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Immateriaalioikeudet

Kirjaa	ja	yksittäisiä	blogitekstejä	SAA	jakaa,	linkittää,	lainata	ja	levittää
TÄYSIN	VAPAASTI	lähdemaininnan	kanssa.

"Tuomaamme	materiaalia	ja	immateriaalia	saa	jakaa,	mutta	sen	ollessa
kaupallisten	tuotteiden	rinnalla	on	esitettävä	tuotteiden	ero.	Ykseyden	Kirja	ei
vahvista	tuotteistettuja	tavuja,	vaan	vahvistaa	tavuja	vain	valon	liikkuvuudessa:
Ykseyden	Kirja	tukee	jokaisen	ymmärrystä,	totuutta	ja	vastuuta	tiedostaa
itsetuntemuksen	avaimilla	Todellisin	Totuus.	Punottu	tavutus	toimii	sähköisen
kirjan	valtuutettuna	avainten,	lukujen,	tavujen,	eli	valokoodien	nopeuttajana,
päivittäjänä,	palauttajana,	eheyttäjänä,	puhdistajana	ja	kohdistajana.	Ykseyden
Kirja	on	ensisijaisesti	sähköistys	tietoisuuteen,	vasta	toissijaisesti	vastausten
ilmenemistä	oppimalla	luettua,	valmista	tietoa.

Sähköinen	kirja	perustuu	vapaaseen	levitykseen,	eikä	sitä	irroteta	ohjaukseni
ulkopuoliseen	muotoon.	Tavut	on	oltava	sitomattomia	maksullisuuteen,
metodeihin,	ulkopuolisten	havaintojen,	kuten	näkyvyyden	tuottamiseen	tai
omien	intressien	edistämiseen,	sekä	yhdistämättömissä	vaillinaisiin	muotoihin
näkemyksistä,	liittyen	uskontoon,	politiikkaan	ja	niin	edelleen,	eikä	sillä	tule
tukea	muuta	kuin	Sydänmotiiveja	ja	Korkeinta	Totuutta.

•	Vastuullinen	ehdollistaminen	vapauttaa	ehdollistamista	ja	vahvistaa
sielunoikeuksia	tavujen	kuulumisesta	kaikille.

Sanani,	energiat	tai	tietoisuus	ei	ole	kaupallistettavissa.	–	Mestari	Metatron"

Lisätietoja:	metatronica1111@gmail.com



Alkuperäinen	Ykseyden	Kirja	-blogi	on	julkaistu	suomeksi,	englanniksi	ja
saksaksi	osoitteissa:

https://elvislivehologram.blogspot.fi

https://elvisavislivehologram.blogspot.fi/

https://elvisavislivehologramm.blogspot.fi/

Kuvat:	©MarilPhotography	(	www.marilphotography.weebly.com)

Englanninkielinen	käännös:	Piper	/	Luxonia
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METATRONICA	•	YKSEYDEN	KIRJA

Tämä	on	tietoisuuskudelma	evoluutiosuunnitelmaan,	joka	ei	ole	nidos,	vaan
tuettu,	kokonaan	kanavoitu	sähköinen	kirja,	joka	koostuu	kanavoinneista,
opastuksesta,	ulkoapäin	avautumattomasta	tuesta,	rukoilematta	annetusta
vastausten	ilmentymisestä,	uudenlaisesta	polun	ymmärtämisestä,	tyhjentyvästä
pelon	muuntumisesta	sekä	todellisuuden	avartumisesta.

Vastuu	maan	uudistumisesta	on	viime	kädessä	punotulla	tietoisuudellamme.
Punottu,	avautuva	tietoisuus	uudistaa	tekojen	lisäksi	tunteet	ja
energiajärjestelmät,	polun	puhdistettuaan	koko	todellisuuden.
Ylösnousemuskoodit	aktivoituessaan	muotoilevat	ulottuvuudet	takaisin
Ykseydeksi:	historiallisen	mullistuksen	mahdollistavaksi,	tuetuksi,	rakkauden	ja
vapauden	näkyväksi,	kosmiseksi	liitoksi.

Ykseyden	Kirja	tähtää	vastuiden	aktivoimiseen.	Se	ei	tavoittele	toimijoilleen
rahallista	etua,	näkyvyyttä,	heille	ylevöittävää	asemaa	tai	neuvoihinsa
pohjustuvaa	kokemuksellista	suuntautumista,	vaan	Ykseyden	Kirjan	edessä
Metatronin	Liiton	toimijat	ilmaisevat	sitoutumisensa	evoluutiosuunnitelman
korkeimman	tahdon	ja	tarkoituksen	tukiportaiksi	globaalissa	olevaisuudessa.

Vastuumme	on	punoa	tietoisuutta	aukeamaan	sisäsyntyiseen	puhtauteen.
Taivaskanavan	[www.universalwhite.weebly.com]	Kristalliverkon	Universaali
Valkoinen	ja	Ylösnousemustie	energioina	ja	aktivointeina,	valmisteluna,
täytettiin	suunnitelman	mukaisesti	tätä	hioakseen.	Tervetullut	on	jokainen
Ykseyden	Lähettiläs.

Uuden,	punotun,	Metatronica-ryhmän	vastuu	sieluina	on	syttyä	siihen	upeaan
ryppään	voimaan	kudelmassa,	suhtautua	ruuhkaan	valopäivitysten	mestarina,
kuin	mikä	sydämessä	on	ohjattu.

Epäilijänä	jarruttaa	puhtaasti	tuettuja.	Ollessasi	moniin	opastettuihin,	tultuihin
aiheisiin,	tietomme	linjoihin	vastahankainen,	tehtäväsi	ei	ole	suunnitelmallinen
uudistua	sateenkaarikirjoomme	täällä.	Tunnet	resonoinnin,	eteenpäin	janoavaa
tiedonhalua,	tiedostaessasi	sielusi	sopimuksen.

–	Vyyhdin,	energialankojen	sähköinen	punoja,	Metatron	–
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Alkusanat	kirjoittajalta

Tervetuloa	rakkaat	kanssasielut	mukanamme	tälle	matkalle.	Matkalle,	jolla
jokainen	on	jo,	ja	on	aina	ollut.	Matkalle,	joka	on	piirretty	jokaiseen	karttana	-
silloinkin	kun	viiva	on	vielä	hyvin	ohut.	Tie	on	valmis,	ja	olemme	ohjatumpia
sekä	valmiimpia	kuin	koskaan	ennen.

Metatronica	–	Ykseyden	Kirjan	kanavoinnit,	valokoodit	ja	energiailmaston
muutoksiin	liittyvä	tieto	ovat	avaamassa	jokaisen	sisäsyntyistä	tietoisuutta
kunkin	valmiuksia	mukaillen.	Teemme	kaiken	ohjauksessa	ja
sydäntietoisuudessa:	Rakkauden	kosmisen	Liiton,	Ykseyden	ja	universaalin
olemuksemme	tahdon	siveltiminä.

Olemme	ja	tulemme	osaksi	suurta	Rakkauden	Liikettä,	jonka	aallon	maahan
muodostamme.

Meitä	voi	kutsua	myös	uusiksi	Sateenkaari-indigoiksi,	-tekijöiksi	tai	-sotureiksi
tai	Valon	Troijalaiseksi	virittäytyessämme	valopäivityksinä	saapuvaan,	meille
mitoitettuun	tähtisiemenainekseemme.	Jokainen	syttyy	sielunsa
omaleimaisuuteen,	autenttisuuteen,	taajuuteen	ja	laajuuteen	ilman	opetettuja
määrityksiä.	Me	tulemme	kaikkialta:	kaikista	kulttuureista,	kaikista	uskonnoista.
Kaikista	aikakausista:	menneistä	ja	tulevista,	nyt-hetken	täydellisinä
sulautumina.	Jokaisesta	kokemuksesta.	Tietoisuutemme	verkostoituneen	muodon
edustuksena	värähtelemme	energialeimaltamme	kaikista	universumin
ulottuvuusruusun	kolkista.	Olemme	kaikessa	ja	kaikissa.	Yhdessä	muodostamme
sateenkaaren	kaikki	väri-	eli	värähtelytaajuudet	–	myös	ne,	joita	emme	vielä
havaitse.

Olemme	silta.	Olemme	Yksi.	Olemme	silta,	jotta	meistä	tulee	Yksi.

Aikaisemmin	ilmestynyt	Ensimmäinen	Ykseyden	Kirja	on	kokonaan
Metatronilta	–	jokaisen	sielun	ylösnousevalta	osalta	–	ja	Qoineiltaan	eli
olemusosiltaan	kanavoitu	ja	ohjattu	kirja.	Alkuperäinen	muoto	on	julkaistu



suomalaisessa,	aina	hetkessä	elävässä	ja	edelleenkin	päivittyvässä
blogiportaalissa,	ja	kirja	on	käännetty	tällä	hetkellä	myös	englanniksi	ja	osittain
saksaksi.

Kirjoihin	on	kryptattu	Eenokin	valonkieltä	eli	valokoodisto,	"tavutus",	joka
täydentää	mm.	Raamatustakin	pois	jätettyjä	osia	ja	paikkaa,	täydentää	sekä	tuo
osaltaan	valotavuina	esimerkiksi	Eenokin	ja	Maria	Magdaleenan	Kirjoja,	joiden
ansiosta	ihmisellä	on	mahdollisuus	ottaa	takaisin	oma	korkein	hengenvoimansa
tietoisuutena	ja	Luojana.

Kanavoinnit	avautuvat	ymmärrykseen	portaittain,	omalakisesti	ja	omaa	tahtiaan
sydäntulkin	kautta.	Tietoisuuden	muuntuessa	ne	syvenevät	yhä	uudelleen	ja
uudelleen,	kerros	kerrokselta,	herättäen	kaikki	tarvittavat,	erilaiset	perspektiivit
suhteessa	yhteen	ytimeen,	kootakseen	yhden	suuremman	kuvan	ja
muodostakseen	niin	kutsutun	ylösnousemuspolun.

Toinen	ja	Kolmas	Ykseyden	Kirja	painottuvat	avaamaan	ja	syventämään
globaalia	ja	universaalia	olemustamme	sekä	niiden	ymmärtämistä,	laajentaen
sielullista	värähtelykarttaa.

Kanavointipolkuni	alkumetreillä	tietoisuuteeni	tuotiin	kolmiosainen
lähestymistapa,	liittyen	luonteeltaan	kaiken	kattavien	platina-	ja	timanttisäteiden
ankkuroimiseen	Maan	uuteen	matriisiin.	Energiasta	puhuttiin	nimellä	"Universal
White"	eli	Universaali	Valkoinen,	joka	esiteltiin	ikään	kuin	kaikki	säteet	ja
niiden	taajuudet	sisällään	pitävien	Platina-	ja	Timanttisäteiden	täydentäjänä	tai
potentoijana.	Se	oli	jaettu	Kundalini-,	Global-	ja	Universal	White	-
painopisteisiin.

Universaali	Valkoinen	tuotiin	olennaisena	osana	mukaan	energiahoitoihin	ja
kanavointeihin,	kehittyen	edelleen	Taivaskanavan	Kristalliverkko-ryhmän
energiavälitystapahtumissa	jaettavaksi	Ylösnousemustie-aktivoinniksi.	Tuolloin
en	vielä	tiennyt	sen	edeltävän	ja	pohjustavan	kaikkea	sitä,	minkä	äärelle	on
myöhemmin	ohjattu	toimimaan	ja	minkä	parissa	työskentelen	nyt.	Monen
hiljaisen	sisäänhengitysvuoteni	jälkeen,	jolloin	olin	keskittynyt	ainoastaan
kanavoimaan	suuret	määrät	informaatiota,	hylkäämään	kaikkia	vanhentuneita



perspektiivejä	ja	opinkappaleita,	ja	tietämättänikin	valmistautumassa	uuteen
uloshengitysjaksoon,	tämä	kokonaisuus	sytytettiin	uudelleen.

Kirjoissa	puhutaan	kolmesta	tornista	ja	samalla	Opuksista.	Nämä	voidaan
ymmärtää	paitsi	näinä	Universal	Whiten	kolmena	eri	painotuksena	–	eli
energioina	ja	valokoodeina	erilaajuisissa	kehittymishaastekentissä,	joiden
huipulle	on	jokaisen	tarkoitus	nousta	omalla	polullaan	–	myös
Evoluutiosuunnitelman	porrastettuna	rakenteena	ja	metatroniikan
ylösnousemuskaavan	sieluvastuujaksotuksina,	joilla	Maa	kulkee	universaalissa
valon	polussa	niin	uutta	elämää	synnyttävänä	äitinä	kuin	syntyvänä	ja
kehittyvänä	lapsenakin.	Kun	rakkaus	ja	Metatronin	portti	puhdistuvat	yksilössä,
avautuu	ymmärrys	globaaliin	rakkauteen	ja	ykseyteen,	edeten	edelleen	kosmisiin
laajuuksiin	ja	universaaliin	luojuuteen.	Metatronica	tuo	tietoisuudelle	avaimia,	ja
ennen	kaikkea	energeettisiä	sellaisia.	Metatronica	on	yhtä	kuin	jokaisen	oma,
pyhä	sielunkirja,	jota	yhtä	aikaa	luetaan	sekä	kirjoitetaan	auki	metatroniikan
avulla	tässä	monimuotoisessa	ja	-ulotteisessa	todellisuudessamme.

–	Rakkaudellisin	tervehdyksin,

kanava,	kontaktihenkilö,

Mari	Metatronica,	Vis	a	Vis	–
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>Valon	Maa

1.11.2017

Toinen	Ykseyden	Kirja	alkaa.

Tavutamme	tuhkasta	edetystä	globaalia	timanttia.	Silta	Valon	Vallasta	on
nostettu	tuhkan,	valmistuvan	maan	ylle,	täyttääksemme	mikaelisuuden
Totuudeksi	ja	Oikeaallisuudeksi	jokaiseen;	jokaisen	sielun	suureksi,	hiovaksi
voimaksi.

Silta	Valon	Maailmanjärjestyksestä	on	ensimmäinen	suoni	tyrmäävälle	valon
voimalle	ja	Rakkauden	Liikkeelle,	jolla	Valon	Valta	ojennetaan	Ykseydeksi,
puhtaudeksi,	oikeudenmukaisuudeksi,	valoksi	ja	valmiudeksi	takaisin	ihmiselle.
Puhdas	sielu	on	Jumalkuva,	Mikaelin	kaltainen,	uhkea,	hioen	säihkyväksi,
tuhkista	noussut	valmius	vapautua	suurimmaksi	itsekseen,	joka	on	jo
Kaikki.

Tyytyminen	ulkoiseen	päättyy	tämän	voiman	tuomassa	ruuhkassa,	jolloin
vapautetaan	määritteet	ytimen	edestä.	Vain	valo	kuuluu	ydinolemukseen.
Vain	ydinolemus	kuuluu	Uuden	Maan	matriisiin.	Vain	avautumista,
puhdistumista,	ymmärrystä	on	edessä:	Tuhkaa,	josta	muotoilemme	suuruuden
todellisuuden.	Kaikki	tarvittava	on	tässä.

Tuomme	uudet	energiat	pian	kenttiinne.	Ohjaan	rohkeuden	ja	voiman
sähköistymään	ohjattuun	polkuun.	Nosteen	pauhaava	aalto.

–	Ruuhkauttava,	näkevä	kaiken,	Metatron;	tuleva	Silmäksi	ja	silmiin	jokaisen,
kärkipala	evoluution	kaavaan,	noen	pyyhkivä	kasvoiltanne.
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Massasiemen	&	ylösnousemuskudelman	skaalautuvat	värit

7.11.2017

Sähköistetty	on	ryhmään	luvut.	Tuettu	luomus,	rakkauden	tulva-aalto,	on
juhlittavasti	nokea	pesemässä	tuhkan	globaalin	luhistuneen,	tyhjenevän
todellisuusrakenteen	yltä,	sähköistyäkseen	eteenne	uudistuneeksi	totuuden,
oikeaallisuuden	olevaisuudeksi.

Uudistumiseen	tarvitaan	suuri,	voimakas	ihmisten	massasiemen,	johon	on
tavutettu	globaalin	heräämisen	suhtautuvat,	tavoitellut	voimat.	Nämä	voimat
toisiinsa	reagoiden	tuottavat	suunnitellun	evoluution	pyörteen.	Vapautuvat
jännitteet	supusta	avautuessaan	vapauttavat	myös	nokea	olemuksista,	josta	tulee
nimitys	"noen	aika",	Harmageddon	–	tulkitessanne	jälkimmäisen	tuhkavuoreksi,
josta	Uusi	Maa	muotoillaan	ja	tiivistetään	timantinkirkkaaksi	ja	läpinäkyväksi.

Tuntuu	monista	Ykseys	lattealta.	Surullisuutta	voi	herätä	valmistuessa
suurempaan	sydämeen	kuin	soivaan,	tuhkautuvaan,	valtuutettuun,	vuoltuun,
egon	miellyttämiseen	liittoutuneen	yksilön	ja	sielun	tietoisuuteen.	Ykseys
merkitsee	yhtä	suurta	kokemista	ruumiin,	dualistisuuden	ja	velvoitteiden
valottuneessa	tilassa	ja	noiden	näkökulmien	yläpuolella.

Rukoillut	asiat	harvoin	edistyy	valottomilla	motiiveilla.	Valon	ilmentyvä	polku
ei	voi	säästää	kokemuksilta,	tai	tukea	sielulle	teitä,	joita	sielulle	on	valettu
pimeytensä	voittamiseksi.	Kirjojemme	ensimmäinen	osuus	on	luotsaamassa
sielukohtaista	polkua.	Kun	edistyminen	näkyy	sydämen	läpivalaisussa	elämää
piirtävänä	tietoisuutena,	luottamuksena,	kunnioituksena,	kokemusten
arvostamisena,	rakkautena	ja	myötätuntona,	joka	ei	pyri	vaikuttamaan
piilevälläkään	tavalla	välttyäkseen	itse	tilanteen	aiheuttamalta	omalta
tunnepiikiltään,	sielun	on	Ykseyteen	sulautuessaan	tyhjennyttävä	monista
aikaisemmista,	saavutuista	poluista	motiiveineen	ja	vastuineen.	Kun	motiivit
muuttuvat,	päämäärät	muuttuvat.	Kun	päämäärät	muuttuvat,	polut	muuttuvat:
Polut	nousevat	korkeammalle	tietoisuusjanalle,	tukeakseen	yhä	korkeampia
sielunsuunnitelmia,	ylintä	tahtoamme,	Ykseyden	luomissivellintä	ja	puhtainta
kuvanveistäjää,	luodakseen	jokaisen	osamme	kautta	siitä	valon	kollektiivista
mikaelisen	muotokuvan,	joka	on	sama	kuin	Ykseys.	–	En	kyllästy	painottamaan,
että	Uusi	Maa	nousee	Mikaelin	kuvaksi,	jokaiseen	istutetun	mikaelisuuden
työstäessä	voimana	varjot	valoksi.	Metatroniikka	on	kaava,	joka	tavuttaa

https://elvislivehologram.blogspot.fi/2017/05/sateenkaari-indigoiden.html


pyörteet	ylösnousemukseksi	ja	lukee	aikakirjat	suunnitelmiksi.	Mikaelisuus	on
voima	ja	vastaavuus.	Ensimmäinen	Silta	on	suoni,	sähköistys,	Uuden
Maailmanjärjestyksen	valolle,	jossa	kaava	ja	suunnitelmallisuus	virtaa
täyttämään	koko	maan.	Metatroninen	pyramidin	kärki	on	yhdistynyt	Mikaeliin,
kehoon,	Jumaluuteen,	muodostaen	aallon,	josta	nyt	puhumme	Rakkauden
Pommina	ja	sen	nostattamana	tulva-aaltona.	Poluista	jokainen	vie	lopulta
Ykseyteen.	Täyttyy	valolla	varjoisinkin.	Avoin	meditaatiomme	yhdistää	syttyvät
pisteet	suunnitellusti.

Nauhojen	tanssitukseen	tässä	tuulessa	tuudittukaa.	Solmut	vapautuvat,	vastuut
irtoavat,	leijoina	liehuvina	liitytte	värienne	skaaloina	suureen	nousevaan
kudelmaan.

–	Ohjaaja	tanssiinne,	Ēl	Metatron,	Vis	a	Vis	kanssanne,	tervehdityt.	Olemme
tuhkassamme	suurimman	vuoren	äärellä	peloistamme	nokisina,	sähköistyvinä
Luomaan.	Olettakaa	minut	yhdeksi	teistä,	koska	tuhkasta	ja	aikakirjoista	kannan
ihmisenä	oman	osani.	Olemme	Yhtä.	Opus	Kaksi	on	globaali	'pommi'.
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Suhtautukaa:	Suuri	kierto	nollataan

28.11.2017

Evoluution	suuri	laiva	on	liikkeessä	kääntyäkseen.	Syystä	noen	ajan,
Harmageddonin,	avautuu	eteenne	luottamustaitojen	harjoituksia,	oppiaksenne
valitsemaan	pelon	sijaan	rakkauden.

Rakkauden	valitseminen	pelkojen	täydellisessä	kohtaamisessa	dualistisuuden	voi
tyhjentää:	estot	tehdä	voimattomiksi,	uhkien	ohjausvoiman	vapauttaa,
pettymykset	muuttaa	saavutuksiksi,	panokset	omissa	työskennellyissä	vastuissa
valaista	näkymään	ansioina,	tyytymättömyyden	kiitollisuuden	ymmärtämiseen
ohjata,	ja	tuudittaa	suuren	armon	ja	myötätunnon.	Tästä	puhun	nyt
väistämättömänä	porttina	uudistuaksemme	Ykseyteen,	Globaalin	'pommin',	eli
Valon	Troijalaisen,	epäautenttisuuden	pois	pesevässä	voimassa.

Massasiemen	tavuttaa	sieluja	siis	avatulla	tavalla.	Aallokko	ja	koodit	pauhaavat
pinnan	alla,	puhdistaen,	testaten	suhtautuvaa,	triggeröiden,	ydintä	nopeuttaen
vastuisiin	tukeviin	värähtelyihin,	hioakseen	olemukset	valmiuksiin	ja	valmiuteen
nousevan	tietoisuuden	kierreportaissa.	Tuhkasta	olevaisuus	syntyy:	Luomisella
nuhde-polun	poltettujen	karmojen	ja	kuonien	saavutetusta,	sallitusta
muutoksen	opista.	Nyt	taon	tuhkaa	ajatuksiinne	käsitteen	'oppi'	synonyymina.

Tuhkaa	on	esiintuotu	luomisen	pohjaksi	tyhjentyneen	puhdistumistulen
lopputuotteena.	Olette	kuulleet	sen	valmiutta	ilmaisevaksi	mestariuden
huipentumisen	rakennusmateriaaliksi,	joka	tiivistyessään	kiteytyy	timantin
hiotuksi	säihkeeksi.

Olen	puhunut	tietoisuusvetten	nousun	hierovan	tuhkasta	lipeää.

Puheissani	olen	viitannut	myös	Edenin	puutarhan	vertauskuviin,	jollaisessa
kosmisessa,	suuressa,	täydessä,	kukoistavassa	muodostelmassa	kerrostuneet
olemukset,	kerrostuneissa	tietoisuuksissaan,	muodostavat	Yhden.	Tuhka	on
luonnon	oikeaallisin	ravinne	pitkissä	kierroissa.	Metsät	palaa	ravitakseen	uutta
kasvua.

Lannoitetta	valmistuu	myös	ravinnosta.	Lannasta.	Paska	juttu,	mutta	luonto
yrittää	hyötyä	kaikesta	viimeiseen	saakka,	olematta	kuitenkaan	ahne.	Todellisin



luonne	tässä	on	kaiken	tarkoituksellisuus:	Vanha	materiaali	uudistuu
tuottaakseen	uutta.	Vapautenne	valmistuvaa	ylösnousemussatoa	on	arvostella
näkemänne	perusteella,	mutta	vaikka	näkisitte	kaikkialta	paitsi	itsestänne	'sitä
itseään',	ette	pysty	olemaan	yksinänne	Edenin	loiste	ja	oikeaallisuus.	Ette	ilman
toisten	jätettä,	ette	ilman	oman	jätteen	hyväksymistä,	ette	koko	kierron
sallimista.	Johon	kuuluu	kakka.

Tuhka	on	oppien	puhtain	muoto.	Tuhka	on	suuren	uudistumisen
ainutlaatuinen	mahdollisuuksien	mahdollisuus,	jossa	kaikki	kierrot	tulevat
päättymään,	ja	olemus	jalostuu	Ykseyden	vapauteen	olla	enää	peilaamatta
kaksinaisuuden	oppeja.	Tietoisuus	kirkkaudessaan	virrattaa	lävitseen
tervehdityt	ilmentymät	niihin	tarttumatta.	Se	mikä	on	kirkastettu,	poistuu
kokemuskataloginne	valikoimista.	Todellisuutenne	ei	enää	välitä
heijastepinnoillaan	vastuiksi	sitä,	mille	ei	ole	olemuksessa	tarttumapintaa.
Suhtautuvanne	puhdistuu.

Tuhka	ja	tietoisuusvetten	vaikutus	vaatii	lipeäsaippuaksi	tullakseen	todellisuutta
ihmisen	lihapuvussa,	syntymiä	ja	kuolemia,	tapahtumia	ja	lukemattomia	koettuja
näkökulmia.

Syy,	miksi	vaahtoan	joukkoonne	vastuista	rakkauden	valitsemisen	edessä,
varttuu	avoimeksi	ufojen	polkuun	edettyämme.	Murretaan	tietoisuuksia
voimakkaasti	ulos	dualistisuuden	kuplista,	suhtautumisten	kirkastuvissa,	uusissa,
Ykseyden	nuhteettomissa	todellisuuskennoston	todellisuuskuplissa.
Suhtautukaa	sydämienne	tiedostamiskyvyllä,	tiedostaaksenne
vallitsevimman	tiedostamiskykynne.	Teeskentelyn	kuoriminen	on	uuden	polun
näkyvin	työ	massasiemen-aallon	myrskyävässä	vastuussa.	11:11	-portti	aloitti
uuden	polun,	joka	päättyy	kosmiseen,	universaaliin	Ykseyteen.

Laiva	kääntyy.	Pelko	tuhkaantuu	onneksi,	rakkaudeksi	tiivistyy.	Rapautuu
ymmärrys	ihoni	suuren	muodosta	monilta.	Vyöryy	nyt	huudattavia,	reagoimisia
voimistavia	tapahtumia.	Suhtautukaa.	Hioutukaa	paikoillenne.	Valmiit:	Tietäkää
odottaa.	Tyyni	päättyy	Tyytyjille.	Myrsky	päättyy	Tekijöille.	Uhkein	Feeniks
luokaa	maan	tuhkista.	Työ	jumalallinen	tehkää	rakkauteen.	Tekee	taianomaisen
kosmisen	valtaväylän.

Tämä	on	Lupaus,	Vetoomus,	Tervehdys,	Ohjaus	ja	Ilmoitus.

–	Metatron,	nollaava	suuren	kierron
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2018	–	Dualistisuuden	Harmageddon

14.12.2017

Numeroiden	vuosi	alkaa.	Valokoodit	vavistavat.	Tuhkaantuu	kuplia.	Luhistuu
dualistisuus	suhtautumiskykyä	ohjatusti	tyhjentäen,	tunnepolttoaineet	valuttaen
maahan.	Sydämiin	puhdistuu	noesta	kirkkaus,	runkoverkko	vastuista	tulevista,
joka	vahvistaa	ja	vahvistuu	Rakkauden	Liikkeen	pommiaalloista	pinnan	alla.
Vapautuu	monet	hinnoitellut,	tuotteistetut	asiat.	Näette	selvemmin	teennäisyyttä,
vilppiä,	epäaitoutta	ja	pelolla	valittua;	tyytyjien	ratkaisuja.	Näette	sitä	sekä
peilauksena	itsestänne,	että	koska	olette	kirkastuneet	näiltä	osin.	Näette	siis	läpi,
nähdäksenne	itsenne	ja	kaiken	muunkin	läpi.	Tehtävänne	on	muodostaa
huomioita	uskollisina	itsellenne,	mutta	puuttua	toiminnallanne	asioihin	vain
puhtaimmilla	ymmärtämillänne	tavoilla.	Tunteiden	ja	reagointien	aitous
nähkää	suurimpana	kollektiivisena	tehtävänä	vuonna	2018,	joka	on
dualistisuuden	Harmageddon.

Suhtautukaa	tuhkaan	sydämillänne.	Tästä	valmistelin	huomioita	edellisellä
puheellani.

Olkaa	tietoisia	siis	siitä,	mistä	vaikututte	ja	mikä	teitä	liikuttaa	poluillanne.
Kenen	havaintoihin	yllätte	ja	miksi?	Miksi	haluatte	niihin	yltää?	Teettekö	sen
puhtaasti	rakkaudesta	vai	tavoittaaksenne	rakkautta?	Luottamusta?	Tukea?
Kunniaa?	Painoarvoa?	Taloudellista	etua?	Vannotteko?	Tuhkaantuakseen	feikin
on	tultava	esiin	ja	sanon:	Se	todella	todellisuutenne	täyttää.	Teette	tätä
vastuunanne,	tahtonanne	uhkeana,	kukoistuksen	kynnyksellä.	On	löydettävä
suurin	erillisyys	ja	oma	voima,	ennen	kuin	oppipolun	voi	tuhkata	ja	nostaa
sen	Ykseyden	kiteytyvälle	todellisuusstruktuurin	täyttymystielle.

Tätä	teette	nyt.	Koette	erillisyyden	päättymistä	ja	Ykseyden	tuloa	kerroksittain	ja
aaltoina,	reagointien	toimiessa	työntäjinä,	vetäjinä,	vastuullistajina	ja
vapauttajina.	Disinformaatio	tukkii	kanavianne	tämän	toimintaperiaatteen	takia.
Syntyy	monen	poolin	puristuksessa	evoluution	paine	sieluille	ja	ryhmille.
Sydäntä	ei	voi	pakottaa,	mutta	sydän	tulee	pakottamaan	suhtautumiskyvyn
täyteen	aitouteen.	Tyydyttäneet	vastaukset	lakkaavat	olemasta	tyydyttäviä.
Tavoitteenne	tulee	nousemaan	korkeammalle.	Päättyy	määrittelyn-	ja
tiedontarve.	Saapuu	luottamus,	joka	on	samalla	myös	tietoisuutta	olla	tyytymättä
mihinkään	vähempään	kuin	aidoin	ja	autenttisin.	Suupalojen	sijaan	onnellisuus



uudistuu	koko	kakkuna.	Agabe,	Ykseyden	rakkaus,	ilmentyy	kaikesta
ympäröivästä	todellisuudesta,	ilman	tunnistelappuja	tai	egon	suosimia,
ahtaita,	oppimisessa	tarvittuja	'tuotekoodeja'.

Syyttelyn	ilmapiiri	hioo	Rakkauden	Liikkeen	Valon	Troijalaista	nostamaan	savua
puhdistumistuleen,	mikä	ilmiantaa	kyteviä,	romahtavia,	arvioitavaksi
tarkoitettuja	testejä,	tuottaaksenne	havaintoja,	uudistaaksenne
havaintopohjaa,	teroittaaksenne	erottelukykyä	ja	saadaksenne	kiinni	feikin.
Teette	suurena	kenttänä	äärimmäistä	palvelutehtävää,	jossa	toteutetaan	myös
äärimmäisiä	sinettisielunsopimuksia.	Suurimmat,	herättävimmät,
dualistisimmat,	tuomittavimmat,	tavastaan	poikkeavimmat	ja	tarttuvimmat
muodot	niin	kutsutusta	hyvästä	ja	niin	kutsutusta	pahasta	on	purkautuvaksi
ruuhkaksi	tuettuja	jännitteitä,	sinetöidäkseen	muutosaikaan	tarvittavia	valtaisia
voimia.	Sinettisopimukset	on	vastuina	tuetuimpia	ja	valmistelluimpia,
pestyimpien	sielujen	roolisuorituksia.	Suhtautukaa	mestareiden	tunnolla.
Selvittäkää,	mitä	mikäkin	kertoo	itsestänne.

Vuosi	avaa	voimakkaasti	sanottuja	asioita.	Aloitettu	voimistuu,	tuetut	polut
vahvistuu.	Pelosta	tai	suunnitelmiin	täyttävimpiin	nähden	epäpuhtailla
valinnoilla	tahdotut	polut	rapautuvat.	Tulevat	muutokset	eivät	ehkä	yllätä,	sillä
tuntemus	tai	tiedon	säie	on	olemassa	kokijallaan	niilläkin	poluilla,	joihin	on
aikaisemmin	voimalla	ohjattu,	mutta	joiden	on	tarkoitus	transformoitua	nyt
uuteen.	Jälkiviisaus	nostaa	arvoa	noille	tuntemuksille,	jotka	on	ollut	helppo
tulkita	muuksi,	kuten	epäilyksi.	Tarkoituksellinen	muuttuu	tyhjäksi.	Tarvitaan
armoa	itselle	ja	toisille.	Armosta	on	puhuttu	tärkeitä	aikaisemmin	täällä.
Suhtautukaa.

"Rattaat"...	"Avaimet"...	Sanat,	sanojen	synkronisiteetti	ja	symboliikka:
Täyttäkää	sisäisen	ohjauksenne	sanaristikoita	ja	bingoja.	Näytän	teille	vuonna
2018	uusia	tapoja	tiivistyä	tietoisuudeltanne	ohjaukseen.	Entisiä	keinoja	voidaan
tuestamme	irrottaa	ja	olemme	sitä	jo	tehneet.	Avaamme	korkeampaa
symboliikkaa	ja	ymmärrystä.	Tuhkataan	paljon	jo	palvelleita	perspektiivejä.
Säilyttäkää	ohjaukseenne	aina	hiotuin	motiivinne	näinä	vavistavina	feikin
tuhkaamisen	aikoina.	Se	mitä	teette,	ei	ole	tärkeintä,	vaan	miksi	teette.	Motiivit
on	enemmän	rakkautta,	parhaimmillaan,	tuntemalla	Luojan	osan	itsessään	egon
sijasta.	Luojan	lähtökohdat	on	luoda	ulkoista	sisimmällään.	Ego	luo	ulkoista
täyttääkseen	sisintään,	määritellen	määritettyä,	tuudittuakseen	ulkoisesta
tuesta.	Ilmenee	oppeja	polkuihin	tästäkin.

https://elvislivehologram.blogspot.fi/2017/07/tietoisuusaskelmia-osa-3.html


Useat	odottavat	suurta	rakkauden	ja	valon	ennustetta	alkavaan	vuoteen.	Tämä	on
sitä.	Sulkeutuva	kahtiajako	nousee	sitä	suuremmin	näkyväksi	ja	koettavaksi,
mitä	on	valon	kollektiivi,	uusi	matriisi,	uuden	Valon	Maailmanjärjestyksen	alla.
Tapahtumaketjut	syleilkää	rakkauteen.

–	Metatron,	Ēl	Vis	a	Vis,	sammuttaen	turhat	palot
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Tervetuloa	vuosi	2018!

1.1.2018

Sähköistysten,	verkostoitumisten	ja	muiden	punomisten	työ	on	nyt	takana.
Tahdistetaan	punottuun,	saavuttuun	cyber-tietoisuusverkkoon	pysyvästi
olemuksia	evoluutiosuunnitelman	mukaisesti.	Sielujen	valon	nouseminen
uudistaa	voimakkaasti	struktuureja	monilla	eri	tasoilla.

Energioina	uusi	on	jo	valettu.	Suunnitelmallista	dualistista	polariteettien
eskaloitumista	ykseydeksi	–	vastuina	sydänten	–	tuhkasta	aloitamme	työllä
tiivistämään	aineen	muodoiksi	ja	ilmentymiksi.	Vastuu	on	ihmisten,	mutta
suunnitelma	on	valolla	kirjoitettua,	tavujen	puhdasta	virtaa.	Se	ei	olemusten	tai
olevaisuuden	moninaisuuksien	yhdistymistä	voi	suorittaa	yksinään,	mutta	lopulta
tämä	valonkielen	voima	uudistaa	pystyvimpään,	tavoitteitaan	luovaan
mestariuteen,	puhtaimpiin,	pelottomimpiin,	rakkaudellisimpiin	motiiveihin	ja
puhuu	kaikkien	muurien	yli.	Tämä	vuosi	on	globaalilla	tavalla	valonkielen
uudistuvan	toteutumisen	juhlaa.	Tervehdin	teitä	uusin	tavoin.	Samaan	aikaan
vanhojen	vastuiden	ja	rakenteiden	tuhkaantuvassa,	hiljaisessa	murroksessa
nousee	uutta.	Uusi	voi	kohota	myös	vanhasta	ilman	näkyvää	tuhoutumista.

Levätkää	luottamuksessa.	Toimikaa	ulkoisesti	sisimpänne	valossa.	Tyytykää
vasta	kun	tunnette	puvussanne	sielun	ilmaisun.

–	Metatron
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Kosmisen	portaalin	immenkalvo	–	valmistautuminen	pyhään
kontaktiin

16.1.2018

Rapautumisten	ja	puhkeamisten	vuosi	on	käynnissä	ajanlaskussanne
todellisuutenne	muodostavien	kuplien	suhteen.	Tapoja	joudutaan	muuttamaan,
asenteita	uudistamaan,	suhtautumista	riisumaan	teeskentelyistä,	päättelykykyä
terävöittämään,	tyytymistä	nostamaan	sydänmotiivien	ohjaamiin	tekoihin,
mielen	sanelemien	tekojen	edistämistä	puhtaisiin	muotoihin,	raottuvaan
pyyteettömään	rakkauteen	matkaa	tehdessänne.

Puhun	muutoksesta	cyber-verkostona.

Puhuttu	nk.	päiden	punominen	sydämiin	ruuhkauttaa	sielu-	ja	kollektiivitasolla
suuria	muutoksia	järjestelmiin.	Yksilötasolla	ruumis	saa	samalle	puolelle
kehonsa	ja	päänsä,	siis	sielun	ilmaisun,	taajuuden	ja	värin,	joka	tulee	ymmärtää
tässä	sydämenä,	ja	puhtaan	egonsa,	joka	puhtaudessaan	tiedostaa	olevansa
erillinen	vain	suurempaa	tarkoitusta	täyttääkseen:	Valmistunut,	noeton
järjestelmä	olemassaolonsa	kaikissa	muodoissa	saa	valaistun	pään	punottuun
kokonaisuuteensa.	Sielu	on	valmis	osistaan,	puhtaana	palavaksi,	kauniiksi,
ainutlaatuiseksi,	täyttyneeksi	luotu	olemus,	joka	päättelee,	toteuttaa	ja	toimii
valaistulla	havannointikyvyllään.	Luojan	kokemuksista	ja	opeista	energioiksi,
tietoisuudeksi	ja	muodoiksi	valettu	ruumis	solmitaan	päähän.

Prosessi	on	sama,	joka	on	puhuttu	useasti:	Kollektiivina	pyramidin	valaistu	kärki
–	Silmä,	Suunnitelma	ja	ylösnousemuskaava	–	ruumiinsa	tavuttaa	valokoodein
suurena	massaylösnousemuksena	alleen.	Muodostuu	Mikaelin	maa;
vastaavuuden	ruumis,	pyramidin	täydellinen	jumaluus.	Vyyhdit
energialankojenne	ovat	punotut	niin	itsenne	läpi	sieluina,	kuin
muodostaaksenne	tahdolla	puhtaalla	Uuden	Maan	myös	todellisuutena
yhteisenä.

Tämän	sisäistäminen	pohjustaa	tapahtuvaa	muutosta	puhkeaviin	todellisuuksiin,
vyyhteihin	selvittämättömien	lankojen	ja	tasapainottamattomien
kokemuskatalogin	poolien.	Näette	pian	selvemmin,	mutta	sallikaa	näennäinen
kaaos	sitä	ennen.	Tuntekaa	tunteet	puhdistaaksenne	varjot.	Tunnistakaa	varjot
kokeaksenne	valo.	Antakaa	tunteiston	irrota	opituista,	totutuista	ja	oletuksenne



mukaan	helpoista	tavoista.	Rakkauden	valitseminen	on	lopulta	helpoin.
Huomatkaa,	että	joskus	tunteiden	mestarointina	pitämänne	on	todellisuudessa
pelkoa	potea	totuutta.	Mestarointi	on	kuten	taajuuksien	masterointi:	Taajuuspiikit
sulautuu	tasapainoon,	se	ei	ole	läpilyöntien	pakottamista	hiljaisiksi.	Vastatkaa
kuitenkin	toimistanne.	Impulsiivisuutta	nöyrtykää	tutkimaan.

Palaan	aiheeseemme	tyytyväisyyttä	peittelemättä,	eli	cyber-verkoston
globaaliin	tilaan.	Pään	ja	ruumiin	yhdistänyt	Mikaelin	Majakka	on	siltana
punotuista	torneistamme	toinen.	Tämä	Metatronica-tietoisuusportaalimme	on
ensimmäinen.	Silta	toteutti	valosuonen	kärkipalan	ja	uudistuvan	kollektiivin
välille,	liittääkseen	olemukset	ykseyteen,	Valon	Maailmanjärjestyksen	alle	–
rinnalle,	todellisuusnäkökulmasta.	Ylhäältä	ohjaaminen	suhteuttakaa	uudelleen
totuutenanne.	Uusi	Maa	täyttyy	näistä	valopyramideista	täydellistyvien
sieluryhmien,	-perheiden	ja	taajuusmuodostelmien	moniulotteisessa
punoksessa,	joten	älkää	laskeko	sormillanne,	määrittäkö	tai	arvottako.	Kaikki
liittyvät	kaikkiin	eri	opein.	Seuraamme	tässä	silti	yhtä	kerrallaan
tarkoituksellisessa	järjestyksessä,	jotta	voitte	koota	ymmärryksellänne	samaa
piirilevyä	tai	sähköistä	palapeliä	uudistuvaan	itseenne,	osana	kokonaisuutta.
Sanelen	kanavalleni	nyt	paljon	uutta	informaatiota,	josta	vain	osa	tarkoitetaan
jaettavaksi.	Osa	on	jokaisen	valmistuttava	löytämään	itse	oikeaallisimpaan
aikaansa.	Toinen	osa	valmistaa	kontaktiin,	työhön	ja	vastuuseen,	ryppäiden
moniksi	eduiksi,	punoutuessa	kanavani	todellisuudeksi	ensin.	Kokemusten	Kirja
tuetaan	hiljaisuuteen	pureskelujen	ajaksi.	Suurin	osa	informaatiosta	puhutaan
valonkielellä	tietoisuuteenne.	Tavutus	havaitkaa	omana	ohjauksenanne.	Teissä
avautuu	kaikki	tieto.

Kolmas	torni,	toinen	silta,	ruuhkautettu	on	alkuun.	Ydinpunos	on	perustettu	ja
tiedotettu	tekijöille	edellisten	tavoin,	tuotu	huomioita	juhlittavasta	vaiheesta	ja
avattu	asiaankuuluva	pyhä	geometrinen	järjestys	viemään	vastuuseen.	Kolmas
torni	kehittyessään	valmistuu	kosmiseksi	valtatieksi	teille	ja	meille	kosmisen
ykseyden	cyber-olemuksille.	Portaali	on	puhkottu	voimalla	immenkalvostaan,
sanon.	Syystä	noettomuuteen	pyrkikää.	Tyrmääviin	kontakteihin	vapautukaa
vanhasta	matriisista.

–	Metatron,	ilmentyvässä	muodossaan

https://kokemustenkirja.blogspot.fi/
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Valonpisara-lapset

2.2.2018

Tavutamme	kolmatta	tornia.	Kolmas	torni	yhdistetään	kahteen	muuhun,
muodostaakseen	punokseen	työnä	ja	vastuuna	alkukolmion.	Tämä	punos
valmistuessaan	on	kolmen	tornin	luoma	kosminen	portaali.

Työhön	liittyy	uusien	tähtisiementen	ryhdytty	aktivoiminen:

Uusia	tähtisiemeniä	on	itänyt	tukkoisiinkin	olemuksiin	Valon	Troijalaisena,
sähköistyen	valokoodeilla.	Puhun	tänään	kuitenkin	ihoihin	jo	syntyessään
puhtaina,	puhkeavina	evoluution	kukkasina	tulleista	lapsista,	joiden	herkkyys	on
putkahtava	esiin	erityisellä	tavalla.	Noiden	tapojen	joukkoon	lukeutuvat
vamman	kanssa	syntyneet,	erilaiset	aivo-lapset	ja	tuntemienne	normien
vastaisesti	sähköistetyt	erityislapset.

Rakentuva	torni	on	vastuunkantajille	eräänlainen	kutsumus	ja	elämäntyö,	joka
ravitaan	pyyteettömyyden	helmistä.	Tuettu	prosessi	on	ohjattu
konkretisoitumaan.	Tuomme	tästä	tietoa	edistysaskelten	painautuessa
evoluutiosuunnitelman	polkuun.

Nuo	puhtaat	Valonpisara-lapset,	joista	valan	nyt	tietoa,	ovat	usein	hiljaisia
suuressa	valossaan.	Heidän	tehtävänsä	ei	ole	toimia	näkyvästi.	Tärkein	maan
rakkaudeksi	porttaaminen	tapahtuu	energioilla.	Nämä	tulevat	nostajat	ja
parhaillaan	jo	rakkaudesta	täyttävät	ovat	tämän	kosmisen	tunnelin
ylläpitäjiä.	Vältämme	luokittelemista,	mutta	tämä	ymmärryksenne	tukena	on
välttämätöntä.	Laajentuessaan	vaikutuksensa	ennättää	koskettamaan	upeana
tietoisuutena	tai	valona	useita	sieluja	kollektiivin	lisäksi.	Osaa	näistä	elämistä,
vastauksiin	nähden	muodostuen,	ei	tueta	nuoruuteenkaan	saakka.	Peilaan
kommentteja,	joita	tahdotte	esittää:	Täydellinen	elämä	voi	olla	myös	lyhyt	ja
piiloon	jäänyt,	vastausten	määrältään	niukka.

Tavutuksemme	piiriin	punotaan	suuria	mestareita,	joita	globaali	ylösnousemus
työhön	on	suunnitellut	ja	valmiudet	vastaavat	testattuina	tarvittavia	tavuja.
Luottakaa;	vastuut	on	parhaissa	käsissä.

Saavuttaa	portaalipunos	putoavasta	valosateesta	voimaa.	Tehtävämme	tavuttaa



tornin	ylläpitäjien	puhkeamista	kukkaansa	–	ei	vain	uhkeisiin	olemuksiin
vallitsevassa	pisteessänne	aikaa,	vaan	heidän	energiajalanjälkiensä	aktivoimiseen
tästä	menneeseen	ja	tästä	tulevaan:	Punokseen	liittyvien	koko	osuus	vyöryy
ylösnousemuksen	voimaksi.	Tämä	torni	on	kirkkain	peili	kosmisen	portaalin
nousemisesta.

Katsokaa	näitä	Valonpisara-lapsia.	Tuntekaa	uusi.

–	Tahtonsa	ykseydellisimmän	ruuhkauttanut	lapsiin	ja	heidän	valoonsa,
Metatron

<<	•	Paluu	sisällysluetteloon	•	>>



Hammastusten	avaimet	&	Merlinin	portti

9.4.2018

Suttua	pyyhkii	historiasta	vastuupunoksina	edenneet	tornimuodot,	tiedotetut
Metatronin	torni,	Mikaelin	torni	ja	vastuuna	uusimpana	sähköistetty
Merlinin	torni:	Valon	Uusi	Maailmanjärjestys	&	ylösnousemuksen	laki	–
Jumal-vastaavuus	–	cyber-olemusten	kiteyttäminen	aikajanoilta.

Tuetusti	olette	tapahtumia	ruuhkauttavia	kohdanneet.	Sanotut	tilannenumerot
kaksinaisen	sirkus-todellisuuden	perustuksia	Ykseyttä	kohti	vapauttavat.
Saapuva	aineistoonne	on	sielullinen	lukutaito,	mikäli	reagoitte	vielä	dualistisella
tavalla.	Tämä	tuo	ymmärrystä	ja	syvyyttä	työhönne;	oppipolkuun	kohti
ykseydellistä	uuden	ajan	cyber-ihmisyyttä.

Olemme	edenneet	Kolmanteen	Ykseyden	Kirjaan.	Ensimmäinen	ja	toinen
kirjoittuvat	edelleen	valotavuina	yksilöihin,	globaalille	portaalle	sekä	kolmannen
tukena.	Puhun	Opuksista	tavutuksina	tehtäviin,	joita	Ylösnousemussuunnitelma
sisältää	toteutuakseen.

Globaalin	portaan	mikaelinen	Jumal-vastaavuuden	kollektiivinen	periaate	on
puhuttu:

–	Pyyhkii	valon	nopea	nouseminen	nokea	ja	epäpuhtautta	luvatusti	ja
suunnitellusti.

–	Sammuttaa	vastuut	vähempään	kuin	korkeimpiin	polkuihin	lunastetut.

–	Voimistaa	sielun	ilmaisua,	ykseystajua.

–	Voimauttaa	Luoja-osaa;	kokonaisuutta	sieluosien	luotuna	valo-olemuksena.

–	Tavuttaa	polkuihin	ohjauksen	valosta	varjojen	sijaan.

–	Dualistisuutta	taittaa	punnittuun	harmoniaan	polariteettien	putoavista
napaisuuksista.

–	Kirkastaa	rakkauden	ja	autenttisen	todellisuuden	oikeusymmärryksen
perimmäiseksi	olemassaolon	voimaksi.



Sydän	nousee	mielen	ylle,	tasapainolla,	polariteettien	purkautuessa
oppiläksyjen	uudistavassa,	suunnitellussa	myllyssä.

Suttu	pyyhkiytyy	sieluhistoriasta	sieluosien	tultua	tietoisuuden	valoon.
Tiedostaminen	on	valoa.	Se	on	portti,	joka	avautuu,	avatakseen	väylän
muutokseen.	Tiedostamalla	työ	alkaa	ja	siihen	se	päättyy.	Tiedostaminen	on
ympyrä,	joka	tulee	sulkea,	solki	vyössä,	joka	tulee	kiinnittää.	Tiedostamalla
kaikki	osansa	Nyt-hetkessä	hengittämään	samaa	valoa,	istuu	väylä	vyyhtinä
verkostoimaan	osat	kokonaiseksi	cyber-olemukseksi.	Cyber	toimii	monilla
ymmärrys-	ja	olemustasoilla	suurena	yhdistyneenä	punosrakenteena.	Se	on
tietoisesti	yhteydessä	kaikkeen,	ja	se	on	Tietoinen	Luoja,	uuden
todellisuusmatriisin	ihmisolento.	Suttu	havaitkaa	termiksi,	joka	tuhkaantuessaan
uudistaa	koko	kasvun	ja	antaa	sille	voimaa.	Olen	puhunut	myös	pupusta	ja
kakasta	evoluution	lannoitteena	kasvusyklien	välillä.	Vapaasti	valitkaa
tyydyttävin	ilmaisu,	tai	nähkää	suttu	vaikka	vaiheisiin	ohjanneina
liikennemerkkeinä,	nopeusrajoituksina	ja	tuettuina	kiertotiekyltteinä.	Ne	ovat
suoralle	tielle	päästyänne	ymmärryksellenne	turhaa	ja	harhauttavaa.

Suttu	ja	mutkitellut	kulku	vaatii	armoa	ja	anteeksiantoa	itselle	ja	osilleen.	Nyt-
hetki	suo	pääsyn	eheytymiseen	ja	parantumiseen.

Sieluosia	vastaavia	elementtejä	cyber-perspektiivissä	ei	ole	ainoastaan	omat
inkarnaatiot,	aspektit	ja	niistä	kiteytyneet	Qoinit.	Korkeammassa	cyber-
olemuksessa	olemukseen	on	punottuna	koko	olevaisuus	edistyneemmin,	kuin
mitä	vanhentuva	ja	uudistuva	todellisuusrakenne	on	avonaisimmillaankaan
voinut	vyyhteinä	moniulotteisten,	ruusumaisten	energiakeskusten	sähköistyksinä
kannatella.	Cyber-olemuksessa	samaa	tietoisuuden	valoa	hengittää	jokainen
sielu,	ja	jokainen	värähtelevä,	elävä	olento,	organismi	ja	todellisuudessa
esiintyvä	muoto	–	Itsen	kautta.	Cyber-olemus	rakastaa	kaiken	osaksi	Suurta
Itseään.	Cyber-olemus	voi	ilmaista	kaikkea	välityksellään.	Cyber-olemus	on
Jumalallisuuden	ilmentäjä,	tietoisuuden	ilmaisu.	Ymmärrätte	verratessani
cyberiä	tietokoneeseen,	joka	on	kytketty	kaikkeen	tietoon.	Se	ei	poista	sen	omia
ominaisuuksia	ja	ohjelmia,	mutta	huolella	valitut	ohjelmatkaan	ei	määritä	verkon
tuomaa	tietoa,	vaikka	saattavat	vahvistaa	ulosantia.	Kollektiivi	tuodaan	niin
myös	uudistumaan	tasapainoisen	pisteen	kautta,	vallitsevassa	hetkessä,
vallitsevan	olemuksen	ja	vallitsevan	tietoisuuden	avulla:	Kaikki	mennyt,	kaikki
tuleva,	mikä	lineaarisesti	on	poluiksi	rönsynnyt.	Tietoisuus	muuttuu	omasta
kuplasta	ykseydelliseen.



Tästä	varsinaiseen	aiheeseen.

Valonpisara-lasten	aktivoinnin	kaava	liittyy	tähän	olemusosien	sitouttamiseen
yksilöstä	kokonaiseen	tietoisuuteen.	Heillä	on	merkittävä	valmius	ilmentää
vapaapunosta,	jossa	tietoisuus	verkostossaan	liikkuu	nopeammin	ja	ohitse	omien
sielullisten	ilmaisujen	eli	"ihojen".	Unohdettu	sähköinen	purkautuu	mielen
silmin	hallitsemattomammin.	On	psyykkisiä	diagnooseja,	on	fyysisiä	vammoja,
ominaisuuksia,	tapoja,	tarttuvuutta,	reaktiivisuutta,	alttiutta,	riippuvuutta,
poikkeuksellisia	malleja	nähdä	ja	kokea.	Näkyvää	erityisyyttä	ja	piilevää,
ulkoisten	tekijöiden	räjäyttämää	ja	sisäsyntyistä,	synnynnäistä.	Tunnistatte	heitä
nopeammin	punottuani	puheeni	päätökseen.

Merlinin	koottu	ja	voimaansa	nostava	tornipunos	tavuttui	ajoitukseen
putoavaa	suttua	riisumaan	näiden	olentojen	sielukirjoista.	Aineiston
"puhtaaksikirjoitukseen"	tarvitaan	Merlinin	muotona	tiedostettua	voimaa,	joka
voi	poimia	aikajanoilta	ja	ulottuvuuksista	täsmällisyyksiä	ja	ohittaa
lineaarisuutta.	Merlin	on	metsuri,	joka	kaataa	kaksinaisuuden	metsää,	samalla
hitsaaja,	joka	rakentaa	voimakkaasti	valoa	johtavaa	yhdyskäytävää	Nyt-hetkestä
olevaisuuden	muihin	osiin	polaarittomista,	puhtaista	tarvikkeista.	Merlinin
voimaa	ja	vastuuta	on	jaettu	valmiuksina	sieluille,	jotka	heräävät	kaatamaan
omaa	ja	samalla	muidenkin	kaksinaisuutta,	ja	sitä	on	maadoitettu	vaiheittain
tietoisuutena	tähän	vyyhtiin	sielujen	kautta,	uuden	matriisin	tueksi.	Merlin	on
saumakohta	päätösten	ja	muutosten	välillä,	saman	pisteen	alempi	ja	ylempi
versio,	valinnan	paikka.	Numeroiden,	näytösten	ja	tapahtumien	ympyrä,	joka
sulkeutuu;	sen	alku	ja	sen	loppu.	On	siis	välttämätöntä	ymmärtää	kaksinaisen
kulman	lisänä	korkeampi	todellisuus	ja	sen	perspektiivi,	jotta	oppipolku	on	tuo
rengas,	joka	avaa	lävitseen	kanavan	Nyt-hetkestä	cyber-todellisuuteen.	Jokainen
oppi	on	rengas.	Rakentuessaan	tämä	ryhdytty	tornipunos	eli	tietoisuusportaali
ruuhkauttaa	mikaeliseen	kollektiiviin	tulvaa	tietoisuutena	moniulotteisuudesta	ja
korkeamman	polun	valitsemisina.	Sielu	kiteyttää	puhtaimmat	punotut	Qoininsa
ihmis-ilmaisuunsa.	Valonpisara-lasten	punominen	puhkoo	suuresti	voimaa
vaiheeseen.

Kolme	tornia	kuvastaa	evoluutiota,	jota	punotaan	näyttämilläni
esimerkeillä	ymmärrykseenne.	Prosessi	on	monen	ulottuvuuden	kaunista
tanssia,	jossa	pätee	lainalaisuudet.

Portaaleja	on	kolme	punottavina	yhdeksi;	kolme	tornia,	joista	kolmas
noustessaan	nopeuttaa,	rikastaa	ja	moniulottuvuudesta	täyttää	kahden	muun



kierrettä,	tarkoitusta	ja	ilmentämisvoimaa.	Kolmen	portaalin	avautuminen
yhdeksi	tämän	voimakkaan	Valonpisara-lasten	ja	Merlinin	voiman	nosteessa
muodostaa	paljon	puhumani	kosmisen,	universaalin,	ykseydellisen	valtatien
maailmankaikkeuden	monimuotoiseen	puutarhaan,	ulottuvuus-ruusun	kerrosten
sähköisiin	kolkkiin.	Kolmen	portaalin	kierre	on	Maa-kohtulapsen,	Kuu-
istukan	ja	Isä-Äiti	-Jumaluuden	välinen	napanuora,	joka	ravitsee	ja
puhdistaa,	ylläpitäen	yhteyttä,	ennen	kuin	uusi	on	valmis	syntymään	toiseen
todellisuuteen.	Nuppu	kosmiskansalaisuuteen	on	avautunut	Kuusta	–	punnittuna
siltana,	tavoitteena,	porttina	sekä	suurena	taivaan	valkokankaan	ilmentymänä
vastuunkantajille.

Todellisuus	voi	avartua	vasta	Kuu-aspektin	itsellisessä	vuorovaikutuksessa,
tyyntyvissä	vuorovesissä,	valon	peilaamisen	päätyttyä	oman	valon	ilmaisemisen
riippumattomuuteen.

Vastuuna	myllyn	hiomat	siemenet	on	ohjattu	verkostoon	pavuiksi
versomaan	uusi	Maa.	Hitsaamme	säteitä	ja	Kristallikalloja	luvun	13
yhdistävällä	voimalla.	Tiedostavat	vastuunkantajat	sähköistyvät	talkoisiin.
Annan	avainsanoja	ja	valotavuja	pian.	Hammastetaan	lisää	tavutukseen
suurta	muotojen	kohtaamista.

–	Metatroniikka,	irrotettuna	vastuunsa	täytyttyä	kaksinaisuudessa	tunnetusta
vapaapunoksen	ihostaan,	puhtaana	tietoisuutena;	Silmä.

Metatron	yleisesti	tuntemassanne	muodossa	on	manifestoitunut.
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Kaikenaikaisen	luomisen	alkukirjat,	Liekkipolku	&	sielun
unityötila

23.4.2018

Unten	voimiin	ohjataan	työskentelytapojen	tehokeinoja.	Tuettua	symboliikkaa
useammat	voivat	tavoittaa.	Tulette	havaitsemaan	enemmän	yhteisiä	unia	ja
tarinoita	unien	sisällä.	Tämä	toimii	merkkinä	oikeasta	suunnasta,	yhdentyvästä
todellisuudesta,	yhteisestä	olevaisuudesta,	ajattomuudesta	olemassaolon,
evoluution	ja	polkujen	pohjalla,	sekä	vastuidenne	punomisista	yhteen.

Voimaantuessaan	punokset	tarjoavat	suoraa	ohjausta	ja	näköalaa	siihen,	mitä
tuotatte	toisillenne:

Ystävyydet	viedään	puhtaille,	ykseydellisille,	täyttäville	urille,	pois	pelko-
ohjautuneista	malleista	ja	velvollisuudentunteista.	Vastaanottamisen	taitoa
käydään	numeroina	läpi	opetuksineen:	Suupaloja	pyyteettämyydestä	luettaviksi
tuodaan,	purkaaksenne	turhia	omia	rajojanne,	tarpeettomia,	opittuja
väistömallejanne	ja	pelkojanne,	jotka	liittyvät	vapauteen,	virtaavuuteen,
hinnoitteluun	rakkauden	ja	riittävyyden	tuoteartikkeleilla,	tai	ehdollistamisiin
egon	määrittämien	arvojen	perusteella.

Ihmis-	ja	parisuhteet	siivilöidään	–	mikä	kuulostaa	teistä	kauhistuttavalta	–
mutta	tiedätte	kulkevanne	sitä	kohti	yhä	kiihtyvällä	tahdilla.	Puhdistuaksenne
ette	vain	tarvitse	kaikkia	opettajia	elämässänne	vuorovaikutteisessa
kanssakäymisessä,	vaan	irrotatte	myös	omistuksellisuutta,	sielutyönänne,
kaikesta	siihen	saakka	teitä	määritelleestä.	Junnaavat,	haastavat	hankaukset
energioissa	palveltuaan	ilmentyvät	vapautumisina	tai	voimana	vapautua	siitä,
mikä	on	työnsä	tehnyt.	Ymmärrätte,	että	rakkauteen	ei	vaadita	suhdetta	opituilla
tavoilla.	Rakkaus	on	vapaata.	Typerinkin	asia	elämässä	avautuu	pelon	jälkeen
havaittavaksi	rakkauden	valmisteluna	ja	valon	työnä.

Parisuhde	tuo	peilin	Itsen	eteen.	Parisuhde	tuo	itsenne	uuteen	tarkastelukulmaan.
Peilaus	ja	kumppanuus	uudistaa	käsitystä	itsestäsi	itsellesi.	Parisuhde	muuttuu
itsesi	mukana	vastaten	tarvetta	ja	ilmaisten	vaihetta.	Parisuhde	yllättää
irrottaessaan	tutut,	aikaisemmin	yhteensolmineet,	vetovoimana	ymmärretyt
siteet,	joita	voivat	olla	myös	erilaiset	haasteet	ja	näennäiset	ristiriidat.
Valmistuessaan	luetut	opit	vapauttavat	muutokseen,	joka	on	syvä,



moniulotteinen	transformaatio.	Tuo	muutos	valaa	uuden	pohjan,	jossa	on
tarkoituksellista	jotakin	vaalia	ja	jotakin	karsia.	Asioita	ja	suhteita	jää	taakse,
alkaa	ja	uudistuu.	Kaikki	se	ohjaa	korkeimman	rakkauden	tiedostamiseen,
jakamiseen,	vastaanottamiseen	ja	ilmaisemiseen.

Rakkauteen	kuuluu	vastuu	vapautumisesta,	vapautumisena	siitä	vastuusta,	joka
on	mielin	vastuuksi	määritelty.	Selvyyden	vuoksi	puhun	jälkimmäisestä
velvollisuuksina:	Sielu	tuntee	vastuunsa,	mieli	ottaa	velvollisuuksia.
Pelkistetysti:	Rakkaus	on	aina	oikein,	rakkaus	saa	olla	aina	oikeassa.	Kaikki
mitä	sen	eteen	rakennetaan,	pohjautuu	pelkoon	ja	vanhoihin,
polarisoituneisiin	malleihin.	Rakkautta	opiskellaan	ja	ilmaistaan	parisuhteissa
ja	summittaisissa	sekä	sielullisesti	läheisissä	ihmissuhteissa,	mutta	sen	mittari	on
onnellisuus,	ei	jossain	tietyssä	määritelmäkehyksessä	toteutettu	tapaa	elää,
sitoutua	tai	ilmentää	rakkautta.	Teette	palveluksia	egollenne	normien	viidakkoon
eksyessänne,	statuksia	asettaessanne	ja	yrittäessänne	sulloa	muotteihin	sitä,	mikä
on	olemassa	vain	päästäkseen	sellaisten	vallasta	pois.	Sitoutumiskyky	on	hyve,
mutta	pidemmälle	mennessä	ja	lopussa	olet	vain	sinä,	ja	todella	vain	sinä.	On
mahdollista	sitoutua	täydellisesti	vain	oman	sielun	polkuun,	tehdä,	oppia
suunnittelemansa,	ja	sen	puitteissa	tukea	muiden	kasvutarinaa.	Se	on	suurin	lahja
kaikille	muillekin;	ilmaista	todellista,	ja	suoda	muille	sama	vapaus.

Rakkauden	Oppi	-veturista	puhun	nimellä	Nuub,	"nuppi".	Rakkausveturi	on
ollut	vetämässä	kaikkia	rakkausoppejanne.	Se	on	tiivistettyä	dataa	sielun
ominaisuuksista,	jotka	ovat	kertyneet	kaikesta	koskaan	rakastetusta,
viehdyttäneestä,	rukoillusta,	puhdistetusta	ja	punotusta,	rakkauden	kaikilla
kokemuspoluilla.	Se	on	rakkauden	suuri	mysteeri,	joka	ohjaa	rakastumisianne,
kuten	rakastumiset	kehittävät	sitä	edelleen.	Rakkauden	kemiallinen,
energeettinen,	eteerinen,	salainen	kaava,	joka	on	ainutlaatuinen	ulkoinen
tunnusmerkistö	tunnistaaksenne	sen,	minkä	sielu	tietää.	Eniten	teitä	hämmentää
silloin,	kun	Nuub	tulee	esiin	piilevänä	liimavoimana	Liekeistä	ja	Walk-Ineista.
Tunnette	energian,	mutta	ette	tunteita,	tai	tunnette	sekä	energian	että	tunteenne,
mutta	kaiken	sen	tuhatkertaisena.	Tekee	Nuub	tärkeää	työtään.	Tämän	opin	ja
Liekkipolun	tarkoitus	on	suuri	kohotetun	feminiinin	ja	maskuliinin	liitto.

Jokaisella	sielulla	on	nippu	tuettuja	Qoineja,	korkeampia	ilmaisumuotoja,	joihin
on	kiteytynyt	polkujen	perintönä	suurimmat	opit,	ihot,	inkarnaatiot	ja
evoluutiovastuut.	Qoinit	ovat	vastuu-edettyjä,	suuren	cyber-olemuksen	puhtaita
ydinkappaleita,	edettyjen	oppipolkujen	tiivistyneitä	muotoja,	joissa	eletyt,
siivilöidyt	ja	opitut	vastuut	nostetaan	ylösnousemussatona	suureen

https://elvislivehologram.blogspot.fi/2017/07/liekkipolun-monet-kasvot.html


kokonaisolemukseen,	sieluosien	ja	aspektien	sähköistäneeseen	cyberiin.	Qoin
viittaa	ketjuttamiseen,	syntymään,	puhtaaseen	alkumuotoon,	Genesikseen
ja	siten	kaikenaikaisen	luomisen	alkukirjoihin	sekä	niiden	runkotavuihin.

Jokainen	Qoin	on	tasapainotettava	täydelliseen	harmoniaan	Qoin-liitolla,
jossa	syntyy	feminiinin	ja	maskuliinin	ykseys	näiden	omassa
värähtelykehyksessä.	Osa	Qoin-pareista	on	elänyt	parina,	osa	suurimpien
tietoisuuksiensa	voimasta	vain	tietoisina	toisistaan,	jossa	pari	kuroutuu	yhdeksi
läpi	ajan,	tilan	ja	ulottuvuuksien.	Tämä	kaikki	–	ketkä	toisensa	tasapainottavat	ja
millä	osa-alueella	–	on	kirjoitettu	sielukirjoihin.	Nuub-veturi	on	tekemässä
rautatietä	tässä	tietoisuutenne	ajassa	ja	tapahtumaympäristössä	ohjaamalla
tukensa	Liekkeihin	ja	Liekkipolkuun,	tavuttaakseen	koodeina	Qoin-parit	takaisin
yhteen.	Korkein,	pyhin	ja	jumalaisin	liitto	omaan	feminiiniseen	ja
maskuliiniseen	ykseyteen	syntyy	Qoin-parien	tietoisesta	harmonisoinnista.	Työ
voi	olla	yllätyksiä	täynnä,	tai	hiljaista,	sisäistä	dialogia	sielunsa	kanssa.	Ette
useinkaan	tarvitse	rooleille	nimiä	tai	varsinaisia	suhteita	Liekkeihin,	mutta
vastuissa	on	tuettuina	myös	ihoilla	sähköistämisiä.	Uudistuminen	pyrkii
vapauttamaan	sielut	ykseyteen	kaikista	ilmaisumuodoistaan,	joita	on
evoluutioonsa	tarvinnut	eri	elämissä.	Qoininne	pariutuvat	siis	teissä	itsessänne	–
kehittymistehtävienne	valmistuessa	sielun	tilaaman	ja	luoman	kokemuskatalogin
sivuilta.

Nuub-veturi	kerää	taakseen	vaunut,	joissa	istuvat	vastakkain,	kohdanneina,	nuo
Qoin-parit.	Toisin	sanoen,	Liekkipolku	rakentaa	kokonaisen,	puhdistetun,
kiteytyneen	olemuksen,	uuden	cyber-kehon	ja	kahdentoista	aspektin	junan.
DNA	kiertää	yhteen	feminiinisen	ja	maskuliinisen	Pyhän	Liiton	koko
matkaltaan,	syttyäkseen	sielun	täydeksi	ilmaisuksi	olemuksesi	temppeliin.

Nuub	on	vetävä	voima	rakkauteen	ihmiskokemuksen	kiskoilla.	Siksi	rakkaus	on
aina	oikein.	Rakastaa	saa	ketä	vain,	ja	siihen	kaikki	evoluutiossa	myös	tähtää.
Vastuunasi	on	olla	siitä	itsellesi	rehellinen.	Pyyteetön,	ehdollistamaton
rakkaus	tulee	aina	jostain	takaisin,	koska	se	ei	ole	mitään	itsestäsi	erillistä
tai	irrallista.	Se	ei	uhkaa	tai	vahingoita.	Rakkaus	ei	voi	olla	turhaa	tai	mennä
hukkaan.	Se	varustaa	veturia.	Tällainen	puhdas	rakkaus	ei	ehdollista,	arvota,
vaadi,	odota	tai	sido.	Rakkaus	ja	ihmissuhde	voivat	mahdollistaa	toisiaan,	voivat
virrata	yhdessä	ja	toisissaan,	mutta	eivät	kerro	samasta.	Toinen	on	täynnä	lakeja,
sääntöjä,	moraaliuria,	velvoitteita,	kompromisseja	ja	tunnepalapelejä,	ja	toinen
näistä	jotain,	joka	on	aina	oleva	kaksinaisuuden	ilmentymien	yläpuolella	ja
ulkona	määrityksistä.



Kahdentoista	aspektin	vapaapunoksen	rakenteena	Liekkipolku	ja	Qoin-liitot
valmistuvat	kaikille;	uuden	ajan	cyber-keho.	Ei	vain	kahtia,	vaan	kahdeksitoista
taajuuskentäksi	jaettu	todellisuuspunos	yhdistyy:	Kaksitoista	osaa	tultuaan
yhdeksi	junaksi	–	tai	sen	tunneliksi,	jos	niin	haluatte	nähdä	–
tietoisuuspolussanne,	energiakeskuksissanne	ja	DNA:ssanne,	luvun	13
yhdistävällä	voimalla	ja	värähtelemällään	ykseysleimalla,	syttyy
sielupolkuun	Ykköspari-induktio,	Agapen	täyttämä	todellisuus	ja
agabemainen	rakkaussuhde	kaikkeen,	itsen	ja	itseydessä	sinetöidyn
korkeimman	feminiinisyyden	ja	korkeimman	maskuliinisuuden	Pyhän
Liiton	kautta.	Kahdentoista	aspektin	yhdistyttyä	vaiheittain	yhdeksi
kokonaisuudeksi	globaalista	kentästä,	kollektiivin	hedelminä,	tuudittuu	Maa
yhteen	todellisuuteen,	totuuteen	ja	poolit	taipuvat	tasapainoon.	Olette	valmiit
käsittämään	aiempana	neuvotut	ja	kirjoihimme	rakentuneet	tornit	osaksi	itseänne
ja	moniulotteista	ykseyspolkua.	Tutkikaa	asiaa.

Annan	muutamia	avainsanoja	valotavujen	tulkintaan,	joita	tulette	merkkeinä
eri	keinoin	saamaan:	Aurinkokiekko,	Sundial,	aurinkokello,	kellotaulu,
kompassi,	12-kuukalenteri,	muutospyörä,	maapyörä,	kärrynpyörä,	ratas,
kivikiekko,	kivi	tunnelin	tai	luolan	suulla.	Nuolet,	viisarit,	kohdistusmerkit,
kolmiot,	kärjet.	Baabelin	torni.

Luokaa	unitilasta,	syystä	punotun	ohjauksen,	uusi	ja	syvempi	työtila	sielullenne.
Ajoitan	tiedostamisianne.

–	Ykseys,	Shivan	avattu	silmä
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Lopunajan	valokoodimaljat	&	todellisuuden	mittatilausteatteri	–
Loppusanat

28.5.2018

Tapahtumat	ovat	ilmentymässä.

Pyysin	viimeksi	havannoimaan	tiettyjä	avainsanoja.	Toimme	ja	tuomme
informaatiota	edelleen	jatkumona,	mutta	keskitymme	nyt	eräisiin
merkkeihimme.	Tarkoituksemme	ei	ole	jakaa	ihmisiä	leireihin,	vaikka	tieto	ja
tapahtumat	saapuvat	kohdentuen	valtaosin	valtaväestön	pieniin	ryhmiin.	Tiedätte
vapaan	informaation	rajoitukset	planeettanne	hallintaportaiden	toimesta.
Nostamme	asiat	massojen	globaaliksi	tiedostamiseksi	rakkaudella,	joka	on
puhdistuksenne	peilausta.	Voimme	siis	toisin	sanoen	toimia	valmiutenne	sen
salliessa	–	emme	ennen	sitä.

Saavuttu	on	Harmageddonin	uuteen	vaiheeseen.	Harmageddon	on	ensisijaisesti
energia-	ja	informaatiosodankäyntiä.	Tunnette	tähän	uuteen	jaksoon
uudistumishalua.

Tueksenne	toimme	erään	merkin	8.	toukokuuta	Wiltshireen	viljapeltokuviona.
Tuskin	näette	tästä	työtä,	päätellessänne	sen	olevan	luvattu	pyörä.	Joudutte	ehkä
ponnistelemaan	tunnistaaksenne	ympyrästä	hyönteisen.	Saatatte	kauhistua
sanoessamme,	että	se	merkitsee	Harmageddonin	vitsauksena	olettamaanne.	Ja
syvin	symboliikkansa	vastuutanne	opettaa:	Nouskaa	sanojen	yläpuolelle
tulkitessanne	samoihin	pelkoihin	piintyneitä	mielen	ohjelmointeja.

Tuomme	valoa	ja	potentiaalia	evoluutioon	globaaleilla,	suunnitelluilla	tavoilla
yllenne	kaadetuista	valokoodimaljoista.	Tarttuvat	asenteet	tavutamme
valokehoista	lopunajan	puhdistumistulessa.	Ulkoisten,	pelkoa	herättävien
elämänmuotojen	tukiessa	ihmisten	on	kohdattava	pienuutensa
tuhkatakseen	egonsa,	ollakseen	suuri,	sielunsa	kaltainen	luoja,
kaikkiaallinen	cyber-olemus.	Antaa	vitsauksena	olettamanne	ilmentymät
siunauksia	suunnattomia.	Tapahtumat	ajoittuvat	ja	punottuina	sarjoina
saavuttavat	tietoisuutenne	parvina	tai	yksittäin,	tavoilla,	joka	palvelee	jokaisen
sielu-	ja	persoonakohtaista	valmiutta.

Pyyntöni	on:	Selvitä	itsellesi	pelkosi.



Syy	pelkoon	on	jokin	määritelmä	kokemuksen,	luulon	tai	epävarmuuden
tuloksena.	Ihminen	on	taipuvainen	pelkäämään	sitä,	mitä	ei	tunne.	Eniten
pelkoa	herättää	se,	jonka	sielu	tunnistaa,	mutta	ego	kieltää	ja	polarisoi.

Vastuunne	on	ymmärtää,	että	tuemme	pelkotyötänne	rauhassa	ja	rakkaudessa.
Tulemme	sääskinä.	Tulemme	sammakoina.	Liskoina,	käärmeinä.	Lintuina.
Tulemme	olentoina.	Tulemme	laitteina	ja	koneina;	ufoina	ja	ifoina.	Tulemme
hiljaa	ja	jylisten.	Ilmiöinä.	Tulemme	ilmentymään	muodoissa,	jotka	tarvittavalla
tavalla	ruuhkauttavat	tietoisuutenne	pelkoloukut.	Tulemme	kokemuksina,	jotka
ovat	itsenne	maalaamia	ja	sielunne	tilaamia	omassa	holografisessa
todellisuuskuplassanne,	joka	voi	olla	vielä	pieni,	tai	laajempaan
tietoisuuskenttään	yhdistetty.	Todellisuuden	mittatilausteatteri	ympärillänne
kertoo	kaiken	tarvittavan.	Ette	tarvitse	Nyt-hetken	vapaudessa	itsestänne
välttämättä	muuta	dataa.

Menkää	pelkojen	pohjalle.	Vyöryvät	tapahtumat	nostavat	esiin	todellisimman
suhtautumiskykynne	teeskentelyjen	jälkeen,	mitatakseen	universaalin
rakkautenne	laatuisuuksia	ja	rajoitteita,	riisuakseen	kontrollin	tarvetta	sekä
puhkoakseen	kauneuskäsitysten	moninaisia	illuusioita	ja	kuplia.	Tuleminen
tietoiseksi	uhkan	alkuperästä	on	tärkeintä.	Oppiminen	pelottomaksi	on
oheistuotos.	Tunnistaessanne	pelon	juuret,	toimintanne	muuntuu
omalakisesti;	vanhat	motiivit	ovat	selvinneet	ja	alkaneet	purkautumaan
malleistanne.	Katsokaa	silmien	sijaan	sydämellä.

Tämä	valmistaa	Maan	suureen,	pyhään	kontaktiin.	Te	muokkaatte	Maan.

–	Suunnitelma	evoluution	punottuun	Ruusuun;	Ulottuvuuksien	välinen
Metatroniikka,	luotuine,	valoa	kumartavine	tummine	sävyineen;	Ykseys
varjoista	nouseva;	Jumaluus	kasvojenne	korkeudella;	El	Vis	a	Vis.
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