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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). 

 
 
 
 

Tänased allikad & MCEO Õpetuste areng 

A’sha Deane


Sisaldab: Tänase MCEO Kõneisik-1 Leping; Kathara Tervendamine, Ülestõusmistsükkel, Maa 
Ankurtemplistik & Azurite Pressi ringreisid. MCEO Vabaduseõpetused (MCEO Freedom 
Teachings®), Kathara Töörühm & Moodulprogrammid Algajatele. MCEO Vabaduseõpetuste & 
iidse Väärülestõusmise Teaduse põhimõisted. Iidne Pettus, Atlantise langus & võrdlev ülevaade 
Surmateaduse paradigmadest. Vaba Tahte Valik, "See KÕIK on Tõsi", Kodeeringuvõre ja Tõusu & 
Languse teed. Varjatud inimlik dilemma, kanaldused, elu väljasuremised Maal, 2012 & planetaarne 
Kodeeringuvõre. Suur Mäng, 2012 Vaatemäng, asjakohased küsimused ja Hõbeseemneärkamine. 
Targad valikud, Vihjed Sümbolites ja Püha Päästmine.


Tänase MCEO Kõneisik -1 Leping — A'sha Lugu 

Mul on olnud Hoolekandjate Liiduga (GA - Guardian Alliance) lapsepõlvest saati vahetuid isiklikke 
kokkupuuteid, mis sisaldavad lootega teadliku ühinemise (vaim siseneb lootesse) kogemust ja 
avanenud (kuigi killustunud) taaskehastumismälu, alates mu füüsilisest sünnist 1964. aasta 
septembris. Varases lapsepõlves võisid Hoolekandjad suhelda minuga unenägudes, ning 
mõnikord võisid külastada mind Orbide kujul, mida võisin ärkvel olles füüsiliselt näha. 
Hoolekandjate kõige varajasemate Orbi-kontaktide ajal, kui ma siin keelt veel ei osanud, võisid 
Hoolekandjad-Orbid suhelda minuga läbi vahetu tunnetuse ning mind vahetevahel füüsilises 
tervenemises abistada. Hoolekandjate kohalolu oli lohutav ja rahustav ning ma tunnetasin 
külastavaid Hoolekandjaid oma tõelise perekonnana, kelle juurest olin kehastunud Maa-ellu oma 
bioloogilise võõrustaja-perekonna kaudu. Kuigi armastasin neid, tunnetasin oma bioloogilist 
perekonda, nagu oleksin vahetusüliõpilane võõral maal ja elaksin oma siinoleku ajal armastatud 
kohalikus võõrustajaperekonnas.




4-aastasena hakkasin läbi elama Sissetungijate Zeta rasside ettevõetud negatiivseid füüsilisi 
vägivaldseid röövimisi. Ka Zetad võisid aeg-ajalt kasutada röövkontaktiks Orbi-sõidukit. Kui 
Zetade vägivaldsed röövimised algasid, sekkusid Hoolekandjad vahetult, ning kui olin 7-aastane, 
tõhustasid kontakte füüsilise kokkulepitud kaasavõtmise kaudu, millest algas minu teadlik 
väljaõpe nende juures. Sel ajal katkestasid Hoolekandjad ka teadliku Orbidena külaskäigud minu 
juurde ja võtsid kasutusele Keylonta Suhtluse ning füüsilised kontaktid. Hoolekandjad lõpetasid 
Orbi-kontaktide kasutamise, et mind mitte segadusse ajada ja kaitsmaks mind Zetade ning teiste 
Sissetungijate pettuste eest, kes kasutasid Orbi-sõidukeid manipulatiivseteks kontaktideks, kuni 
mu väljaõpe oli piisav, tegemaks vahet sõbralikel ja ebasõbralikel orbinähtustel. Minu üllatuseks 
võtsid GA-MCEO Hoolekandjad Orbikontakti taas kasutusele 2008. aasta novembris, kaks aastat 
pärast seda, kui meie grupid alustasid isikliku Orbi-mise bi-lokatsiooni projitseerimisega. (Rohkem 
infot Orbide, Orbi-kontaktide ja Orbi-mise kohta võib leida Teemasissejuhatus, Kokkuvõte-4, 
Voyagers raamatutest ja MCEO Vabaduseõpetuse töötubade DVD-delt).


Minu väljaõpe Hoolekandjate Liidu juures kestis east, mil sain nelja-aastaseks, kuni 
Sumalähedase Kogemuseni 18-aastasena, kui algasid mu vaimsed ordinatsioonid Hoolekandjate 
Liidu - MCEO (Melchizedek Cloister Emerald Order – Order of the Yunasai) [Melchizedeki Kloister-
Smaragdordu - Yunasai Ordu] UR-i Eieyani Preestrite juures Hawail. Lõpetasin viimase, 6. tasandi 
Eckar-MCEO Ordinatsiooni 1997. aastal 33 aastasena, misjärel Hoolekandjad pakkusid mulle oma 
MCEO Kõneisik-1 Lepingut, mis sisaldas CDT-Plaatide (246 000 eKr Smaragdleppe 12 Klaster-
Dora-Teura Plaadi salvestusketaste) kaugtõlkimist, õpetamist ja erilisi planetaarse võrgustikutöö 
kohustusi. Minu ettevalmistuste ajal CDT-Plaatide tõlkimiseks korraldas GA-MCEO mitmeid 
füüsilisi kokkulepitud kaasavõtmisi, mille ajal mul oli lubatud ühte CDT Plaadi Hõbeketast 
füüsiliselt näha ja käes hoida. Teiste GA-MCEO korraldatud bi-lokatsioonikogemuste ajal treeniti 
mind CDT Plaate tundma õppima ja valmistati mind ette CDT Plaatide kaugtõlkimiseks (infot GA-
MCEO CDT Plaatide ja kaugtõlke protokollide kohta võib leida Teemasissejuhatusest, 
Kokkuvõte-1). Peale MCEO-Eckar Ordinatsiooni alustasin 1997. aastal MCEO CDT-Plaatide ja 
Hoolekandjate Keylonta Ülekannete ametlike kaugtõlgetega.


CDT Plaatide kaugtõlgete ja Hoolekandjate Keylonta Ülekannetega alustamise tulemusena anti 
1999. aastal (Granite Publishing) välja Voyagers seeriad - 1. Köide - Sleeping Abductees 
(Magavad Röövitud) ja 2. Köide - The Secrets of Amenti (Amenti saladused), ning ma hakkasin 
Hoolekandjate soovitusel korraldama Hoolekandjate õpetuste tutvustamiseks avalikke töötubasid.


(Märkus: Keylonta Ülekanne tähendab paljudimensioonilise bioelektrilise andmeülekande 
orgaanilist protsessi ehk elektroonilist andmevoogu, mis EI OLE kanaldamine/teadlik meediumlus. 
Hoolekandjad on üha enam rääkinud kanaldamise varjatud ohtudest ning pakkunud 
dimensioonidevaheliseks suhtluseks ja kontaktideks alternatiivseid, ohutumaid Keylonta tehnikaid. 
Rohkem infot Keylonta Suhtluse kohta võib leida Teemasissejuhatusest, Kokkuvõte-1, Voyagers 
raamatutest ja MCEO Vabaduseõpetuste [Freedom Teachings®] töötubade DVD-delt).


Kathara Tervendamine, "Ülestõusmistsükkel", Maa Ankurtemplistik & Azurite Pressi 
ringreisid 

2001. aastal tuvastasid Hoolekandjad kahte teist isikut, kellele nad usaldasid MCEO Kõneisik-2 ja 
Kõneisik-3 Lepingud (ajalooliselt hõlmavad MCEO Lepingud ainult kolme määratud Kõneisikut). 
Need lepingud ei hõlma CDT Plaatide vahetut tõlkimist, kuid sisaldavad mitmeid teisi vaimse 
teenistuse ja Hoolekandjatega Keylonta Suhtluse kohustusi. Mina ja MCEO Kõneisik-2 Michael 
A'san Deane abiellusime 2000. aasta oktoobris. Hoolekandjate soovitusel asutasime meie 
kahekesi ja MCEO Kõneisik-3 (naine nimega Maryanne "Mac" Callaway) Melchizedeki Klastri-
Smaragdtempli ("Azurite Temple of the Melchizedek Cloister), mis korraldati 2002. aastal ümber 
Azurite Press kaasasutajad MCEO Kõneisikud 1, 2 ja 3. Lisaks CDT Plaatide jätkuvale tõlkimisele 
ja Voyagers raamatutes tutvustatud õpetuste Keylonta ülekannetele esitasid Hoolekandjad 2000. 
aastal Kathara Bio-Spirituaalse Tervendamissüsteemi (Kathara Bio-Spiritual Healing System TM ), 
tõstes esile sissepoole-suunatud paljudimensioonilised enesetervendamise tehnoloogiad, mis 
keskenduvad iidsete Ingelinimeste genoomi uinuva bioloogilise ülestõusmisvõime taastamisele. 
Seda geneetilist tagasipöörava mutatsiooni protsessi nimetatakse Bio-regeneesiks, mida võib 
teostada inimese 15-dimensioonilise anatoomia võtmeaspektide areneva, järjestikulise 
taastamisega. (Rohkem infot ajalooliste MCEO Kõneisikute, bioloogilise Ülestõusmise võimete, 
15-dimensioonilise anatoomia ja Ingelinimeste pärilusliini kohta võib leida Teemasissejuhatusest, 



Kokkuvõte-1, Voyagers raamatutest, Kathara Bio-Spirituaalse Tervendamise Süsteemist ja MCEO 
Vabaduseõpetuste töötubade DVDdelt).


Alates 2000. aastast on Hoolekandjad andnud üha rohkem ulatuslikku väljaõpet Pühade Paikade 
ja Maa Planetaarse Ankurtemplistiku (orgaaniline elektromagnetiline võrgustik ja Täheväravate/
Ülestõusmisväravate süsteem) ning ajaloolise ja tänase Varjatud Laiaulatusliku Draama osas, 
millesse Maa ja inimkond on olnud ja on senini haaratud. Hoolekandjad on andnud need õpetused 
just nüüd, sest 2000. a. jaanuaris sisenes Maa 2213 aaasta võrra kiirendatud varajasse 
Täheaktivatsiooni Tsükli (SAC) Amenti Saalide Täheväravate avanemisperioodi, mida nimetatakse 
ka Ülestõusmistsükliks. SAC, mis algas 2000. aasta jaanuaris, on esimene pärast nurjunud 22 320 
eKr SAC-i. MCEO Kõneisikud on alates 2000. aastast viinud Hoolekandjate palvel läbi töötubasid 
Azurite Pressi Rahvusvahelistele Hariduslikele Võrgustikuhoidjate ringireisivatele gruppidele, kus 
Hoolekandjad viivad meid mitmetesse geograafilistesse asukohtadesse ja GA-MCEO 
Hoolekandjate Pühadesse Paikadesse, abistamaks neid taastada ja aktiveerida põhilisi 
energeetilisi vooluringe Maa Ankurtemplistikus.


Alates 2000. aastast siiamaani on meie grupid käinud paljudes Hoolekandjate Pühades Paikades 
(mõnes kohas palju kordi), sealhulgas paikades, mis asuvad Egiptuses, Peruus, Indias, Kreekas, 
Iirimaal, Inglismaal, Prantsusmaal, Andorras, Hollandis, Belizes, Mehhikos, Marokos, Bermuudal, 
Tenerifel, St. Kitts's ja Hawail ning mitmetes teistes paikades USA-s.


(Üksikasjalikku infot Täheaktivatsioonide Tsüklite, Amenti Saalide Täheväravate, Maa 
Ankurtemplistiku ja Võrgustikuhoidjate kohta võib leida Teemasissejuhatusest, Kokkuvõte-1, 
Voyagers 2. köitest, MCEO Planetaarse Ankurtemplistiku Hooldusjuhendist ning MCEO Arc-Hub-
Väravate Kaartide käsiraamatutest ja MCEO Vabaduseõpetuste töötubade DVD-dest).


MCEO Vabaduseõpetused (MCEO Freedom Teachings®), Kathara Töörühm & 
Moodulprogrammid Algajatele 

Võiks kirjutada palju rohkem raamatuid, mahutamaks tohutut hulka tihedat infot, mida oleme GA-
MCEO Hoolekandjate ja CDT Plaatide kaudu alates 2002 saanud - ja mille andmist nad jätkavad - 
kuid Hoolekandjad on otsustanud levitada seda infot käimasolevate järjestikuliste sõltumatute 
MCEO töötubade kaudu. Meie MCEO töötoad keskenduvad üheaegselt nii isiklikule tervenemisele 
ja ärkamisele, Laiaulatusliku Draama olukorra täpsustamisele kui Planetaarse Ankurtemplistiku 
Hooldustööle. Igas järgmises töötoas antakse edasi Hoolekandjatelt saadud järgmise kõrgema 
tasandi juhtnööre, mis toetuvad vahetult eelmises töötoas antud infole.


Alates 1999. aastast on töötubade grupid kiiresti kasvanud, sedamööda kuidas Hoolekandjate 
õpetused on muutunud põhjalikumaks, ning 2006. aastal, pärast seda kui 1999. aastal registreeriti 
(Melchizedek Cloister Emerald Order - Melchizedeki Klaster-Smaragdordu) MCEO Freedom 
Teachings® (MCEO Vabaduseõpetused) kaubamärk, hakkasid Hoolekandjate õpetused tervikuna 
töötubade kaudu üha kiirenevalt avanema. Tänaseks on meie töötoagruppides keskmiselt 
200-300 inimest, ning meie Keylonta Teaduse ja sellega seotud online e-gruppidesse kuulub üle 
kogu maailma mõni tuhat inimest. 2009. aasta oktoobriks on jäädvustatud 82 uue info põhist - 
töötuba. Töötubasid on algusest peale filmitud, ning need on nüüd meie Azurite Press Product 
List kaudu kättesaadavad DVD pakettidena (paljud neist koos kirjalike täiendmaterjalidega). 
Praegusel ajal hõlmavad MCEO Vabaduseõpetused töötubade materjalid üheskoos üle 1000 tunni 
vahetut õppematerjali. (Aastast 2013 on azuritepress.com koduleht jäädavalt suletud ja 
materjalide tellimine peatatud. Infot saab inimeste enda poolt tellitud materjalide tõlgetest/
salvestustest või interneti avarustes avalikustatud materjalide koopiate näol).


Hoolekandjate juhtnööride kohaselt lõi MCEO Kõneisik-2, minu abikaasa Michael A'san Deane, 
organisatsioonilised ja juhtimisstruktuurid Azurite Press MCEO, Inc. USA jaoks, mis on nüüdseks 
laienenud ja hõlmab rahvusvahelisi tütarbüroosid Iirimaal, Austraalias ja Lõuna-Aafrikas. Azurite 
Press on MCEO Vabaduseõpetuste toodete ja töötubade rahvusvaheline jaotusvõrk. Sedamööda, 
kuidas lisandus Hoolekandjate õpetusi, muutus igas uues MCEO Vabaduseõpetuste töötoas 
edastatud järgmise kõrgema tasandi info üha põhjalikumaks ja ainessesüüvivamaks (iga järgmine 
töötuba esitas uut materjali eelmise töötoa ainest lähtudes), ning uutele inimestele muutus üha 
raskemaks järele jõuda, et haarata probleemivabalt oma esimese töötoa põhjalikku ainekäsitlust. 
Seetõttu organiseeris MCEO Kõneisik-3 Mac Callaway 2003. aastal Kathara Töörühma, grupi 



pühendunud MCEO Vabaduseõpetuste õpilastest, kes pakkusid vabatahtlikult oma aega ja 
oskusi, loomaks käimasoleva Moodulprogrammid Algajatele - see sisaldas rea lihtsustatud, 
lühendatud ettekandeid varasemate MCEO töötubade põhiõpetustest, mida pakuti uustulnukatele 
kohapeal enne põhitöötoa toimumist. Moodulid aitavad uutel inimestel paremini mõista 
põhiõpetuste erinevaid aspekte ning saada sellega põhitöötoa pingelistest programmidest 
suuremat kasu.


Tänu MCEO Kõneisik-2, kes on minu abikaasa A'san, ja MCEO Kõneisik-3 Mac Callaway 
pühendunud tööle ja tänu Azurite Pressi meeskonna ja vabatahtlike suurele grupile, keda 
üheskoos tuntakse MCEO Töörühmana. Tänu Granite Publishingu (kes kirjastas Voyagers ja 
Angelic Realities raamatud) ja Õpi Rännates (kes korraldab MCEO rännakuid) asjatundlikele 
teenustele, tänu innustunud inimeste jätkuvale toetusele, kes tulevad meie töötubadesse ja 
hindavad MCEO Vabaduseõpetusi, jätkub minu töö Hoolekandjate MCEO Vabaduseõpetuste 
avaldamisel ja avalikkusele kättesaadavaks tegemisel, ning Hoolekandjate Planetaarne 
Hoolekandetöö jätkub ja areneb. Palju tänu ja tunnustust on osutatud neile suurepärastele 
inimestele nende teenete eest toomaks tänapäevaseid MCEO Vabaduseõpetusi meie maailma.


MCEO Vabaduseõpetuste & "Väärülestõusmise Teaduse" põhimõisted 

Alates 1999. aastast on MCEO Hoolekandjate õpetused pakkunud jätkuvalt ulatuslikke teadmisi 
aegruumi ja aine loomise ning vaimse arengu kosmilise tausta, struktuuride ja dünaamika, aga ka 
planetaarse, galaktilise ja universumi kadunud ajaloo ning käimasoleva Laiaulatusliku Draama 
kohta. MCEO Vabaduseõpetused on pakkunud ka üha laienevat programmi edasijõudnud 
paljudimensioonilise anatoomia uuringute, sealhulgas uuringud 15-dimensioonilise anatoomia, 15-
tšakra süsteemi, aksiaal- ja meridiaanjoonte, Valguskeha, Rasha Tumeainekeha, Elum'Eir-adhona 
Spiritkeha, Aah-JhA' Hüdroakustilise Keha ja Jha-DA' Keha, looteühinemise, Bhardoah, 
kasvutsüklite, Arenguliste Ülestõusmistsüklite, DNA ja palju muu kohta.


MCEO õpetused uurivad paljudimensioonilise anatoomia vastastikseoseid füüsilis-emotsionaal-
mentaalvaimukehadega, kehastunud teadvusega, kõrgemate seisunditega, DNA-ga, 
Üleminekutõelisustega (eostamine, looteühinemine ja "surm"/Bhardoah) ning Ülestõusmise 
Teadusega (Läbiränne Täheväravatest/Ajaportaalidest aatomitasandi Ümberkujunemise kaudu). 
2000. aastal avas Kathara BioSpirituaalse Tervendamissüsteemi (Kathara Bio-Spiritual Healing 
System TM ) tasand-1 - millele järgnesid mõned aastad hiljem Kathara tasandid 2-4 - 
tarvituselevõtmine üha rohkem võimalusi energiatehnikate rakendusteks, arendamaks isiklikku 
paljudimensioonilist tervendamist ja teadvuse dimensioonidevahelist avardumist biovälja ja DNA 
Jäljendi järkjärgulise aktiveerimise kaudu. Planetaarse draama ebasoodsa arengu tõttu alustasime 
2008. aastal edasiarenenud Kathara-12+ bio-spirituaalsete tervendamistehnoloogiate kiirendatud 
sissetoomisega.


MCEO õpetusi üha enam iseloomustavate "Kosmilise tausta, Struktuuride ja Dünaamikate" tõhusa 
uurimisega oleme tundma õppinud keerukat tõelist "Püha Geomeetriat", mis on loomuomane 
isiklikele ja kosmilistele struktuuridele, ning sellele vastavaid Füüsika ja Teadvuse Pühasid 
Protsesse - selliseid nagu Partikite Faasimine, Takeyonite Harmoonilised Võtmetsüklid ja Eckasha 
Avardumine & Adashi Tagasipöördumistsüklid - mis on kosmilist kujunemist, bioloogilist loomist ja 
vaimset arengut valitseva kasvu orgaaniliste tsüklite vastastiktoimes olevad elemendid. Oleme 
tundma õppinud ka "aegruumi olemust" ja nii väikesi kui ukatuslikke orgaanilisi 
paljudimensioonilisi "ajatsükleid", mis valitsevad ruumi, aja, aine, teadvuse ja avaldumise üle.


Alates 2000. aastast on MCEO Plaatide tõlked ja MCEO õpetused avaldanud palju kauavarjatud 
saladusi, mis puudutavad Ülestõusmise Teadust, sealhulgas dimensioonidevahelise ja 
dimensioonideülese aatomaarse Muundumise, Ümberkujunemise, Ümberpaigutumise ja 
Läbirändamise orgaanilised protsessid. Tegelike orgaaniliste protsesside tundmaõppimisega, mille 
tõttu - ja kosmiliste struktuuride, mille kaudu võivad aset leida Ülestõusmise bio-spirituaalsed 
dünaamikad, oleme saanud ka ulatuslikku infot Ülestõusmise Teaduse õpetuste tahtlike ajalooliste 
moonutuste kohta. Õppides tundma keerukaid orgaanilisi struktuure ja Paljudimensioonilise 
Füüsika Loodusseadusi, mille kaudu saab tegelik BioSpirituaalne Ülestõusmine toimuda, hakkasid 
Väär-Püha Teaduse õpetustes sisalduvad valed üha rohkem ja rohkem ilmsiks tulema.




Väär-Püha Teaduse õpetused ja nende kasutamisest tulenevad anorgaanilised keskkondlikud ning 
bioloogilised järelmid põhinevad Paljudimensioonilise Füüsika orgaaniliste Seaduste keerukatel 
enesekesksetel loomuvastastel moonutustel. Nende väänatud paljudimensioonilise teaduse 
õpetuste rakendused Maal erinevatel ajaloolistel perioodidel mitmete tuhandete aastate vältel on 
tekitanud inimese arengule ja meie planeedi keskkonnaseisundile tohutut kahju. Väär-Püha 
Teaduse õpetused tekkisid meie muistse ja ennemuistse mineviku perioodidel ajalooliselt 
mahavaikitud muistse Maa arenenud kultuurides, mida tänapäeval seostatakse Atlantise ja 
Lemuuria mütoloogiaga. Neil iidsetel aegadel tekitati Väär-Püha Teaduse rakendustega mitmeid 
keskkondlikke ja bioloogilisi õudusi. Nendest õpetustest sündinud tehnoloogiad esindasid tõelise 
Püha Teaduse rakendustes kunagi kasutatud orgaaniliste, elavate paljudimensiooniliste 
tehnoloogiate väärastunud vorme. Iidsetes arenenud kultuurides tunti Väär-Püha Teaduse õpetusi 
Surmateadustena, sest nende rakendamise lõpptulemuseks oli igavese elu võimekuse 
pöördumine lõpliku elu taandarengusse - vaatamata piiratud võimu ajutistele hüvedele, mida need 
tehnoloogiad võimaldasid.


Iidse Atlantise perioodil eksisteeris üks eriline Väär-Püha Teaduse osa, mis tekkis Maa kultuurides 
pärast seda, kui üks GA-MCEO CDT Plaatidest varastati ja sattus Illuminaatide kätte. CDT Plaadid 
ilmutasid orgaanilise Püha Teaduse mitmeid arenenud õpetusi, mida Vanem-Illuminaatide jõud 
seejärel väänasid erilisteks ussiaugutehnoloogiateks, otsides teed oma Maa Ankurtemplistiku 
Valitsemise tegevusplaani ellurakendamiseks. (Ajaloolist infot CDT Plaatide varastamise ja sellest 
tulenenud muistsete draamade kohta võib leida Voyagers 2 köite 2. väljaandest). Iidsetes 
kultuurides tunti seda erilist arenenud väänatud Väär-Püha Teaduse õpetuste kogu, mis sündis 
koos vastavate tehnoloogiatega CDT Plaatide loomuvastasest kasutamisest, põgusalt Hukatuse 
Õitsengu (Bloom of Doom) tehnoloogiatena. Seda iidset nimetust tarvitati seoses ühe põhilise 
anorgaanilise energiamoonutuste geomeetriaga, mida selles Surmateaduses rakendati ja mille 
struktuur tuletas üldises mõttes meelde õitsemist. Moonutatud matemaatika ja füüsika teised 
iseloomulikud komponendid olid samuti iseloomulikud Hukatuse Õitsengu Surmateadusele. 
Hukatuse Õitsenguga seotud komponendid sisaldasid kunstliku lõpliku elu matemaatilise kasvu 
moonutatud valemit, mis sai hiljem tuntuks kuldlõike ristkülikuna ja Fibonacci spiraali & jadana. 
Need mõlemad olid GA-MCEO CDT Plaatide õpetustes esitatud Krystal Spiraali & Jada 
orgaanilise igavese elu kasvutegurite moonutused.


Iidse Atlantise Hukatuse Õitsengu tehnoloogiate teine komponent sündis Kathara Puuks 
nimetatud CDT Plaadilt pärit sümboli moonutamisest. CDT Plaadi Kathara Puu sümboli 
moonutused said Atlantise perioodi Surmateadustes tuntuks Kunstliku Elu Puuna, sest aine, 
valguse ja bioloogia ajutisi, anorgaanilisi, lõpliku elu kunstlikke struktuure saab luua Kunstliku Elu 
Puu sümbolstruktuurile rakendatud väänatud matemaatiliste saladuste kaudu. Tõeline Kathara 
Puu esindab orgaanilisi matemaatilisi kiirgustuumstruktuure ehk võresid, millele on üles ehitatud 
igavese elu elusa morfogeneetilise välja-aine mudelid. Orgaanilise Kathara Puu sümbolis kujutatud 
matemaatilised seosed esindavad orgaanilise kiirgusvõre struktuuri vahetut matemaatilist 
tuumvalemit. Paljud neist võredest grupeeruvad omavahel väga erilisteks geomeetrilis-
matemaatilisteks mustriteks, moodustades orgaaniliste paljudimensiooniliste kiirgusmudelite 
struktuuri, mille alusel tume aine, kvargid ja elementaarosakesed korralduvad struktuurseteks 
avaldunud aatomiteks ja vormideks.


Orgaanilist Kathara Puu võret iseloomustavad 12 Pitserit ehk jõupunkti, mis asetsevad väga 
eriliste proportsioonidega ristvarbvõre väga erilistes kohtades. Tõelise Kathara Puu sümbolisse 
kätketud proportsioonid ja suhted esindavad organiseeritud kiirgusstruktuuri matemaatilist 
valemit, mille kaudu vormuvad orgaaniline, elus aine, valgus ja bioloogia. Orgaaniline Kathara Puu 
ei ole teoreetiline väljamõeldis, vaid pigem peamine organisatsiooniline struktuur, millele 
orgaaniline, elus, igavesti-elav Kosmos on üles ehitatud ja on seda alati olnud. Orgaaniline 
Kathara Puu ja see, mida see esindab, eksisteerib osana selle Füüsika orgaanilistest 
Loodusseadustest, mis on igavesele, paljudimensioonilisele Elavale Kosmosele ja igavesele 
Energia ja Teadvuse Ühendväljale, milles Kosmos asub, kustutamatult loomuomased.


CDT Plaatide algse Kathara Puu sümboli moonutatud versioonid tekkisid Atlantises koos 
Hukatuse Õitsengu õpetustega Kunstliku Elu Puu sümbolina, mis algselt kujutas 11 Pitserit 
orgaanilise Puu 12 asemel ning millel olid ristvarbvõre kujundites ja proportsioonides erilised 
struktuursed moonutused. Orgaanilise, elusa Kathara Puu sümbol esindab igavese Elava 
Kosmose orgaanilise kiirgusvõre struktuuri otsest matemaatilist põhivalemit. Sarnaselt sellele 



esindavad Kunstliku Elu Puu sümboli erinevad versioonid moonutatud, väljamõeldud anorgaanilist 
loomisvalemit, mille abil on võimalik luua ebaloomulikke paljudimensioonilisi kiirgusmudeli-
struktuure - väärtarvitades Paljudimensioonilise Füüsika Loodusseadusi rakmestamaks ja 
suunamaks tumeaine, kvarkide ja elementaarosakeste korraldatust eesmärgiga moodustada 
valguskiirguse anorgaanilisi, lõpliku-elu struktuure ja atomaarseid ning bioloogilisi vorme.


Kunstliku Elu Puu edasised moonutused tekkisid hilisemal ajal Elupuu sümbolitena, mis kujutasid 
7, 8, 9 või 10 Pitseripunkti ja omasid Ristvarbvõre erinevaid moonutusi. Kathara Puu need 
hilisemad moonutused esindasid Atlantise Kunstliku Elu Puu loomisvalemi tõlgendusi 
Illuminaatide erinevates gruppides, kes võistlesid Illuminaatide Hukatuse Õitsengu loojatega. Kõik 
need Kathara Puu moonutused esindavad katseid rakendada ebaloomulikku loomisvalemit, mis 
lahkneb igavesele Elusale Kosmosele loomuomastest Energia ja Teadvuse Loodusseadustest. 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Atlantise Hukatuse Õitsengu õpetuste ja nendega seotud Surmateaduste kaks teist komponenti 
on peidetud kahte üldkasutatavasse sümbolvormi, mida tuntakse vesica piscis'ena ja täht-
tetrahedron'ina. Vesica Piscis'e sümbol koosneb 2-st omavahel lõikuvast ringist, kus mõlema ringi 
sisemine väline serv (piirjoon) puudutab teise ringi keskpunkti. CDT Plaatidel nimetati seda 
sümbolit algselt Bi-Veca Koodiks ning see viitas koos kolmeringilise Tri-Veca Koodi 



sümbolpaarikuga erilistele orgaanilistele struktuuridele, protsessidele, otstarvetele ja 
vastastiksuhetele, mis on omased orgaanilisele paljudimensioonilisele elektromagnetilisele 
sagedusspektrile ning eriti valguskiirgusele ja orgaanilistele Elava Valguse struktuuridele, millele 
igavene Kosmos on üles ehitatud, vastavatele orgaanilistele loomismehhanismidele ja loomulikule 
dünaamikale. Täht-tetrahedron'i sümbol on 3-mõõtmeline sümbolvorm, mis koosneb kahest 
püramiidikujulisest pöörisest, mõlemad neist komnurksel alusel. Üks püramiidpööris asetseb 
püstjalt tipuga ülespoole ja lõikub vertikaaljoonel teise ümberpööratud, alaspidise tipuga 
püramiidpöörisega. Täht-tetrahedroni kahemõõtmelist kujutist tuntakse üldiselt 6-tipulise tähe või 
Taaveti tähe sümbolina. CDT Plaatidel kujutatakse sümboli mõlemat versiooni rõngaga 
ümbritsetuna ning neist räägitakse kui Hierofant sümbolist, mis kujutab Merkaba Väljadele 
omaseid matemaatilisi valemeid ja paljudimensioonilisi struktuure. Merkaba Väljad on orgaanilised 
energiapööriste struktuurid, mis on osa Elusa Kosmose loomulikust paljudimensioonilisest 
ringlussüsteemist ja mis võivad Paljudimensioonilisele Füüsikale omastel kindlatel tingimustel 
saada Tõelise Ülestõusmise orgaanilises protsessis transpordivahenditeks.


Bi-Veca Koodi/vesica piscise ja Hierophanti 6-tipulise tähe/täht-tetrahedroni sümbolid ning neile 
vastavad Ülestõusmise Teaduse õpetused olid osa Atlantise perioodil varastatud CDT Plaatidel 
sisaldunud algse Püha Teaduse õpetustest. Illuminaatide kätte sattununa moonutati Bi-Veca ja 
Hierofanti sümbolid ja neile vastavad alusteadmised sarnaselt Kathara Puule ja Kristallspiraalile. 
Kõigepealt Hukatuse Õitsengu tehnoloogiateks ja hiljem mitmesugusteks Surmateaduse 
õpetusteks ja praktikateks, mida võistlevad Illuminaatide rühmad kasutasid oma püüetes 
kontrollida Maa Ankurtemplistikku. Erinevalt Kathara Puu ja Kristallspiraali nähtavatest, 
märgatavatest moonutustest ei olnud Bi-Veca Koodi ja Hierofanti sümboli moonutused koheselt 
märgatavad. Need moonutused olid peidetud lõpliku elu energomehhaanilistesse väänatud 
õpetustesse, mis kuulusid sümbolite juurde, samal ajal kui sümbolite kujutised ise näisid 
suhteliselt ühesugustena. Bi-Veca Koodiga - ilma oma orgaanilise Tri-Veca Koodi vasteta - 
kaasnevad Surmateaduse õpetused kasutasid vesica piscisele omast moonutatud 
energomehhaanikat, mille kaudu oli võimalik tekitada moonutatud Merkaba Pöörise mehhaanikat 
kasutades anorgaanilisi, kunstlikke lõpliku elu staatilisi Surnud Valguse kiirgusvälju.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Väänatud Merkaba Pöörise mehhaanika kasutab merkabapööriste paari spinnikiiruste ja 
spinnisuundade ebaloomulikke moonutusi, tekitamaks osakese/antiosakese rakmestusvälja, 
milles on võimalik energiat ja aatomeid kinni püüda. Kord anorgaanilises Merkaba Väljas kinni 
püütud ja rakmestatud energiakvante on võimalik pikka aega kunstlikult säilitada, ilma et need 
oma kuju muudaksid, ja saavutada kohalik dimensioonidevaheline ülekanne, seni kui 
anorgaaniline Merkaba Rakmestus selle ümber suudab toituda/tõmmata energiat orgaaniliselt 
elusatest energiaväljadest. Anorgaaniline Merkaba Väli, tuntud ka Surmatähena või Välise 
Merkabana, peab toituma, justnagu energiavampiir - erinevalt orgaanilisest Krystar Merkaba 
Sõiduki struktuurist ei ole Surmatähe Merkaba suuteline enese ülalpidamiseks vajalikke 
energiakoguseid ise tootma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Orgaaniline Merkaba                   VS                           Anorgaaniline Merkaba 
                             Ühendus alt Maani                                              Ühendus esimese juurtšakrani 
                15-dimensiooniline tšakrasüsteem                                7-dimensiooniline tšakrasüsteem 
          Elus-Hingav Valguskeha bioloogiline sõiduk                      Surnud-Mittehingav tehislik sõiduk 

 
 
 
 

 
Kord aktiveerituna haardub see Kunstliku Elu Surmatähe Merkaba Sõiduk, mis on loodud 
Hukatuse Õitsengu ja sellega seotud tehnoloogiate kaudu, kuldlõike ristküliku ja Fibonacci spiraali 
& jada lõpliku elu matemaatilise kasvu valemiga, suurendades ümbritsevatest eluväljadest 
energiat tõmmates oma spinnikiirust. Anorgaanilised Surmatähe Merkaba tehnoloogiad 
rakendavad tavaliselt ebaloomulikku spinnikiirust alates suhtarvust 34/21 suhestuses kahe 
omavahel vastassuundades pöörlema pandud eraldiseisva samaspinnilise fikseeritud-pöörise 
komplektiga (pigem 4 pöörist, võrreldes orgaanilise merkaba 2 pöörisega), mis aktiveerituina 
kiirendavad ja segunevad tavaliseks 55-spinniks. Aktiveerimise järel Surmatähe Merkaba kiireneb 
ja laieneb kogumiliselt tänu Fibonacci jada suhtarvude anorgaanilisele kasvule, kasutades 
Fibonacci spiraalis ilmnevale füüsikale-mehhaanikale omaseid energia imemise dünaamikaid. 
Orgaanilised Krystar Merkaba Sõidukid alustavad 2 vastassuundades pöörleva pöörise üheainsa 



komplekti loomulikust 33 1/3 11 2/3 spinnikiiruste suhtarvust ja kasvatavad spinnikiirust ning 
energiasurvet palju suuremate kiirusteni teiselepoole teadaolevat valguskiirust - tänu seesmisele 
kvant-isetekkele vastavuses orgaanilise Kristallspiraali ja Jada kasvuvalemit iseloomustavatele 
matemaatilistele seostele. Orgaanilisele Merkaba Pöörisele omased suhtarvud näitavad pöörete 
arvu, mida iga vastassuunas-pöörlev pööris antud aja jooksul teeb. Seda aega mõõdetakse 
juurdekasvuga, mida võib suhteliselt võrrelda ühe pöördega triljondiku biljondikust nanosekundist 
kohta ehk RP-TBN (one rotation per trillionth of a billionth of a nanosecond). Täiesti aktiveerituna 
võib Surmatähe Merkaba Rakmestussõiduk teha koos oma sisuga, olgu see inimene, planeet või 
galaktika, läbi piiratud kohaliku dimensioonidevahelise ümberpaiknemise - kuid ainult läbi 
anorgaanilise ussiaugu, portaali või musta augu struktuuride, mis on moodustatud samade 
Surmateaduse tehnoloogiate abil. Kui bioloogiline või aineline vorm on kord haardunud Surmatähe 
Merkaba Sõiduki täieliku aktivatsiooniga, muteerub selle aineline jäljend alaliselt, ning olend või 
aineline vorm kaotab oma orgaanilise, loomuliku paljudimensioonilise Ülestõusmise võime, samuti 
võime läbida Kosmilisele Ankurtemplistikule loomuomaseid orgaanilisi Täheväravate 
Ülestõusmisläbikäike. Kuigi Surmatähe Merkaba pakub vormi ajutise pikaealisuse ja piiratud 
dimensioonidevahelise liikumise koheseid eeliseid mustade aukude/ussiaukude süsteemides, on 
Elava Kosmose igavesele süsteemile omase Füüsika orgaaniliste Loodusseaduste tõttu 
Surmatähe Merkaba lõplikuks saatuseks vältimatu kokkulangemine, energeetiline 
enesehävitamine ja oma rakmestatud ainese vabastamine kosmosetolmuna. Surmatähe Merkaba 
Sõiduki kasutamist võib võrrelda ärandatud autoga ettevõetud halvasti kavandatud lõbusõiduga, 
mis lõppeb vältimatult hukatusliku avariiga umbtee lõpus. Vähemasti on Surmatähe Merkaba 
kasutamine väga rumal otsus, juhul kui oma kogemusliku arengulise saatuse eest tõepoolest 
muret tuntakse.


Erinevalt anorgaanilisest, väljastpoolt-toidetud Surmatähe Merkaba Sõidukist võimaldavad Krystar 
Ülestõusmise Sõidukile omased seestpoolt toidetud Sisemise Merkaba struktuurid üha 
suurenevalt piiramatuid dimensioonidevahelisi ja dimensioonideüleseid rännakuid ning täielikku, 
holistilist laienemist tagasi Puhta Allikateadvuse Algsesse Seisundisse. Krystar Ülestõusmise 
Sõiduk on ehitatud ja toimib energia ja teadvuse harmoonilise kasutamise loomuliku tulemina 
vastavuses Elavale Kosmosele loomuomase Füüsika Loodusseadustele.


Moonutatud vesica piscis'e Kunstliku Valguse manipulatsioonid ja Surmatähe mehhaanika, mis on 
iidsete Atlantise Hukatuse Õitsengu ja Surmateaduse tegelik olemus, töötavad koos Kunstliku Elu 
Puu, kuldlõike ristküliku ja Fibonacci spiraali & jada ning teiste selles kirjutises mittekäsitletud 
Surmateaduse vastavate komponentide moonutatud ainejäljendi mehhaanikatega, 
moodustamaks anorgaanilist tehnoloogiat, mis püüab tekitada Igavesse Ellu Ülestõusmise täpset 
kunstlikku jäljendit. Selle pühitsetud jäljendi abil tahetakse igavest Elavat Kosmost valitsevaid 
Energia ja Teadvuse orgaanilisi Seadusi piiratud ego kapriiside huvides tõest ja tagajärgedest 
hoolimata väänata, rikkuda, moonutada ja väärkasutada.


Olendid, kes seda mõttelaadi teadlikult kasutavad, tahavad teha tasuta sõitu ükskõik kelle või 
mille arvel, mis iganes nende teele ette jääb, arutlemata üldsegi ausa või harmooniliselt 
tasakaalustatud energiavahetuse üle. Nad kannatavad Ülima Kõrkuse Haiguse käes, mille tõttu 
nad petavad iseennast arvates, et võivad pageda orgaaniliste Teo ja Teo Tagajärje 
Loodusseaduste eest, mille kaudu igavene Kosmos toimib. Sellised olendid avastavad vältimatult, 
väga tihti ränkade tagajärgedega, et sellised hiilguse illusioonid ja nende teostamiseks loodud 
väärastunud tehnoloogiad lihtsalt ei tööta suuremates struktuurides ja Paljudimensioonilise 
Füüsika igaveste Loomulike Kosmiliste Seaduste kontekstis energeetilistes toimingutes tuleb alati 
arvestada vastavate energeetiliste tagajärgedega.


MCEO tõelised Püha Teaduse õpetused olid olemas kaua enne CDT Plaate või Ingelinimeste 
pärilusliini külvi. MCEO õpetustes kujutatud orgaanilise Esmaloome Dünaamikad eksisteerisid 
kosmilise tegelikkuse elava raamistikuna ammu enne seda, kui nende dünaamikate olemus 
õpetuste kujul salvestati. Nende Esmaloome Dünaamikate Surmateaduse moonutused 
eksisteerisid meie Universumis samuti ammu enne nende palju hilisemat ajaloolist tagasitulekut 
Maale Atlantise Hukatuse Õitsengu"õpetuste kaudu, mis tuletati Illuminaatide varastatud CDT 
Plaadi alusel. Vale Püha Teaduse õpetustest ja neile vastavatest Loomuliku Kosmose 
Füüsikaseaduste moonutustest sündinud tehnoloogiad on põhjustanud ajastutepikkuse kaose nii 
meie kui teistes galaktikates, alates nende kasutuselevõtust miljardeid aastaid tagasi 
dimensioonidevaheliste rasside poolt, kes proovisid lükata Vaba Tahte Tagajärje mõiste 



teiselepoole loomuomaseid, orgaanilisi kosmilisi rajajooni. Enne Hukatuse Õitsengu 
Surmateaduse tehnoloogiate ilmumist Maale tunti neid tehnoloogiaid meie kohalikus Universumis 
Metatroonilise Surmateaduse Õpetustena. Need said oma nime Metatroniks kutsutud kohaliku 
isikulise koosluse järgi, kes on kõige otsesemalt vastutav Surmateaduste toomise eest meie 
kohalikku Galaktikasse.


Üksikasjalikku infot orgaanilise Esmaloome Dünaamikate, ajaloolise Metatroni Languse ja 
vastavate tegelaskujude ning Metatroonilise Surmateaduse mehhanismide ja ajalooliste 
rakenduste kohta võib leida Voyagers 2 väljaande 2. köitest, paljudest MCEO Vabaduseõpetuste 
töötubade DVD programmidest ja Teemasissejuhatusest, Kokkuvõte-1.


Iidne Pettus, Atlantise langus & võrdlev ülevaade Surmateaduse paradigmadest 

Iidse Maa Atlantise perioodil juurdusid Hukatuse Õitsengu Surmateadused Atlantise 
kultuuritavades. Meie planeedi praegusaegne keskkond, inimese DNA ja Maa ühise eluvälja 
arengulised võimalused kannatavad siiamaani Atlantise Surmateaduse tehnoloogiate rakenduste 
üha kasvavate ja püsivate mõjude tõttu. Põhifaktoriks Surmateaduse õpetuste ja tehnoloogiate 
levikul Atlantise perioodi iidsete arenenud kultuuride seas oli Illuminaatide gruppide kasutatud 
massiline pettus. Nad esitlesid neid õpetusi vääralt, näidates neid pärinevat Jumalikust 
Innustuseallikast. Osa sellest pettusest sisaldas suurte võimete demonstreerimist, mida 
Surmateaduse tehnoloogiate kaudu võis saavutada. Inimesi peteti massiliselt uskuma, et neile 
lubatud tarkus ja võimed, kui nad kasutavad Surmateaduse õpetusi, aitavad neil terveneda, jõuda 
vaimse valgustatuse kõrgematele tasanditele ja saavutada meisterlikkus Bio-Spirituaalse 
Ülestõusmise protsessi valdamisel.


Tegelikult tekitasid Surmateaduse õpetused ja tehnoloogiad üha rohkem DNA mutatsioone ja 
sulgesid teadvuse vale-eufooria bioloogiliselt esilekutsutud seisundisse - lagundades samal ajal 
süsteemselt orgaanilist arengulist potentsiaali saavutada Tõeline, Bio-Spirituaalne Igavesse Ellu 
Täheväravaülestõusmine. Atlantise perioodi iidsed Illuminaatide rassid propageerisid 
Surmateaduse tehnoloogiaid just nende tulemuste saavutamiseks, sest nende tõeliseks ajendiks 
ja kavatsuseks ei olnud üldsegi aidata inimrassil püüelda oma arengulise hiilguse saavutamisele. 
Illuminaatide tegevuskava oli kasutada inimrassi varjatult kui asjasse mittepühendatud ebaolulist 
vahendit, mille abil realiseerida Illuminaatide Maa Ankurtemplistiku Valitsemise püüdlusi.


Iidsetel aegadel TEADSID nii Illuminaatide-inimeste rassid kui nende tulnukatest Vanem-
Illuminaatide suguvõsa juhid, et iga bioloogiline eluvorm esindab bioloogilist elektromagnetilist 
ainet, mis eksisteerib vastastikuses sümbiootilises bioelektrilises seoses Planeedi 
Ankurtemplistiku ja Täheväravate süsteemile loomuomaste elektromagnetiliste struktuuridega. 
Illuminaadid tahtsid Maa geneetiliselt kõige arenenumate Ingelinimeste isendite seda bioloogilist 
toorjõudu rakmestada, tehes inimese kehast anuma, mille kaudu oleks Metatroonilise Koodi 
moonutatud dimensioonidevahelisi sagedusi olnud võimalik elektroonilisel teel massiliselt 
kanaldada Maa Ankurtemplistikku. Kui Ingelinimeste kehasid saanuks massiliselt geneetiliselt 
muteerida, nii et need hakkaksid läbi laskma Metatroonilise Surmakoodi sagedusi, võinuks 
inimeste ühisvälja kriitilist massi kasutada Maa Täheväravate Ülestõusmisläbikäikude orgaaniliste 
elektromagnetiliste kodeeringute, mis olid elektrooniliselt häälestatud Ingelinimeste orgaanilisele 
genoomile, kvanttühistamiseks. Kui selline massiline Metatrooniliselt-kodeeritud inimeste 
bioloogiline kogus oleks kord loodud, saanuks inimhulkasid juhtida sooritama erilisi vaimseid 
energeetilisi rituaale Maa Ankurtemplistiku erinevates võtmetähtsusega Pühades Paikades Maa 
SAC Täheväravate avanemise Ülestõusmistsüklite esmajärgulise tähtsusega perioodide ajal. See 
seestpoolt vallutamise protsess toimis suhteliselt hästi, täitmaks Illuminaatide Atlantise perioodi 
lühiajalisi tagevuskavasid, tipnedes Atlantise kultuuri kavandatud Langusega ja sellest tuleneva 
Atlantise alade kataklüsmilise hävinguga. Atlantise Illuminaatide need väikesed võidud esindasid 
lapsesamme palju suurema Illuminaatide Üldplaani realiseerimisel, milleni need väikesed sammud 
olid ette nähtud viima.


(Üksikasjalikku infot nimese bioloogia ja Maa Ankurtemplistiku sümbiootilise bioelektrilise 
vastastiktoime, Illuminaatide Üldplaani ajaloolise arengu ja Atlantise ajaloo kohta võib leida 
Voyagers 2 väljaande 2. köitest, MCEO Vabaduseõpetuste töötubade DVD programmidest ja 
Teemasissejuhatusest, Kokkuvõte-1).




Sedamööda kuidas GA-MCEO Hoolekandjate õpetused ja CDT Plaatide tõlked on edasi 
arenenud, on ilmutatud üha rohkem tõelise armastusel-põhineva vaimse arengu ja Tõelisesse 
Igavesse Ellu Üleseõusmisemehhanismide rõõmuküllaseid õpetusi ja tehnoloogiaid. Kuid varjatud, 
tänapäevase Maa Ankurtemplistiku Vallutamise draama eskaleerumise tõttu, mis on toimunud 
alates 2000. aasta septembrist üha kiirenevalt, on GA-MCEO Hoolekandjad avaldanud koos 
rõõmuküllaste õpetustega ka CDT Plaatide unustatud ajaloo salvestisi, mis täpsustavad 
Illuminaatide Üldplaani ebameeldivat ajalugu, samuti PALJU ROHKEM kui ebameeldivat 
tegelikkust, mis rullub meie silmade eest varjatuna lahti tänapäevase üleplaneedilise draama 
käigus. Sedamööda, kuidas oleme õppinud rohkem tundma orgaanilisi struktuure, tõelisi 
protsesse ja Paljudimensioonilise Füüsika Loodusseadusi, mis on tegevad tegeliku BioSpirituaalse 
Ülestõusmise puhul, on Hoolekandjate CDT Plaatide õpetuste ja üldlevinud New Age õpetuste 
erinevused saanud üha selgemaks.


SAC-i alguses lugesin ma väga vähe üldlevinud Ülestõusmise Teaduse õpetusi, mis kerkisid esile 
New Age liikumises, seetõttu on mul ebapiisavalt viiteid, mille pinnalt võrrelda või küsida. Enamiku 
minu küsimustest esitasid kõigepealt teised inimesed, kes olid liitunud MCEO õpetustega pärast 
seda, kui olid tundma õppinud paljusid teisi populaarseid ja traditsioonilisi vaimseid paradigmasid. 
Kui ma küsitlesin Hoolekandjaid erinevuste kohta peen-tasandi-anatoomia struktuuris, 
Ülestõusmise Teaduse mehhanismides ja iidse ajaloo ülestähendustes, millele juhtisid mu 
tähelepanu need, kes olid lugenud minust palju rohkem, avaldasid Hoolekandjad CDT Plaatide 
info, mis selgitas, kuidas olid paljude teiste üldlevinud vaimsete paradigmade Ülestõusmise 
Teaduse mehhanismide ja ajalooliste ülestähenduste erinevused seotud MCEO CDT Plaatide 
salvestistel säilitatud õpetustega.


Ilmutusi Vale Püha Teaduse õpetuste eriliste mehhanismide kohta hakati andma 2001. aasta 
paiku, kui Hoolekandjad hakkasid avaldama Metatroni Langust puudutavaid CDT Plaatide iidse 
ajaloo ülestähendusi. Sellest hetkest alates hakkasid MCEO ja CDT Plaatide väljaannete tehnilised 
õpetused sisaldama üksikasjalikku võrdlusmaterjali MCEO õpetustes esitatud struktuuride ja 
mehhanismide ja teistes silmnähtavalt vasturääkivates paradigmades esitatu vahel. Sedamööda, 
kuidas võrdlusmaterjali kogunes, tulid teistes paradigmades sisalduvad moonutused, 
vahelejätmised, mõttetühjus ja mõnikord ka lausvaled lausa piinatekitavalt ilmsiks. Võrreldes 
erinevates New Age paradigmades esitatud mitmete väga sarnaste põhiõpetustega pakuvad 
MCEO CDT Plaatide teistsugused vaated väljavaadet, mis on palju üksikasjalikum, sidusam, 
kõikehõlmavam ja veenvam ning mis on lihtsalt palju loogilisem ning vaimselt mõistetavam. 
Sisendusjõudu suurendab ka see, et MCEO õpetused võivad näidata, kuidas ja kus teistes 
paradigmades esitatud mehhanismid ja struktuurid langevad kokku CDT Plaatide õpetustes 
kirjeldatud palju üksikasjalikumate ja enam laienevate mehhanismide ja struktuuridega, seetõttu 
on MCEO õpetused pigem hõlmavad kui välistavad, mis toetab New Age Ühtsus/Kristusteadvuse 
filosoofiat.


Teatavatel mõistmise teelahkmetel, sellistel nagu on CDT Plaatide Kristallspiraali ja New Age 
paljude üldlevinud arenenud Ülestõusmise Teaduse õpetustes propageeritud Fibonacci kuldlõike 
spiraali struktuuri, mehhaanikate ja arvuliste suhete võrdlus, on esile kerkinud isegi veelgi 
veenvam argument. Näiteks on Kristallspiraalil vahetu, otsene ja püsiv seos iseenda 
loomekeskmega, samal ajal kui Fibonacci kuldlõike spiraalil, mis suhteliselt põhineb kuldlõike 
nelinurgal, on pigem keskmest väljaviidud laienemise alguspunkt kui keskmesse toodud loomise 
kese. Selles võrdluses peitub loogiline/intuitiivne järeldus, mis sunnib küsima: Kas meil ei ole 
vahetut, otsest ja püsivat seost oma ENESE loomekeskmega? Just seda püüavad New Age 
filosoofid meile õpetada, aga loogiline/intuitiivne järeldus, mis peitub New Age õpetustes 
propageeritud väidetavalt pühas Fibonacci spiraalis, näitlikustab vastuolulist keskmest 
väljanihutatud suhet allikaga. (Infot Kristallspiraali & Fibonacci spiraali võrdluse kohta võib leida 
mitmete MCEO Vabaduseõpetuste töötubade DVD programmidest).


Teise, huvitavama näite vastuolulisest loogilisest/intuitiivsest järeldusest võib leida viisist, kuidas 
numbrid Kristalljada ja Fibonacci Jada kasvu-laienemise valemis avanevad. Fibonacci jada 
kujutab numbrilise laienemise järjestust, kus järgmine kasvanud number saadakse kahe sellele 
eelneva numbri kokkuliitmisega ehk allaneelamisega. Kujutledes igat numbrit energiakogusena, 
liidetakse kaks eelmist numbrit kokku ja tarbitakse ära moodustamaks uut numbrit, jätmata 
midagi nende asemele. Eelmistest numbritest saab piiratud hulk, mis peab kaduma ehk surema, 
selleks et uus number saaks tekkida. Seetõttu esindavad KÕIK numbrid Fibonacci jadas piiratud 



energiavorme, mis tarbitakse ära ja lakkavad olemast, võimaldamaks järgmisel põlvkonnal ilmuda. 
See on piiratud energia ringlus loomaks kasvu, mitte kasvu läbi enese loodud jõu, ning seetõttu 
esindab Fibonacci jada mehhaanika piiratud elu kasvu-laienemise valemit, mitte orgaanilise, 
igavese elu oma. Fibonacci jada kasvu-laienemise mustrit võib leida loodusest piiratud loomusega 
energiastruktuuridest ja bioloogilistest vormidest - kuhu kuuluvad paljud, kuid mitte kõik 
tänapäeva Maa eluvormid. 
 
 
 
Kryst-spiraal ja jada                                                 vs                              Fibonacci spiraal ja jada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fibonacci spiraali ja kuldlõikeliste eluvormide näited meie loodusest, loomadest ja inimese 
anatoomiast. See on põhjus miks toimub aastaegade vaheldumine (õitsmine&kõdunemine), miks 
loomad, taimed, inimesed surevad. Ja miks ükski eluvorm ei ela väljaspool surma-toiduahelat 
solarsümbioosis ehk valgustoidulises igavikulises harmoonias.  

 



Võrreldes piiratud elu Fibonacci jadaga toimub CDT Plaatidelt tuntud Kristalljada numbriline 
laienemine eelmiste numbrite mitmekordistamise teel eriliste juurdekasvudega, mis põhinevad 
Kathara Puu pöörlemise tuumstruktuuridel, loomaks järgmist laienemist ja jättes eelmised numbrid 
puutumata. Energiakoguse mõttes jääb kõikide varasemate numbrite igavene summaarne 
terviklikkus muutumatuks, sest eelmiste numbrite summa mitmekordistatakse enesest-loodud jõu 
abil loomaks järgmist ainukordset numbrit. Seetõttu esindavad KÕIK Kristallspiraali numbrid 
igavesi energiavorme, mis jäävad omaenda ainukordse isikupära juures lõputuiks, alati seotuks 
keskmega, kust nad tekkisid, ja alati ühendatuks sellega, kust nad on ellu tulnud, samal ajal kui 
järgmine põlvkond tekib ainukordse summaarse laienemisena, mis on sündinud varasema hulga 
suhtelise mitmekordistamise kaudu. See on uue kasvu loomine iseennast pidevalt uuendava jõu 
abil, mitte kasv piiratud energia ringluse kaudu, ning seetõttu esindavad Kristalljada mehhaanikad 
kasvu-laienemise valemit orgaanilise, igavese elu, mitte anorgaanilise, lõpliku elu jaoks. 
Kristalljada kasvu-laienemise mustreid võib leida looduses orgaaniliselt igavese loomusega 
energiastruktuuridest ja bioloogilistest vormidest - sinna kuuluvad kõik eluvormid Igavesse Ellu 
Ülestõusmise Süsteemide Vabades Maailmades.


Kristallspiraali ja Jada ning kuldlõike-Fibonacci spiraali ja jada vahelisi erinevusi võib lihtsalt 
selgitada nende vastavate suhetega oma loomepunktidega. Kristallspiraal/Jada tõuseb esile oma 
loome keskmest millega see säilitab püsivalt elusa, hingava (laieneva ja kokkutõmbuva) sideme, 
hoides alal seda, mis oli varem - ning see laieneb, mitmekordistades seda, mis oli varem. 
Kuldlõike-Fibonacci spiraal/jada kerkib esile haardumispunktist elava/hingava vormiga, millega 
see kaotab üha rohkem ühendust sedamööda, kuidas see varemolnut tarbides ja hävitades üha 
laieneb. MCEO Hoolekandjad nimetavad kuldlõikeFibonacci spiraali/jada naljatades Fib Of No Chi 
[luiskelugu ilma chi-ta] (energia) mehhaanikaks.Krystal mehhaanikate ja Fib mehhaanikate 
vaheliste loogiliste/intuitiivsete järelmite lihtsad erinevused annavad võrdleva selgituse põhilistele 
erinevustele vastavate suuremate loomisparadigmade vahel ja olemuses, mida iga 
mehhaanikasüsteem esindab. MCEO Vabaduseõpetustes on kõikjal esile kerkinud palju otseseid 
ja kaudseid erinevusi MCEO õpetuste ja teiste paradigmade vahel, ning koos iga võrdlusega on 
mõne teise paradigma suhtes tekkinud mõistuspäraste kahtluste kogum. Üha uute võrdlustega on 
saanud selgeks, et iidse Atlantise Hukatuse Õitsengu Metatrooniline Surmateadus on nüüdses 
New Age liikumises elus ja teovalmis ning valitsev jõud.


Vaba Tahte Valik, "See KÕIK on Tõsi", Kodeeringuvõre ja "Tõusu & Languse Teed" 

Kuigi Kosmos hindab ja väärtustab kõiki asju ja See on KÕIK hea/Jumal, nagu New Age meile 
alatasa räägib (ning millega MCEO tegelikult nõustub), oleks samuti väga hea/Jumal õppida 
eristama vaimse ärkamise erinevaid teid, kui loodetakse üldse avaldada mingisugustki teadlikku 
mõju oma isiklikule arengule. Kuhu täpselt see või teine vaimne tee välja viib? Oleks väärt 
küsimus, erinevalt teiste paradigmade kõrgelennulistest, kuid sisutühjadest selgitustest on MCEO 
Plaatide materjalides antud sellele küsimusele täpne ja üksikasjalik vastus. Muidugi, lõpuks viivad 
KÕIK teed tagasi Allikasse, kuid siin oleks hea veel küsida: Missugune on see kogemuslik tee siit 
Allikasse? Selles peitub põhiargument otsustamisel elutee valiku üle, olgu see siis vaimne või 
mittevaimne.


Kosmos toimib kindlate vääramatute Loodusseaduste kaudu, mis eksisteerivad ja rakenduvad 
kogemuslikult sõltumata sellest, kas neisse usutakse või mitte. Üks sellistest Kosmilistest 
Seadustest on Põhjuse ja Tagajärje Seadus, Teo ja selle Tagajärje Seadus ehk Vastastikuse Mõju 
Seadus (mida annad, seda saad tagasi). Teo tagajärg järgneb kõigele, mida otsustame teha, ning 
kui juhtume valima Surmateadustele omastele alustõdedele vastava lõpliku elu ja 
Kosmosetolmuna-tagasituleku arengutee, saavad meile osaks sellele valikule vastavad 
energeetilised tagajärjed. Kui me valime mitte valida teadliku arengu teed, siis nagu ütleb 
laul...Sha-la...la-la-la...Ela Tänasele Päevale..., meie mittevalik jääb ikkagi valikuks, ning oma 
mittevalimise valikus jääme me energeetiliste tagajärgede meelevalda, mis tekivad meid 
ümbritsevas välises keskkonnas masside tegevuse tulemusena. Tänapäeva ühiskondades on meil 
olemas varandus õnnelikult jaatava New Age argoo näol, millega võime minna rõõmsalt tantsides 
mitteteadlikku unustusse mitmeteks tulevasteks eluaegadeks, kuid argoo taga on ja toimib tegelik 
energeetiline tõelisus, ning just vastusena neile energeetilistele alustõelisustele saab meile osaks 
kogemusliku energeetilise tagajärje tegelikkus.




Koos Tõelise Ülestõusmise valgusega, armastusega ja rõõmuga täidetud õpetuste ilmutusega on 
Hoolekandjad avaldanud ka CDT Plaatide ajalooliste ülestähenduste vähem-kui-meeldivaid 
aspekte, mis avavad Surmateaduste ja nende ajalooliste mõjude tegelikkuse. Meie ühise ajaloo nii 
positiivsete kui negatiivsete aspektide ja inimkonna tänapäevase varjatud dilemma avaldamine - 
ning selgitused, kuidas igaüks neist polariseeritud tegelikkuseaspektidest sobitub suuremasse 
Ühtsesse Suurde Pilti - oli mõeldud selleks, et võiksime teha teadlikumaid, arukamaid, 
informeeritumaid valikuid ja rakendada oma Vaba Tahte Andi viisil, mis tõmbab meie juurde just 
need kogemuslikud tagajärjed, mida me kõige enam soovime. Kuigi tagasiarendav ärkamine 
Tõelisele Igavesse Ellu Ülestõusmise rõõmuküllasele teele võib olla just see, mida inimene soovib, 
toob Surmateaduste tuumolemusele kas varjamatult või varjatult põhineva uskumusteparadigma 
valik kaasa soovitule vastupidised energeetilised tagajärjed. Energeetiline tõde ja selle tagajärg 
käivad Põhjuse ja Tagajärje Kosmilise Seaduse all alati käsikäes. Energeetiline tõde on 
tuumiksagedusevibratsioonil põhinev tegelikkus, mida hoiab iga olendi või asja antud 
praegushetkel ajas. Just selle energiatõe kuhjuv mõju tõmbab meie juurde sellele tõele vastava 
kuhjuva energeetilise tagajärje vastavuses Paljudimensioonilise Füüsika Igavestele Seadustele 
loomuomase Põhjuse ja Tagajärje Seadusega.


Olendi, mõtte, kujutluse, emotsiooni, aine-vormi või avaldunud asja "tuumiksageduse-vibratsiooni 
tegelikkus esindab seda, mida nimetatakse olemuslikuks kiirgus-kodeeringuks. See tiheduse-
vibratsiooni tuumiktõde on tegelikult morfogeneetilise välja-aine šabloonvõres, millele on üles 
ehitatud iga avaldunud asja"paljudimensiooniline vorm, paiknev tuumikenergia-kiirguse signatuuri 
sagedus-vibratsioon. Morfogeneetilise välja šabloonist rääkides viidatakse võrele seetõttu, et see 
on keeruliselt läbipõimuvate geomeetriliste vormide ja mustrite pidevalt fluktueeriv, voogav väli, 
mis koosneb tillukestest kiirguspunktikestest ja eksisteerib sellel avalduvate ainevormide sees, 
tagapõhjana ja nende ümber.


Selle Kodeeringuvõre taustal on isegi nähtamatud ilmingud, sellised nagu mõtted, kujutlused ja 
emotsioonid, otsesõnu avaldunud asjad, millel on käegakatsutav vorm, struktuur, aineline 
väljendus ja kusagil paljudimensioonilise spektri sisemuses olemuslik Kodeeringuvõre. Olemusliku 
Kodeeringuvõre sageduse-vibratsiooni kuhjuvat summat igal ajahetkel nimetatakse Pulsatsiooni 
Alusrütmiks ehk "BPR" [Base Pulse Rhytm]. Just Kodeeringuvõre morfogeneetilise välja "BPR" on 
see, mis tõmbab avaldunud vormi tema Kodeeringuvõre "BPR-le" vastava kuhjuva energeetilise 
tagajärje poole. Põhjuse ja Tagajärje Kosmiline Seadus väljendub Ülestõusmise Süsteemides 
Vastastikuse Külgetõmbe Seadusena, mille kaudu avaldunud vormi Kodeeringuvõre tõmmatakse 
vastastikusse ehk mõlemapoolsesse suhtesse vastava energeetilise tagajärjega. See on 
Kaasresoneeruva Harmoonilise Joondumise Seadus, mis tähendab lihtsalt seda, et aine-vormi 
Kodeeringuvõre eriline olemuslik sagedus-vibratsioon ehk "BPR" tõmbab selle ainevormi 
suhtesse teiste aine-vormidega, millel on vastavalt sarnane Kodeeringuvõre ja "BPR".


Juurdekasvu Tagasiarendava Ülestõusmise Tee puhul sarnane kodeering tõmbab sarnast 
kodeeringut ja "vastandpolaarsused tõmbuvad avaldunud vormi Kodeeringuvõre morfogeneetilise 
välja ja suurema Ühendvälja Kodeeringuvõre vahelise ühise BPR tuumiksageduse-vibratsiooni 
Kaasresoneeruva Harmoonilise Joondumise kaudu. Selle dünaamika tõttu võib avaldunud indiviid 
kasutada Vaba Tahet loomaks omaenese reaalsust, sest tema isiklik Kodeeringuvõre on 
ühendatud suurema Ühendvälja suurema Kodeeringuvõrega orgaanilise ühise neutraalvälja kaudu, 
läbi mille energia ringleb avatult mõlemapoolselt vastuvõetavates vastastikustes suhetes, tehes 
võimalikuks jätkuva kvantvahetuse isikliku Kodeeringuvõre ja Ühendvälja Kodeeringuvõre vahel ja 
eneseuuendamise. Selle orgaanilise ühise neutraalvälja tõttu võib inimene teadlikult suunata BPR 
ja isikliku morfogeneetilise välja Kodeeringuvõre geomeetrilist piirjoonestikku, säilitades 
mõlemapoolse energiavahetuse jätkuva kaasresoneeruva suhte. Inimese väli jääb Ühise 
neutraalvälja kaudu ühendatuks suurema-kogumilise Ühendvälja Kodeeringuvõrega, kuid mitte 
selle kontrolli alla - seetõttu saab talle osaks jätkuv, vastastikku koostöötav suhe Elusa 
Ühendväljaga. Ülestõusmise Süsteemides on igale mõjule vastastikku kohane vastumõju. 
Ülestõusmise Süsteemides väljendub Põhjuse ja Tagajärje Kosmiline Seadus Vastastikkuse/
Mõlemapoolsuse Igavese Seadusena, mis viib üha jätkuvale isiksuse juurdekasvule terviklikkusse 
ja sellele järgnevale EneseÜmberkujundamisele igavese elu teadvuseks Tähetolmu-Tagasituleku 
dünaamikate kaudu Krystar Ülestõusmises.


Taandarengu Olematusse viival Languseteel tõmbuvad vastandlikud kodeeringud ja vastandlikud 
polaarsused avaldunud vormi morfogeneetilise välja Kodeeringuvõre ja suurema energiakogumiga 



Karantiinivälja Kodeeringuvõre vahelise vastandliku BPR tuumiksageduse-vibratsiooni Haarduva 
Disharmoonilise Joondumise kaudu. Selle dünaamika tõttu ei ole avaldunud indiviidil Vaba Tahet. 
Tema isiklik Kodeeringuvõre on haardunud suurema energiakogusega Karantiinivälja suurema 
Kodeeringuvõrega anorgaanilise staatilise sideme kaudu, kus energia ei saa vabalt liikuda, vaid 
jääb pigem isikliku Kodeeringuvõre ja Karantiinivälja Kodeeringuvõre vaheliste vastandjõudude 
alalise pinge anorgaanilisse seisundisse. Selle vastandjõudude pingeseisdundi anorgaanilise välja 
kaudu kontrollib ja suunab suurema energiasisaldusega väli, millega inimene on seotud, oma 
Kvantüleoleku tõttu isikliku Kodeeringuvõre piirjoonestikku ja BPR-i - seetõttu ei saa inimene 
BPR-i ja isikliku morfogeneetilise välja geomeetrilismatemaatilist piirjoonestikku teadlikult juhtida 
ning saab ainult orjalikult teenides vastata suuremakogumilise välja, mille külge ta on haardunud, 
Kodeeringuvõrele. Langenud Süsteemides kehtib tõde, et igale mõjule on olemas võrdne ja 
vastupidine mõju. Langenud Süsteemides väljendub Põhjuse ja Tagajärje Kosmiline seadus 
Polaarsuste (omavahelise) võitluse Piiratud Seadusena, mis viib üha suurenevale isiksuse 
killustumisele ja lõpptulemusena enesehävitamisele Kosmosetolmuna Tagasituleku dünaamikate 
kaudu Surmatähe Kokkuvarisemises. Tänapäeva Maa on Segatud Süsteem, kus selle 
Kodeeringuvõrest üle 66% on Langussüsteemi BPR joondumises. (Uuema info põhiselt, mis 
selgus pärast 2013, on oodata, et aastaks 2047 tõuseb 33% olev Orgaaniline Elus BPR 
Kodeeringuvõre domineerivalt 66% peale, olles üle anorgaanilistest Langussüsteemide 
kodeeringuvõredest. See tähendab seda et lähima 30 aasta jooksul toimub palju suuri muutusi 
planetaarselt kui ka personaalselt).


Mis puutub Ülestõusmise Süsteemide Pühadesse Teadustesse ja Langussüsteemide 
Surmateadustesse, siis MCEO Vabaduseõpetused ja Hoolekandjad ei ole huvitatud sellest, et 
tõestada, mis on õige ja mis on vale. MCEO seisukohast ei ole kahe vaatepunkti ja neist tuleneva 
reaalsuse vahelist polaarsusedraamat olemas. MÕLEMAID vaatepunkte tuntakse kui Tõde Igaviku 
Ühtses Suures Plaanis. MCEO CDT Plaatide õpetuste Ülestõusmise Pühad Teadused esindavad 
Tõe ülestähendusi vastavuses Tõelisesse Igavesse Ellu Ülestõusmise tagasiarendavale teele. Selle 
tõega on läbi imbunud Kodeeringuvõre ja see avaldab end kõikjal struktuurides, matemaatikas, 
protsessides ja dünaamikates, mis on loomuomased igale Ülestõusmise Süsteemile ja mida 
kaitsevad MCEO paradigmad. Hukatuse Õitsengu õpetuste Metatroonilised Surmateadused 
esindavad Tõe ülestähendusi vastavuses tõelise lõpliku elu taandarengu teele. Selle tõega on läbi 
imbunud ja see näitab end kõikides struktuurides, matemaatikas, protsessides ja dünaamikates, 
mis on loomuomased igale Langussüsteemile ja mida kaitsevad Hukatuse Õitsengu paradigmad.


Seega on mõlemad vasturääkivad vaatepunktid Absoluutselt Tõesed energeetiliste tagajärgede 
seisukohast vaadates, mida need vastavalt loovad ja kehastavad, sest nad eksisteerivad koos 
osana "ON-olemas" Kosmilise Igaviku Ühendatud Suure Plaani tegelikkuses. Mõlemad 
vaatepunktid on õiged omaenese energeetilise eesmärgi seisukohast ja valed teiste (isikute) 
eesmärkide seisukohast. Nende tegelikkuste suurim erinevus, jättes kõrvale neist saadava 
arengulise kogemuse väärtuse, seisneb selles, et Ülestõusmise Süsteemid on nagu igavese-elu 
Kosmoski igavesed ja esindavad Allikasse Tagasitulekut Tähetolmu terviklikkuse Süütu Teadmise 
kaudu - samal ajal kui Langussüsteemid on erinevalt igavesest Kosmosest lõplikud ja esindavad 
Allikasse Tagasitulekut kosmosetolmuks killustumise Süütu Mitteteadmise kaudu.


See, mis on igavene, jääb igaveseks, ja see, mis on lõplik, hävitab lõpuks iseenese, pöördudes 
eristamatute teadvuseosakestena tagasi oma Allikasse. Jumal-Allika Teadlik Ühendväli lubab 
väljenduda mõlematel vaatepunktidel, rakendades Vaba Tahte Andi, ning igal väljendusel on oma 
vastav kogemuslik tagajärg. Kõik olendid ja asjad avaldusid algselt Ühisest Igavesest Jumal-Allika 
Teadlikust Ühendväljast Püha Teaduse igaveste dünaamikate kaudu ning mõlemad varustati 
võrdselt Ülestõusmise sünniõigusega ja Vaba Tahte Valiku Andega. Igavene Kosmos ei vaja 
Langussüsteeme, selleks et saavutada ja hoida tasakaalu. Allikas lihtsalt lubab Langussüsteemide 
olemasolu Vaba Tahte Valiku väljendusena. Paljudimensioonilise Füüsika Igavesed Kosmilised 
Seadused loodi Allika poolt teenimaks Vaba Tahte Valiku orgaanilise vahendajana põhjuse, mõju ja 
tagajärje dünaamikate kaudu, ning just neile Kosmilistele Seadustele loomuomaste dünaamikate 
kaudu säilitatakse püsivalt Elav Tasakaal kas Langussüsteemide olemasolul või ilma nendeta.


Küsimus sellest, milline tee on õige ja milline vale taandub lihtsalt endale kõige sobivama 
energeetilise Tõe valikule ja sinu Kodeeringuvõrele - valitud tee energeetiline tagajärg ja 
kogemuslik väljavaade on sinu omad, ükskõik mida sa ka otsustad. See, kes või mis sa oled, on 
sinu Kodeeringuvõre sagedusvibratsiooni energeetiline tõde. Ülestõusmise Süsteemides on Vaba 



Tahe tööriistaks, mida me kasutame loomaks iseenda isiklikku arengulist saatust Kosmilise 
Ühendvälja ettemääratud raamistikus, suunates teadlikult oma isikliku Kodeeringuvõre 
piirjoonestikku ja BPR-i (kuhjuv tuumiksagedus-vibratsioon). Langussüsteemides allutatakse Vaba 
Tahte Valiku ja isikliku Kodeeringuvõre üle kontrolli isiklik jõud üha rohkem ümbritseva keskkonna 
Kodeeringuvõre suuremale jõule. 
 
Varjatud Inimlik Dilemma, Kanaldused, Elu Väljasuremised Maal, 2012 & the Planetaarne 
Kodeeringuvõre 

Kas tagasiareng teadlik-terviklikuks Tähetolmu-vaimuks energeetilise enese-juurdekasvu kaudu 
või taandareng mitteteadlik-killustunud kosmosetolmu-vaimuks energeetilise enesehävitamise 
kaudu. SEE on küsimus, mis lasub tänapäeva inimliku dilemma keskmes. Iidse Atlantise perioodi 
sündmuste tulemusena jätkas suurem osa Maa rahvastikust oma ebateadlike Magajate 
arenguteed, teadmata Kodeeringuvõre BPR joondumise tagajärgedest ega mõjust, mida nende 
isiklikud või kollektiivsed uskumustesüsteemid isilkiku või kollektiivse Kodeeringuvõre BPR-le 
avaldavad. Samal ajal ei mõista enamik ärkajatest, et nad on ühtlasi püütud hoolikalt põimitud 
pettuse võrku, nimetatud New Age liikumiseks, kus Ärkamist, Valgustatust ja Õigustatust 
kuulutatakse Hukatuse Õitsengu Metatroonilise Surmateaduse Koodi alusel. Ning selle NET-iks 
kutsutud särava petuskeemi kaudu kasutavad langenud Tulnuk-inglid ja Langenud Meistrid 
(Gurud) enamikku ärkavast inimkonnast oma tööriistadena, juhtides neid kavatsuslikult ja varjatult 
Illuminaatide Üldplaani tegevuskava täitmise suunas.


Praegusel ajal on ärkava New Age ühiskonna Suur Valge Lootus olnud lülitatud Illuminaatide NET 
Ringhäälingujaama külge, mille kaudu selle kanaldatud materjalid tulevad. Ei ole juhuslik, et 
infokillud, mida nii paljud kanaldajad saavad, täiendavad üksteist. Peaaegu KOGU see materjal 
juhib meid tagasi täieliku vale juurde, mis ütleb, et kogu inimkond on loodudud iidsete 
Anunnakkide poolt iidse primaatidehübriidide orjarassina (Adami/Aadama hübriidrass), ning 
seetõttu peaksime olema rõõmsad, nähes end täna nende lastena. See väänatud ajalugu koos 
teiste valedega, mis puudutavad Kristuse Lugu ja mitmeid teisi iidse ajaloo tähtsaid perioode, on 
Tulnuk-Röövlite Rassi kavatsuslikult sepitsetud vale ajalugu, mida praegu Illuminaatide NET-ist siia 
kiiratakse, takistamaks meid meenutamast või avastamast võimsat tõde ja meie kui Ingelinimeste 
tõelise pärusosa võimalusi.


Paljud tänased kanaldajad, kes toovad Illuminaatide NET-ist moonutatud infot, ei ole teadlikud, et 
saavad oma infot sellest allikast, ning on seetõttu ise samavõrra eksiteele viidud kui need 
inimesed, kes nende infot järgivad (nii on see olnud ka paljude ajaloost teadaolevate 
kanaldajatega ja nende kuulajaskonnaga). Sellised inimesed võivad, kui nad seda tahavad, õppida 
kanaldamise asemel ohutumaid dimensioonidevahelise suhtlemise meetodeid, mis hõlmavad 
Keylonta andmevoogude ülekandeid, kasutades MCEO Vabaduseõpetuste energiatehnikaid. 
Mõned praegused kanaldajad on rohkem teadlikud Illuminaatide tegevuskavadest, mida nad 
teenivad, sest on tegelikult Illuminaatide vastavate hingerühmade kehastunud liikmed. Sellised 
inimesed tunnevad harva huvi oma suhtlusvahekordade muutmise vastu, sest tunnevad 
emotsionaalset tõmmet kaasresoneeruva Kodeeringuvõre-joondumise poole Illuminaatide 
hingerühmadega, kellega nad on seotud.


Kõik kanaldajad ja meediumid mitte ainult ei võta endale riski teenida infoedastamise vahenditena 
- nad võtavad endale ka oma isiksuse otsese väljatõrjumise või bioloogilise omandamise riski. 
Kõik nad võivad saavutada oma dimensioonidevahelise suhtlemise püüetes suurema vabaduse, 
selguse ja kaitstuse, otsustades rakendada MCEO Keylonta tehnoloogiaid. Kui kanaldatud 
dimensioonidevahelised olemusvormid teenivad Ülestõusmise Tee tegevuskava, julgustavad nad 
oma inimestest kontaktisikuid kasutama MCEO suhtlemistehnoloogiaid. Kui kanaldatavad 
olemusvormid taotlevad ilmset või varjatud joondumist Langustee tegevuskavadega, ütlevad nad 
oma inimestest kontaktisikutele, et neil ei ole selliseid kaitsemeetmeid vaja, ja laidavad MCEO 
tehnoloogiate kasutamise iga hinna eest maha, sest nad teavad, et MCEO tehnoloogiad aitavad 
nende inimestest kontaktisikutel teha vahet Ülestõusmise ja Languse Teede vahel ning vabaneda 
pahatahtlikest dimensioonidevahelistest manipulatsioonidest. Valik ja sellest tulenev 
tagajärjevastutus jääb alati inimesest kontaktisikule.


Anunnaki-ajalugu, millest nii paljud kanaldajad nüüd räägivad, esindab osalist tõde, mis kehtib 
ainult Illuminaatide Anu-Leviaatanite hübriidliinide järeltulijate suhtes, kelle genoomi segati iidse 



Antlantise perioodil Ingelinimeste omaga. Tõelised Ingellikud inimesed ja Ülestõusnud ON olemas, 
kuid Illuminaatide Ringhäälingu NET-i elektromagnetilise garantiini tõttu on nendeni ilma kaitstud 
paljudimensioonilise suhtluse kohandatud meetoditeta (mille hulka EI kuulu kanaldamine) Maalt 
peaaegu võimatu jõuda. Illuminaatide korraldatud NET-Ülekannete kanaldusliikumise taga on Suur 
Kavand. Maa geomagnetilises väljas kavatsuslikult esilekutsutud moonutuste kaudu on NET-i 
otstarbekohaselt kasutatud juba ligikaudu 13 000 aastat. Kogu teadaolevas ajaloos on kanaleid 
aeglaselt, kuid progresseeruvalt äratatud - see on Metatrooniline stiil - mitmete tuhandete aastate 
jooksul, igaüks neist killukestena läbi toomas Illuminaatide NET-Ülekannete loo tihti omavahel 
võistlevaid versioone. Illuminaatide NET-Ringhääling on olnud aegade jooksul tõhusalt tegev 
desinformatsiooni sisseistutamises erinevatesse Püha Teaduse kehamitesse, mis on tipnenud 
traditsiooniliste massikontrolli dogmade kujunemisega nii religioonis kui teaduses. Need on 
siiamaani kollektiivse inimpsüühika juhtiv jõud. Sedamööda kuidas 2012 Suure Tähendusega Aeg 
läheneb, on ärganud paljude uute kanaldajate üleplaneediline armee/kolonn, ning nüüd, kaks 
aastat enne kauaoodatud Illuminaatide Suurt 2012 Sündmust, on ajalooliste ja tänaste kanaldajate 
NET-Ülekannete lood sulamas kokkukäivaks, usutavalt sidusaks vale ühendatud ajaloo tribüüniks, 
millega ärkavate inimeste hulgad nüüd nõusolekut väljendavad.


Vaadeldes ajaloolisi ja tänaseid sündmusi arusaamisega Kodeeringuvõrede toimimisest ja nende 
vahetust osast arengulise tee joondamistes BPR Kaasresonantsi kaudu võib mõista, et erilised 
massiuskumused tekitavad kollektiivses liikide Kodeeringuvõres ning sellest tulenevalt Planeedi 
Kodeeringuvõres vastava erilise piirjoonestiku ja geomeetrilis-matemaatilise mustri. See kõik 
mõjutab otseselt planeedi BPR põhijoondumist ja setõttu ka planeedi arengulise tee joondumist.


Ei meie teadaolev ega unustatud ajalugu ole hargnenud juhuslikult - seda on varjatult, 
üksikasjalikult ja kannatlikult korraldanud planeedivälised Vanem-Illuminaatide Röövlirassid/
Kosmilised terroristid oma asjasse pühendamata, manipuleeritud, võimunäljaste ja samavõrra-
mälukaotanud maistest Illuminaatidestinimestest laste geneetiliste liinide abiga, keda need 
Vanemad küllaldase kasutatava ressursina oma Aegade Lõpu Üldplaani teostamiseks Atlantises 
lõid. Tänaste Illuminaatide-inimeste geneetilised liinid on sündinud just nendest esivanematest, 
ning kuigi need Tulnukate-inimeste hübriidide kollektiivid näivad (eriti iseendale) varjatult juhtivat 
üleplaneedilist vaatemängu, on nad tegelikult oma Vanem-Illuminaatide poolt sama halvasti 
manipuleeritud, petetud ja jõuetuks muudetud nagu on Illuminaadid-inimesed teinud seda 
“tavainimestega”. Vanem-Illuminaadid ei ole öelnud oma lastele, et oma Suure Üldplaani algusest 
peale Atlantises ei ole nad kunagi kavatsenud päästa oma hübriidlapsi, kui nad oma Illuminaatide 
Üldplaani teostamise kõrghetkel korraldavad Maa Lõpliku Väljasuremise Sündmuse. See on Suur 
Saladus, mida ei ole avaldatud isegi Illuminaatide tänastes NET-Ülekannetes.


5 Massilise Väljasuremise Sündmust, mis on Maal ajalooliselt aset leidnud ligikaudu 446 miljonit 
aastat tagasi, 364 m.a.t, 252 m.a.t. (suurim) 200 m.a.t. (TJ Sündmus) ja 65 m.a.t. (KT Sündmus), Ei 
olnud elukeskkonna seisundist tulenenud iseeneslikud sündmused. (65 miljonit aastat tagasi 
toimus viimane kõige suurem dinosauruste ja eelkülvatud-inimeste ja teiste rasside suur 
väljasuremine) need sündmused olid tahtlikud ja eriliselt eesmärgistatud hävitamise juhtumid, mille 
korraldasid võistlevad Vanem-Illuminaatidest rasside tulnukategrupid osana oma pikaajalisest 
võitlusest Maa Ankurtemplistiku Valitsemise pärast. Kõik need hävitamise juhtumid leidsid aset 
enne Ingelinimese Esimest Asustust/Külvi 25 miljonit aastat tagasi, ning olid korraldatud selleks, 
et muuta Maa tuuma Kodeeringuvõre morfogeneetilise välja matemaatilis-geomeetrilist mustrit, 
eemaldades Maa kollektiivse eluvälja Kodeeringuvõrest ebasoovitavate eluvormide 
Kodeeringuvõred. Tehnoloogiad, millega võib tekitada selliseid üüratuid tagajärgi, on Hävingu 
Õitsengu Metatroonilise Surmateaduse rakendused. Atlantise perioodide ajal 13 400 eKr 
(ligikaudu 15 000 aastat tagasi) ja 10 948 eKr (ligikaudu 13 000 aastat tagasi) taasäratati need 
ennemuistse Metatroonilise Surmateaduse tehnoloogiad veelkord aeglaselt, kuid progresseeruvalt 
täitmaks olulist osa Illuminaatide Üldplaani Tegevuskavas.


(Uut infot 13 400 eKr ja 10 948 eKr Atlantise perioodide ja võrdpäevasuste pretsessiooni, 
Illuminaatide Üldplaani ning 2012 kohta võib leida Teemasissejuhatusest, Kokkuvõte-1; täpsemat 
infot Illuminaatide Üldplaani ja Atlantise ajaloo kohta võib leida Voyagers 2 köite 2. väljaandest ja 
MCEO Vabaduseõpetuste töötubade DVD programmidest).


Seega jagavad käesoleval ajal kõik inimesed, nii Ingellikud kui Illuminaadid, inimeste ühist 
dilemmat. Me kõik seisame üheskoos vastakuti kiiresti läheneva “kohtumine saatusega", mille 



kestel määratakse lõplikult inimkonna arenguvõimalused. Praegu aga ekslevad nii Valgustumise 
Suur Valge Lootus, mida New Age Liikumine on pikisilmi oodanud, kui religiooni ja teaduse 
traditsioonilised vennaskonnad, keda see Suur Valge Muu-kond (Other-hood) on plaaninud 
assimileerida, pimedalt ühise saatuse poole, kus neil on väga vähe teadlikult kaasa rääkida 
üleplaneediliste sündmuste iseloomu osas, millesse neid üha rohkem ja rohkem sisse mässitakse.


Varasemat lõiku tsiteerides on nüüd nii traditsioonilised kui New Age kollektiivid ebateadlikult 
saamas Metatrooniliselt kodeeritud elektrooniliseks inimmassiks, kes sooritavad selle Maa 
2000-2017 SAC Täheväravate avanemise Ülestõusmise Tsükli esmajärgulise tähtsusega perioodi 
ajal Maa Ankurtemplistiku mitmete Pühade Paikade võtmetähtsusega asukohtades erilisi vaimseid 
energiarituaale. Lõik jätkub: See seestpoolt vallutamise protsess toimis suhteliselt hästi, täitmaks 
Illuminaatide Atlantise perioodi lühiajalisi tagevuskavasid, tipnedes Atlantise kultuuri kavandatud 
Langusega ja sellest tuleneva Atlantise alade kataklüsmilise hävinguga. Atlantise Illuminaatide 
need väikesed võidud esindasid lapsesamme palju suurema Illuminaatide Üldplaani 
realiseerimisel, milleni need väikesed sammud olid ette nähtud viima. Kõlab tuttavalt? ... Jah, 
muidugi, Atlantis ON taas Tõusmas, et korrata tervikuna taas oma inetut ajalugu, kuid SEEKORD 
on see Viimase Kokkupõrke Draama ja Viimane Suur Mäng on käimas.


Iidse Atlantise Illuminaatide võitude lapsesammud on nüüd saanud nähtamatu Vanem-
Illuminaatide Leviaatanist Koljati hiigelsammudeks - Vanem-Illuminaadid on pühendunud, nagu 
nad olid kaua enne Atlantist, oma Peaeesmärgile saavutada ülemvõim Maa Täheväravate üle, 
kontrollides Planeedi Kodeeringuvõret ja geomagnetilist välja. Ainsaks põhjuseks, miks 
Ingelinimese pärilusliinil on lubatud ellu jääda, ning ainsaks põhjuseks, miks Illuminaatide-inimeste 
rasse nii hoolikalt hariti, oli vajadus võimaldada planeedivälistel Vanem-Illuminaatide rassidel 
juhtida SAC ajal bioelektroonilist ligipääsu Maa Täheväravatele. Vanem-Illuminaatide pilgu läbi on 
pärast seda, kui bioelektrooniline ligipääs Täheväravatele on saavutatud ja Maa Täheväravad on 
nii Ingelinimeste kui Illuminaatide-inimeste geeniliinide kohalolu tõttu avanenud ülekaalukale 
Metatroonilisele Koodile, mõlemad Maa inimeste geeniliinid täitnud oma eesmärgi ja muutunud 
ülearusteks.


Liikide ülearusteks muutumise hetk Illuminaatide Üldplaani Peaeesmärgis on hetk, mil Maa 
Täheväravad avanevad SAC ajal Metatroonilisele ülekaalule. Seda hetke on Vanem-Illuminaadid 
plaaninud ligikaudu 13 000 aastat ajavahemikku 2012 maj lõpp - 2013 maj algus, ning Vanem-
Illuminaadid on kaua kavandanud korraldada sel hetkel 6-nda ja viimase Väljasuremise Maal, 
kasutades Maa geomagnetiliste pooluste äkilist nihet.


Selle Vanem-Illuminaatide Ankurtemplistiku seestpoolt vallutamise kestvus võib näida 
naeruväärselt pikana, kuid olenditele, kes on suurendanud Metatrooniliste Surmateaduste 
rakendustega oma bioloogilist pikaealisust paljude sadade tuhandete aastateni, näib see 
vallutusdraama mitte palju pikemana kui üksinus silmapilk. Ainult meile, armetutele inimestele 
(nagu Metatron meid hiljutises kanalduses nimetas) oma umbkaudu 100-aastase bioloogilise 
elueaga, näib see aeg, mil seestpoolt vallutamine on kestnud, nii kujuteldamatult pikana, et 
pidada selle võimalust uskumatuks. Kuid uskuge seda või mitte, see draama ON toimumas, ning 
see sirutab oma soomushaarmed välja meie 2012-2017 kohtumise Illuminaatide saatusega ajal - 
sellegipoolest on veel aega rakendada inimese Vaba Tahet, et mõjutada sündmusi, mis lähiajal 
toimuma hakkavad, kuigi neid mitte otseselt kontrollida.


Suur Mäng, 2012 Vaatemäng, asjakohased küsimused ja Hõbeseemneärkamine 

Kallid Inimesed, 2012 Massiline BPR Vahekordade Klaarimine on käimas. Kas me tahame seada 
valmis tooli, haarata purgi popcorniga ja vaadata lahtihargnevat vaatemängu? Või tahame võtta 
end kokku saavutamaks mõningast teadlikku kontrolli oma isikliku arengulise saatuse üle? Valik 
on täielikult iga inimese enda oma, ning MCEO austab kõike, mida te oma vaba tahtega valite. 
Kahjuks ei taipa enamik inimesi isegi seda, et näitemäng teatris on alanud, ning jätkavad 
edasiliikumist ammuses Atlantise Ärkamise Unenäos, kust me kõik oleme esile kerkinud. Neil meie 
hulgast, kes tunnevad ikka veel muret oma arengulise saatuse pärast, on võimalik teha 2012 ja 
sellele järgnevateks aastateks valmistudes positiivseid, armastusel-põhinevaid ja rõõmuküllaseid 
asju, mis annavad meile võimaluse NIHUTADA end ihaldusväärsemasse arengulisse joondumisse 
kui seda on Languse Tee, kus põhiline osa Maast nüüd Maa Planetaarse Kodeeringuvõre ja 
geomagnetilise välja joondumise tõttu 66% ulatuses Metatroonilise Koodiga on. Maa tänane 



väljapääsmatu olukord tõstatab suure hulga küsimusi, mida MCEO Hoolekandjad asuvad nüüd 
vastama:


Kas Maa praegune “SAC ‘Ülestõusmisetsükli’ Täheväravate avanemise periood” jätkub? 

Jah, kuid suureulatuslike modifikatsioonidega, millest MCEO õpetustes on üha rohkem räägitud. 
2003 langes Maa Amenti Saalide Täheväravate Süsteem Illuminaatide Metatroonilise kontrolli alla. 
MCEO Hoolekandjate jõupingutused taastada kontroll Amenti Väravate üle ebaõnnestusid 2003. 
aasta lõpuks. Seetõttu ei ole Maa Amenti Täheväravate Kodeeringuvõre enam joondatud Elava 
Kosmose orgaaniliste Ülestõusmisläbikäikudega, vaid pigem Metatrooniliste ussiaukude 
struktuuridega, mis on liidetud langenud Paralleel-Maa – Paralleel-Linnutee Musta Augu 
Süsteemiga.


Amenti Väravate langemise järel 2003 on MCEO Hoolekandjad progresseeruvalt aktiveerinud 
dimensioonideülest Maa Liidestäheväravate väga iidset võrgustikku, mis sisaldab Lepingukaare - 
HubVäravate Võrgustikku, Polaarväravate Süsteemi ja Na-Va'-Ho Spanner-Tuumikväravasüsteemi, 
mis üheskoos võimaldavad Aurora Hõbeseemneväravatel 2012. aastal avaneda ja anda Maa 
Ankurtemplistikule tagasi otseühenduse Elusa Kosmilise Ankurtemplistiku 
Ülestõusmiseläbikäikudega, vaatamata Illuminaatide Langusele-joondatud Paralleel Alfa-Oomega 
Väravate plaanitsetud avanemisele 2012. aastal Maa kaaperdatud Amenti Saalide Täheväravate 
süsteemi. Aurora Hõbeseemneväravate avanemisega avanevad Maa Lepingukaare, Polaarse ja 
Na-Va'-Ho Spanner-Tuumikväravate Võrgustikud 2012. aastal täies ulatuses, jättes Tõelisse 
Igavesse Ellu Ülestõusmise võimaluse käesoleva SAC ajal Maal võimalikuks.


Miks plaanivad Vanem-Illuminaadid oma Üldplaani Peaeesmärgi täitmise 2012 aastasse? 

Illuminaatide 22 326 eKr nõue Maa Ankurtemplistikule lõppes Hoolekandjate ja Illuminaatide 
rasside patiseisuga. Sellest ajast peale teavad mõlemad grupid, et Ankurtemplistiku 
Kokkupõrkedraama Suhete Klaarimine peab toimuma SAC Täheväravate järgmise 
avanemisperioodi ajal, sest Illuminaatide Jõudude tegevuskava, mis põhineb anorgaaniliste 
Metatrooniliste ussiaukude struktuuride kasutamisele eesmärgiga sulandada Maa 
Ankurtemplistiku Kodeeringuvõre ühte langenud Paralleel-Linnutee Galaktika Kodeeringuvõrega, 
täitmiseks peavad Maa Amenti Saalide Täheväravad olema avatud. Maa järgmine SAC ei pidanud 
toimuma enne kui 4230 pKr, kuid Paralleel-Linnutee Galaktika ja Paralleel-Maa Metatrooniliste 
Langusväravate kunstlike ussiaukude struktuuride avanemistähtaeg meie ajavastes oli 2012 pKr.


13 400 eKr ja 10 948 eKr Maa Atlantise perioodidel õnnestus Illuminaatide Jõududel korraldada 
Maa võnkumise, võrdpäevasuse pretsessiooni tsüklite ja Kodeeringuvõre kaks kunstlikku 
kiirenemist. Need kiirenemised põhjustasid Maa Ankurtemplistiku ja Amenti Saalide Täheväravate 
süsteemi jaotistes ebaloomuliku ajakiirenemise, mis põhjustab Maa Amenti Saalide Täheväravate 
enneaegse avanemise 2012-2013 perioodil Kodeeringuvõre ühtepõimumise tõttu avanenud 
Paralleel-Linnutee Musta Augu Süsteemi Langusvärava Tsükli omaga. Maa Amenti Väravad 
avanevad sel perioodil üksnes siis, kui Maal on küllaldasel arvul Illuminaatide-inimeste 
hübriidrasse, et sööta sellel Paralleelväravate Joondumise ajal Maa Ankurtemplistikku 
bioelektroonilised Amenti Väravakoodid. Illuminaatide Paralleelväravate Joondamist nimetatakse 
Alfa-Oomega Joondumiseks, mis toimub 2012 oktoobri ja 2013 veebruari vahel kõrgpunktiga 21. 
detsembril 2012. aastal.


Kui Vanem-Illuminaatide tegevuskava saadab edu, on Maa Amenti Täheväravad sunnitud 
Metatrooniliste ussiaukude avanemise tõttu meie Linnutee Galaktika mustast august keskmes 
ennetähtaegselt avanema ja tegema läbi Kodeeringuvõre ning Merkaba Välja otsese Sulandumise 
Paralleel-Maa omadega. Valmistudes Paralleeljoondumiseks ja Vanem-Illuminaatide kavandatud 
Maa inimeste 2012-kohtumiseks Illuminaatide saatusega on Vanem-Illuminaatide rassid üha 
progresseeruvalt korraldanud lihtinimese DNA massmutatsioone, millega Illuminaatide-inimeste 
liinid - kandes Ingelinimestega ristamise tõttu Amenti Täheväravate Koode - on 2012-2013 Alfa-
Oomega Joondumiseks valmis. (Infot lihtinimese DNA massmutatsioonide kohta võib leida 
Teemasissejuhatusest, Kokkuvõte-1, Voyager 2 köite 2. väljaandest ja mitmetest MCEO 
Vabaduseõpetuste töötubade programmidest).




Kogu selle Atlantise draama ajaloo vältel alates 22 326 eKr patiseisust on GA-MCEO Kristalljõe 
Hoolekandjad püüdnud üha rohkem Viimase Kokkupõrke Draamat edasi lükata kuni järgmise 
loomuliku Amenti Väravate SAC-ni 4230 pKr, kuid kavatsenud vahetult sekkuda, juhul kui 
Illuminaatide Jõud püüavad korraldada Maa Amenti Saalide Täheväravate varasemat avanemist 
2012. aastal, haardumaks Alfa-Oomega Langusjoondumisega. 1984. aastal algatasid 
Hoolekandjad Ankurtemplistiku Taastamise Missiooni Sildetsooni Projekti ja tegid algust Amenti 
Täheväravate varase avamisega 2012-2017 perioodil, sest avastasid, et Maad võib tabada 
tuleviku tõenäosusena 2976 pKr kataklüsmiline lõpp ning seetõttu järgmist loomulikku SAC-i ei 
tule. Kui Sildetsooni Projekti saadaks edu, viidaks Maa Kodeeringuvõre tagasi loomuliku 
Ülestõusmise Tee Joondumisse ning Illuminaatide Alfa-Oomega Joondumise 2012 Üldplaani 
teostumine oleks ära hoitud. Maa Amenti Saalide Täheväravate langemisega 2003. aastal 
Metatrooniliste Illuminaatide kontrolli alla langes Sildetsooni Projekti arenguline võimalus 2006. 
aastaks ära. Seetõttu on Maa praegu varjatud Viimase Kokkupõrke Draama keskmes ja läheneb 
kiiresti Illuminaatide 2012 Alfa-Oomega Joondumisele ning nende kavandatud Viimase 
Väljasuremise tegevusplaani teostumisele. (Infot Sildetsooni Projekti ja Amenti Täheväravate kohta 
võib leida Voyagers 2 köite 2. väljaandest ja mitmetest MCEO Vabaduseõpetuste töötubade 
programmidest).


Vanem-Illuminaadid valisid oma Üldplaani Peaeesmärgi täitmise tähtajaks 2012, sest see on aeg, 
mil Paralleel-Maa ja Paralleel-Linnutee Langusväravate Süsteem avaneb Metatroonilistesse 
ussiaukudesse meie Galaktika keskmes. Seega on see ajahetk, kus Maa kiirendatud 
Ankurtemplistiku ja Paralleel-Galaktika Ankurtemplite süsteemi Alfa-Oomega Joondumine võib 
haarduda anorgaanilise Metatroonilise Segunemisega meie Linnutee Galaktika musta augu 
tuumas oleva Metatroonilise mustade aukude süsteemi kaudu. Lihtsamalt öeldes, Maa Amenti 
Saalide Täheväravate Metatrooniline Kodeeringuvõre joondub meie Galaktika Tuuma kaudu 
langenud Paralleel-Maa ja Linnutee Kodeeringuvõrega, et minna Joondumisse Alfa-Oomega 
Languseteega.


Milline tegelik kavatsus peitub Illuminaatide Üldplaani Peaeesmärgi taga sundida Maa 2012 
aastal Joondumisse Alfa-Oomega Languseteega ja kuidas nad selle peaeesmärgi 
teostavad? 

10 948 eKr Atlantise perioodi IIlluminaatide Ankurtemplistikuvõidu ajal õnnestus Illuminaatide 
jõududel rajada kaugeleulatuv elektromagnetiline ussiaugu-side Solaartäheväravatega meie 
Päikese tuumas ja Paralleel-Linnutee Galaktikas oleva Paralleel-Päikese tuumas. Vanem-
Illuminaatide rassid nimetavad Paralleel-Linnutee Galaktika Langusele-seadistatud mustade 
aukude süsteemi Alfa Ussiaukude Süsteemiks, sest see on alguspunkt, kust nende üha arenev 
sissetung meie Linnutee Galaktikasse kaua aega tagasi alguse sai. Vanem-Illuminaadid nimetavad 
meie Linnutee Galaktikat Oomega Ussiaukude Süsteemiks, sest see on ettenähtud lõpp-punkt, 
kus nende üha arenev sissetung jõuab lõpule ja täidab Illuminaatide Üldplaani Peaeesmärgi. Siit 
pärineb väljend Joondumine Alfa-Oomega Languseteega.


Kui Vanem-Illuminaatide rassid olid saavutanud Metatroonilise Hukatuse Õitsengu Surmateaduse 
laiaulatuslike rakendustega oma 10 948 eKr Ankurtemplistikuvõidu ja rajanud edukalt 
anorgaanilise kaugeleulatuva elektromagnetilise ussiaugu-sideme meie Päikese ja Paralleel-
Päikese tuumades olevate Solaartäheväravate vahel, võimaldas see ussiaugu-side Vanem-
Illuminaatidel luua massiivse solaarse aegruumianomaalia, mida nimetatakse Solaarseks Aja-
Toroid Tunneliks. Solaarne Aja-Toroid Tunnel tekitas anorgaanilise vesica piscise segunemise ja 
selle tulemusena anomaalse Toroidtoru-kujulise Metatroonilise aegruumilise haardevälja meie 
Linnutee Galaktika ja Paralleel-Linnutee Galaktika vahel läbi neile vastavate päikeste tuumades 
olevate Täheväravate. Solaarse Aja-Toroid Tunneli loomisega muutus meie Päikesesüsteem 
anorgaaniliseks kaksikpäikesesüsteemiks, kus meie Päikese orbiit on otseselt ja ebaloomulikult 
seotud oma nähtamatu Paralleel-Päikese orbiidiga.


10 948 eKr, kui loodi Solaarne Aja-Toroid Tunnel, tõid päikeste orbiitlemistsüklid mõlema päikese 
Solaarsed Täheväravad otsesesse joondumisse oma Galaktikatuumade Täheväravatega. Solaarse 
AjaToroid Tunneli anorgaanilise seose kaudu tekkis meie Linnutee Galaktika tuuma Täheväravate 
ja Langusse joondatud Paralleel-Linnutee Galaktika tuuma Täheväravate vaheline ussiaugu-
ühendus. See Galaktikatuumade ussiauguside lõi väiksema Solaarse Aja-Toroid Tunneli ümber 
teise, massiivse Toroidtoru-kujulise galatkitatevahelise aegruumilise haardevälja. 



Galaktikatevaheline aegruumiline haardeväli tekitas meie Linnutee ja Paralleel-Linnutee galaktikate 
vahelise anorgaanilise galaktikatevahelise aegruumilise nihkevälja, mida nimetatakse Suureks 
Toroidlõhe Ajarebendiks - tuntud ka kui Suur Aegruumiline Lõhe (muistsed Mayad tundsid 
Toroidlõhet Musta Teena). Vanem-Illuminaatide jõud Langusele-joondatud Paralleel- Alfa-Linnutee 
Galaktikast olid püüdnud ajastute vältel, kaua aega enne seda kui Maa sellesse draamasse kaasa 
tõmmati, luua galaktikatevahelist Toroidlõhe Ajarebendi anomaaliat. See anomaalia esindas 
viimast puuduvat kildu galatkitatevahelises Metatroonilises Alfa-Oomega mosaiigis, mida nad olid 
oma Oomega Süsteemi Sissetungi Üldplaani Peaeesmärgi täitmiseks mitmete miljonite aastate 
vältel hoolega kokku pannud. Kuigi Alfa Vanem-Illuminaadid olid jõudnud galaktikatevahelise 
ajaloo mitmetel perioodidel lähedale galaktikatevahelise Alfa-Oomega Toroidlõhe anomaalia 
loomisele, ei õnnestunud neil seda enne Maa Atlantise 10 948 eKr Ankurtemplistiku võitu lõplikult 
teha.


Oomega süsteemi Sissetungi Üldplaani Peaeesmärk, mille jaoks Alfa Vanem-Illuminaadid 
galaktikatevahelise Toroidlõhe aegruumi rebendi ja sellest tuleneva Alfa-Oomega Ussiaukude 
Võrgustiku lõid, oli küllaltki lihtne ja otsekohene. Paralleel-Linnutee Alfa Galaktika sisenes kaua 
aega tagasi lõplikku Langusjoondumisse, muutumaks enesessesulgunud, lõpliku 
energiakogumiga Karantiini suletud Musta Augu Langussüsteemiks, mille saatuseks oli asuda 
oma lõplike ressursside ärakulutamise järel igaveste Kosmiliste Põhjuse, Mõju ja Tagajärje 
Seaduste tõttu Kosmosetolmuna Tagasipöördumise Teele ning sellest tulenevalt kogu süsteemi 
osakeste/antiosakeste annihilatsioon. Langenud Alfa Vanem-Illuminaatide rassid mõtlesid välja 
oma Oomega Sissetungi Üldplaani tegevuskava Peaeesmärgiga tõmmata ligi suuremas koguses 
elavat energiat, millega toita oma surevat süsteemi ning lükata määramatuks ajaks edasi oma 
galaktika vältimatut Tagasipöördumist Kosmosetolmuna.


Alfa Vanem-Illuminaadid võtsid laialdaselt kasutusele Metatroonilised Hukatuse Õitsengu 
Surmateadused loomaks anorgaanilisi galaktikatevahelisi Alfa-Oomega Ussiaukude Võrgustikke ja 
10 948 eKr galaktikatevahelist Suurt Toroidlõhet. Toroidlõhe Ajarebendi galaktikatevahelise 
aegruumilise nihkevälja eriliseks eesmärgiks oli ja on praegugi tõmmata elusat energiat Linnutee 
Galaktikast oma Langusessejoondatud Paralleel-Linnutee Musta Auku, selleks et toita oma 
galaktika energiaringlust ja lükata edasi selle kokkuvarisemise loomulikke tagajärgi. Alfa Vanem-
Illuminaadid usuvad, et kui neil õnnestub oma Peaeesmärk täita, suudavad nad laiendada oma 
plaani ja õgida ära teised naabergalaktikad vastavalt Fibonacci spiraali laienemise koefitsientidele 
ja teha täpse kunstliku jäljendina teoks Teisene Loome, mis võiks end jätkuvalt säilitada 
Sunniviisilise Metatroonilise Toitumisega igavesti elava Kosmose elusatest Esmase Loome 
süsteemidest.


Kui Alfa Vanem-Illuminaatidel oli 10 948 eKr Atlantises õnnestunud luua Suure Toroidlõhe 
galaktikatevaheline aegruumiline nihkeväli - luues enne meie Päikese tuuma ja Paralleel-Päikese 
tuuma Täheväravate vahelise Solaarse Aja-Toroid-Tunneli ussiaugusideme - tekitati ühtaegu Maa 
poolusevõnkumise teine ajakiirenemine. Teine Maa pooluste võnkumise kiirenemine tõi osades 
Maa Amenti Saalide Täheväravates SAC-i lähemale, viies selle tsükli otsesesse ajalisse 
vastavusse Paralleel-Maa Amenti Saalide Täheväravate SAC avanemisperioodiga. Maa 10 948 
eKr ajakiirenemise ja sellest tulenenud Maa/Paralleel-Maa Amenti Täheväravate anorgaanilise 
ajalisse vastavusse viimise tõttu avanevad Maa Amenti Täheväravad enneaegselt, 2012 eKr 
Paralleel-Maa Amenti Täheväravate avanemise ajal. Kui galaktikatevahelised planetaarsed Amenti 
Täheväravate võrgustikud hakkavad 2012. aasta oktoobris sünkroonselt avanema, haakuvad Maa 
ja Paralleel-Maa Metatroonilise Alfa-Oomega Langusjoondumisega.


(Infot Maa 1-se ja 2-se poolusevõnkumise kiirenemise ja Maa ning Paralleel-Maa Amenti 
Täheväravate SAC-de ajalisse vastavusse viimise kohta võib leida Teemasissejuhatusest, 
Kokkuvõte-1).


Sedamööda kuidas kaks kunstlikult sünkroniseeritud SAC-i aktiveerivad Päikese ja Paralleel-
Päikese Tuumatäheväravate avanemisega oma Amenti Täheväravate avanemistsüklid, avaneb ka 
keskne anorgaaniline 10 948 eKr Solaarse Aja-Toroid Tunneli ussiauguside meie päikese ja 
Paralleel-Päikese vahel. Kui Illuminaatide Üldplaani Peaeesmärk rullub 2012 lahti nii nagu Vanem- 
Illuminaadid seda kavandavad, avab Solaarse Aja-Toroid Tunneli ussiaugu avanemine ka 
anorgaanilised galaktikatevahelised Alfa-Oomega Ussiaugud meie Linnutee Galaktika ja Paralleel-
Linnutee Galaktika tuumades, mille tõttu 10 948 eKr Mineviku Atlantise galaktikatevaheline 



Toroidlõhe Ajarebendi aegruumiline nihkeväli avaneb praeguse 2012 tulevikuaega. Kui Atlantise 
Toroidlõhe avaneb meie praegusesse 2012 aasta aegruumikangasse, leiab aset mineviku- ja 
tuleviku-praegu ühinemise anomaalne aegruumiline ühtepõimumine. Kahe planetaarse Amenti 
Täheväravate kogumi avanemisega neile vastavatesse Solaarsete Täheväravate joondumistesse 
tuuakse ka Maa ja Paralleel-Maa 10 948 eKr Toroidlõhe Ajarebendi Alfa-Oomega 
Langusjoondumisse.


Kui Maa ja Paralleel-Maa Amenti täheväravad haakuvad 10 948 eKr Atlantise Toroidlõhe 
Ajarebendiga, algatavad Maa ja Paralleel-Maa ning Päike ja Paralleel-Päike Alfa-Oomega 
Langusjoondumise tipphetkel 21. detsembril 2012. aastal geomagnetiliste väljade Kataklüsmilise 
Poolustenihke ja Geograafilise Maakoore nihke, alustades uuesti planetaarseid ja solaarseid 
polaarjoondumisi, mis toimusid/toimuvad 10 948 eKr perioodil. 10 948 eKr perioodil olid nii meie 
Päikese kui Paralleel-Päikese Päikese-Täheväravad otseses joondumises Galaktiliste Tuum-
Täheväravatega oma vastavates Galaktikatuumades, võimaldades avaneda galaktikavahelistel 
ussiakudel mõlema galaktika tuumas, mille kaudu Toroidlõhe Ajarebendi nihkeväli oli loodud. Kui 
tänapäevane Maa ja Paralleel-Maa, Päike ja Paralleel-Päike jätkavad 10 948 eKr perioodi 
Galaktikatuumadega joondatud planetaarseid ja solaarseid polaarjoondumisi, surutakse meie 
Päikesesüsteemi ja Paralleel-Päikesesüsteemi kogumid üha enam kokku ja tõmmatakse ajas 
tagasi ning kaks päikesesüsteemi pressitakse kõigepealt vesica piscise köidikutesse Toroidlõhe 
aegruumilise nihkevälja keskmes.


Protsess, mille kaudu meie Päikesesüsteem ja tema Paralleel-Päikesesüsteem tõmmatakse ajas 
tagasi Toroidlõhe Ajarebendisse, kasutab Metatroonilise Surmateaduse Surmatähe moonutatud 
Merkaba Pööriste Mehhaanikaid. Meie Päikesesüsteemi, aga ka Paralleel-Päikesesüsteemi 
kogumid surutakse algul vesica piscise sidemeks Toroidlõhe Ajarebendi südames, sedamööda 
kuidas vastava päikese Merkaba Väljade Pöörised tõmmatakse üha rohkem ja rohkem 
vastaspolaarsusega elektromagnetilisse köidikusse teise päikese Merkaba Välja juurde. Kui kaks 
päikest on tõmmatud Toroidlõhe Rakmestusvälja, ristuvad nende orbiidid - ja nende 
päikesesüsteemid - üha rohkem, moodustades vesica piscise orbiitsideme. Sedamööda kuidas 
kaks päikesesüsteemi üha enam põrkuvad, võttes sisse vesica piscise orbiidi, tõmmatakse nad 
mõlemad ajas tagasi 10 948 eKr Toroidlõhe aegruumilise nihkevälja keskse loomepunkti poole.


Sedamööda kuidas kaks päikesesüsteemi tõmmatakse ajas tagasi, kiirenevad nende Merkaba 
Väljade spinnikiirused üha rohkem. Kui meie Päikese moondatud sama-spinni-pöörise Merkaba 
Väli jõuab 34 spinnikiiruseni ja Paralleel-Päikese samamoodi-moondatud sama-spinni-pöörise 
Merkaba Väli jõuab samaaegselt 21-vastasspinnikiiruseni, tõmbuvad mõlema Päikese Merkaba 
Väljad ja see, mida nad sisaldavad, ühte ning alustavad edasiliikumist ajas tagurpidi Toroidlõhe 
Tuub-toru kujulise Metatroonilise Rakmestusvälja keskpunkti poole. Sedamööda kuidas kahe 
Päikese Merkaba Väljad ühte sulavad, pöörab kiirem 34-spinnine Päikese Merkaba Väli 
aeglasema 21-spinnise Paralleel-Päikese Merkaba Välja ümber ja mõlemad Merkaba Väljad 
kiirenevad 55-spinnikiiruseni ning moodustavad segunedes suure üheainsa anorgaanilise 
Välispidise Metatroonilise Merkaba Välja sama-spinni-pööriste kogumi koos sisemise 
Metatroonilise Surmatähe Aatomikapselduse Rakmestikuga, mis ümbritseb selle sees oleva kahe 
päikesesüsteemi kogumit.


Järgides Fibonacci laienemisjada, kiireneb päikeste segunenud Merkaba Väli oma 55-spinn-
algkiirusest kuni 144-spinn-kiiruseni, kus see tekitab välise Soojuskapseldusvälja ja hüppab üle 
aja-ruumi-valguse orgaaniliste piiride, sisenedes ülihelenduvasse seisundisse, et liikuda 10 948 
eKr Toroidlõhe Ajarebendi keskmesse - kus see muutub välispidiselt toidetud, lõpliku-elu 
Surmatähe Välise Merkaba Sõiduki Musta Augu Toitjaväljaks. Kord tekkinud, hakkab Surmatähe 
Väline Merkaba Sõiduk kvanttoituma meie Linnutee ja Paralleel-Linnutee Galaktikate järelejäänud 
kohalikest elusenergia-keskkondadest, pannes jätkuva kvanttoitumisega mõlema galaktika 
eluväljadest aluse energiakoguste kasvule ja spinnikiiruse suurenemise vastavuses Fibonacci 
laienemisjadale.


Sedamööda kuidas Ühtepõimunud Merkaba Väli kiireneb 144-spinnikiiruseni, et siseneda 
Surmatähe Välise Merkaba Sõiduki ülihelenduvasse seisundisse, toimib see oma sisemises 
Aatomikapselduse Rakmestikus oleva kummagi päikesesüsteemi suhtes üha enam 
osakestekiirendina. Kui on jõutud ülihelenduvasse seisundisse, põhjustab kahe päikese ja nende 
päikesesüsteemide ainevormide osakeste ülim kiirenemine nende Kodeeringuvõrede ja 



aatomistruktuuride progresseeruva kokkuvarisemise, plahvatamise ja purunemise Metatroonilises 
Aatomikapselduse Rakmestikus Surmatähe Merkaba Sõiduki keskmes. Kaks päikesesüsteemi 
kahanevad seetõttu hüper-kiirendatud kosmosetolmu toorenergia kogumiks sisemises 
Aatomikapselduse Rakmestikus. Kahe päikesesüsteemi kogumid segunevad ja sulavad ühte, 
moodustades Aatomikapselduse Rakmestikus isoleeritud anorgaanilise, ülihelenduva, kunstliku 
staatilis-kiirgava Surnud Valguse tolmuosakeste singulaarse kvantvälja. Seejärel kvantsiirdub 
Surmatähe Merkaba Sõiduk - ning ülihelenduv kvantkiirguv osakesteväli (kunagised kaks 
päikesesüsteemi), mis sisaldub Surmatähe seesmises Aatomikapselduse Rakmestikus - 
ülihelenduvast seisundist läbi Metatrooniliste Alfa-Oomega Ussiaugu-läbikäikude 10 948 eKr 
Toroidlõhe Ajarebendi aegruumilisest siirdeväljast kvantsissevooluna Alfa Süsteemi Paralleel-
Linnutee Galaktikasse.


Kui kvantsiire on toimunud ja Metatrooniliselt-rakmestatud kunagiste kahe päikesesüsteemi 
kogum on Surmatähe Merkaba Sõidukis siirdatud langenud Paralleel-Linnutee Galaktika Alfa 
Musta Augu Süsteemi, hakkab Surmatäht spinnikiirust aeglustama, lahkudes ülihelenduvast 
seisundist, ning anorgaanilise, ülihelenduva, kunstliku staatilis-kiirgava Surnud Valguse 
tolmuosakeste singulaarne kvantväli oma seesmises Aatomikapselduse Rakmestikus alustab 
sellele vastavat osakeste aeglustamist. Sedamööda kuidas staatiliskiirgavad tolmuosakesed, mis 
olid olnud kaks päikesesüsteemi, haakuvad osakeste aeglustumisega ja väljuvad ülihelenduvast 
seisundist, hakkab Surmatähe seesmises Aatomikapselduse Rakmestikus osakeste 
taasmoodustumise tõttu taasmoodustuma ainestruktuur ja seejärel anorgaaniline segastruktuur 
sellest, mis algselt olid olnud kahe päikesesüsteemi tuumik-Kodeeringuvõred. Surnud Valguse 
kiirgusosakesed Surmatähe Kapseldusrakmestikus hoiavad ikka veel tillukest nano-osakest algse 
Kodeeringuvõre kiirgussignatuurist, millest nad välja killunesid. Kiirgussignatuuri selle nano-
osakese tõttu taasliituvad meie osakeste-Päikesesüsteemi ja antiosakeste-Paralleel-
Päikesesüsteemi tolmuosakesed moonutatud korras, taasmoodustades uue muundatud, 
ühtepõimunud Kodeeringuvõre, millele osakesed taasainestuvas uueks ainevormiks Surmatähe 
Aatomikapselduse Rakmestikus.


Uus kunstlikult moodustatud ainevorm taasainestub Paralleel-Linnutee Galaktika Alfa Musta Augu 
Süsteemis kahe algse päikesesüsteemi ühe, väärastunud, lõpliku-elu moonutatud jäljendina. 
Osakesteväli taasainestub Surmatähe Aatomikapselduse Rakmestikus olevas Alfa Musta Augu 
Paralleelsüsteemis uue lõpliku elu Surmatähe Kunstliku Valguse Päikesesüsteemi Jäljendina - 
alaliselt moondatud, väänatud, langenud versioon meie kokkuliidetud Päikesesüsteemist ja 
ParalleelPäikesesüsteemist. Uus Jäljendpäikesesüsteem langeb seejärel lõpliku eluga, isoleeritud 
Paralleel-Alfa Langussüsteemi Metatroonilise Kodeeringuvõre Hierarhilise Kvantjärelevalve alla. 
Kui Surmatähe Kunstlik Päikesesüsteem on Surmatähe Merkaba Sõidukis taasmoodustatud, 
jätkab see Metatroonilist Fibonacci laienemist, tarbides progresseeruvalt mõlemate galaktikate 
väljasid, millest see moodustus, samal ajal kui selle Toitja, Surmatähe Merkaba Sõiduk jätkab 
energiakoguste imemist nende galaktikate väljade allesjäänud elava energia aspektidest. 
Sedamööda kuidas Surmatähe Päikesesüsteem toitub, hakkab see tõmbama Linnutee ja 
Paralleel-Linnutee galaktikaid Surmatähe Teisenemisse ja sellele vastavasse Kosmosetolmuna 
Tagasiminekuga Joondumise Languseteele, ehitades Paralleel-Linnutee Galaktika Alfa 
Langussüsteemis progresseeruvalt üles lõpliku elu Surmatähe Kunstlikku Musta Augu Galaktikat.


Surmatähe Kunstliku Musta Augu Toitjagalaktika loomine on Alfa-Oomega Illuminaatide Üldplaani 
Peaeesmärgi põhiülesanne. Langenud Paralleel-Linnutee Galaktika Alfa Musta Augu Süsteemi 
Alfa Vanem-Illuminaadid ühinesid teiste Vanem-Illuminaatide rassidega mitmetest teistest 
Mustade Aukude Isoleeritud Süsteemidest ja moodustasid Alfa-Oomega Valejumala Vanem-
Illuminaatidest Langenud Inglite Hierarhia. Surmatähe Kunstliku Musta Augu Galaktika loomisega 
- see on Metatroonilise Hukatuse Õitsengu Surmateaduse jälestusväärne looming - loodavad Alfa-
Oomega Valejumala langenud Vanem-Illuminaatide ühiskonnad Taasluua Loome Omaenese Näo 
järgi. Nad loodavad kasutada Surmatähe Galaktikat selleks, et luua teisi endasarnaseid ja seejärel 
nad assimileerida, moodustamaks massiivset Surmatähe Universumit, mis tagab oma olemasolu 
ja väldib igaveste Kosmiliste Füüsikaseaduste loomulikke tagajärgi, vägistades jätkuvalt Elavat 
Kosmost ja sellest toitudes. Alfa-Oomega Valejumal avastab 2976 pKr oma Üldplaani 
Põhieesmärgi hiljutises tõlgenduses suure valearvestuse.


Seoses makrokosmilise Illuminaatide Üldplaani Põhieesmärgiga eespool kirjeldatud Surmatähe 
Merkaba Sõiduki Metatroonilise Hävingu Õitsengu Surmateaduse dünaamikad rakenduvad ka 



mikrokosmilisel tasandil. Isikuline eluvorm, kes haakub Surmatähe Merkaba Sõiduki 
aktivatsiooniga kas mitteteadlikult keskkonna kaudu mõjuva Planeedi Kodeeringuvõre 
kvantülekaalu-seisundi tõttu või teadlikult, praktiseerides tahtlikult Surmatähe Merkaba Sõidukit 
aktiveerivaid tehnoloogiaid, võtab omaks Surmatähe Langusetee Saatuse. Inimesed säilitavad 
oma bioloogilise Ülestõusmise arengutee suhtes Vaba Tahte Valiku võime kuni 55-spinnikiirusega 
Surmatähe esimese täieliku aktivatsioonini. 55spinnikiiruse juures moodustab Surmatähe Merkaba 
Sõiduk oma sisemise Metatroonilise Aatomikapselduse Välja, hakkab looma oma välist 
Soojuskapseldusvälja ja paneb aluse Fibonacci “'Surmaspiraali toitumisele eesmärgiga laieneda ja 
kiireneda.


Alates 55-Metatroonilisest aktivatsioonihetkest muunduvad aatomistruktuuri Aatomaarne 
Kodeeringuvõre ja Bio-magnetväli jäädavalt Metatroonilisse Kodeeringustruktuuri. Surmaspiraali 
iseenesliku toitumise tõttu, mis paneb aluse 55-Metatroonilisele tipphetkele, kiirendub Surmatähe 
Merkaba Sõiduk viimaks ülihelenduva spinnikiiruseni, mis viib bioloogilis-aatomaarse struktuuri 
alalise Surmatähe-Muundumiseni ja lõksu püütud vaimu-teadvuse sellele vastava alalise 
Arengulise Joondumiseni Langusetee Kosmosetolmuna Tagasipöördumisega. Kui isikuline 
eluvorm on haakunud Surmatähe Merkaba Sõiduki aktiveerumise 55-Metatroonilise tipphetkega, 
on kõik võimalused bioloogilisatomaarseks Tõelisesse Igavesse Ellu Ülestõusmiseks sellel eluajal 
tagasipöördumatult kadunud, kuid vaimu-teadvus võib nõuelda Igavesse Ellu Ülestõusmise 
võimeid, rakendades väga spetsiifilisi energeetilisi vastumeetmeid. Kui inimene soovib Surmatähe 
Merkaba Sõiduki aktiveerumist ära hoida või peatada, on Bio-regeneesi tervendusmeetmed - 
millega võib Surmatähe spinnikiiruse edasist kiirenemist ära hoida, peatada või osaliselt tagasi 
pöörata - kasulikud ajal, mil füüsiline-atomaarne keha on veel elus. Kui füüsiline-atomaarne keha 
on jõudnud oma loomuliku surmani ja Surmatähe aktiveerumise kiirenemine oli keha elusoleku ajal 
küllaldaselt peatatud ja tagasi pööratud, võib kehastunud vaimu-teadvus vabaneda ja minna 
tagasi Igavesse Ellu Ülestõusmise Tagasiarendavale Teele, rakendades teadlikult erilisi, Igavese 
Elu Bhardoah Ülestõusmis-Üleminekule omaseid orgaanilisi bioenergeetilisi protsesse.


Kui olend on haakunud Surmatähe Merkaba Sõiduki aktiveerumisega (kas teadlikult, 
praktiseerides Surmateaduse rakendusi, või mitteteadlikult, looduslikus Planetaarses 
Kodeeringuvõres ja geomagnetilises väljas leviva Metatroonilise Kodeeringu automaatselt 
tekitatud Kvantülekaalu-tühistuse tõttu) ja ei rakenda mingisuguseid energeetilisi 
vastustrateegiaid, toimuvad Surmatähe Merkaba Sõiduki aktiveerumine ja sellest tulenevad 
arengulised tagajärjed iseeneslikult, tõrjudes kõrvale igasuguse teadliku Vaba Tahte Valiku 
vastupidise kasuks. Merkaba Välja Pööriste-komplektid kuuluvad orgaanilise osana kõikide 
atomaar-aine struktuuride ja bioloogiliste eluvormide nähtamatu paljudimensioonilise anatoomia 
juurde, seetõttu on igaühel ja kõigel, sealhulgas planeetidel ja tähtedel, oma komplekt Merkaba 
Väljasid sõltumata sellest, kas inimene nende olemasolu teab või usub. Suurema-kogumiliste 
looduslike Planetaarsete Merkaba Väljade, Kodeeringuvõre ja geomagnetilise välja seisund 
mõjutab isiklike väiksema-kogumiliste Merkaba Väljade orgaanilist struktuuri ja toimimist otseselt 
ja katkematult.


Planeedil olevate isikuliste eluvormide Merkaba Väljad, Kodeeringuvõre ja Biomagnetilised Väljad 
võtavad vastu planeedi kehandi häälestuste mikrokosmilise koopia. Kui suurem osa planeedi 
kehandi Merkaba Väljadest, Kodeeringuvõrest ja geomagnetilisest väljast on häälestatud 
Metatroonilisele Surmatähele, tühistab see häälestus automaatselt isikliku anatoomia 
piirjoonestiku ja häälestuse ning juhib seda, juhul kui ei rakendata aktiivselt otseseid energeetilisi 
vastustrateegiaid. Vanem-Illuminaatide rassid olid sellest kosmilise paljudimensioonilise füüsika 
tõsiasjast teadlikud, kui nad üha kiirenevalt liikusid oma Üldplaani Põhieesmärgi, 2012-tipphetke 
teostamise poole. Kui 10 948 eKr Alfa-Oomega/Toroidlõhe – 21. detsembri 2012 Ajarebendi 
Langusjoondumise tipphetk leiab aset, algatab Maa Planetaarne Kodeeringuvõre, Merkaba 
Väljade ja geomagnetilise välja ülekaalus olev 66%-kogum haakumise 55-Metatroonilise 
aktivatsioonihetkega. See tekitab planeedi loodusliku aatomistruktuuri ja eluvälja jaoks kogumi 
poolest ülekaalus oleva häälestuse.


Kui see 21. detsembri 2012 planetaarne 55-Metatrooniline tipphetk leiab aset, võtavad Maa 
atomaarainelise struktuuri bioloogilise eluvälja Kodeeringuvõred, Merkaba Väljad ja atomaarse 
ülesehitusega Biomagnetilised Väljad selle planetaarse 55-Metatroonilise häälestuse 
mikrokosmilise koopia automaatselt omaks. See on hetk, kus inimesed vajavad vahetuid 
energeetilisi vastustrateegiaid, et isikliku Surmatähe Merkaba Sõiduki iseeneslikku aktiveerumist 



peatada ja seejärel osaliselt ümber pöörata. Seetõttu ja veel edaspidi toodud põhjustel on MCEO 
Kristalljõe Hoolekandjad vahetult üha aktiivsemalt sekkunud ja teevad seda 2012 Hõbeseemne 
Ärkamise kaudu edasi.


Juhul kui Vanem-Illuminaadid järgivad oma teed, avaneb 55-Metatroonilisel tipphetkel 2012 
Toroidlõhe Joondumise kõrgpunktis, alates Toroidlõhe Joondumise tipphetkest 21. detsembril 
2012. aastal kuni umbkaudu 2013. aasta veebruari lõpuni, kataklüsmieelne 40-päevane 
Kaoseaken, sedamööda kuidas Päikese, Maa ja selle elanike Kodeeringuvõre ja Merkaba Väljad 
haakuvad Fibonacci laienemise spinnikiiruse suurenemisega kuni täieliku 55-Metatroonilise 
aktiveerumiseni ja sellest edasi. Lisaks sisenevad Maa ja meie Päikesesüsteem 10 948 eKr 
Toroidlõhe Ajarebendi keskpunkti poole tagurpidi liikuvasse aega. Kaoseakna ajal - kui 2012 
Draama areneb nii kaugele - hakkavad nii Maa kui Päikese geomagnetilised väljad muutuma 
nihke-eelselt ettearvamatult muutlikeks ning anomaalselt käituma, millega kaasnevad Päikese 
kroonipursete massiline suurenemine (CME - coronal mass ejactions) ja Maa Teisenemisega kiired 
kliimamuutused, ning bioloogilised asurkonnad tunnevad üha suurenevat mentaalset, 
emotsionaalset ja biokeemilist ebapüsivust, sedamööda kuidas Epigeneetiline Kattekiht järgib 
planeedi geomagnetilise välja hoovuseid.


Kui see Lõpuaegade Stsenaarium läheb käiku, jõuavad 40-päevase Kaoseakna lõpuks Päikese, 
ülejäänud Päikesesüsteemi ja Maa ning selle elanike Kodeeringuvõre ja Merkaba väljad 
Metatroonilise Surmatähe Merkaba 144-spinnikiiruseni viiva kriitilise kiirenemiseni, kust alates 
Maa ja Paralleel-Maa ning Päike ja Paralleel-Päike elavad kõigepealt üle oma geomagnetiliste 
väljade ajutise kokkuvarisemise ja algatavad seejärel, ligikaudu 3-6 päeva jooksul, geomagnetiliste 
väljade Kiire Kataklüsmilise Poolustenihke ja Geograafilise Koorerullumise Pöörlemise, jätkamaks 
10 948 eKr perioodi planetaarseid ja solaarseid polaarjoondumisi. See 3-6 päevane periood 
esindab Maa kogu eluvälja 6-ndat ja Viimast Väljasuremist. Sellest bioloogilisest väljasuremisest 
saab alguse Illuminaatide keha, hinge ja vaimu Kvantlõikus. Sedamööda kuidas Poolustenihke 
tõttu saab teoks täielik Toroidlõhe Galaktiline Joondumine, moodustub isiklik-atomaarsete, 
planetaarse ja Päikesesüsteemi Surmatähe Merkaba Sõidukite ümber hõõguvpunane 
Soojuskapseldusväli, ning Surmatähed sisenevad koos sellega, mida nende sees on, 
ülihelenduvasse seisundisse ja teevad ajahüppe tagasi üle ruumi-aja-valguse orgaaniliste piiride, 
minnes 10 948 eKr Toroidlõhe Ajarebendiga joondumise keskmesse.


Ajahüppest alates suureneb Surmatähe pöörlemine kiiresti, kuni kõige Surmatähtedes sisalduva 
Kodeeringuvõre ja ainestruktuur osakeste ülemäärase kiirenemise tõttu puruneb ja aurustub, 
muutudes Metatrooniliseks peenosakeste kosmosetolmu singulaarseks kvantväljaks, sedamööda 
kuidas Päikesesüsteemi Surmatäht läheb läbi Alfa-Oomega Ussiaukude langenud Paralleel-
Linnutee Galaktika Alfa Süsteemi, et teha läbi lõplik Surmatähe-Muundumine. Alfa Süsteemis 
viiakse atomaarmuundumine lõpule, sedamööda kuidas Surmatähed ja peenosakeste supp 
aeglustavad spinnikiirust, ja peenosakesed koos teadvuseraasukestega, mida need veel endaga 
kannavad, korralduvad ümber muteerunud, anorgaaniliseks, mitteelusaks Moonutatud Jäljendiks 
sellest, mida kunagi olid. Olenditele kes teevad peale oma orgaanilise bioloogia surma läbi 
Surmatähe Muundumise, saab osaks püsivalt moondunud Kodeeringuvõre struktuur ja täielik 
mälukaotus. Elusa-Surnu biokeemilise ja mentaalse seisundi teadlikku ärkvelolekusse naastes 
sarnaneb see Alzheimeri tõvele iseloomulike sümptomitega. Ümberkujundatud Elav-Surnud 
eluväli leiab, et tema Vaba Tahte Valiku ja Igavesse Ellu Ülestõusmise algsed annid on jäädavalt 
allutatud Vanem-Illuminaatide Alfa-Oomega Valejumala Hierarhia iseenda poolt väljakuulutatud 
võimule ning ainus allesjäänud arenguvõimalus on minna koos nendega mööda Taandarengu 
Kosmosetolmuna Tagasipöördumise Languseteed.


Illuminaatide Langusegrupid, kes propageerivad Surmateadusi ja Hävingu Õitsengu 
paradigmasid, nimetavad seda ülalkirjeldatud protsessi Ülestõusmiseks ning nende hulgas on 
mitmeid Ülestõusnud Meistreid, kes on haardunud Surmatähe Muundumisega. Igaveses Elavas 
Kosmoses on ülalkirjeldatud protsess vastuväide Tõelisesse Igavesse Ellu Ülestõusmisele. See on 
lihtsalt kõige kiirem moodus Taandarengu Languseteele asumiseks. Surmatähe Muundumise 
Languseteel on kaks põhilist kogemisvõimalust. Üks võimalus leppida oma olukorraga ja 
taassaavutada vabadus Kosmosetolmuna Tagasituleku orgaanilise protsessi kaudu igavese elu 
Allikavälja, kui sinu energiavaru on ammendatud. See võimalus on saavutatav ainult Hoolekandja-
rasside otsese sekkumisega ja õppeprogrammidega, mida periooditi laiendatakse Isoleeritud 
Musta Augu Langussüsteemidele. Teine võimalus on alistuda valitseva Illuminaatide Hierarhia 



juhtimisele, kes on järk-järgult kaotanud oma võime TUNDA ja säilitavad oma illusiooni piiratud 
surematusest ja Elitaarsest Ikestamisest, vägistades, varastades ja imedes energiat Süütutelt 
Elusates Süsteemides ja kõikidelt teistelt ilma kahetsuse, kurvastuse või armuta. Selle valiku 
korral inimene lihtsalt jätkab oma taandarengut, saades üha rohkem ja rohkem nendesarnaseks. 
Selle võimaluse iroonia peitub selles, et Teo ja Teo Tagajärje Igaveste Seaduste tõttu, mis 
valitsevad KOGU Kosmost, leiavad KÕIK Langenud Süsteemid oma lõpu Kosmosetolmuna 
Tagasipöördumises, vaatamata sellele, mida selle tulemuse vältimiseks tehakse. See on 
ennastkahjustav, üha enam kahandav kosmosetolmuks killunemise tee.


Kas seda Vanem-Illuminaatide 2012 Üldplaani teostatakse ikika veel? 

Jah, KUID mitte päris nii, nagu Illuminaadid tahavad või ette kujutavad, ja seda GA-MCEO 
Hoolekandjate ja Aquareion-Adashi Meistrite Kristalljõe Nõukogude jätkuvate otseste sekkumiste 
tõttu.


Kas Maa teeb geomagnetilise ja geograafilise Poolustenihke tõttu läbi 6-nda Massilise 
Väljasuremise, nii nagu Vanem-Illuminaadid seda osana oma Üldplaani Peaeesmärgist 2012 
aastal kavandavad? 

Ei, mitte 2012-2013 perioodil - kuid oma Ülima Kõrkuse Haiguse tõttu usuvad Vanem-Illuminaadid 
seda senini. Hoolekandjate jätkuva sekkumise tõttu ei toimu geomagnetiline Kiire Poolustenihe ja 
geograafiline Maakoore Poolustenihe, mida Illuminaadid 2012 oktoobri ja 2013 veebruari vahele 
kavandavad, nii nagu nende ülemad Vanem-Illuminaadid seda ette kujutavad. Illuminaatide 
tegevuskava nõuab, et Maa planetaarsed Merkaba Väljad jõuaksid kiirenedes erilise 
Metatroonilise spinnikiiruseni, selleks et haakuda 21. detsembri 2012. aasta joondumise tipphetkel 
täielikult 10 948 eKr Alfa-Oomega/Toroidlõhe - Ajarebendi Joondumisega. Hoolekandjate 
vastustrateegiate tõttu, mis on juba ellu viidud, ei saavuta Maa Merkaba Väljad küllaldast 
Metatroonilist spinnikiirust, et minna edasi täielikku 55-Metatroonilisse aktiveeritusse ja sukelduda 
täielikult Toroidlõhe Ajarebendisse.


Haardumata täielikult Alfa-Oomega/Toroidlõhe Joondumisega, ei tee Maa geomagnetiline väli ja 
seega ka maakoor läbi Kiiret Poolustenihet ega Maakoore rullumist, nii nagu Illuminaadid 
eeldavad. Sukeldumist Toroidlõhe Ajarebendisse ja sellest tulenevat Maa ja meie Päikese Kiiret 
Poolustenihet ning Surmatähe Muundumist ei saa vältida, kuid need sündmused lükatakse edasi 
2230-2976 pKr perioodi, takistades Surmatähe aktivatsiooniprotsessi 2012. aastal. Siiski ei saa 
21. detsembri 2012. aasta Toroidlõhe Joondumise kõrgpunkti 55-Metatroonilist hetke - ning 
Päikese Aeg-Toroidtunneli, Toroidlõhe Ajarebendi ja langenud Amenti Saalide Täheväravate 
avanemist 2012. aasta perioodil ära hoida või edasi lükata. Illuminaatide Üldplaani need aspektid 
teostuvad. MCEO-Kristalljõe Hoolekandjate kõik jõupingutused on suunatud sellele, et 2012. 
aasta sündmuste tagajärgi mahendada või edasi lükata, niipalju kui see on võimalik.


Kuna Maa väldib Vanem-Illuminaatide plaanitsetud 2012. aasta Massilist Väljasuremist ja 
Kiiret Poolustenihet, kas siis välditakse ka võimalikku Maa Teisenemist, kliimaanomaaliaid 
ja poliitilisi ning majandusprobleeme? 

Kahjuks ei. Kuigi MCEO Hoolekandjate jõupingutused võivad hoida ja hoiavad ära 2012 Kiire 
Kataklüsmilise Poolustenihke - ning sellega kaasneva 6-nda Massilise Väljasuremise - jääb Maa 
Ankurtemplistik väga kõrge pinge alla, sest Planetaarse Metatroonilise Kodeeringuvõre osaline 
aktiveerumine jätkub NET geomagnetilise välja kaudu. MCEO Hoolekandjate jõupingutused 
aeglustavad Metatrooniliste aktivatsioonide tagajärgede kuhjumist, kuid Metatroonilise 
Ankurtemplistikusageduse kiirenemisega kaasnevad suurenev tektooniline ebastabiilsus ja 
globaalne soojenemine, jätkub osoonikihi õhenemine ja suureneb Päikese CME võimsus. Tänased 
globaalse saastumise, liikide väljasuremise ja taastuvate ressursside kahanemisega seotud 
probleemid jäävad samuti alles ja suurenevad.


Illuminaatide-inimeste inimgrupid hakkavad varjatult eristuma nendeks, kes nõustuvad ja kes ei 
nõustu Bio-regeneesi Amnestia Kokkulepetega MCEO-Kristalljõe Hoolekandjate rassidega. 
Illuminaadid-inimesed, kes ei võta vastu Hoolekandlate Lepingupakkumisi, jätkavad oma Ühe 
Maailmakorra ja Armageddoni tegevuskavade varjatud elluviimist. Need planeedilolevad 
Illuminaatide jõud jätkavad globaalsete majandusstruktuuride kontrollimist ja korraldavad 



finantskrahhe massikontrolli eesmärgil oma kapriiside rahuldamiseks. Nad jätkavad oma 
jõupingutusi valitud rahvastikurühmade arvuliseks vähendamiseks eesmärgistatud sõdade, 
loodusõnnetuste ja näljahädade ning disainitud haiguste vallapäästmisega Atlantise 
Surmateaduste jätkuva rakendamise kaudu. Nad jätkavad jõupingutusi abistamaks oma Vanem-
Illuminaatidest rasse lavastades otsest, varjamatut sissetungi Paralleel-Maalt, kui 
rahvastikuvähendamiseks tehtud jõupingutused on kahandanud inimeste laiahaardelise 
vastupanu ohtu.


Illuminaadid-Inimesed, kes võtavad vastu MCEO-Kristalljõe Bio-regeneesi Amnestia lepingud, 
tegutsevad Illuminaatidest Lojalistide seas vaikselt ja ettevaatlikult varjatud mässu vastukaaluna, 
aeglustades Illuminaatide Üldplaani tegevuskava edenemist igal sammul. Osa Illuminaatide 
Mässulistest Jõududest võtavad omaks tugeva jätkusuutlikkuse tegevusprogrammi, mis on 
suunatud Maa ressursside paremale majandamisele kuni 2230 pKr. Traditsioonilised 
Illuminaatidest Lojalistid aga rõhuvad suurematele kosmoseprogrammidele, laiendamaks 
koheseid võimalusi ressursside kasutamiseks ja püüdes luua tuleviku Langusväravate kaudu 
evakuatsiooni teostatavat plaani, et vältida Maa saabuvat silmitsiolekut Päikesetuulte 
tagajärgedega. Kiirus, millega need Illuminaatide Maa Draamad lahti hargnevad, sõltub sellest, 
kuidas Illuminaatide Mässulised Jõud suudavad tekitada Illuminaatidest Lojalistide 
tegevusplaaniga edasiliikumises vastupanutakistusi ja kui hästi inimestest Hoolekandjate Jõud 
töötavad koos MCEO-Kristalljõe Hoolekandjatega, abistamaks Maa tektooniliste plaatide 
hoidmisel nii stabiilses seisundis kui võimalik.


Kas Hoolekandjad võivad sellel varjatud Viimase Kokkupõrke Draama hetkel päästa Maad 
Kodeeringuvõre lõplikust joondumisest Toroidlõhe Ajarebendi Languseteega ja sellest 
tulenevast 2230-2976 pKr Poolustenihkest? 

Jällegi, kahjuks ei - süvenevate muutuste tõttu, mis toimusid Illuminaatide tegevuse tulemusena 
meie Päikese tuuma Täheväravates 2007. aastal. Sellest ajast ei ole Maa Päästmine enam 
teostatav. KUID Hoolekandjad saavad seda nüüd juba vältimatut Illuminaatide Üldplaani 
stsenaariumit edasi lükata ja TEEVAD SEDA, ning planetaarne Poolustenihe ja Päikesetuulte 
ägenemine, mida see stsenaarium eeldab, nihkub ligikaudu 200 aastat kaugemale, aastasse 
umbes 2230 pKr.


Selle 200-aastase perioodi jooksul võivad inimesed, kes on pärast 2012 55-Metatroonilist 
haripunkti ja sellega kaasneva 2012 BPR-vastasseisu lahenemist geneetiliselt ikka veel võimelised 
haarduma ja seda tahavad, Kiirendatud Bio-regeneesi Tervendusprogrammiga, mida nimetatakse 
Hõbeseemneärkamiseks. Selle programmiga saavutatakse DNA Jäljendi kiirendatud tagasipöörav 
mutatsioon, mis võimaldab nõutada orgaanilist võimet Ülestõusmiseks atomaarse 
Ümberkujunemise kaudu. Palju positiivsem on see, et kuigi käesolev SAC Draama kindlasti ei 
avane nii soodsalt nagu oleks võinud, kui Maa Ülestõusmiseläbikäigu Täheväravad olnuks avatud, 
jäävad Aurora Hõbeseemneväravad ja vastavad Väravavõrgustikud järgmise 200 aasta jooksul 
avatuks. See 200-aasta aken võimaldab inimestel, nii Ingellikel kui Illuminaatide-Inimeste liinidel, 
kes haakuvad Hõbeseemneäratuse Tervendusega selle algusest 2012. aastal, sõlmida Amnestia-
lepingud tervendamaks küllaldaselt oma atomaarbioloogiat ja Kodeeringuvõret, et teha läbi 
bioloogiline Tähevärava-Slideülestõusmine (liug) naabrusesasuvatesse Vabadesse Maailmadesse 
ja võtta ette Tagasiarendava Ülestõusmise Tee sellesse, milles need maailmad asetsevad.


Perioodi alates 2007. aastast on see aeg, mil Päikese Täheväravaid arvestades tagasipöördumist 
enam ei ole - kuni 2230 pKr nimetatakse Väljamineku Tsükliks. See on Lõplik Evakuatsioonitsükkel 
mitte ainult Maalt, vaid kogu langevast Linnutee Galaltikast. Pärast 2230. aastat pKr sulguvad kõik 
Ülestõusmise Täheväravaläbikäigud Linnutee Galaktikas jäädavalt ning Galaktika läheb 
Üldkarantiini kui Langenud Süsteem Kosmosetolmuna Tagasipöördumise Taandarenguteel. Sel 
põhjusel ning arvestades sellest tulenevate kaugeleulatuvate tagajärgedega on GA-MCEO 
Hoolekandjad ja AquareionAdashi Meistrite Kristalljõgi asunud selle kirjutisega ja sellega seotud 
avalike teadaannetega oma Ametliku Avalikustamise Protokolli esmakordselt rakendama.


Kui Maa teeb umbkaudu 2230 pKr läbi Poolustenihkumise ja Langusjoondumise Toroidlõhe 
Ajarebendiga ja Maa Teisenemise võimalused alates 2012. aastast üha suurenevad ning 
Illuminaatidest Lojalistid jätkavad oma Ühe Maailmakorra samaaegse vallutusplaani 
elluviimist - jätkates samal ajal keskkonna väljakurnamist ja tehes kujuteldavate 



kosmoseprogrammide kaudu plaane tulevikuevakuatsiooniks läbi Langusväravate - siis 
mida teevad Maa Hoolekandjad-Ingelinimesed ja Amnestia-Illuminaadid-inimesed selle 200-
aastase Väljamineku-Evakuatsiooni ajal? 

Need Ülestõusmiseteega Joondumise tegevused keskenduvad Maa Ülestõusmisvõimaluste 
hoidmise mitmetele aspektidele avatud Ülestõusmise Täheväravate Väljamineku Viimase 
Ülestõusutsükli 200-aastase akna ajal. Nad töötavad vahetult koos MCEO-Kristalljõe 
Hoolekandjatega Vastastikuste Vahetuskontaktide lepingute alusel, arendades samal ajal üha 
enam oskusi Hoolekandjate juhitud isiklikuks Orb-iva ja Slide Ülestõusmise Ümberpaiknemise 
külastusteks Kõgema Maa aladele.


Jäädes oma maisesse kehastusse, tunnevad mõned inimesed vajadust saada Aurora 
Hõbeseemne Täheväravate ja neile vastavate Liidesväravate Võrgustike Maisteks Korraldajateks. 
Paljud inimesed, keda tõmbab MCEO Võrguhoidjate töö poole, tunnevad vajadust abistada 
üleplaneedilistes jõupingutustes sotsiaal-poliitiliste rahustrateegiate ja Ausa Kaubanduse 
majandusmudelite väljaarendamiseks ning kalduvad toetama keskkonna jätkusuutlikkuse, 
alternatiivse puhta energia ning inimliku kõlbluse alaseid üleplaneedilisi jõupingutusi, aidates 
samal ajal vahetult Hoolekandjatel säilitada planeedi tektoonilist stabiilsust Väljaminekutsükli ajal. 
Teised inimesed, jagades küll Võrguhoidjate mitmeid püüdlusi, tunnevad tõmmet Kristalljõe 
Hõbeseemnetervendamise poole ning keskenduvad rohkem isikliku Bio-regeneesi ja 
Kodeeringuvõre ning DNA Jäljendi mutatsiooni tervendamisrakendustele, mille abil võib 
bioloogiliselt taasäratada võimet orgaaniliseks füüsiliseks Ümberkujundavaks Ülestõusmiseks 
Täheväravaläbikäigu kaudu. Inimesed, kel on see MCEO Tervandaja soodumus, tegelevad rohkem 
iseenda ja teiste biospirituaalse tervendamise, koolitamise ja juhendamisega, valmistades end ja 
teisi ette füüsiliseks Slide-Orb Ülestõusmiseks Kõrgemale Maale. Veel teised tunnevad kutset 
teenida MCEO-Kristalljõe TeejuhtVaimulikena, kes jagavad nii MCEO Võrguhoidjate kui MCEO 
Tervendajate paljusid püüdlusi, kuid tunnetavad suuremat isiklikku soovi pakkuda vaimset abi ja 
juhendamist neile, kes on ette võtnud Bhardoah Ülestõusmise Tee.


Hoolekandjate Ülestõusmisetee Amnestialepingutega Illuminaadid-inimesed töötavad vaikselt, 
toetades globaalset keskkondlikku jätkusuutlikkust, majanduslikku stabiilsust ja poliitilisi 
rahupüüdlusi ning püüavad luua vastupanu Vanem-Illuminaatide Ühe Maailmakorra 
Sissetungikavale, tegeldes samal ajal isikliku Hõbeseemne Tervendamisega, et omandada 
orgaanilise bioloogilise Slide-Orbi või teadlik-vaimse Bhardoah Ülestõusmise võime. Kõik 
kooslused, kes haakuvad Vaba Tahte Valikuga Joondumiseks Ülestõusmise Teega, töötavad ühise 
lõppeesmärgi nimel saavutada otsene orgaaniline Slide-Orbi või Bhardoah Ülestõusmise Läbipääs 
Aurora Hõbeseemne Täheväravate kaudu Tagasiarendavale Kristalljõe Ülestõusmise Teele, mis 
algab pääsuga Kõrgema Maa aladele väljaspool Illuminaatide NET-i. Kõik Ülestõusmise Teed 
töötavad Vastastike Vahetuskontaktide lepingute kaudu eelkõige selles suunas, et arendada 
mittekanaldatava dimensioonideülese Keylonta Suhtluse oskusi MCEO-Kristalljõe 
Hoolekandjatega, arendades samal ajal bilokatsiooni ja translokatsiooni Slide-Orbiva 
visiitkülaskäigu võimeid Kõrgema Maa aladele.


(Infot "Kõrgema ja Madalama Maa" kohta võib leida Teemasissejuhatusest, Kokkuvõte-1 ja seda 
käsitletakse edaspidi MCEO Vabaduseõpetused töötubade programmides. Uue MCEO Keylonta 
Suhtluse ja Slide´imiseOrbimise oskuste arendustehnikaid käsitletakse raamatus 2012 - Elu Pärast 
Maad: Orbide Sosinad ja Hõbeseemneärkamine [ilmumas]).


Kas Väljamineku-evakuatsiooni Tsükli Avatud Ülestõusmiseväravate 200-aastase akna ajal 
suudab igaüks, kes rakendab Hõbeseemne Tervendustehnoloogiaid, saada tagasi 
atomaarse Ümberkujunemise võime, et teha läbi füüsilis-bioloogilise Läbirände Slide-Orbi 
Ülestõusmine Kõrgemale Maale? 

See sõltub paljustki ajast. Illuminaatide 21. detsembri 2012 Alfa-Oomega/Toroidlõhe Ajarebendi 
Joondumise tipphetkel aktiveeruvad teatavad praegu uinunud Metatroonilised Alfa-Oomega 
Koodid Maa Kodeeringuvõres, Amenti Saalide Täheväravates ja geomagnetilises väljas, algatades 
Maa võnkumise, võrdpäevasuse pretsessiooni tsükli ja kahe kolmandiku Maa Kodeeringuvõre 
kolmanda anorgaanilise aja-kiirenemise. Metatrooniliste Alfa-Oomega Koodide aktiveerimine 
põhjustab Maa geomagnetilises väljas oleva Illuminaatide Ülekande-NET-i osalise segunemise 
Paralleel-Maa vastava Illuminaatide-NET-ga, mis võimendab meie Maa Illuminaatide NET-i 



keskkondlikuks elektromagnetiliseks Metatrooniliseks Aja-Rakmestikuks Maa geomagnetilises 
väljas. Seda Metatroonilist Aja-Rakmestikku nimetatakse mõnedes tänapäevastes Surmateaduse 
õpetustes ekslikult Sünteetilise Kristusteadvuse Võreks Maa atmosfääris. Illuminaatide NET-i 
Metatroonilise Ajarakmestiku aktiveerimine Maa geomagnetilises väljas mõjutab Epigeneetilise 
Katte kaudu otseselt Maa kõikide eluvormide DNA-d ja olemasolevaid biorütme.


Planetaarse Metatroonilise Ajarakmestuse suurem kogum kirjutab üle bioloogiliste eluvormide 
olemasoleva Kodeeringuvõre, BPR ja Epigeneetilise Katte piirjoonestiku väiksema kogumi - see 
käib ka Metatroonilisse Ajarakmestusse lõksupüütud alusainese kohta - tekitades iseenesliku, 
keskkondlikult esilekutsutud anorgaanilise ajakiirenduse/vibratsiooni suurenemise, 
Kodeeringuvõre BPR-aeglustumise/äkilise languse ja sellele vastava bioloogilis-atomaarse 
Kaasresoneeruva Disharmoonilise Joondumise Alfa-Oomega Languseteega. Illuminaatide 2012 
Alfa-Oomega Ajarakmestuse/Vale-Kristuseteadvuse Võre aktiveerimine paneb bioloogilis-
atomaarseid struktuure vangistama kehastunud teadlikku ärkvelolekut biokeemiliselt Illuminaatide 
Ringhäälingu-NET ülekannete tajurakmestusse ja DNA Jäljendi ning Kodeeringuvõre haarduma 
Metatroonilise Koodi Fibonacci spiraali laienemisega. Kui Metatrooniline Kood viib Fibonacci 
spiraali laienemise 55-Segunemiskoefitsiendini Kodeeringuvõres ja tekitab sellele vastava 
Merkaba Välja 55-kiirenduse, langevad atomaarstruktuur ja bioloogiline anatoomia planetaarse 
Metatroonilise Alfa-Oomega Ajarakmestuse ikkesse ja valitsemise alla. Alates Metatroonilise 55-
Segunemiskoefitsiendi aktiveerumisest Kodeeringuvõres ja DNA Jäljendis kaob Kodeeringuvõre, 
DNA Jäljendi ja Epigeneetilise Katte kriitilise ulatusega kahjustuste tõttu jäädavalt igasugune 
varemeksisteerinud orgaaniline võimalus bioloogiliseks läbiminekuks loomulikest Ülestõusmise 
Täheväravatest. Metatroonilise 55-Segunemiskoefitsiendi aktiveerumisega muutub Tavainimese 
Segatud DNA Mutatsioon alaliseks ja inimese DNA muundub alaliselt algsest igavese elu 
Ingelinimeste genoomist uute Illuminaatidest-Leviaatanitest mutanthübriidinimeste Langusisendite 
anorgaanilise lõpliku elu geneetiliseks jäljendiks, määratud jääma ajutiselt Vanem-Illuminaatide 
rasside, kellega selle muteeritud Kodeeringuvõre on ühendatud, ikke alla ja saada lõpuks nende 
poolt hävitatud.


Kui teadvus on vangistatud bioloogiasse, mis haardub Metatroonilise 55-Segunemiskoefitsiendi 
aktiveerumisega, jääb teadlik vaim lõksu Maa geomagnetilises väljas oleva Vale Kristusteadvuse 
Võre AlfaOomega Joondumises - isegi pärast füüsilise keha surma. Ühtegi Maa bioloogilist 
eluvormi ei oleks säästetud sellest 2012-2013 keskkondlikult esilekutsutud biokeemilisest-
vaimsest holokaustist ja sellele järgnevast Joondumisest Taandarengu Languseteega - mis on 
Illuminaatide Üldplaani eesmärk - kui MCEO Kristalljõe Hoolekandjad ei oleks sekkunud 
sündmuste käiku.


Illuminaatide Alfa-Oomega/Toroidlõhega Joondumise tipphetkel, 2012. aasta 21. detsembri 
pööripäeval, sünkroniseerivad MCEO-Kristalljõe Hoolekandjad oma Hõbeseemne Juhtvõre, mida 
nimetatakse igavese elu Krystal-Teadvuse Tähetolmu Hõbeseemneülestõusmise Võreks, 
aktivatsiooni Illuminaatide Metatroonilise Ajarakmestuse/Vale Kristusteadvuse Võrega. Tõelise 
Ülestõusmise Tee Tähetolmuvõre aktiveerimine haagib ühe kolmandiku Maa Kodeeringuvõrest ja 
BPR-st Kõrgema Maa Aurora Hõbeseemneülestõusmise Täheväravate orgaaniliste, aeglasemalt 
liikuvate ajatsüklitega. See haakumine jääb püsima kuni 2230 pKr. Illuminaatide Jõud ei saa 
Hoolekandjate Tähetolmu Hõbeseemneülestõusmise Võre sekkumise vältimiseks või 
tühistamiseks mitte midagi teha. Illuminaatide Jõud saavad seda teada siis kui avastavad, et Maa 
pooluste kataklüsmiline nihe, mida nad praegu plaanivad juhtuma 2013-2015 aastatel, ei toimu 
plaanikohaselt. Samuti avastab Vanem-Illuminaatide Jõudude AlfaOomega Valejumal umbkaudu 
2976. aastal pKr, et nende Üldplaani Peaeesmärk luua Surmatähe Musta Augu Universum on 
samuti määratud läbi kukkuma, sest 2976 pKr Paralleel-Linnutee Alfa Musta Augu Süsteem 
plahvatab - see on nende oma tegude energeetiline tagajärg - isegi enne kui Surmatähe 
Päikesesüsteem on loodud. Igavese elu Esmaloome hoolitseb iseenda eest...igavesti, ning see on 
põhjuseks, miks Kosmos lihtsalt lubab. See on õppetund, mille Illuminaatide Langusegrupid 
peaksid kõikjal hästi ära õppima. See, mis on igavene, jääb igaveseks, ning see, mis ei ole, lihtsalt 
hävitab end lõpuks.


Inimestele, kes teevad valikuid, mis võimaldavad nende isiklikel Kodeeringuvõredel minna 2012. 
aasta 21 detsembri ja 2013. aasta 31. jaanuari vahel Kaasresoneeruvasse Harmoonilisse 
Joondumisse Hoolekandjate Tähetolmuülestõusmise Võrega, saab osaks Hõbeseemneärkamise 
and, mis tekitab Illuminaatide keskkondlikult esilekutsutud iseenesliku Metatroonilise 55-



Segunemise alalise DNA mutatsiooni suhtes kasvava bioloogilise immuunsuse. Need, kes 
saavutavad Joondumise Tähetolmuülestõusmise Võrega enne seda lühiajalist võimaluseakent või 
selle ajal, säilitavad oma DNA olemasolevad ülestõusmisevõimalused ja teevad läbi kõikide 
puuduvate Kodeeringuvõre/DNA Jäljendi Ülestõusmisekoodide regeneesi, tekitades samal ajal 
oma isiklikus Kodeeringuvõres küllaldase jõu seista vastu keskkondliku Metatroonilise Koodi 
planetaarse geomagnetilise välja Metatroonilisest Ajarakmestusest tulevale kvantülekaalule. 
Inimesed, kes saavutavad Tähetolmu-Joondumise 31. jaanuariks 2013. aastal, saavad tagasi 
võime haarduda orgaanilise atomaarse Ümberkujunemise füüsilis-bioloogilise Slide-Orbi 
Ülestõusmisega Aurora Hõbeseemneülestõusmise Väravate kaudu Kõrgema Maa aladele ja 
kaugemale.


Kas inimene suudab teostada oma füüsilis-bioloogilise Ülestõusmise võime või mitte - kuni see 
võimalus on 2012-2013 Tähetolmujoondumise/Hõbeseemneärkamise kaudu tagatud - sõltub 
mitmetest asjaoludest, mille hulka kuuluvad isikliku orgaanilise DNA stressikahjustused, 
atomaarse Ümberkujunemise säilinud isiklik bioloogiline taluvus ja Hõbeseemnetervendamise Bio-
regeneesi aktivatsioonide suurenev rakendamine, samuti Maa-poolsete Aurora 
Hõbeseemneülestõusmise Väravate jätkuv püsivus. Koos Tähetolmujoondumisega taastuvad 
bioloogilise Ülestõusmiseläbikäigu potentsiaalid, aga isegi kui taastatud potentsiaalid isiklikuks 
bioloogiliseks ülestõusmiseks ei võimalda seda ülalmainitud põhjustel teostada, saavutab teadlik 
vaim bioloogilise surma hetkel siiski vaimse Ülestõusmise Kõrgemale Maale ja kaugemale 
orgaanilise Bhardoah Ülestõusmise kaudu. Mis puutub Bhardoah Ülestõusmise 
Ümberkujunemisse surma kaudu, siis elav keha muutub enne surma üha kasvava vabaduse 
anumaks, milles üha suureneval määral toimub DNA Jäljendi ja Kodeeringuvõre Bio-regeneesi 
mutatsioonikahjustuste Hõbeseemnetervendamise rakenduste kaudu. Katsed kiirendada oma 
vaimset Ülestõusmist enesetappudega häirivad otseselt vaimse Ülestõusmise orgaanilisi 
mehhanisme, ning MCEO Vabaduseõpetused soovitavad rangelt seda MITTE teha.


See lühiajaline, 21. detsembrist 2012 kuni 31. jaanuarini 2013 avatud võimaluseaken DNA Jäljendi 
kiirendatud Bioregeneesi-mutatsioonitervendamise Tähetolmu Hõbeseemnejoondumise kaudu on 
kättesaadav KÕIKIDELE praegustele Maa inimestele, välja arvatud need, kes on juba haardunud 
Metatroonilise 55-Segunemise Koefitsiendi püsiva DNA mutatsiooniga. Praegu on väga vähesed 
tänasest Illuminaatide-inimeste rassist ja mitte keegi Ingelinimeste rassist haardunud 
Metatroonilise 55Segunemise Koefitsiendi DNA ja Kodeeringuvõre mutatsiooniga. Ainult need, kes 
on kogenud täielikku bioloogilis-atomaarset Surmatähe Merkaba Sõiduki läbiminekut 
Metatroonilistest Ussiaukudest, kasutades Surmatähe Merkaba Sõidukit teadlikult ja 
ettekavatsetult, või need, kes on isiklikult osalenud Surmateaduse Ajarebendi eksperimentides, 
sellistes nagu Montauki Projekt, on juba haardunud nende eksperimentidega seotud 55-
Metatroonilise alalise DNA-mutatsiooniga. Seetõttu on sarnaselt tänastele Ingelinimestele enamik 
Maa Illuminaatidest-inimestest senini võimelised saavutama füüsilis-bioloogilise Slide-Orbi 
Ülestõusmise võimega kaasneva vabaduse, mida pakub Hoolekandjate Tähetolmu 
Hõbeseemnejoondumine. Haardumise Tähetolmu Hõbeseemnejoondumisega võivad 
Illuminaadid-inimesed saavutada Amnestia Juhtlepingute kaudu dimensioonideüleste MCEO-
Kristalljõe Nõukogudega ja praktiseerides Hõbeseemnetervendamise tehnoloogiaid, mida MCEO 
Vabaduseõpetuste kaudu üha laienevalt tutvustatakse.


Pärast seda, kui Tähetolmujoondumise võimaluseaken 31, jaanuaril 2013 sulgub, haarduvad nii 
Ingelinimesed kui Illuminaadid-inimesed, kes ei ole Tähetolmujoondumist saavutanud, 
bioloogiliselt planetaarsest geomagnetilisest väljast tuleva, iseeneslikult toimiva Metatroonilise 55-
Segunemise koefitsiendi mutatsiooniga, ning on siit alates kaotanud jäädavalt võime tagasi saada 
oma füüsilisbioloogilise Slide-Orbi Ülestõusmise võimalusi. Kuid need, kes Tähetolmujoondumist 
31. jaanuariks 2013 ei saavuta, võivad ikkagi kogu Väljamineku-evakuatsiooni Viimase 
Ülestõusmistsükli avatud Täheväravate 200aastase akna ajal haarduda Kristalljõest-juhitud 
teadliku vaimu Bhardoah Ülestõusmise Tähetolmujoondumisega, kasutades 
Hõbeseemnetervendamise tehnoloogiaid ja sõlmides Hoolekandjatega Amnestia Juhtlepingud. 
Bhardoah Ülestõusmise Tähetolmujoondumise saavutamine - ja vabanemine Metatroonilisest 
Ajarakmestusest/Vale Kristuseteadvuse Võrest Maa geomagnetilises väljas koos sellega kaasneva 
biokeemilise tajurakmestusega - muutub pärast 2013. aasta lõppu üha raskemaks, kuid mitte 
võimatuks.




Inimesed, kes saavutavad Tähetolmujoondumise 31. jaanuariks 2013, annavad iseeneslikult 
geneetiliselt edasi bioloogilise Ülestõusmise võimed, mida nad on saavutanud, igale järeltulijale, 
kes on eostatud 2012-2013 võimaluseakna ajal või pärast seda, ning annavad need bioloogilise 
Ülestõusmise võimed vanemate-DNA Eeterliku Jäljendi kaudu iseeneslikult edasi ka igale varem 
sünnitatud lapsele, kes on 33 aastased või nooremad. Varemsündinud lapse tagasi-päritud 
bioloogilise Ülestõusmise võimekuse aktiveerumine toimub ainult siis, kui lapse Kõrgem Ise 
haakub selle aktivatsiooniga Vaba Tahte Valiku kaudu. Bioloogilise Ülestõusmise võime ja 
Tähetolmujoondumise aktiveerumine mistahes järglase DNA-s ja Kodeeringuvõres, kelle on 
eostanud Tähetolmuga-joondunud vanem (ema või isa) 2012-2013 võimaluseakna ajal või järel, 
toimub iseeneslikult, sest taaskehastuva vaimu algatatud eostumine ise eeldab Vaba Tahte Valikut 
Tähetolmuga Joondumise kasuks. Samad Kodeeringuvõre ja DNA Jäljendi pärilikkuse 
dünaamikad rakenduvad järeltulijale, kes on sündinud vanemast või vanematest, kes saavutavad 
võimekuse Bhardoah Ülestõusmiseks Tähetolmu-joondumise kaudu. Lapsed pärivad Bhardoah 
Ülestõusmise võimed.


Seetõttu sõltub vastus küsimusele: Kellel on võimalus taodelda bioloogilist Slide-Orbi 
Ülestõusmise võimet Väljamineku-evakuatsiooni Tsükli Avatud Ülestõusmiseväravate 200-aastase 
akna ajal? paljuski ajast, arvestades 21. detsembri 2012 - 31. jaanuari 2013 võimaluseaknaga 
Tähetolmu Hõbeseemnejoondumiseks. Lihtsamalt öeldes, need inimesed nii Ingelinimeste kui 
Illuminaatide-inimeste geeniliinidest, kes ei saavuta Tähetolmu-Joondumist 2013. aasta 31. 
jaanuariks, sulgevad võimaluseakna, kaotades füüsilis-bioloogilise Slide-Orbi Ülestõusmise 
potentsiaali — seda tänu iseeneslikule, keskkondlikult esilekutsutud Metatroonilisele Alfa-Oomega 
Joondumise DNA kvant-ülekirjutusele, mis toimub Maa geomanetilise välja kaudu. Kuid teadliku 
vaimu Bhardoah Ülestõusmise võimaluse võib pärast akna sulgumist Hoolekandjate Amnestia 
Juhtlepingute ja Hõbeseemnetervendamise rakenduste kaudu üha suurenevate raskustega 
taastada.


Mida saab siis hooliv inimkond vahepeal teha, valmistudes 2012. aastaks ja ajaks pärast 
seda? 

ARMASTADA ja ELADA, ning teha oma isiklikke valikuid targalt... SEE on otsekohene, lühike 
vastus.


Targad Valikud, Vihjed Sümbolites ja Püha Päästmine 

Oskus teha tarku isiklikke otsuseid algab vastutuse võtmisega omaenese harimise eest. Uuri, 
avasta, õpi tundma ja võrdle üldlevinud uskumussüsteemide, mille poole tunned end tõmbuvat, 
põhiideesid. Kuigi mõtete loogiline võrdlemine võimaldab teha asjade olemuse kohta kasulikke ja 
paljuütlevaid järeldusi, on just TUNNETE intuitiivne võrdlemine see, mis võimaldab tajuda 
energeetilist tõde vibratsioonisagedustes, Kodeeringuvõre olemust ja seeläbi ka asjade olemuse 
alusreaalsust. Mõtle? Kindlasti. TUNNE? Täiesti kindlasti. Siis ühita pea ja südame tähelepanekud, 
lastes vaimu lõputul tarkusel särada.


Alates 2001. aastast on GA-MCEO Hoolekandjad avaldanud CDT Plaatide õpetusi, mis 
puudutavad üleplaneedilise Suure Plaani draama nii positiivseid kui negatiivseid külgi, näidates 
neid külgi mitte omavahel võitlevate jõududena, vaid pigem Vaba Tahte Valikuvõimaluse kahe 
kompenseeriva jõuna, mis eksisteerivad Vaba Tahte Kosmoses üheskoos Igaviku olemuslike 
aspektidena. Püüetes end vaimse arengu ja paljudimensioonilise tegelikkuse skaala tundmise 
osas harida on praegu raske eristada asjade tegelikku olemust ja otsustada, kas tahad sellega 
tegelda või mitte. Üks kõige tähtsamatest asjadest, mis on Hoolekandjate vale Püha Teaduse ja 
iidse Hukatuse Õitsengu Surmateaduse paradigmade ilmutustest esile kerkinud, on see, et meie 
loogilisi meeli on varustatud vahetult tajutavate võtmete-juhtlõngadega ja hindamisalustega, 
eristamaks mitmete New Age Ülestõusmiseõpetuste ja üldlevinud religioossete paradigmade 
olemust. Kõik selles kirjutises eespool tuvastatud sümbolid annavad otsese ja ilmse võtme nende 
õpetuste olemuse ja arengulise tee joondumise juurde, milles see sümbol ilmub. Mõned 
Metatroonilise Surmateaduse õpetustest on laiali pillatud üle kõikide erinevate New Age ja 
üldlevinud religioossete doktriinide - koos vahelepõimitud tõelise igavese elu õpetustega. See 
õpetuste läbipõimumine teeb väga raskeks, nii loogiliselt KUI intuiivselt, leida üles 
vibratsioonisageduse energeetilist põhitõde (Kodeeringuvõre) ning tajuda tõelist tagajärje 



energeetilist jälge, mida see õpetustekogum tegelikult esindab. Siin tuleb kasuks teadmised 
Sümbol-Vihjetest.


Enne Sümbol-vihjete avastamist on tähtis meenutada, et kõik eespoolmainitud sümbolid ja 
mitmed teised nendega seotud sümbolid on ilmunud meie tänapäevakultuuridesse iidsetest 
Atlantise aegadest. Kõik selles kirjutises mainitud sümbolid ja paljud teised nendega seotud 
sümbolid, millest siin ei räägita, on kunagiste Püha Vaimuteaduse Sümbolite tahtlikult muudetud 
moonutused. Need moonutatud sümbolid pärinevad CDT Plaadi-11, mille varastas Ingelinimestelt 
ja andis Illuminaatidele Anunnaki nimega Thoth (Üks Egiptuse alkeemia jumalatest) 22 326 eKr 
perioodil, orgaaniliste MCEO õpetuste pahupidipööramisest. Kuigi paljudimensioonilise füüsika 
eriliste rakenduste olemuslik tähendus, mida need sümbolid esindavad, on läinud tänaste 
tsivilisatsioonide jaoks kaduma, ei ole energeetiliste protsesside ja põhilise Kodeeringuvõre 
olemus, mida need sümbolid kajastavad, kunagi kaotanud oma tähendust, olulisust või atomaarse 
energia juhtimise varjatud jõudu. Kui leiate mingist õpetusest nende kunagi pühaks peetud 
sümbolite moonutatud versioone, kas eraldi või koos teistega, võite sisestada selle 
õpetustekehami Kodeeringuvõresse varjatud tervenemisvaliku, mis pakub võimalust 
tervendamiseks ja Püha Päästmiseks, sedamööda kuidas Tähetolmu-Joondumise uus 
energeetiline valikuvõimalus muutub õpetuste kehami Kodeeringuvõres kättesaadavaks. Kõikide 
moonutustega reostatud õpetuste tagasilükkamine EI OLE õige valik, ka ei oleks sellest mingit 
kasu. Enamik tänastest religioossete, vaimsete ja teaduslike massitõekspidamiste süsteemidest 
on kokkupõimunud segu nii Tõusukodeeringust kui Langusekodeeringust. Ei ole vaja visata last 
välja koos pesuveega, nagu ütleb vanasõna.


Kui allpoolloetletud kunagi pühakspeetud sümbolite moonutused on leitud, uuri algse püha 
versiooni piirjoonestikku, nii nagu seda on kujutatud Ülestõusmise Tee MCEO Plaatide Tõlgetes. 
Kasuta oma kontemplatsioonides või meditatsioonides algset püha versiooni - KÕRVUTI 
üldkasutatava versiooniga - ja lihtsalt loo siiras kavatsus tunnetada neis sümbolites Tõde nii nagu 
see sinu jaoks on õige, arvestades sellega, kuidas need sümbolid praegu sinuga 
kaasresoneeruvad. Kui tunned suuremat seotust üldkasutatava moonutatud versiooniga, olgu nii, 
sa ei ole kohustatud tunnistama MCEO sümboliversiooni ainuõigsust. Tuleb lihtsalt uurida, saada 
rohkem teada, püüda tunnetada kummagi sümboli Kodeeringuvõret, nii et võiksid võrrelda ja teha 
seejärel palju targema teadliku valiku, arvestades oma isikliku arenguteega. Kodeeringuvõres ja 
DNA Jäljendis olevad Illuminaatide-inimeste Leviaatanikodeeringud (mida jagavad nüüd suuremal 
või vähemal määral kõik inimesed oma Tavainimese segunenud genoomis) kaasresoneeruvad 
Metatroonilise Surmateaduse sümbol-Kodeeringuvõrega palju tugevamalt, aga kui tunnetad seda 
suhet, ei tähenda see, et Metatrooniline Langusetee on sinu saatuseks, sest võimalus 
Kodeeringuvõre ja sellega ka DNA Jäljendi Tähetolmu-Joondumise Hõbeseemnetervendamiseks 
laieneb KOGU tänasele inimkonnale - sealhulgas Illuminaatide-inimeste järeltulijatele.


Kui Tõelisse Igavesse Ellu Ülestõusmine on see, mida sa teadlikult tahad, kuid tunned end seni 
õigekspeetud isiklike uskumustesüsteemide ja MCEO Vabaduseõpetused pakutavate kujutluste 
vahel pooleksrebituna ja segadusesolevana, siis MCEO-Kristalljõe Hoolekandjate arvates sa 
lihtsalt pead mõlemaid ideoloogiaid väärtuslikeks vaatepunktideks, mis aitavad sul pigem õppida, 
kasvada ja laiendada oma vaimset teadlikkust, kui mässida end mentaalsesse vastandlikkuse-
sasipuntrasse, juureldes selle üle, milline vaatepunkt on õige või vale. Uuri, austa ja võrdle 
mõlema vaatepunkti tõdesid, võta mõlemast omaks see, mida tunnetad antud hetkel õigena, 
jättes endale õiguse vabaneda mõlema vaatepunkti osas sellest, mida sa parajasti õigena ei 
tunneta. Pärast seda, kui oled püüdnud rakendada seda Püha päästmise lähenemisteed, vaatle 
taas tõdesid, mida varemalt õigetena ei tunnetanud, ning sa võid olla üllatunud avastades, et oled 
hakanud mõistma neid tõdesid teises, palju harmoonilisemas valguses. Kasutades seda mugava 
võrdluse meetodit, annad sa oma tänasele uskumustesüsteemile ruumi kasvada, laieneda ja 
küpseda, joondudes ise mõlema vaatepunkti parimate ideedega vastavuses oma tänase isikliku 
tõega. Vaatamata oma otsusele selle kohta, milline tõde sulle sobib, annab nii MCEO-
Ülestõusmise kui MetatroniLangusetee sümbolite võrdlemine sulle suurema selguse eelise - 
seetõtu ka suurema võimaluse Teadlikuks Arenguks - sõltumata sinu valikust. Allolevad Sümbol-
Võtmed on mõeldud ainult sinu abistamiseks suurema selguse otsingutel, ning MITTE 
väärtarvitamiseks eesmärgiga halvustada, arvustada või eitada kitsarinnaliselt uskumuste 
paradigmasid, mis võivad olla sümbolimoonutustega seotud, või kasutada neid inimeste vastu, 
kes neid uskumustesüsteeme järgivad. Pidage allpoololevaid Sümbol-Võtmeid uurides meeles, et 
enamik tänaseid uskumustesüsteeme esindavad läbipõimunud segu nii Pühadest 



Ülestõusmiseõpetustest kui Languseõpetustest. Eesmärgiks on Püha Päästmine - mitte terve 
mõttekehami kehtetukstunnistamine.


Sümbolkoodid Kodeeringuvõre suunitletuse määramiseks 

Kui satute vaimsele õpetusele või teadusteooriale, mis tähtsustab oma teooriates, 
eksperimentides või esoteerilistes õpetustes Kuldlõike Ristkülikut/Fibonacci Spiraali & 
Jada, siis teadke, et tegemist on vaatepunktiga, mis rakendab Hukatuse Õitsengu 
Metatroonilise Surmateaduse ülejäänud komponente, ning selle Languseteega 
Joondumisega, isegi kui Hukatuse Õitsengu ülejäänud sümbolid ja õpetused on vahetu 
pilgu eest varjatud. 

Kui satute doktriinile, mis omistab tähtsust Elupuu Sümbolile kujus, mis kaldub kõrvale 
Krystlikust 12-Keskusega Kathara Puule omastest pühadest proportsioonidest, siis teadke, 
et vähemalt osa selle aluseks olevast Kodeeringuvõrest ja seetõttu ka selle õpetusega 
kantavast tagajärje-teest on Surmateaduse suunitlusega - hoolimata sellest, kui 
altruistlikud selle head kavatsused ka on. 

Kui satute õpetustele, mis määratlevad täht-tetrahedronit/"6-tipulist tähte" või Bi-Veca 
Koodi/vesica piscist tähendussümbolitena, siis teadke, et nende õpetuste tagapõhja-
suunitletus ei ole määratletud nende sümbolite välisilme järgi, vaid pigem selle järgi, kuidas 
neid on kasutatud. 

On veel palju teisi üldlevinud sümboleid, mis samuti kannavad kaasaantud suunitlusega 
Kodeeringuvõret, mõningaid neist on varem ära märgitud MCEO õpetustes. Nende hulka 
kuuluvad püstine ristilöömise rist, ümberpööratud ristilöömise rist"ning 5-tipuline täht/
pentagramm. Kaks ristilöömise versiooni ja ümberpööratud pentagramm esindavad valgus-
spektri erilisi manipulatsioone, mis on vahetult seotud vesica piscis'e Kunstliku Valguse 
mutatsiooniga ja rakendavad seetõttu energeetilist joondumist Surmateaduse 
Kodeeringuvõrega. Püstise pentagrammi suunitlust võib tajuda pigem selle järgi, kuidas 
seda kasutatakse, kui lihtsalt selle väliskuju järgi. Nende sümbolite olemasolu õpetustes 
osutab vähemasti mõttekehami, kus need sümbolid esinevad, taga oleva Kodeeringuvõre 
osalisele moonutamisele. 

Kuigi CDT Plaatide need väljaanded ja GA-MCEO Hoolekandjad võivad ilmutada tõsiasju, mida 
enamus tänapäeva Maa inimestest ei taha kuulda, on need ilmutused antud märgina 
Hoolekandjate armastusest inimkonna vastu ning nende kannatlikust lubadusest olla meiega 
lõpuni, hoides samal ajal elavana meie nägemust Igavesse Ellu Ülestõusmise tagasi-arendava tee 
võimalikkuse kohta, mille oleme palju aega tagasi kaotanud. Kuidas võiks see lõpp, kuhu 
Hoolekandjad meid minemas näevad, välja näha? Kohest vastust sellele küsimusele veel ei ole, 
see sõltub isikliku ja planetaarse Kodeeringuvõre BPR joondumisest, eriti kui me liigume läbi 2012 
BPR Konfliktilahenduse ja Illuminaatide 55-Metatroonilise tipphetke ning Alfa-Oomega/Toroidlõhe 
Langusjoondumise 21. detsembri 2012. aasta haripunkti.


2012 BPR Konfliktilahendus ei ole planetaarse Ankurtemplistiku üle valitsemise konflikti lahendus, 
sest Maa Kodeeringuvõre BPR joondumisteed ja seega ka vahetud planetaarsed energeetilised 
tagajärjed on juba otsustatud. Illuminaatide Surmatähe aktiveerumine ja sellest tulenev 6. 
Väljasuremine seisatakse ja lükatakse edasi, ning meie Päikesesüsteemi ei tõmmata 10 948 eKr 
Toroidlõhe Ajarebendisse enne 2230-2976 pKr perioodi tänu MCEO-Kristalljõe Hoolekandjate 
sekkumisele. 55-Metatroonilise haripunkti kiirenemine hakkab siiski alates 21. detsembrist 2012 
kontrollima Maa ja Päikese põhilisi geomagnetilisi välju ning seetõttu iseeneslikult kontrollima - 
kvantülekaalu tõttu - Maa eluvälja ja põhiainese Kodeeringuvõre BPR-i, kui just isiklikult ja 
teadlikult ei rakendata üha suuremal määral energeetilisi vastustrateegiaid. 2012 BPR 
Konfliktilahendus on isiklik BPR Konfliktilahendus, sest isikliku Vaba Tahte Valiku kasutamine selle 
kaudu määrab, millise nüüd-ettemääratud planetaarse arengutee joondumise aspekti ja sellele 
vastavate tagajärgedega iga inimene kogemuslikult vastakuti seisab.




Tehkem siis kõik oma valikud hästi, sest seekord on see Lõppmäng, ning me kõik eksisteerime 
oma tänaste valikute energeetiliste tagajärgede rüpes pärast seda väga kaua. MCEO-Kristalljõe 
Hoolekandjad laiendavad Hõbeseemnetervendamise Ülestõusmisega Joondumise võimalusi ka 
erinevatele taimedele, loomadele, kristallidele ja elementaalisenditele, kelle Kodeeringuvõred on 
võimelised selle joondumisega haarduma. Maa inimesed, kes teevad valiku Ülestõusmisega 
Joondumise kasuks Hõbeseemnetervendamise kaudu, aitavad kaasa selle tervenemisvõimaluse 
laiendamisele Maa eluvälja teistele valdustele, sest need inimesed on ainus planeedil olev jõud, 
kelle Kodeeringuvõre võimaldab ankurdada Ülestõusmisega Joondumist Maale - ning teha see 
niimoodi kättesaadavaks Maa laiemale eluväljale. Tähetolmuna Tagasipöördumise Tagasi-arendav 
Ülestõusmise Tee (Tõusutee) või "Kosmosetolmuna Tagasipöördumise Taandarendav Lagusetee: 
see on iga praegu planeedil elava inimese valik. Tänase planetaarse ja galaktilise Suure Pildi 
Draama varjatud tõelisused tagavad Põhjuse, Mõju ja Tagajärje Kosmilise Seaduse kaudu, et 
inimese see arenguline valik teostub, olenemata kas oleme selleks valmis või mitte.


Hoolekandjad ei ole siin meie päästmiseks. Mitte keegi ei saa meid päästa meie Vaba Tahte Valiku 
tänase või ajaloolise kasutamise energeetiliste tagajärgede käest. Kõige enam, mida nad saavad 
teha, on ajutiselt tasandada meie ühiste planetaarsete tagajärgede rasket põhilööki ja anda meile 
tagasi teadmine, kuidas me saame üksikisikutena teha valiku iseenda päästmise kasuks. 
Käimasolev üleplaneediline draama esitab meile väljakutse, nii isikuliselt kui ühtse inimrassina, olla 
see muutus, mida tahame maailmas näha, nagu Gandhi seda nii ilukõneliselt ütles. Me võime ikka 
veel muuta oma isiklikku saatust - ning muuta oma isiklikku suhtumist Tagasituleku Langusetee 
suhtes, millega planeet on nüüd joondunud - tehes valiku iseenda muutmise kasuks. See osa 
meist, mis vajab kõige rohkem muutmist, ei ole mitte niivõrd välised ideoloogilised ühendused, 
mida tahame säilitada, kui pigem meie isikliku Kodeeringuvõre energeetilised 
alusvibratsioonisagedused, mis on meie teadvuse ja bioloogilis-atomaarse vormi aluseks.


Viimase 10 aasta jooksul on GA-MCEO varustanud meid MCEO Vabaduseõpetustega ja CDT 
plaatide tõlgetega just nii, et võiksime end väestada selle sisemise muutuse tegemiseks ning 
otsesõnu NIHUTADA oma isikliku Kodeeringuvõre BPR (Base Pulse Rhytm - võnkumise põhirütm) 
planetaarsest 55Metatroonilisest Langusjoondumisest välja - kui me soovime seda oma Vaba 
Tahte Valikuga teha. Hoolekandjad on pakkunud meile võimalust saada iseenese päästjateks ja 
taodelda oma Igavesse Ellu Ülestõusmise algset sünniõigust, ning õnneks on nad meist küllalt 
hoolinud ja sekkunud küllalt planetaarsesse draamasse, et osta meile natuke nii vajalikku 
arenguaega!

 
Praegu oleme keskendunud iidsete Ingelinimeste atomaarse Ümbermuundumise ja 
Ümberkujunemise geneetiliste võimete kiirendatud taasäratamisele, mille kaudu kunagi 
orgaanilised bioloogilise Ümberpaiknemise (füüsiline visiitkülastus ükskõik kuhu aegruumis) ja 
Läbirände (püsiv füüsiline ümberpaigutumine ükskõik kuhu aegruumis) geneetilised võimed võivad 
hakata 2012 Tähetolmuga Joondumise ja Hõbeseemneärkamise ajaks õigeaegselt aktiveeruma, 
mis võimaldab vähemasti mõnedel tänastel inimisenditel lõpuks haarduda 2007-2230 pKr 
Väljamineku Viimase Ülestõusmistsükli ajal bioloogilise dimensioonideülese aegruumirändega ja 
Bio-vaimse Ülestõusmisega (tagasiareng piiratud ainevormist välja vormideülesesse puhta 
igavese elu algsesse teadvusesse). Iidsetes Atlantise/Lemuuria, Egiptuse, kristlikes ja 
ennemuistsetes müsteeriumikoolides viidati MCEO Vabaduseõpetustele kui Ülestõusmise 
Väljaõppele. Täna räägime me neist Ülestõusmisetee õpetustest kui Sliders Väljaõppest. Me 
alustasime oma MCEO Vabaduseõpetuste Sliders Töötoaseeriatega 2008. aasta augustis. Nende 
töötoaseeriatega jätkatakse kuni 2012. aasta lõpuni.


Enne kui võime saada Orb-ivateks Ülestõusmise Slider´iteks, peame saama Nihkujateks [Shifters], 
nihutades oma morfogeneetilise välja Kodeeringuvõre BPR ja sellega ka oma bioloogilis-
atomaarsed biorütmid teadlikult praegusest planetaarsest 55-Metatroonilise haripunkti Toroidlõhe 
Languseteega Joondumisest välja Kaasresoneeruvasse Harmoonilisse Joondumisse 
Tähetolmujoondumise ja Hõbeseemneärkamise Ülestõusmiseteega. 2009. aasta oktoobri ja 2012. 
aasta detsembri vahel keskenduvad MCEO Vabaduseõpetused üha rohkem isikliku 
Kodeeringuvõre tervendamise õpetamisele, valmistudes 2012 Massiliseks BPR 
Konfliktilahenduseks ja Hõbeseemneärkamiseks. Inimkond on oodatud sel tervenemise ja 
vabaduse teel meiega ühinema. Mõnikord ON tõde tõepoolest kummalisem - või vähemalt palju 
keerulisem - kui väljamõeldis. See, mida selles kirjutises on kirjeldatud, ON tegelikkus, mis leiab 
aset sellel planeedil kulisside taga. See draama areneb edasi kas inimkonna heakskiidul ja 



nõusolekul või ilma selleta. Me võime suunata oma planeedireaalsust teadliku teadmisega või 
mitteteadliku mitteteadmisega mõlemad on valikud, ning individuaalselt me KOGEME oma valiku 
energeetilisi tagajärgi.


Soojendagu Päike sinu õlgu, toetagu tuul sind seljatagant...ning lase endal valida ratsutamise 
Tähetolmu Tõusvate Hoovuste turjal rõõmuküllasesse, armastavasse Igavikku.


Armastuse, Valguse ja Teadvelolekuga … ning Tähetolmu-sädelusega… A’sha Deane – MCEO 
Kõneisik-1


Hõbeseemneärkamise teadmine ja tehnikad said alguse 2010. aasta Valgusefestivali töötoast ja 
jätkuvad järgmiste töötubadega.  
 
Tõlgitud: Enn Puskar 
 
Täiendatud: Creator


