
Metatron - Langenud 
Inglite kollektiiv 

 
Metatron on perekondliku kollektiivi nimi, mis kuulub 
suuremasse eeterlikku/mõtelisse entiteedi vormi. Entiteet 
on Ülestõusnud Meistrite - Adashi Adeptide 
teadvusekollektiivi esimene tasand kust kaob ära füüsiline 
eksistents. 
 
Metatroni kollektiiv langes ja kaotas oma algse Kryst 
koodiga krüpteerituse vastavalt füüsikaseadusel 
põhinevatele valikutele. Kui sa oled Ülestõusnud Meister ja 
saadad Ajamaatriksisse suurema hulga oma energiast, kui 
oleks loomulik, näiteks päästemissiooni jaoks, ja kui see 
päästetiim, mille sa välja saatsid, langeb, siis ta tõmbab 
kaasa kogu kollektiivi. 
 
Metatron on kollektiivne osa kehatust entiteedist - 
teadvusolemist, mille nimi on Giovanni. See teadvusolem 
omakorda on selle kollektiivi osa, mis lõi Kristos/Avatari 
rajajate rassid Tihedus 4-s. Need rassid, mis sai alguse 
Giovannist lõid selle Ajamaatriksi 950 miljardit aastat 
tagasi Tihedus 5-s, kust tuleb ka väljend 15-
dimensiooniline Ajamaatriks. Lihtsalt öeldes on Giovanni 
meie Ajamaatriksi projekti arhitekt. 

Elohimide gruppidele volitati Tähevärava 11 kontroll. Värav 
sulgus valel ajal ja tegi mehaanilise nihke, mis tõi nendele 
gruppidele kaasa nii geneetilise, šabloonipõhise kui ka 
teadvuse languse. Tihedus 4 trauma peegeldus alla kuni 
esimese Tiheduseni välja, mis viis kõik reaalsusväljad 1-11 
dimensioonides garantiini ja tekitaks paranormaalsete 
ajalõksude, karmaratastel tiirlemiste ja reinkarneerumiste 
anorgaanilisi nähtuseid. 



Elohimide languse tõttu hakkasid nad ohustama Tihedus 5 
Bra-ha-Rama rasse. Metatroni ja Giovanni entiteedid 
leppisid kokku, et nende rassid peavad saama endisele 
järjele, kuna sellises seisundis polnud nad peaaegu 
võimelised toimima vaba tahte alusel. 
 
Umbes 250 miljardit aastat tagasi (Maa aega arvestades) 
toimus Andromeeda galaktika (inimeste kodugalaktika) 
langus, mis tekitas Andromeeda galaktika sisse 
anorgaanilise moonutatud ja nihkes oleva Linnutee 
Galaktika musta augu energiat imeva Beast-süsteemi, 
millega kaasnes ka geneetiline ja füsioloogiline mutatsioon.  
 
Metatroni kollektiivil lubati luua Metatroni Silma/
Yhwh(Jahve) Silm (Sealt koorus hiljem välja Illuminaatide 
Kõike Nägeva Silma sümboolika), sammuti lõid nad 
ühesuunalise ühenduse kahe Ajamaatriksi vahele, mis on 
seotud planeediga või tähega Arimatzeus.  
 
See oli algselt mõeldud arengu kiirteeks, mis põhines 
teatud tingimustel. Kui tingimused oleks olnud edukalt 
täidetud, siis oleks seda teed kasutades kulunud neil 
vähem aega arenguks tagasi täielikku Ülestõusnud Meistri 
seisundisse ja sealt oleksid nad võinud edasi areneda ja 
jõuda tagasi oma Kryst koodil põhineva matemaatilise 
kodeeringu juurde. 

Selle asemel algas uus, osaliselt moonutatud teadvuse 
sissevool, milles üks Maatriks sai kokku teise Maatriksis 
oleva teiste süsteemide moonutatud teadvusega. Kogu see 
liikumine võttis kaasa langusesse Arimatzeuse planeedi 
Tihedus 4-s. (Langes ka meie planeet Maa Tihedus 4 
versioon ehk Maa kõrgeim Mina - Aramatena, millega tiris 
langusesse ka Gaia ja Tara vastavalt Tihedus 3-s ja 2-s). 
 
See lõi pineva olukorra Giovanni-Metatroni perekonna 
jaoks. Nad kaotasid mõned kaitsjad, kelle nad olid saatnud 
abistama ja nende teadvus püüti lõksu. Metatroni kollektiiv 



võttis vastu otsuse, et nad lähevad langusele vastu teatud 
kindlal viisil. Nende langenud osad oli veel elektroonses 
ühenduses kollektiiviga ja iga väiksemgi mõte, mis 
langenutele pähe tuli, jõudis kohale ka Ülestõusnud 
Meistrite kollektiivile. Meistrid hakkasid neid mõtteid üle 
võtma. Nende üks suuremaid ja ekslikumaid arusaamu oli 
arusaam süüst, mis on siiani viirusena leviv meie 
Ajamaatriksis. 
 
Metatroni entiteet ja Giovanni entiteet otsustasid 
süüdistada teisi Ülestõusnud Meistrite kollektiive oma 
langemises. Kollektiiv võttis vastu otsuse, et ta kasutab 
oma Esmase Loomise füüsika alaseid teadmisi ja võtab 
nende abil üle selle Ajamaatriksi (Seda kavatsesid teha 
algselt langenud osad ja ülejäänud püüdsid neid takistada).  
Kuniks langenud suutsid toituda millestki, millel on 
elujõudu tänu sidemele Allikaga, seni nad ei jõudnud 
sisemise plahvatuseni (molekulaarse tihenemiseni). 
 
Nad suutsid luua mooduse, kuidas viia energiat välja meie 
Ajamaatriksist ja fantoom-maatriksist oma uude kunstlikku 
Ajamaatriksisse. Kui need kaks Ajamaatriksit (meie oma ja 
fantoom) oleksid otsa saanud, oleksid need mõlemad 
läinud sisemise plahvatuse teed. Nad oleksid saanud 
mõned miljardid aastad arenguaega lisaks, kuid lõpuks 
oleksid nad ikkagi muutunud lagunevaks süsteemiks. Oma 
rassilise identiteedi mõttes, mida nad kandsid, oleksid nad 
kustunud. Nad oleksid läinud Allika juurde tagasi kui 
tähetolm, mis koosneb teadvuse tükikestest. See neile ei 
sobinud. 
 
Nad lõid kunstliku surnud valguse erilise matemaatilise 
sünteesi abil, tekitades täielikult polariseeritud valguse. 
Nende universumis on kõik kahepooluseline. 
 
Nende programmi järgi loodud metatroonilised kehad on 
väga huvitavad olevused. Nad teevad kaasa kõike seda, 
mida normaalsed elavad bioloogilised olendid. Lisaks 



võtavad nad šabloonist välja mõningaid osi, mis neil on 
puudu ja ühendavad jäljendis mõningaid osi omavahel 
kokku. Ei ole enam alles isegi mitte 30% algsest 
šabloonist, mis lubaks läbi teha bioloogilist taasloomist, et 
ühendada oma šablooni loomuliku Jumaliku Jäljendiga. See 
loob kokku anorgaanilise jubeduse, mida ei saa 
matemaatiliselt kirjeldada ja mis ei sobi kokku Kristose-
Avatarliku Jumaliku Jäljendi skalaarlainetega selles 
Ajamaatriksis ega üheski teises. 
 
Niisiis, otsustades olla surematud, otsustasid nad olla 
lõplikud, kuna surematus on sõltuv sellest, kui palju nad 
suudavad elavatest keskkondadest ja Maatriksi reaalsustest 
energiat välja imeda. 
 
Nad ei vastuta selle fakti eeest, et just nemad lõid selle 
seadusepilastuse, mida nad kutsuvad täna moonutatud 
“Üheseaduseks”. Nad määrasid oma saatuse metatroonilise 
moonutuse loomisega ja sellest punktist alates püüavad 
nad lihtsalt toituda kõigest, mis on saadaval. 
 
Nad on end ise loovateks jumalateks nimetanud. Oma 
langenud Maatriksis on nad üksikasjalikult välja töötanud 
tehnoloogia nimega Metslane - “The Beast” ja seda väga 
pika lineaarse aja jooksul. Piiblis viidatakse sellele elukale 
kui Metslasele kellel on seitse pead ja kümme sarve. 
 
Nad püüavad luua anorgaanilist tehnoloogiat, mis looks 
“Kunstlikku Igavese Elu Ülestõusmise” koopiat. Nad teevad 
seda oma tehisvalguse manipulatsioonide ja surnud tähe 
Merkaba mehaanikate abil, mis on muistse Atlantise 
"hukatuse õitsengu” ja “Surma teaduse” tuumaks. Nad 
töötavad moonutatud mateeria šablooni mehaanikatega, 
mis on pärit “Kunstliku Elu Puu”, “Kuldlõike”, “Fibonacci 
spiraali ja jada” ning teistest “Surma teaduse” alaliikide 
õpetustet. Kahjuks on Metatroni paradigmaga seotud ka 
kolm suuremat New Age’i liikumist, mis püüdlevad 
vaimsele arengule. 



Enne “hukatuse õitsengu” Surma teaduse tehnoloogiate 
jõudmist Maale olid need tehnoloogiad meie kohalikus 
universumis tuntud kui “Metatroonilise Surma teaduse 
õpetused”. Nad said nime selle kohaliku entiteedi kollektiivi 
järgi keda kutsuti “Metatroniks”. Metatron tegeles Surma 
teaduse toomisega meie kohalikku galaktikasse. 
 
Osa “hukatuse õitsengu” Surma teaduse tehnoloogiatest 
pärit moonutatud matemaatikast ja füüsikast lõi kasvamise 
valemi kunstlikuks lõplikuks eluks, mis hilisematel aegadel 
sai tuntuks kui “Kuldlõige” ning “Fibonacci spiraal ja jada”. 
Need mõlemad on “Kryst spiraali ja jada” orgaanilise 
igavese elu kasvumäära moonutused, mida on kirjeldanud 
GA-MCEO CDT-Plaadi õpetustes. 
 
CDT-Plaadi Kathara Võre/Puu sümboli moonutusi tunti 
Atlantise perioodi “Surma teaduses” Kunstliku Elu Puuna. 
Selle Kunstliku Elu Puu moonutatud sümboolse struktuuri 
väänatud matemaatilisi saladusi kasutades sai luua ajutisi, 
anorgaanilisi, lõpliku elueaga kunstlikke meteeria-,valgus- 
ja bioloogilisi struktuure, mis näivad püsivalt reaalsetena. 
Sellel Kunstlikul Puul on kujutatud 11 või 10 pitsatit/
energiakeskust, kaheteistkümne loomuliku “jõupunkti/
pitsati/energiakeskuse asemel, mis on elaval Kathara võrel. 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Selle “Kunstliku Elu Puu” sümboli moonutused tekkisid 
hilisema ajaloo jooksul. Need kannavad 7,8,9 ja 10-nda 
jõupunkti mutatsioone ja neist lähtuvalt mitmesuguseid 
põiki-pidiseid moonutatud võrejooni. Meil on seetõttu sassi 
löödud tšakrad, auraväljad ja ka meridiaanid (Axia-Tonaal 
liinid). 
 
Need hilisemad Kathara võre moonutused on Atlantise 
“Kunstliku Elupuu” loomise valemi tõlgendused. Neid on 
kohandanud erinevad Vabamüürlaste/Illuminaatide grupid, 
kes võistlesid “hukatuse õitsengu” loojate Vabamüürlaste 
ja “Päikeserüütlitega”. Väiksemad pahalased süüdistavad 
suuremaid pahalasi, kust arenes välja tunded nagu viha, 
süütunne, kättemaks ja reetmine. 
 
Kõik seesugused Kathara võre, matemaatiliste spiraalide ja 
jadade moonutused kujutavad endast püüdeid kasutada 
ebaloomulikku loomise valemit ,mis kaldub kõrvale 
igavesele Elavale-Hingavale Kosmosele iseloomulikest 
orgaanilistest struktuuridest ja Energia ja Teadvuse 
Loodusseadustest. Kahjuks on see iidne Atlantise 
“Hukatuse õitsengu” Metatrooniline Surma teadus igati 
“elus ja kõbus” ning domineeriv ingellik jõud kaasaegses 



New Age’i liikumises. 
 
 
 
 
Metatroni anorgaaniline assümmeetriline energiat imev 
Kuup “Kunstliku Eluseemne sees”. NET-Maa muteerunud 
võrgustiku võimendaja (Koostöös Kuu, Saturni ja planeet 
Nibiruga.)  
 
 



 
 
 
Kuidas see moonutatud Metatroni surma geomeetria kõik 
tekib?  
 
 

 

 
Musta Kuubi ja lahti võetud kuubi ehk anorgaanilise risti 
kultus planeet Maal:  



 
Täiendatud: Creator


