
Meie Universumi struktuur 
 
15-dimensioonilise Ajamaatriksi tutvustus  
 
 
Meie planeet Maa eksisteerib ühest arvukatest 15-
dimensioonilisteks Ajamaatriksiteks nimetatud 
energeetilistes struktuurides. Jumal/Allikas on loonud 
maatriksid Allika-Loome enda sees, kogemaks kõike, mida 
Jumal/Allikas tahab. Meie oleme loodud Jumal/Allika “näo” 
järgi, ning seetõttu oleme Jumal/Allika kaasloojad. Me 
loome oma mõtetega ning oleme tehtud täielikult Jumal/
Allika Teadlikust Armastuse Energiast. Kogu loodu on 
tehtud Jumal/Allika Teadlikust Armastuse Energiast ja 
kujundatud Jumal/Allika iseenda astmelise allatoomise 
protsessi kaudu teadliku energia suurtest ühikutest 
väikesteni. Seda Allika teadlikku Armastuse/Loomise 
Energia allatuleku avaldumise protsessi nimetatakse 
“Astmeliseks Loomeprotsessiks”. 
 
Jumal/Allikas toob iseennast allapoole mistahes avaldunud/
manifesteerunud vormi, reprodutseerides ja jaotades 
Teadlikku Armastuse Energiat osadeks, mis on eriliselt 
struktueeritud vastavuses Jumalikule plaanile/kavale. Iga 
Ajamaatriksi Jumaliku plaani struktuur koosneb viiest 
kolmeosalisest komplektist. Ajamaatriksi loomine läbi Allika 
astmelise allatulekuprotsessi/kaugenemisprotsessi leiab 
aset tänu Allika Teadliku Armastuse Energia “välja-
hingamisele ja “sisse-hingamisele”. 
 
Jumal/Allika need loovad hingused tekivad läbi ülipeenete 
eel-atomaarsete Partiki ehk eel-aine osakeste 
polariseerumisest ParikA’ks ehk antiosakeseks ja 
Paricum’iks ehk osakeseks. Teisisõnu eelmateeria 



polariseerumisega tekib antimateeria ja mateeria. 
Avaldumise ja ühinemise ehk eraldumise ja 
reprodutseerimise pidevat vaheldumist Partiki ühikutest 
PartikA’ks ja Paricum’iks nimetatakse Partiki Faasimiseks ja 
sellel põhineb multi-dimensiooniline nähtus, mida 
nimetatakse Jumalikuks Kolmainsuseks. Partiki Faasimise 
tulemuseks on teadvuse ühikute sisse- ja väljalülitumine 
ning grupeerudes moodustavad need lülitusjoonte jadasid 
mis tekitab illusoorse tajutava liikumise. Lülitusjoonte 
jadad ehitavad üles kõik loodu struktuurid, kõik eluvormid, 
sealhulgas ka selle, mida me võime oma Maa 
reaalsusväljas ehk hologrammis ära tunda prootonite, 
neutronite ja elektronidena. Partiki osakeste grupeerumisel 
tekib Partiki võrgustik, mis loob geomeetrilised Keylonite 
struktuurid ja mis omakorda loob Keylon Koodid. Need 
alusšabloonid hoiavad koos kogu manifestatsiooni ja 
kõikide reaalsusväljade nähtavaid materiaalseid ja 
nähtamatuid energeetilisi struktuure/eluvorme. 
 
 
 
 



                                Dimensioonid                                      
 
Keylonta Teadusest me teame, et Ajamaatriks on 15-nest 
dimensioonist koosnev struktuur ja iga osa sellest sisaldab 
Partiki Faasimist ehk lülitusjoonte jadasid, mis on selle osa 
jaoks unikaalsed. Ajamaatriksi kõrgematel dimensioonilistel 
tasanditel, näiteks dimensioonides 10, 11 ja 12 on 
lülitusjoonte jadad kõrgema ostsillatsiooni/sageduse ja 
madalama vibratsiooniga. Ajamaatriksi madalamates 
dimensioonides nagu seda on 1, 2 ja 3 on lülitusjoonte 
jadad madalama ostsillatsiooni/sageduse ja kõrgema 
vibratsiooniga. See tähendab, et dimensioonides 10,11 ja 
12 on Partiki Faasimine palju kiirem ja ainevormid 
väiksema tihedusega ning dimensioonides 1,2 ja 3 on 
Partiki Faasimine aeglasem ja ainevormid suurema 
tihedusega.  
 
Dimensioon on täis sagedusriba, mis koosneb korduvatest 
sisse ja välja lülituvatest Partiki osakestest. Erinevate 
reaalsuste ehk erinevatel dimensioonidel ja tihedustel 
asuvate reaalsusväljade sisse ja välja lülitumist on võimalik 
teatud seisundis ka tajuda ja näha. Hologramm mida meie 
näeme tundub meile vägagi stabiilne/reaalne/muutumatu, 
kuid tegelikult on iga reaalsuspilt pidevas muutumises 
põimudes teineteisest läbi, nano-mikro murdosa 
sekunditel, kuid enamjaolt nii, et me seda ise ei hooma.  
Dimensioonid on fikseeritud ja organiseeritud spetsiifilised 
teadlikest osakestest kristalliseerunud ja grupeerunud 
geomeetrilised energiavormid, mis koosnevad valguse ja 
heli kombineeritud Partiki osakestest. Valguse-Heli 
Teadlikke osakeste väljasid kutsutakse ka 
morfogeneetilisteks väljadeks või manifestatsiooni 
alusšabloonideks. Iga dimensioon koosneb ka 12-st alam-
dimensioonist ehk alam-sagedusribast, mis on ka 
spetsiifilised fikseeritud valguse-Heli vibratsioonid, kus 
toimub pidev osakeste sisse- ja välja lülitumine. Iga 
teadvel olev eluvorm saab kogeda multi-dimensionaalset 



liikumist läbi elektriliste sagedusvoo impulside, mis loob 
tunnetatava ja tajutava ruumilise holograafilise 
projektsiooni ehk reaalsusvälja. 
 
Iga dimensiooni taga on vibratsiooniline helitoon, baas-
värv, osakese level ja konkreetne chakra. Meie chakrad on 
otses seoses dimensionaalse skaalaga. Chakrate 
töömehanismid kontrollivad meie tajutavaid dimensioone.  
 

 
 
 
                                 Tihedused  
 
Igas 15-dimensioonilises struktuuris ehk Ajamaatriksis on 
viis kolmest erilisest dimensiooniosast koosnevat kogumit, 
mida nimetatakse Harmoonilisteks Universumiteks. Neid 
kolme-dimensioonilisi rühmitusi võib käsitleda ka kui 
Tajuplatvormidena või Tihedustena. Iga kolme-
dimensiooniline struktuur võimaldab kõikides Tihedustes 



tajuda kolme-dimensioonilist hologrammi ehk 
reaalsusvälja. Igas dimensioonis ja Tiheduses on Jumal/
Allikal või avaldunud eluvormi igal väljendusel omaenese 
tajutav tasand. 
Neid tasandeid või väljendumisi kutsutakse inimeste puhul 
järgnevalt:  
 
1) Kehastunu/Inkarneerunu - Dimensioonid 1,2 ja 3 - 
Tihedus 1. 
2) Hing - Dimensioonid 4,5 ja 6 - Tihedus 2. 

3) Ülemhing - Dimensioonid 7,8 ja 9 - Tihedus 3. 

4) Avatar/Christos - Dimensioonid 10,11 ja 12 - Tihedus 4. 

5) Rishi - Dimensioonid 13,14 ja 15 - Tihedus 5.  
 

 



Sarnaselt meile on ka planeet Maal omad väljendused igal 
Tihedustasandil ehk Harmoonilises Universumis. 
 
Tihedus 1 - Maa/Aurora Maa 

Tihedus 2 - Tara 

Tihedus 3 - Gaia 

Tihedus 4 - Aramatena 
 
Tihedus 5 - Eel-Mateeria mittefüüsilised plasmaväljad  
 
 
 

 
 
 



 
 
 
Enda igal tasandil igas Tiheduses on sellele iseloomulikud 
lülitusjoonte jadad ja sellest moodustuvad ainevormid, mis 
on igale Tihedusele ainuomased. Näiteks on ainevormid 
Esimeses Tiheduses peamiselt süsinikupõhised ning Teises 
Tiheduses süsiniku- ja ränipõhised. Kolmandas Tiheduses 
puhas-ränipõhised. Neljandas Tiheduses koosneb reaalsus 
peamiselt hüdroplasmilisest vedelvalgusest. Viies Tihedus 
ei sisalda teadvuseühikuid avaldunud ainena või “füüsiliste” 
bioloogiliste vormidena ning seetõttu nimetatakse neid 
reaalsusi termoplasmilisteks eelainest koosnevatest 
Algvalguse Jumala Väljadena. 
 
 

 
 
 



 
        Teadvuse holograafilised projektsioonid  
 
Jumal/Allika iseenda väljendamise protsess üha 
väiksemate ja väiksemate teadvusühikutena toimub 
selliselt, et kogu Loome leiab aset Jumal/Allika Enda sees 
samas ruumis ja samal ajal. Piiratud 3-dimensioonilises 
Tiheduses oleva olendi taju ja lineaarse aja ning ruumi 
tunnetamine tulenevad 3-dimensioonilise hologrammina 
tuntud nähtuse struktuurist ja toimimisest. Kuigi me 
kogeme inimestena kui Jumal/Allika väljendustena sageli, 
et oleme Jumal/Allikast eraldi, on see ainult hologrammi-
ilmingu tekitatud kogemuslik illusioon.  
 
Aeg ja ruum on samuti hologrammi tulemid ja võimaldavad 
teadvel olemusvormidel kogeda oma holograafilistes 
kogemustes liikumist ja lineaarsust. Kuigi absoluutselt 
rääkides on aeg-ruum illusioon, kogetakse loomisprotsessi, 
mille juurde kuulub aeg-ruum kogemine, Ajamaatriksi 
struktuuri piires tõelisena niikaua, kui isiklik teadvus on 
Ajamaatriksi süsteemis. Jumal/Allika algne kavatsus 
iseenda kogemisel oli võimaldada isiksustatud väljendumist 
ja teada ning kogeda iseennast vahetult nii looja kui 
loomena.  
 
Reaalsusvälja ühes 3-dimensioonilises (NB! kõrgus, pikkus 
ja sügavus ehk kolme mõõtmeline hologramm ei ole sama 
asi mis 3-dimensiooniline reaalsusväli) hologrammis kogev 
teadvus kogeb iseennast eraldatuna ülejäänud neljast 
Tihedusest ehk reaalsusväljast 15-dimensioonilises 
Ajamaatriksis kõikide Tiheduste vahel olevate eriliste 
energeetiliste struktuuride tõttu, mida nimetatakse 
Magnetilisteks Tõuketsoonideks ehk Tühjuse Tsoonideks või 
ka Tiheduste Lukkudeks. Nende tsoonide ülesandeks on 
eraldada erinevatel Tihedusetasanditel olevaid lülitusjoonte 
jadasid ja Teadvuseühikuid. Need Tõuketsoonid mängivad 
seetõttu väga tähtsat osa eraldatuseillusiooni loomisel 



erinevates Tihedustes asuvate teadvusetasandite vahel ja 
võimaldavad isikustatud kogemist ja Jumala/Allika isiklikku 
väljendamist kogu loomes. Bioloogilise Ülestõusu puhul 
oleme me suutelised soovi korral avama neid Magnetilisi 
Tõuketsoone, kogemaks üheaegselt teistel 
Tihedusetasanditel olevaid oma teisi teadlikke Minasid. 
Seda kirjeldatakse sageli ka Üksolemise seisundina. 
 
Lülitusjoonte jadad igas dimensioonis on sellele 
dimensioonile ainuomased ning Partiki Faasimisele neis 
lülitusjoonte jadades on omane nähtus, mida nimetatakse 
eriliseks Osakeste Spinni Pöörlemisnurgaks (ARPS - 
Angular Rotation of Particle Spin). Naaberdimensioonid on 
90 kraadise ARPS-i nihkega ja naabertihedused 45 kraadise 
ARPS-i nihkega. ARPS-i 90 kraadine erinevus Tiheduse 
kolme dimensioonikimbu vahel on võtmetähtsusega 3-
dimensioonilise hologrammi ja lineaarse ja ning ruumi 
illusioonide loomisel. Naabertiheduste erinevad ARPS-id, 
lisaks Magnetilistele Tõuketsoonidele tekitavad illusiooni, et 
Tihedused on üksteisest eraldatud, kuigi tegelikult on need 
samas ajas ja ruumis. Nende 3-dimensiooniliste 
hologrammide eksisteerimist samas ajas ja ruumis on tihti 
kirjeldatud Loome Sfääridena Sfääride sees. 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