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NB! (Ajalooline Kokkuvõte 1 on kirjutatud/tõlgitud speaker-1 Ashayana Dean’i poolt aastal 2010, 
mistõttu on teatud sündmused juba ära olnud ja võimalikud tuleviku ajaliinid/arenguteed 

lukustunud. 2012 aasta Lõpp 2013 algus viis meid orgaanilise Aurora Maa Siseloome ajaliinidele, 
mis rullib ennast NET Madalama Maa reaalsusväljast ja Linnutee Galaktikast välja. Anorgaaniliste 
Anunnakide Vanem-Illuminaatide Ühe Maailmakorra Valitsemise arengukava ei jõudnud õigel ajal 

oma haripunktini ning nende suurte kosmiliste muutustega lõigati ära Vanem-Illuminaatide 
perekondade ühendused Illuminaadi-inimeste Magavate lastega. See annab Ingelinimeste 

Teemantpäikese DNA aktiveerimiseks suurema ja kiirema potentsiaali bio-regeneesiks ja karmaliste 
mustrite tervendamiseks). 

 
 

MCEO Õpetuste ajalooline päritolu 
A’sha Deane 

 

Sisaldab: MCEO Õpetused & CDT Plaatide tõlked, ajaloolised maailmareligioonid, nüüdisaegsed 
maailmareligioonid; teadus, vaimsus, evolutsioon ja Ankurtemplid. Inimkonna Pime Ajastu — 
Kadunud Tsivilisatsioon, Unustatud Ajalugu, Täheväravad ja DNA, NET- “Ülemine & Alumine Maa,” 
Toroidlõhe, Võrdpäevasuse Pretsessioon & Vale-Yugad ning 2012 Alfa-Omega Joondumine; 
nüüdisaegne MCEO nägemus; nüüdisaegsed CDT Plaatide tõlked, praegune Maa draama & 6520 
tuleviku aasta Vastuvõtujaamad.


MCEO Õpetused & CDT Plaadid 

MCEO õpetused ei pärine Maalt. Need õpetused esindavad arenenud spirituaal-teaduse teadmisi 
ja pika ajaloo ülestähendusi, mida on tõlgitud mitmel kujul, mitmetel aegadel ja mitmetes 
kohtades nii meie 15-dimensioonilises universumis kui väljaspool seda. MCEO õpetustes esitatud 
teadmise ja ajaloo ülestähendused esindavad sisekaemuse, toimunu mõistmise ja ettenägevuse 
andi, mille on esmakordselt kirja pannud rohkem kui 950 miljardit aastat tagasi Vanemrassid meie 
universumist ja kaugemalt, kes olid arenenud kehastama MCEO õpetustes ilmutatud "Igavesse 
Ellu Ülestõusmise" tegelikkust. MCEO õpetused toodi Maale ennemuistse ajaloo mitmetel 
erinevatel perioodidel alates esimestest elukorraldustest ja seemendamistest 25 miljonit aastat 
tagasi, ning seejärel need hävisid erinevate ajaloo vältel toiminud sõdadega.


Ennemuistse ajaloo hilisemal perioodil tõid MCEO õpetused oma Vanemate Nõukogude ehk 
Aquareion-Adashi Meistrite Kristalljõe Nõukogude järelvalvel uuesti Maale 
dimensioonidevahelised rassid, keda tuntakse Hoolekandjate Liidu - Melchizedeki Klastri 
Smaragdorduna (GA-MCEO Guardian Alliance–Melchizedek Cloister Emerald Order). MCEO 
õpetused toodi Maale tagasi kingitusena arenevale inimkonnale. Üksikasjalikke ülevaateid MCEO 
kollektiivist võib leida Voyagers' (Rändurid) raamatutest. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(autor Ashayana Dean, Granite Publishing 1999-2001) 
 
Ülevaateid Adashi Meistritest (Adashi Adepts) võib leida mitmetest MCEO Vabaduseõpetuste 
(Freedom Teachings®) töötubadest. GA-MCEO ja Adashi Meistrid on teeninud mitmeid ajastuid 
meie 15-dimensioonilise universumi ja kaugemate universumite Hoolekandjatena. Maa kõige 
hilisemad ennemuistsed ajaloolised ülestähendused pärinevad 12 CDT Hõbesalvestisplaadi 
Kogudest, mis anti Maa iidsetele Urtite inimrassidele üle MCEO Eestkostjate Azuriitrassi poolt 
Atlantise perioodil 246 000 aastat eKr. osana Smaragdlepingu Koosarengu Kokkuleppest. Saades 
CDT plaadid, tegid Urtited algupärased kirjalikud tõlked, luues 590ne köitelised Maharata tekstid. 
Osalisi Maharata tekstide/CDT Plaatide tõlkeid tehti hiljem mitmetel aegadel mitmetes Maa 
kultuurides, viimase osalise tõlkega alustati aastal 10 eKr nn. "Kristuse perioodil" (12 eKr - 27 
pKr). CDT Plaatide ajalugu on üksikasjalikult kirjeldatud Voyagers 1 Köite 2. väljaande alguses. 
Hoolekandjate inimkonna arenguga seotuse detailne ajalugu on antud Voyagers 2 Köite 2. 
väljaandes.


CDT Plaatide tõlkimise ajalooline meetod 

CDT Plaatide/Maharata Tekstide esimestest tõlgetest 246 000 eKr. möödunud aja jooksul on Maal 
toimunud nii kliimamuutusi kui inimestevahelisi sõdasid. Nende sündmuste kordumiste tõttu 
võtsid Azuriidid 208 216 eKr Maharata Tekstide raamatud ja 12-st CDT Plaadist 10 tagasi hoiule 
MCEO järelevalve alla. Üks puuduvast kahest CDT Plaadist saadi aastal 1600 tagasi ja anti MCEO 
järelevalve alla, teine ja viimane CDT Plaat saadi tagasi 1999 aasta novembris. Ennemuistsel ajal, 
olles taganud Maharata Tekstide ja 12-st 10 CDT Plaadi kaitstuse, koostasid GA-MCEO ja 
Kristalljõe Adashi Meistrid rea protokolle, kuidas anda MCEO CDT Plaadid ja Maharata Tekstide 
õpetused olulistel aegadel kaugtõlgete kaudu Maale tagasi, jättes tagasivõetud CDT Plaadid/
Maharata Tekstid kaitstuna hoiule, kuni need võib kunagi tulevikus ohutult tagastada.


Protokollid, mille järgi Hoolekandjad on aegade jooksul korraldanud inimajaloo erinevatel 
perioodidel CDT Plaatide/Maharata Tekstide kaugtõlkeid, sisaldavad 3-liikmelise MCEO 
Kõneisikute grupi määramist teatavatel perioodidel Maa inimeste hulgast - iga 3-liikmeline MCEO 
Kõneisikute grupp töötab vahetult koos GA-MCEO Hoolekandjatega, toomaks läbi CDT Plaatide/
Maharata Tekstide kaugtõlkeid neile vastavasse perioodi. Alates 208 216 eKr on korraldatud 
arvukaid CDT Plaatide/Maharata Tekstide osalisi tõlkeid, sealhulgas hiljutisemad jõupingutused 
22 340, 2040 ja 10 eKr. Muistse ajaloo hilisematel perioodidel on MCEO 3-liikmelised Kõneisikute 
grupid ja CDT Plaatide osalised tõlked ilmunud Hindi, Heebrea, Hiina, Tiibeti, Aafrika, Egiptuse, 
Maiade, Inkade, Kelti-Druiidide ja mõnedes teistes kultuurides.


Meetodi, millega MCEO Kõneisikud saavad CDT Plaatide kaugtõlkimise oskuse, omandamisega 
alustatakse varakult. Õppimise ajal on vähemalt ühel kolmest määratud Kõneisikust väga varasest 
lapseeast alates korduvad, otsesed füüsilised kontaktkohtumised GA-MCEO liikmetega. Igal 
perioodil, mil CDT/Maharata Tekstide tõlkeid tehakse, on GA-MCEO teadlik "potentsiaalsete 
Kõneisikute" isiksustest enne, kui need tulevad Maal füüsilisse kehastusse, ning jälgib neid 
füüsilise eostamise hetkest alates. Nende 3 MCEO Kõneisiku kohalemääramised otsustatakse 
enne eostamist, sealjuures määratakse igale Kõneisikule lisaks 2 "otsest varumeest" - ning 
mõnikord veel mõned "teiselaine varumeestena" - juhuks, kui kohalemääratud Kõneisik ei saa 



oma volitusi täita. Igal perioodil kehastub paljuliikmeline "ühiskond", kelle DNA-s on erilised 
uinuvad paigutused. Aktiveerituna avavad need paigutused närvivõrgustikes erilised 
elektromagnetilised läbipääsud, lubades nende kandjatel võtta otse GA-MCEO-lt vastu kaitstud, 
elektrooniliselt kodeeritud andmevooge. Aja jooksul, DNA uinuva kodeeringu aktiveerudes, saavad 
inimesed üha rohkem suutelisteks GA-MCEO andmevooga ülekantud infot bioloogiliselt vastu 
võtma ja neuroloogiliselt tõlkima, mis võimaldab neil välja arendada selge, teadliku ja kaitstud 
dimensioonidevahelise suhtluse GA-MCEOga. Seda kodeeritud dimensioonidevahelist 
elektroonilist andmevoogu nimetatakse Keylonta Suhtluseks.


Keylonta Suhtlus ei ole sama protsess, mida tänapäeval üldiselt tuntakse kanaldamisena või 
teadliku meediumlusena. Kanaldamine on protsess, kus kehatu isendi või kollektiivi vaimne 
olemus siseneb ajutiselt (või mõnikord alaliselt) kehastunud inimese füüsilisse kehasse, 
bioenergeetilisse välja ja teadvusesse, selleks et suhelda inimmaailmaga. GA-MCEO ja Adashi 
Meistrid ei kasuta kanaldamist, sest see kahjustab väga tihti inimese DNA-d, mis võib inimese 
bioloogilist ja vaimset arengut tõsiselt häirida ja kahjustada, seetõttu peetakse kanaldamist 
ohtlikuks. Mitmetel juhtudel võivad nii kanaldamine kui transs-meediumlus (mitteteadlik 
kanaldamine) viia samuti ajutise või püsiva isiksuse väljatõrjumiseni ehk seestumiseni. Seetõttu 
peavad GA-MCEO ja Adashi Meistrid kanaldamist ja transs-meediumlust läbinisti ohtlikuks ja 
kosmilise eetikaseaduse kohaselt keelatuks tegevuseks.


Kuna Keylonta Suhtluse elektrooniline andmevoog ei kahjusta inimese DNA-d ning ei sekku ega 
tungi inimese bioloogiasse ja bioenergeetilisse välja - siis on see Hoolekandjate kollektiivide valik. 
Kõikidel inimestel on loomulik geneetiline võime haakuda mingil määral Keylonta Suhtlusega, 
samuti on nad agressiivsete dimensioonidevaheliste läbikäimiste suhtes geneetiliselt haavatavad. 
Dimensioonidevaheline suhtlus on kõikide inimeste loomulik võime ja sünniõigus, aga see on 
anne, mis vajab oskuslikku rakendamist, kui seda tahetakse ohutult arendada. (Rohkem üksikasju 
Keylonta Suhtluse protsessi ja dünaamika, samuti infot dimensioonidevahelise suhtluse ohutuse 
kohta võib leida Voyagers raamatutest).


Kuigi kõikidel inimestel on sünnipärane bioloogiline ja vaimne vastuvõtlikkus 
dimensioonidevahelisele läbikäimisele ja Keylonta Suhtluse elektroonilisele andmevoole, ei kanna 
kõik inimesed MCEO Kõneisiku lepingulisi kohustusi. Eostamise ajal saavad MCEO Kõneisiku 
lepingut omavad inimesed otse GA-MCEO-lt DNA täiendava uinuva kodeeringu, mille 
aktiveerimiseks on vaja GA-MCEO vahetut sekkumist. Varases lapsepõlves ja noorukieas algatab 
GA-MCEO korduvaid füüsilisi kontaktkohtumisi Kõneisiku või Kõneisikutega, kes hakkavad 
täiskasvanuna tegelema CDT Plaatide kaugtõlkimisega. Nende kontaktkohtumiste kaudu hakkab 
GA-MCEO aktiveerima DNA erilist uinuvat kodeeringut, mis täielikult aktiveerituna võimaldab 
Keylonta andmevool jõuda CDT Plaatidelt otse kaugtõlkijani ja tagab otsese "elava" andmevoo 
GA-MCEO ja Adashi Meistrite esindajatega. Keylonta Suhtluse elektrooniline andmevoog on olnud 
meetodiks, mille kaudu GA-MCEO on korraldanud CDT Plaatide kaugtõlkeid kogu Maa ajaloo 
vältel, ning sedasama kaugtõlke meetodit kasutatakse ka tänapäeval.


CDT Plaadid ja ajaloolised maailmareligioonid 

CDT-Plaatide/Maharata Tekstide tõlked 246 000 eKr sisaldasid algupäraseid mitmedimensioonilisi 
vaimuteaduse Ülestõusmise Õpetusi, millest järkjärgult tekkisid (taandarenesid) Muistse Maa 12 
Algupärast Religiooni ja lõpuks kõik järgnevad killustunud religioonid. Seetõttu esindavad CDT 
Plaadid ja Maharata Tekstid ühist allikat, millest on välja kasvanud kõik endisaegsed ja praegused 
religioossed doktriinid ning varasemad teaduspüüdlused. Algupärased 12 iidset Maa religiooni ei 
olnud algul võistlevad ja vastuolulised doktriinid, vaid esindasid pigem üksteist täiendavaid 
vaateid, mida õpetati kõigepealt Suulistes Tõlgetes, kui MCEO Hoolekandjad olid sisse seadnud 
CDT Plaatide kaugtõlke protokollid seoses oma 208 216 eKr. nõudega tagastada 10 CDT Plaati 
12-st. Suulised tõlked tehti CDT Plaatide/Maharata Tekstide õpetuste jaotamisega 12-ks 
vastavaks valdkonnaks, mida kutsuti Leegionideks. Iga Leegion sisaldas 12-nest CDT Plaadi 
Hõbekettast ühe ketta suulist tõlget. 12 CDT Plaadi Suuliste Leegionide täielikku kogu tunti 
KRYSTHL-A 12 Leegionina. Sõna KRYSTHL-A tuletati 7-st Pühast Helist, mis esindavad Esimesi 
Kuuldavaid Tuumloome Helitoone meie 15-dimensioonilises universumis. Tuumloome 7 Püha 
Helitooni on Ka, Ra, Ya, Sa, Ta, Ha, La. Ennemuistset sõna Kryst-hl-a kasutati, viitamaks 12 CDT 
Plaadi Suuliste Leegionide täiskogule. MCEO CDT Plaatide salvestistes tuntakse Maa esialgseid 
inimrasse Ingelinimeste pärilusliinina. 12 CDT Plaadi Suulistest Leegionidest usaldati üks igaühele 



12-st esialgsest Maa Ingelinimeste rassiliinidest, keda koosvõetuna tuntakse 12-ne Inimhõimuna. 
(Üksikasjalikku infot Ingelinimeste 12-ne Hõimu pärilusliini kohta võib leida Voyagers 2 köite 2-st 
väljaandest). Iga Hõim kaitses ja hoidis Suulise Traditsioonina alal teadmist ning ajalugu, mis oli 
jäädvustatud vastavas CDT Plaatide Suulises Leegionis. Igaüks CDT Plaatide Suulisest Leegionist 
oli MCEO Kõneisikute kolmeliikmelise grupi poolt kaugtõlgitud. Grupi iga liige kuulus Hõimu, 
millele see CDT Plaat vastas, ning Maal oli mistahes ajal tegev ainult üks kolmeliikmeline 
Kõneisikute grupp.


CDT Plaatide Suuliste Leegionide kaugtõlked toodi järjestikulises korrastatuses Maale aja jooksul 
tagasi, alustades CDT Plaat-1 õpetustega. Iga Suuline Leegion toodi Ingelinimeste kultuuri 
erinevatel perioodidel, aitamaks järkjärguliselt kaasa inimühiskonna edenevale arengule. 2 
puuduva ketta ajaloolised tõlked tehti Maharata Tekstidest GA-MCEO Keylonta Suhtluse kaudu. 
Erinevatel ajalooperioodidel said 12 Inimhõimu ise tuntuks Krysthl-a 12 Leegionina. CDT Plaatide 
12-ne Leegioni hilisemates ajaloolistes eksitõlgetes sõna Krysthl-a killustus ja eristus sõnadeks 
Kryst (saades hiljem sõnaks Kristus) ja HL-a (saades hiljem sõnaks Allah). See oli 12 Hõimu 
Esimene Jagunemine, ning sellest killunesid ja taandarenesid hiljem nii rahvad kui Suuline 
Traditsioon.


Ajaloo erinevate perioodide jooksul, mis järgnesid CDT Plaatide Suuliste Tõlgete KRYSTHL-A 12-
ne Leegioni tekkele, korraldati osa algsest 12-st Suulisest Leegionist ümber ehk re-leegion-
iseeriti, et luua CDT Plaatide osalisi kirjalikke tõlkeid, mis ilmusid mitmetes varastes keeltes ja 
dialektides. Esimesed kirjalikud tõlked, mis 12-st Suulisest Leegionist tehti, said tuntuks kui 
Algsed 12 Ingelinimeste Maa Re-Leegioni. See sõna tõlgiti hiljem kindlate perioodide kultuuride 
keeltes ja dialektides “Religioonidena". CDT Plaatide kirjalike osatõlgete õpetused - mis tekkisid 
12 Leegioni Suulistest Tõlgetest ja said Ennemuistse Maa Algseteks 12-neks Re-Leegioniks - olid 
esialgu omaette unikaalsed, kuid üksteist täiendavad ja kokkulangevad, sest tunnustati nende 
pärinevust CDT Plaatide ühisest allikast. Just nendest ennemuistse aja õpetustest tekkisid kõik 
järgnevad ajaloolised killustunud religioonid. Aja jooksul ja Illuminaatide rasside (kes omasid 
hübriidseid Ingelinimeste pluss mitmete Sissetungijate-tulnukate geneetilisi liine) korraldatud 
ajalooga tahtlike manipuleerimiste tulemusel moonutati Ennemuistse Maa Ingelinimeste 12 Algse 
Religiooni esialgseid üksteist täiendavaid vaateid ja õpetusi üha rohkem, ning need muutusid 
võistlevateks ja vastuolulisteks doktriinideks ning massikontrolli dogmadeks. (Rohkem infot iidsete 
maapäritolu Ingelinimeste ja Illuminaatide-inimeste kultuuride ajalooliste ja praegusaegsete 
suhete, samuti Darwinismi propageeritud "varase inimese" hübriidisendite tekkimise kohta võib 
leida Voyagers 2 köite 2. väljaandest).


CDT-Plaadid & tänapäeva maailmareligioonid 

Ajalooliste kontroll-dogma moonutustega vastuolulised doktriinid, millega inimpopulatsioone 
üksteise vastu üles ässitati, tekkisid algupäraste CDT Plaatide tõlgete üha suuremate ja 
kavatsuslike moonutuste, väärtõlgete ja varjamiste tõttu. Kõiki traditsioonilisi killustunud-
religioosseid tekste - ning New Age kanaldatud doktriine - on äratundmatuseni moonutatud, need 
sisaldavad võltsinguid ja vahelejätmisi, mida Illuminaatide grupid on ajalooliselt tahtlikult neisse 
sisse viinud, et säilitada massikontrolli dogmasid, mille abil nüüdisaegset inimkonda üle kogu 
maailma varjatult valitseda ja suunata. Kuid ka olemasolevate moonutuste juures sisaldab iga 
tänapäeva põhiline religioon ikka veel vaimse tõe seemet, mis pärineb Muistse Maa 12 
Algupärastest Religioonidest, neile eelnevatest KRYSTHL-A 12 CDT Plaadi Suulistest 
Leegionidest ja algupärase Ühise Allika CDT Plaatide/Maharata Tekstide MCEO õpetustest, millest 
need esialgu tekkisid.


MCEO õpetuste CDT Plaatide tänastes tõlgetes kasutatakse tihti sõnu "Kryst", “Krist”, “Kristos” ja 
nende tuletisi. Käesolevas kontekstis on need sõnad kiirkirjalised viited õpetustele, mõtetele ja 
motiveeringutele, vastavuses ennemuistsele sõnale KRYSTHL-A, 7 Pühale Helile - Esmase 
Kuuldava Tuumloome Helitoonid meie 15-dimensioonilises universumis, millest see sõna on 
tuletatud, ning esialgses, ennemuistses CDT Plaatide/Maharata Tekstide tõlgetes sisalduvale 
Ühise Allika paljudimensioonilise vaimuteaduse Ülestõusmise õpetuste kogumikule. Kõige 
hilisemates nüüdisaja CDT Plaatide tõlgetes kasutatakse sõna Kristus märkimaks ennemuistse aja 
Kryst õpetuste kokkulangevust mõningate praegustes Kristlikes religioonides sisalduvate 
õpetustega. Tänapäevastes tõlgetes arenes see kirjapilt tagasi ennemuistsete aegade esialgseks 
Krist/Kryst kiirkirjaliseks kirjapildiks - siit on tulnud hilisem sõna Kristus. CDT Plaatide õpetustes 



võib leida kokkulangevusi mõningate tänapäeva kõige levinumate maailmareligioonide 
õpetustega. Nii ulatub nende mõju kaugele väljapoole kristliku doktriini mõjuala. (CDT Plaatide 
ajaloolisi ülestähendusi neis sisalduva "Kristuse draamaga" ja muud infot "maailmareligioonide 
ühise allika" kohta võib leida Voyagers 2 köite 2. väljaandest). MCEO Vabaduseõpetused (MCEO 
Freedom Teachings®) austavad tõelise Püha Tõe seemneid, mis on enamikesse kaasaja maailma 
killustunud religioonidesse senini püsima jäänud, ning hoiavad samavõrra nii nende religioonide 
Pühasid Raamatuid ja doktriine kui elanikkonnagruppe, kes neid järgivad. Mõned õpetused 
peaaegu kõikides nüüdisaegsetes religioonides esindavad Tõe ühist Seemet, millest on üles 
kasvanud kõik religioonid, ning mõned õpetused peaaegu kõikides nüüdisaegsetes religioonides 
esindavad Valede ühist Alust, kust tõed on välja juuritud. Tänapäeva religioossetes doktriinides 
sisalduvad valed sündisid väärõpetuste tahtliku kuulutamise ja ajalooliste ülestähendustega 
manipuleerimise kaudu, mida mitmed üleilmsed üksteisega võistlevad Illuminaatide rühmitused on 
progresseeruvalt korraldanud kogu inimkonna üldiselt teatud ajaloo vältel, arendamaks oma 
massikontrolli dogmasid. Kuigi kõik tänapäeva traditsioonilised religioossed doktriinid sisaldavad 
Tõe ühist Seemet, sisaldavad nad ka Valede ühist Alust, mille on neile peale sundinud jõud, kes 
püüavad kunagiste Ingelinimeste rassi lõplikult hävitada.


Kõikidest meie vaimsetele õpetustele pealesunnitud valedest on kõige suurem vale 
paljudimensioonilise füüsika kaugelearenenud ennemuistsete teaduslike õpetuste, mis sisaldusid 
MCEO CDT Plaatides ja nende esialgsetes Maharata Tekstide kirjalikes tõlgetes, tahtlik ja täielik 
väljajätmine vaimsuseraamatutest. Ajaloolise tõe see tahtlikult sepitsetud ja üha progresseeruvalt 
korraldatud väljajätmine, mida teostati kogu hiljutise ajaloo vältel alates 11 000-10 000 eKr tipnes 
inimkonda hõlmava massiillusiooniga, mille tõttu tajutakse vaid anorgaanilist (mitteelusat) osa ja 
näivat vastuolu vaimsete ja teaduslike reaalsuste vahel. Selle illusiooni tõttu õigustab vaimust 
ilmajäänud teadus oma püüdlusi südametunnistusepiinadeta ega hooli vaimsest seadusest või 
tagajärjest ning teadusest ilma jäänud vaimsus on ära lõigatud tõelisest teadmisest, mille abil selle 
kõrgelennulised püüdlused igavesele hauatagusele elule ja ülestõusmisele võiksid teostuda. 
Muistse ja ennemuistse ajaloo algupärased CDT Plaatide salvestised sisaldavad vaimselt ja 
tehnoloogiliselt kaugelearenenud inimeste ja teiste-kui-inimeste kultuuride ülestähendusi. Nii CDT 
Plaatide ajaloolisi ülestähendusi kui CDT Plaatide õpetusi Ülestõusmise vaimuteaduse 
tehnoloogiate kohta on ajaloo vältel nüüdisaja killustunud religioonidoktriinidest eemal hoitud ja 
teaduslike paradigmade poolt maha salatud. Iidsete tuumiktõdede ja alusteadmiste väljajätmine ja 
mahasalgamine teenib eesmärki takistada inimhulkadel omandada teadmisi ja isiklikku jõudu, 
mille kaudu nad võiksid nõutada suunavat kontrolli oma isikliku ja ühise arengulise saatuse üle. 
  
Teadus, vaimsus, evolutsioon ja Ankurtemplid 

Algupärased MCEO CDT Plaatide õpetused selgitasid täpselt teaduse ja vaimsuse sünnipärast 
ühtsust ja teadvuse, vaimu ning aatomstruktuuri vahetuid omavahelisi suhteid. Need kirjeldasid 
üksikasjalikult paljudimensioonilisele füüsikateadusele omaseid erilisi struktuure ja protsesse, mille 
kaudu teostub Ülestõusmise vaimne saavutus. CDT Plaadid õpetavad, et Ülestõusmine toimub 
aatomite ümberkujunemise orgaanilise protsessi kaudu, mille läbi olend omandab võime 
bioloogiliselt haarduda loomuliku paljudimensioonilise vaimse arenguga tagasi terviklikkusesse, 
vabadusse ja igavese elu avaldumisse. Aatomite ümberkujunemise protsessiga - mis sisaldab 
väga erilisi paljudimensioonilise füüsika seadustele omaseid struktuure ja protsesse, kui neid 
seadusi on rakendatud inimese bio-vaimsele anatoomiale - võib inimolend kogeda Ülestõusmise 
Läbipääsu paljudimensioonilise bio-vaimse arengu üha kõrgematesse seisunditesse. 
Ülestõusmise Läbipääs on dimensioonilise Ümberpaigutumise (külastamine) ja Läbirände 
(kohavahetus) orgaaniline bio-vaimne protsess läbi aegruumi paljudimensiooniliste struktuuride, 
mis tipneb tagasiarengus algsesse Puhta Teadvuse Igavesse Seisundisse, millest algselt kõik on 
sündinud. Reaalsuse seda mudelit nimetatakse Evolutsioonilise Determinismi ehk Astmelise 
Loomise mudeliks. (Rohkem infot Evolutsioonilise Determinismi mudeli kohta võib leida 
Teemasissejuhatuses Kokkuvõte-3, infot sellega seotud "Tõusu ja Languse Teede" kohta 
Teemasissejuhatuses Kokkuvõte-2. Astmelise Loomise & Ülestõusmise Teaduse õpetusi on 
üksikasjalikult käsitletud MCEO Vabaduseõpetused töötubade järjestikulistes materjalides kogu 
viimase kümne aasta vältel).


CDT Plaadid õpetavad, et Ülestõusmine toimub Universaalse Dimensioonidevahelise 
Täheväravate Süsteemi kaudu, millest räägitakse kui Universaalsetest Ankurtemplitest. CDT 
Plaatide ajaloolistes salvestistes tunnustatakse inimkonda Ingelinimeste rassina - maavälise 



dimensioonidevahelise päritoluga rassina, mille külvasid Maale GA-MCEO Vanematerassid, 
teenindamaks Hoolekandjatena Maa Planetaarsete Ankurtemplite Amenti Saalide Täheväravate 
Süsteemi. Ingelinimese algne genoom kandis loomuomast bioloogilist tunnust, mida oli vaja 
selleks, et haarduda bioelektrooniliselt vahetult Maa Planetaarsete Ankurtemplitega ja Amenti 
Saalide Täheväravate Süsteemiga. See geneetiline piirjoonestik, millele viidatakse kui 12-kiulisele 
Teemantpäikese Kristallgeeni DNA-le, võimaldas iidsel Ingelinimeste ühiskonnal kogeda 
Ümberkujundava Ülestõusmise kaudu orgaanilist igavese elu arengut. Illuminaatide poolt ajaloo 
vältel toimepandud manipulatsioonid CDT Plaatide/Maharata Tekstide tõlgetega sisaldasid Püha 
Teaduse õpetuste, mille kaudu Ülestõusmise vaimne saavutus teostub, tahtlikku eiramist, sest 
koos Ülestõusmise õpetuste ilmutustega oleksid saanud ilmsiks ka Maa Ankurtemplite 
Täheväravate olemasolu ja Ingelinimese genoomi saladused. Kui Maa Ankurtemplid - ja 
Ingelinimeste Ühiskonna algne ajalooline ja bioloogiline ülesanne Ankurtemplite Hoolekandjatena - 
oleks jäänud avalikuks teabeks, ei oleks Illuminaatide rassid suutnud täita oma pikaajalist 
tegevuskava saada Planetaarsete Ankurtemplite Valitsejateks. 
 
Inimkonna Pime Ajastu - Kadunud Tsivilisatsioon, Unustatud Ajalugu, Ankurtemplid ja DNA


Vanaaja Illuminaatide-inimeste rassid kandsid erinevaid hübriidseid geneetilisi koode, mis 
sisaldasid ainult osa Ingelinimese DNA-le omastest Teemantpäikese Tähevärava DNA Koodidest. 
Maa Illuminaatide-inimeste hübriidsed rassiliinid ulatuvad aega umbkaudu 670 000 eKr. 
Illuminaatide nüüdisaegne pärilusliin ulatub aega ainult ligikaudu 250 000 aastat tagasi, tekkides 
primaatide-tulnukate-inimeste hübriidsest arenguliinist, mida tunti Leviaatanite nime all. 
Nüüdisaegsed Ingelinimese arenguliinid ulatuvad aega ligikaudu 800 000 aastat tagasi, kui 
teostati Ingelinimeste 12 Hõimu Kolmas Külv. Maa Esimene Ingelinimese liinide külv toimus 25 
miljonit aastat tagasi, ning ligikaudu 250 miljonit aastat tagasi toimus Ingelinimeste Esimene Külv 
Paralleel-Maal. Algne Ingelinimeste pärilusliin ei sisaldanud primaatide DNA-d - see seos tekkis 
ajalooperioodil, mil Vanem-Illuminaadid korraldasid pärast eelnenud katseid teostada maaväliste 
külaliste geeniliinide DNA konsensuslikku bioregeneesi jõuga pealesurutud geenisegamisi. Kui 
Vanem-Iluminaatide rassid tahtsid saavutada oma eesmärki Maa Ankurtemplite Valitsemiseks, 
pidid Illuminaatide geeniliinid progresseeruvalt ristuma Ingelinimeste omadega mitmete 
põlvkondade jooksul, selleks et Illuminaatide rassid saaksid geenisegamise kaudu bioloogilise 
ligipääsu Maa Planetaarsete Ankurtemplite Amenti Saalide Täheväravatele. (Rohkem infot 
Ingelinimese Külvide ja Illuminaatide Leviaatanirasside kohta võib leida Voyagers 2 köite 2. 
väljaandes).


Saada Maa Ankurtemplite Täheväravate kohta kasutatavat teavet, saada neile bioloogiline ligipääs 
ja saavutada nende üle varjatud ülemvõim on just see, mida Illuminaatide omavahel võistlevad 
grupid on püüdnud läbi kogu ajaloo kuni tänase päevani saavutada. Püha teadmise üha 
progresseeruv varjamine masside eest ja inimkonna ajaloolise mälu võltsimine - soodustades 
samal ajal ulatuslikku ülesigivust ja ülerahvastust ajalooliselt pealesunnitud ristamiste, 
moonutatud vaimsete õpetuste ja manipuleeritud teaduse kaudu ei toimunud umbropsu või 
juhtumisi. Need asjad juhtusid ja juhtuvad ikka veel põhjaliku kavandatud planeerimise kaudu, 
mida Illuminaatide-inimeste hübriidrassid on teostanud paljude põlvkondade jooksul alates 250 
000 eKr, järgides oma planeediväliste dimensioonidevaheliste/maaväliste Vanemate sugukonna 
juhtnööre. Vanem-Illuminaatide rassi Maa Ankurtemplite Valitsemise Atlantiseaegne tegevuskava 
oli osa palju vanemast Illuminaatide Üldplaani Peaeesmärgist, millega alustati Maal 550 miljonit 
aastat tagasi, kui loodi Maa Amenti Saalide Täheväravad - palju aega enne seda, kui Maale külvati 
Ingelinimeste pärilusliin täitmaks Amenti Saalide geneetiliselt kodeeritud Hoolekandjate ülesannet. 
(Rohkem infot Illuminaatide Üldplaani Peaeesmärgi kohta võib leida Teemasissejuhatuses 
Kokkuvõte-2, ning infot Atlantise Vandenõu ajaloolise arengu kohta Voyagers 2 väljaande 2. 
köitest).


Eriti viimase 13 000 aasta vältel on Illuminaatide-inimeste jõud, suunatuna oma planeedivälistest 
juhtidest ja Vanemate sugukonnast, varjatult hooldanud ja harinud inimhulki, valmistades neid ette 
eriliseks inimkonna kohtumiseks saatusega, mis peaks toimuma erilisel üleplaneedilise tähtsusega 
perioodil. Selle perioodi ajal võib Illuminaatide Maa Ankurtemplite Valitsemise eesmärk täituda - 
kui nende paljude põlvkondade vältel sooritatud geneetilise segamise katse oli edukas. Mõned 
Illuminaadid-inimesed ja kõik nende külalissugukonnad, samuti MCEO-Kristalljõe Hoolekandjad, 
teavad alates aastast 22 326 eKr, et inimkonna kohtumine saatusega oli plaanitud toimuma 
järgmisel üleplaneedilise tähtsusega perioodil. Iidne, varjatud võitlus Ankurtemplite Täheväravate 



Valitsemise nimel kerkis taas päevakorda neil vanadel Atlantise aegadel ja on olnud seal 
tänapäevani, sest aastal 2000 sisenes meie Maa üleplaneedilise tähtsusega perioodi, mida on 
kaua oodanud nii MCEO Hoolekandjad kui ka Illuminaatide jõud. Seda üleplaneedilise tähtsusega 
perioodi nimetatakse Täheaktivatsiooni Tsükliks (SAC - Stellar Activation Cycle). Maa Planetaarne 
SAC on aeg, mil Maa Planetaarsete Ankurtemplite Amenti Saalide Täheväravad haarduvad oma 
17-aastase avanemistsükliga, mille jooksul dimensioonidevaheline üleminek ja orgaaniline 
Ülestõusu Läbipääs saavad Maa eluväljale kättesaadavaks. (Väga üksikasjalikku infot "Atlantise 
ajaloo, "Leviaatanite" rasside, "SAC-i" ja Maa praegusaja "Amenti Ülestõusmise ajakava" kohta 
võib leida Voyagers 2 väljaande 2. köitest).


Maa viimase SAC-i ajal 22 326 eKr. just pärast CDT Plaatide 22 340 eKr. ettevõetud 
tõlkimiskatset, võtsid Vanem-Illuminaatide rassid ette sissetungi Maa Planetaarsete Ankurtemplite 
Amenti Saalide Täheväravatesse. Sissetung lõppes Amenti Saalide Täheväravate sunnitud 
sulgemisega ja sellest tuleneva vastava perioodi Ülestõusmistsükli nurjumisega. Maa viimane 
nurjunud SAC lõppes MCEO Hoolekandjate ja Vanem-Illuminaatide jõudude vahelise patiseisuga 
ning Maa inimkonna saatus jäi ootele tasakaaluasendis. Mõlemad grupid teadsid, et järgmine SAC 
märgib Viimse Vastasseisu Draamat võitluses Maa Ankurtemplite kontrollimise pärast, ning otse 
peale 22 326 eKr. nurjunud Täheaktivatsiooni Tsüklit alustasid mõlemad grupid oma pikaajaliste 
plaanidega, minemaks vastu vältimatule kohtumisele saatusega. MCEO Hoolekandjad teadsid, et 
kui nad ei tee sekkumiseks midagi ja Illuminaatide rassid tegutsevad oma plaani järgi, siis järgmise 
SAC-i ajal võivad nii Maa Ingelinimeste rass kui Illuminaatide-inimeste hübriidrass seista 
Illuminaatide Üldplaani järelmina silmitsi liikide väljasuremisega. Seetõttu ei saanud Hoolekandjate 
mittesekkumine tulla valikuna kõne alla. Palju asju on Maal toimunud ennemuistse Atlantise sellest 
ajalooperioodist alates, sealhulgas Illuminaatide jätkuvad katsed üle võtta Maa Ankurtemplite 
võtmekohti ning Illuminaatide kolm peamist edusammu Maa Ankurtemplite kontrollimisel, mis said 
teoks perioodidel 13 400 eKr. (suur Nettimine), 10 948 eKr. (Toroidlõhe) ja 3470 eKr. (Babble-On 
massimõrv). Koos Maa Ankurtemplite kahjustustega nii enne kui pärast seda kiirendasid 
Illuminaatide need Ankurtempli-edusammud moonutusi Maa Ankurtemplite ja Amenti Saalide 
Täheväravate loomulikus toimimises, millest tulenesid tänapäevani jätkuvad planetaarsed 
keskkonnaanomaaliad ning mis tipnesid Maa inimkonna DNA otseste mutatsioonidega.


Praeguse inimkonna eelkäijad sisenesid oma Pimeduseaega või hinge pimedasse öösse 13 400 
eKr, 10 948 eKr. ja 3470 eKr. ajalooperioodidel. Igal sellisel perioodil rakendasid Vanem-
Illuminaadid seda, mida tuntakse Atlantise Hukatuse Õitsengu Surmateadustena (Bloom of 
Doom), selleks et aktiveerida uinuvaid anorgaanilisi Ankurtemplite Surmateaduse tehnoloogiaid 
varasematest ennemuistse aja sõdadest. (Üksikasjalikku infot Atlantise Hukatuse Õitsengu 
Surmateaduste kohta võib leida Teemasissejuhatus Kokkuvõte-2, Voyagers 2 väljaande 2. köitest 
ja mitmesugustest MCEO Vabaduseõpetused töötubade programmidest). Nende ennemuistsete 
Surmateaduse tehnoloogiate üks aspekt toimib kristallsiirikute võrgustike kaudu, mis paiknevad 
erinevates asukohtades Maa tuumas, koores ja mantlis. Aktiveerituina tekitavad need 
kristallsiirikute võrgustikud ja neile vastavad tehnoloogiad Maa Ankurtemplite Täheväravates ja 
elektromagnetilise võrgustiku jõujoontes elektromagnetilise rakmestiku. See rakmestik võib 
otseselt mõjutada Maa geomagnetilise välja toimimist, mõjutades Maa tuuma resonantsi 
(vibratsioonirütm/"Schumanni resonants") ja pooluste võnkumise kiirust (Maa 23,5º kaldega telje 
aeglane pöörlemistsükkel, mis tekitab võrdpäevasuse pretsessiooni tsükli).


Ankurtemplite sündmused 13 400 eKr. (15 400 aastat tagasi) lõppesid Maa geomagnetilise välja 
kiire kokkuvarisemise ja ajutise ümberpöördumisega, mis põhjustas mitmeid klimaatilisi 
anomaaliaid, mõnede Atlantise saarte edasise kadumise ja DNA mutatsiooni planetaarses 
eluväljas. (Atlantise kontinent oli eelnevalt kahanenud õnnetult lõppenud kataklüsmilise 
Ankurtemplite Vallutamise järel 28 000 eKr. kolme saare asurkonnaks). Maa geomagnetiline väli 
mõjutab vahetult bioloogiliste eluvormide DNA ja mälu salvestisi koostoime tõttu Epigeneetilise 
Kattega - DNA-d ümbritseva kestaga - mis vallandab DNA geenireageeringu. Sellest anomaalsest 
keskkonnasündmusest 13 400 eKr. tekkinud DNA mutatsioon põhjustas inimestel esimese 
kolmest bioloogiliselt esilekutsutud mälukustutusest ja DNA osade killunemise rämps DNA-ks 
(DNA, mis ei kodeeri proteiine ja ei näi seetõttu omavat aktiivset bioloogilist eesmärki).


Rassimälu kaotamisega 13 400 eKr. langesid nii Ingelinimesed kui Illuminaadid-inimesed 
üheaegselt primitiivse taju seisundisse ning kaotasid ka ajaloolise, praktilise ja keelemälu. Veelgi 
tähelepanuväärsem on, et inimese DNA-s toimunud mutatsioonid algatasid protsessi, mis hakkas 



kahandama nii Ingelinimeste kui Leviaatanitest Illuminaatide-inimeste geenikoode üldise 
muteerumiseni, jättes välja lülitamata geneetilised erinevused, mis varem eksisteerisid nüüdse 
rämps DNA-na, kuna aga Ingelinimeste ja Illuminaatide-inimeste DNA ühised omadused olid 
aktiivse DNA jadades endiselt sisse lülitatud. Uus ühis-geeni-inimene, kes oli selle üldise 
mutatsiooni tulemuseks, võimaldas Illuminaatide hübriidinimestel ja nende planeediväliste 
Vanemate suguvõsal - palju kergemini ristuda nüüdseks mälukaotanud Ingelinimeste rassidega, 
kes kandsid Teemantpäikese Tähevärava DNA-d. Selle perioodi järel tekkisid uued vereliinid ja 
veretüübid, sedamööda kuidas Illuminaadid-Vanemad ristusid inimestega neile vastavates 
geneetilistes liinides ning Ingelinimeste pärilusliiniga, püüdes parandada perekonna Tähevärava 
DNA omapära. Nähes, et need sündmused on valla päästetud, sekkusid ka GA-MCEO ja 
Kristalljõe Hoolekandjad, päästes Ingelinimeste kooslusi, kelleni nad suutsid välja jõuda. Hiljem 
korraldas GA-MCEO mõjutatud Ingelinimeste Maa kollektiivi külastusi, andmaks neile tagasi 
esialgse 12 Hõimu keeled ja CDT Plaatide ajaloolised salvestised ning alustamaks Ingelinimeste 
geneetiliste liinide juures mutatsiooni tagasipöörava Bio-regeneesiga.


Vanem-Illuminaadid korraldasid 13 400 eKr. sündmused ettekavatsetult, soovides eriti saada 
bioloogilisi tulemusi ja kontrolli Planetaarsete Ankurtemplite üle, milleni need sündmused ka viisid. 
Ainult nende Illuminaatide-inimeste valitud maised "lapsed" - nende “Väljavalitud” - säästeti 
sellest saatusest, viies nad just nende sündmuste eel planeedilt ära ja tuues hiljem elitaarsete 
ülevaatajatena tagasi. Nende keskkonna kaudu tekitatud sündmuste tõttu võisid Vanem-
Illuminaadid alustada oma geneetilise segamise tegevuskava elluviimisega, valmistudes 
Täheväravate Vallutamiseks, mille nad kavatsesid ette võtta järgmise Planetaarse SAC-i ajal. Selle 
perioodi järel algatasid mitmed võistlevad Vanem-Illuminaatide rassid ridamisi külastusi, mille 
käigus nad ja nende "Väljavalitud" Illuminaatidest-inimestest lapsed hakkasid nüüd primitiivsetele 
inimmutantidele õpetama (tihti nende üle valitsedes ja jõudu kasutades) neile vastavaid 
vastuolulisi keeli, loomismüüte ja ajalootõlgendusi. Mitmed arenenud Atlantise ja Egiptuse 
tsivilisatsioonid jäid nende sündmuste järel püsima, ning mõnda aega valitsesid Atlantist õelad ja 
elitaarsed Illuminaatidest “Väljavalitud", kes kohtlesid mälukaotanud ühis-geeni-inimesi orjadena.


NET, "Kõrgem & Madalam Maa", Toroidlõhe, Võrdpäevasuse Pretsessioon & Vale-Yugad 
ning 2012 Alfa-Oomega Joondumine 

Planetaarsel tasandil tõid 13 400 eKr. sündmused kaasa planetaarse keskkonnaanomaalia, mida 
nimetatakse Suureks Nettimiseks - NET-ks. NET (Nibirulaste Elektrostaatiline Muundamisväli) on 
paljudimensiooniline elektromagnetiline rakmestus, mis läheb läbi Van Alleni Vööndite Maa 
atmosfääris - ning läbi Maa koore ja mantli - tekitades ja säilitades anomaalseid moonutusi Maa 
geomagnetilises väljas, samuti Bio-Magnetilistes Väljades, mis kontrollivad DNA käitumist. 13 400 
eKr. tekitatud NET-i moonutustega muudeti Maa tuuma resonantsi, mis tõi kaasa esimese kolmest 
Maa geograafilise pooluse teljevõnkumise vähesest kiirenemisest. Maa teljevõnkumise kerge 
kiirenemine tekitas ajast alates 13 400 eKr. esimese kolmest vastavast võrdpäevasuse 
pretsessiooni kergest kiirenemisest, lühendades eelmist 26 556-aastast SAC tsüklit ligikaudu 25 
920 aastani (kiirenemine ligikaudu 636 aastat). Paljudimensiooniline NET väli algatas Maa aja 
ebaloomuliku kiirenemise, mis tõukas Maa Ankurtemplid üha kaugemale kaasresoneeruvast 
joondumisest orgaaniliste (elavate) Universaalsete Ajatsüklitega ja Täheväravatega ning seejärel 
joondumisse ruumilise ajasilmuse anomaaliaga, mis ilmnes 5,5 miljonit aastat tagasi (Sein Ajas 
Viirastus-Maa anomaalia). 13 400 eKr Suure Nettimisega ja teljevõnkumise esimese kiirenemisega 
läks Maa geomagnetiline väli - ning sellega ka Amenti Saalide Täheväravad - Illuminaatide ja 
nende Vanemate suguvõsa osalise kontrolli alla ning inimese areng oli pandud suhtelisse 
seisakusse.


Suurim Ankurtemplite kahjustus, mida Maa 13 400 eKr. sündmuste tõttu taluma pidi, oli see, et 
algas osade Maa olemasolevate paljudimensiooniliste ainetasandite otsesõnu anorgaaniline 
rakmestamine ehk Nettimine. Osa Amenti Täheväravatest ja Maa Ankurtemplitest ning 
kolmedimensioonilistest ainelise tasandi väljadest läksid Net elektromagnetilisse rakmestusse, 
olles eraldatud ja lahutatud Amenti Täheväravate ja tasandite osadest, mis jäid väljapoole NET-i. 
Maa tasandite see ebaloomulik jaotumine tekitas Kõrgema ja Madalama Maa anomaalia: 
mõlemad jagasid sama kolmedimensioonilist sagedusspektrit, kuid aja pulss selles ühises 
sagedusspektris lahknes. Tasandid ja kolmedimensiooniline aineline baas, mis sisaldusid NET-
väljades, said Madalamaks Maaks. Illuminaatide NET-i kontrolli all haardus Madalama Maa 
geomagnetiline väli esimese pooluste võnkumise suurenemisega, mis kiirendas võrdpäevasuse 



pretsessiooni tsüklit 26 556 aastalt 25 920 aastani. Tasandid ja kolmedimensiooniline aineline 
baas, mis jäi väljapoole Net välja, sai Kõrgemaks Maaks või Ülestõusmis-Maaks. Bioloogiline 
Ülestõusmine oli Kõrgemalt Maalt ikka veel võimalik, sest selle osa Amenti Täheväravatest ja 
ainelistest tasanditest jäi 26 556-aastase võrdpäevasuse pretsessiooni tsüklisse, mille kaudu 
toimuvad orgaanilise SAC-i Amenti Täheväravate avanemised.


13 400 eKr Nettimise tulemusena näisid Maa välja osad, mis olid kunagi füüsiliselt avaldunud, 
sõna otseses mõttes kaduvat, vaadelduna seestpoolt NET-i ja selle geomagnetilise välja 
rakmestust. Kuna Madalama Maa NET-ist seotud väli haardus esimese 636-aastase 
võrdpäevasuse pretsessiooni kiirenemisega ja Kõrgema Maa väli seda ei teinud, siis 
subatomaarsete osakeste ja aatomite spinnikiirus, samuti Maa pöörlemiskiirus kohandusid kahe 
kergelt erineva energia vibratsioonipulsatsiooni rütmiga või ajapulsiga. Madalama Maa ajapulss 
kiirenes ebaloomulikult, aga Kõrgema Maa ajapulss jäi vastavusse vaba paljudimensioonilise 
universumi suuremate, pikemate ja aeglasemate ajapulssidega. Aegruum Madalama Maa NET-
väljas tegi läbi kerge anorgaanilise kiirenemise, kokkutõmbumise ja tihenemise. Madalama Maa 
telje spinn, samuti selle võnkumine, muutusid veidike kiiremaks, põhjustades päevade kerge 
lühenemise ja pannes Maa ekvatoriaalse tsooni rohkem välja kummuma. Elusolendite biorütmid, 
samuti elementide lagunemine kiirenesid, ning Madalama Maa eluvälja DNA jäi kinni NET-i 
tekitatud anomaalse geomagnetilise välja magnetilisse püünisesse. Kõrgema Maa alad oma 
aeglasema, avatuma ajapulsiga ei koge ühtegi neist keskkonna- või bioloogilistest anomaaliatest.


Vanem-Illuminaadid korraldasid 13 400 eKr Suure Nettimise osana oma palju suuremast 
Ankurtemplite Valitsemise tegevuskavast, mis pidi teostuma Maa järgmise SAC-i ajal. Vanem-
Illuminaatide rassid olid kasutanud seda Nettimise tehnoloogiat varem korduvalt, otsesõnu 
galaktilisel tasandil. Illuminaadid tahtsid tuua Madalama Maa NET-i otseühendusse oma galaktilise 
NET-i süsteemiga, mis ulatub läbi Linnutee Galaktika ja ühendab selle Paralleel-Linnutee 
Galaktikaga. 13 400 eKr tegid Vanem-Illuminaatide rassid oma tegevuskava täitmisel suure 
edusammu. Inimesed, nagu me end täna teame, on arenenud alates sellest Suurest Nettimisest 
Madalama Maa õnnetute asukatena, alludes Illuminaatide NET-välja repressioonidele, 
manipulatsioonidele ja geeneetilistele mutatsioonidele. Alates Suurest Nettimisest - ja sellega 
seotud järgnevatest 10 948 eKr, 9562-9558 eKr ja 3470 eKr ajaperioodidest kuni tänapäevani - on 
Vanem-Illuminaatide rassid ja nende Illuminaatidest-inimestest lapsed säilitanud oma jätkuva, 
varjatud kohaloleku ja jätkanud Madalama Maa inimkonnaga käimasolevat manipuleerivat 
kaugkontakti ja suhtlemist, valmistades NET-rasse kannatlikult ette täitma oma erilist rolli järgmise 
SAC Ülestõusmistsükli ajaks kavandatud kohtumisel saatusega.


Pärast 13 400 eKr Suurt Nettimist jätkas ja kiirendas GA-MCEO oma arengulise sekkumise 
püüdlusi, jätkates Krysthl-a 12 Suulise Leegioni CDT plaatide kaugtõlgetega Ingelinimeste säilinud 
populatsioonide kaudu, tehes samal ajal suuremaid jõupingutusi geneetiliseks Bio-regeneesiks 
mutatsioonide tagasipööramise eesmärgil kõikide ühisgeeni-inimeste Magavate populatsioonide 
seas. Ühisgeeni-mutatsioon mõjutas nii Ingelinimeste kui Illuminaatide-inimeste geeniliine, viies 
mõlemad tagasi suhtelise primitiivse süütuse seisundisse. Seisundisse, millest nad mõlemad said 
edasi minna koos, meenutades Igavese Elu Ülestõusuõpetusi ja tervendades oma ühisgeeni-
mutatsiooni progresseeruva Bio-regeneesiga. Selles seoses võisid Illuminaatide Magavad 
populatsioonid saada võimaluse oma Vaba Tahte Valiku tagasisaamiseks. Vanem-Illuminaadid olid 
Magajate eest seda võimalust varjanud, sest Vanemad pidasid neid vaid kasutatavaks ressursiks, 
mille abil Ankurtemplite Vallutamine teoks teha. Enamik Vanem-Illuminaatide rassidest ei tundnud 
(ega tunne) siirast armastust oma Maaga seotud Illuminaatidest laste vastu ega hooli nende 
käekäigust. Tegelikult peavad nad oma lapsi Vanemate valitsejarasside alamateks geneetilisteks 
näidisisenditeks - alamateks just Ingelinimeste geneetilise reostuse tõttu, millega Vanemad olid ise 
oma maist Illuminaatide-inimeste järelkasvu kujundanud. Tundes Illuminaatidele-inimestele kaasa, 
alustas GA-MCEO Magajate ühisgeeni mutatsiooni taastamisega, et anda neile rassidele võimalus 
teha Bio-regeneesi evolutsiooniline valik ja saada sellega võimalus taas vabaneda oma Vanem-
Illuminaatide suguvõsa hierarhilistest manipulatsioonidest ja vangistusest.


Hoolekandjate sekkumise tõttu pärast 13 400 eKr Suurt Nettimist said GA-MCEO Evolutsioonilise 
Vabaduse valikuvõimalus ja 12 Suulise Leegioni õpetused Magavate ühisgeeni-inimeste, nii 
Ingelinimeste kui Illuminaatideinimeste, järelpõlve seas kiiresti populaarseks. Väikese ulatusega 
mässude perioodil, mis toimusid nii Atlantise kui Egiptuse kultuurides, said Magavad orjarassid 
tagasi mõningase pidepunkti Maa teatud Täheväravate asukohtade kontrollimises - ning 



Illuminaatide-inimeste eliidi põhilistes valitsemisstruktuurides. Selline allumatus ei meeldinud 
Illuminaatidest-inimestest lojalistidele ja nende Vanemate suguvõsale. Atlantise Vabaduseliikumine 
lämmatati põhiliselt Vanem-Illuminaatide mitmete sissetungidega Atlantise saartele ja 
ümberkaudsetele aladele, ning Illuminaatide geneetilise segamise tegevusplaani elluviimist 
Magajate populatsioonide seas kiirendati jõuliselt, kuid vastupanukolded Illuminaatide 
domineerimisele säilusid. Mutatsiooni tagasipööramise Bio-regeneesi edusamme, mida MCEO oli 
teinud, õõnestati Atlantise Illuminaatide tegevuse kaudu edasi, kuid see jätkus nendest 
tagasilöökidest hoolimata. Vanemad edendasid oma maiste Illuminaatidest-inimestest laste 
kohaliku valitsusjõu kaudu üha ulatuslikumalt õpetusi ja rakendusi, mida nimetati 
Metatroonilisteks Surmateadusteks ja Atlantise Hävingu-Õitsengu tehnoloogiateks. 10 948 eKr 
olid edusammud MCEO Bio-regeneesi alal ja Atlantise Vabaduseliikumises jõudnud seisakusse, 
kui Vanem-Illuminaadid kasutasid massiliselt Metatrooniliste Surmateaduste rakendusi, 
saavutamaks teine ja kõige katastroofilisem võit oma Üldplaani Peaeesmärgi edasiarendamisel.


Ligikaudu 13 000 aastat tagasi, 10 940 eKr, kasutasid Vanem-Illuminaadid Metatroonilisi 
Surmateadusi saavutamaks lõplikult eesmärki, mille poole nad olid püüelnud miljoneid aastaid 
enne seda. Vanem-Illuminaadid kasutasid oma Illuminaatidest-inimestest laste abiga Atlantise 
edelaosas (praegused Kuuba, Puerto-Rico ja Haiiti) asuvalt Bruah saarelt Metatroonilist 
Surmatähe Merkaba Pöörise Mehaanikat, tekitamaks ussiauke, mida nimetati Päikese Aja-Toroid 
Tunneliks. See ussiaukude võrk ühendas Madalama Maa ja meie Päikese tuuma Täheväravad 
Paralleel-Maa ja Paralleel-Päikese vastavate Täheväravatega Paralleel-Linnutee Galaktika 
Mustade Aukude Süsteemis. Kui Maa-Päikese Päikese Aja-Toroid Tunneli ussiaukude võrk oli 
avatud, pikendati neid Alfa-Oomega Ussiaukudesse Alfa Paralleel-Linnutee Galaktika ja meie 
Oomega Linnutee Galaktika Galaktilistes Tuumades, avades galaktikatevahelise aegruumi 
nihkevälja, mida nimetatakse Suureks Toroidlõhe Ajarebendiks. 10 948 eKr galaktikatevahelise 
Toroidlõhe Ajarebendi kaudu olid Atlantise keskus, meie Päikese tuuma Täheväravad ja 
geomagnetiline väli - ning Madalama Maa NET rakmestatud geomagnetiline väli ja Amenti Saalide 
Täheväravad anorgaaniliselt ühendatud Paralleel-Maa ja Paralleel-Päikese geomagnetiliste 
väljadega ja tuumade Täheväravatega. Paralleel-Maa - Paralleel-Päikese süsteemide Toroidlõhe-
seos tõmbas Madalama Maa ja meie Päikese Ankurtemplid veel rohkem eemale 
kaasresoneeruvast joondumisest orgaaniliste Universaalsete Ajatsüklitega ja Kõrgema Maa 
Täheväravatega ning otsesesse joondumisse Paralleel-Linnutee Alfa Musta Augu Süsteemi 
anorgaanilise aegruumi moonutustsükliga ning selle orjusesse.


Aegruumi väljad ja Madalama Maa, meie Päikese ning Päikesesüsteemi Täheväravate 
avanemistsüklid ja Viirastus-Maa aegruumi silmuse anomaalia ajast 5,5 miljonit aastat tagasi 
(Elektrisõda) sulatati Toroidlõhe Ajarebendi kaudu elektromagnetiliselt ühte ja sünkroniseeriti 
Paralleel-Maa ja Paralleel-Päikese Alfa Ussiaugu Langusväravate avanemistsüklitega. Madalam 
maa ja meie Päikesesüsteem sisenesid Illuminaatide Vale-Yugade Tsüklitesse, mis pidi tipnema 
Illuminaatide Üldplaani Põhieesmärgi saavutamisega järgmise SAC ajal. 10 948 eKr Toroidlõhe 
tekitatud Planetaarsete Ankurtemplite süsteemi moonutuste tõttu oli Madalama Maa tuuma 
resonants taas muutunud, põhjustades teise Maa geograafiliste pooluste teljevõnkumise kolmest 
kergest kiirenemisest. Aja jooksul põhjustas see teine Maa teljevõnkumise kiirenemine teise 
kolmest vastavast võrdpäevasuse pretsessiooni tsükli kergest kiirenemisest - esimese kiirenemise 
(13 400 eKr) 25 920 aastasest pretsessioonitsüklist kuni kiirema tsüklini, mis võib kuhjuvalt 
kiireneda, saades järgmise Paralleel-SAC ajaks 25 771 aastaseks pretsessioonitsükliks. 10 948 
eKr Toroidlõhe loomise ajal sünkroniseeriti ajatsüklid, Täheväravate avanemisajad ja Madalama 
Maa võrdpäevasuse tsükli pretsessioon, kontrollimaks Paralleel-Maa ussiaugu avanemistsükleid, 
mis pidi põhjustama Madalama Maa Amenti Saalide Täheväravate enneaegse avanemise 2012 
aastal, sedamööda kuidas Paralleel-Maa ja Paralleel-Linnutee Langusvärav hakkab Toroidlõhe 
kaudu avanema.


Kui Illuminaatide Üldplaan on edukas, toob 2012-2013 ajaperiood Maa inimkonna lõplikule 
kataklüsmilisele kohtumisele Illuminaatide saatusega (Guardianid suutsid koos Indigode rasside 
sissevooluga ja sügavamate Siseloome rasside abiga see langus ära hoida - 2012 lõpuajad said 
hoopis uue alguse orgaanilises võtmes). Selle kohtumise ajal haarduvad meie Päikesesüsteem ja 
Paralleel-Päikesesüsteem anorgaanilise Metatroonilise Surmatähe Merkaba Pöörise 
dimensioonilise sulandumisega Ajalõhes, mis toob endaga kaasa Massilise Väljasuremise mõlema 
süsteemi eluväljades. Sel juhul tõmmatakse mõlemad päikesesüsteemid ajas tagasi 10 948 eKr 
Toroidlõhe aegruumi nihkevälja Atlantise keskusesse, kust need assimileeritakse toormaterjalina 



Paralleel-Linnutee Alfa Musta Augu Süsteemi. (Üksikasjalikku infot Toroidlõhe, Surmatähe 
Merkaba & 2012 kohtumise kohta Illuminaatide saatusega võib leida Teemasissejuhatus, 
Kokkuvõte-2).


10 948 eKr Toroidlõhe loomise ajal tegid Madalama Maa NET-väli ja geomagnetiline väli läbi 
osalise pooluste nihkumise, joondudes Paralleel-Maa väljadega, mis kutsus Madalamal Maal esile 
mõned klimaatilised anomaaliad ja osalise jääaja. Keskkonnamuutused planetaarses 
geomagnetilises väljas mõjutasid jällegi otseselt Madalama Maa eluvälja epigeneesi ja DNA-d. 
Toimus teine kolmest bioloogiliselt esilekutsutud mälukustutusest, jättes Maa inimesed uuesti 
primitiivse taju seisundisse koos ajaloolise, praktilise ja keelelise mälu kaotamisega, ning 
ühisgeeni-inimese mutatsioon, mis sai alguse 13 400 eKr, kiirenes veelgi.


10 948 eKr Toroidlõhe loomisega jäi Madalama Maa eluväli otsesõnu lõksu keskkondlikult 
esilekutsutud aja kunstliku kiirendamise tsüklis, kus Madalama Maa Planetaarsed Ankurtemplid ja 
Amenti Saalide Täheväravad ning seetõttu ka selle eluvälja biorütmid kohandusid Paralleel-Maa 
Langusväravate üha lühenevate Vale-Yugade Täheaktivatsioonide Tsükliga. Moonutamata, 
orgaanilistes Universaalsetes Ajatsüklites on laienemise/avaldumise perioodil 4 Eyugha ajatsüklit. 
Igaüks 4-st Eyugha ajatsüklist sisaldab 6 väiksemat Euiago SAC ajatsüklit, ning iga Euiago-SAC 
ajatsükkel sisaldab 6 väiksemat Aja Kontiinumi Tsüklit. Üks Maa orgaaniline Euiago-SAC 
Täheväravate avanemistsükkel kestab 26 556 aastat. üks Maa planetaarne orgaaniline Eyugha 
tsükkel - 6 orgaanilist Euiago-SAC tsüklit - kestab 159 336 aastat. Illuminaatide Kunstliku Aja  
Vale-Yugade süsteem on üles ehitatud, arvestades 25 920 aastase anorgaaniliselt kiirendatud 
võrdpäevasuste pretsessiooniga - Madalama Maa geograafiliste pooluste teljevõnkumise 
juurdekasvu kellaosuti liikumisele vastupidise tsükliga joondumiste vahel Põhjanaela ja Vegaga, 
mis toimub Madalama Maa Amenti Saalide Täheväravate ja geomagnetilise välja ebaloomulikult 
pealesunnitud sünkroniseerumise tõttu Paralleel-Maa ja Paralleel-Alfa-Linnutee Galaktika 
Täheväravate ja geomagnetiliste väljadega. Selle Vale-Yugade pretsessioonitsükli kiirenemisega 
arvestamine oli, ja on ka praegu, Vanem-Illuminaatide jaoks tähtis, sest selle anorgaanilise tsükli 
teatud korduvate perioodide vältel saab võimalikuks otsene ligipääs Paralleel-Maa ja Paralleel-
Linnutee Musta Augu Süsteemist portaalide kaudu otse Madalama Maa aladele.


Kui Madalam Maa ja meie Päike olid Paralleelsüsteemiga Atlantise Päikese AjaToroid Tunneli ja 10 
948 eKr Toroidlõhe kaudu ühendatud, kiirenes kergelt Madalama Maa tiirlemine ümber Päikese 
(Madalama Maa orgaanilise aasta lühenemine) ja sünkroniseerus vastassuunas pööreldes 
Paralleel-Maa nähtamatu tiirlemisega ümber oma Päikese. Ussiaugu-sidemete tõttu Päikese 
Tuuma Täheväravatega muutus meie Päikesesüsteem anorgaaniliseks kaksiktähesüsteemiks, 
seotud nähtamatute köidikutega Paralleel Päikesesüsteemiga. Kui meie Päikesesüsteemi 
orbitaaltiirlemised ja Täheväravate avanemise ajatsüklid olid sunnitud sünkroniseeruma Paralleel 
Päikesesüsteemi omadega, joondusid Madalama Maa rakmestatud Amenti Täheväravad otse - 
Madalama Maa iga-aastase ümber Päikese tiirlemise erilistes punktides - Paralleel-Maa Alfa 
Ussiaugu Langusväravatega ja galaktikatevahelise Alfa-Oomega Galaktikatuumade 
Ussiaukudega. Igal aastal kevadise/tärkamise ja languse/sügisese võrdpäevasuse perioodidel 
võivad Paralleel-Maa Alfa Ussiaugud ligikaudu kaheks nädalaks avaneda otse rakmestatud 
Madalama Maa Amenti Täheväravatesse, võimaldades Vanem-Illuminaatidel kergesti Madalama 
Maa ja ParalleelMaa vahel edasi-tagasi liikuda. Igal aastal talvise ja suvise pööripäeva ajal, samuti 
kahe nädala jooksul, võivad Päikese Aja-Toroid Tunneli ussiaugud haarduda Madalama Maa ja 
Paralleel-Maa Väravatega lühiajalises joondumises galaktikatevahelise Alfa-Oomega 
Galaktikatuumade Ussiaukudega, võimaldades Vanem-Illuminaatidele mõlemate Linnuteede 
erinevatest piirkondadest vahetut ussiaugu-läbipääsu Madalamale Maale.


Vanem-Illuminaatide rassid kasutasid neid iga-aastaseid Osadusperioode Madalama Maa 
Atlantise, Egiptuse ja ennemuistsete Magajate inimeste vahetuks vastastikuseks mõjutamiseks ja 
tsükliliseks valvamiseks. Illuminaatide kalendrite Vale-Yugad, mis kujutasid 25 920 aastast vale 
Yuga pretsessiooni, võeti kõigepealt kasutusele Atlantises peale 10 948 eKr Toroidlõhe tekitamist. 
Neid Atlantise Illuminaatide Kalendreid kasutasid nii Vanem-Illuminaadid kui nende Madalama 
Maa Illuminaatidest-inimestest lapsed selleks, et jälgida külastuste ajakava, kui Vanem-
Illuminaadid peaksid tulema tagasi Madalamat Maad külastama. Atlantise Illuminaatide Vale-
Yugade Paralleel-Ussiaukude Avanemise Pretsessioonikalendrid võeti hiljem kasutusele mitmetes 
Madalama Maa Magajate inimeste rahvastikurühmades ning need said aluseks Maiade 
Lõpuaegade kalendrile ja mitmetele varastele Paganlikele sesoonsetele palvusriitustele.




Pärast 10 948 eKr Toroidlõhe tekitamist ja sellest tulenenud kliima ja ajatsüklite anomaaliaid jätkas 
Atlantise kultuur oma arengut Illuminaatide suureneva kontrolli all, samal ajal sekkusid MCEO-
Kristalljõe Aquaferioni rassid Kõrgema Maa portaalide kaudu, kasutades Aquari-Inimese 
hübriidliine langenud Ingelinimeste geenikoodide Bio-regeneesiks Madalamal Maal. 10 500 eKr 
korraldasid Illuminaadid-inimesed Luciferi Mässu, mille käigus Atlantise saared ja vahetu kontroll 
Madalama Maa inimeste evolutsiooni üle sattus täielikult Illuminaatide võimusesse. 9562 eKr 
kõrvaldasid Atlantise Illuminaadid-inimesed MCEO-Kristalljõe Aquaferionite sekkumiskatsed 
Madalama Maa Ankurtemplite kaudu sündmusega, mis kannab nimetust Suur Kapseldamine. 
9560 eKr vormistasid Atlantise Illuminaadid-inimesed oma planetaarse ülemvõimu plaani, luues 
Luciferi Lepingu Ühe Maailmakorra Atlantise “Vandenõu” tegevuskava. 9558 eKr tipnes nende 
Ankurtemplite vallutamise avantüür laiaulatusliku üleujutusega ja Atlantise kolme põhisaare lõpliku 
uppumisega. Sedamööda kuidas Illuminaatide Atlantise Ankurtemplite Vallutamine Madalamal 
Maal edenes, haardusid Vanem-Illuminaatide rasside ja nende maalsündinud laste erinevad 
rühmitised võistlevate Ankurtemplite Valitsemise tegevuskavadega ja nendest tulenevate 
Madalama Maa võrgustikusõdadega, kusjuures iga võistlev Vanem-Illuminaatide grupp tahtis 
2012 Illuminaatide saatusega kohtumise ajal kontrollida Madalama Maa Amenti Täheväravaid - 
seega ka galaktikatevahelist Toroidlõhe Ajarebendit .


Illuminaatide-inimeste hübriidide Madalama Maa rassiliinide sisevõitlused ja Illuminaatide 
võistlevate gruppide vahelised vastastikused rünnakud jätkusid kuni 3470 eKr, kui Vanem-
Illuminaatide teatud rühmitised ja nende Illuminaatidest-inimestest lapsed korraldasid kolmanda 
kolmest geograafiliste pooluste teljevõnkumise kergest kiirenemisest ja sellest tuleneva Madalama 
Maa geomagnetilise välja nihke. Seda 3470 eKr sündmust, mis teostati Madalama Maa piirkonnas 
iidses Babüloonias, on nimetatud "Babble-On Massimõrvaks", kuna see lõppes Madalama Maa 
inimrasside kolmanda bioloogiliselt esilekutsutud mälukustutusega. Madalama Maa muteerunud 
ühisgeeni-inimese rassiliine taandati uuesti Epigeneetilise Katte (EGO-meel) ja DNA keskkondliku 
elektromagnetilise segipaiskamisega primitiivse taju seisundisse, millega kaasnes ajaloolise, 
praktilise ja keelelise mälu kaotus. "Babble-On Massimõrv" jäädvustati hiljem biiblitõlgetes 
Paabeli Torni loona. (Infot Atlantise Vandenõu Tegevuskava ja Babble-On Massimõrva edenemise 
kohta võib leida Voyagers 2 väljaande 2. köitest).


Pärast seda kolmandat teljevõnkumise kiirenemist 3470 eKr alustasid Illuminaatide-Vanemate 
grupid uuesti Madalama Maa Magajate inimeste populatsioonide ümberharimisega. Kasutades 
Atlantise Illuminaatide Paralleel-Ussiaugu Avanemise võrdpäevasuse pretsessiooni aeglaselt 
kiireneva Vale-Yugade kalendri iga-aastaste külastuste ajakava, valvasid Vanem-Illuminaatide 
rassid tsükliliselt oma Madalama Maa Vanglaplaneedi territooriume ning segunesid perioodiliselt 
oma mälukaotanud inimestest vangidega tõuaretuse eesmärgil, edendades süsteemselt 
Illuminaatide Üldplaani geneetilise segamise osa. Vanem-Illuminaatide rassid ja nende 
Väljavalitud, Illuminaatide-inimeste eliidi hulka kuuluvad lapsed tagastasid põhilistele Magajate 
inimeste inimrühmadele ainult valitud osa iidsest Atlantise teadmisest ning esitlesid end 
Magajatele inimestele Jumalatena, muidugi valejumalatena. Magajaid õpetati elama aastaaegade 
järgi, looma kivikalendreid, portaaltempleid ja astronoomilisi observatooriume, mille järgi nood 
võisid kindlaks määrata oma Jumalate tagasitulekuvisiitide aegu ja kohti ning seguneda nende 
külastuste ajal nendega tõuaretuseks. Ning Magajatele õpetati paljusid õõvastavaid rituaale 
maadevallutamiseks, tapmisteks, ohverdusteks, perverssusteks, paaritumiseks ja omandamiseks, 
mille kaudu need võisid taotleda soosinguid valejumalatelt, kes neid vangis hoidsid. Teadmine 
Maa Ankurtemplite Täheväravatest, Paralleel-Maast, Atlantise tegelikust ajaloost ja rasside 
päritolust ning Atlantise Surmateadustest ja Illuminaatide Üldplaanist oli reserveeritud ja koheselt 
kättesaadav ainult elitaarsele Valitute vähemusele. Ingelinimeste ja ka Illuminaatide-inimeste 
enamust hoiti mälukaotuses, teadmatuses, harimatuses ja orjuses, et neid oleks kerge valele teele 
juhtida ja kontrollda. Selline on hilisem iidne ajalugu, millest on välja kasvanud meie tuntud 
ajalugu.


Vanem-Illuminaatide valitud teatud iidsetele gruppidele, sellistele nagu Mayad, usaldati Atlantise 
teadmise kõrgemaid aspekte, nagu näitab Mayade Lõpuaegade kalender. See iidne kalender 
kujutab prohvetlikult 2012 aja lõppemise perioodi, mil anorgaaniliselt sünkroniseeritud Madalama 
Maa ja Paralleel-Maa Tähevärava/ussiaugu Vale-Yuga tsükkel tipneb Madalama Maa 
väravaseadistuste, meie Päikese ja Paralleel-Maa ning -Päikese joondumisega ja avanemisega 
Alfa-Oomega Ussiaukudesse Mõlema Galaktika tuumades. See Galaktikatevaheline 2012 Alfa-



Oomega Väravajoondumine oli mõeldud meie Päikesesüsteemi ja Paralleel-Päikesesüsteemi 
toomiseks anorgaanilisse Metatroonilisse Surmatähe Merkaba Pöörise dimensioonilisse 
segunemisse 10 948 eKr Toroidlõhe tsentris, täitmaks Illuminaatide Üldplaani Peaeesmärki. 
Sedamööda, kuidas Vanem-Illuminaatide rassid ja nende elitaarsed Väljavalitud liikusid oma 
varjatud Ankurtemplite Vallutamisega ja Magajate inimeste valeinformatsiooni ja ümberõpetamise 
Programmiga edasi, jätkasid ka GA-MCEO ja Kristalljõe Hoolekandjate rassid sekkumiskatseid 
Kõrgema Maa aladelt ja Universaalse Vabade Maailmade Süsteemi teistest paikadest.


Hoolekandjate Krysthl-a 12 Suulist Leegioni võeti taas päevakorda, andmaks CDT Plaatide 
õpetused tagasi tavaliste inimeste rassiliinidele, kes toetasid Smaragdlepingut, ning pärast 3470 
eKr "Babble-On Massimõrva" tehti erinevates keeltes ja kultuurides mitmeid teisi CDT Plaatide 
osalisi kirjalikke tõlkeid. Inimeste sõdade ja vallutuste ajalugu jätkus ja kestab meie päevini, 
kusjuures lakkamatute võitluste ja verevalamiste tõelised põhjused jäävad kõikide eest täiesti 
varjatuiks, v.a. mõned Illuminaatide Väljavalitute ridadest, kes jätkavad oma eelkäijate rollis nende 
üleplaneediliste sündmuste suunajatena. Vahepeal on tekkinud muistsete müütide, pettuste, 
osaliste tõdede ja osaliste valede ajalooline segapuder kui vaimse ja teadusliku tegelikkuse alus, 
millele on üles ehitatud kõik meie tuntud ajaloolised kultuurid ja praegused teadaolevad 
tegelikkusehinnangud. Olenemata sellest, mida me tahame uskuda ja mida mitte, mis oli enne, on 
meie planeet praegu minemas vastu ammukavandatud 2012 kohtumisele Illuminaatide saatusega 
- mis mõjutab vahetult iga eluvormi arengulisi võimalusi meie Madalamal Maal.


MCEO tänane väljavaade 

Võib näida, et inimkond on 13 400 eKr, 10 948 eKr, 3470 eKr varjatud ajaloolistes sündmustes ja 
nendega seotud perioodidel ohverdatud, kuid kõrgemast perspektiivist võib neid sündmusi 
vaadelda evolutsiooniliste õpingute pika tsüklina, mida Ingelinimesed ja Illuminaatide Väed on 
jaganud ja koosloonud. Selle õpingutetsükli taga on kõrgem eesmärk, mis soodustab mõlema 
rassiliini suuremat vaimset ja bioloogilist evolutsiooni ning toob kasu ka paljudele teistele rassidele 
Universumis, kes seda pealt vaatavad. Osa sellest kõrgemast eesmärgist sisaldab uue ühisgeeni-
inimese segatud geneetilist koodi, üldise DNA mutatsiooni, mis hakkas arenema oma väljendunud 
küpsuse poole 13 400 eKr. Et Ingelinimeste genoom kaotas üha suureneval hulgal algset 
Teemantpäikese Tähevärava DNA Kodeeringut, omandasid erinevad Illuminaatide-inimeste 
genoomid rohkem Teemantpäikese struktuuri. Ning kuigi see ühisgeen tekitas Ingelinimeste 
rasside seas haavatavust ja Ülestõusmisvõime võimaliku kaotuseohu, andis see Ingelinimestest 
Hoolekandjate rassidele võimaluse teha Illuminaatide-inimeste rassidele kingitus. Omandades osa 
Ingelinimeste Teemantpäikese DNA koodidest, võtsid Illuminaatide-inimeste rassid vastu oma 
Illuminaatidest Vanemate suguvõsa hierarhilisest kontrollist võimaliku vabanemise kingituse - 
saades sellega tagasi oma võimaluse geneetiliseks Bio-regeneesiks, millega oleks võimalik tagasi 
võita Igavese Elu Arengulise Ülestõusmise Algallika And. Ajalooliselt on teinud Vaba Tahte Valikuid 
nii Ingelinimesed kui Illuminaatide-inimeste "tavainimese rassid", aga eriti just see Vaba Tahte 
Valik, mis on tehtud 2012 kohtumise Illuminaatide saatusega ajal määrab, kas see Vabaduse 
Kingitus teostub.


Tänapäeval, sedamööda kuidas meie planeet haardub oma 2012 kohtumisega Illuminaatide 
saatusega, töötavad meie inimeste valitsevad massitõekspidamiste süsteemid üheskoos pigem 
selles suunas, et üha rohkem ähmastada igasugust teadmist iidsetest Ülestõusmisetõdedest, kui 
ilmutada mingitki võimalust nende teostamiseks. Sellegipoolest, lahendus sellele "nimese arengu 
praegusele dilemmale ei seisne laialdases keskendumises Valede Ühise Aluse dešifreerimisele, 
mis levib meie massides üle kogu maailma, vaid pigem Tõe Ühiste Seemnete määratlemisele, 
mille abil võib valedest üle saada. Just sel eesmärgil toovad GA-MCEO ja Kristalljõe Adashi 
Meistrid praegu inimavalikkusele tagasi CDT Plaatide kirjalikke kaugtõlkeid, mida nii kaua on 
maha salatud. Nende õpetuste kaudu pakutakse inimkonnale võimalust hakata end teadma ja 
mäletama, ning teades ennast võib inimkond leida tõe, millega end 2012 kohtumise Illuminaatide 
saatusega ajal vabastada. Ning just selle võimaliku vabaduse sisemise lubaduse tõttu räägitakse 
praegustest MCEO CDT Plaatide kaugtõlgetest kui MCEO Vabaduseõpetustest (Freedom 
Teachings®). Et CDT Plaadid ja Maharata Tekstid esindavad kõige Ühist Allikat, millest kõik Maa 
religioonid on algselt tekkinud, on Tõelise Ülestõusmise Lubadus ja Võimalikkus ning vastutus olla 
Maa Ankurtemplite Hoolekandjad, Ingelinimeste isendite Ühine Arenguline Sünniõigus, samuti 
Illuminaatide-inimeste oma, kes nüüd jagavad ühist Ingelinimese geenikoodi. Seetõttu esindavad 
nüüdisaegsed MCEO CDT Plaatide/Maharata Tekstide kaugtõlked tänase Madalama Maa kõikide 



religioonide ja inimeste iidset pärandit hoolimata sellest, kas see või teine inimene seda tõelisust 
tunnistab või mitte.


Rõhutades küll Tõe Ühiseid Seemneid, millede kaudu inimkond on ühendatud, ei esinda MCEO 
nägemus Ühe Maailma Doktriini - see on Illuminaatide avaldis, mis kuulub nende suurema Ühe 
Maailmakorra globaalse Ankurtemplite Valitsemise tegevuskava juurde. MCEO õpetused 
kuulutavad pigem Ühtsust seda täiendava mitmekesisuse kaudu, kus kõikide maailmareligioonide 
inimesed saavad omaks võtta üksteise vastastikuse austuse vaatepunkti ja tunnustada koos 
unikaalseid tõelise tõe seemneid, mida neid kõiki on usaldatud kaitsma. Tunnustades Ühist Allikat, 
millest kõik Püha Tõe seemned on alguse saanud, ning vastastikku täiendavat mitmekesisust 
õpetustes, mida sisaldavad kõik algsed 12 CDT Plaati, võib inimkond teha hiiglasliku hüppe edasi, 
vabastades end tänase ülemaailmsete Illuminaatide Jõudude varjatud kontrolli alt. Illuminaatide 
Jõud jätkavad oma püüdlustes Maa Ankurtemplite Valitsemisele ja 2012 Üldplaani Peaeesmärgi 
täitmisele lavataguste tegevuskavadega manipuleerimisega, mis tõukavad inimesi inimeste vastu 
kasutus ja nurjumisele määratud võitluses Jumala ja teaduse killustatud üldmõistete kaitsel.


Kui mõistetakse, et enamus kõikide religioossete ja teaduslike paradigmade järgijatest otsivad 
tegelikult harmoonilist, rahumeelset, õigustatud taasühinemist selle Kogu Loome saladusliku 
Allikaga - mida inimesed on hakanud kutsuma Jumal, Jumalad või mitte-Jumal nime all - vast 
mõistetakse siis ka seda, et kõikidel traditsioonidel on ühine eesmärk. Selle mõistmisega võivad 
inimkonna kollektiivses psüühikas välja areneda vastastikuse austuse, vastastikuse ohutuse 
jätkusuutliku elutoetava hoiaku ja kõikide asjade Ühise Allika austamise kasvava vaimse küpsuse 
väärtused. Sellise arenguga saavutatakse vabanemine Illuminaatide teadvuse võistlevate 
kontrollimismängudega tekitatud valust ja kannatusest, samuti vabanemine 2012 Illuminaatide 
Üldplaanist. Selle Tervenemise ideaalse nägemuse teostumine ei ole tänapäeva Maa inimkonna 
Illuminaatidest juhitud massipsüühika juures lähiaegadel tõenäoline. See jääb Lootuse ja 
Ülestõusmise väljavaateks, mis on aluseks, millele on rajatud aegruumi Kryst-teadvusega Vabad 
Maailmad ja millele toetuvad MCEO Vabaduseõpetused. GA-MCEO ja Kristalljõe Adashi Meistrid 
austavad alati kõikide olendite Vaba Tahte Valikut, isegi kui seda andi on kasutatud äärmiselt 
valesti. Nad ei ole siin selleks, et päästa maailma või mängida lunastajat kõhklevale inimkonnale. 
Nad on siin lihtsalt selleks, et meenutada meile suuremaid tõdesid, mis on jäädvustatud CDT 
Plaatidele, ja aidata neil meie seast, kes on otsustanud hoolida, taasavastada ja taaselustada 
Tõelise Ümberkujundava Ülestõusmise Võimalusi, mis on meis siiamaani uinunud.


CDT Plaatide Tänapäevased Tõlked, Maa jätkuv Draama & 6520 pKr Vastuvõtujaam Maharata 
Tekstide tänapäevaste taastõlgetega ja CDT plaatide otsetõlgetega alustati MCEO Kõneisik-1 
Ashayana Deane kaudu 1997 aastal. Esimesed tõlked avaldati aastal 1999 Granite Publishing (siis 
Blue Water Publishing/Wild Flower Press) kaudu pealkirjaga Voyagers books [Rändurite raamatud] 
(1. köide The Sleeping Abductees [Magavad röövitud] ja 2.köide The Secrets of Amenti [Amenti 
saladused]). CDT Plaatide tõlkeid hakati üha kasvavalt edastama MCEO Kõneisikule-1 ja esitlema 
MCEO Vabaduseõpetuste töötubade väljaannetes 2000 - 2009. Tõlgetega jätkatakse. Alates 
Voyagers raamatute esimesest väljaandest 1999 on koostöö dimensioonidevahelise Guardian 
Alliance'ga [Hoolekandjate Liit] ( Voyagers raamatutes on toodud hulgaliselt varaseid GA kontakte) 
üha kasvanud ja laienenud, hõlmates vanemad dimensioonidetagused Aquafereion ja Aquareion-
Adashi Meistrite Kristalljõe Nõukogud (Vanemate Nõukogud, kuhu kuulub ka GA-MCEO). 
Aquareioni Kristalljõe Nõukogudesse kuuluvad rassid: EyanA, AdonA, Haah'-Tur, Aquafar'E, ZionA 
ja Aquai meie 15-dimensioonilisest Linnutee Galaktikast. Samuti Bhendi Aquari, Aquafereion ja 
A'quA-elle meie 15-dimensioonilisest M31-Andromeeda/Aquinos Galaktikast (Inimeste 
kodugalaktika). Mashaya-Hana Nõukogud naabrusesasuvast 15-dimensioonilisest Aquareioni 
universumist ning palju teisi meie 15-dimensioonilisest Universaalsest Ajamaatriksist ja kaugemalt. 
Kristalljõe Nõukogud-Adashi Meistrid on Vanemate Nõukogud ja juhivad kõiki GA-MCEO 
kollektiive.


MCEO CDT Plaatide tänapäevased (alates 1997. aastast) tõlked sisaldavad meie kohaliku 15-
dimensioonilise Universumi ajaloolisi ülestähendusi ja sellega seotud vaimuteaduse Ülestõusmise 
õpetusi. Käesoleva üleplaneedilise draama tõttu laiendasid Aquareion-Adashi Meistrite Kristalljõe 
Nõukogud MCEO Kõneisiku-1 tõlkelepingut, võttes sellesse andmete tõlkimise KUmA'-yah Al-
humbra Kristallplaatidelt, mis sisaldavad laiendatud ajaloolisi ülestähendusi ja nendega seotud 
arenenud vaimuteaduse Ülestõusmise õpetusi meie 15-dimensioonilise universumi 
M31Andromeeda/Aquinos Galaktikast ja naabruses asuvast 15-dimensioonilisest Aquareioni 



Universumist. CDT Plaatide ja KUmA'-yah Al-humbra Kristallplaatide kohaste aspektide tõlkimine 
jätkub MCEO Vabaduseõpetuste töötubade väljaannete kaudu ja neid tutvustatakse järgmistes 
raamatutes.


Maa inimeste põhihulgad kaotavad ümberkujundava Ülestõusmise bioloogilise võimalikkuse ja 
sellega kaasneva võime bioloogiliseks läbirändeks tagasi Kõrgemale Maale väga lühikese ajaga 
lõplikult keskkonnaanomaaliate tõttu, mis toimuvad Maal Illuminaatide Üldplaani edenedes 
2012-2013 pKr. Sõltumata sellest, mida soovime inimkonna minevikust või praegustest 
arenguvõimalustest uskuda, saab tähendusrikas periood, millele Illuminaatide Üldplaani 
Põhieesmärk on olnud pikka aega suunatud, Maa 2000 aasta SAC (Tähevärava avanemistsükkel) 
algusega meie aegade varjatud tegelikkuseks. Päästev Arm tänapäeva Maa inimkonna jätkuvaks 
arenguks on see, et Kõrgema Maa avaldunud tasandid ja eluväljad eksisteerivad ikka veel. 
Kõrgema Maa alad on arenenud alates nende moodustumisest 13 400 eKr palju positiivsemas 
suunas osana Universaalsete Vabade Maailmade kooslusest - vabana Illuminaatide 
manipulatsioonidest ja geneetilistest mutatsioonidest, mida on pidanud taluma Madalama Maa 
asukad. Alates 13 400 eKr Suure Nettimise ajast on MCEO Kristalljõe Hoolekandjate rassid 
jätkanud Madalama Maa aladel nii otseste kui kaugsekkumistega. Paljud neist suhtlevad 
tänapäeval meiega Kõrgema Maa alade erinevatest aegruumilistest paikadest ja Vabade 
Maailmade paljugalaktilistest asukohtadest.


Kõrgem Maa ja Vabade Maailmade galaktilised alad väljaspool Illuminaatide NET-välja 
eksisteerivad kui Maa ja Linnutee Galaktika ainelised kolmedimensiooniliselt füüsilised versioonid, 
mis on sama reaalsed nagu meie käesoleval hetkel tuntud Netitud Madalama Maa ja galaktilised 
territooriumid. Kõrgema Maa ja Vaba Linnutee Galaktika alad eksisteerivad meie praegu tuntud 
süsteemiga samas ruumis, aga erinevas osakeste spinnide nurkpöörlemises ja erinevas osakeste 
spin-kiiruses, ning seetõttu näivad kaks vastastikku seotud tegelikkusesüsteemi olevat 
teineteisele nähtamatud. Kõrgema Maa alad jagavad meie Netitud Madalama Maaga ühist 
minevikku kuni 13 400 eKr. Pärast seda arenesid Kõrgema Maa tasandid vabaduses, kuna aga 
meie Madalama Maa tasandid arenesid Illuminaatide suureneva manipuleerimise all, alates 13 400 
eKr jäid Kõrgema ja Madalama Maa Ankurtemplite põhilised Täheväravate Ülestõusmisläbipääsud 
suletuks, kuid omavahel seotuks - võimalusega, et need avanevad 2012 kohtumisel Illuminaatide 
saatuse eel. Väiksemad, teisesed Kõrgema Maa Ajaportaalid on aeg-ajalt avanenud, 
võimaldamaks Hoolekandjatele Madalama Maa kriisiaegadel sekkuda. Ajast, kui käesolev SAC 
2000 pKr algas, on Hoolekandjate rassid arvukatest Vabade Maailmade asukohtadest Linnutee 
Galaktikas ja väljastpoolt seda otseselt sekkunud, sealhulgas Kõrgema Maa aladelt - eriti neist 
kohtadest, mis asetsevad Kõrgema Maa 6520 pKr tuleviku aegruumi koordinaatides.


Selles samaaegselt eksisteervas 6520 pKr Kõrgema Maa tulevikuaja asukohas on arenenud 
ülimalt spetsialiseeritud kultuurilised ja keskkondlikud tervendusstruktuurid, kust on algatatud 
Hoolekandjate aegruumi-rännakute sekkumised hättasattunud mineviku, tänapäeva ja tuleviku 
aegruumilistesse asukohtadesse. Hoolekandjate esialgsed kontaktid, millest on välja kasvanud 
praegune CDT Plaatide Kõneisik-1 Leping, algatati Dimensioonidevahelise Suhtluse Edendamise 
Keskuse (CAIC - Center for the Advancement of Interdimensional Communication) poolt. CAIC on 
väga füüsiline toimekas 6520 pKr Kõrgemal Maal asuv Kõrgema Hariduse Kompleks, mis asub 
Madalama Maa praeguse Kauai Hawail asukohal - vastavates aegruumi koordinaatides. Aasta 
6520 tuleviku Kõrgemal Maal on palju teisigi ülimalt arenenud asutusi, mis keskenduvad 
hättasattunud alade, nagu seda on tänane Madalam Maa, olukorda sekkumise mitmetele 
aspektidele. 6520 aasta Kõrgema Maa alad on tänase Madalama Maa inimeste arengu jaoks 
Päästev Arm, sest aegruumi nendel aladel on kaua rajatud ülimalt arenenud Läbirände 
Majutuskohti ehk Ülestõusmisasundusi. 6520 aasta Kõrgema Maa Ülestõusmisasundused, mis 
asuvad paljudes kohtades üle kogu planeedi, on kohalikud vastuvõtujaamad olendite jaoks 
Madalamalt Maalt ja kohalikust Linnutee Galaktikast, kes teostavad bioloogilise Ümberkujundava 
Ülestõusmise ja lähevad Igavese Elu Kõrgema Arengu järgmisele astmele läbi Nihkuva läbirände 
Ülestõusuläbipääsu. 6520 tuleviku Kõrgema Maa Ülestõusmisasundused on samuti järgmise 
arengupeatuse elavad ühiskonnad, kuhu taassünnivad/taaskehastuvad olendid, kes teostavad 
Ülestõusmise Bhardoah surmasiirde (Kehata Ülestõusmine pärast bioloogilist surma)  - 
vaimuläbipääsu kaudu Madalamalt Maalt ja kohalikest süsteemidest, et jätkata oma Kõrgema 
Arengu Igavese Elu teed.




Alates 13 400 eKr eraldumisest Netitud Madalama Maa aladest on Hoolekandjate Ühenduse ja 
Kristalljõe Aquareioni rassid Kõrgema Maa alasid plaanipäraselt kaitsnud, turgutanud, arendanud 
ja kujundanud, et see saaks üheks Planetaarsete Ülestõusmisasunduste Vastuvõtujaamadest, 
mille kaudu Madalama Maa ja kohaliku Linnutee Galaktika elanikele säiliks juurdepääs Igavese Elu 
Ülestõusmise võimalustele. Põhilised Ankurtemplite Täheväravad, mis ühendavad 6520 pKr 
Kõrgemat Maad tänapäeva Madalama Maaga, on 2012 ja 2230 pKr vahel avatud, võimaldamaks 
Nihkuva Ülestõusmise läbipääsu neile Madalama Maa asukatele, kes suudavad üleplaneediliste 
keskkonnaanomaaliate ajal, mis toimuvad Madalamal Maal 2012-2013, säilitada ja äratada 
geneetilist potentsiaali bioloogiliseks Ümberkujundavaks Ülestõusmise Nihkeläbirändeks. Nende 
jaoks, kes ei säilita 2012-2013 keskkonnamuutuste ajal seda geneetilist potentsiaali, jääb kuni 
2012-2230 pKr lõpuni kättesaadavaks Hulkade Bhardoah Ülestõusmise vaimuläbipääsu võimalus. 
Pärast 2230 pKr ( ligikaudu 215 aastat) sulguvad põhilised Ankurtemplite Täheväravad Kõrgema ja 
Madalama Maa vahel lõplikult, ning Ülestõusmise Läbipääs Madalamalt Maalt Kõrgema Maa 
Igavese Elu Kõrgemasse Evolutsiooni ei ole enam kättesaadav.


Tänased MCEO õpetused on praegusel ajal keskendunud sellele, et abistada Madalama Maa 
elanikel paremini mõista ulatuslikku galaktikatevahelist draamat, kuhu nende planeet on lõksu 
püütud, võimaldamaks inimestel teha oma isiklikku arengulist saatust puudutavate võimaluste 
osas arukamaid, teadlikumaid Vaba Tahte Valikuid - enne, kui 2012 üleplaneedilisest kohtumisest 
saatusega tulenevad keskkonnaanomaaliad teevad need valikud nende eest. Tänased MCEO 
õpetused abistavad üha rohkem neid, kes on teinud valiku valmistuda Läbirändeks Tähevärava 
Ülestõusmisläbipääsu kaudu, millega nad võivad ühineda igavese elu tsivilisatsioonidega tuleviku-
aja 6520 Kõrgema Maa Ülestõusmisasunduse Vastuvõtujaamades. Need ettevalmistused algavad 
Läbirännet soovivate Madalama Maa inimeste ja 6520 pKr Kõrgema Maa Dimensioonidevahelise 
Suhtluse Arenduskeskuse väljaõppinud Hoolekandjate ning sellega seotud Hoolekandeteenistuse 
organisatsioonide vaheliste Omavaheliste Mõttekontaktide kaudu toimivate isiklike 
suhtlusvahekordade arendamisega.


Omavahelised Mõttekontaktid tähendavad lihtsalt seda, et Hoolekandjad abistavad ja käivad läbi 
üksnes nendega, kes seda kokkupuudet soovivad - ning kes näitavad seda soovi, tahtes töötada 
Hoolekandjate antud MCEO õpetustega - arendades Keylonta Suhtluse oskust ja haardudes 
Bioregeneesi tervendusprogrammiga, mida on vaja Tõelise Täheväravaülestõusmise Läbikäigu 
jaoks. Hoolekandjad vastavad kooskõlas kontaktipüüdlustesse pandud jõupingutustega ja 
siirusega, nad ei kavatse mängida meie päästjaid, kuid aitavad meil heameelega päästa iseennast 
ulatuslike arenguliste sündmuste käest, mida me võime isiklikult vältida, osates teha vahet. 
Valikud on meie omad. Hoolekandjate kavatsus on varustada meid teadmisega, et võiksime teha 
oma valikud targalt. Tundes tänaste MCEO Õpetuste ajaloolisi ja nüüdisaegseid allikaid, on meil 
võimalus olla rohkem teadlik Vaba Tahte Valikutest, sedamööda kuidas meie liigi Arengulise 
Tasuarvestuse Ühine Aeg lahti rullub ja me haardume 2012. aasta lõpus kaua oodatud 
kohtumisega oma saatusega.


Infot Omavaheliste Mõttekontaktide, arenenud Bio-regeneesi ja Läbirändeülestõusmiseks 
valmistumise kohta võib leida meie järgmisest raamatust 2012 - Life After Earth: Orb Whisperers 
and the Silver Seed Awakening. (2012 - Elu pärast Maad: Orbsosisklejad ja 
HõbeseemneÄrkamine). Uut infot 2012 kohtumisest saatusega, Illuminaatide Üldplaani & Atlantise 
Surmateaduste ja Hoolekandjate Ülestõusu-liikujate Väljalaadimismissiooni kohta võib leida 
Teemasissejuhatuse Kokkuvõttest 2.


“Armastuse, Valguse ja Teadlikkusega ... ning "Tähetolmu-sädelusega" ... A'sha Deane - MCEO 
Kõneisik-1.” 
 
Tõlkinud: Enn Puskar  
 
Täiendatud: Creator


