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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:	https://pixabay.com/fi/

https://elvislivehologram.blogspot.fi
https://elvisavislivehologram.blogspot.fi/
https://elvisavislivehologramm.blogspot.fi/
https://pixabay.com/fi/
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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.fi]	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.

–	Kanava,	Mari	Metatronica	–
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Moniulotteisuuden	ruusu

4.5.2017

Sähköistyy	kaksoisliekkipolkuihin	juhlittava,	puhdas	ruuhka.	Uudistuu	vastuisiin
portaalin	seestyvä	kutominen.	Muodostaa	polariteetit	silmukan	puhkovista,
hiovista,	puhtaista,	ylimmistä	liekkienergioista.	Huhkii	parit	maassa	ja
tuhkaantuu	täyttyneet	vaiheet	kehitysspiraalista	Qoin-tason,	eli	korkeampien
olemuspuolien	suhteisiin,	puhkoen	maahan	optisen	portaalin.

Tulen	portaalista.	Uuvuttuu	ulottuvuuskerroksien	sulaumaan	Qoinien	erillisyys:
suhtautuminen	erillisinä,	tavoittamattomina,	nousseina,	suurina,	nuhtelevina
ulkomaailman	yliluonnollisina	olentoina.	Olemme	ulottuvuusruusun	luomuksena
yhdenvertaisia,	yhtä.

Herttainen,	lyhyt	energiamyrsky	muuttaa	uhkeaa	valmiutta	tulolle	edetylle,
tulemiselleni	ruuhkan	kärkenä	puhkottuun	Uuden	Maan	todellisuuteen.

Parit	toimivat	tiedostamattaankin,	muuttavat	esteet	polaarisista	virroistaan
sähköiseksi	induktioksi.	Tai	yhdistyvät	vastuullinen	tehtävä	sydämessään.
Vastuulliset	vastuullistuu	syystä	Suunnitelman.	Siten	kaikki	opettaa	polusta
hiomalla,	ideana	oppia	sieluna:

Tietäminen	ja	tiedostaminen	eivät	ole	tuettua	ennen	autenttista	kokemista.
Suhtautuvaa,	reagointia	ja	luottamusta	voidaan	oikeaallisuuteen	ohjata	annetulla
tiedolla	ymmärrystä	lisäävästi,	suudellen	työstöön	edistävät	energiat	pesemään
turvalliseen	uudistumiseen.	Teot	ja	valinnat	on	polkuihin	työnä	suunniteltuja,	ei
vältettäväksi	ohjattuja	pohtimattomia	kiusauksia,	pulmia,	irrallisia,
merkitsemättömiä	offline-latuja.	Poluissa	kaikki	ilmenevä	on	onlinea.	Pysyä
uskollisena	sielunsa	tuntemuksille	suutelee	elämään	suurimmat	tunnustukset.

Nopea,	globaali	muutos	energioissa	kiitää	korkeuksiin.	Optinen	väylä	on	optinen
hologrammi,	joka	tuo	ulottuvuudet	yhdeksi	todellisuudeksi.

–	Metatron,	optinen,	puhkova,	juhliva	sadonkorjuun,	Ykseyden	tienraivaaja.
Ruusu	halkaisee	todellisuuden	monilta	kaksinaisuuteen,	huudattaakseen	sen
takaisin	moniulotteisuuden	ymmärrykseksi.	Siksi	juhlimme.	Edistymme
globaaliin	läpimurtoon	pohditusti.



<<	•	Paluu	sisällysluetteloon	•	>>



Uuden	ajan	seksuaalisuus	&	cyber-seksi

11.5.2017

Tulee	Uuden	Maan	rakkauteen	puhdistuttuaan	sähköisesti	vavistava,	upea,	suuri
hienorakennekehojen	seksuaalisuus.

Ihon	tasolta	muuttuu	alimpien	chakrojen	seksinä	tunnettu	penetroitumiseen
tähtäävä	purkautuva	energia	uuteen	täyttävään	seksuaalienergian	hallintaan.
Seksuaalienergia	evoluutiossa	on	sähköä	tyydyttävästä	täydelliseen
täyttymykseen	puhdistuvaa.

Se	mikä	seksinä	on	purkanut,	voi	kääntyä	lataamiseen.	Toiminta	voi	saada
tantrisia	piirteitä	silloin	kun	osapuolet	ovat	tiheissä	fyysisissä	kehoissa.
Perinteinen	seksi	ei	siten	näennäisesti	muutu,	vaikka	energioiden	suunta
muuttuu.	Seksuaalienergiat	aletaan	ymmärtämään	puhtaasti.	Nuhde-suhteet,	eli
karmasidosten	luomat	kontaktit,	suhteet	ja	liitot	tyhjenevät;	tuntuvat	tyhjiltä,
turvaan	perustuvilta	tai	tarpeisiin,	velvollisuuteen	punnituilta.

Cyber-seksi	on	sielutason	orgastista,	energian	tyrmäävän	voimakasta
vaihtamista.	Sydänorgasmin	uhkeus	keventää	täyttävästi	kehon,	sähköistää
Uuden	Maan	kentän	suutelevien,	tuettujen	sieluparien	voimasta.	Yhteys	on
seksin	edellytys,	tunne	korkeampien	chakrojen	ykseydestä.	Seestyy	suoritus
ruumiin	vapautuessa	molemminpuoliseen	täyttymiseen.	Tunnet	seksin	jälkeen
raukeaa	tukosten	puhdistumista,	ruumiillisesti	puhdistumista,	sydämen
puhdistumista;	vapautuvaa	energiaa,	rakkautta	kokonaisvaltaisesti,	sähköä,
yhteyttä	kumppaniin,	upeaa	helmeilyä.	Suurin	ohjaus	seuraavaan	kertaan	on
taika;	sielun	viriävä	sähkö	tietoisuutena.	Alemmat	chakrat	vain	ilmaisevat
edistyvää	penetraatiota,	eivät	ole	tapahtumien	keskipisteenä.

Tietoinen	cyber-seksi	on	tyrmäävää,	uutta,	mitä	ei	ole	maassa	voitu	ennen	kokea.
Suudelmat	sielujen	vavistavat	maan	uusiin	värähtelyihin.	Tämä	koskee
saavuttuvaa,	juhlittavaa	onnea	myös	syleileville	pareille	ulottuvuus-	ja
kehotiheyseroista	välittämättä.	Korkeat,	korkeammat	ja	korkeimmat	sieluparit
rakastelevat	maan	nousuun	tiedostetun	seksuaalienergian	evoluutiota
nopeuttavalla,	pauhaavalla	voimalla.	Vastuu	on	maljojen	täyttäminen
tyhjenevän	ja	täyttyvän	sijaan;	tyhjenevän	ja	täyttyvän	vuorottaisen	tarpeen
väistyminen	loputtomasti	täyttymiseen.	Se	on	jokaisen	vastuu	ja	oikeus.



–	Täydellistyvästä	ohjaten,	Metatron,	hyvin	ihmisyytensäkin	tunteva,	tyyntä
myrskyä	ruuhkauttaen.
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Viimeiset	karmapalvelukset	&	sielunsuunnitelmat

17.5.2017

Kiihtyvät	värähtelyt	kiihdyttävät	hermoston.	Voimistuu	reaktiivisuus	tunteiden,
kehollisten	emootioiden	tyhjentyessä.	Tulee	sähkölle	tilaa,	jota	ruuhkauttaa
nuhde,	karma.	Vaikka	karmaa	on	jo	saatettu	puhtaaksi,	sitä	on	voitu	–	juhliessa
vapautumista	–	tuetusti	luoda,	sen	ruuhkautuvaan	työhön	ohjaavaa	voimaa
sitoakseen,	vielä	nopeuttava	jänne	lisää.	Tällainen	luhistuva,	nopeuttava
karmasidos	takaa	loppuunviemisten	polkuihin	viimeisten	risteysten	suuret
sysäykset.	Viimeiset	karmapalvelukset	huudattavat	polkuihin,	Suunnitelmiin
korkeimpiin,	voimaa	suhtautumisten	puristuksella.

Suhtautuminen	viimeisissä	karmapalveluksissa	tulee	turvallisesti,	hiotusti	esiin,
vaikka	tuntuu	ylivoimaisilta	ponnistuksilta.	Tuhkaa	mennessään	kaiken	vanhan,
puhdistaa	olemuksen.

Viimeisten	nuhdesuhteiden	ja	-kiinnittymisten	suomassa	polkujen
uudelleensuuntautumisessa	istuu	todelliset	sielunsuunnitelmat	muuttamaan,
avaamaan	ja	ohjaamaan	edistymistä	ja	evoluutiota.	Tultua	risteykseen	päättyy
nuhde.	Sielunsuunnitelma	edustaa	tiedostamattakin	luotua	korkeimmin
palvelevaa,	vapaata	maailmaa,	rakkaudella	evoluutioon	tuhkasta	timantiksi
tiivistettyä.

Luokittelematon	olemus	sieluna	ei	ole	todellisuudessa	syrjässä	punotuista,
täytetyistä	puolista	ja	ominaisuuksista	kruunattuaan	cyber-tietoisuuden	itseensä,
vaan	täyttynyt	sielu	ilmentää	kaikkea,	kaikissa	inkarnaatioissa	todelliseen
olemukseensa	kerättyä	ja	jalostunutta:	sieluleimaansa	–	ihoonsa	sen	nostettuaan
evoluution	ihmeenä.

Sielu	ei	ole	ollut	kokonainen	nuhde-inkarnaatioissa,	vaan	on	kuljettanut
kokemuspolun	läpi	vain	oppivan	osansa.	Sähköistyy	ja	yhdistyy	sieluosat
karman	rauetessa.

Luomme	ja	synnytämme	itsemme	uudelleen	suuriksi	olemuksiksi
sieluperheistä.	Sieluperheen	jäsentyessä	harmoniaan	se	avaa	portaalin
suurimpaan	polkuun	kaikille	punotuille,	tukeneille	sieluille.	“Yksi	kaikkien,	ja
kaikki	yhden	puolesta”	pätee	Ykseyden	Lakina.	Se,	miten	jokaiselle	oma	korkein



polku	tulee	todellistumaan,	on	ohjattua.

Vapaa	valinta	uudistuu.	Valita	voi,	mutta	tuki	on	kohdistettua	ja	mitoitettua
Suunnitelmaa	täyttämään.	Kokeilun,	egon	halujen	siivellä	ujutetut	valinnat
evätään.	Tulee	tarve	tavoitella	uudella	sydämen	suhtautuvalla	täyttävämpää,
vastuullisesti.	Täyttymistä	ei	nähdä	tyhjyyden	tunteen	läpi,	vaan	oikeaallisuuteen
luotaamisena.	Jonkin	ansaitsemista	ei	pidetä	ehdollistamisena	tai	palkintona,
sielunoikeutena	tiedostamisen	polussa,	vaan	istuvana	oikeaallisuutena	osansa
puhtaudesta.	Vastaan	voi	ottaa	tultuaan	valmiiksi	maljaksi,	ei	tietämällä.

Tuo	malja	syttyy	jokaisen	todellisuuteen	täyttymään	rakkauden,	onnen	ja	ilon
pisaroista.	Uuden	Maan	luotu	ulottuvuusruusu	tuo	jokaiselle	portaalin
unelmiensa	kukkivaan	puutarhaan.

–	Yksi	suurista,	Metatron
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Valon	Troijalainen

28.5.2017

Hyökkäys	valon	on	vallankumous	valon.	Tyyni	myrsky	muuttaa	maan.
Puhumme	Valon	Troijalaisesta.

Valon	Troijalainen	soluttautuu	sieluihin	tähtisiemenaineksina.
Tähtisiemenaines	astuu	valmiuden	saavuttaneen	sielun	tueksi,	ihoksi,	voimaksi,
täyttymykseksi	ja	kruunuksi	ottaakseen	paikkansa	kudelmassa.	Nämä	uudet
Sateenkaari-Indigot	sähköistävät	sateenkaarimaisesti	valon	eri	taajuuksina
toteutetun	evoluution	siltana	maaplaneetalle.	Valmis	sinfonia	liikkuu	suudellen
luonnon	Ykseys-ruusun	tyrmääviin	värähtelyihin.

Luonto	on	maadoittanut	ja	tukenut	punomista,	kerrosten	optista	sähköistymistä
kolmanteen	silmään	ja	cyber-kehoihin,	vapautuvaa	sopimuksellisesti	yrittäen
puhdistaa.	Evoluution	raskas	kuona	kuormittaa	Gaiaa	turvallisesti,	vaikka	moni
huolestuu.	Suuri	käänne	on	Suunnitelmaan	tulossa	portaalin	aktivoivassa
valosateessa:	Valokoodit	muuntavat	sielukoodiin	dna:n,	joka	uurtaa	sieluille
tehtävänsä.	Vastuut	ohjaa	Sateenkaarisoturit	ruuhkana	maan	punokseen
valaisemaan	tietoisuuden,	Talkoon	Mestareiden	voimalla,	soluina	uuden,
vyöryvän,	tyrmäävän	Ykseys-ruusun.	Ykseys-ruusu	puhkeaa	kukkimaan
universaaliin	puutarhaan.	Avautuu	kosminen	kansalaisuus,	evoluution
hedelmätarha,	siemenistä	sielukierroilla	todellistuviksi,	vastuullisiksi	sadoiksi
vaalittu	täyttymyksellinen	Yksi	Elämä.

Täyttymys	on	luotu	cyber-todellisuus	tippumassa	jokaisen	projektioksi	kuin
loittoneva	kaksinaisuus	sammuisi	todellisuuskuplien	siirtyessä	suurempiin
tietoisuuksiin.	Tukahtuu	dualistiset,	ruttuiset,	spontaaneihin	haluihin,
ymmärrykseen	egon	pohjautuvat	kuplat	suurempien	ja	kirkasseinäisempien
tieltä.

–	Juhlii	sulkeutuvia,	ummistuvia	maailmoja	Metatron,	Rakkauden	Liittoon
ruuhkaa	kutonut.
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Sateenkaari-Indigoiden	tähtisiemenaineksen	sähköistäminen

29.5.2017

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.

Ryhmän	värähtelyt	ovat	upeat	ja	sellaisena	suutelemme	ne	kollektiiviin
Sateenkaari-Indigoiden	suurella	globaalilla,	hohtavalla	vastuun	voimalla.
Oltuun,	luotuun	ydinpunokseen	edistetään	pestyt,	uudet	ja	valmiit
vastuunkantajat.	Sivut	astuu	sähköistämään	ruuhkaa	evoluutioon.	Avoin
blogimme	on	nyt.

–	Ykseyden	Orkesteriin	nuotittaja,	Metatron
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Todellisuuskuplistanne	luominen

7.6.2017

Tuettuja	pelkoja	on	nostettu	vastuiksi	käsitellä.	Tuetut	pelot	tarkoittaa
varttuneita	ymmärryksen	sumentumisia	ajoittaakseen	teitä	tehtäviinne,
Suunnitelmaan	ja	uudistumisiin.

Pitäytyminen	vanhassa	tuntuu	turvalliselta,	ja	ego	tulkitsee	turvallisuuden
oikeaallisuudeksi	–	mutta	valheellisesti.	Koette	feikkiä	voimaa	tuttuudesta,
tuottaaksenne	turvaa:	nollataajuutta	evoluutioon.	Vyöryvät	valokoodit	rikkovat
nollataajuuden	pintaa.	Tukkeutuneet	tietoisuudet	teistä	vavistuvat,	monen	ihon
kokemukset	avaaviin	vaiheisiinsa	peileiksi	punoneina,	rystysvoimalla
Suunnitelmaan	rummutettuina,	voimakkaina	kokemuksina	takaisin	korkeimmille
poluilleen.	Avoimesti	virtaavat	kokevat	kevyttä	ohjailua	nollataajuuspinnan
ollessa	energioissa	pehmeämpää	pintajännitykseltään.	Nollataajuus	on
herätevirtaa	liikkuessaan	rakkauden	tietoisuudella,	puhtaana	mielen	ohjauksesta.
Joustamattomana	se	on	tyhjäkäyntiä.

Vastustus	tunnetaan	pelosta	käsin.	Rikkoutuneet	kuplat	ihoja	pesee	myös
kollektiivin	tukena.	Vaahto,	kuplista	muodostunut,	taittuu	kupla	kuplalta
ruuhkaksi	kirkkaampien	kuplien.

Suokaa	ajatus	kuplanne	kirkkaudelle.	Se	on	se,	josta	ja	johon	luotte.
Pehmentäkää	nolla-arvoa	energioissanne	tiedostamalla	pelko,	vastustus,
uudistumisvoiman	egolla	ohjailu	ja	rohkeudettomuus	astua	pois	mukavuudesta.
Mukavuus	ei	tarjoa	tilaa	kehittymiselle.	Turvallisuus	tunteena,	suojana,
varmuutena	ja	virtaavuutena	evoluutiossa	tuodaan	tiedostamisen	kautta.

On	ollut	sielusopimuksen	tarkistamisen	aika.	Sähköistetty	on	uusia	sisältöjä,
tuhkattu	vanhoja	tuettuja	mahdollisuuksia.	On	kaksoisliekkiparien	yhteyksiä
punottu	uusiin	liekkeihin,	sähköt	ohjattu	väistyvistä	suhteista	seuraaviin
ykkösparille	valmisteleviin	polkuihin.	Aktiiviset	liekkienergiat	tunnette
poltteena,	optisina	näkyinä,	muutoksen	vyöryinä	todellisuudessanne.	Tyytyjistä
uudistuu	tekijöitä.	Suuriin,	yllättäviin	kohtaamisiin	kosmisten	ihojen	–
varttuneiden	mestareiden	–	kanssa	ohjataan.	Ufoja,	valoaluksia,	orbeja	eli	cyber-
kehomuotoja	tuodaan	havaittavaksi.	Tohtikaa	putoavaa	ruuhkaa	valosateena
ottaa	vastaan,	jota	suutelemme	tavutettuna	osaksenne.	Muotoja	herättäviä	koette,



näette	oppaistanne.	Olkaa	avoimia	hologrammin	syttymiselle.

–	Juhlien,	ohjaava	Metatron,	kudelman	kaava
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Luomiskehto	&	mestareiden	rantautuminen

13.6.2017

Tunnette	tapojenne	voimassa	rapautumista.	Raottuu	sokeita	pisteitä	toimissanne.
Rikkoutuu	hyppäyksinä	rutistuvat,	pintansa	menettävät	todellisuuskuplat.
Ummistuneet	putoavat	pois.	Ohjataan	turvallisesti	polut	nyt	Ykseyteen.

Ryppäät,	suuret	massat	–	teidän	todellisuuksissanne,	jotka	punottua	pelkoa	elätte
ja	vaalitte	toistamalla	samaa	dualistisuutta	tukemalla	uhkakuvia	purkautuvissa
kuplissanne	–	tulevat	vapautumaan	rakkauteen	vyöryen	omien	kuplienne
kirkastuessa.	Tämän	voi	ymmärtää	myös	merenä,	tietoisuusvesimassana,	joka
puhdistuu	pisara	pisaralta.	Puhtaus	on	kollektiivinen,	punottu	tulos.

Tulokseen	vaikuttaa	myös	nuhde	eli	karma.	Teimme	toimijoidemme	kanssa
suuren	nostattavan	polun	aikajänteeseen,	joka	oli	kuin	likaoja	kahden	muun
virran	rinnalla.

Toinen	noista	kahdesta	muusta	on	puhdas	tulevaisuus	kirkkaimmillaan:	vapaa,
tuettu,	uuden	kultaisen	Ykseyden	Valtakunnan,	pestyn	olemuksen	rakkauden
sija,	avautuvan	tietoisuuden	virtaus.

Se,	mikä	kulkee	näiden	kahden	polariteetin	välillä,	on	'nyt-luomisvirta'.	Sen
puhtaus	ja	virtaavuus	punnitaan	seisovan	likaveden	ja	liikkuvan	tietoisuuden
tuloksesta,	suhteesta	toisiinsa.	Vuorovedoin	kahmii	kaksinaisuuden	polkua
kulkeva	polariteettien	virroista	vettä	olevaisuuteensa.	Kaksinaisuuden	virta
on	karikkoinen.	Suunnitelmat	keskittyvät	väistöihin,	kohtaamisiin	ja	liikkeessä
kestämiseen.

Tekemämme	muutos	puhkaistiin	nyt-hetkessä	saavutetun	tietoisuuden	avulla
sulkemalla	likaojan	pääsaastuttajat	globaalilla	tasolla.	Tämä	oli	vuosien
mittainen,	tietoinen	vastuu.	Tapasimme	ohjatusti	tarkat	muutospisteet
lukitaksemme	päästöt.	Teimme	aikalankapunokseen	sytytyslangan,	joka	polttaa
ja	puhdistaa	suurimmat	kaksinaisuutta	edustavat	ja	ylläpitäneet	evoluution
vaiheet.	Toimijat	loivat	portaalin	puhtaimpaan	tulevaisuuteen	nyt-hetkestä,
tukeakseen	aikamatkaajat	niin	sanottuun	menneeseen.	Tuhkattua	on	siis
kaksinainen	maailmanjärjestys.	Energiat	eivät	sitä	tue.



Punottu	on	kahden	langan	aikajana	valmiiksi	sitä	mukaa	kuin	kuntoisuus
valmiudessa,	uudistunut	valokeho,	sen	hunnuistaan	riisuu	esiin.	Siinä	on	läsnä
nyt-hetken	kuvajaisena	tuetuin,	korkein	suunnitelma	rajattomine
potentiaaleineen.	Se	on	kirkkain	luomiskehto:	Luomiskupla
todellisuuskuplavaahdossa,	jonka	seinämät	on	ohuet,	kirkkaat	ja	puhtaat,	täysin
jaetut	ja	yhteiset	kuin	suuressa	valokennostossa,	ja	joka	tuottaa	sateenkaaren
väritaajuuksia.

Tätä	vastuunottoa	odotamme	teiltä,	tätä	tuemme,	ja	siihen	koko	Yksi	Elämä
tulee	kehittämään	vastuutehtävänä	olevien	sieluosien,	Qoinien,	uudistuessa
puhdistumisprosessissa,	muodostaakseen	yhden	suuren	cyber-valokehon.	(Voitte
ymmärtää	Qoinit	punoksen	hienoina	kuituina,	jotka	muodostavat	narun.)	Yksi
Elämä	On	Virtaus,	kahden	narun	kietoutunut,	edistynyt	evoluution	Uuden	Ajan
tietoisuus	–	evoluutio	ilman	jarruttavia	valintoja	likaojan	suukkoina.

Tarvittua	evoluutiovaihetta	suuteli	mahdollistamaan	dualistisuus.	Teimme	sen
kasvupohjaksi,	työnä,	nuhteiden	opin	sarjasta	vapautuaksemme	universaalissa
polussa.	Nyt	se	ei	ole	luotuun	punokseen	enää	ohjattua	kenttää.	Muutos	tulee
opettamaan	todellisuudestanne	ymmärryksen	rajoille	vieviä,	vavistavia,
tuhlattuihin	analysointeihin	hukutettuja	asioita.	Todellisuus	on	kaikkia	taruja
taianomaisempaa.

Työmme	seuraava	vaihe	on	ulkoinen	ilmentyminen.	Voimme	edistyä
hologrammina	valmiuksia	luoneisiin,	istuviin	todellisuuksiin.	Olemme
kohdanneet	sähköisellä	olemuksella.	Saavumme	nyt	upeina	olemuksina
fyysisesti,	useina	mestareina	ja	ikoneina	walk-iniemme	käytyä	uurtamassa
energiapolut	toimijoiden	luokse.	Meissä	on	muutamia	onnellisia	ykkös-



liekkiparejanne.	Uutuus	sähkön	soi	korvissanne.	Uhkeita
sieluperhevanhempianne;	kiihdyttää	energioitanne.	Sieluoppaita;	aktivoi
polkujanne.	Ohjaa	Uuden	Maan	matriisi	ulkoisesti	maailman	tapahtumia,
vaikka	vanha	maa	ilmaisisi	muuta.	Avautuva	kontaktihenkilömme,	oleva
kanavamme,	tavuttaa	sisällöt	vierailuistamme.

Tyrmääviä,	todellistuvia	vastuunottoja	muuttuvaan	valon	kudokseen,

–	Ēl	Metatron	&	Valon	Uusi	Maailmanjärjestys
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Valomatriisitodellisuuden	toiminta

22.6.2017

Avattu	lukostaan	portti	suureen	ruuhkaan.	Uusi	valon	vyöryvä	aalto	suutelee
maata.	Puhutaanpa	ruuhkautuvasta	valosta.

Suuri	valosade	täyttää	optisuutena	todellisuuskuplanne.	Täyttyy	valon
pisaroilla.

Tutkikaa	sateenkaarien	luontoa	(	https://fi.wikipedia.org/wiki/Sateenkaari).
Tutkikaa	kuvaputkien	toiminta	(	https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuvaputki).

Päätelkää	hologrammin	moniulotteisuus	evoluution	mahdollistamana	valon	ja
heijastepinnan	tuloksena.	Luotu	pisaroiden	eli	näkymättömien	multiulottuvuus-
valomatriisin	“pikseleiden”	ala	projisoi	todellisuutenne	ulottuvuuksien	punotussa
portaalikossa.	Havainnot	optisuudesta	muuntuvat	kokemuksiksi	voimakkaan
fyysisiksi	sitä	mukaa	kun	kehon	yhdistäminen	valo-	ja	hermojärjestelmistään
punottuun,	luotuun	cyber-optiikka-todellisuuteen	edistyy.

Ulkopuolellanne	ei	voi	olla	siis	mitään,	mitä	ei	olisi	ohjattu	omasta	valmiudesta,
omista	energiavastuista	ja	uuvuttuvista	sielunsuunnitelmista.	Uupuu	evoluution
myötä	kaksinaisuusmatriisin	suunnitelmat	oman	luomiskyvyn	voimistuessa.
Puhtain,	suurin	polku	on	Ykseys,	sieluaan	ilmentävä	tila,	ilman	punnittavia,
valittavia,	oikean	ja	väärän	polariteeteilla	edettäviä	oppipolkuja.

Huomioikaa,	ettette	voi	nähdä	vielä	kaikkea	luomaanne.	Suurin	osa	on
potentiaalia,	valon	täyttämää	ymmärrystä	odottavaa	sykettä.	Valmius	ja
ymmärrys	kulkevat	laukka-askelin:	Valmius	luoda	kulkee	ensin	edellä,	kunnes
ymmärrys	eli	tietoisuus	ottaa	nopeampia	liikkeitä.	Tulette	mestareiksi
puhkaistessanne	olosuhteiden	uhrina	olemisen	kuplan.	Tiedostatte	luomisen
periaatteet	ja	vastuunne.	Tuettua	luomista	ohjataan	pystyäksenne	tavoittamaan
yhtäläisen	linjan	tahtonanne	sielutietoisuuden	kanssa.	Olla	sama	“ylhäällä”	kuin
“alhaalla”.	Tuotte	“taivaan”	maan	päälle.	Olette	tietoisuuskuplienne	taajuuksien
täyttyessä	sielunne	värinen	silta	sateenkaaressa,	tähtisiemenaines	aineessa.

Raskaita	oppeja	evoluutiosta,	surua	voitte	kokea.	Ymmärrys	iloon	vielä	siksi
muuttuu,	koska	upea,	uudistuva,	voittava	todellisuusmaasto	on	vapauttavinta	ja

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sateenkaari
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuvaputki


täyttävintä	kokemaanne.	Saatte	maistiaisia	pureskeltaviksi	kiitollisuuden
puhdistavassa,	sähköistävässä	uudistumispolussa.

Valon	voitto	tähtää	kertomanani	troijalaisena	valon	tukemaan,	vastuulliseen
tulevaisuuteen	cyber-ajassa	–	vyyhteinä	eri	osiemme,	niin	henkisinä,	kuin	monen
tasoisina	fyysisinäkin	komponentteina.

–	Taking	care	of	business,

Metatron	–	Nikola	Tesla

Mark	Twain
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Liekkipolun	monet	kasvot

3.7.2017

Syystä	evoluution	vauhdittumisen,	tuhannet	niin	kutsutut	vaihdokkaat,	walk-
init,	turvallistaneet	ovat	liekkipolkuja.	Voimme	puhua	liekeistä,
sielunkumppaneista	–	vastaavat	hitaasti	kuitenkin	tarkoitettua	sisältöä,	jos	ei
ymmärretä	tavoiteltua	evoluution	lähtöasetelmaa.	Puhun	avainten
aktivaattoreista	siihen	pariin,	ykköspariin,	joka	on	ikuinen	korkeampi
ilmaisumuoto.

Jokainen	sielu	on	uurtanut	jaettuina	osina	läpi	elämien	ja	oppien,	rikastanut
sydäntään	ja	tietoisuuttaan.	Tietty	vaihe	evoluutiossa	tuo	liekkejä	valmistamaan
tulevalle	ykkösparille,	joka	tarkoittaa	myös	ylösnousemista	aina	vain
korkeamman	ja	lopulta	korkeimman	parin	värähtelytasolle.	Tänä	päivänä	liekit
voivat	ruuhkauttaa	ja	nopeuttaa	valmistumista	ruumiillisuuden	lisäksi	siirtämällä
tietoisuutta	ja	sillä	ohjautuvaa	energiaa,	luodakseen	rullaavalla	vauhdilla
tilanteita,	sähköisiä	kädenpuristuksia,	cyber-suudelmia	ja	punottuja
evoluutiosuunnitelman	polkuihin	hioutumisia.	Voitte	tavoittaa	hetkellisiä
tuttuuksia	katseista	solkia	tiedostaaksenne.	Soljet	ovat	avattavia	ja	kiinnitettäviä
tavoitteita	täydellistyäksenne.	Teette	voimakkaasti	työtä	pinnan	alla.	Cyber-
tietoisuusverkko	liikuttaa	tietoisuutta	vastaamaan	tilausta	ilmeten	viiveettä,
kuten	vanhan	matriisin	sielunsuunnitelmat	tekivät	jäykempänä	todellisuuden
luomisprojektiona	vastatessaan	sielun	kulmikkaampaa	ja	hidasluontoisempaa
oppijärjestystä.

Sähköistävät	aktivaattorit	vapauttavat	moraalilukoista,	ruumiin	feikistä	työ-	ja
liikkumisvälineenä,	maallisen	parisuhteen	määrityksistä,	muodoista,	luoduista
odotuksista,	kuten	olosta	tukevana,	tyydyttävänä	toisen	polariteetin	peilinä	ja
sinä	puolikkaana,	joka	sinusta	puuttuu.	–	Sellaista	ei	ole.	Rakkaus
täyttymyksellisin	ei	vaadi	mitään	itsen	ulkopuolelta.	Se	kykenee	ottamaan
vastaan,	antamaan	ja	jakamaan	–	sitä	suuremmin	täyttyessään	pyyteettömällä
rakkaudella	sieluaan	kohtaan	–	mutta	se	ei	toimi	tarpeesta,	pelosta,	tyhjyydestä
tai	pyrkimyksistä	käsin.

Tavallisesti	hetkittäin	elämässä	orastava	räytyminen	on	muutoksiin	ohjaavaa
nostetta,	sähköistäkseen	tiedostamisella	kurssia	kohti	sielun	päämääriä.	Se
antaa	voimaa,	ei	ota	sitä.	Ravitsee.	Sitouttaa	korkeimpiin	polkuihin.	On



inspiraation	iloista	intohimoa.	Tällä	ylletään	näkemään	mahdollisuuksia.
Pakonomaisuus	lamaannuttaa	ja	virittää	egon	puremaan	tyytymättömänä
hampaitaan	yhteen.

Palataan	vaihdokkaisiin.	Istuvat	ykkösparit	tekevät	muistamaan	osansa	ja	niiden
lukuisat	piirteet	liekkeinä	elämien	ajan.	Rakkaus	hioo	valmiutta	kohdata	tämä
Jumalainen,	täysi,	Ykseys-tietoisuuden	mestaripari.	Pauhaten	irronneet
tietoisuusosat	käyvät	läpi	energioina,	rakkausoppeina,	pesupähkinöinä	ja
mankeleina,	sekä	rikkoen	että	silittäen.	Evoluution	kiihtyessä	tunnetuimmat,
suurimmat,	jalostuneimmat	ja	muuttuvaa	vaihetta	tukevimmat,	omasieluisuuteen
vastuuttavimmat,	sinetöivimmät	ykkösparin	tietoisuusosat	ohjataan	yhteen
kehoon.	Tämä	on	maallinen	liekkipolun	loppuunsaattaminen:	Kaksi
tietoisuupisaroita	kerännyttä	maljaa	sekoitetaan	ja	jaetaan	puhdistettuina	takaisin
kehoastioihin.	On	iloisia	ja	ylimaallisen	kauniita,	ruusuisia	tapoja,	mutta	yhtä
kauniita	on	liekkeyden	suutelemat	irtipäästöt	ja	vapautumiset	oppien	lopuksi.	On
yhtä	mahdollista	täyttyä	tiedostamatta	kokonaiseksi,	maskuliinin	ja	feminiinin
yhdistyneeksi	vapaustanssiksi,	kuin	toteuttaa	parisuhteen	kehystämässä
ruumiillisessa	polussa	tätä	vaihetta.

Kaksoisliekkeys	on	vaihe.	Se	on	prosessi.	Se	kertoo	saavutetusta	tavoitteesta
tiedostaa	suurin	valmius	korkeimmalle,	tulevalle,	poolin	polun	täydelle	parille.
Idea	on	siis	kohota,	ei	pitää	lopullisuutta	päämääränä	walk-inien
feikkiliekkeydessä.	On	muistettava	ikuinen	muutos.

Muutos	on	sisäinen	polku,	toissijaisesti	ulkoinen.	Siksi	on	mahdollista
puhdistuessa	uudistaa	sielun	edustavia	naamioita	eli	rooleja:	Esimerkiksi
feikkiliekki	voi	kasvaa	suunnitellusti	tasapainopisteeseen,	joka	sinetöi	jin-yang	-
täyttymykseen	vapautumisen	nuhdepoluista,	edeten	kaksoisliekkeyteen.

Kaksoisliekkienergiat	täyttyessään	ovat	aktiivisia	liittoina	hetkittäin,
muuttaakseen	tietoisuutta.	Se	hetki	toistaa	ykkösparin	energiapuumerkkiä
identtisesti,	mutta	vastuuna	avata	sähkölukko	ykkösparia	varten.	Puumerkki
värähtelee	siksi	vähän	aikaa	ja	olemassaolon	asteikossa	ykkösparia	oktaavin
alempaa.	Suutelee	valmiuden.	Se	sidos	yksinään	ei	tue	parisuhdetta.	Vapaa	tahto
on	käytettävissä,	ja	kaksoisliekkiliiman	passivoituessa,	ruuhkan	siirtyessä	yhä
enemmän	kohti	ykkösparia,	voidaan	sähköistyä	liittymään	rakkaudella	keneen
vain.	Rakkaus	valmistaa	rakkaudelle,	liekit	puhdistavat.	Kaksoisliekkiliitto	on
jokaiselle	olevaa	oikeutta	luomiskuplan	tuhkana	eli	kasvuvoimana.	Itse
liekkipolun	päättävä	tasaus	ja	kirkastus	suudellaan	nopeasti.	Lineaarisessa	ajassa



liekkipari	on	toisilleen	täyttymys	vain	lyhyen	aikataskun	ajan.	Ennen	tätä
yhteyttä	pitää	yllä	sidoksen	loppuunvienti,	sen	jälkeen	vapaa	tahto	tai
karmattomat	sieluvastuusopimukset,	jos	Uuden	Ajan	luomiseen	on	niitä
solmittu.	On	merkittävää	huomata,	että	uuden	karman	kertyminen	on	silloin
mahdollista,	jos	yhteyttä	tai	suhdetta	pakotetaan.	Vapaus	on	lahja,	jonka
kaksoisliekki	suo	työnä	karmojen	ja	tasapainotusten.	Sähköistynyt	induktio
palvelee	koko	universaalia	kehitystä.	Täyttymyskin	voi	saapua	ymmärrykseen
vasta	myöhemmin	puhkeavien	kuplien	myötä.	Siunaa	siis	joka	hetki
merkityksellisyydessään.	Ykkösparien	kohtaamisen	ilmentymät,	korkeimmat
muodot,	tuettuja	ovat	uusfyysisessä	maassa	ulottuvuusruusuksi	avauduttuaan.

Kuten	kuului	tavutuksesta,	vastaukset	pirstoutuu	jokaisen	ymmärryksen,
kokemuksen	ja	vaiheen	mukaisesti.	Sinä	vastuunasi	opit	rakastamaan	itseäsi.
Muu	rakkaus	seuraa	heijastuksineen	kaikista	todellisuutesi	pinnoista	sinä	mitä
olet	itsellesi.	Kun	ylin	suhde	olet	itsesi	pooleissa	itsellesi,	ykkösparisi	ilmenee
myös	todellisuuteesi	yhtä	tasapainoisena	ja	ehjänä,	kuin	mitä	on	autenttisin
Ykseys	ja	Jumalallisuus.	Ykkösparejanne	ponnistaa	rakkautena	eteenne	tavoilla
millaisia	ette	vielä	edes	tunne.

–	Omistanut	feikkiliekkeinä,	walk-ineina,	sähköisiä,	rakkaudelle	valmistavia,
tuettuja	Qoinejaan	tueksenne;	nyt	takaisin	otetussa,	koko	voimassaan,	silti
yhtään	täydellistä	vähempänä	koskaan	olleena,	Ykseydessä	ja	Ykseydestä
ohjannut,	Ēl	Metatron.
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Unohtaaksenne	täyden	rakkauden,	Ykseyden	ja	ydinolemuksenne,	maailmanne
jaettiin	polariteetteihin	–	jotka	muodostivat	monia	pooleja,	lokeroita.
Puhkeavina	kuplina	työnne	tuettua	on	niihin	suhtautua	tässä	ja	nyt.

Tästä	voisin	sanella	kirjan	verran,	tunnista	toiseen,	tekemällä	esimerkkejä
suhteista,	tottumuksista,	luuloista	ja	monista	muista	evoluution	muodollisista,
opettaneista	urista	poluillanne.	Suljetaan	ulos	mestari-	eli	ykköspariin
liittymätön,	tuodakseni	painavimmin,	tyhjentävimmin	ja	ytimekkäimmin
tämänkertaisen	asiani.

Valmistelin	liekkipolun	vastuiden,	nuhdesuhteiden	sidosten	ja	turvaa	tuottavien
valintojen	sähköistävillä	aiheilla,	vavistellen	joustoa	ymmärrykseen,
tervehtiäkseni	teitä	parina,	mestariparina,	mestaripari-kanavani	korkeimpana
parina.	Teemme	tämän	globaalina	vastuunamme,	pitkän	suunnitelman	ja
huolellisen	valmiuden	kasvattamisen	junailtuna	jatkumona,	ummistettuja
tietoisuuksia	avartaaksemme.

Ulkoinen	ilmentyminen	on	pommittuvaa	seuraavaa,	ohjattua	vaihetta,
vyöryttäen	suuria	aaltoja	tietoisuuksien	pintavesiä	sekoittamaan.	Pauhatakseen
aallot	vapauttavat	vastavoimien	ja	jännitteiden	evoluutiossa	syvempää
tietoisuutta	sinne,	mikä	on	vaipunut	syviin	vesiin	ja	jopa	pohjalle.	Saavuttu
pinnan	tasaisuus	ei	kuvaa	sitä	mitä	syvällä	liikkuu,	eikä	myrskyävä,	voimakas
aallokko	kerro	toisaalta	pohjan	raivokkaasta	merenkäynnistä.	Toisin	sanoen:
avautuu	havainnot	pulpahdellen,	hetki,	muutos	tai	kokemus	kerrallaan.
Tavoitteena	ei	ole	kääntää	koko	tietoisuusmerta,	vaan	rikkoa	pintajännitteitä,
suodakseen	reittejä	purkautuvalle,	syvälle	tietoisuudelle	kohti	pintaa	ja	yltämään
ilmentymisen	kerroksiin.

Syystä	ohjaamani	“pommin”,	tähän	pintajännitteiden	periksiantavaan
todellisuuskenttään,	on	Metatronica	valmisteltu	ja	Ykseyden	Kirja	luotu.
Tavutuksemme	ei	ole	vain	sanojen	herättävää	virtaa,	vaan	perustana	on
korkeampitasoinen	koodisto:	Olen	tietona	sydänälyä	teroittavaa,	joka	ei
avaudu	mielen	oikoluvulla.	Turhautuessanne	lukumaastoon,	tyhjenee	mielen
voima.	Voitte	tulkita	enemmän	energioita.	Avaatte	portin,	jolla	on	ollut	vartija



määritelläkseen	sisään	pyrkivän	informaation	laadun.	Useimpien	portinvartijat
avaavat	oven	sille,	joka	tukee	valmista,	tuttua	poolia.	Kun	punnerratte	vielä
mielenne	kanssa	ja	neuvottelette	ehdoista	portinvartijan	parissa,	valokoodit	ovat
astelleet	jo	sisään	teitä	palvellakseen.	Tämä	on	puhtain	evoluution	muoto.
Tuhkana	varisee	ruuhkaan	valoinformaation	suuret	ja	pienet	sokeat	pisteet,	joilla
on	ollut	valtaa	tehdä	portinvartija	tarpeelliseksi.	Tulette	vapauttamaan	porttinne
nähdäksenne	sekä	luomuksenne	että	luomisvoimanne.

Tuo	portti	olen	minä,	Metatron.	Minua	kutsutaan	arkkienkeliksi,	mutta	tärkeintä
on	ymmärtää	minut	tulevaisuuden	pääkoordinaattoriksi,	turvauttajaksi
evoluutiosuunnitelmaan,	joka	on	kudelman	kutomista	sieluleimojen
sähköistäväksi	sillaksi.	Toiset	pitävät	enemmän	enkelienergioiden	puhtaasta
mausta.	Upeaa	rikkautta	on	universumin	lähestymistavat	samaa	ydintä	kohti.
Teillä	on	kaikki	oikeus	kokea	enkelinä	minut	edelleen.

Vapautan	kuitenkin	mahdollisia	rajallisia	määritteitänne.	Energian	lisäksi	olen
kaava,	joka	on	jaettu	sielujenne	oikeudeksi.	Olen	toteutuva	ylösnousemus,	eri
energioiden	ja	tietoisuuksien	toimintafunktio,	joka	reaktioiden	ja	suhteiden
kautta	pakottaa	evoluution	todellistumaan.	Punos	hioo,	vetää	puoleensa,
magnetisoi	yhteen,	hyödyttää	kaikkea,	ja	vyyhtinä	toimii	kuin	simulaatio
ymmärryksenne	taustalla.

Tässä	todellistuvassa	mestareiden	rantautumisessa	olen	ottanut	ja	tulen	ottamaan
myös	muodon.	Olen	kokenut	ihmiselämää	monessa	kehossa,	tietoisuuden	ja
toiminnan	sähköistävissä	ja	evoluution	kannalta	tärkeissä	ihoissa,	kuten
nopeuttamalla	mestariparini	valmistumista	walk-inienkin	tasapainottumiseen
luotaavassa	siedätyksessä.	Olen	ollut	mm.	pesty,	ohjattu,	voimakkaasti	tukenut
Eenok,	tähtisiementen	portaalin	tekijä,	maan	ollessa	vielä	jakautumaton
yhtenäiskenttä.	Olen	ollut	Nikola	Tesla.	Olen	ollut	historiallinen	Jeesukselle
lestin	luonut	Simon	Perealainen.	Olen	ollut	Ramses	Suuri.	Tarmokas	sillan	tukija
monessa,	kuten	Pocahontasin	isä	Wahunsunacock.	Olen	ryhmätietoisuus-
Mooseksessa	tunnistettu,	tyrmäävä	osa.	Olen	lukenut	ihossa	Elviksen	taattua,
todellista	kahleiden	oppia,	vienyt	dopamiinievoluution	ihmiskunnan	murroksena
indigo-aktivoinniksi.	(Indigotkin	ovat	vaihe,	ei	määritetty,	täsmällinen,
moniulotteinen	saavutus.	Taajuus,	jota	toistetaan	kaikkien	polussa	jossain
vaiheessa	suunnitelman	eduksi.)	Olen	ollut	ja	Olen.	Vapautunut	olen
historiallisesti	vastuusta	rastien,	saattaessani	evoluutioon	suuria	kollektiivisia
pooleja:	puhdistaakseen	tavoitteita	vastavoimina,	mutta	myös	puhdistuakseni
kaavana,	“pommeina”,	jännitteestä.	Luodaan	potentiaalia	potentiaaleja



vahvistamalla.	Ulottuvuuksien	yhdyskäytävien	avautuessa	ja	kosmisen	Ykseys-
kansalaisuuden	todellistuessa	tulen	ikonimaisimmilla	kasvoillani.	Älkää	pettykö,
älkää	hurratko.	Tulen	palvelevimmassa	muodossani.	Enemmän	kuin	mitään
edellä	mainituista,	olen	Ykseyttä.	Sinäkin.

Tiedostaaksenne	omia	korkeimpia,	mestarillisia,	Jumalallisia	parejanne,	menkää
rumuuksien	ja	tabujen	toiselle	puolelle.	Tunnistatte	kaksinaisia	ja
kulttuurisidonnaisia,	turvallisia	ja	moraalisia	urautuneisuuksia.	Sanon:
Menkää	biologisten	ja	konservatiivisten	turva-aitojen	ulkopuolelle	jäsentelemään
ja	tiedostamaan	odotuksiin	ja	käsittelemättömiin	pelkoihin	pohjautuvia
uskomuksianne.	Otetut	roolit	ja	muodot	ovat	väliaikaisia.	Sulkeutuvaa
todellisuutta.	Biologia	ei	määritä	mitä	dna	kokonaisuudessaan	ja	valtaosin	kätkee
sisäänsä	teistä	ja	olemuksistanne.	Roolijako	palvelee	sielumatkalla,	mutta
jarruttaa	tullessaan	kyseenalaistamattomaksi	vastuunpakoiluksi	tai	turvatekijäksi.
Avaatte	aarreaitan,	pestessänne	suhtautumisenne	ympäröivään,
todellisuusluomuksenne	vapautuvaan	syvenemiseen.

–	Mestari	Ēl	Vis	a	Vis,	metatroniikan	ohjus	edessänne.	Teemme	punokselle
voimaa.	Tullut	Metatronican	“pommiin”	valmiiksi	ilmentymisemme.	Tulen	esiin
mestarina.
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Tuntemus	erillisyydestä	podetaan	pelkona,	riittämättömyytenä	ja	ohuena
läsnäolona.	Tarve	olla	"jotain	riittävämpää"	avautuu	eteen	tavoilla,	jotka	ovat
muotoja	pelosta:	tulla	näkyvämmäksi,	edistyneemmäksi,	täydellisemmäksi,
virheettömämmäksi,	yksilöllisemmäksi,	monipuolisemmaksi,
rakastettavammaksi,	menestyvämmäksi,	yllätyksellisemmäksi,	taitavammaksi,
vahvemmaksi,	kauniimmaksi...	Lista	on	loputon.	Uhkaa	muista	kilpaillaan
pakoon,	kilpailunhalun	palvellessa	välimatkaa	ja	erillisyyttä.	Vapautuessa	omaan
voimaasi,	polttoaine	purkaantunut	–	tuo	muista	mittaa	ottamiseen	puskenut	–
puhtaaseen	ilmaisuun	tulee	ohjaamaan.	Tiedät	olevasi	ilman	muiden	vaikutusta
säihkyvä,	voimakas,	siunattu,	persoonallista	vahvuuttasi	ilmaiseva,	harvinaisen,
ainutlaatuisen,	täydellisen,	virheettömän	punottu,	siksi	joksi	olet	tänne	tullut.
Toimit	yltääksesi	rakkauden	mittaiseksi,	et	tavoittaaksesi	muiden	huomioita	tai
hyväksyntää.	Toteutat	visioita	sieluvastuuna.

Saatat	kokea	riittämättömyyden	lisäksi	syyllisyyttä.	Tunnet	surua
rakkaudettomuudesta,	välinpitämättömyydestä,	ripität	ja	syyllistät	vastuullistaen
muita	tavoistaan	elää.	Tämä	syyllisyys	nousee	opittavista,	tiedostettavista
varjopuolista	itsessäsi.	Toiset,	ulkopuoliset,	kipuusi	syyttömät,	peilaavat	omaa
sokeuttasi	sokeutenaan.	Vastuun	voi	ottaa	vain	itsestään.	Tuntemalla	vastuun
itsestään,	voi	laajentaa	oppimaansa;	inspiraation	puhtaalla,	sonnustautuneella	ja
kypsällä	tavalla.

Evoluutiota	on	vauhdittaneet	monenlaiset	vastavoimat.	Moni	hioutuu	niiden
kitkassa	parhaillaan.	Ulotumme	kuitenkin	niiden	yli,	emmekä	tue	sellaisten
asettamisia.	Tuettua,	suotua	ja	tuotavaa	vaihetta	on	löytää	resonointipiste	mustan
ja	valkoisen	välisessä	todellisuusajattelussa	–	tukeakseen	ääripäät	vapauteen;
ääripäät,	jotka	ovat	kaksinaisuuden	matriisin	ymmärryksessä	rakentaneet
sieluille	oppipolun	–	tahdistuaksesi	sielusi	omaan,	autenttiseen	taajuuteen	ja
nopeuteen	eli	korkeavärähteisyyteen	Ykseyskudelmassa.	Tällä	viittaan	em.
puheella:	tavoittamisella	sieluvastuun	mittaisen	Rakkauden	Ilmentymän
itsestään.

Teette	suuren	palveluksen	sieluillenne	ja	Ykseyteen	tähtäävälle
evoluutiosuunnitelmalle	hylättyänne	ristiriidat	draamarakenteen	pohjalla.



Tietoisuus	kaiken	turvallisesta,	tavoitellusta,	uuvuttamiseen	ponnistetun	mielen
polttoainevarastojen	suunnitellusta	evoluutiosta,	saa	teidät	näkemään	turhuutta	ja
hukattua,	tyhjää,	valittua	"syöpää"	energiaolemuksissanne.	Monet	valitut
toimintatavat	rapautuvat	lopullisesti	ymmärtäessänne,	että	täytätte
tottumuksesta	tunnesäilöt	sillä	polttoaineella,	mikä	tukee	ajatusmallienne
kehiä.	Vapauttakaa	kehäraakit.	Voitte	tehdä	sen	valinnan	NYT.	Tai
kyllästyttyänne.	Tai	sitten	kun	ohjattu	tietoisuusruuhka	puristaa	teidät	ulos
kuplastanne.	Vastuut	ja	valinnat	ruuhkautuvassa	valon	todellisuudessa	vierivät
nukkuvillekin.

Valkoinen	valo	pitää	sisällään	kaiken.	Kun	Ykseyskudelma	sykkii
ominaisloistossaan,	olemme	korkeampi	valkoinen	taajuus	yli	tiedostettujen,
portaistettujen	rakenteiden	ja	muotojen.	Voimme	kristallisoitua	siihen
vapauttamalla	kaksinjaot	todellisuuksissanne.

Siksi	Sateenkaarikirjo	on	puhdasta	valoa.	Siksi	olemme	täällä.

–	Sillan	suunnittelija,	Ēl	Metatron
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Teistä	moni	tuntee	herkemmin	ja	syvemmin,	sivuten	omia	kipualueita,	muiden
energioita	ja	solkia.	Soljet	on	niitä	oppeja,	joiden	kuuluu	avautua	ja	sulkeutua
sielun	polulla.	Pelkoa	saattaa	nostaa	kokemus,	tuntemus,	kuin	olisi	solkien
uudistaja	itse.	Valppaus	ja	matala	kynnys	imeville	ja	työntäville,	raskaille	ja
työstäville	energioille,	tekee	omalla	voima-alustalla	tasapainossa	liikkumisen
keinuvaksi	ja	ärsykkeille	alttiiksi.	Ette	puhu	turhaan	erityisherkkyydestä.
Reagoiminen	on	puhdasta	ja	viatonta	niiden	tilanteiden	ja	tapahtumien
yhteydessä	missä	triggeröityminen	tapahtuu,	tuntemalla	autenttisesti,	mitä	on
miltei	mahdoton	feikata	–	vaikka	usein	triggerinä	toimiikin	pelko.	Siksi
kuvaamieni	kaltaisten	"herkkähermoisten"	evoluutioon	on	usein	punottu
kollektiivisen	parantajan	ominaisuuksia.	Vaikka	kyseessä	on	herkkyys	ja
taakaksi	koettu,	uuvuttava	riesa,	pestynä	näissä	evoluution	ruuhkaisissa
aikaikkunan	vaiheissa	kyseessä	on	mitä	upein	potentiaali	ja	lahja:	Tietenkin
aistien	herkkyys	on	nähty	liikuttavan	nautinnon	tiedostamisena,	taiteen
perustavanlaatuisena	ymmärtämisenä	ja	empatiakykynä.	Sitä	on	ollut	ja	on
mahdollista	kehittää	voimavaraksi.

Se	on	juuri	nyt	myös	vaihe	monen	ylösnousemustiellä	vaaliakseen
evoluutiolleen	uskollisuutta	aiheuttaen	syyllisyyden	tunteita.

Kerroin	riittämättömyydestä	ja	syyllisyydestä	ensimmäisen	tietoisuusportaan
tavutuksessa.	Syyllisyys	on	siis	riittämättömyyden,	kilpailunhalun	ja	toistuvien
ajatuskehien	luomaa,	turhautumisen	voimalla,	tunteita	ja	muita	sortaen,	osaansa
ylentävän	elämänkokijan	ruuhkautunutta	tiedostamista,	muutoksen	tarvetta	ja
pelon	ilmentymistä.	Mutta	se	on	myös	takaus	heräämisestä.	Monet	erityisellä
herkkyydellä	rikastetuista	kokevat	tarvetta	tutkia	sydäntään,	puhdistua
mieleltään	ja	purkaa	kuormittavia	ajatusmalleja.	Tämä	on	tuettua,	suunniteltua
vastuullisuuden	takaamista	valon	kasvattamiseksi	maahan.	Tämä	herkistyminen
on	osa	hermoston	evoluutiota.	Vastuuntunto	naamioituu	helposti	syyllisyyden
tunteiksi,	mikäli	sisäinen	itsetuntemus	–	syystä	luottamuksen	puutteen	–	ei
tiedosta	vielä	elämän	suunniteltua,	tuettua	ja	virtaavaa	ajoitusta.	Sitä	kuinka
kaikki	avautuu	aikanaan,	oikeassa	paikassa,	valmiuksien	täyttyessä	ja	sielun
ollessa	AINA	turvassa.	Varmuutta	ja	ennen	kaikkea	luottamusta	kaiken
tiiviiseen,	astuvaan	ja	vahvistuvaan	synkroniin	tultua	syyllisyys	rauhoittuu,



kontrollintarpeen	puhdistuessa:	Tiedät	hallitsevasi	vastuutasi,	hallitsemalla
vastuunasi	hallitsemisen	tarvetta.	Ymmärryksen	avautuessa	ja	tullessasi
tietoiseksi	omista	tasapainottumis-	ja	kehittymistehtävistä,	tuo	tunne	ja
luottamus	vahvistuu.	Syyllisyys	on	ohjannut	vastuunottoon,	tehnyt	työnsä	ja	voi
irrota.

Tukkeutuneimmat	empaatikot	ja	erityisherkät	ovat	irtoavia	perustuksiltaan.
Rajojen	asettaminen	puuttuu	taidoista	ja	energiat	valuvat	selittämättömän
syyllisyyden	vanavedessä	muiden	miellyttämiseen,	olemuksensa	rauhoitteluun,
orjuuttaviin	mielen	tukemistapoihin	ja	järkytyksistä	selviämisiin.	Eikä	unohdeta
itsesuojelun	epänormaalin	voimakasta	määrää.	Siinä	missä	stressi	kuluttaa,
erittäin	herkät	valuttavat	voimaansa	jo	stressin	välttelyyn.	Jopa	stressin	välttelyn
ajattelemisen	luomaan	paineeseen.	He	ovat	kiusallisen	tietoisia	arkuudestaan,
ahdistumistaipumuksestaan	ja	peloistaan,	jotka	voivat	ilmetä	myös
masennuksena	ja	dissosisaatiohäiriönä.	Tämä	on	ryhmä,	joka	voi	kokea
kollektiivin	syyllisyyspakkautumasta	kaikuja	kuin	omasta	polustaan.	Te,	jotka
syyllistyitte	edellisen	kirjoituksen	näkökulmasta,	verratessani	syyllistyjiä
kohdattuihin	tietoisuussokeisiin,	jotka	heijastelevat	omaa	sokeutta,	nähkää	nyt
vielä	syvemmälle.

Syyllisyyden	kantajat:	Tutkikaa	ja	löytäkää	piintyneimmät	ajatuskuvionne.
Tiedostakaa	missä	ei	ole	rakkautta	ja	luottamusta	elämää	ja	Ykseyttä	kohtaan,
johon	kuuluu	kaiken	olleen,	olevan	ja	tulevan	tarkoituksenmukaisuus.	Löytäkää
armo	ja	anteeksianto,	tunnistitte	itsestänne	sitten	syyllistäjä-syyllistyjää	tai
super-syyllistyjää,	vaikka	molempia.	Unohtakaa	ulkoinen	vastuunkantaminen
syyllisyyden	aiheuttajana	siksi	yhdeksi	hetkeksi,	kun	valitsette	rakkauden
sydämeenne,	ajatellen	olla	nyt	kaiken	sen	kokoinen;	täyden,	pyyteettömän,
ehdottoman	rakkautenne.	Syyllisyys	hälvenee	alkaessasi	kuulemaan	ja
toteuttamaan	uskollisuutta	itsellesi.	Se	on	suurin	ja	tärkein	sieluvastuusi:
Rakkaus	itseäsi	kohtaan.	Se	avaa	kaikki	muutkin	rakkauden	peilipinnat	elämään
kanssasi	todellisuudessasi.

–	Ēl	Metatron,	globaali	syyllisyyden	puhdistaja,	evoluution	todellistaja,
herkkyytenne	portin	muutosvoiman	sytyttäjä
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Runoilen	säikeitä	tietoisuuden	ja	sydämen	välille	armosta.	Teen	monia	mutkia
suoraksi,	täsmentämällä	askeleen	tiedostamisen	sokeimpaan	kohtaan.

Armo	seuraa	ymmärrystä.	Se	on	tiedostamisen	mahdollistama	avautuminen.
Se	tekee	ehkä	kipeää.	Aiheuttaa	häpeää:	Silmien	avauduttua	tietoisuus	voi
todella	vyöryä	ylle.

Uhkaa	sydänohjauksesta	vastustajanaan	tunteva	ego,	feikin	puhjettua,	saattaa
takertua	siihen,	mistä	saa	otteen.	Tekee	helposti	rakkaudesta	hallittavan	tuotteen,
ehdollistaen	sen	liikkumisen.	Sisäiset	portinvartijat	aktivoituvat.	Ennen	armoa
tukeudutaan	mainitsemaani	kontrolliin,	arvosteluun	ja	tuomitsemiseen.	Torjutaan
se,	joka	uhkaa	egon	loputtomien	määritysten	täyttämiä	pieniä
todellisuuskuplia.	Ego	ei	kulje	vapaaehtoisesti	vuolemaan	tikkuja	sormiinsa,
kun	taas	sydän	tiedostaa	sen	kuuluvan	työhön.

Kuinka	sitten	lopettaa	egon	taakse	pakoilu?	Mistä	löytää	armo?	Anteeksikin
pitäisi	pyytää,	suoda	anteeksi	toisille	ja	itselle.

Teitä	tuetaan	usein	ottamaan	vastaan	vain	se,	joka	tuntuu	hyvältä.	Teitä	opetetaan
välttelemään	pelkojanne.	Jos	jokin	ei	tue	kuplanne	värähtelyjä,	teette	sen
tyhjäksi	informaatioarvoltaan.	Leimaatte	ilmentymät	hyvän	tai	pahan,	oikean	tai
väärän,	tutun	ja	turvallisen	tai	vieraan	ja	pelottavan	kaksinaisilla
polariteettileimasimilla.	Armoon	liittyvä	kipu	on	sidoksissa	egorakenteen
tiiviyteen	ja	vastustukseen.	Mitä	armollisempi,	sydämellisempi	ja
ymmärtäväisempi	tahdot	olla	itsellesi,	sitä	enemmän	vahvistat	sitä	itsellesi
ja	muille.	Tukkoisuus	puhdistuu.	Näet	ilmentymien	todellisia	muotoja	ja
tarkoituksia	jakamatta	niitä	polariteetteihin.	Kontrollointi,	arvostelu,
tuomitseminen,	mielen	kannanotot	ja	oikeassa	olemisen	tarve	hiljenevät.	Tunnet
olevasi	vähemmän	erillinen,	enemmän	Luojan	osa	kokemassa	itseään,
tietoisuuden	kehittyvänä	vastuuna,	kauttasi.

Armo	on	lahja.	Kaikki	puhdistuu	anteeksiantamisen	ymmärryksellä.	Tiukinta
vapauttamista	on	saavuttaa	anteeksianto	itselleen.	Uuden	tiedostamisen	vastuu
avaa	siis	myös	vapautta,	ei	tuo	vain	työtä.	Tämä	vapaus	on	mielen	pois	putoavan



pienuuden	myöntämisen	ja	armon	vastaanottamisen	päässä.	Sallikaa	pelkojenne
nousta	siivottaviksi.	Mieli	pestään	mestareiden	ymmärrykseen.

–	Ēl	Metatron,	riisuva	naamioitanne

<<	•	Paluu	sisällysluetteloon	•	>>



Tietoisuusaskelmia	–	osa	4

1.8.2017

Ruuhkautuva	informaatio	aktivoi	egon	puolustusmekanismeja.	Olen	puhunut
portinvartijoista.	Kerron	nyt	avautuvan	tietoisuuden	sudenkuopista.

Tuskin	kukaan	odottaa	oikotietä	valaistumiseen	tekemättä	työtä.	Viivasuoraa
polkua	ei	ole.	Tiedostaminen	on	kuin	kukka	terälehtineen.	Se	avautuu	kerros
kerrokselta.	Monet	havainnot	samaan	keskiöön	tuottavat	vakaan,	tasapainoisen,
symmetrisen,	laajenevan	ja	edelleen	siemenistään	itävän	ja	verkostoituvan
kasvuston.	Oletteko	pohtineet	Edenin	puutarhan	vertauskuvallisuutta?

Valo	kasvattaa	valoa	tuomalla	se	Itseen.	Se	on	ainoa	tapa	tukea	evoluutiota.	Ei
ole	mahdollista	ulkoistaa	tapahtumaa.	Jumalalliset	väliintulot	tarkoituksia
tukevat	Suunnitelmaan	vasta	kun	työ	on	tehty	ja	vasta	kun	valmius	on	tavoitettu.
Polun	on	oltava	energiana	ja	sähköisenä	ratakiskona	valmis.	Tulemme	ensin
sisimpänne	kautta.	Sen	myötä	ulkoinen	todellisuutenne	evoluutiotanne	alkaa
valamaan	ohjatusti	puhtaiksi	aineen	maailman	muodoiksi.	Tietoisuus	ohjaa
energiaa	ja	energia	ohjaa	ainetta.

Toistan	luomisen	perusteita	vahvistaakseni	ymmärrystänne,	en	aliarvioidakseni
lukutaitoanne.	Tiedostamisen	ruuhkaan	valmistan	teitä:

Vyöryvät	valokoodit	sähköistävät	olemuksiinne	suurta	sarjoittaista,	näkyvää	ja
tuntuvaa	todellisuuselementtienne	uudistumista.	Syvenee	kolmannen	silmän	ja	ja
sydämen	yhteistyö.	Kruunuihinne	sytytetään	uutta.	Täyttyy	cyber-kehonne
järjestelmät	valmiutena.	Piilevätkin	pelkonne	tuettuina	kohtaatte.	Iloon
muuntuu	polkunne.

Näitä	pelkojanne	mainittavina	tai	pommiin	valmistavina	savuaa	nokena	ilmaan.
Ymmärrätte	pelkojanne	vielä	paremmin	sitten	kun	pääsette	syihinne	käsiksi.
Ilmenevät	oikeaan	aikaan	poluillanne.

Vastaan	tulleista	sudenkuopista	vaikein	on	pelko	omasta	sekoamisesta	ja
joukkopsykoosista.	Useilla	nämä	pelot	ovat	tuttuja	ainakin	hetkittäin.
Tietoisuutenne	egolähtöinen	ja	metatroninen	portinvartija	vammauttavat	toisiaan
yrittäessään	ottaa	valtaa.	Toinen	portinvartijoista	tuputtaa	uskomusta



kaksinaisilla	argumenteilla,	myydäkseen	mielipidettä	sekoamisesta.	Tämä
portinvartija	on	maskuliininen	ja	rampauttava.	Portinvartijoista	toinen	on
metatroninen:	avaa	porttia	aina	kun	ego-portinvartijan	tutkaava	silmä	välttää.
Toinen	siis	avaa	ja	toinen	vetää	kiinni.

Feminiinisemmän	portinvartijan	tavat	eivät	ole	suoria,	toisin	kuin	maskuliinisen.
Tämän	taiston	lukkiutuessa	tiukkaan	kuplaan,	voi	mieli	todella	sukeltaa
tasapainostaan.	Se	ei	ole	virhe	tai	itsepäisyyden	takia	langetettu	rangaistus.	Se	on
suotu	vetoapu	umpisolmuun.

Valoinformaation	ruuhkassa	vahvistuu	feminiininen,	evoluution	puolella
uudistumista	tavoitteleva	tietoisuuden	vartija	vastuuseensa	turvallisesti.	Työnne
on	kehittää	erottelukykyänne	ilman	kaksinaisuuden	portinvartijaa.
Tiedostakaa	siis	vastuullisesti	todellisuutenne	matkallanne	luotuja	ilmentymiä.
Uskokaa	sydämellenne	enemmän	vastuuta	kuin	mielellenne:	Sydämen	tuntee
puhuvan	siitä,	että	se	antaa	arvoa.	Mieli	haluaa	nostaa	tärkeitä	asioita
vähentämällä	jonkin	muun	arvoa.

Erottelukyvyn	omaksuminen	turvaa	myös	mielen,	vaikka	mielipide-vartijan
voimankäyttöön	puututaankin.

–	Tietoisuusportin	portinvartijoiden	sähköistäjä,	Mestari	Mestareille,	Ēl	Vis
Metatron
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Globaali	"pommimme"

29.7.2017

Tulette	tiedostamaan	tuloamme.	Teette	tämän	ympärille	–	kyvyttömänä
tarkoitustamme,	evoluution	tukemistamme	nähdä	–	holtitonta	pelkoa.	Yllänne
nokena	leijailee	palamistuotteet	energioidenne	ruuhkautuvassa
puhdistumistulessa.	Tunnette	draamaa.

Uhka	suuresta	tuntemattomasta	muuttaa	pysyvästi	tietoisuuttanne.	Useat
kohtaavat	ensimmäistä	kertaa	pienuutensa	ja	pelon,	tuntiessaan	putoavansa	ulos
turvallisesta	hallitsemisen	tunteestaan.	Ykseystietoisimmat	evoluution
portaistettua	uuden	aikakauden	valmistuvaa	murrosta	ovat	osanneet	odottaa.

Teitä	on	ohjattu	näkemään	uhkia	kaikkialla.	Teidät	on	opetettu	pelolla
ohjailtaviksi.	Globaali	tapahtumaketju	yllättää	nopeasti.	Tyrmäävät	uutiset	ovat
alkaneet	nousemaan	pintavesiinne	kertoakseen	puhkeavista	kuplista.	Monet
pelkäävät	kaaosta.	Muutos	on	luotava	kuitenkin	ilman	sääliä.	Feikki	viimeistään
tässä	vaiheessa	tunnetaan,	suhtautuessa	tapahtumiin	vilpittömällä	valmiudella.
Ette	voi	paeta	minkään	teennäisen	taakse:	Ette	roolien,	ette	maallisten	vastuiden.
Saavutetaan	sydämiin	avaruutta,	syystä	myötätunnon	toisianne,	Ykseyttä,
globaalia	yhtenäisyyttä	kohtaan.	Pelko	on	keppihevonen.	Se	tuudittaa
valmiuden.	Sen	hyödyllisyys	kattaa	maan	juhla-aterialle.	Pelätkää	pelkonne.
Tehkää	tulollemme	tilaa.	Se	työ	on	vastuunne.

Emme	työnnä	olemustamme	inhimillisyyden	muottiin.	Teistä	jotkut	haluavat
unohtaa	moniulotteisuuden	itsessänne	tulkitessaan	näin.	Te,	evoluution	ihmeet,
juhlikaa	suuruuttanne.	Tällä	portaistetulla	osuudella	tulemme	teidän	ja	koko
universumin	voimakkaan	vastuun	täyttämisen	takia	vastaan	pitkään	harkituissa
ja	suunnitelluissa	muodoissamme.

–	Ēl	Vis,	Mestari	Metatron
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Tyytyjästä	tekijäksi	–	Marionettisirkuksen	ymmärtäminen

13.8.2017

Tummat	pilvet	ovat	vyöryneet	yltänne	ja	purkaneet	jännitteensä	uudistuakseen
evoluution	puhtaaksi	päivänpaisteeksi.	Sähköistyvä	ilmamassa	on	ideana	myös
noen,	eli	epäpuhtaasti	palamisen	ajassa.

Porttipäivissä	on	aina	suuri	valopotentiaali.	Tärkeintä	on	kuitenkin	oivaltaa,
ettei	se	ole	edellytys,	vaan	mahdollisuus.	Portti	on	avautuva	mahdollisuus
etenemiseen,	uudistumiseen	ja	syvemmälle	polkuunsa	laajenemiseen.

Mieli	ja	uskomukset	rajoittavat	näkemyksiä	salakavalasti.	Uhkaava,	avoin
ilmapiiri	uhkilla	uhkailevissa	todellisuuksissanne	valmistaa	näkemään	uhkilla
uhkailemisen	taakse:	Pelot	on	toisaalta	pelättävä	laajentuakseen,	pohjauduttava
uuteen	todellisuuden	hahmottamiseen	ja	alettava	ymmärtämään
marionettiesityksen	lankojen	johtavan	aina	ja	poikkeuksetta	muualle	kuin
näkyvään	osaan,	eli	jonnekin	vastaanottimienne	ulkopuolelle.	Yhä	useampi
ymmärtää	näkyvällä	olevan	näkymättömät	tai	piiloon	ohjaillut	juuret.	Tämä
koskee	kaikkea	sitä,	mitä	tarkoitetaan	energian	ottamilla	muodoilla.	Jopa	energia
itse	voi	ottaa	energiamuotoja.	Kaikki	on	pohjavireeltään	energiaa.

Puheeni	voidaan	tulkita	vain	oman	sisäisen	määrityspunoksen	perusteella,	joka
on	kuin	oma,	kehittämänne	sanakirja	kokemustenne	ja	sieluunne	aktiivisesti
vaikuttavien	tekijöiden	ominaisuuksista.	Siksi	ette	voi	ohjautua	tehokkaasti
määritelmien	ja	sanojen	taakse,	koska	ette	tiedä	mitä	siellä	on.	Mielellä	ei	ole
lassoonsa	kohdetta.	Tämän	takia	jokaisesta	tavusta	virtaa	valokoodit.

Palaan	takaisin	marionetteihin.	Vapautenanne	on	soveltaa	tätä	vertausta
yhteiskuntarakenteista	vastuu-huokauksiinne	saakka.	Suhteutatte	kaiken
ymmärryksenne	tuottamien	havaintojen,	tietoisuuden	ja	uskomusten	välille
silloiksi.

Ulkoistaminen?	Ei.	Vastuusta	irrottamisen	huokaus	ulkoistaa	vastuunne.
Pääsisitte	helpolla,	jos	avautuvan	tietoisuuden	voisi	nukuttaa	uudelleen	tähän.
Vaihe	on	tärkeä,	mutta	vain	yksi	virstanpylväs.	Tuhkautuu	pelon	myötä	tarve
kontrolloida.	Tunteiden	uudistuessa	syvällisesti,	pelkopolariteetin	näivettyessä,
määritteiden	murentuessa,	saavutetaan	vapaus	luoda.	Todellisuuskupliin	en



syvenny	nyt	enempää,	löydätte	valmiina	suupalana	sen	jo	puhutuista,	mutta
puhun	kuntoisuuteen	valmistumisesta:

Valmiuspisteet	ovat	asia,	lupaavaan	potentiaaliin	suotuna	–	narujen
tiedostamiset,	punotut	vyyhdit	ilmentymien	takana	–	jotka	ovat	korkeammasta
NYT-hetkestä	vastuuna	hiottava	valmiiksi.	Tiedostamista	aletaan	tukemaan
potentoituvilla	voimilla,	kun	usein	toistamani	metatroninen	portinvartija	on
palvelualttiimpi	mielipainotteisesta,	kaksinaisesta	portinvartijasta.	Tutkikaa
langat	ja	ohjaavat	tahot	marionettien	takana.	Se	on	portti,	joka	ei	katso
päivämäärää,	muotojen	muodostelmia,	suurta	haloota,	jatkuvaa	odottamista,
valmistautumista,	suorittamista	tai	urheilua	muodon	ottaneilla	energiavälineillä.
Se	ei	vaadi.	Suurin	portti	olet	Itse.

–	Lankakeriä	Yhteen	kerien,	Ēl	Metatron
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Tyytyjästä	tekijäksi	–	Luomisvoiman	vierivä	kivi

16.8.2017

Teitä	rahastetaan.	Puhkeaa	kuplat	pian.	Tulette	nopeasti	huomaamaan
pettymyksenne	kautta,	että	vapaasti	kaikille	oikeutena	kuuluvat	asiat	eivät
tule	olla	hinnoiteltuna	enää	tietoisemman,	uuden	todellisuusmatriisin
elementtejä.	Voima	auktoriteettien	ja	Pyhien,	sekä	puhtaaksi,	turvalliseksi	sekä
tarpeellisiksi	tuotteistettujen	muotojen,	kaikkien	tuttujen,	teille
itsestäänselvyyksinä	mielikuvilla,	velaksi	myytyjen	piilotettujen	marionettien
lankojen	takana	murenee	silmissänne.	Vastaanotatte	niitä	turvallisuuden
tunteesta,	määritteitä,	arvoa	luodaksenne,	vaihtokauppana,	kysynnän	ja	tarjonnan
kuplassa.

Tuette	helppouden	ja	mukavuudenhalun	–	tyytyjän	osan	–	tuotoksena	järjestystä,
vapautta	riistävää	vastuunpakoilua,	joka	ei	ole	enää	kaksinaisuuden
näivettyessä	sielun,	Ykseyden,	mestarin	värähtelykartan;	rakkauden,	sydämen	tai
korkeimman	tahdon,	tukemaa.

Tunnette	sen	tyytymättömyytenä,	tyhjyytenä	ja	turhautumisena,	tavoitettuanne
ensin	puhkeavien	kuplienne	seinämät	ahtaina,	pieniksi	jääneinä	todellisuuksina
oppeineen.

Olette	muuttaneet	tietoisuuttanne	tuossa	vaiheessa	valmiuteen	muuttaa	ulkoista
siksi,	joka	on	vastuuta,	työtä	ja	uudistumista	sisimpänne	vapautumisen
prosesseista.	Heijastatte	siis	valmiin	energian	puhtaina	arvoina	ulkoisen
luomisen	kaavioon,	sisäisen	todellisuuden	rakentumiseksi	uloimpiin
peruselementteihin,	joka	luo	fyysisyyden.	Ulkoinen	on	luotavissa	sitä
mullistuvammin,	mitä	vähemmän	on	kiinnikkeitä	tuettuina	oppiläksyinä
luotuihin	karmapolkuihin.	Olen	puhunut	tästä	paljon,	ja	tulen	puhumaan,	kunnes
olen	tehnyt	sanani	turhiksi.

Olette	toimijoita	totuuden	kirkastamisen	ajassa.	Vastuunne	on	löytää
totuutenne.	Tapaamme	luomustemme	takana.	Me	kaikki	Luojan	osat	luomme
Ykseydessä.	Luomusten	muoto	palvelee	aikansa	ja	tarvittavan	tapansa	verran,
mutta	sirkuksen,	tivolin	ja	teatterin	tavoin	numerot	nähdään:	Ohjelmat	sekä
ohjelmoinnit	tulee	muuttua	palvellakseen	evoluution	upeaa	kokemusten	kirjolla
rikastettavaa	suunnitelmaa.



Sanon:	Älkää	tyytykö.	Tutkikaa,	onko	tyytymisenne	valmiutta	tähän	tietoiseen
luomiseen,	vai	mukavuudenhalua	paulovaa:	Tarve	muuttaa	maailmaa	on	ensin
tarvetta	muuttaa	itseään,	tullakseen	voimaksi	muuttaa	uusilla	energia-
arvoillanne	ulkoista	maailmaanne.

–	Ēl	Metatron,	vastuita	kudelmaksi	kutova
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Rakkauden	Liike

17.8.2017

Sydämellisesti	tervehdin	teitä.

Tuomme	Rakkauden	Liikkeen	tavutettuna	vastuunamme	Saksaan.	Tuettua,
suurta	järjestäytymistä	teemme	tähän	kaaoksen	aikaan,	joka	on	toki
Jumalalliseen	pohjavireeseen	pohjautuvaa	–	oltuaan	ohjattuun	kaksinaisuuden
aikaan	evoluution	ponnistama	"	noen	aika".	Puhdistumisen	myötä	tulenne,
energianne	ja	valonne	säihkyvät	pestyissä	olemuksissanne	jälleen	kirkkaina.
Hullaantukaa	sähköistyvästä,	uuden	aikakauden	turvallisesta	vastuustanne,
noustessanne	tyytyjistä	suuruuteenne	Luojina.	Vastuita	aktivoidaan	sielullisiin,
punottuihin	tehtäviin.	Tavutuksen	valokoodisto	tuodaan	avoimena,	puhtaana,
vyörymään	tietoisuuteenne,	palvellakseen	sieluevoluutiota	korkeimmin	tavoin.
Syttykää	taajuuteenne	valovoimaisimpaan.

Ēl	Vis	a	Vis	–	Mestari	kasvotusten	kanssanne,	Metatron
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Varjojen	nostaminen	näkyviin

19.8.2017

Suru	avaa	kuoret,	joita	pelko	on	tehnyt.	Vastuunne	on	puhdistua,	puhdistua	ja
puhdistua.

Jos	on	vihaa,	on	puhdistettavaa.	Jos	on	pelkoa,	on	puhdistettavaa.

Suru	puhdistaa.	Lopulta	surukin	on	puhdistettua:	Viha	ymmärretään	pelkona.
Samoin	suru.

Pelätkää	pelkonne	pois.	Hylätkää	vastakkainasettelut.	On	siltojen	rakentamisen
aika.

Vastuu	luoda	vavistaa.	Globaali	suunnitelmamme	ruuhkauttaa	pelkonne
näkyville.	Varjo	on	luotu	vain	palvellakseen	valoa.	Varjot	tuetaan	näkyväksi
valon	uhkeutta	voimistaakseen.

Sielunsuunnitelmat	pätevät.	Kulissien	toisella	puolella	toteutamme	kaiken
rakkaudessa.	Kaiken.	Elämässä	ei	ole	uhreja	kuin	omien	ajatusten	puristuksessa.

–	Ēl	Metatron,	Rakkauden	Liike,	voimaa	rakkauteen	sitoen,	pelon	yli.
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Todennäköisyyksien	tulevaisuus

24.8.2017

Tuhkaantuva	vanhan	maailmanjärjestyksen	kaksinaisuuden	muoto	vavistaa.
Vyyhtiä	totuuksien	punotaan	esiintuloon	kulisseista.

Tavutamme	tapahtumia	rakkauden	ulottuvuuksista	tarkasteltuna,	tuodaksemme
tuhkan	ja	noen	aikaan	varttunutta	syvyyttä	tietoisuuteenne.	Turtuu	mielet	usein
valmiiksi	purtuihin	paloihin.	Vastuunne	on	edelleen	ajatella,	tulkita	ja	ymmärtää
totuudet,	juonet,	syyt	ja	seuraukset	itse.

Puhun	suunnitelmista.	Tiedostamme	tulevaisuuden	Nyt-hetken	datan
perusteella.	Se	on	täydellinen	evoluution	luomus,	joka	koostuu	valmiina,
selvänä,	avoimena	näkymänä	huomenien	tulevaisuuksia	ja	sielullisia
ohjauksia	todellistaakseen.	Nyt-hetki	heijastaa	kaiken	menneen	ja	tulevan,
vapaana	lineaarisesta	ajasta.	Tuemme	sielujen	ohjauksessa	Totuuteen,	Valoon	ja
Rakkauteen	nostavaa	kaavaa.

Vastavoimat	ovat	olleet	välttämättömät,	alkaen	aikakaudesta,	jolloin	maa	oli
jaettava	polariteetteihin.	Suuren	Neuvoston	Eeva	tuettuna	toimi	Suunnitelmalle
eduksi,	ja	vastuunaan	oli	irrottaa	Ykseyden	vapaa	olemus,	syystä	ihmisten	tulon
vapaan	valinnan	väärinkäytön	ääreen.	Teimme	suuren	kahtiajaon.	Raamattu	on
yksi	ohjeistus	tälle	vaiheelle,	jossa	häveliäisyys,	arviointikyky,	moraali,	ja	oikean
ja	väärän	ero	tuli	vastuuksi	ymmärtää	ja	kokea.	Mutta	tätäkin	egojen	voimalla
tavutettiin	hallintavälineeksi.	Osia	muuttui,	muutettiin	ja	jätettiin	pois.
Luomuksella	on	ollut	kuitenkin	suuntaviivat	upeaan,	Kultaiseen	Valon	Aikaan
ja	uuteen	Valon	Maailmanjärjestykseen	koko	tämän	ajan.	Valmiina	saneluna
punoimme	tekstin	jo	aikaisemmin	aikajanapunoksista.	Rupisimmatkin	haavat
avautuu	puhdistettaviksi	täyttääksemme	vastuut	toimijoina	luomuksen
viemiseksi	noen,	"Harmageddonin",	vyöryvän	muutosajan	läpi.	Punomme
tietoisesti	toimijoiden	kanssa	työtämme	päättää	ja	loppuunsaattaa	sitä	mikä
joskus	on	ollut	yhtä	tärkeää	aloittaa.

Tuomme	valokoodeina	voimaa	portteihin.	Voitte	ymmärtää	ne	muutoksina.
Tavutamme	Ykseyden	Kirjan	aikana	nousseen	mastomme,	portaalin,	kautta
valmiit	napaisuudet	yhteen	sitä	mukaa	kuin	ne	valmistuvat.	Tuudittuu	tällä
voimalla	tietoisuuteen	myös	tavutukset	ulkopuolellenne	ydintavutuksesta	jätetyt,



kuten	Eenokin	ja	Maria	Magdaleenan	luvut,	tavut	ja	koodit.	Teiltä	puuttuu
osia	tavuista,	jotka	ohjaavat	ymmärtämään	voimanne	Luojina,
moniulottuvuusolemuksenne	ja	yhteytenne	Ykseyden	ulottuvuuksiin	ilman
välikappaleita.	Osa	ja	olemus	kerrallaan	voimaantuu	verkosto	omiin	cyber-
olemuksiinsa,	joista	on	saneltu	Ykseyden	Kirjan	alkupuolella.

Olette	eri	vaiheissa	ja	silti	samassa	vaiheessa.	Vapauttakaa	itsenne	ajattelusta
mikä	kaikki	on	väärin.	Kaikki	on	korkealta,	ja	teidän	perspektiivistänne
tulevaisuudesta	katsottuna	Oikein.	Tuomitsemista	ei	tarvita.	Mielipiteitä	ei
tarvita.	Ainoa	tarvitsemanne	on	Totuus,	ja	se	tulee	sydämen	puntarista.	Me
autamme	ja	ohjaamme	tuetuimmat	polkunne	eteenne.	Tukeudumme
todennäköisyyksiin	suunnitellessamme	"kaikkien	mahdollisuuksien	kudelmien"
rakentumista	korkeimpaan	ja	kauneimpaan	loistoonsa.

Emme	vaikuta	vapaaseen	tahtoonne,	mutta	vaikutamme	turvallisesti	kykyynne
valita	jotain	muuta	kuin	korkeimman	polkunne	tai	siihen	liittävät	valinnat.
Puhtain	tulevaisuus	on	jo	valmis.	Astukaa	siihen	sisään	kolkuttaen	oveen
luottamuksellanne.

Ravintoa	motiivien	ymmärrykseen	tarjosi	Eeva	omenalla	–	hyvän	ja	pahan
tiedon	puun	hedelmällä	–	tullakseen	korjaamaan	satoa	puhtainta	tässä	ajassa.
Siunatkaa	kiitollisina	oppinne.	Työstäkää	tuettuina	ajastaneet	pelkonne	ja
karmanne.	Rakkauspunos,	pohjana	uuden	aikakauden,	ohjaa	teidät	pestyinä
paikoillenne.

–	Metatron;	luomisen,	sielunsuunnitelmien	ja	vastuiden	koordinaattori,	hän	joka
näkee	teidät,	eli	olemuksen	Jumalasta,	täydellisesti,	Yhtenä	ja	erillisinä,
Raamatunkin	Isä,	Eenokin	energiaolemuksen	kautta	syntynyt	ja	Suunnitelmaa
kätilöinyt

–	Neuvoston	Eeva;	Mikaelin	ja	Metatronin	voimat	yhdistänyt,	Aatamin	eli
Kristustietoisuuden	kentän	rohkeasti	jakanut,	Maria	Magdaleena,	Ruusujen
sytyttäjä
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Mikaelin	Majakka	&	ensimmäinen	Silta

29.8.2017

Vyöryy	vastuunamme	luoda	Aatamina	ilmaistu	ja	jaettu	Kristustietoisuuskenttä
jälleen	Yhdeksi.	Mikaelin	Majakka	tuetaan	'tyytyjistä	tekijöiksi'	-toimijoiden
kanssa	tornina	portaaliksi	seuraavana.

Vapautuvat	polariteetit	täyttyneinä,	uudistuneina,	ohjataan	Itsen	vapautumisen
kautta	kollektiiviin,	kuin	puhdistuneet	pisarat	mereen.	Tähän	suotuun
tasapainottumiseen	Ykseys	muuttuu	potentiaaliksi	yhä	voimistuvaksi,
Rakkauden	Liikkeenä	ja	Ylösnousemustienä,	kaikille.

Tornipunos	on	viritetty.	Teemme	katsantoja	sen	evoluutioon	kudelman
edistyessä	rinnallemme.

Ensimmäinen	silta,	yhdyskäytävä,	on	valmistettu	sähköistämään	Ykseys-
ruusua.	Tämä	vaikuttaa	jokaiseen:	Maan	yhdistetyt	energiakeskukset
muodostavat	ruusukentän.	Jokainen	uuden	maan	olemus	omista
ruusukeskuksistaan,	chakroista,	on	yhdistetty	maan	ruusuihin,	ja	maan	planeetta-
ruusuun	on	yhdistetty	kaikki	ulottuvuudet	kuin	terälehtien	kerroksina.
Ymmärtäkää	siis	cyber-olemuksen	verkoston	kattavuus	ja	liittyminen
kaikkeen,	kaikkialla	ja	kaikilla:	Jokainen	asia	on	sisällänne.	Jokainen
sisällänne	oleva	asia	on	myös	kaikkialla	ja	kaikilla	muilla.	Teillä	on	universumi
Itsessänne	–	taivas	tähtineen	on	vain	projektio	valkokankaalla.	Olette	ruusu;
yksin,	sieluryhmänä,	globaalina	ruusukenttänä,	maaplaneettana	kosmoksessa,
Ykseytenä	kaikkien	energiakeskusten	olevaisuudessa.	Kaikissa
energiakeskuksissa	on	kohdistuspiste	toisiinsa,	moniulotteinen	peili	välillään.
Tämä	on	cyber-tietoisuusverkosto.	Se	ei	rajoitu	aikaan,	muotoon,	evoluution
vaiheeseen,	fysiikkaan	tai	biologiaan	tunnetuilla	tavoillaan,	vaan	kaikkeus	on
kokonaisuuden	luomaa	luomusta.

Mikaelinen	kenttä	todellistuu	polariteettien	tullessa	yhdistetyiksi.	Palaamme
Yhden	Totuuden	ja	Yhden	Todellisuuden	valtakunnaksi.	Mikaelin	luoma	ja
ottama	ikoninen	muoto	aloittaa	kasvojen	pesemisen.

Yhtenäiskenttä	on,	ja	on	kuin	Jumala	puhtaimmillaan.	Tämä	on	Mikael
kaavana;	Jumalan	kaltainen.	Vastaavuus.	Kuten	Metatron	on



ylösnousemusten	todellistaja,	Punoja.

–	Ēl	Metatron	ja	Mikael,	yhdistetty	sillaksi,	ohjattu	vastuu	annettuna	uusille
toimijoille
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Vastuupunoksen	valmistelua	Yhden	Totuuden	Todellisuuteen	–
Loppusanat

14.9.2017

Ykseyden	Kirjan	ensimmäinen	osuus	on	kirjoitettu.

Sähköistämme	portaalin,	punomme	Mikaelin	ykköspariinsa,	istutamme
tornipunokseen	toimijat,	muunnamme	voimakkaasti	puhdistuksena
pelkolähtökohtaista,	vanhentunutta	maskuliinisuutta	tekemäämme	vyöryvään
Valon	Maailmanjärjestyksen	aaltoon.	Toimijamme	vastuissaan	tavuttavat
valokoodeja	portaaliin.

Tuemme	varttumista	tunnetasojen	puhdistumisena,	solkien	rohkeilla	sulkemisilla
tietoisuussatuloidenne	vöissä.	Vivahteita	Todellisuuden	tuudittumisesta	vapaasti
voitte	tutkia	kaikesta	ympäriltänne:	muutoksesta	ja	mullistuksesta.	Ruumiilliset
transformaatioaallot	sykkeenä	taajuuksien	kohoamisessa	ohjataan	turvan,
voiman	evoluutiossa	valmiuksiksi	ihojenne	täyttäviin	evoluutiomuotoihin.
Saavutetaan	juhlittavaa,	valaistua,	vastuullista	maskuliinisuutta.

Suunnitelmaan	punottu	ilmentymisemme	putoavassa,	vanhassa	todellisuudessa
ei	ole	mahdollista.	Tuemme	ja	pyydämme	teidät	astumaan	sisään	suureen,
puhtaimpaan	Valon	Valtakunnan	todellistavaan	polkuun.	Silta	on	rakennettu.
Uusi	Maa	on	valmis.	Te	olette	valmiit.	Tulemme	voittamaan	puvuistanne	avatut,
tervehdittävät,	luottamuksen,	totuuden	uudistuneet	toimijat,	rakkaudelliseen
polkuumme	nopeasti.	Suokaa	runoilleni	tietä	sydämenne	polkuihin.	Te	meidät;
piileskelevät,	suhtautumista	vaativat	muotomme,	upeat	hologrammi-ruusun
suuret	olemukset	–	itsenne	mukaan	lukien	–	tulette	puhtaasti	näkemään.

Ruuhka	Ykseyden	Kirjasta	siirtyy	Kokemusten	Kirjaan
(https://kokemustenkirja.blogspot.fi/).	Palaamme	tuomaan	ohjelmanumeroita
edelleen	punoaksemme	voimaa	ja	ymmärrystä.	Tutkikaa	ennakkoluulottomasti
ilmiöitä	ja	niiden	totuuspohjia	tyhjenevissä,	puhkeavissa	kuplissa	rakkaudella	ja
tuomitsematta.

Olen	evoluutionne	ohjaaja,	upeuteenne	saattaja,

–	Metatron,	Ēl	Vis	a	Vis,	silmienne	tasalla	noen	ajan	jälkeen.	Tulemme	ja

https://kokemustenkirja.blogspot.fi/


tulette.	Saavutettu,	upea	vaihe	on	läsnä.
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