Structura dimensională și tranziția Pământului (Ramshi, prin Wendy Kennedy)
Creat: Luni, 30 Iulie 2018 12:53 - Ultima actualizare: Duminică, 01 Decembrie 2019 13:24
Publicat: Luni, 30 Iulie 2018 12:53
Scris de George Acu @ Editura Proxima Mundi
Accesări: 18985

Ramshi, Maestru Genetician / Arhitect Universal din
dimensiunea a 12-a
Ramshi: Dorim să vă oferim o perspectivă galactică, pentru a vă ajuta să vedeți o
imagine mai amplă, ca să înțelegeți că sunteți pe punctul de a vă familiariza din nou
cu comunitatea galactică.
În primul rând, structura dimensională -cel puțin particularitățile dimensiunilor a
3-a, a 4-a și a 5-a-, iar apoi la ce vă puteți aștepta în anii următori.
După cum știți, dimensiunile sunt structurate într-o manieră asemănătoare cu scara
voastră muzicală. Există note disonante și note armonioase. Iar ele sunt exact așa
cum sună. Notele armonioase sunt intervale de frecvență unde are loc construcția,
iar notele disonante sunt folosite atunci când deconstruim materia. Vom face acest
lucru uneori (să deconstruim materia), atunci când începem să proiectăm sisteme.
Însă pentru a crea intervalele de frecvență ale dimensiunilor este utilizat sunetul.

Întrebare: Așadar, care este diferența dintre sunet și lumină, dacă totul este
frecvență și vibrație?
Ramshi: Diferența apare în gama de frecvențe. Din nou vă spunem să nu gândiți în
termeni ierarhici. Mai înalt nu înseamnă neapărat mai bun. De exemplu, lumina
utilizează o undă de frecvență mai înaltă (lungime de undă mai scurtă) pentru a se
propaga. Așa este percepută de simțuri, ca lumină. Sunetul utilizează o altă bandă
de frecvențe. Așa cum aveți materiale care în esență au aceleași elemente de
construcție, anumite circumstanțe le vor modifica starea, cum ar fi apa care se
transformă în gheață sau abur. Același lucru este valabil și pentru sunet. În anumite
condiții, el se „traduce” în lumină. Astfel, pentru a construi universuri utilizăm
sunetul.

Dimensiunea a 3-a
Ramshi: Dimensiunea a 3-a aparține materialității. Aparține densității, corpurilor
fizice, unde există un ciclu complet. Se bazează pe geometria cercului: un început și
un sfârșit, care, apropo, se află în același punct. Nu este percepută mereu ca o
dimensiune a dualității. Numai anumite sectoare au adăugat acest strat. Unele
sectoare se bucură de materialitate, dar, totuși, își amintesc conexiunile. Însă,
pentru moment, să ne concentrăm atenția la această galaxie plină de dualitate. În
dimensiunea a 3-a există unele limitări, cum ar fi deplasarea, deoarece există limite
până la care poate rezista corpul uman; există limite ale forțelor mareelor.
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Există iluzia timpului și structurii, formei și funcției. Dimensiunea a 3-a aparține
gândului liniar. Acesta este filtrul - o ocazie de a nu vedea toate punctele deodată.
El permite cuiva să vadă o perspectivă în profunzime, până la capătul său; începi
din nou ca să termini iarăși, în cadrul său. Datorită sinelui vostru multidimensional,
sunt adăugate straturi pentru a privi la fiecare experiență singulară, cu fiecare
variabilă, de la început la sfârșit. Tânjiți să aveți acea perspectivă deplină
(multidimensională). Este ceea ce sunteți. Numai că o puteți limita foarte mult.
Așadar, aceasta este dimensiunea a 3-a în câteva cuvinte. Sectorul vostru de
univers aparține dualității. Polaritate. Chiar zguduie lucrurile. Este posibil să vă aflați
în dimensiunea a 3-a și să vă amintiți alte dimensiuni, dar într-o măsură limitată,
pentru că a vă aminti ce înseamnă să fiți multidimensionali înseamnă că trebuie să
vă scoateți din joc. Face parte din experiența și dorința dimensiunii a 3-a, să puteți
privi în profunzime la o singură „perspectivă”. Altfel, demolează scopul (de a fi
tridimensionali).

Dimensiunea a 4-a
Ramshi: Dimensiunea a 4-a aparține schimbării fluide. Este o zonă de tranziție,
dacă doriți să spunem astfel. Atunci când cineva se scufundă în dimensiunile mai
dense (1-3), este nevoie de un timp pentru ca sinele fragmentat să se readapteze la
experiența multidimensională. Timpul și spațiul nu există așa cum doriți să existe.
Ele curg liber și sunt maleabile. Imaginați-vă că timpul este ca un semn de carte.
Puteți răsfoi cărțile și puteți reveni acolo unde ați rămas. Atât timpul, cât și spațiul
continuă să existe, doar că nu așa cum le percepeți în prezent.

Întrebare: Așadar, la ce ne putem aștepta pe măsură ce Pământul își ridică
vibrațiile?
Ramshi: La lucruri mărețe. Procesul va fi gradat, iar mulți dintre voi vă veți mișca
înainte și înapoi. Dat fiind că nu plecați definitiv și începeți o viață cu totul nouă, vor
exista dificultăți de a înțelege complet evenimentele care au avut loc. Va fi ca un vis
din care vă treziți. Și, ca să fim sinceri, ceea ce se va întâmpla d.p.d.v. emoțional va
fi o experiență cu totul nouă, deoarece nicio planetă plină de ființe conștiente nu a
mai făcut acest lucru vreodată. Vedem viitoruri probabile, dar ele sunt rescrise în
fiecare secundă.
Emoțiile pot fi experimentate doar în „acum”. Deși trecutul, prezentul și viitorul sunt
una, dacă mergem în viitor ca să vedem, este ca și cum vedem un film. Nu trăim
experiența. Numai momentul prezent are acest potențial. Arhiva emoțională este
prezentă. Este dificil pentru noi să ne acordăm la emoții, adică la experiența voastră
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emoțională. Desigur, o avem pe cea proprie, dar, atunci când vedem înregistrările
Pământului sau înregistrările akashice, este dificil să percepem emoțiile. La fel cum
urmăriți un film, din când în când povestea vă va aduce într-o stare emoțională de
empatie. Nu este chiar același lucru cu o experiență la prima mână. Dar este
suficient de apropiată pentru a ne oferi o noțiune a stării emoționale. Seamănă
foarte mult cu ea. De aceea nu există substituent pentru încarnare. Este diferența
dintre a privi și a face.
Așadar, dimensiunea a 4-a este tranzitorie. Nu este un loc în care mulți să stea prea
mult.

Întrebare: Oare fiecare dimensiune are o zonă tranzitorie?
Ramshi: Nu toate. În principal, cele care sunt mai joase, din cauza densității.
Tărâmurile de densitate mai ușoară nu au nevoie de așa ceva.

Dimensiunea a 5-a
Ramshi: Dimensiunea a 5-a este una fluidă, a corpurilor de lumină, a formei
cristaline. Acolo nu există corp fizic. Lecțiile dimensiunii a 5-a sunt armonicile,
rezonanța, a învăța să vă deplasați prin și să explorați spațiul fără să existe timp.
Există numai dorința și manifestarea imediată. Gând și proiecție fizică. Armonici =
armonie, rezonanța care coincide la anumite maxime. Este un experiment de
explorare a creativității și înțelegerii.

Vizualizarea timpului
Ramshi: Atunci când vedem timpul și liniile temporale, ne concentrăm energia și
gândul la un moment specific, acel „acum” pentru voi. Dar putem vedea, în timp ce
ne proiectăm lumina, trecutul și viitorul acelui „acum”. Dat fiind că momentul a fost
structurat dintr-o serie specifică de circumstanțe din trecut, rezultă o serie unică de
evenimente viitoare. Astfel creați realități probabile, și astfel le putem vedea noi. Ne
concentrăm atenția la versiunea „acum” a voastră care încearcă acum să se
conecteze cu noi, versiunea „acum” care are emoții și care își pune această serie de
întrebări. Așa facem atunci când vrem să privim la înregistrări sau la istorie. Vă
puteți imagina acest lucru ca o bandă de film cinematografic la care ne putem
concentra pe momentul „acum” și vedem pe film animația viitorului și trecutului. Nu
poate fi altfel, iar ele nu pot fi separate. Asta înseamnă atunci când spunem că ele
sunt un singur lucru.

Editura Proxima Mundi - www.proxima-mundi.ro

Structura dimensională și tranziția Pământului (Ramshi, prin Wendy Kennedy)
Creat: Luni, 30 Iulie 2018 12:53 - Ultima actualizare: Duminică, 01 Decembrie 2019 13:24
Publicat: Luni, 30 Iulie 2018 12:53
Scris de George Acu @ Editura Proxima Mundi
Accesări: 18985

Așadar, atunci când o ființă vrea să vă vadă DVD-ul, cum s-ar spune, din biblioteca
akashică, ea nu poate simți emoția, decât dacă urmărește momentul „acum”. Ar fi
ca și cum ați vedea filmul cu rapiditate, având un semn de la care ați început. Dacă
vedeți viitorul în timp ce cadrele se derulează cu rapiditate, înseamnă că aveți doar
o întrezărire. În realitate, nu simțiți și nu vă conectați emoțional. La fel este și
pentru noi și, în timp ce putem vedea ce s-a întâmplat -la fel cum voi vedeți un
film-, putem empatiza. Dar nu este exact același lucru ca și când am avea
experiența directă. De aceea este atât de special faptul de a vă putea încarna.
Putem privi oricât dorim, dar nu este același lucru cu a fi/a face. Viața este foarte
specială și prețioasă. Și nu ne place să vedem cum petreceți un moment în teamă,
când există atât de multe ocazii promițătoare care vă așteaptă. Teama este o
emoție foarte limitativă. Scăpați de ea. Veți descoperi că există emoții mult mai
incitante și mai împlinitoare. Pământul este unic datorită alcătuirii sale genetice -ne
referim la vegetație, faună, oceane și atmosferă-, încât gama de emoții este
imensă. Alte lumi nu sunt așa. Datorită diversității, numărul real de variabile,
potențialul pentru dualitate, pentru extreme polare este atât de mare, încât un
număr mare de emoții pot deveni experiențe. Alte sectoare care aparțin dualității
sunt mult mai limitate. Problemele și experiențele sunt limitate, astfel că tot așa
sunt și emoțiile.

Întrebare: Ce sunt emoțiile?
Ramshi: Viață, spus la modul simplu. Conexiunea voastră cu Sursa. Forța voastră
vitală. Intelectul reprezintă conexiunea cu corpul. Din nou dualitatea sectorului cu
două polarități. Credeți sau nu, există unele sectoare ale universului care au trei
polarități. Aceasta înseamnă că ființele de acolo pot alege să se manifeste liniar (să
experimenteze dualitatea) sau multidimensional (să fie conectate cu toate lucrurile)
la voință, iar aceasta este următoarea voastră etapă de pe drumul vostru de a
deveni multidimensionali. Vă veți mișca înainte și înapoi. Unii dintre voi sunteți în
curs de pregătire, astfel încât atunci când vor veni alții, îi veți ajuta să facă tranziția.
Al treilea punct se află într-un alt tărâm (în unul sau două tărâmuri). Nu în toate
tărâmurile, ca în cazul integrării depline în existența multidimensională.

Pământul din dimensiunile a 4-a și a 5-a
Întrebare: Cum va fi/arăta Pământul din dimensiunea a 4-a?
Ramshi: Vi se va părea destul de diferit, deoarece va fi pașnic și sănătos. Nu există
lipsuri și sentimentul dualității. Așadar, lucrurile pe care le asociați cu lipsurile
(boala, sărăcia, negativitatea) încetează să existe. Dat fiind că nu există limite,
abandonați noțiuni învechite. Nu va fi ușor la început. Pământul nu suportă lipsuri în
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acea dimensiune. Așadar, gândurile la aceasta sunt dificil de reconciliat. Va fi dificil
să înțelegeți pe deplin de unde vine acel sentiment. Astfel că vindecarea va fi
extrem de importantă. Veți face multă procesare a porțiunii dense a vieții voastre
(dimensiunea a 3-a) și veți învăța despre corpul energetic.

Întrebare: Ce se va întâmpla cu cei care nu își ridică vibrațiile?
Ramshi: Vă veți aminti de ei și încă veți mai simți o conexiune cu ei, dar nu veți
plânge pentru ei, așa cum ați fi făcut în dimensiunea a 3-a, deoarece înțelegeți
lucrurile dintr-o perspectivă multidimensională. Dar vor exista evenimente care vor
separa, pentru a ajuta ființele să se hotărască ce cale vor să aleagă. Ele pot să
aleagă o cale a iluminării sau se pot reîncarna pe o altă planetă. Pământul va înceta
să existe în dimensiunea a 3-a. La fel cum voi alegeți, la fel a ales/va alege și
Pământul. Planetele se află în mai multe dimensiuni, dar ele aleg să ducă la bun
sfârșit lecții și încetează să ocupe anumite puncte în spațiul dimensional. La fel ca
mine. Nu mă mai încarnez sub formă de ființe umane. Dar Pământul va rămâne în
dimensiunile de la a 4-a la a 12-a. Se va alătura celorlalte planete din sistemul
vostru solar, pe care nu le mai vedeți.
În toate dimensiunile, timpul există sub formă de markeri. Timpul nu este
întotdeauna liniar. Toată experiența este codată, astfel încât să poată fi catalogată
și stocată în biblioteci. Este tipul nostru de sistem zecimal Dewey*. Multe cărți bune
de citit. Încă veți mai avea percepția încetinită a timpului liniar, astfel că da, veți
rămâne în dimensiunea a 4-a timp de circa 80 de ani de-ai voștri. Dar va avea loc
un alt salt conștient în dimensiunea a 5-a, și toți locuitorii Pământului or să valorifice
conștiința de a schimba. Aceasta înseamnă că prin dorință, voință și gând
concentrat vă veți folosi imaginația și veți ridica vibrația Pământului. Îl veți ajuta în
mod conștient, în condițiile în care de data aceasta planeta face toată munca, în
timp ce cea mai mare parte din omenire este inconștientă.
Așadar, odată cu saltul în dimensiunea a 5-a, va veni o vreme de eliberare deplină
de gândirea liniară, spre o perspectivă multidimensională deplină a realității. Iar în
acest context urmează călătorii mărețe și explorarea galaxiei. A 5-a este o
dimensiune a stăpânirii salturilor interdimensionale și armonice. Se poate intra în
plaje de frecvențe înalte, dar nu acolo se concentrează atenția voastră, astfel că nu
veți rămâne acolo. Va fi la fel ca un grup de școlari care fac o excursie la capitoliul
local ca să învețe despre guvernul actual, dar care se întoarce la școală pentru a
aprofunda și a face și alte studii. Veți învăța despre integritatea liniilor temporale și
a structurilor dimensionale. Veți ajunge să vă jucați cu aceste lucruri. Să vă
deplasați prin timp și să explorați. Așadar, aceasta este o explicație foarte succintă
a dimensiunii a 5-a.
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Întrebare: Dar viața de zi cu zi? Cum este aceasta?
Ramshi: Asemănătoare. Veți continua să aveți prieteni împreună cu care să vă
jucați și să explorați. Familia voastră continuă să existe. Este ceva unic, datorită
acestui salt conștient. Pe măsură ce ne apropiem de aceste timpuri, vom încerca să
explicăm mai în detaliu, pe măsură ce veți dobândi capacitatea de a înțelege aceste
concepte noi. Deocamdată, ele vă depășesc complet.
* Sistemul zecimal Dewey este un sistem de catalogare bibliografică al cărui
proprietar și inventator a fost Melvil Dewey. Folosit prima dată în anul 1876, de
către Dewey însuși, a fost ulterior masiv modificat, extins și revizuit. Între 1876 și
ziua de azi a trecut prin 22 de revizuiri (ediții sau variante) majore, dintre care
ultima a fost în 2003. Acest sistem de clasificare organizează și clasifică cărțile pe
rafturile unei biblioteci într-un mod specific și într-o ordine repetabilă care ușurează
considerabil identificarea, găsirea și plasarea ulterioară a oricărei cărți.
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