Vabaduseõpetused
Orgaaniline Maailmavaade
Lühidalt algtõdesid
Tere! Täname teid, et jõudsite koju "Freedom Teachings"
Vabaduseõpetuste juurde. Tervitame teid ja väljendame
selle lühikese algtõdede esitusega oma tänu, toetades
lugupidamisega teie vajadust hinnata kiiresti nendel
lehekülgedel esitatud abinõude ulatust, sügavust ja
tänapäevaga seotud isiklikku tähendust.
Soov mõista inimeste tegelikku olukorda ja selle olemust
on täitnud paljude hoolivate ja järelemõtlevate inimeste
südameid ning meeli nii kaua kui keegi suudab seda
mäletada, kuid peaaegu mingite praktiliste tulemusteta.
Soov mõista toimuva eesmärki on tänaseks meid
üleujutanud suure hulga erinevate paradigmadega, kiirete
ebapiisavate lahendustega ja "ringlevate tõdedega”. Kõik
need mitte ainult ei väida, et rahuldavad meie vajadust
mõista, miks meie maailm on selline nagu see on, vaid
annavad ka vahendeid, mille kaudu võib jõuda
käegakatsutava, rahumeelse ja avarduva
eneseväljenduseni. Raamat raamatu järel, töötuba töötoa
järel...ja siiani on nii paljud küsimused jäänud vastuseta
ning Elu paljudel põhialustel näib ikka veel olevat nii vähe
tähendust.
Tänane tegelikkus näitab, et idee, mille kohaselt inimesed
võivad märkimisväärselt muuta omaenese kogemuse
tingimusi, anda oma panuse üldise heaolu suurendamiseks,
kasvuks, harmooniaks ja loovuseks, on muutunud isegi
vähem teostatavaks, sedamööda kuidas meie maailm on
muutunud "tsiviliseeritumaks". Õppetükk, mille tänapäeva

inimesed on vaikimisi ära õppinud, viitab jõuetusele ja
fataalsusele. Kuid kõik need nii valdavad asjaolud on
lihtsalt peegeldus sellest, mida on mõeldud või õigeks
peetud, mida on usutud või millega nõustutud ja mida on
täpsete ja määravate põlisfaktide puudumisel paratamatult
oletatud. Elu ilmne mõttetus on pannud paljusid inimesi kas
ülistama "Jumalat", "Õpetajaid", Ingleid või "Tulnukaid"
inimese vabanemise ainsa mõistliku vahendina, või siis
neid vastavalt halvustama. Mõlemad teed toetavad kõigiti
lootust ja usku välise mõjuvõimu alternatiivsetesse
vormidesse, selle asemel et turgutada vaimse suutlikkuse,
armastava eneseväljenduse ja isikliku sõltumatuse
viimaseid jäänuseid.
See teadlikkus ja mure on Vabaduseõpetuste kontekstis ja
sisus põhiline, mis tähendab seda, et nüüd on olemas uus,
kuid samas kõige iidsem ja täiesti teistsugune väljavaade.
See on väljavaade, mis ei haara mitte ainult isikliku ja
planetaarse olukorra olemust, päritolu ja suundumust, vaid
pakub ka uudseid ja dünaamilisi võimalusi, andes
arusaamise sellest, kuidas toimivad suuremad arengulised
protsessid ja seda ennenägematu üksikasjalikkusega.
Inimkonna ja planeedi olukord peegeldab suurema draama
arengut, milles inimkond ja planeet mängivad asjasse
mittepühendatut ja mittevalitud osa. See on osa, mida võib
välja mängida ainult täielikus teadmatuses ja jätkuvas
jõuetuses või siis muutuvad meie osad dramaatiliselt
vastavalt sellele, millesse me tahame sellel ajal uskuda või
mille heaks töötada. See on selline aeg, kus kosmilise
evolutsiooni kasvavad pinged näivad kõiki kaasa haaravat
ja saavad kõikide jaoks silmnähtavaks. See on aeg, mida
on ette kuulutanud nii paljud iidsed prohvetid, nägijad ja
targad: 2012-2017/Kuldne Koidik/Uus Aeg/ Piibli ja Mayade
"Lõpuajad" - tähtsaim sündmus inimkonna ajaloos, mis
tänaseks on juba läbi saanud. Mida need ajad endaga
kaasa tõid ja kuhu nüüd edasi?
Küsige endalt, miks? Miks on meid sellest teadmisest
eemal hoitud? Mis on see, mida me teha suudaksime, kui

oleksime asjasse pühendatud? Kujutlegem hetkeks, mis
võiks juhtuda, kui suurem hulk inimesi tunneksid AllikaLoome tõelise kaasloova jõu mehhanisme? Mõelgem, mida
võiks siis saavutada, arvestades inimlikke piirangute ja
kannatuste muserdava küllusega ning selle lugematute
väljendustega, mis on saanud meie niinimetatud "arenenud
tsivilisatsiooni" juures igal sammul nii ilmseks?
Kas ei tähenda tõsiasi, et oleme praegu võimetud
mõjutama inimeksistentsi tingimusi seda kuna "keegi
kusagil" ei taha, et pääseksid mõjule meie eelistused
armastava headuse, võrdsustava suhtumise ja kaasloova
eneseväljenduse järele? Või peame me selle asemel
vastumeelselt tunnistama mõningaid inimesele
loomuomaseid nõrkusi, mis õigustavad meie madalust ja
sellest tulenevalt "pimeda usu" õpetuste omaksvõtmist,
laotades oma vaimse võimetuse "kurja Jumala" jalgade
ette? Kas me tunnistame seetõttu ka seda, et meie
püüdlustes "headuse" poole ja kauges lepitusvõimaluses
leevendada oma kannatusi on ainus võimalus töötada koos
vahendajatega, nagu inglid ja ülestõusnud meistrid, kes,
nagu meile on öeldud, kostavad meie eest, põhjendavad
meie juhtumit ja annavad meie tühisuse ja jõuetuse nimel
oma parima?
Kas ei ole selline "alistumine" kooskõlas kaelamääritud
haridusega ja meedia poolt kindlustatud mõttega, et oleme
lihtsalt ahvidest arenenud, nagu nii paljud “asjatundjad”
seda kinnitavad? Järeldused on täiesti ühemõttelised.
Sellised arvatavad arenguallikad või mis tahes teine
väljakujunenud variatsioon samal põhiteemal eeldab meie
nõusolekut, et kõigel, mis on loomariigist ja inimesest
kõrgemal, on tagatis. Seetõttu on inimpsüühika mõjutatud
ning kannab endas usku, et igasugune kõrgem elu on
iseenesestmõistetavalt ülem! Sel viisil, kas peibutiste või
pettustega on inimeste kahtlusi ja soove mingisugusegi
vaimse võimekuse järele rahustatud, kõrvale juhitud või
lihtsalt taga kiusatud kõikide aegade, nii muistsete kui

ennemuistsete aegade jooksul selliste lihtsate ja
silmnähtavalt mõjusate sepitsuste abil.
Vastused, mida Vabaduseõpetused pakuvad, ei eita
ilmtingimata vanu paradigmasid, vaid heidavad neile
väljakutse. Suurim kasu, mida Vabaduseõpetused pakuvad,
on ebatavalise teadmise and, mille abil on võimalik mõista
tegelikkuse mõningaid mõistatuslikke aspekte ning
taasavastada isikliku kogemuse ülevus. Väljakutsed
soodustavad kasvu, ning Vabaduseõpetused on tõeline
väljakutse. Nende järeldused on olemuslikult sügavad,
niivõrd sügavad, et võivad näida mõnikord uskumatutena,
liiga ulmelistena või väljamõeldistena kuigi kinnitame teile,
et need seda ei ole. Kui Vabaduseõpetustele läheneda
avatud meelega ja terava intuitsiooniga, võib sõnum olla
mõõtmatult valgustav ja järeldused täielikult
ümberkujundavad. Üldine väljakutse, millest siin räägime
on kehastunud võimalikes vastustes küsimustele nagu:
Mida me tegelikult teame oma päritolu, oma ajaloo, oma
eesmärgi, oma maailma kohta? Mida me tegelikult teame
looduse toimimise, Loome ülesehituse, teiste maailmade ja
eluvormide kohta, nende tähenduse ja suhete kohta
meiega, meie uinuvate võimete, meie planeedi ja meie
tuleviku kohta?
Vabaduseõpetused pakuvad teistsugust ja tähenduslikku
orgaanilist maailmavaadet neile, kes otsivad jätkuvalt
kaalukat ja veenvat arusaamist suuremast eesmärgist,
tõelisuse tähendusest, oma olemasolu põhjusest ning
määravate vastuste leidmist. Selle algusega hakkate te
mõistma uskumatult keerukat raamistikku, mille piires
inimene elab ja toimib, selles pakutavate arenguvõimaluste
loomuomast tõotust ja põhjapanevat taaskinnitust meie
ühise ühenduse kohta Püha Loomega. Vabaduseõpetused
on teatud viisil väga teaduslikud, kuid nad on teatud viisil
ka väga vaimsed. Vastupidi meie maailmas antavatele
õpetustele esindavad Vabaduseõpetused teaduse ja
kõrgvaimsuse vahelist loomulikku elusat sidet, esindades
ilmingut, mille kohta on meile õpetatud, et seda ei ole

olemas või, et see on kellegi tähtsusetu vaimufantaasia:
Tähelepanu saavad näiteks: Multi-dimensionaalsed
struktuurid/šabloonid, multi-dimensionaalsed eluvormid,
ennemuistne iidne ajalugu ning arengueesmärgid, mille
teadmise eesõigust ei ole meil kaua aega olnud.
Vabaduseõpetused ilmutavad ja seda väga suure
põhjalikkusega, teaduse ja vaimsuse vahelist seost,
energia ja teadvuse, valguse ja heli vahelisi suhteid, mis on
kogu Loome aluseks (Keylonta Teadus ja Kathara bioregenesis tervendus-tehnikad, KA-RA-YA-SA-TA-HA-LA
elusad Loome õpetused). See teadmine on
Vabaduseõpetustele loomuomase tegelikkuse struktuuri
aluseks. Selle raamistiku teadvustamisega/arusaamisega
võite mõista ka paljusid asju, mida teisiti mõista ei saa.
Maal toimunud muutuste tagapõhi peegeldab nähtavale
palju uut ja tähelepanu saavad teemad nagu - tulnukad/
kosmilised rassid, vaimne/autentne Mina, evolutsioonilise
olemasolu füüsika/reaalsusväljad, ajarännakud,
ülestõusmine/valgustumine, Jumal, religioonid, poliitika,
vandenõuteooriad, Inglid, Suurmeistrid ja Õpetajad. Meie
poolt pakutavate teadmiste and annab ka mõista miks
kanaldamine on ohtlik ja miks “kõrgem" ei ole alati
ilmtingimata parem. Üks tunnetatav tõeseeme ühendab
kõiki neid subjekte. See üks tõeseeme on sisemiseks
tõukejõuks inimolenditele, mis selgitab Universumi 15dimensioonilist struktuuri, annab meile võtme loomuomase
paljudimensioonilise anatoomia mõistmiseks ning kuidas
tulevikuinimesed võivad külastada Maad praegu ja kuidas
nad võivad kiiresti meelde tuletada seda, kuidas kasutada
neid vahendeid, et loomulikul viisil tegelda maise ja
spirituaaalse multi-dimensionaalse tegelikkusega/
reaalsusega.
Nende asjade mõistmine on see, mis teeb teid päriselt
vabaks, mitte oletused või paradigmad, mis ei õpeta teile
midagi teie tegeliku jõu, võimete või suutlikkuse kohta.
Kokkuvõtlike materjalide lühivalikuga, mis sellele
sissejuhatusele järgneb, võite te hakata avastama vägagi

detailset ülevaadet kriitilistest ajaloolistest sündmustest,
mis hõlmavad miljardeid aastaid. Maa teatud elanike, keda
tuntakse "Ingelinimestena" ja “Indigolastena" või ka
“Turaneusiamitena”, samuti paljude teiste mitteinimestest
kosmiliste rasside siinoleku/kohalolu missiooniosad ja
eesmärgid on paljudele magavatele-inimestele jäänud
mõistmatuks, tähtsusetuks või ebaoluliseks. Tahame me
seda või ei taha, me ei saa jätta kõrvale elu multidimensionaalse tegelikkuse olemust, sealseid protsesse ja
mehhaanikaid ning sammuti ka oma isikliku mitmedimensioonilise anatoomia olemuslikke ja tähendusrikkaid
aspekte. Need komponendid on mõned paljudest, mis on
olnud varjatud, unustatud ja alla surutud. Just sellise
silmnähtavalt dramaatilise ja teisalt valgustava avastuse
kaudu võib teha suurema isikliku avastuse. Nüüd on
võimalik ehitada sild ehtsate ja innukate, kuid
alainformeeritud vaimsete püüdluste ning vaimse
tähendusrikka tegelikkuse vahele. Nende põhiliste
paradigmanihete eriliseks tulemuseks on see, et teie
arusaamist Kõrgemast Minast, ligipääsu sellele ja sellega
kokkusulamist ärkveloleva teadlikkuse ja võimaliku
eneseväljenduse vahetu avardumise kaudu, on nüüd
võimalik arendada palju loomulikumalt, ohutumalt ja
põhjalikumalt kui seni nähtud/proovitud.
Tunnistame, et on olemas palju paradigmasid, mis
nõudlevad või lubavad varjatult samasugust isiklikku kasu/
tulu, ning me tunnustame täielikult igaühe õigust võtta
omaks need valikud, mis on neile meelepärased. Ma ei saa
teha muud kui rõhutada, et mis puutub tõelisi Indigolapsi,
siis ei ole teist teadaolevat allikat, mille info oleks nii
päevakajaliselt kasulik ja sügavalt asjassepuutuv kui seda
on Vabaduseõpetuste oma. Nende materjalide
sügavaletungivus, energeetiline signatuur ja jõud annab
võrreldamatu/hindamatu isikliku keskme/arusaama, mille
kaudu saab taasavastada selle kõike teadvel ja
tingimusteta Armastuse energia, mis on Alg-Teadvuse/
Jumala/Allikas puutumatu puhtus/seisulaine/mitte-

manifestatsioon. Selle tunnustamise ja mõistmisega saame
taaskogeda ligipääsu Allikale, mis seisneb üksikasjades,
sest armastus, mis tuleb Allikast, loob üksikasju. Sina,
mina, meie planeet, galaktika, Jumala Maailmad ja kõik
teadlikud eluvormid on üksikasjad, mille kaudu Allikas
kogeb iseennast. Just need detailsuse põhimõtted lubavad
meil sisemiselt teada Allikat ja osaleda Allika Sädemetena
kõikjal kogu Loome võrgustikes.
Need omavahel lahutamatult seotud faktid moodustavad
kogu olemasolu suurima tõe. Nende asjade teadmine on
meie igaühe sünniõigus. Just see teadlikkus, see jõud ja
püsivus märgivad Jumaliku Armastuse, Jumaliku Vastutuse
ja Jumaliku Teadlikkuse kõrgeimaid väärtusi. Need on
hoiakud/suhtumised/valikud, mis iseloomustavad kõige
orgaanilisemat/autentsemat vastukaja käimasolevale
planetaarsele ja sellest laiaulatuslikumale suurele
draamale. Ning just needsamad hoiakud moodustavad
alusšablooni tõelisele vaimsele küpsusele ja armastavale
heldusele. Suhtumised ja vastutused viivad meid
elusatesse kaasloova jõu Allika harmoonilistesse Jumala
maailmadesse. Teadlike esindajatena tajume aina
põhjapanevamalt meie ühist seotust Püha Loomega.
Muidugi võib igaüks meist oma parimate vaimsete
kavatsustega kinnitada vabatahte printsiibil kõike, mis
meile meeldib. Kuid tegelikult ei ole selles midagi
mõistmatut, et kui tahame luua midagi uut, paremat või
püsivamat ja tahame täiesti tõsiselt taaskinnitada oma
aktiivset ja teadlikku ühendust Allika-Loomega, siis peame
seadma eelduseks teadmise sellest, kuidas Jumalik olemus
töötab, nii et kõik meie olemuslikud küsimused oma
isikliku, teadliku ja informeeritud ligipääsu osas Loome
olemusele saaksid usaldusväärsed, rahuldavad ja õnnelikud
vastused.
Teiste sõnadega, kui me tegelikult ei mõista, kuidas Allikas
loob, kuidas loome struktuur töötab, kuidas oleme nende
protsessidega geneetiliselt seotud ja millised energeetilised

takistused võivad väänata meie parimaid kavatsusi, siis me
lihtsalt ei saa kogu oma siiruse ja püüdlikkuse juures
oodata, et võiksime Jumalikust suhtlusest ilmutada enda
jaoks midagi, millel oleks püsiv ja kestev tähendus.
Vabaduseõpetused selgitavad üksikasjalikult, et seos
teaduse ja vaimsuse vahel, suhted energia ja teadvuse,
valguse ja heli vahel on kogu Loome alus. Kui me ei mõista
Loome, iseenese, meie maailma ja teiste maailmade
põhimehaanikaid, ei saa me kuidagi loota, et suudame ise
palju midagi avaldada, rääkimata sellest, et luua midagi
kooskõlalist raamistikuga, milles loome avaldumise
protsessid väljenduvad.
Kui seda Esmaloome lihtsat tegelikkust ei mõisteta ega
austata, siis saab kõik, mida inimene loob, olla algse ja
nüüdki toimiva Loome eetika suhtes anorgaaniline (elutu)
ning osutub seetõttu mõnel tasandil ja mõnel ajahetkel
iseendale ja teistele kahjulikuks. Just niiviisi on tehtud ja
"hea" nimel tehakse jätkuvalt palju kurja/halba. Aga just
läbi nendesamade naiivse arusaamise prilliklaaside võib
paremini näha ja mõista piiranguid, mis on teatavatele
tänapäevastele anorgaanilistele vaadetele saanud
möödapääsmatult loomuomaseks.
Just nende asjade mõistmine teeb teid vabaks/teadlikuks/
mõistvaks/suure pildi hoomajaks, mitte oletused,
uskumused või paradigmad, mis ei õpeta teile midagi teie
tegeliku jõu, võimete ja võimalikkuste kohta ning mitte
midagi selle kohta, kes te tõeliselt olete, kust te tulete ja
miks olete täna just siin sellel planeedil ja sellel ajastul.
Võib julgelt öelda, et Vabaduseõpetused on selles suhtes
ainulaadsed - lihtsalt seepärast, et need küsimused on
esitatud kogu oma sügavuses ja terviklikkuses. Nii võime
me hakata mõistma oma ainelist tegelikkust avalduvana
üheaegselt aja-ruumi erinevatel tasanditel ja
koordinaatidel. Samuti seda, et mida tegelikult tähendab
oma kristallkeha tervendamine ja inimese DNA ahelate

aktiveerimine. Me hakkame mõistma, et igasugune
tähendusrikas seos enda nende aspektidega eeldab
teadlikku ühendust Allikast kiirgava algvalguse
jõuvooludega. Tegelikult on see üks kõige tähtsamatest
Pühadest võtmetest, ning on seetõttu olnud keelatud
teadmiste üks kõige keelatumatest osadest.
Vabaduseõpetused selgitavad raskusi, mis on seotud sellise
teadmise puudumisega nii ajaloolises kui ka anatoomilises
DNA jäljendis, näidates, et kuhjuv geneetiline taandareng
sissetungivate kosmiliste rasside või endapõhjustatud
mutatsioonide tõttu on vajutanud inimese arenguliste
väljavaadete osas tohutult suure vaimse piirangu. Selle
inimliku, planetaarse ja paljude teiste siia kuuluvate
isendite probleemi algus ulatub 950 miljardi aasta
tagustesse aegadesse. See haarab ajaloo isegi väljaspool
meie galaktikat ja universumit. Suur kosmiline draama ja
langus on ka vastavuses mõningate planeedil olevate
doktriinidega kus "Piibli langemine”, “Suur uputus”, “Fall of
Man” tegelikult aset leidis. "Langemine" on tegelikult
loomulike tagajärgedega seotud üksikasjalik ja jätkuv
arenguline protsess. See protsess on tekkinud Vaba Tahte
valikute sobimatust kasutamisest Loome mitmetel
tasanditel ja dimensioonidel, kust arenes välja kosmilise
mõõtmega Suur Karma, varjutades täiesti "Aadama ja
Eeva" loo. Vabaduseõpetused avaldavad sidusa aruande
neist ilmingutest, teatavate rasside koos-loodud tegudest
ja nende mõjust jätkuvas liikumises oleva Loome
tsüklilistele mehhanismidele, mis tahavad üha avarduda ja
püüelda kõrgemate väljendusvormide poole.
Küllastades tõelisuse Vaba Tahte väljendamise õigusega,
“riskis” Allikas kaudselt anorgaaniliste väljenduste
tagajärgedega, mis on kooskõlas orgaanilisele Jumalikule
plaanile. Nii tehes varustas Allikas oma loome tsükliliste
mehhanismidega, mille kaudu arenguline ja liigiline
tasakaal säiluks loomulikul ja puhtal Alg-Teadvuse Loome
põhiliste seaduste/eetika väljendustena. See eeldab, et
Allikas andis võimaluse ja lõi kriitilise massi anorgaanilise

energia tekkeks selles raamistikus, mis täitis valikulisi
kogemuslikke Universumeid, kuid samalajal hoides oma
puhast puutumatust orgaanilises Loome raamistikus endas.
Üldiseks lüliks kõikide isendite ja eluvormide vahel on
Algsete Eluvoolude ja struktuursete seisulainete/
alusšabloonide omavaheline kriitiline seos, mis ühendab ja
toetab kõikide eluvormide energeetilist ülesehitust. Kui
jäljendite seisundis on tasakaalutus anorgaaniliste
struktuuride ja energiate kasuks siis tekib läbi kuhjuvate
murenemiste/lõhenemiste ja kosmiliste murede tõeline
karma. Selle tekkimisel ei saa jäljendid ehk alusšabloonid
säilitada sageduste sissevoolu mis tekitab illusoorse
barjääri Alg-Teadvuse/Allika vahele. See viib planetaarse
eluvormi, looduse ja inimesed sellisesse seisundisse, kus
tekib tahest-tahtmata energia defitsiit ja anorgaaniline
toiduahel. Nagu ilmutavad Vabaduseõpetused, peitub
inimeste praeguses olukorras väga kurb tohutu iroonia,
naiivsus ja teadmatus, mis lähtub praeguse aja lahtirulluva
kosmilise arenguhüppe keskmest. See on nii seepärast, et
inimesed, ja eriti need inimesed, kes kannavad
Ingelinimese, Indigo DNA Silikaatmaatriksit või veel
sügavamate siseloome tasandite Emerald Sun DNA
plasmamaatriksit, kehastuvad ikka veel selles kosmilises
karmastsenaariumis tervendava jõuna. Ingelinimesed loodi
Hoolekandjate rassina (Guardian Alliance), et aidata kaasa
tervendamisele paljudel tasanditel ja otsesõnu
mittetagasipööratavas Täheaktivatsiooni Tsüklis (SAC), mis
on just see, mida 2012-2017 tipptsükli ajad tegelikult
tähendasid ja mille tagajärjed on olnud inimajaloo
määravamad.
Vastavalt Allika esindajate eelistustele ja nende geneetilise
koostise erilise olemuse ning kaasloomisvõimete tõttu on
Indigod ja nende laiendatud Ingelinimese rassiliinide
perekonnad kui ka Siseloome rassiliinide perekonnad olnud
põhiliseks tõkkeks rassidele, kes on eelistanud järgida
anorgaanilist inimkonda orjastavat tegevuskava. Sellest
tulenevalt, ravijarasside armastava süütuse tõttu, on neile

rassidele osaks saanud üha suurenev geneetiline
mutatsioon ja mõnikord täielik väljasuremine, mis on
tulenenud nende nurjunud tervendamiskatsete
läbikäimisest teiste rassidega paljude miljardite aastate
jooksul. Vabaduseõpetuste tehniline aspekt selgitab, kuidas
selline mutatsioon välja näeb, millega see sarnaneb ja
mida teha, et seda Püha olemuslikku tasandit tervendada
ning kuidas on see protsess lahutamatult seotud Maa
võrgustikega, Maal elavate eluvormidega ja teiste
võtmekohtadega universaalses struktuuris nagu on
Täheväravad ja Kristalltemplid.
Võib-olla mõistate nüüd Vabaduseõpetuste põhilist
käsitlusala veidike paremini, ning võite ka mõista, et
teatud sõnade kasutamine meie keelepruugis, nagu näiteks
"vaimne võimekus", "praktilisus", "hiilgus" ja "küpsus",
kannavad endas väga erilist ja samal ajal sügavalt ehtsat
tähendusevarjundit. Need omadused on tähtsad seoses
tööga, mis on suunatud meie eesmärgi täitmisele.
Käimasolevate suurte muutuste ajastu eeldab
keskendumist absoluutsele vajadusele taasjoondada oma
isiklike bioenergeetiliste väljade subatomaarsed elemendid
ja saavutada sellega DNA jäljendite orgaaniline seisund.
Samuti peaks saama tähelepanu meie multidimensionaalne anatoomia ja teiste võtmeelementide
märkimisväärne taastamine ja seeläbi ka planeet Maa
vastavate elementide taastamine. Ainult nii saame olla
midagi rohkemat kui lihtsalt sõltumatud “vaatlejad”, ning
see kõik tähendab Algse Elujõu Voolude üha intensiivsemat
vastuvõttu ja tunnetamist läbi Maa koore ja tuuma ja
Aurora Maa siseloome sagedustena läbi atmosfääri kihtide/
platvormide. Need kõrgsageduslikud energiad juhivad
eelseisva ja nüüd juba tagasipöördumatu arenguhüppe
muutuste mehhanisme.
"Indigolapsed" ja "Ingelinimesed" loodi eesmärgipäraselt
täpsete orgaaniliste võimetega abistajarass.
Tervendamisprotsesside kohaselt kehastasid nad endas
Algset Jumalikku plaani ja sellega seonduvat Algset Ühe

Seadust. Me jagame geneetilist vastutust, samuti teatavaid
kõrgeid kokkuleppeid ja lepinguid esindada miljoneid rasse
ja miljardeid eluvorme meie "saatuse poolt ettemääratud"
ja erilises asukohas siin nagu planeet Maa, aastast 2013
Aurora Maa. Koos Sisemise Maa Eieyanidega, koos Tihedus
5 Azuriitidega ja koos Aurora Maa Siseloome
Aquaferionitega kutsume teid lugupidamisega täpsemini
järele mõtlema selle üle, mida Vabaduseõpetused/Ühe
Seaduse õpetused/Kathara õpetused võivad anda.
Loodame, et leiate küllalt julgust astuda sammu
kaugemale sellest, mida te arvate end teadvat
Hoolekandjate sünniõiguse poole, mis teid ees ootab...
Me austame teie vaprust ja tervitame teid avatud
südamega!
(Vabaduseõpetusi tuntakse või neile viidatakse teiste
hulgas ka MCEO Õpetustena, ”Melchizedeki KlasterSmaragdorduna", Voyagers -Rändurid, Hoolekandjate
Alliansina (GA), Vabade Maailmade Dimensioonidevahelise
Assotsiatsioonina, Azuriitidena, Eieyanidena, Indigolastena,
Ühe Seadusena, Kathara Õpetuste/Tervendamisena,
Keylonta Teadusena, CDT plaatide ja Maharata tekstide
tõlgetena eel-iidsest-ennemuistsest ajaloost).
Täiendatud tõlketöö: Creator

