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Historický původ učení MCEO
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Včetně: Učení MCEO a desky CDT; historická metoda deskového převodu CDT; desky CDT a historická
světová náboženství; desky CDT a současná světová náboženství; věda, spiritualita, evoluce a Templáři;
temný věk lidstva – ztracené civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA; NET, „vyšší a nižší Země“,
torální trhlina, precese a falešné jugy a alfa-omega zarovnání 2012; současná vize MCEO; současné
deskové CDT převody, současné zemské drama a uvítací stanice r. 6520

Učení MCEO a desky CDT
Učení MCEO nemá původ na Zemi; toto učení představuje záznam vyspělých spirituálně-vědeckých
znalostí a rozsáhlé historie, které byly přeloženy do mnoha forem, v mnoha různých obdobích a místech,
v rámci a mimo náš 15rozměrný vesmír. Záznamy znalostí a historie, kterými učení MCEO je, představuje
dar vhledu, zpětného pohledu a pohledu vpřed, který byl poprvé poskytnut před 950 miliardami let
rasami předků našeho vesmíru a mimo něj, kteří se vyvinuli, aby ztělesnili reality „věčného životního
vzestupu“, které jsou odhaleny v učení MCEO. Učení MCEO bylo na Zemi přineseno v několika různých
obdobích předstarověké historie – počínaje jeho prvními uděleními před 25 miliony let, které byly
následně zničeny.
V mladší předstarověké historii bylo učení MCEO na Zemi opět přineseno kolektivem
mezidimenzionálních ras, které jsou zmiňovány jako strážcovská aliance- Melchizedekův klášterní
smaragdový řád (GA-MCEO), pod dohledem jejich rady starších, rad křišťálové řeky adeptů Aquareionadaši; učení MCEO bylo na Zemi navráceno jako dar vyvíjejícímu se lidstvu. Podrobné profily kolektivu
GA-MCEO lze nalézt v knihách Cestovatelů (od Ashayana Deane, Granite Publishing, 1999-2001); profily
adeptů adaši lze nalézt v různých pracovních seminářích MCEO svobodného učení. GA-MCEO a adepti
adaši sloužili dlouhé věky jako strážci našeho 15-rozměrného vesmíru a dále. Mladší předstarověká učení
MCEO na Zemi se objevila z knihoven 12 deskových CDT stříbrných zaznamenávačů, které byly předány
starobylým lidským rasám na Zemi Urtite azuritskou rasou strážců MCEO v období Atlantidy 246,000
př.n.l., jako součást smlouvy smaragdové archy úmluvy ko-evoluce. Po obdržení desek CDT Urtité vytvořili
původní psané překlady, vytvořili texty Maharata o 590 svazcích. Částečné texty Maharata/překlady desek
CDT byly později vytvořeny v mnoha obdobích a mnoha pozemskými kulturami, poslední částečný
překlad začal r. 10 př.n.l. během „Kristova období“ (12 př.n.l. – 27 n.l.) (Historie desek CDT je podrobně
popsána na začátku Cestovatelů, svazek 1, druhé vydání; podrobná historie zapojení strážců do lidské
evoluce lze nalézt v Cestovatelé, svazek 2, druhé vydání).
Historická metoda překladu desek CDT
Protože první překlad desek CDT/textů Maharata byl proveden v r. 246,000 př.n.l., došlo od té doby na
Zemi k mnoha událostem jak u klimatických změn, tak lidského válčení; díky opakovanému výskytu
takových událostí byl v r. 208,216 př.n.l. texty Maharata a 10 z 12 desek CDT vzaty Azurity a byly zajištěny
pod dohledem MCEO. Jedna ze dvou chybějících desek CDT byla získána a vrácena do ochrany MCEO v 17.
století, a druhá, poslední deska CDT byla získána v listopadu 1999. V předstarověké době, po zajištění
textů Maharata a 10 z 12 desek CDT, GA-MCEO a adepti Křišťálové řeky adaši vytvořili sadu protokolů,
podle kterých by MCEO desky CDT/texty Maharata a toto učen měly být na Zemi vráceny prostřednictvím
dálkového přenosu během jistých významných období, zatímco získané desky CDT/texty Maharata
zůstanou v bezpečném uskladnění, dokud nenadejde v budoucnosti den, kdy budou moct být bezpečně
vráceny.
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Protokoly, kterými strážci historicky zařídili dálkový přenos desek CDT/textů mahauta během různých
období lidské historie, znamenají zapojení, v konkrétních obdobích, skupiny 3 mluvčí MCEO do pozemské
lidské populace – každá skupina 3 mluvčí MCEO úzce spolupracovala se strážci GA-MCEO, aby zařídila
dálkový přenos desek CDT/textů Maharata do svých konkrétních období. Od r. 208,216 př.n.l. byla
zařízena řada částečných přenosů desek CDT/textů Maharata, včetně poslednějších snah z let 22,430
př.n.l., 2040 př.n.l. a 10 př.n.l.; v aktuálnějších obdobích dávné historie se 3-členné skupiny mluvčích
MCEO částečné přenosy desek CDT objevily v hinduistické, hebrejské, čínské, tibetské, africké, egyptské,
mayské, incké, keltské-druidské a některých dalších kultur.
Metoda, kterou mluvčí MCEO dosáhli dálkového přenosu desek CDT, začíná na počátku života, kdy
nejméně jeden z těchto tří určených mluvčích opakoval přímé fyzické kontakty se členy GA-MCEO od
raného dětství. Během každého období, ve kterém byly desky CDT/texty Maharata poskytnuty, se je GAMCEO vědoma identity „potenciálních mluvčí“, dříve, než vstoupí do fyzické inkarnace na Zemi, a sledují je
od okamžiku fyzického početí. Tito kandidáti mluvčích MCEO jsou určeni před početím. Kdy každý ze 3
mluvčích má dva další 2 „primární záložníky“ – a příležitostně několik dalších, kteří slouží jako „druhotná
záloha“ – pro případ, že určený mluvčí nemůže úkol splnit. V každém období se „skupina“ několika jedinců
inkarnuje se specifickými spícími konfiguracemi, nesenými jejich DNA; když jsou aktivovány, tyto
konfigurace otevřou specifické „elektromagnetické průchody“ v rámci neurologických obvodů, což těm,
kdo je mají, umožní obdržet chráněná, elektronicky zakódovaná data přímo od GA-MCEO. Časem, jak se
spící kódování DNA aktivuje, se tito jedinci stále více stávají schopnými biologicky získávat a neurologicky
přenášet informace, přenášené v datovém toku GA-MCEO, což jim umožňuje vytvořit si čistou, vědomou,
mezidimenzionálně chráněnou komunikaci s GA-MCEO. Tento proces kódovaného mezidimenzionálního
elektronické datového vysílání se nazývá keylontická komunikace.
Keylontická komunikace není totéž, co proces běžně známý jako „channeling“ nebo „vědomé
zprostředkování“. Channeling je proces, ve kterém spirituální esence odtělesněného jedince nebo
kolektivu dočasně (nebo někdy permanentně) vstupuje do fyzického těla, bioenergetického pole a vědomí
inkarnovaného člověka, aby komunikovala v lidském světě. GA-MCEO a adepti adaši se do procesu
channelování nezapojují, protože to velmi často způsobuje biologické poškození lidské DNA, které může
vážně zasáhnout do biologie jedince a do jeho spirituálního vývoje; v tomto ohledu je channeling
považován za „riskantní“. V mnoha případech jak „channeling“, tak „zprostředkování v transu“ (nevědomý
channeling) může vést také k dočasnému nebo permanentnímu „vymístění identity“ nebo „posednutí“;
v tomto ohledu je channeling a zprostředkování v transu považován za přímo nebezpečný. Na channeling
je tudíž ze strany GA-MCEO a adeptů adaši pohlíženo jako ne bezpečnou a nespolehlivou metodu
mezidimenzionální komunikace.
Protože keylontické komunikační elektronické vysílání dat nezpůsobuje poškození lidské DNA – a
nenarušuje a neporušuje lidskou biologii a bioenergetické pole – je to metoda zvolená kolektivy strážců.
Všichni lidé mají organickou genetickou schopnost do jisté míry komunikovat keylonticky a jsou také
geneticky náchylní na invazivní mezidimenzionální výměnu. Mezidimenzionální komunikace je organická
schopnost a přirozené právo všech lidí, ale jde o dar, u kterého je třeba vzdělání, má-li být rozvinut
bezpečně. (Více podrobností o procesu a dynamice keylontické komunikace a informace o vytvoření
bezpečné mezidimenzionální komunikace lze nalézt v knihách Cestovatelů).
Ačkoliv všichni lidé mají přirozené biologické a spirituální predispozice pro mezidimenzionální výměnu a
keylontické komunikační elektronické vysílání dat, ne všichni lidé mají zodpovědnost kontraktů mluvčích
MCEO. Během početí získávají jedinci s kontrakty mluvčích MCEO dodatečnou spící DNA, zakódovanou
přímo GA-MCEO, jejíž aktivace si vyžaduje přímou pomoc GA-MCEO. V raném dětství, a až do adolescence,
zasvěceni GA-MCEO opakovali fyzické kontakty-setkání s mluvčím nebo mluvčími, kteří mají v jejich
dospělosti provést dálkový přenos desek CDT. Prostřednictvím těchto kontaktů-setkání provádí GA-MCEO
progresivní proces aktivace specializovaného spícího kódování DNA, která pak, po úplné aktivaci, umožní
keylontické datové vysílání přímo s disků s deskami CDT a dálkový přenos, a poskytne přímé „živé“
vysílání“ dat s GA-MCEO a adepty adaši. Proces keylontického komunikačního elektronického vysílání dat
byl metodou, jejímž prostřednictvím GA-MCEO zařídil dálkový přenos desek CDT v celé pozemské historii,
a je to tatáž metoda dálkového přenosu, používaná dnes.
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Desky CDT a historická světová náboženství
Přenos desek CDT/textů Maharata v r. 246,000 př.n.l. obsahoval původní multidimenzionální vědu a učení
„vzestupu“, z něhož pak nakonec zdegradovalo „původních 12 starodávných pozemských náboženství“ a
všechna následná fragmentovaná náboženství; tudíž desky CDT/texty Maharata představují „společný
zdroj“, ze kterého vzešla všechna pozemská historické a moderní náboženské doktríny a pozemská
vědecká inspirace. Původních 12 starodávných pozemských náboženství nezačalo jako konkurenční,
vzájemně si odporující doktríny, ale spíše představovala vzájemně se doplňující pohledy, které byly
poprvé vyučovány orálně, poté, co byly zavedeny protokol dálkového přenosu desek CDT ze strany
strážců MCEO, po opětovném získání 10 z 12 desek CDT v r. 208,216 př.n.l. Ústní přenosy vznikly na
základě rozdělení učení desek CDT/textů Maharata do 12 odpovídajících aspektů zvaných „legie“; každá
„legie“ představovala ústní přenos jednoho z 12 stříbrných disků desek CDT. Soubor 12 ústních legií desek
CDT byl známý jako „12 legií KRYSTHL-A“; slovo „KRYSTHL-A“ bylo odvozeno od „7 posvátných zvuků“,
které představují „první slyšitelné zvykové tóny jádrového stvoření“ v našem 15 rozměrném vesmíru. „7
posvátných zvukových tónů jádrové stvoření“ je „Ka, Ra, Ja, Sa, Ta, Ha, La“; předstarodávné slovo „Krysthl-a“ bylo používáno v souvislosti se souborem „12 desek CDT ústních legií“.
V záznamech desek CDT MCEO jsou původní lidské rasy známé jako „andělská lidská“ linie. Každá z 12
orálních legií desek CDT byla svěřena jedné z 12 původních pozemských andělských lidských linií, které
byly kolektivně nazývány „12 lidských kmenů“. (Podrobné informace o linii 12 andělských lidských kmenů
lze nalézt v Cestovatelích, svazek 2, druhé vydání). Každý „kmen“ chránil a předával ústní tradicí znalosti a
historické záznamy obsažené v jednotlivých „ústních legiích desek CDT“. Každá jednotlivá ústní legie
desek CDT byla dálkově přenesena skupinou 3 mluvčích MCEO, která byla součástí „kmene“, kterému
deska CDT odpovídala; v jakékoliv době byla na Zemi aktivní pouze jedna skupina 3 mluvčích.
Dálkové přenosy orálních legií desek CDT se časem na Zemi vrátily, následně po sobě, počínaje učením
obsaženým desce CDT 1. Každá ústní legie byla přinesena andělské lidské kultuře v různém období, aby
postupně pomohla postupu evoluce lidského kolektivu. Historické přenosy učení obsaženého ve „2
chybějících discích“ byly vylíčeny z textů Maharata prostřednictvím keylontické komunikace GA-MCEO.
V různých historických obdobích se „12 lidských kmenů“ samotných stalo známými jako „12 legií krysthla“; v pozdějších historických chybných překladech 12 legií ústního přenosu desek CDT bylo slovo „krysthla“ fragmentováno a polarizováno do slov „Kryst“ (později sova Kristus) a HL-a (později z toho vzniklo
slovo Allah). To bylo „první rozdělení 12 kmenů“ a potom se jak populace, tak ústní tradice dále
fragmentovaly a degradovaly.
Během několika období v historii, po založení 12 legií ústních přenosů KRYSTHL-A desek CDT, byly části
původních 12 ústních legií přeorganizovány a restrukturalizovány, či „re-legiovány“, aby se vytvořily
psané překlady učení desek CDT, které se objevily v různých raných jazycích a dialektech. První psané
překlady, které vznikly z původních 12 ústních legií, se staly známé jako „původních 12 pozemských relegií pozemských andělských lidí“; toto slovo se později změnilo na „náboženství“, v jazycích a dialektech
příslušejících kulturám jistých období. Psané částečné překlady učení desek CDT – byly původně
jedinečné, ale komplementární a shodné, díky tomu, že uznávaly svůj původní zdroj desek CDT. Z těchto
předstarověkých učení vznikly všechna následná historická fragmentovaná náboženství. Časem a díky
záměrným historickým manipulacím zinscenovaným iluminátskými rasami (které mají hybridní andělské
lidské a „vetřelecké mimozemské“ genetické linie“) byly komplementární pohledy a učení původních 12
starobylých andělských lidských pozemských náboženství“ stále více pokrucovány, až na konkurenční,
vzájemně si odporující doktríny a „dogmata pro kontrolu mas“. (Více informací o historickém a současném
vztahu mezi starobylými pozemskými andělskými lidskými a iluminátsko-lidskými kulturami a objevení
se hybridních druhů „raného člověka“, zpopularizovaných darwinismem, lze nalézt v Cestovatelích, svazek
2, druhé vydání).
Desky CDT a současná světová náboženství
Vzájemně si odporující doktríny historických „kontrolních dogmatických pokřivení“, jejichž
prostřednictvím „byla lidská populace poštvána proti sobě“, se objevily prostřednictvím stále se
zvětšujících záměrných zkreslení, chybných překladů a zamlčování původních překladů desek CDT.
Všechny tradiční fragmentované náboženské texty – a „new age“ chanellované doktríny – jsou v tuto chvíli
pokřiveny k nepoznání, obsahují falsifikace a vynechávky, historicky iluminátskými skupinami zamýšlené
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pro udržení dogmat kontroly mas, kterými tajně řídí a ovládají současnou lidskou globální společnost. Ale
v rámci stávajícího pokroucení doktríny každé dnešní primární náboženství stále obsahuje „semínko
spirituální pravdy“, odvozené z původních 12 starobylých pozemských náboženství, jejich předchůdců –
12 ústních legií disků CDT KRYSTHL-A a původního společného zdroje učení MCEO desek CDT/textů
Maharata, ze kterého všechna původně vzešla.
V učení MCEO dnešních překladů desek CDT se často používají slova „Kryst“, „Kristus“ a jejich odvozeniny.
Ve stávajícím kontextu těchto slov jsou zkrácené zmínky o učeních, myšlenkách a motivacích
odpovídajících předstarověkému slovu „KRYSTHL-A“, „7 posvátným zvukům“ („prvními slyšitelnými
zvukovými tóny jádrového stvoření“ v našem 15 dimenzionálním vesmíru), od kterého je toto slovo
odvozeno, a souboru učení multidimenzionální vědy „vzestupu“ „společného zdroje“ obsaženého
v původním předstarověkém překladu desek CDT/textů Maharata. V nejranějších překladech desek CDT
bylo slovo „kristus“ použito, aby označilo vztah mezi předstarověkým učením „Kryst“ a některými učeními
obsaženými v moderních „křesťanských náboženstvích“. Jak moderní překlady pokračují, pravopis se
„vyvinul“ zpět na původní zkratku Krist/Kryst z předstarověké doby – zdroj pozdějšího slova „Kristus“.
Učení desek CDT obsahuje odkazy na některá učení z nejprvnějších světových náboženství dneška, a tak
jejich vztah sahá daleko za hranice samotné křesťanské doktríny. (historické záznamy desek CDT o
„Kristovském dramatu“ a více informací o „společném zdroji světových náboženství viz Cestovatelé,
svazek 2, druhé vydání).
Svobodné učení MCEO respektuje „semena čisté posvátné pravdy“, která stále zůstává ve většině
současných fragmentovaných světových náboženství, a obsahuje „posvátné knihy a doktríny“ těchto
náboženství, a populace, která je „následují“, jako rovnocenné. „Část učení“ v téměř každém současném
náboženství reprezentuje „společné semeno pravdy“, ze kterého vzešla všechna náboženství; a ˇčást učení“
téměř každého současného světového náboženství reprezentuje „společné podloží falše“, která zaútočila
na pravdu. Faleš obsažená v současných náboženských doktrínách se objevila prostřednictvím záměrného
prosazování falešných učení a manipulace historických záznamů, které konkurující si globální iluminátské
frakce čím dál více inscenovaly v celé obecně známé lidské historii, aby rozvinuly svá dogmata pro
kontrolu mas. Zatímco všechny tradiční náboženské doktríny sdílejí „společné semeno pravdy“, sdílejí
také „společné podloží falše“ vložené jim silami, které usilují o konečný zánik kdysi andělských lidských
druhů.
Z falší napáchaných na našich spirituálních pravdách je „největší falší vůbec“ záměrné a naprosté
vynechání vyspělých vědeckých učení multidimenzionální fyziky ze „spirituálních knih“ předstarověku,
která jsou obsažena na MCEO deskách CDT a v jejich původních psaných překladech. Toto záměrné
neustále více inscenované vynechání historického faktu, které bylo provedeno v období současné historie
od dob 11,000-10,000 let př.n.l., vyvrcholilo vytvořením „masové iluze u celého druhu“, ve které je
vnímáno neorganické rozdělení a zdánlivá konkurence mezi spirituální a vědeckou realitou. A
prostřednictvím této iluze „bezduchá věda“ ospravedlňuje své snahy bez svědomí/vědomí nebo
„duchovního zákona či důsledků“ – a „spiritualita bez vědy“ zůstává vykastrována o skutečné znalosti,
jejichž prostřednictvím se naplňují aspirace na „věčný život po smrti a vzestup“. Původní záznamy desek
CDT o starodávné a předstarověké historii obsahují i záznamy o spirituálně a technologicky vyspělém
člověku, a jiných než lidských kulturách. Jak historické záznamy desek CDT, tak učení desek CDT o
spirituálně-vědeckých technologiích „vzestupu“ byly historicky ze současných fragmentovaných
náboženských doktrín odstraněny a byly upřeny vědeckému paradigmatu. Toto vynechání a upření
starobylé „jádrové pravdy a základních faktů“ bylo provedeno, aby se lidským masám zabránilo získat
znalosti a osobní moc, díky kterým by mohly znovu získat kontrolu nad svým osobním a kolektivním
evolučním osudem.
Věda, spiritualita, evoluce a Templáři
Původní MCEO učení desek CDT jasně vysvětlovalo neodmyslitelnou jednotu „vědy a spirituality“ a úzký
vztah mezi vědomím, duchem a atomovou strukturou; podrobně popisovalo specifické struktury a
procesy vlastní vědě multidimenzionální fyziky, jejímž prostřednictvím dochází k dosažení spirituálního
„vzestupu“. Desky CDT učí, že k „vzestupu“ dochází prostřednictvím organického procesu atomové
transfigurace, jehož prostřednictvím je vzestupující bytosti umožněno biologicky se vydat na
multidimenzionální spirituální evoluci směrem zpět do Jednoty, svobody a věčného života.
Prostřednictvím procesu atomové transfigurace, do kterého spadají velmi specifické struktury a procesy
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podléhající zákonům multidimenzionální fyziky a které platí i pro lidskou bio-spirituální anatomii, může
lidská bytost zažít „vzestupný průchod“ do skvělejších stavů multidimenzionální bio-spirituální evoluce.
„Vzestupný průchod“ je organickým bio-spirituálním procesem dimenzionální translokace (návštěvy) a
transmigrace (přemístění) prostřednictvím multidimenzionálních struktur prostoročasu (jakými jsou
např. Hvězdné brány - pozn. PP), který vyvrcholuje finální re-evolucí či sjednocením, zpět do původního
věčného stavu čistého vědomí, ze kterého původně vzešel. Tento „model“ reality se nazývá „evoluční
determinismus“ či model „postupného tvoření“. (Více informací o modelu evolučního determinismus lze
nalézt v úvodním souhrnu 3, informace o „cestách vzestupu a pádu“ lze nalézt v následujícím souhrnu 2 a
učení „hierarchického stvoření a vědy vzestupu“ je obsáhle popsáno v postupně uvolňovaných
materiálech Svobodného učení MCEO v příslušných seminářích organizovaných během posledních deseti
let).
Desky CDT učí, že proces „vzestupu“ se odehrává prostřednictvím organických struktur
„mezidimenzionálního vesmírného systému hvězdných bran“, který je zmiňován jako hierarchicky
strukturovaný „planetární, galaktický či univerzální Templ čili Chrám“. V historických záznamech desek
CDT bylo lidstvo identifikováno jako „andělská lidská“ rasa – rasa „mezidimenzionálních schopností a
mimozemského“ původu, kterou byla osídlena planeta Země rasami předků GA-MCEO (Strážců), aby
rovněž sloužilo jako Strážci, konkrétně té planety, kterou osídlili, tedy pozemského planetárního templu chrámu, čili „Systému hvězdných bran známých jako tzv. Síně Amenti“. Původní andělský lidský genom
obsahoval inherentní biologickou charakteristiku, nutnou pro to, aby bylo možné přímo tj. bioelektronicky se zapojit do tohoto pozemského templu - systému hvězdných bran Síní Amenti. Tato
genetická konfigurace, zmiňovaná jako DNA s „12-ti vláknovým diamantovým genomem slunečního
krystalu“, rovněž umožnila starodávnému andělskému lidstvu zažít organický proces „evoluce věčného
života“ a to prostřednictvím transfigurativního vzestupu. Mezi historické iluminátské manipulace
překladů desek CDT/Maharata textů, patří i záměrné vynechání učení „posvátné vědy vzestupu“, jejímž
prostřednictvím dochází k této evoluci, tedy „spirituálnímu“ vzestupu. Díky zdejším odhalením tohoto
učení o „vzestupu“, budou realita pozemského templu - systému 12-ti hvězdných bran a „tajemství 12-ti
vláknového diamantového andělského lidského genomu“ odhaleny rovněž. Pokud povědomí o
pozemských hvězdných branách - templu a o původním historickém a biologickém poslání lidstva coby
Strážců tohoto templu zůstane mezi lidmi jako obecná znalost, iluminátské rasy Soupeřů nebudou
schopny naplnit svoji dlouhodobou agendu směřující k jejich nadvládě (nejen) nad tímto naším
planetárním templem - systémem 12-ti hvězdných bran - Síněmi Amenti.
Temný věk lidstva – Atlantida, ztracená civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA
Staré iluminátské lidské rasy měly proměnlivé hybridní genetické kódy obsahující pouze části andělského
„diamantového kódu DNA sluneční hvězdné brány“, organické/přirozené andělské lidské DNA. Genetické
linie pozemských iluminátsko-lidských ras sahají až do r. 670,000 př.n.l.; současné iluminátské linie však
sahají zpět pouze do doby před 250,000 lety, kdy se objevily prostřednictvím hybridního evolučního
kmene primátů-mimozemšťanů-lidí, známého jako „Leviathan“. Současné andělské lidské linie pak sahají
až asi 800,000 let do minulosti, kdy bylo provedeno tzv. Třetí osídlení planety Země 12-ti kmeny
andělského lidstva, přičemž k Prvnímu pozemskému osídlení došlo na paralelní Zemi o mnoho dřív.
Původní andělská lidská linie neobsahuje zvířecí „DNA primátů“, tato kontaminace se objevila až během
pozdějších historických období, v nichž došlo k násilným genetickým experimentům - mísení a křížení, ze
strany předků pozemských iluminátů. Tyto experimenty následovaly po dřívějších pokusech, vedených
snahou o konsensuální bio-regeneraci jejich cizorodé DNA, kteří, kdyby uspěli, tak by získali přístup k
pozemskému systému hvězdných bran - Síním Amenti (geny jsou klíčem k jejich kontrole). Pokud chtěli
předkové pozemských iluminátských ras (Soupeři) dosáhnout svých cílů ohledně získání nadvlády nad
pozemským templem, musely být pozemské iluminátské genetické linie, během mnoha generací postupně
stále více kříženy s andělskými lidmi tak, aby tyto nově vznikající pozemské hybridní iluminátské rasy,
pomocí tohoto genetického mísení, rovněž získaly biologický přístup k pozemskému planetárnímu templu
- hvězdným branám - Síním Amenti. (Více informací o osídlování planety Země 12-ti andělskými lidskými
kmeny i o iluminátských rasách známých jako Leviathan lze najít v knihách série Voyagers, zejména
svazku 2, druhé vydání z roku 2002).
Dosažení operačních znalostí o biologickém přístupu k Síním Amenti a získání tajné nadvlády nad těmito
pozemskými hvězdnými branami je přesně to, o co se (vzájemně si konkurující) iluminátské skupiny,
dlouhodobě a historicky až dodnes snažily a usilovaly, o co tedy soupeřily a stále soupeří. K postupně
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rostoucímu úsilí v upření „posvátných znalostí“ lidské andělské veřejnosti a falsifikaci lidských
historických záznamů (zatímco za zády veřejnosti tajně provádí a prosazují rozsáhlé genetické
experimenty vedoucí mj. i k přelidnění planety) prostřednictvím zavádějících kompilací a pokřivení
spirituálních učení, včetně manipulativní vědy, nedošlo „nahodile“ nebo „náhodou“. K těmto záležitostem
došlo a dodnes stále dochází, podle rigorózně „vymyšleného plánu či scénáře“, realizovaného postupně po
mnoho generací a to již od roku cca 250,000 př.n.l., pozemskými iluminátsko-lidskými hybridními rasami.
Vše se tak děje podle veřejnosti neznámých direktiv jejich „mimozemských mezidimenzionálních
příbuzných předků či šéfů“ - Soupeřů. Atlantská agenda rasy iluminátských předků „Nadvlády nad
pozemským templem“ však vždy byla a stále je součástí mnohem staršího primárního cíle iluminátského
globálního plánu, který na Zemi započal před 550 miliony let, kdy pozemské hvězdné brány - Síně Amenti
byly vytvořeny – tedy dlouho předtím, než byla Země osídlena andělskou lidskou rasou, coby hlavním
obranným nástrojem Strážců, sloužícímu ke „genetickému uzamčení a strážní ochranně“ pozemských Síní
Amenti. (Více informací o primárním cíli iluminátského globálního plánu lze nalézt v souhrnu č. 2 tohoto
materiálu a informace o historickém vývoji atlantské konspirace lze nalézt v knižní sérii Voyagers,
zejména svazku 2, druhém vydání z roku 2002).
(Slovo Templar je docela klíčové. V kontextu celého učení je na místě rozumět mu ve dvou rovinách současně
a to proto, že toto slovo je složeninou dvou anglických slov - TEMPLATE + PILLAR = TEMP-LAR. Template pak
nese význam kathara matrice čili univerzální holograficko/geometrické šablony, předlohy či struktury
pozemských sídel Hvězdných bran, které se jmenují Síně Amenti. Slovo Pillar pak nese význam pilíře coby
vertikální hierarchické struktury systému víceúrovňových hvězdných bran, které z pozemské úrovně
přecházejí na úroveň galaktickou a ta pak výš až ke Zdroji, coby jakýsi energetický pilíř či schodiště. V
originále se tento pilíř zove i jako "Stairway to Heaven" čili schody do nebe. Pozemskou část této
geometricko/geografické struktury Hvězdných bran jménem Síně Amenti pak lze jedním (kódovým) slovem
pojmenovat jako CHRÁM a jsme u TEMPLU a jeho dobyvatelů - TEMPLÁŘů - pozn. PP.)
Obzvláště posledních 13,000 let iluminátsko-lidské síly, vedené svými „mimoplanetárními šéfy a dávnými
příbuznými předky“, tajně „upravovaly a připravovaly nevědomé lidské masy“ na zvláštní událost, kterou
lze pojmenovat jako „Setkání lidstva se svým osudem“ a která je naplánována na zvláštní „období
planetárního významu“. Během tohoto období by se iluminátský cíl pozemské zednářské nadvlády
potenciálně mohl naplnit, ovšem za předpokladu, že se jejich mnohogenerační snaha v „genetickém
mísení“ ukáže jako úspěšná. Někteří soudobí kříženci - ilumináti/lidé a všichni jejich „navštěvující
příbuzní předkové - loutkovodiči - šéfové“, jakožto i Strážci skupiny MCEO-Křišťálové řeky již od r. 22,326
př.n.l. vědí, že toto tzv. „Setkání lidstva se svým osudem“ bylo naplánováno na dobu od tehdy příštího
„období planetárního významu“, což je období naší současnosti. Starodávná tajná „válka za nadvládu nad
pozemským templem - hvězdnými branami - Síněmi Amenti“ se tak vynořila znovu, od těchto „atlantských
prastarých dnů“, přímo do naší současnosti, neboť právě v roce 2000 n.l. vstoupila naše planeta do tohoto,
jak Strážci MCEO, tak iluminátskými silami, dlouho očekávaného „období planetárního významu“. Toto
cyklicky se objevující „období planetárního významu“ se nazývá „Hvězdný aktivační cyklus“ (SAC).
Pozemský planetární SAC je období v čase, kdy se pozemský planetární templ - hvězdné brány - Síně
Amenti otevírají a aktivují svůj „17 let trvající cyklus otevření “, během kterého se mezidimenzionální
tranzit a organický čili biologický „mezidimenzionální průchod čili vzestupu“ stávají pro pozemská životní
pole (tedy bytosti) možným a samozřejmě i žádoucím. (Velmi podrobné informace o „historii Atlantidy“,
rasách „Leviathanů“, „SAC“ a současném pozemském „plánu vzestupu skrze Síně Amenti“ lze nalézt v
knihách série Voyagers, zejména svazku 2, druhé vydání z roku 2002).
Během posledního pozemského SAC v r. 22,326 př.n.l., hned po pokusu přenést desky CDT v r. 22,340
př.n.l. na Zemi, provedly rasy iluminátských předků invazi do pozemského planetárního templu hvězdných bran - Síní Amenti. Invaze měla za následek násilné a vynucené uzavření těchto hvězdných
bran a následné selhání „vzestupného cyklu“ v tomto období. Tento poslední selhavší pozemský SAC, tato
konfrontace mezi Strážci MCEO a silami iluminátských předků, tak vyústila do jakési „patové situace“, v
rámci které si „osud pozemské lidské evoluce udržel v rovnováze svůj potenciál“, ale obě soupeřící
skupiny věděly, že další SAC bude představovat „finální drama tohoto konfliktu“ o kontrolu pozemského
templu - hvězdných bran - Síní Amenti. Ihned po selhavším Hvězdném aktivačním cyklu v r. 22,326 př.n.l.
tak obě skupiny začaly se svými dlouhodobými plány na příští nevyhnutelné „setkání s osudem“. Strážci
MCEO věděli, že pokud by nic neudělali a nezasáhli a iluminátské rasy by pokročily ve svých plánech, pak
by během příštího, tedy dnešního SAC jak andělská lidská rasa, tak iluminátsko-lidská hybridní rasa na
Zemi čelily potenciálnímu vyhynutí všech druhů, v důsledku výše zmíněného širšího iluminátského
globálního plánu, tudíž „ne-intervenování" Strážců do pozemské situace nebylo myslitelné. Na Zemi se od
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dob předstarověké atlantské historie odehrálo mnoho věcí, včetně pokračujícího iluminátského
obsazování klíčových geografických sídel pozemského templu a rovněž došlo ke třem velkým
iluminátským úspěchům při získávání kontroly nad pozemským templem. K nim došlo v období 13,400
př.n.l. („Velké planetární zasíťování“), 10,948 př.n.l. („Torální časoprostorová trhlina“) a 3,470 př.n.l.
(„Babylonský komunikační masakr“). Spolu s poškozením pozemského templu z dřívějších a pozdějších
dob tyto iluminátské úspěchy urychlily stále větší poruchy v přirozené funkci pozemského templu hvězdných bran - Síní Amenti, což vyústilo v environmentální planetární anomálie, které pokračují do
dnešních dnů a vyvrcholilo to přímou genetickou mutací DNA pozemské lidské populace.
Předkové současného lidstva tak vstoupili do svého „temného období“ či „temné noci duše“ během
těchto tří období a to v letech 13,400, 10,948 a 3,1470 př.n.l.. Během každého z těchto tří období rasy
iluminátských předků upevnily v planetárním prostředí Země mutační změny, které se staly známé jako
tzv. „Atlantský rozkvět zkázonosných Smrtících věd“, s cílem aktivovat spící neorganické/nepřirozené,
Hvězdné brány "znásilňující", templářské technologie Smrtící vědy předpřipravené zde jako výsledek z
dřívějších období předstarověkých (Elektrických) válek. (Podrobné informace o „Atlantském rozkvětu
zkázonosných smrtících věd“ lze nalézt v tomto souhrnu č. 2, knižní sérii Voyagers, zejména svazku 2,
druhém vydání z roku 2002 a v různých seminářích pořádaných MCEO v rámci tzv. Svobodného učení
MCEO). Jeden z aspektů těchto předstarověkých technologií Smrtících věd pracuje se strukturami
krystalických implantátových sítí, umístěných v různých místech zemského jádra, krusty a pláště. Po
aktivaci této krystalické implantátové sítě, její návazné technologie vytváří v pozemském templu hvězdných branách - Síních Amenti cizorodé elektromagnetické vibrace (brnění) a elektromagnetické
„mřížkové linie či vazby“, přičemž tyto vibrace mají schopnost přímo ovlivňovat fungování a parametry
zemského magnetického pole, prostřednictvím vlivu na rezonanci zemského jádra (vibrační rytmus - tzv.
“Schumannovu rezonanci“) a urychlit tak „výkyvy pólů“ (což je pomalý rotační cyklus zemské geografické
osy se sklonem 23,5°, který vytváří dlouhodobý cyklus tzv. „precese“) a tím měnit tuto precesní dobu (a
tím i pozemský kalendář).
Templářské události „Velké planetární zasíťování“ z r. 13,400 př.n.l. (před 15,400 lety) vyústily v krátký
kolaps a dočasné obrácení zemského geomagnetického pole, což způsobilo klimatické anomálie, další
ztrátu některých atlantských ostrovních teritorií a mutaci DNA v planetárním životním poli. Kontinent
starověké Atlantidy byl již dříve zredukován na tři ostrovní země - po kataklyzmatické katastrofě v
důsledku „templářského dobývání“ v období 28,000 př.n.l.. Je třeba si říci, že zemské geomagnetické pole
přímo ovlivňuje DNA a ukládání vzpomínek (individuální i rasové paměti) planetárních biologických
životních forem, prostřednictvím interakce s epigenetickou svrchní vrstvou – jakýmsi chemickým obalem
kolem DNA – který spouští genetickou reakci DNA (regenerace). U lidské populace vzniklé mutace DNA v
důsledku této anomální environmentální události z období 13,400 př.n.l. vyústila v první ze tří uměle a
násilně vyvolaných „vymazání lidské paměti“ a biologickou fragmentaci (zpřeházení) částí DNA a vznik
jakoby „zbytečné části DNA“ (DNA, která "nekóduje proteiny“, neúčastní se tvorby tkání a tím se zdá, že
nemá žádný aktivní biologický účel).
V důsledku této ztráty paměti a vzpomínek v období 13,400 př.n.l. byli jak andělští lidé, tak hybridní
ilumináti-lidé obojí "zdegenerováni" do stavu primitivního (ne-multidimenzionálního) vnímání, kdy
ztratili historickou, praktickou i jazykovou paměť a vzpomínky (na rasové i individuální úrovni) a tím i
celý kontext smyslu své "strážní" existence. Ještě významnější však byla ta skutečnost, že mutace, ke
kterým došlo v lidské DNA, odstartovaly proces redukce genetických kódů, směřujících ke genetické
konvergenci andělských lidí a leviatanských iluminátů-lidí k „společnému aktivnímu genomu“ a
„odpojily“ tak genetické rozdíly, které dříve existovaly, právě skrze vznik zdánlivě zbytečných, avšak
pouze dočasně nekódujících částí DNA, zatímco společné "věci" u DNA andělských lidí a iluminátů-lidí
zůstaly v aktivní sekvenci DNA „zapnuty“. Tím mj. došlo i ukrytí rozdílů mezi těmito skupinami
pozemšťanů. Prostřednictvím tohoto postmutačního genomu, „nového člověka se zdánlivě ale pouze
dočasně společnými geny“, který byl důsledkem této společné mutace, se iluminátští hybridní lidé a jejich
mimoplanetární dávní příbuzní a šéfové mohli snadněji a nepozorovaněji křížit s nyní „amnezickými“
andělskými lidskými rasami, které měly, z hlediska ovládání pozemského templu, potřebnou
„diamantovou sluneční DNA“. Po tomto období se tak objevily nové pokrevní linie a krevní typy, jak se
iluminátští předci organizovali křížení lidí ze svých genetických linií s lidmi z andělských genetických linií,
samozřejmě vedeni snahou o zlepšení svého „rodinného DNA profilu, umožňujícímu jim ovládat pozemské
hvězdné brány“. GA-MCEO a Strážci Křišťálové řeky zasáhli do pozemských poměrů rovněž a ty andělské
lidské kolektivy, ke kterým se dostali, zachránili poté, co zjistili, že tyto manipulační události byly uvedeny
do pohybu. Následně Strážci GA-MCEO organizovali návštěvy jednotlivých pozemských kolektivů/kmenů
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andělských lidí, aby jim vrátili jejich původní jazyky „12-ti kmenů“ a historické záznamy (kmenovou
paměť) získané z desek CDT aby tito začali se zpětnou reverzní výše zmíněných genetických mutací
prostřednictvím aplikací bio-regeneračních technologií mezi těmito andělskými lidskými genetickými
liniemi.
Předkové iluminátů zinscenovali události období 13,400 př.n.l. záměrně obzvláště proto, aby vytvořili
diskutované biologické následky a mohli tak nastolit celoplanetární templářskou kontrolu, ve kterou tyto
události mají nakonec vyústit. Pouze vybraní členové jejich pozemských iluminátsko-lidských „dětí“ –
jejich „vyvolení“ – byli těchto mutačních a katastrofických událostí ušetřeni, dočasně vzati z planety těsně
před propuknutím těchto událostí a později vráceni jako elitní/elitářští „dozorci“ nad porobenou,
zmutovanou a zdegenerovanou lidskou většinou. Prostřednictvím biologických důsledků v těchto
změněných environmentálních podmínkách, mohli mimozemští předkové pozemských iluminátů začít s
prosazováním své násilné agendy "genetického mísení“, v rámci příprav na „finální dobytí pozemských
hvězdných brán“, které měli a mají v úmyslu zrealizovat během příštího, tedy dnešního planetárního SAC.
Po tomto katastrofickém období různé soupeřící rasy iluminátských předků provozovaly cyklické
„návštěvy“ Země, při kterých oni samotní (v roli samozvaných bohů) i jejich „vyvolené“ pozemské
iluminátsko-lidské děti - elitní dozorci, začali učit „nyní porobené a primitivní lidské mutanty“ (často z
násilného donucení) své lokální, vzájemně si odporující jazyky - samozřejmě s cílem zajistit to, aby si lidé
maximálně nerozuměli a nemohli si tak předávat své vědomosti, které získávali od paralelně působících
Strážců. Začali rovněž vytvářet mýty a dezinterpretovat lidskou historii. Části vyspělých atlantských a
egyptských civilizací dodnes tuto strategii provozují a navazují tak na dobu, kdy v Atlantidě vládli krutí a
elitářští iluminátští „vyvolení“, kteří ovládali amnezický „lid se společnými geny“ v otrokářských
společenských poměrech.
Technologie NET, Vyšší a Nižší Země, Torální časoprostorová trhlina,
precese a falešné jugy a Alfa-Omega zarovnání v r. 2012
Na planetární úrovni vyústily události z období 13,400 př.n.l. do aktivace environmentální planetární
anomálie nazvané jako „NET“. Tato anomálie v podobě energetické síťové technologie iluminátských
předků - NET (Nibiruánské Elektrostatické Transdukční pole) je svojí podstatou multidimenzionální
elektromagnetické násilí, které účinkuje skrze „Van Allenovy pásy“ v zemské atmosféře, zemské krustě a
plášti, a které vytváří a udržuje anomální zkreslení v zemském geomagnetickém poli a v těch částech
biomagnetických životních polích (energetických polích planetárních bytostí), která řídí chování DNA.
Prostřednictvím poruch vyvolaných touto NET technologií a vytvořených v období 13,400 př.n.l. došlo k
změně rezonance zemského jádra, což vyústilo v první ze tří mírných zrychlení výkyvu či kymácení osy
zemských geografických pólů. Mírné zrychlení tohoto kolébání rotace zemské osy vytvořilo, během období
začínajícím r. 13,400 př.n.l., první ze tří mírných zrychlení precesního cyklu, který koresponduje s cykly
hvězdných aktivací - SAC. Oproti předešlému, ještě nezkreslenému cyklu SAC trvajícímu 26,556 let se
tento další cyklus zrychlil natolik, že jeho doba trvání se zkrátila asi na 25,920 let (tedy došlo k umělému
"zrychlení běhu času" asi o 636 let). Multidimenzionální NET pole tedy začalo nepřirozeně urychlovat
pozemský čas, což postupně jakoby vytlačilo pozemský templ - systém hvězdných bran - Síně Amenti z
rezonanční synchronizace s hierarchicky výše položenými přirozenými univerzálními (i galaktickými)
časovými cykly a jejich Hvězdnými branami a naopak, přivedlo Zemi do synchronizace s časoprostorovou
zpětnovazební anomálií, která byla Soupeři vybudována před 5,5 miliony lety v období Elektrických válek
a kterou známe jako tzv. „Zeď v čase“, stojící mezi naší a fantomovou pozemskou realitou. V důsledku
tohoto „Velkého zasíťování“ v r. 13,400 př.n.l. a prvního urychlení rotace kolébání zemské osy se zemské
geomagnetické pole a tím i Hvězdné brány - Síně Amenti dostaly pod částečnou kontrolu pozemských
iluminátů a jejich dávných mimozemských předků a šéfů, v důsledku čehož byla lidská evoluce uvedena do
(relativní) stagnace.
Nejintenzivnější poškození pozemského templu (systému hvězdných bran - Síní Amenti), které planeta
utrpěla díky událostem v r. 13,400 př.n.l., byl začátkem doslovného a skutečného, nepřirozeného a
násilného synchronizačního propojení či „zasíťování“ částí planety existujících v hmotných rovinách/D3
dimenzích. Část Hvězdných bran - Síní Amenti a část pozemského templu v hmotné D3 rovině/dimenzi se
tak dostaly do synchronizovaného, elektromagnetického propojení s NET polem a tak byly odděleny a
odpojeny od těch částí Hvězdných bran - Síní Amenti a hmotných planetárních rovin, které zůstaly mimo
synchronizaci s touto dominující elektromagnetickou strukturou - NET polem. Toto umělé a nepřirozené
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rozdělení zemských rovin vytvořilo anomálii v podobě energetického rozdělení Země na „Vyšší“ a „Nižší“
Zemi, kdy obě části sdílely (a dodnes sdílejí) stejné D3 frekvenční/dimenzionální spektrum, ale „časový
vzorkovací puls či energetické časování nádech/výdech“ v rámci tohoto společného frekvenčního spektra
se stalo pro obě části odlišným. Roviny a trojrozměrná hmotná základna, které byly synchronizovány s
NET polem, se staly tzv. „Nižší Zemí“, kontrolovanou předmětnou iluminátskou technologií - NET polem.
A bylo to právě geomagnetické pole této „Nižší Země“, kde proběhlo zmiňované první „zvýšení výkyvu
osy“, které urychlilo precesní cyklus z 26,556 let na 25,920 let. Roviny a trojrozměrná hmotná základna,
které pak zůstaly mimo vliv NET pole, se staly tzv. „Vyšší Zemí“ čili „Vzestupnou Zemí“, přičemž
biologický vzestup byl z této Vyšší Země si nadále možný, protože její části Hvězdných bran - Síní Amenti a
hmotných rovin zůstaly v globální synchronizaci s původním, nezkresleným precesním cyklem 26,556 let,
jehož prostřednictvím dochází k výskytům SAC cyklů, cyklů otevírajících pozemské Hvězdné brány - Síně
Amenti synchronně s okolními přirozenými galaktickými Hvězdnými branami. Zjednodušeně si tyto změny
doby trvání precesních cyklů a jejich synchronizační důsledky lze představit jako změny počty zubů některých
koleček v ozubeném soustrojí vesmírného orloje což znamená, že stroj přestane správně - synchronně
fungovat i když stále pracuje a zdánlivě i funguje, jen počet hodin, které orloj ukazuje nesouhlasí s tím, jak
vysoko stojí Slunce:-) - pozn. PP.
V důsledku „Velkého zasíťování“ z r. 13,400 př.n.l. ty části zemského pole, které se až do vzniku této
události fyzicky manifestovaly standardním způsobem, ale připadly různé části Země (jedny nižší a jiné
vyšší) nyní, „sice jen zdánlivě, nicméně pro mutací zdegenerované vnímání lidských bytostí fakticky
doslova zmizely“ jedna druhé z očí. Stalo se tak v důsledku toho, že Nižší Země nyní nově připoutaná k
NET poli se vydala na první, o 636 let urychlený precesní cyklus avšak Vyšší Země nikoliv. Rychlost rotací
jejich subatomárních částic a atomů, jakožto i od tohoto odvozená rychlost zemské rotace, přijaly mírně
odlišné „energetické vibrační pulzní rytmy“ či "časové pulzy“ - holografické časování. Časový (vzorkovací)
puls Nižší Země byl uměle urychlen, zatímco časový puls (vzorkovací frekvence) Vyšší Země zůstal
konzistentní s většími, delšími a pomalejšími časovými pulsy okolního, svobodného,
multidimenzionálního vesmíru. Časoprostor v rámci energetického pole Nižší Země vstoupil do mírně
neorganického zrychlení, kontrakcí a smršťování (nádechů a výdechů); rotace osy Nižší Země, jakož i její
výkyv, se trochu zrychlily, což způsobilo, že se dny mírně zkrátily a zvětšilo se vydutí zemského rovníku.
Biorytmy životního pole se zrychlily a stejně tak základní časování rozkladných procesů (rychlejší
umírání) a DNA životního pole Nižší Země se synchronizovaly s (jakoby se zamotaly do sítě a staly se
řízenými skrze vlekoucí „magnetické řídící sevření“ anomálního geomagnetického pole vytvářeného)
nadřízenou iluminátskou technologií NET. Území Vyšší Země se svým pomalejším, expanzivnějším
„časovým pulsem“ nezažila žádnou z těchto environmentálních a biologických anomálií a zůstalo na
technologii NET nezávislé včetně stavu životního pole planety. (Lze říci, že cca 2/3 území původní planety
se stalo Nižší Zemí a 1/3 území zůstala Vyšší Zemí - pozn. PP.)
Stále však mějme na paměti, že předkové iluminátů zorganizovali událost „Velkého zasíťování“ v r. 13,400
př. n l. jako součást své mnohem větší agendy usilování o získání nadvlády nad většími než jen
pozemskými temply (hvězdnými branami), přičemž finále této globální a tedy i pozemské agendy má
podle tohoto jejich plánu proběhnout v rámci nejbližšího dalšího výskytu pozemského SAC období, které,
jak již víme, spadá do let 2000- 2017 n.l.. Ovládací technologie NET byla použita rasami iluminátských
předků již mnohokrát předtím než v období Velkého zasíťování Země a to doslova na galaktické úrovni.
Cílem iluminátů tehdy bylo, dostat Nižší Zemi „on-line“ s jejich rozsáhlejším NET systémem fungujícím na
galaktické úrovni, který tak kontroluje celou naši Mléčnou dráhu a skrze ni se napojuje do "jejich - tedy
fantomové či reverzní nebo-li metatronické", paralelní galaxie Mléčné dráhy. V r. 13,400 př. n l. rasy
iluminátských předků učinily zasíťováním části Země velký pokrok směrem k naplnění této jejich globální
agendy. Lidstvo, jak ho známe dnes, se od události Velkého zasíťování vyvinulo do nešťastných obyvatel
Nižší Země a to pod útlakem, manipulací, genetickou mutací a environmentální anomálií iluminátské
ovládací NET technologie. Od období Velkého zasíťování a souvisejících následných období 10,498, 9,5629,558 a 3,470 př.n.l. až do dnešních dnů, si mimozemské iluminátské rasy předků a jejich iluminátskolidské děti udržovaly nepřetržitou tajnou přítomnost na naší Nižší Zemi a měly nepřetržitý dálkový
manipulativní kontakt a komunikaci s lidstvem žijícím na Nižší Zemi, kdy trpělivě „připravovaly své
vyvolené NET rasy“, aby tyto splnily svoji specifickou úlohu genetických klíčů k otevřeným Síním Amenti
během „Setkání lidstva se svým osudem“, které je naplánováno na nejbližší „vzestupný cyklus“, tedy SAC
2000-2017.
Po období Velkého zasíťování v r. 13,400 př.n.l. Strážci z GA-MCEO pokračovali a urychlovali své
intervenční úsilí, kdy postupně vraceli prostřednictvím agendy „12-ti ústních legií Krysthl-a“ - znalosti z
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CDT desek skrze jejich dálkové vysílání do prostředí přeživších populací 12-ti andělských lidských kmenů.
Rovněž zvýšili úsilí o rozšíření znalostí o bio-regeneračních technikách, umožňující lidem zbavit se
genetických reverzních mutací a to u každé populace „spáčů“ - lidí se „společnými lidskými geny“. „Mutace
společných genů“ ovlivnila genetické rodové linie jak andělských lidí, tak hybridních iluminátů-lidí, kdy
je obojí vrátila do stavu „relativně primitivní nevinnosti“, tedy do stavu, ze kterého se obojí rasy mohou
posunout vpřed a upamatovat se na Učení o vzestupu do věčného života a uzdravit tak nežádoucí a
zotročující „společnou genetickou mutaci“ prostřednictvím progresivní bio-regenerace. V tomto ohledu
iluminátská hybridní populace „spáčů“ může mít příležitost, aby se i k ní vrátila Svobodná volba, nezávislá
na zájmech jejich mimozemských předků či šéfů. Iluminátští předkové svým spáčům tuto příležitost totiž
upřeli, protože je kultivovali pouze jako „jednoúčelový zdroj či nástroj“, prostřednictvím kterého hodlají
zvítězit ve finále v dobývání pozemského templu - hvězdných bran - Síní Amenti“. (Po splnění jejich úlohy
je již nebudou potřebovat - pozn. PP.) Většina mimozemských iluminátských ras nechovala (a nechová)
čistou lásku nebo péči o dobro svých pozemských iluminátských dětí. V podstatě své pozemské děti
považovaly za „podřadné genetické vzorky“ vlastní panské rasy předků – podřadné právě kvůli účelové
„kontaminaci“ jejich genomu andělskou lidskou genetikou, kterou sami tito předci pro své pozemské
iluminátsko-lidské potomky navrhli, zkonstruovali a zrealizovali. Protože GA-MCEO chová vůči této
nepříjemné situaci pozemských iluminátských lidí soucit, začali s „mutací společných genů všech spáčů“,
jakožto příležitostí nabídnout i těmto hybridním rasám evoluční možnost bio-regenerace jejich genomu a
prostřednictvím potenciálu těchto bio-regeneračních technik, umožnit jim znovu nabýt svobodu a zbavit
se hierarchické manipulace, využití a věznění ze strany jejich starších iluminátských předků a šéfů.
Možnost znovunabytí evoluční svobody, pramenící z GA-MCEO učení „12 ústních legií“ se v důsledku úsilí
Strážců po Velkém zasíťování v r. 13,400 př.n.l. stala mezi „lidmi-spáči se společnými geny“ a to jak
původu andělsko-lidského, tak i hybridního iluminátsko-lidského, rychle populární. V průběhu různých
rebelií lokálního rozsahu (proti iluminátské nadvládě), ke kterým docházelo jak v atlantských, tak i
pozdějších egyptských kulturách, „zotročené rasy spáčů“ znovu získaly pod svoji kontrolu jak malé
základny nad jistými místy pozemského templu, tak i jistý vliv uvnitř frakcí primárních vládnoucích kruhů
iluminátsko-lidské elity. Takováto „neposlušnost“ však samozřejmě nebyla mezi iluminátsko-lidskými
loajalisty a jejich dávnými předky - "velícími důstojníky" přijímána s pochopením a proto bylo Atlantské
„Hnutí za svobodu“ zcela potlačeno mimozemskými invazemi iluminátských předků na atlantské ostrovy
i do sousedních teritorií. Iluminátská agenda „genetického mísení/křížení - neboli hybridizace“ byla poté u
„spících“ populací značně násilně urychlena, i když buňky odboje proti iluminátské nadvládě zcela
zlikvidovány nebyly. Pokrok v eliminaci reverzních mutací skrze bio-regenerační techniky, který MCEO
učinil, byl neustále podkopáván prostřednictvím atlantských iluminátských akcí, ale i přes tyto překážky
trvale pokračoval. Prostřednictvím místních „vládnoucích sil“ pozemských iluminátsko-lidských dětí,
prosazovali jejich předkové-šéfové-falešní bohové stále více mezi spící populaci zkázonosné učení a
praktické aplikace toho, co vešlo ve známost jako tzv. „Metatronické smrtící vědy“ a atlantskou
technologii známou jako tzv. „Květina zkázy“ (později manipulačně prezentovanou jako tzv. Květina
života - pozn. PP). V roce 10,948 př.n.l. byl pokrok ve snahách Strážců - MCEO v bio-regeneraci a
atlantském Hnutí za svobodu zastaven, když iluminátští předkové použili masivní aplikace Metatronické
vědy smrti, aby zaznamenali své druhé a opět katastrofické vítězství při prosazování svého primárního
cíle globálního plánu. Světlo světa spatřila tzv. Torální časoprostorová trhlina.
Asi před 13,000 lety, v r. 10,948 př.n.l., iluminátští předkové použili Metatronické smrtící vědy k tomu, aby
konečně naplnili cíl, kterého se pokoušeli dosáhnout již miliony let předtím. Z atlantských ostrovů Bruah,
v jihozápadním teritoriu Atlantidy (které se dnes nazývá Kuba, Portoriko a Haiti), iluminátští předci, za
pomoci svých pozemských iluminátsko-lidských dětí, použili „Mechaniku Merkaba víru Hvězdy smrti“ k
tomu, aby vytvořili řadu toroidních červích děr známých jako Solární časoprostorové tunely. Tato řada
červích děr propojila Hvězdné brány Nižší Země a našeho Slunce s odpovídajícími hvězdnými branami
paralelní Země a paralelního Slunce v paralelní Mléčné dráze, která sama je již téměř zcela pohlcena
systémem černých děr. Jakmile byly tyto Solární časoprostorové tunely červích děr Země-Slunce otevřeny,
došlo k další expanzi tohoto systému a to jeho propojením s dalším systémem červích děr známým jako
tzv. Alfa-Omega systém, který je ukotven v galaktických jádrech naší a paralelní galaxiích Mléčné dráhy.
„Alfa“ portál je umístěn v naší galaxií Mléčné dráhy a „Omega“ portál potom v paralelní galaxii Mléčné
dráhy. Tímto propojením došlo k otevření mezigalaktického časoprostorové tranzitního pole známého
jako „Velká torální časoprostorová trhlina“. Touto událostí došlo k tomu, že pozemské atlantské
centrum této mezigalaktické Torální trhliny, hvězdné brány a geomagnetické pole našeho Slunce a na
ovládací NET připojené geomagnetické pole a hvězdné brány - Síně Amenti Nižší Země, byly vzájemně
uměle propojeny s geomagnetickými poli a hvězdnými branami paralelní Země a paralelního Slunce. Toto
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propojení paralelních systémů Země - Slunce vytlačilo hvězdné brány Nižší Země a našeho Slunce z jejich
synchronizace s přirozenými univerzálními časovými cykly a hvězdnými branami Vyšší Země a přepojilo
je do plné synchronizace a tedy i podřízenosti na umělých a zkreslených, časoprostorových cyklech „Alfa“
systému černých děr v paralelní galaxii Mléčné dráhy.
Prostřednictvím Torální časové trhliny se časoprostorová pole a otevírací cykly hvězdných bran Nižší
Země, našeho Slunce a sluneční soustavy a časoprostorové zpětnovazební anomálie – tzv. „Fantomové
Země“ zpřed 5,5 milionů let společně staly elektromagneticky propojenými a synchronizovány
s otevíracími cykly padlých hvězdných bran červích děr Alfa systému paralelní Země a paralelního Slunce.
Nižší Země a naše sluneční soustava tak nedobrovolně vstoupily do časoprostorové anomálie
„Iluminátských cyklů falešných jug“, přičemž bylo naplánováno uskutečnit vyvrcholení těchto
ovládacích dějů v období završení primárního cíle iluminátského globálního plánu a to v průběhu příštího
SAC 2000-2017. Prostřednictvím poruch v planetárním templu, způsobených Torální trhlinou z r. 10,948
př.n.l. se rezonanční frekvence jádra Nižší Země opět změnila, což vyústilo ve druhé ze tří mírných
urychlení precesního cyklu. Z precesního cyklu o délce 25,920 let, po prvním urychlení (13,400 př.n.l.), na
rychlejší průběh, který se bude postupně zrychlovat a dostane se přibližně na délku 25,771 let, v době
příštího paralelního SAC. V průběhu události Torální trhliny v r. 10,948 př.n.l. byly časové cykly, otevírací
období hvězdných bran a precesní cyklus Nižší Země synchronizovány s otevíracími cykly červích děr
paralelní Země, což způsobí, že se hvězdné brány - Síně Amenti Nižší Země otevřou předčasně a to v r.
2012, kdy budou padlé hvězdné brány paralelní Země a paralelní Mléčné dráhy otevřeny v Torální trhlině.
(Tím dojde k možnosti realitního přestupu mezi padlými paralelními realitními poli a realitním polem naší
Nižší Země. Dlužno podotknout, že v paralelních systémech je společenská realita plně v režii toho, co dnes
nazýváme jako Jednotný světový řád – OWO v Orwelově slova smyslu – pozn. PP).
Pokud globální iluminátský plán bude úspěšný, období 2012-2013 přivede pozemské lidstvo do finálního
tzv. „Setkání lidstva s iluminátským osudem“, které bude mít podobu kataklyzmatických událostí.
Během tohoto „Setkání“ budou naše sluneční soustava a paralelní sluneční soustava propojeny umělým
metatronickým Merkaba vírem Hvězdy smrti, přičemž dojde k jejich dimenzionálnímu splynutí
uvnitř Torální časoprostorové trhliny, což zapříčiní rychlé „masové vyhynutí“ životních polí v obou těchto
systémech. Poté budou obě tyto sluneční soustavy skrze Torální trhlinu „vtaženy zpět v čase“ do
atlantského centra v r. 10,948 př.n.l., kde dojde k jejich asimilování v podobě defragmentovaných,
surových kvant energie“ do „Alfa“ systému černých děr v paralelní Mléčné dráze. (Podrobné informace o
Torální trhlině, Hvězdě smrti Merkaba a Setkání s iluminátským osudem 2012 lze nalézt v následujícím
souhrnu č. 2).
Během událostí kolem vzniku Torální trhliny v r. 10,948 př.n.l. NET pole zapříčinilo částečný posunu pólů
geomagnetické pole Nižší Země, čímž došlo k sesynchronizování těchto polí s polem paralelní Země. To
následně způsobilo jisté klimatické anomálie a vznik částečné doby ledové na Nižší Zemi. Rovněž došlo k
opětovnému ovlivnění epigenetických obalů a tím i DNA životních polí na Nižší Zemi včetně vzniku
environmentálních změn v planetárním geomagnetickém poli. Došlo ke druhému ze tří biologicky
vyvolaných „výmazů paměti a vzpomínek“ lidstva žijícího na Nižší Zemi, což opět posunulo tyto
pozemské lidi do primitivního stavu vnímání, kdy opakovaně ztratili historickou, praktickou i jazykovou
paměť a své vzpomínky, přičemž mutace „společných lidských genů“, která začala v r. 13,400 př.n.l.,
pokračovala ve zrychlování svého šíření.
Od doby událostí kolem vzniku Torální trhliny v r. 10,948 př.n.l. a poté bylo životní pole Nižší Země
doslova chyceno v pasti skrze umělé urychlování nepřirozeného planetárního času, ve kterém planetární
templ - hvězdné brány - Síně Amenti Nižší Země a tím i biorytmus jejího životního pole (bytostí), přijaly
postupně se zkracující výskyty Hvězdných aktivačních cyklů – tzv. „Falešné jugy“ padlých hvězdných bran
z paralelní Země. Ve struktuře nepokřivených organických univerzálních cyklech existují 4 časové cykly,
tzv. Eyugha cykly, které jsou expanzního - výdechového, manifestačního charakteru. Každý z těchto 4
expanzních časových cyklů Eyugha obsahuje 6 menších časových cyklů Euiago-SAC a každý časový cyklus
Euiago-SAC obsahuje 6 menších cyklů časového kontinua. Každý z pozemských organických otevíracích
cyklů hvězdných bran Euiago-SAC je dlouhý 26,566 let (tedy cca 17-ti letý SAC se vyskytne jednou za
26566 roků); jeden organický planetární pozemský cyklus Eyugha, který se skládá z 6-ti organických
cyklů Euiago-SAC – je pak dlouhý 6x26556=159,336 let. Časový systém „falešných jug“ „iluminátského
umělého času“ je však strukturován tak, že neorganicky se zrychlující 25,920 let dlouhá „precese“ – je
charakterizována levotočivě (proti směru ručiček) probíhajícím rozkolísaným cyklem, což má za následek
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to, že osa geografických pólů Nižší Země je synchronizována střídavě s Polárkou a nebo s Vegou, k čemuž
dochází v důsledku nepřirozeně vnucené synchronizace hvězdných bran – Síní Amenti Nižší Země a jeho
geomagnetického pole s hvězdnými branami a polem paralelní Země a „Alfa“ systémem černých děr v
paralelní Mléčné dráze. Rozvrh průběhu těchto nepřirozených precesních cyklů - „Falešných jug“ byl a
dodnes je, pro iluminátské předky (Soupeře) důležité, protože během jistých opakujících se období
v těchto neorganických cyklech dochází k tomu, že z paralelní Země a z padlých systémů černých děr v
paralelní Mléčné dráze se otevírá přímý portálový přístup do teritorií naší Nižší Země (což opět znamená
možnost přestupu mezi realitními poli naší Nižší Země a padlé paralelní Země a padlé paralelní galaxie
Mléčná dráha – pozn. PP).
Když Nižší Země a naše Slunce začaly být připojeny na paralelní systém prostřednictvím atlantského
Solárního časoprostorového toroidního tunelu a Torální trhliny z r. 10,948 př.n.l., oběžná dráha Nižší
Země kolem Slunce se mírně zrychlila (čímž došlo ke zkrácení organického „roku“ na Nižší Zemi) a dále
došlo k tomu, že orbita Nižší Země byla sesynchronizována s protisměrně rotující „neviditelnou oběžnou
dráhou“ paralelní Země kolem jejího Slunce. Prostřednictvím spojení červími děrami mezi hvězdnými
branami v jádrech obou Sluncí se naše sluneční soustava stala neorganickým, uměle řízeným binárním
hvězdným systémem, neviditelně připoutaným k paralelní sluneční soustavě. Jakmile oběžné rotace a
otevírací časové cykly hvězdných bran naší sluneční soustavy byly nuceně sesynchronizovány s protějšky
v paralelní sluneční soustavě, takto podřízené hvězdné brány – Síně Amenti Nižší Země byly přímo
sesynchronizovány/načasovány – ve specifických časech každoroční rotace Nižší Země kolem Slunce - s
padlými hvězdnými branami Alfa systému červích děr paralelní Země a s mezigalaktickým jádrem „červích
děr systému Alfa-Omega“. Každoročně během jarní a podzimní rovnodennosti, se Alfa červí díry paralelní
Země otevřou přímo do násilně ovládaných a násilně sesynchronizovaných hvězdných bran - Síní Amenti
na Nižší Zemi a to na dobu asi dvou týdnů, což umožňuje iluminátským předkům snazší průchod a
návštěvy mezi naší Nižší Zemí a „jejich“ padlou paralelní Zemí. Mimo toto se každoročně v období jarní a
podzimní rovnodennosti, opět po dobu asi dvou týdnů, skrze červí díry Solárního časoprostorového
toroidního tunelu dostanou hvězdné brány Nižší a paralelní Země do krátké synchronizace s jádrem
padlého mezigalaktického systému Alfa-Omega červích děrami, což umožňuje iluminátským předkům
přímý průchod červími děrami tohoto systému na naši Nižší Zemi a to z různých oblastí obou (naší i
paralelní) galaxií Mléčné dráhy.
Tato „každoroční období spojení“ byla iluminátskými rasami používána pro přímou interakci a cyklický
„dozor“ nad Atlanťany, Egypťany i ostatními předstarověkými „spícími lidskými“ kulturami na Nižší Zemi.
Iluminátské kalendáře „falešných jug“ ukazující falešný „juga“ precesní cyklus 25,920 let, se poprvé
objevily v Atlantidě, po události vzniku Torální trhliny v r. 10,948 př.n.l.. Tyto „atlantské iluminátské
kalendáře“ byly používány jak ,i,ozemskými iluminátskými předky, tak jejich pozemskými iluminátskolidskými dětmi na Nižší Zemi, aby „sledovaly plán návštěv“, kdy se mimozemští předkové těchto
pozemských iluminátů vraceli na Nižší Zemi na návštěvu. „Atlantské iluminátské precesní kalendáře
falešných jug, sledující otevírání paralelní červí díry“ byly později zavedeny u různých lidských spících
populací na Nižší Země a staly se tak základem mayského kalendáře „konce časů“ a řady „pohanských
výročních uctívacích“ obřadů.
Po události vzniku Torální trhliny v r. 10,948 př.n.l. a následných klimatických a časově cyklických
anomáliích pokračovala atlantská kultura ve vývoji pod rostoucí kontrolou iluminátů, zatímco rasy
Strážců, známé jako MCEO-Křišťálová řeka Aquafereion zde intervenovaly a to prostřednictvím
hvězdných portálů na Vyšší Země, s cílem zavést na Nižší Zemi bio-regeneraci upadajícího andělského
lidského genetického kódu a dát tak vzniknout nové genetické linii známé jako „Aquari-lidstvo“. V r.
10,500 př.n.l. ilumináti-lidé vedli protilidskou „křížovou výpravu“ známou jako „Luciferiánské
dobývání“, během níž atlantské ostrovy a veškerá kontrola lidské evoluce na Nižší Zemi padly plně pod
iluminátskou nadvládu. V r. 9,562 atlantští ilumináti-lidé ustáli a odrazili pokus o intervenci Strážců
MCEO-Křišťálové řeky Aquaferion v pozemském templu na Nižší Zemi v události nazvané jako „Velké
uvěznění“. V r. 9,560 př.n.l. pak atlantští ilumináti-lidé zformalizovali svůj plán o planetární nadvládu
vytvořením agendy známé jako tzv. „Luciferiánská úmluva“, jež obsahovala záměr na ustanovení
„Jednotného celosvětového řádu – OWO a Atlantskou konspiraci jako strategii jeho dosažení“. V r. 9,558
př.n.l. jejich dobývání planetárního templu – hvězdných bran – Síní Amenti vyvrcholilo nechtěnou
nehodou, která způsobila obrovské záplavy, které zapříčinily konečné potopení tří primárních ostrovů
Atlantidy. S tím, jak na Nižší Zemi postupovalo iluminátské atlantské dobývání Síní Amenti, různé frakce
ras iluminátských předků a jejich pozemských dětí začaly konspirovat s konkurenčními agendami
Soupeřů, z čehož vznikly tzv. „Mřížkové války“, kdy každá konkurenční skupina iluminátských předků

13

(Soupeřů) měla v úmyslu samostatně kontrolovat hvězdné brány – Síně Amenti na Nižší Země – a s nimi i
mezigalaktickou Torální trhlinu, s cílem získat „konkurenční výhodu“ v klíčovém období příštího
SAC2000-2017 – tedy v období „Setkání lidstva s iluminátským osudem 2012“.
Skrytý boj a „vzájemné nájezdy“ iluminátsko-lidských hybridních ras mezi konkurenčními iluminátskými
skupinami na Nižší Zemi pokračovaly až do r. 3,470 př.n.l., kdy jisté frakce ras iluminátských předků a
jejich iluminátsko-lidských dětí zorganizovaly třetí ze tří mírných zrychlení výkyvu osy geografického
pólu a následný posun geomagnetických polí Nižší Země. Tato událost z roku 3,470 př.n.l., která byla
provedena ve starém Babylonu, vešla ve známost jako tzv. „Babylónský jazykový masakr“ a vyústila do
třetího biologicky vyvolaného „vymazání paměti a vzpomínek“ lidských ras žijících na Nižší Zemi.
Zmutované rasy „společných lidských genů“ Nižší Země byly dále zredukovány a to opět prostřednictvím
elektromagnetického poškození epigenetického obalu a DNA a opětovně přivedla lidstvo do primitivního
stavu vnímání, kdy se dál prohloubila ztráta povědomosti o historické, praktické a jazykové evoluční roli
pozemského lidstva. Událost „Babylónského masakru“ byla později zaznamenána v biblickém překladu
jako příběh o „Babylonské věži“, přičemž ono vymazání paměti bylo zakódováno do konceptu o
jazykovém zmatení lidstva. (Informace o postupu agendy atlantské konspirace a Babylónském masakru
zmatení jazyků lze nalézt v knižní sérii Voyagers, svazek 2, druhé vydání z roku 2002).
Po třetím urychlení výkyvu pozemské osy Nižší Země v r. 3,470 př.n.l. skupiny iluminátských předků opět
začaly „znovu vzdělávat“ či spíše indoktrinovat populaci „spících lidí“ na Nižší Zemi. Pomocí „rozvrhu
každoročních setkávání“ pomalu se zrychlujícího atlantského iluminátského kalendáře „falešných jug“ a
rovnodennostní otevírání červí díry do paralelní Země rasy iluminátských předků cyklicky „dozorovali“
svá teritoria „vězeňské planety“ - Nižší Země a periodicky organizovali „mísení“ jejich rodových linií
s amnezickými lidskými zajatci, aby tak systematicky prováděli genetického křížení – hybridizaci - coby
důležitý prvek iluminátského globálního plánu s cílovým záměrem – plně kontrolovat pozemské hvězdné
portály - Síně Amenti. Rasy iluminátských předků a jejich „vyvolená“ iluminátsko-lidská „elita“ všeobecné
lidské populaci spáčů vrátily pouze účelově vybrané části starodávných atlantských znalostí a spícím
lidem se falešně představovali jako „jejich bohové“. Spáčská většinová veřejnost byla učena „řídit se
ročnímu obdobími“, vytvářet „kamenné kalendáře, portálové chrámy a astronomické observatoře“, s
jejichž pomocí mohli „sledovat čas a místa návštěv svých bohů - šéfů“ a během těchto návštěv se s nimi
křížit. Lidští spáči byli dále nuceni provozovat mnoho odporných rituálů korespondujících s teritoriálním
dobýváním pozemské mřížky, vraždy, oběti, perverze, kopulace a posednutí, jejichž prostřednictvím
údajně mohli praktikující lidé „dosáhnout přízně“ falešných bohů, kteří je věznili. Znalosti o pozemských
hvězdných branách – Síních Amenti, paralelní Zemi, o realitách atlantské historie a o původu pozemských
ras, atlantských smrtících vědách a iluminátském globálním plánu byly vždy vyhrazeny pouze elitářským
iluminátským „vyvoleným“. Většina andělských lidských a iluminátsko-lidských ras byla držena v amnézii,
nevědomosti, nevzdělanosti a porobě a tudíž ve snadno manipulovatelné, řiditelné a kontrolovatelné
pozici. Tak to je velmi stručně shrnuta realita „moderní starověké historie“, ze které vznikly naše „známé
historické záznamy“.
Jistým starobylým skupinám vybraným iluminátskými předky, jako Mayové, byly svěřeny větší aspekty
atlantských znalostí, jak lze vidět např. na mayském kalendáři „konce časů“. Tento starobylý kalendář
„prorocky“ znázorňuje „období konce času 2012“ jako dobu, kdy neorganicky synchronizované hvězdné
brány a červí díry časových cyklů falešných jug Nižší a paralelní Země vyvrcholí ve společnou
synchronizaci hvězdných bran Nižší Země, našeho Slunce a paralelní Země a paralelního Slunce, což
způsobí to, že se všechny otevřou a propojí s Alfa-Omega systémem červích děr v galaktickém jádru obou
(naší i paralelní) galaxií Mléčné dráhy. Vytvoření této „mezigalaktické synchronizace (či zarovnání, chceteli) hvězdných bran Alfa-Omega 2012“ byla naplánována proto, aby přivedlo naši sluneční soustavu a
paralelní sluneční soustavu do neorganického Merkaba víru metatronické Hvězdy smrti a splynutí
dimenzí uvnitř Torální časoprostorové trhliny z r. 10,948 př.n.l. s finálním naplněním primárního cíle
iluminátského globálního plánu. Jak rasy iluminátských předků a jejich elitních „vyvolených“ postupovaly
se svým dobýváním pozemských hvězdných bran a „desinformačním převýchovným programem“ lidských
spáčů, rasy GA-MCEO a Strážců Křišťálové řeky rovněž pokračovaly v intervenčních snahách z teritorií
Vyšší Země a dalších oblastí v rámci univerzálního systému svobodných světů.
Projekt „12 ústních legií Krysthl-a“ Strážců byl opět znovu uveden do aktivity, když příslušní jedinci byli
Strážci „probuzeni“ proto, aby vrátili učení desek CDT lidským rasám - „všem lidem“, kteří podpořili
Smaragdovou smlouvu. Po události „Babylónského masakru“ v r. 3,470 př.n.l. pak bylo několik dalších,
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psaných, ale jen částečných překladů desek CDT do několika různých jazyků svěřeno vybraným lidským
kulturám a ty se staly společným základem současných náboženství – pozn. PP.
Historie „lidského válčení a dobývání“ pokračovala a pokračuje do dnešních dnů, kdy jsou skutečné
důvody nepřetržitého válčení a krveprolévání ukryty před všemi, až na několik jedinců z nejvyšších postů
iluminátských vyvolených, kteří pokračují v realizaci zadání svých předků coby řídících šéfů těchto
planetárních událostí. Mezitím se na naší Nižší Zemi, coby „skutečná spirituální a vědecká základna
reality“ rozšířila historická „patlanina“ složená ze starodávných mýtů, podvodů, částečných pravd a
částečných lží, na které však jsou postaveny názory všech našich známých historických kultur i naší
současné civilizace.
Bez ohledu na to, čemu si ohledně reality „co bylo před námi“ individuálně zvolíme věřit či nevěřit, faktem
zůstává, že naše planeta v současnosti čelí Soupeři dlouho plánované finální události – tzv. „Setkání
s iluminátským osudem 2012“, která přímo ovlivní evoluční potenciály všech životních forem na naší Nižší
Zemi. A to je pro nás pro všechny velká výzva – pozn. PP
Současná vize MCEO
Z dosavadního textu se může zdát, že lidstvo bylo těmito utajenými historickými událostmi z let 13,400,
10,948, 3,470 př.n.l. a souvisejících období jakoby obětováno, ale z „vyšší perspektivy“ je vhodné dívat se
na tyto události jako na součást dlouhého cyklu evolučního učení, které andělští lidé a iluminátské síly
sdílely a společně spoluvytvářely. Neztrácejme tedy ze zřetele, že mimo tento „lokální učební cyklus“
existuje i „větší účel“, který prospívá lepší spirituální a biologické evoluci obou rasových linií a mnoha
dalších ras ve vesmíru, které na toto dění jen „přihlížejí“. A částí tohoto „většího účelu“ je i onen smísený
genetický kód „nového společného lidského genu“, coby výsledek společné mutace DNA, který začal svoji
evoluční cestu v diskutovaném období 13,400 př.n.l. A tak, spolu s tím, jak genom andělských lidí utrpěl
postupnou ztrátu své původní povahy „DNA diamantového slunce kódující pozemské Hvězdné brány“,
naopak, různé iluminátsko-lidské genomy se ziskem genů ze struktury „DNA diamantového slunce“ o to
více „polidštily“. A ačkoliv tento „společný gen“ vytvořil zranitelnost a potenciální ztrátu schopnosti
vzestupu pro rasy andělských lidí, představuje na druhé straně rovněž příležitost pro Strážce andělských
lidí, obdarovat iluminátsko-lidské pozemské rasy. Obdržením částí andělských lidských DNA kódů
diamantového slunce tak získaly iluminátsko-lidské rasy dar potenciálního osvobození se od hierarchické
kontroly ze strany jejich iluminátských předků – a tak získaly zpět potenciál pro svoji genetickou bioregeneraci, jejímž prostřednictvím tak mohou znovu získat „dar původního Zdroje“ spočívající v možnosti
navrátit se na cestu věčného životního evolučního vzestupu. Svobodná volba historicky učiněná jak
andělskými lidmi, tak iluminátsko-lidskými rasami – tedy „rasami člověka se společnými geny“ a obzvláště
Svobodná volba, která bude učiněna v podmínkách "Setkání lidstva s iluminátským osudem v r. 2012“
rozhodne o tom, jestli tento „dar svobody“ skutečně dojde svého naplnění i v realitě.
V současnosti, s tím jak se naše planeta blíží svému „Setkání s iluminátským osudem 2012“, však systémy
víry většiny lidské veřejnosti bohužel kolektivně pracují více na dalším zastření jakýchkoliv znalostí
starobylých pravd o vzestupu, než na odhalení nějaké možnosti posílení a rozšíření znalostí o těchto
starobylých spirituálních vědomostech. Nicméně řešením „současného dilematu lidské evoluce“ není
rozsáhle se soustředit na rozluštění jakéhosi „společného místa zrodu falešností a nepravd“, které
prostupují hlavní masové světonázory, ale spíše jím je soustředění se na identifikaci společných „semínek
pravdy“, jejichž prostřednictvím lze falešnosti a klamy překonat. Právě za tímto účelem Strážci GA-MCEO
a Adaši adepti Křišťálové řeky v současnosti vracejí lidské veřejnosti v psané podobě, dálkově přenášené
učení z desek CDT, které bylo lidstvu tak dlouho upíráno. Prostřednictvím tohoto učení je lidstvu
nabídnuta příležitost poznat se a vzpomenout si, protože když by lidstvo poznalo samo sebe, může najít
pravdu, jejímž prostřednictvím se bude moci v období „Setkání se s iluminátským osudem 2012“ konečně
osvobodit. A právě kvůli tomuto svému dávnému a základnímu slibu, podpořit u lidstva potenciál k nabytí
této svobody jsou současné MCEO dálkové přenosy desek CT prezentovány jako Svobodné učení MCEO
(ve smyslu vedoucí k osvobození nikoliv, ve smyslu zdarma – pozn. PP). Protože desky CDT a Maharata texty
představují „společný zdroj“, ze kterého všechna pozemská náboženství původně vzešla, „příslib a
možnost obnovení potenciálu skutečného vzestupu“ a zodpovědnosti lidstva coby Strážců pozemského
templu – systému hvězdných bran – Síní Amenti jsou tak společným evolučním, prvorozeným právem
pozemských ras andělských lidí a dnes již i iluminátsko-lidských ras, které nyní s andělským lidstvem
spolusdílejí nezbytný klíčový andělský lidský genetický kód Diamnatového slunce. Tudíž současné dálkové
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přenosy MCEO desek CDT a z nich odvozené učení Maharata textů tak představují starodávné dědictví
všech náboženství a všech lidí žijících na současné Nižší Zemi, ať již kterýkoliv jednotlivec tuto realitu
uznává či nikoliv.
Ačkoliv se zdůrazňuje „společné semínko pravdy“, jejímž prostřednictvím může být lidstvo sjednoceno,
vize MCEO není vizí „doktríny jednotného světa“ – to je záměrem iluminátského státu a jeho větší agendy „Jednotného celosvětového řádu“ - globální iluminátské nadvlády „vyvolených“ nad pozemským templem
skrze specifické globalistické společenské poměry. Učení MCEO spíše prosazuje vizi „Jednoty skrze
komplementární různosti a doplňování se“, ve které lidé všech světových náboženství přijmou
perspektivu vzájemného respektu a společně poznají jedinečná „semínka čisté pravdy“, která jim všem
byla svěřena do ochrany. S nabytím poznání o „společném zdroji“, ze kterého vzešlo každé „semínko
posvátné pravdy“ a vize „Jednoty skrze komplementární různosti a doplňování se“, tedy nauk, které
obsahuje každá z původních 12 desek CDT, může lidstvo učinit „obrovský skok vpřed“ při vymanění se z
tajné nadvlády a kontroly stávajících globálních iluminátských sil. Iluminátské síly, ve své snaze o
dosažení nadvlády nad pozemským templem a naplnění svého primárního, globálního, cílového plánu
2012, pokračují za oponou, skryti před zraky veřejnosti v tajných manipulacích, které permanentně
"štvou člověka proti člověku“ v marné obraně falešného „konceptu oddělení spirituality od vědy“ – (tedy
na principu rozděl a panuj, když už dřívější zmanipulované náboženské doktríny akceptuje stále menší a
menší počet lidí - pozn. PP).
Pokud by se pochopilo, že většina „následovníků“ všech náboženství a vědeckých paradigmat ve
skutečnosti hledá harmonické, mírové, plnohodnotné znovusjednocení doposud uměle a štvavě
rozdělených světonázorů s oním záhadným zdrojem veškerého stvoření“ – který lidé začali nazývat „bůh,
bohové nebo ne-bůh“ – možná by se také pochopilo, že v rámci všech těchto tradičních nauk je tento
společný cíl inherentně kodifikován a existuje. Po tomto pochopení, se vzájemným respektem, přístupem
k trvale udržitelnému životu v podmínkách „vzájemného neubližování si“ a rostoucí spirituální dospělosti
projevující se v „úctě ke Společnému Zdroji uvnitř všech věcí“ by toto vše mohlo v kolektivní lidské
psýché dát vzniknout nové, skutečně svobodné etapě v lidské evoluci. A za takovýchto evolučních
okolností, lze získat osvobození od bolesti a utrpení, která jsou vytvářena zejména prostřednictvím
konkurenčních „ovládacích her“ iluminátského vědomí, jakož i osvobození se od iluminátského globálního
plánu 2012. Tato „ideální vize uzdravení lidstva“ se pravděpodobně, v nepříznivých podmínkách
ilumináty globálně řízené masové psýché současného pozemského lidstva, nijak brzy nenaplní, ale zůstává
"živá naděje a probíhající probouzení“, které jsou základem, na kterém jsou organizovány „Kristovské
svobodné světy“ a na kterých stojí Svobodné učení MCEO. Strážci z GA-MCEO a Adaši adepti Křišťálové
řeky budou vždy respektovat Svobodnou volbu všech bytostí a to i tehdy, kdy je tento dar použit
velmi scestnými způsoby. Nejsou tu proto, aby „spasili svět“, ani proto aby si „hráli na spasitele“ lidstva
potácejícího se na okraji propasti. Jsou zde jednoduše proto, že to slíbili a dali nám tak příležitost k tomu,
abychom si připomněli „větší pravdy“, zaznamenané na deskách CDT a aby pomohli těm, kteří si zvolí
vynaložit úsilí na znovuobjevením a znovuprobuzením potenciálu skutečného a ryzího transfigurativního
vzestupu, spirituální evoluční schopnosti, která v nás ještě stále, byť neprobuzena, čeká na svoji
příležitost.
Současné přenosy/překlady desek CDT
Současné pozemské drama a Uvítací sídla v roce 6,520 n.l.
Současný nový překlad Maharata textů a přímý překlad desek CDT začal v r. 1997 prostřednictvím
1.mluvčí MCEO - Ashayana Deane. Počátek překladů byl zveřejněn v r. 1999 prostřednictvím vydavatelství
Granite Publishing (později Blue Water Publishing/Wild Flower Press) jako „knihy Voygers“ (svazek 1:
Spící unesení a svazek 2: Tajemství Amenti). Překlad desek CDT byl prováděn 1.mluvčí MCEO a
prezentován na seminářích Svobodných učení MCEO konaných několikrát do roka v letech 2000 až 2009;
tyto překlady stále probíhají. Od prvního vydání knižní série Voyagers v r. 1999 se práce s
interdimenzionální Aliancí Strážců (GA) (přičemž řada dřívějších kontaktů s GA je vyjmenována ve
zmíněných knihách Voyagers) nepřetržitě zintenzivňovaly a rozšiřovaly tak, aby byly následně začleněny
do transdimenzionálních koncilů předků, zejména koncilů Křišťálové řeky Adaši adeptů Aquareion (jedná
se o koncily předků, jichž je GA-MCEO součástí). Koncily Křišťálové řeky Aquareion zahrnují různé
civilizace jak z naší galaxie Mléčné dráhy, tak i z galaxie M31 - Andromédy, přičemž koncily Mashaya-Hana
zastupují civilizace ze sousedního vesmíru zvaného Aquareion; a mnoho dalších koncilů v rámci našeho
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vesmíru/matrixu i mimo něj. Koncily Křišťálové řeky - Adaši adepti jsou koncily našich předků a vedoucí
silou pro všechny kolektivy GA-MCEO – tedy Strážců. (Z těchto skutečností si lze udělat obrázek o tom, že
situace kolem naší Země je pod neskutečným drobnohledem ohromného množství civilizací a světů a tedy že
se zde na Zemi skutečně nejedná o lokální a nepodstatný problém někde na periferii Mléčné dráhy – pozn.
PP).
Současné překlady (počínaje r. 1997) MCEO desek CDT obsahují historické záznamy a související
spirituální vědu učení o „vzestupu“ v našeho „místním“ 15-ti dimenzionálním vesmíru. V důsledku
eskalace událostí současného planetárního dramatu v r. 2007 koncily Křišťálové řeky Adaši adeptů
Aquareion rozšířily kontrakt překladu 1.mluvčí MCEO tak, aby byly zahrnuty překlady dat i z dalších
křišťálových disků známých jako KUmA’-yah Al-humbra, které obsahují rozšířené historické záznamy a
související pokročilou spirituální vědu učení o „vzestupu“ z galaxie M31-Andromeda/Aquinos, která je
součástí našeho 15-ti dimenzionálního vesmíru a taky sousedního 15-ti dimenzionálního vesmíru jménem
Aquareion. Překlady a veřejně dostupné vyučování příslušných aspektů desek CDT i křišťálových disků
KumA’-yah Al-humbra, pokračuje prostřednictvím seminářů Svobodného učení MCEO a bude uveřejněno
v budoucích knihách (2010).
Je nezbytné vědět, že za velmi krátkou dobu bude biologický potenciál transfigurativního vzestupu
a s tím korespondující možnost biologické transmigrace zpět na Vyšší Zemi, pro obecné masy
pozemských ras z Nižší Země, natrvalo ztracen a to v důsledku nových environmentálních
anomálií, ke kterým dojde na Zemi v letech 2012-2013 coby důsledku pokroku v iluminátském
globálním plánu 2012. Bez ohledu na to, co si osobně vybereme ohledně minulosti lidstva nebo
současných evolučních potenciálů myslet, „významné období“, ke kterému byl primární cíl iluminátského
globálního plánu dlouho směřován, se stává, s příchodem pozemského SAC 2000 (otevření pozemských
hvězdných bran – Síní Amenti), skrytou realitou naší přítomnosti. Příznivou okolností pro alternativu
„zabezpečení pokračující evoluce“ současného pozemského lidstva je fakt, že manifestované roviny a
životní realitní pole „Vyšší Země“ dodnes stále existují. Teritoria Vyšší Země se vyvíjela nerušeně, protože
jejich následné formování po r. 13,400 př.n.l., se ubíralo mnohem „pozitivnějším-žádoucnějším“ směrem a
to jako součásti komunity „univerzálních svobodných světů“ – bez iluminátské manipulace a genetických
mutací, které utrpěli jen obyvatelé Nižší Země. Od období „Velkého zasíťování“ v období 13,400 př.n.l.
Strážci MCEO-Křišťálové řeky pokračovali jak v přímých, tak i v dálkových intervencích do teritorií Nižší
Země a mnozí z nich s námi dnes komunikují z různých časoprostorových pozic z teritorií Vyšší Země ale i
dalších intergalaktických míst spadajících do oblastí „Svobodných světů“.
Vyšší Země a galaktická teritoria „Svobodných světů“ jsou mimo dosah iluminátské NET technologie a
existují jako hmatatelné „trojrozměrné fyzické reality“ - verze Země a galaxie Mléčné dráhy, které jsou
stejně skutečné, jako naše vlastní, „NET technologií zasíťovaná či spoutaná“ Nižší Země a další galaktická
teritoria. Vyšší Země a Svobodná teritoria galaxie Mléčná dráha existují „ve stejném prostoru“, jako náš
stávající známý systém, ale jejich manifestace probíhá pod odlišnou „úhlovou rychlostí rotace
primárních energetických částic“ a tím se tyto dva vzájemně propojené realitní systémy stávají vůči
sobě vzájemně neviditelnými. Teritoria Vyšší Země sdílejí společnou minulost s naší „zasíťovanou“ Nižší
Zemí až do r. 13,400 př.n.l.. Po tomto datu se realitní pole Vyšší Země vyvíjelo svobodně, zatímco realitní
pole naší Nižší Země se od těch dob vyvíjí pod neustále rostoucím sevřením iluminátskou manipulací. Od
r. 13,400 př.n.l. zůstaly primární hvězdné brány – planetární temply - průchody vzestupu – Síně Amenti
Vyšší i Nižší Země uzavřeny, ale jsou stále propojené, se stále trvající možností jejich otevření v reakci na
očekávané „Setkání lidstva s iluminátským osudem 2012“. Menší sekundární časoprostorové portály z
Vyšší Země byly periodicky otevírány, zejména za účelem provádění intervencí Strážců během krizových
období na Nižší Zemi. Od počátku stávajícího SAC v r. 2000, zde na Nižší Zemi zasahovali Strážci přímo z
řady míst z teritorií spadajících do „Svobodných světů“ a to jak z galaxie Mléčné dráhy, tak i mimo ni,
včetně teritorií Vyšší Země a odsud obzvláště ti, kteří se nacházejí v (z našeho pohledu) budoucím
časoprostoru“ Vyšší Země, konkrétně v období r. 6,520 n.l.
V těchto souběžně existujících časoprostorových lokalitách - „našeho budoucího času“ na Vyšší Zemi v
roce 6,520 n.l. (tedy měřeno naším letopočtem) se vyvinuly vysoce specializované kultury a životní
prostředí uzdravující civilizační struktury, z jejichž lůna Strážci, „cestováním v čase“ intervenují do
„ponuré“ minulosti i naší současnosti s cílem iniciovat tam/zde vznik „budoucích“ časoprostorových sídel.
Původní kontakt Strážců, jehož prostřednictvím vznikl kontrakt současné 1. mluvčí MCEO – překladatelky
desek CDT, byl zahájen z tzv. Centra pro pokročilé mezidimenzionální komunikace (CAIC). A právě i
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tento CAIC je velmi „fyzickým“ a činorodým komplexem vyššího vzdělávání nacházející se na Vyšší Zemi v
roce 6,520 n.l., v oblasti, která odpovídá časoprostorovým koordinátám současného Kauai na Havaji na
naší Nižší Zemi. Na Vyšší Zemi v roce 6,520 existuje mnoho dalších vysoce vyvinutých institucí, které se
specializují na různé aspekty intervence do ponurých teritorií, mezi které patří i současná Nižší Země.
Teritoria Vyšší Země roku 6,520 n.l. jsou současnému lidstvu „příznivě nakloněnou, nadějí na záchranu“
jejich/naší evoluce na Nižší Zemi. Za tímto účelem byly v těchto časoprostorových teritoriích založeny tzv.
„Transmigrační sídla“ či „Vzestupné kolonie“. Vzestupné kolonie na Vyšší Země v roce 6,520 n.l.,
existují na řadě míst po celé planetě a jsou koncipovány jako místní „Uvítací sídla“ pro bytosti z Nižší
Země (a dalších lokalit galaxie Mléčné dráhy), které dosáhnou na schopnost realizace svého
biologického transfigurativního vzestupu a uschopní se tak k další evoluční etapě svého věčného
života a to prostřednictvím vzestupných technik tzv. Transmigračního „skluzu“ skrze příslušné
vzestupné průchody - brány. Vzestupné kolonie Vyšší Země roku 6,520 n.l. jsou také „příštím
evolučním místem k životu“ pro ty bytosti z Nižší Země, které dosáhnou na vzestup až po své smrti na
Nižší Zemi, kdy v průběhu „přechodu smrtí“ – tzv. Bardó průchodem se jejich Vědomí bude moci
narodit/reinkarnovat do těchto již připravených Vzestupných kolonií na Vyšší Zemi, aby zde pokračovali
na své evoluční cestě věčným životem.
Od doby, kdy došlo k oddělení zasíťovaných teritorií Nižší Země v r. 13,400 př.n.l. bylo teritorium
osamostatnivší se Vyšší Země záměrně chráněno, živeno, vyvíjeno a navrhováno Strážci a koncily
Křišťálové řeky Aquareion tak, aby se připravilo a stalo jedním z „uvítacích sídel či planetárních
vzestupných kolonií“, jejichž prostřednictvím zůstane potenciál vzestupu do věčného života dostupný i
obyvatelům Nižší Země a dalších míst z lokální galaxie Mléčné dráhy. Primární pozemské hvězdné brány
(časoprostorové portály) vzájemně propojující Vyšší Zemi v r. 6,520 n.l. a dnešní Nižší Zemi se v letech
2012 až 2230 otevřou a propojí a potenciálně tak umožní zrealizovat vzestupný průchod prostřednictvím
tzv. Transmigračního skluzu. Na tuto vzestupnou (únikovou – pozn. PP) možnost však mohou
dosáhnout jen ty bytosti z Nižší Země, které probudí a znovu získají svůj vlastní genetický
potenciál nezbytný pro realizaci tohoto biologického, transfigurativního a transmigračního
vzestupného „skluzu“ a to během trvání environmentálních planetárních anomálií, ke kterým na
Nižší Zemi dojde v letech 2012-2013. (Možná už je nám nyní o něco jasnější smysl současných
iluminátských aktivit jako „cosi blokující“ plošná vakcinace stále ještě spícího lidstva – pozn. PP). Pro ty
bytosti, kterým se nepodaří získat zpět tento svůj genetický potenciál v průběhu environmentálních změn
objevivších se v období 2012-2013 n.l., zůstane podmíněně (viz. následující souhrn č.2) dostupná ještě
možnost náhradního vzestupu skrze průchod Vědomí v Bardó období příslušnými portály, ale to pouze
během období 2012 až 2230. Po r. 2230 n.l. se primární hvězdné brány (časoprostorové portály) mezi
Vyšší a Nižší Zemí natrvalo uzavřou a vzestupný průchod z Nižší Země na Vyšší Zemi, tedy evoluční
vzestup, návrat či únik (ať biologické Bytosti či energetického Vědomí) na cestu věčného života již možný
nebude.
Současné učení MCEO se zaměřuje na pomoc lidem žijícím na teritoriu Nižší Země, aby lépe pochopili
masivní mezigalaktické drama, do něhož je jejich planeta lapena, tak, aby tito jedinci mohli činit
inteligentnější a informovanější Svobodné volby ohledně potenciálů svého osobního evolučního osudu a to
dříve, než očekávané environmentální anomálie přicházející v důsledku „Planetárního setkání lidstva se
svým osudem 2012“ učiní tuto volbu za ně. Současné učení MCEO bude progresivně pomáhat jedincům,
kteří si zvolí připravit se na realitu transmigrace prostřednictvím vzestupného průchodu Hvězdnými
branami, jehož prostřednictvím se tak mohou připojit k vyspělým civilizacím věčného života v „budoucím
času“ – v roce 6,520 n.l. v uvítacích sídlech vzestupných kolonií na teritoriu Vyšší Země. Takové přípravy
začnou posílením osobního komunikačního vztahu tzv. „recipročních výměnných kontaktech“ mezi
lidmi žijícími na teritoriích Nižší Země a kteří si přejí transmigrovat a vyškolenými Strážci z Centra
pokročilé mezidimenzionální komunikace Vyšší Země v roce 6,520 n.l. a souvisejícími servisními
organizacemi Strážců.
„Reciproční výměnný kontakt“ jednoduše znamená to, že Strážci budou pomáhat a komunikovat pouze s
těmi lidmi, kteří si tento kontakt přejí a kteří toto přání či tužby demonstrují tím, že jsou ochotni pracovat
s učením MCEO, které Strážci poskytli proto, aby získali schopnost keylontické komunikace a zapojili se do
bio-regeneračního uzdravování, které je biologicky nezbytné pro uskutečnění reálného, biologického,
vzestupného průchod Hvězdnými branami. Strážci budou recipročně vracet či zrcadlit míru snahy a
upřímnosti projevené lidskými zájemci; nemají v úmyslu "hrát si na spasitele“ (pasivních spáčů), ale rádi
pomohou s „vlastní sebezáchranou“ (aktivním zájemcům) před problematickými masovými evolučními
událostmi, kterým bychom se osobně mohli vyhnout, pokud budeme dostatečně kvalifikováni k tomu,
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rozpoznat signifikantní rozdíly - příležitosti. Volba je na nás; záměrem Strážců je zplnomocnit či vybavit
nás potřebnými znalostmi, jejichž prostřednictvím můžeme provést svoji kruciální volbu moudře.
Prostřednictvím pochopení historického a současného původu učení MCEO je nám předkládána příležitost
učinit informovanější Svobodnou volbu v situaci, kdy do našich životů přichází „čas kolektivního
evoluční zúčtování“ celého lidstva a my tak zjišťujeme, že vstupujeme do dlouho očekávaného klíčového
období „Setkání se svým osudem“, na konci roku 2012.
Informace o recipročních výměnných kontaktech, pokročilé bio-regeneraci a přípravách na transmigrační
vzestup lze nalézt v příští knize 1.mluvčí MCEO – A’sha Deane - Život po Zemi: Šeptající Orbové a
probuzení Stříbrného semínka, která by měla vyjít koncem léta roku 2010. Nové informace o „Setkání
lidstva s osudem 2012“, iluminátském globálním plánu, atlantských smrtících vědách a „Misi Strážců
podporujících vzestup skrze Transfigurační skluz“ lze nalézt v následujícím souhrnu č. 2 (když tímto končí
souhrn č.1).
S láskou, světlem a povědomím … a poprášením hvězdným prachem ... A’sha Deane – 1.mluvčí MCEO.
Září 2009

19

