljal sünteesida ja tõlgendada sagedusi ühendvälja lainevahemikest

koherentsesse tajutavatesse ja kogetavatesse väärtustesse, mis annavad kehastunud teadvusele
tõlgenduse oma seostest teadvuse teiste vormidega ühendväljas. Tajud ehk aparatuur, mis annab
meile VÕIME TAJUDA – on meie vormile olemuslikud skalaarsed korraldused, mis
TÕLGENDAVAD ENERGIATUNNUSEID ÜHENDVÄLJAST SEOSTE
TARVITAMISKÕLBLIKEKS ANDMETEKS.

Sarnaselt inimkeha ja teadvuse tõelisele olemusele eksisteerib ühendväli mõõtmelisustunud energiateadvuse kogumina elektro-tonaalsete skalaarlainete kujul – ENERGIATUNNUSTE osadeks
jaotunud väli, milles on tohutu hulk teadvusetarindeid. Inimkeha on teadvuse üks selliseid tarindeid,
ja läbi selle olemusliku vormi tõlgendatakse teiste skalaarvormide energiatunnused tajutavateks
andmeteks. Tajud on lihtsalt energiatarindid inimese morfogeneetilises väljas, mis eraldavad ja
tõlgendavad energiatunnuseid ühendväljast kogemuslike ajendite kogumikeks, mille kaudu
avaldunud hologrammi kontuure võib ära tunda ja kogeda.

APPARTHI ja tunnetamine

Tajuvõimed on energiakorraldused morfogeneetilises väljas, mis sisaldavad “energia vastuvõtjate”
komplekte ehk kohesiooni magnetilisi punkte, millesse tõmmatakse tõlgendamiseks sarnaseid
sagedusmustreid ühendväljast. Energia vastuvõtjad on iga organismi morfigeneetilises loomuses
paigutatud erinevalt, mistõttu iga organismi tunnetus on isesugune. Morfogeneetilise energia
vastuvõtjad organismi struktuuris ehk APPARATHI on selleks, et tõmmata kindlaid
sagedusvahemikke tõlgendamiseks morfogeneetilisse välja ja varjestada teisi sagedusvahemikke,
tehes need tõlgendamisele kättesaamatuteks. Sagedusvahemikud ehk Partiki faasimise lülitusliinid,
mis on isiklikust morfogeneetilisest väljast ära lõigatud, tekitavad LÜNKI ühendvälja tajumises,
mistõttu organism hakkab tajuma holograafilist kujutist “objektide eraldatusest”, “vormi
välispidisusest” ja “Mina eraldatusest ühendväljast”. Selle esemelistumise põhjuseks on
ÄRALÕIGATUD LÜLITUSLIINIDE JADAD, ühendvälja skalaarlainete määratud annused ja
Partiki faasimise neile omased sagedused, mida ei saa APPARATHI korraldatuse tõttu tõlgendada
isikliku morfogeneetilise välja struktuuri.
Tajud kui skalaarlainetarindid & meie tunnetamise avardumine:

Kui mõistetakse, et kogemuse välispidistumine on teadvuse tunnetuslik illusioon, loodud
tegevusulatuse valikulisusest tunnetuslikus maailmas, võib inimese tajuvõimete tegelikku olemust
paremini mõista vastastikku suhestatud skalaarlaineliste vormide mustritena, mis lõikavad ära
määratud annuseid ühendväljast, selleks et teisi annuseid oleks võimalik tuua täielikumalt
tajutavasse vaatevälja. Vaadeldes füüsilist aparatuuri, mille kaudu inimese tuntud tajud näivad
olevat osa skalaarlainetarindite suuremast läbipõimunud süsteemist, on kergem mõista, et
tunnetamine ei ole tuntud tajuorganite loodud ja nendega piiratud lokaliseeritud ilming. Isegi
inimese viie tuntud taju kogemuslikud võimed on palju suurema tegevusulatusega, kui seda praegu
eeldatakse või see on avaldunud tajuorganite analüüsi kaudu määratletav. Kui mõistetakse, et
avaldumise tunnetamine ise on nende suuremate skalaarlainetarindite tulemus, ei näi nii
ennekuulmatuna vaadelda tegelikkust ja tajumise ning tunnetamise terviklikkust praegu tuntud
tajuorganite tegevusulatusest väljaspool olevatena.

MVT, KTT ja Evolutsioon

“Meeleväline taju” ei ole üldse “VÄLINE”. See on areneva inimorganismi loomulik tunnus, kui end
keha hologrammis sisseseadnud teadvus jätkab loomulikku laienemist oma evolutsioonilise jäljendi
suurematesse annustesse. Inimesed, kellel ilmnevad “Meeltevälise taju” võimed, ei ole õnnistatud
millegagi, mis ei ole inimesele iseloomulik. Nad on lihtsalt inimese loomulike tajuvõimete arengus
teistest veidi eespool. Igaühel on mingil määral “MVT” uinuvaid võimeid; nagu kõik asjad
inimkehas on MVT korraldatud DNA toimimise ja selle loomulikult ettenähtud suhte kaudu Kathara
Võresse ja morfogeneetilisse struktuuri. Inimestel, kelle Kathara Võres on vähem moonutusi ja
tõkestusi (ja selliste moonutuste tekitatud DNA talitlushäireid), on uinuvaid tajuvõimeid kergem
aktiveerida. Need, kes püüavad suuremaid tajuvõimeid teadlikult kasutada, saavutavad selle
arengustaadiumi tagasinõutamisel palju kiiremat edu kui need, kes keelduvad oma suuremate
tajumisvõimete olemasolu tunnustamast. Suuremad tajumisvõimed toovad maa peal kehastunud
inimteadvuse tajumisulatusse kõrgemate dimensioonide lainespektri ja selle olemuslikud
reaalsusväljad, ning suuremaid tajumisvõimeid võib vaadelda KÕRGEMATE TAJUDENA; see on
termin, mis kirjeldab nende orientatsiooni õigemini kui Meeleväline. “MVT” muutub “KTT-ks”Kõrgemaks Tunnetuslikuks Tajumiseks – see on areneva inimorganismi loomulik kogemistunnus.

5 teadaolevat taju ja heliline transduktsioon

5 tuntud taju on seotud palju vahetumalt kui tavaliselt eeldatakse; KÕIK esindavad HELILISE
TRANSDUKTSIOONI (geneetilise info edasikandumine -tõlk) ühte vormi – sagedused ehk
lülitusliinide jadad esimese, teise ja kolmanda dimensiooni lainevahemikus, mis moodustavad
määratletavaid lainemustreid, mida praegu seostatakse helilainetega, tõmmatakse sarnaseid
lülitusrütme kandvate Apparthi vastuvõtjate poolt Tasand -2 Kathara Võre Kristallpitserisse. Olles
kord tõmmatud Apparathi vastuvõtjatesse, moduleerub helispekter lülitusliinide erinevateks
rütmideks ja saadetakse Tasand-3 Kathara Võre Dioodilistesse Punktidesse. Olles ristunud
sagedustega Dioodilistes Punktides, jaotatakse/polariseeritakse Apparathi sagedused ja
projetseeritakse Tihedus-1 dimensioonilisel skaalal üles ja alla, tekitades morfogeneetilises väljas ja
füüsilise keha aparatuuris energia murdumiste mustri. Polariseeritud sagedused ilmnevad kõigepealt
DNA-s osana elektrilisest tuumvibratsioonist ja muudetakse seejärel elektriimpulssideks, mis
avalduvad kujunditena verekeemias ja kesknärvi süsteemis. Need sünteesitud elektriimpulsid
projetseeruvad läbi skalaarlainevõrede, mis hoiavad tuntud tajuorganite vormi, kulmineerudes
lõpuks tunnetamise vastastikseoses olevates omadustes, mis on seotud teada olevate tajuorganitega
ja tajumise teadaolevate 5 olemusliku omadusega.

Rääkides tajumehhanismide lahtiharutamisest struktuurianalüüsiks, nagu seda teeb tänapäeva teadus
5 tuntud taju määratlemisel, kirjeldame Kõrgema Taju mehhanismide tunnetuslikke omadusi nende
põhilise orientatsiooni, nende põhiliste Apparthi vastuvõtjate paiknemise mõistetes Hova
struktuurides ja nende toimimise kaudu ilmnevate tunnetuslike või kogemuslike tunnuste põhjal.
Inimese tajumehhanismide sellise liigitamise juures on olemas 7 täiendavat, seni tundmatut
tajumehhanismi, mis toimivad inimese teadvuses ja selle kaudu ja mis tegelevad üheskoos
mõõtmelisustunud tegelikkuse skalaarväljade tõlgendamisega välispidistunud avaldumise

illusoorseks holograafiliseks kujutiseks ja selle ruumi, aja, aine ja isiku isiksustumise väärtustega.
Kokkuvõttes on 15dimensioonilises inimanatoomias 12 põhilist tajumehhanismi.
Tunnetuslikud blokeeringud:

Käesoleval ajal on inimese tajud faaslukustatud 3-dimensioonilisse tunnetusalasse blokeeringute
tõttu 3-nda ja 4-nda Kathara Keskuse vahel, mis blokeerivad Apparthi vastuvõtjad Nada Hova
Kehas (Tihedus-1) ega lase neil vastu võtta ühilduvaid elektriimpulsse kõrgemadimensioonilistest
Hova Kehadest. See Kathara Võre blokeering avaldub kehas DNA killustunud annustena (rämpsDNA), mis muudab paljudimensioonilise andmeedastuse loomulikud protsessid kesknärvisüsteemis
mittetoimivateks. Kõrgemadimensioonilised kogemused tulevad teadliku tähelepanusse osaliselt,
seda unenägude või intuitiivsete muljetena, aga paljudimensioonilise tunnetamise loomulikud
selged läbipääsud on tänapäeva inimkonna jaoks suures osas blokeeritud.

Blokeeringuid Kathara Võres ja neile vastavaid blokeeringuid inimese tunnetuses saab järk-järgult
kõrvaldada Kathara tervendamisega ja kasutades tervise orgaanilise jäljendi taasäratamiseks
Mahaara Kilpi. Sedamööda, kuidas Kathara blokeeringud järjest kõrvalduvad, hakkab geneetiline
kood oma tegevust DNA Jäljendi seni uinuvate osade kokkupanemisega ja aktiveerimisega
laiendama. DNA edasiarenemine tekitab vastavaid muutusi keha ainevahetuses, ajus, veres, näärmeja hormonaalses tegevuses, osakeste spinnikiiruses ja kesknärvisüsteemi tegevuses, mis võimaldab
Kõrgema Taju mehhanismidel loomulikult aktiveeruda ja inimese tunnetusel avarduda
paljudimensioonilisele tegevusväljale. Kathara tervendamises aktiveeruvad uinuvad Kõrgemad
Tajud üha rohkem, alustades 6-st – Audurea-Merkaba tajust ja 7-st Tristet-rakulisest telepaatiatajust,
mille kaudu sisemise audiovisuaalse tunnetamise oskused arenevad üha rohkem. Neid oskusi
kasutatakse Kathara Tervendamises ja nii tehes äratatakse neid aktiveerumise kõrgematele
tasanditele. Kui uinuvad tajumehhanismid on aktiveerunud, rakendatakse Kathara Tervendamise
meetodeid Kathara Võre blokeeringute eemaldamiseks, et taasjoondada holograafiline mudel ja
taastada sellega tervisejäljend, mille tulemusel hakkab tunnetus vähehaaval loomulikult avarduma.

Teadvuse tasandid ja tunnetussild:

Mõned annused meie teadvusest paiknevad kõrgemate dimensioonide Hova Kehades ja need meie
avardunud tasandid sisaldavad teadmist ja osalevad tunnetuslikus kogemuses, mis jääb väljapoole
meie ärkveloleku tunnetuse tavalist ulatust. Sedamööda kuidas me Hova Keha Terviklikustumise ja
sellest tuleneva DNA uinuvate osade aktiveerumise kaudu areneme ja avardume, saame teadvuse
neile avardunud tasanditele suurema teadliku ligipääsu, olles samal ajal ärkveloleku 3 dimensioonilises kehastunud seisundis aktiivselt tegevuses. Aga me ei pea ootama, kuni meie
evolutsioon vaevaliselt edasi jõuab ja toob meile kätte need avardunud tunnetusseisundid. Oma 3dimensioonilise teadvuse ärkvelolekuseisundis võime hakata aktiivselt lülituma sellesse varjatud
teadmiste ja tunnetusliku kogemuse reservuaari. Võime oma paljudimensioonilise arengu protsessi
aktiivselt kiirendada, kasutades oma 3-dimensioonilise mentaalkeha teadlikkust, et suunata oma
kõrgem teadlikkus oma tänasesse tunnetusse. Võime hakata ehitama oma 3-dimensioonilise ja
Kõrgemadimensioonilise teadvuse vahele TUNNETUSSILDA. Hakates seda teadvusesilda

aktiivselt ehitama, hakkame äratama oma Kõrgemaid Tajusid tegevusse, kiirendades kõrgema
isiksuse terviklikustumise loomulikku protsessi.

Ehitades TUNNETUSSILLA oma praeguse teadlikkuseseisundi ja kõrgemadimensioonilistes Hova
Kehades paiknevate teadvusetasandite vahele, võime oma bio-vaimset evolutsiooni aktiivselt
kiirendada.

Jada-1 Kathara taastamispunktid

Jada-1 Kathara Punktid on väikesed energiapööriste kohad kehas, mis ühenduvad vahetult
Dioodiliste Punktidega Kathara Tase -2 Dioodiliste Punktide Võres. Kathara Punktide
stimuleerimine mõjutab energia liikumist Kathara Võre vastavates piirkondades, mis tekitab energia
liikumise Kathara Punktidega vastavusesolevas rakustruktuuris.

Kui kasutatakse õiget järjestust, avavad Jada-1 Kathara Punktid energia läbipääsukohad Kathara
Tase-1 12-Puu Võre Kathara Liinidesse, võimaldades sagedusmustritel siseneda Kathara Liinidesse
ja taasjoondada Kathara Liinide holograafilistes programmides kulgevaid ebakõlalisi
sagedusmustreid. Kui Kathara Liinid on avatud, võtmaks vastu 11-nda ja 12-nda dimensiooni
sagedusi Mahaara Hova Kehalt (Tihedus 4), saab Kathara Võre holograafilist programmi
järkjärgiliselt taastada tervisejäljendiks, nagu see on Mahaara Kilbi programmis.

Jada-1 Punktid taastavad ja taastasakaalustavad kõigepealt Kathara Tuuma, mis tekitab kehas
kestvamaid, kuid mitte koheseid muutusi. Jada-2 Punktid sulgevad Kathara Liinid, kui need on
avatud, ja võtavad energiat Mahaara Kilbilt pigem otse bioenergeetilisse välja ja füüsilistesse
rakkudesse kui Kathara Tuumvõresse, tekitades keha kohesema, kuid ajutise taaselavnemise.
Kathara Võre holograafilises tuumjäljendis olevad mustrid kirjutavad lõpuks üle mustrid, mis on
sisestatud ainuüksi bioenergeetilisse välja. Kooskasutatutena võivad Jada -1 ja Jada-2 Kathara
Punktid kutsuda esile kestvama taaselustumise, taasjoondades samaaegselt tuumjäljendit ja
bioenergeetilise süsteemi ja rakustruktuuri välimisi kihte. Kasutatuna koos Kathara Tervendamise
teiste tehnikatega, võimendavad ja kiirendavad need tervisejäljendi taastumist ja selle tulemusi
veelgi.

Jada-2 Kathara Punktid ja TAASELAVDAMINE

Jada-2 Kathara Punktid on minienergiapööriste punktid kehas, mis, nagu ka Jada-1 Kathara
Punktid, ühenduvad vahetult Dioodiliste Punktidega Kathara Tasand-3 Dioodiliste Punktide Võres.
Kathara Punktide stimuleerimine mõjutab energia liikumist Kathara Võre nendega seotud
piirkondades, mis tekitab energia liikumise Kathara Punktidele vastavas bioväljas ja
rakustruktuuris.

Kasutatuna õiges järjestuses, sulgevad Jada-2 Kathara Punktid energialäbipääsud Kathara Tasand 1
12 Puu Võre Kathara Liinidesse, mille Jada-1 Punktid on avanud. Jada-1 Kathara Punktidest juhitud
Kathara Liinide sulgemine kutsub esile Nadiaalliinide (Nadi energiasooned, mis kannavad energiat
Nada Hova Keha/Nadiaalkapslist füüsiliselt avaldunud süsteemidesse) sellest tuleneva
AVANEMISE bioenergeetilise välja välistes tasandites. Vastavate Nadide avanemine võimaldab
ennistavatel sagedusmustritel siseneda bioenergeetilise välja ja tšakrasüsteemi välistesse
tasanditesse, taasjoondamaks läbi tšakrate, auravälja ja füüsiliste rakkude kulgevaid ebakõlalisi
sagedusmustreid. Kui Nadid, tšakrad ja väline bioenergiaväli on avanenud, et võtta vastu 11-nda ja
12-nda dimensiooni sagedusi Mahaara Hova Kehalt, saab füüsiliste rakkude ja bioenergeetilise välja
energeetilist terviklikkust järkjärgult elavdada Mahaara sageduse ja tervisejäljendi kaudu, nagu seda
hoitakse Mahaara Kilbi programmis.

Jada-2 Kathara Punkte kasutatakse Kathara Liinide sulgemiseks. Neid võib kasutada ka omaette,
sügava hingamisega, sagedasel tervendaval eesmärgil, tõmbamaks energiat üles Mahaara Kilbilt
läbi Kathara Võre ja bioenergeetilise välja välistesse kihtidesse. Mahaara sageduse suunamine
bioenergeetilise välja välistesse kihtidesse taastab sisemise tervisejäljendi ja taaselavdab vahetult
keharakke, võimaldades keha-meelt-vaimu kiirendatult tervendada. Kui tahetakse taaselavdada
rakustruktuuri, siis Jada-2 Kathara Punktide kasutamine Kathara Liinide sulgemiseks suurendab
keharakkusid läbivat energiakogust, sest Kathara Liinid ei ime enam energiat.

Jada-2 Kathara Punktid elavdavad ja taastasaksaalustavad kõigepealt bioenergeetilise välja väliseid
tasandeid, mis kutsub esile keha kohesema, kuid ajutise taaselavnemise, sest taastavad energiad ei
sisene vahetult Tasand-1 Kathara Võresse. Kestva muutuse esilekutsumiseks, kasutades ainuüksi
Jada-2 punkte, tuleb taastavaid elektro-tonaalseid programme sisestada bioenergeetilisse välja
korduvalt, kuni uued programmid saavutavad kriitilise massi, kus uued programmid hakkavad
Kathara Võres olevaid programme õrnalt mõjutama. Jada-1 ja Jada-2 Kathara punktide põhiline
erinevus peitub järgnevas. Jada-1 Punktid juhivad energiat Mahaara Kilbilt Kathara Tuumvõre
holograafilisse jäljendisse. Jada-2 Punktid juhivad energiat Mahaara Kilbilt biovälja ja keha
välistele tasanditele. Seetõttu on Jada-1 Kathara Punktide mõju kohesem, aga Jada-2 Kathara
Punktide mõju püsivam. Kathara Võre holograafilises tuumjäljendis olevad mustrid kirjutavad
lõpuks üle mustrid, mis on pandud ainuüksi välisesse biovälja. Kasutatuna koos ja teiste
tervendavate rakendustega, võivad Jada-1 ja Jada-2 Kathara Punktid kutsuda esile palju kestvama
taaselavnemise, taasjoondades samaaegselt tuumjäljendit ja biovälja väliseid kihte ning
rakustruktuuri. Kathara Punktide Jadade kasutamine, kombineerides neid omavahel ja Kathara
Tervendamise teiste tehnikatega, võimendab ja kiirendab keha-meele-vaimu süsteemis oleva
tervisejäljendi mõjusid ja taastavat toimet.

Tervisejäljendi taastamine:

Jada-1 Kathara Punktid AVAVAD energeetilised läbipääsuteed Kathara Tasand-1 12-Puu Võre
Kathara Liinides, võttes tervisejäljendi taastamiseks vastu elektro-tonaalse
ümberprogrammeerimise. Jada-1 Punkte kasutatakse Kathara Liinide avamiseks enne
energiatervendamise teisi rakendusi, avamaks Kathara Võret, et teiste tervendamisrakenduste

taastavad mustrid võiksid end Kathara Võres “maandada”. Jada-1 Punktid taastavad ja
tasakaalustavad uuesti kõigepealt Kathara Tuuma, kutsudes esile kestvamaid, kuid mitte koheseid
muutusi kehas.

Tervisejäljendi taaselavdamine:

Jada-2 Kathara Punktid SULGEVAD energeetilised läbipääsuteed Kathara Tasand-1 12-Puu Võre
Kathara Liinides, suunates taastavaid sagedusi bioenergeetilise välja välistele tasanditele,
taaselavdamaks tervisejäljendit füüsilistes rakkudes. Jada-2 Punkte kasutatakse Kathara Liinide
sulgemiseks, millele järgneb Jada-1 Kathara Punktide või teiste energiatervendamise rakenduste
kasutamine eesmärgil sulgeda Kathara Võre, mistõttu taaselavdavad sagedused võivad siseneda otse
bioenergeetilise välja erinevatesse tasanditesse, nagu auratasandid, tšakrad, meridiaanid, DNA ja
füüsilised rakud. Jada-2 Punktid taaselavdavad bioenergeetilise välja väliseid kohesemaid, kuid
ajutisi muutusi.
Planetaarne biotoiteline liidessüsteem ja AL-Hum-Bhra Pitser:

AL-Hum-Bhra Pitseri kasutamine algatab 8-nda kuni 12-nda tšakra aktiveerumise ja loomuliku
PLANETAARSE BIOTOITELISE LIIDESSÜSTEEMI (PBLS) avanemise inimkehas. PBLS kaudu
laieneb skalaarsageduste, milledest isiklik lõplik Mahaara Kilp, Hova Kehad ja isikul ine isiksus
koosnevad, kogus lõputu võimelisuseni, sest planetaarseid skalaarkilpe saab kasutada uinuvate
Kristallpitserite avamiseks isikliku Tasand-2 Kathara Võre Skalaarkilpides. Olles 12-nda tšakra
kaudu aktiveeritud, avab PBLS püsiva energiavarustuse kanali inimkeha ja planetaarse
morfogeneetilise välja vahel, võimaldades kehal jätkuvalt tõmmata endasse nii palju
kõrgemadimensioonilisi sagedusi kui DNA Jäljend suudab hoida.

PBLS aktiveerumisega võib inimkehast saada ka vahend planetaarsete Kilpide, pööriste, Ley-liinide
ja planetaarse Templitekompleksi energiavõrede ümberprogrammeerimiseks ja
taastasakaalustamiseks. Kui isiklike Kilpide Kristallpitserid on vallandunud, võib inimese DNA
jäljend olla bioelektriliseks kanaliks kõrgemate dimensioonide sageduste juhtimisel planetaarsetesse
Kilpidesse. Inimkeha oma 12-ahelaga DNA jäljendi võimekusega on ainus mehhanism Maal peale
planetaarsete Kilpide endi, mis on võimeline juhtima kogu 12-dimensioonilist Mahaara Voolu.
Nagu Mahaara Voolu saab kasutada moonutuste väljapuhastamiseks inimese avaldumisjäljendist,
nii saab seda kasutada ka moonutuste väljapuhastamiseks planetaarsetest Kilpidest, taastamaks
planetaarset Templikompleksi selle algses korras. Kathara Tervendamise tehnoloogiad võimaldavad
mitte ainult hõlbustada teiste bioloogiliste eluvormide tervendamist, need ka taasäratavad inimeste
võime kaasa aidata geofüüsilise planeedikehandi tervendamisele.

HOLISTILISE TERVENDAMISE ALUSED

Tervendamine, evolutsioon ja ülestõusmine:

Kathara Tervendamise paradigmas vaadeldakse keha-meele-vaimu tervendamise kunsti ja teadust
inimese suhetena loome loomuliku struktuuri ja dünaamikaga. Tervendamine muutub vajalikuks,
kui teadvuse olemuslikud energeetilised süsteemid ja skalaarlainetarindid, mille alusele ehitub üles
bioloogiline avaldumine, muutuvad mõõtmelisustunud ajamaatriksi süsteemile loomuliku algse
korraga ühildamatuteks. Loomulik tervendamine ja inimevolutsiooni peidetud, orgaanilised
talitlused on lahutamatult läbi põimunud. Tingimused, mis soodustavad loomulikku tervenemist,
soodustavad ka inimevolutsiooni loomulikult ettenähtud kulgu, samal ajal kui keha-meele-vaimu
tervisele kahjulikud tingimused on samamoodi kahjulikud nii indiviidi kui liikide evolutsioonilistele
eesmärkidele.

Protsessid, mille kaudu toimub kestev tervenemine algse korra taastamisega skalaarkilpides ja
isiklikus anatoomias, on samad, mille kaudu TEADVUS areneb vaimse tegelikustamise
teostumiseni inimese DNA jäljendile loomuomase teadvuse 12 dimensiooni kehastamisega.
Bioloogilise jäljendi geneetiline kood on üles ehitatud teadvuse skalaarlainejäljendite alusele, mis
hoiavad isiksust energeetilise olemusena füüsilises kehastumises. Moonutused füüsilises
avaldumises viitavad moonutustele avaldumisjäljendis ja loovad sellega moonutusi TEADVUSES.
Tõeline tervendamine on TEADVUSE ÜLESANNE, seda esiteks ja eelkõige, ja täielik tervenemine
saab toimuda ainult teadvuse ümberjoondamisega.

Kathara Programmis peetakse õigeks, et bioloogia ja teadvus on vahetult läbi põimunud ja seega
vastastikuses sõltuvuses. Bio-regeneesi tehnikad, mida Kathara tervendamises pakutakse, aitavad
kaasa orgaanilise tervisejäljendi taastamisele, kiirendades samal ajal DNA jäljendi, Kundalini,
Kristallpitserite ja Merkaba aktiveerimise kaudu dimensioonidevahelise evolutsiooni loomulikke
protsesse. Inimese evolutsioon ei ole juhuslik, eesmärgitu sündmus, pigem on see
dimensioonidevahelise füüsika dünaamikate korrastatud süsteem, mille kaudu inimteadvus hakkab
vähehaaval valitsema loome kontuure ajas.

Inimloome evolutsiooniliseks eesmärgiks on täielik valdamine, mis saavutatakse järk-järgult
muundava dimensioonilise ülestõusmise dünaamikate kaudu. Seega on ülestõusmine loomuomane
ja kustutamatu eesmärk inimevolutsioonis, varjatud tõuge tegutsemisele, mis viib inimkonda ajas
edasi.

Tervendamine ja bio-vaimne evolutsioon:

Hakates vastu võtma 4 Algse Triaadilise Voo kõrgemadimensioonilisi sagedusi Kathara
Tervendamise rakendamiseks, võtame tegelikult vastu TEADVUSE SAGEDUSI, mis emaneeruvad
Hova Kehadelt, kus paiknevad meie isikliku isiksuse laienenud vaimsed annused. Kui äratame
teadvuse kõrgemadimensioonilisi sagedusi DNA jäljendis, kiirendame järjest isikliku
paljudimensioonilise isiksuse taasühinemist ülestõusmise vaimse eesmärgi teostamiseks ühendvälja

füüsika teaduslike dünaamikate aktiviseerimisega, mille kaudu tõeline ülestõusmine võib teostuda.
Kathara Tervendamine taastab järk-järgult universaalse füüsika dünaamikate toimimise inimkehas,
nagu neid ülestõusmisel kasutatakse, ning nii vaadeldakse Kathara Tervendamise rakendusi
KIIRENDATUD BIO-VAIMSE EVOLUTSIOONI protsessidena, samuti ka keha-meele-vaimu
holistilise tervendamise protsessidena. Nii abistaja kui klient saavad Kathara Tervendamise bioregeneesi tehnoloogiatest, millede kaudu toimub isikliku teadvuse avardumine vaimse teadlikkuse
kõrgemadimensioonilistesse aspektidesse, samaaegselt evolutsioonilise kiirenduse ja vaimse arengu
märkamatuid, kuid kuhjuvaid eeliseid.

Kathara praktikad stimuleerivad paljudiminsioonilise isiksuse järjestikulist ühinemist ja
kehastumist, aktiveerides DNA jäljendi uinuvaid annuseid, mille kaudu isiksuse kõrgemate
sageduste skalaarlainemustrid võivad siseneda füüsilisse vormi. Kuna vaimne areng Hova Keha
ühinemise ja DNA jäljendi aktiveerumise kaudu on Kathara Tervendamise kasulik “kõrvalefekt”,
tuleb Kathara tervendajale kasuks saada aru paljudimensioonilise isiksusestruktuuri korrast. Samuti
tuleb kasuks mõista, et energia ühendväli, mida Kathara Tervendamises kasutatakse, on tegelikult
TEADVUSE ÜHENDVÄLI. Tervendamine on energia dünaamikate toimimine ja oma
põhiolemuses on energia aines, mille teadvus omaks võtab, et kogeda avaldumist, seega
TERVENDAMINE ON TEADVUSE TOIMIMINE. Kui isiklikku teadvust rakendatakse viisil, mis
ühildub ühendvälja füüsika loomulike seadustega, kogetakse avaldumises tervendamise tulemusi ja
heaolu.

Teadvus ja füüsiline illusioon:

1. peatükis uurisime ühendvälja struktuuri ja leidsime morfogeneetilise raamistiku ehk
holograafilise jäljendi, mille alusele on üles ehitatud ainelised struktuurid. Saime teada, kuidas
mõõtmelisustumise struktuur rakendub 15-dimensioonilises inimkehas, alustades Kathara Võre
Tuumjäljendist, Hova Kehadest ja Kilpidest kuni tšakrate, bioenergeetilise välja ja nendel
rajanevate füüsiliste ainestruktuurideni. Saime ka teada, et füüsiline avaldumine ei ole see, millisena
see näib – et tegelikult ei ole üldse midagi avaldunud, see ainult näib olevat suhete tõttu teadvuse
jagunenud annuste vahel, mis on mõõtmelisustumise raamistiku kaudu vastastikseostes. Meie
füüsilised osad ja avaldunud maailm on skalaarlainekonstruktsioonid, mis näivad tahkete ja
välispidistena, sest me vaatame neid teadvuse tasandilt, mis asetseb ühe täisdimensiooni võrra
ülalpool lainevorme, mida me tahketena ja asjastunutena tajume. Meie teadvus struktureerib
iseennast mõõtmelisuse skalaarlainevormidesse, selleks et võiksime tajuda avaldumise illusiooni.
Olemuse, mis moodustab füüsilise aine, ja selle, mis moodustab meie teadvuse nähtavalt
mitteavaldunud annused, vahel pole mingit erinevust; erinevus on ainult dimensioonilistes
sagedustes, kust tajutakse. Tegelikkuse põhiolemus on TEADVUS – see on energeetiline olemus,
millest kõik asjad on tehtud.

Hova Kehad – tunnetamise platvormid:

Selles osas saame teada, kuidas meele omadused ja tunnetav isiksus sobivad kokku inimese
teadvuse paljudimensioonilise anatoomiaga. Hova Kehade ja Kilpide skalaarvõresid, mis hoiavad

meie teadvuse üksteisest erinevaid annuseid, et võiksime kogeda esemelistumist, võib mõista
TUNNETAMISE PLATVORMIDENA. Hova Keha igas Kilbis on annus meie teadlikust isiksusest
ja Kilpides sisalduvad dimensioonid saavad platvormideks, millelt meie mina see annus tunnetab
aine esemelistumist. Oleme samaaegselt koondunud Hova Keha igas tunnetusplatvormis, ning see
annab meile eraldatud, kuid vastastikku seotud isiksusepaigutused ja erinevad MEELETASANDID,
mille alusel me samaaegselt tunnetame. Tunnetuse ulatus, mida oleme suutelised oma tähelepanu
Maal kehastunud keskmesse hõlmama, on määratud toimima kõrgema isiksusliku terviklikustumise
tasandiga. Kõrgem isiksuslik terviklikustumine tähendab Hova Kehade sulandumist, mis tekitab
muutusi ja arenguid bioloogilises geenikoodis ja võimaldab keha neuroloogilistel ja
ainevahetuslikel talitlustel avarduda. Vaimne tegelikustamine on kõrgemate dimensiooniliste
isiksuste terviklikustumise järk-järguline protsess. Kõrgem isiksuslik terviklikustumine on Hova
Kehade sulandumine, mis kutsub esile muutusi ja arenguid bioloogilises geenikoodis, aktiveerides
järkjärguliselt Ränimaatriksi 12-ahelaga DNA jäljendi.

Karma, isiksus, Kristos ja jumaliku õige korra füüsika:

Kui isiksus siseneb ajamaatriksisse, et alustada evolutsiooni samaaegsete tsüklitega ajas, siseneb see
avaldunud valdustesse, võttes kõigepealt vastu Partiki ühikutest ja skalaarlainetest koosneva
avaldumisjäljendi. Esimest avaldumisjäljendit nimetatakse Rishi Kilbiks; see eksisteerib Tihedus-5
Enneaine skalaarlainetasandil ja hoiab täielikku algset skalaarmustrit kõikide ainukordsete isiksuste
kohta, mis tulevad samaaegselt kehastumisse madalamadimensioonilistes tihedustes ja ajatsüklites.
Rishi Kilp esindab Gestalt- ehk perekonnateadvust, mille kaudu isiksus läheb avaldumisse. Rishi
kilp kannab skalaarlainemustrite täpset paigutust, energeetiliste olemuste algset korda, mille kaudu
teadvus isiksustub, kujundades kollektiivset teadvust mõõtmelisustunud ajamaatriksis. Iga indiviid
kehastub ajavoolus teadvuse Rishi perekonnast osana oma Kathara Tuumvõre skalaarprogrammist,
Rishi Kilbi kantud algse korra energiatunnusest, mille kaudu ta avaldub.

Rishi Kilbi skalaarlaineline kavand esindab JUMALIKKU ÕIGET KORDA skalaarlaine
energeetiliste suhete ja Partiki faasimise jadade algset korda, mille ajas eraldiseisvad isiksused
peavad taas välja arendama ja hoidma oma kehastunud avaldumisjäljendites, et taasvabaneda
ajamaatriksi dimensiooonilistest süsteemidest. Rishi Kilbi teadvus omnipolaarse lainespektri kujul
siseneb avaldunud tihedustesse, projetseerides oma annuseid teadvuse väiksematesse
kujukondadesse madalamadimensioonilistes valdustes. Teadvuse väiksemad kujukonnad
kujundavad isiksuse 3dimensioonilisi skalaarkilpe mõõtmelisustunud ainesüsteemis. Iga skalaarkilp
hoiab kehastumise arvukate samaaegsete tsüklite teadvust Tiheduste 1 – 4 igas põhilises ajatsüklis.
Iga üksikisiku kehastumine ajas on vahetult seotud Tihedus-4 Mahaara Kilbi kaudu tema algse
teadvuse Rishi Kilbi perekonnaga. Dimensioonide 10 – 12 Mahaara Kilp sisaldab esimesi eelaine
hüdroplasmilisi skalaarlainespektreid, mille kaudu isiksus alustab oma kogemust ruumi, aja ja aine
hologrammides. Isiklik Mahaara Kilp, kutsutud tihti ka ISIKLIKUKS KRISTOSE JÄLJENDIKS,
hoiab skalaarlainete algset põhikorda, mille kaudu avaldunud teadvus ühendub oma Rishi Kilbiga.
Mahaara Kilbi Kristose jäljend esindab JUMALIKU ÕIGE KORRA TEED, mida mööda iga isiklik
teadvus ajas võib taasareneda oma algsesse terviklikkuse igavesse mitteavaldunud seisundisse
teadvuses väljaspool ajamaatriksit. Jumalik õige kord ei ole ainult vaimne ettekujutus; see on
energeetiline tegelikkus universaalse ühendvälja füüsika teaduslikus dünaamikas. Jumalik õige kord
esindab skalaarlainete algset korda, moodustades algse avaldumisjäljendi, millest kerkivad esile
isiklikud ainukordsed elud, ning see on energeetilise korra vajalik muster isiklikus

paljudimensioonilises avaldumisjäljendis, mis võimaldab kehastunud olenditel täita
ümbermuundava dimensioonilise ülestõusmise evolutsioonilise eesmärgi. Kehastunud olendite
avaldumisjäljendi ja teadliku teadveloleku jumaliku õige korra energeetilise struktuuriga
mittejoondumuse tulemust nimetatakse KARMAKS.

Karma, jumalik õige kord, skalaarkilbid, vaba tahe ja miasmid:

Olles mõistnud, et universum ja kõik selles eksisteerib teadvuse avaldumistena täpselt korraldatud
skalaarlaineasetuste kujul, ja et on olemas olemuslik ja hävimatu algne kord, mille alusel toimib
kogu avaldumine, ei ole raske ette kujutada Karmilise Jäljendi sõnasõnalist ja käegakatsutavat
olemust. Energeetilistes mõistetes esindab jumalik õige kord teadlike energiaväljade loomulikku
joondumist aja dimensioonilisi struktuure iseloomustavale universaalsele füüsikale sisemiselt
omaste seadustega. Jumalik õige kord eksisteerib energia vastastikseoste käegakatsutava, erilise ja
kooskõlalise korraldusena mõõtmelisust loova energeetilise struktuuri algses korras. Olukord,
millest on sageli räägitud kui karmast on, nagu jumalik õige kord, energeetiliste vastastiksuhete
käegakatsutav, eriline korraldus. Erinevalt jumalikust õigest korrast esindab karma energia
ebakõlalisi vastastiksuhteid mõõtmelisust loova algse korra kontekstis. Karmat võib vaadelda
KAOOTILISE, mittekoherentse energeetilise korratusena, kuna aga Kord esindab koherentset
energiakorraldust.

Isikliku avaldumisjäljendi 15-dimensioonilise anatoomia mõistetes esindab karmamuster
mittekoherentseid energeetilise korralageduse alasid isiklike skalaarkilpide struktuuris. Isikliku
Mahaara Kilbi 12-nenda dimensiooni tasand hoiab algset Kristose jäljendit, algse korra
skalaarlainepaigutuste täiuslikku korraldatust, mis ühendab meie teadvuse ja DNA jäljendi teadvuse
Rishi Kilbi perekonnaga, mille kaudu me sisenesime ajamaatriksisse. Kui Mahaara Kilp hoiab meie
algset teadvuse täiuslikku korraldatust, siis skalaarkilbid, mille alusel meie
madalamadimensioonilised Hova Kehad ja kehastus, hinge ja ülemhinge avaldumistsüklid esile
kerkivad, tihti moonutuvad võrreldes oma algupärase algse korraga, mida hoiavad Mahaara ja Rishi
Kilbid. Inimese teadvus oma paljudimensioonilistes vormides kujundati “oma Looja näo järgi”,
sellel on vaba tahe, rakendamaks energeetilise loome dünaamikaid ajas vastavuses isikliku
kavatsusega ja Loome püsivate loomulike energeetiliste seaduste kontekstis.

Kasutades oma vaba tahte andi, et suunata oma energiaid viisil, mis langeb kokku universaalse
ühendvälja füüsika jumaliku õige korraga (mis rakendab kaasloovat, mittevõistlevat koosarengut
kõikidele), jääb meie isiklike skalaarkilpide skalaarlaineline kujundus korraldatuks vastavalt
universaalse ja isikliku algse korra sisemiselt omasele kujundusele. Jumaliku õige korra
kehastumise tõttu meie isiklikes skalaarkilpides ja teadvuses tunneme me täiusliku tervise ja
kooskõla olukorda ajamaatriksis. Kui kasutame oma vaba tahet, et juhtida oma energiaid viisil, mis
ei lange kokku algse korraga ega saa sealt toetust, avaldub meie energeetilise suunitletuse
korralagedus otsesõnu Partiki faasimise jadade moonutustena, mis loob vormituid skalaarlainete
rühmitusi nendel rajanevas isikliku Kathara Võre, skalaarkilpide ja DNA jäljendi anatoomias. Neid
vormituid skalaarlainerühmitusi Kathara Võres, skalaarkilpides ja DNA jäljendis nimetatakse
MIASMIDEKS ja need hoiavad ainelisel skalaarlainekujul meie vaba tahte korratuid energeetilisi
mustreid, mille kaudu oleme kasutanud oma energiaid viisil, mis ei lange kokku jumaliku õige
korraga.

Karma – miasmiline jäljend – on skalaarlainelise moonutuse bio-füüsiline ilming, mis mõjutab
vahetult inimese DNA-d.

MINA, mis avaldab end samaaegselt ruumi-aja arinevates asukohtades aine neljas tiheduses ja 12nes dimensioonis, kehastused on kõik omavahel vahetult seotud Kathara Võre, skalaarkilpide ja
DNA JÄLJENDI kaudu. Meie teiste avaldumiste, mis eksisteerivad samaaegselt ruumi -aja teistes
asukohtades ja erinevates avaldunud kehavormides, tehtud vaba tahte valikud mõjutavad meie
isikliku Kathara Võre DNA jäljendi, teadliku teadveloleku ja elukogemuste toimimist. Valikud,
mida MEIE oma praeguses elus teeme, mõjutavad vahetult meie teise-aja kehastumiste Kathara
Võret, DNA jäljendit, teadvust ja elukogemusi. Energeetiline seos MINA kehastumiste vahel on
energia ja teadvuse kohene, elav seos. Et meie arvukad samaaegsed kehastumised ajas on Kathara
Võre ja DNA jäljendi kaudu üksteisega vahetult, energeetiliselt seotud, pärime me sõna otseses
mõttes üksteiselt miasmilise kuhjumise, jätkuvalt ja katkematult. Tehes valiku taastada oma isiklik
tervisejäljend, peab meie Kristose jäljend, nagu see on Mahaara Kilbis, nende jõupingutuste
tulemusel puhastama osaliselt miasmilise jäljendi, avaldumisjäljendis Mina teistest kehastumistel.

Igaüks meie samaaegsetest kehastumistest ajas esindab AINULIST VEKTORTEADVUST, ühte
annust meie igavesest isiksusest, mis kogeb 3dimensioonilist lineaarset evolutsioonilist arengut
ÜHEL AJAVEKTORIL (Partiki faasimise jadade üks tsükkel). Iga kehastumine esindab
AJAVEKTORIT. Meie arvutute samaaegsete minade arvutud ajavektorid on otsesõnu kodeeritud
meie DNA jäljendi tuumskalaarlaineprogrammidesse; seda nimetatakse VEKTORISISESTUSEKS.
Meie keha-meele-vaimu süsteemi täielikuks tervendamiseks selle taastamisega vastavuses oma
orgaanilisele tervisejäljendiga, Mahaara Kilbi Kristosjäljendiga, peame puhastama miasmilise
jäljendi oma teistest samaaegsetest kehastustest, nagu need on praegu meie DNA jäljendisse
sisestatud. Meie DNA jäljendisse sisestatud miasmilise jäljendi muutmist algupärase täiusliku algse
korra taastamiseks nimetatakse “karmamustri puhastamiseks” ehk PALJUVEKTORILISEKS
HOLOGRAAFILISEKS ÜMBERKODEERIMISEKS.

Orgaanilise tervisejäljendi taastamine ja karmilis-miasmilise jäljendi puhastamine:

Sõna otseses mõttes kõik haiguslikud olukorrad inimkehas ja ebakõlad elukogemuses, sealhulgas
ebaloomulik inimkeha suremine tulenevad miasmilistest moonutustest kehastunud Kathara Võres,
skalaarkilpides, DNA jäljendis ja isiklikus sisemises templikompleksis. Universaalse algse korra
loomulik olek on teadvuse kooskõlaline kaasloov vastastiksuhe. Inimesed võivad järk-järgult naasta
oma loomulikku korrastatud täiuslikkusesse läbi isikliku avaldumisjäljendi Kathara Võre kavandis
oleva orgaanilise tervisejäljendi – Mahaara Kilbi Kristosjäljendi – re-geneesi või taasloome. Isikliku
Kristose regenees on paljuvektoriline taotlus, sealhulgas karmilis-miasmilise jäljendi puhastamine
suurest hulgast ajamaatriksis praegu arenevatest samaaegsetest minadest. Raske tee miasmilise
jäljendi puhastamiseks on “käia läbi karma”, mis tähendab võimaldada miasmilise jäljendi
üksteisele järgnevatel tasanditel isiklikus elukogemuses korduvalt avalduda, kuni jumaliku õige
korraga kooskõlas kasutatud vaba tahte õiged rakendused saavad teadlikult ilmseteks ja on tehtud
“õiged valikud”, et miasme esilekutsuvate energiate korratu kasutamine ümber korraldada.
Praegusel ajal ei ole see lähenemine “karmamustrite puhastamisele” enam tõhus õppevahendina,

mille kaudu kehastunud teadvus õpetab iseendale loome käitumistavasid. Miasmiline jäljend
inimeste kollektiivses teadvuses on kasvanud nii ulatuslikult, et miasmilist ladestumist põhjustava
väärkasutatud vaba tahte põhilised tulemused ei ole teadlikult äratuntavad, ning miasmiline jäljend
jätkab enda ülesehitamist ja võimendamist, sest vaba tahte energia kasutamise samu vigasid
korratakse ja võimendatakse ikka ja jälle.

Karmilis-miasmiline jäljend on ENERGIAVORM; sõna otseses mõttes skalaarlainesageduste tarind
oma vastavate antiaineliste avaldumistega. Energiavormina võib miasmilist jäljendit kõige
tõhusamaks puhastuseks vaadelda KUI ENERGIA puhastamist ENERGIAGA.

Tervendamine ja karmilise jäljendi taasjoondamine:

Karmilis-miasmiline jäljend avaldub avaldumise põhjuslikul tasandil, isikliku sisemise
templikompleksi kehastunud Kathara Võres, ning Kathara tasandilt avaldub karmilis-miasmiline
jäljend väärjoondumistena ja talitlushäiretena keha-meele-vaimu süsteemi kõikidel tasanditel.
Karmilise jäljendi KUI ENERGIA puhastamiseks ENERGIAGA tuleb selle korratud
skalaarsageduse mustrid taasjoondada tuumjäljendi Kathara Võrede, miasmilise avaldumise
põhjuslikult tasandilt. Mahaara Kilbi Kristosjäljendi taastamine isiklikus Kathara Võres nõuab aega
ja sageduste täpset rakendamist, saavutamaks ümberkorraldusi keha-meele-vaimu süsteemi kõikidel
tasanditel. Isikliku Kristose Regeneesi esimeseks sammuks on Mahaara ÜMBERKODEERIMINE.

DNA jäljendi ja DNA tulekoodide ajavektorite ümberkodeerimine:

Kristosjäljendi taastamine inimkeha Kathara Võres on PALJUVEKTORILINE ettevõtmine. Vektor
on vibratsioonilis-ostsillatsiooniliste rütmide kogutsükkel, mis tekitab erilise korduva Partiki
faasimise rütmi ja lülitusliinida jada. Iga ajas kehastunud isikluline mina hoiab oma kehastunud
Kathara Keskuste elektro-magnetilistes programmides täpseid Partiki faasimise rütme, mis vastavad
tema erilisele paiknemisele planetaarsetes ajatsüklites. Ajavektor või lülitusliinide jada, mis tekitab
ühe lineaarse „sündmuste horisondi“, on sõna otseses mõttes sissekodeeritud iga kehastunud
isiksuse Kathara Võresse ja DNA jäljendisse ja seal aktiivselt tegev. Isikliku avaldumisjäljendi
orgaanilise terviklikkuse taastamise protsessis aktiveeritakse järk-järgult inimese teise-aja
kehastustele vastavad uinuvad Partiki faasimise rütmid ja taasjoondatakse need Mahaara Kilbi
Kristosjäljendiga.

Partiki faasimise lülitusliinide jadade programmid kehastunud Kathara Keskustes avalduvad DNA
jäljendis DNA GENEETILISTE AJAKOODIDENA või Tulekoodidena. Mahaara Korra
taastamisega isikliku Kathara Võre tarvis aktiveeruvad DNA jäljendi 12 uinuvat tulekoodi aeglaselt,
kuid järjekindlalt Mahaara Kilbi Mahaara Hova Keha Voolu 11 -nda – 12-nda dimensiooni
sageduste kaudu. DNA Tulekoodide aktiveerumine põhjustab Pitsertähe Kristallpitsatite ja koljuristluu Kundalini pitsatite vabanemise Kathara Tasand-2 Kristallpitsatvõres, uinuvate Kundalini
energiate ja Merkaba Sõiduki faaside järjestikulise aktiveerumise, Hova Kehade sulandumise ja

teadliku teadveloleku kõrgemadimensiooniliste vaimsete aspektide kehastumise. Arvukate
ajavektorite ümberkodeerimine DNA jäljendis – paljudimensiooniline holograafiline
ümberkodeerimine – on järjestikuline TERVIKOLEMUSE TERVENDAMINE, mis saavutatakse
Mahaara ÜMBERKODEERIMISE PROTSESSI järjekindla rakendamisega ja mida soodustatakse
DNA jäljendi, Kundalini ja Merkaba Sõiduki aktiveerimise toetavate protsesside kaudu. Tasand-1
Kathara Tervendamine võtab kasutusele Mahaara ümberkodeerimise protsessi toimivad
mehaanikad.

Täiendatud: Creator

