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Dragi bratje in sestre, 

Moje ime je Pane » Astralni Sprehajalec » Andov, in preden nadaljujem, čutim, da vam moram 
povedati tole: pri nastanku tega dokumenta sem imel dve možnosti. Lahko bi zadržal 
informacije zase, kar bi bilo osupljivo čudno, vendar resnično. Najbolj preprosto bi bilo ostati 
na nevtralnem območju  in se pogovarjati le o tistem kar ne bi spodbijalo človeškega razuma. 

Ali pa lahko obravnavam bralce kot popolnoma razvite, popolnoma povezane 
večdimenzionalne, odrasle ljudi in sporočim vse ustrezne informacije, vključno s tistimi, ki bodo 
razširile občutek za realnost do prelomne točke. 

Kot vedno sem izbral slednje. Moj namen ni urediti informacije za bralce, ampak naj bralci 
uredijo informacije zase. 

Ni lahko povedati, ampak ta dokument vsebuje najbolj pomembne informacije kar ste jih 
kdajkoli prebrali, če upoštevam dogodke, ki se bodo zgodili v bližnji prihodnosti. Prosim vas za 
vašo pozornost (prosim ostanite z mano). 

Da vam povem pri čem sem in kako vem kar vem, je najbolje da preidem k bistvu. Od sedmega 
leta starosti sem bil večkrat ugrabljen in imel stik z nezemljani. Ne bom se spuščal v 
podrobnosti (s fenomenom ugrabitve se bomo ukvarjali kasneje), za zdaj želim samo omeniti, 
da je bila sestava moje DNA spremenjena, kar  mi omogoča uporabo sposobnosti kot je 
astralna projekcija. Zadnja tri desetletja sem obiskal zvezde in planete v vesolju, ki so zelo 
oddaljeni od našega planeta in  tako imel stik z nezemljani. Od vseh obiskov, ki se jih 
spominjam je najbolj jasen ta, da je človeška rasa na poti do velike spremembe, veliko duš se 
bo vrnilo na zvezde in nekaj veličastnega se bo zgodilo. 
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Da vam ustvarim »veliko sliko«, da boste razumeli kaj se bo zgodilo v bližnji prihodnosti, vam 
bom razložil nekaj stvari: 

 

• Mlečna cesta, Chandra satelit in Rdeči velikan 

• Majevski (Sončni) koledar dolgega štetja 

• Pojav žitnih krogov  

• Kaj smo in DNA zgradba 

• Ko človeško bitje fizično umre 

• Kako bo potekala igra Temnih sil 

• Prodiranje kozmičnih žarkov v sončni sistem 

• Starodavni Velikani in DNA 

• Pozabljeni pretekli in starodavni jedrski konflikti na Zemlji in Luni 

• Moje osebno doživetje z nezemljani 

• Kaj moramo storiti? 

• Sklep 

 

 

Ko boste spoznali »veliko sliko« boste razumeli zakaj niste bili obveščeni o vsem tem z rednimi 
sredstvi obveščanja.  
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Mlečna cesta, Chandra satelit in Rdeči velikan 

Pred približno 26.000 leti je bila iz galaktičnega centra Rimske ceste sproščena ogromna 
količina energije, ki se je kot velik, sijoč, okrogel val širila po galaksiji od njegovega centra do 
robov. Naš sončni sistem je točno na robu Rimske ceste in približno 26.000 svetlobnih let 
oddaljen od galaktičnega centra. Za človeka je ta ogromna razdalja nepredstavljiva časovna 
dolžina, ampak iz globalnega kozmičnega vidika je kot blisk na nebu. Sproščena energija že 
vpliva na celotno galaksijo vključno z majhno piko kakor imenujemo naš sončni sistem. Zelo 
kmalu nas bo dosegla in zadela z vso močjo. 

Leta 1999 je NASA izstrelila satelit  »Chandra 
X-ray Observatory«, ki je sposoben skenirati 
vesolje z elektromagnetnim sevanjem. Veliko 
stvari, ki so bile prej nevidne in nepredstavljive 
človeškemu očesu so sedaj postale vidne. 
»Chandra X-ray Observatory« satelitu je uspelo 
zabeležiti kozmično sevanje iz črne luknje v 
središču Mlečne ceste, skupaj z velikimi in 
močnimi energijskimi valovi, ki se širijo po 
galaktični ravnini. Razumeti moramo, da so 
ljudje imeli za skeniranje vesolja močno in 
natančno opremo zgolj 5 desetletij, kar je 
samo delček v globalni kozmični resničnosti. 

 

Chandra je zabeležila povečevanje velikosti zvezd zaradi ekstremnih vplivov energijskega vala 
in prehajanje skozi velike spremembe; zatekajo v velikosti nato izgine zunanji sloja in postane 
veliko manjša. Napovedujejo (poglej Dodatek A),  da se bo isto zgodilo z našim soncem; kakor 
hitro ga bo zadel energijski val  bo začel reagirati. Sprožila se bo kompleksna jedrska reakcija, 
naše sonce se bo povečalo in vsrkalo planeta Merkur in Venero. To pomeni, da se bo 
ekstremno približalo Zemlji in povzročilo nemogoče pogoje za biološko življenje, z dnevnimi 
temperaturami od 800°C do minus 70°C in manj. 
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(Za bolj podrobno razlago mehanizma, ki bo Sonce spremenilo v hitro rastočo gibanje in nekaj 
bistvenih stvari, katere res morate vedeti o našem Soncu, prosim poglejte Dodatek B) 

Bo to konec zgodbe? Konec življenja na Zemlji? Konec vsega? 

 

Majevski (sončni) koledar dolgega štetja 

Od kar je postalo očitno da nismo prva civilizacija na Zemlji in da bomo lahko razumeli kaj se bo 
zgodilo v bližnji prihodnosti, se moramo vrniti nazaj v čas, da vidimo kakšne opozorilne 
informacije so nam pustili predniki. Ena od teh opozoril prihaja od naših Starodavnih Majev. 
Njihove zgradbe, matematično in astronomsko znanje in natančno štetje časa so več kot 
impresivne. Dokazano je, da je njihov način štetja veliko bolj sofisticiran kot mi to počnemo 
danes. Eden od predmetov, ki je v veliki meri ostal nedotaknjen s strani konkvistadorjev pri 
njihovem iskanju zlata, je tako imenovan Majevski Koledar Dolgega Štetja. Zgleda kot veliki, 
okrogli kamen s številnimi vgraviranimi oznakami kjer zapisi časa segajo do 5200 let. Konča se 
21. decembra 2012. Zakaj so Maji ali kdorkoli je ustvaril in predal ta Koledar dolgega štetja 
Majem, prenehali s štetjem po tem datumu? 

  

Je ta datum povezan s prihajajočim energetskim valom iz Hunab Ku (Majevsko ime za 
Ustvarjalca, ki deluje skozi centralno galaktično odpiranje Mlečne ceste) in koncem našega 
Sonca?  Ali obstaja možnost, da je bila v tistih časih na voljo napredna tehnologija in tolikšna 
inteligenca; človeška ali nečloveška, ki je imela sofisticirano znanje o teh bodočih dogodkih?  Je 
bil Majevski koledar dolgega štetja puščen kot opozorilo za tiste, ki živijo v sedanjosti, okoli 
2012? 



7  

 

 

Obstajajo pokazatelji da je bil Koledar predan starodavnim Majem. Skoraj enak Koledar so 
imeli Olmeki, Azteki in prvotni Egipčani – preden so ga spremenile skrivne družbe in 
prostozidarska elita, z namenom ohraniti informacijo in obdržati skrivnost. Kaj so vse šteli? Vsi 
so gledali sonce in galaktični center. Koledar je tako natančen, da ne manjka ni ti en dan, ura, 
minuta ali sekunda. Nikoli. Vprašanje ostaja: »Kdo so bili ustvarjalci Koledarja?«, » Kaj so 
vedeli?« 

 

Fenomen žitnih krogov 

Verjetno bi vsa ta vprašanja ostala neodgovorjena, če ne bi bilo skrivnostnega pojava 
poznanega kot Žitni Krogi. Zadnjih par desetletij smo se pričeli bolj zavedati tega pojava, neke 
oblike višje inteligence, ki poskuša komunicirati z nami, prinaša neverjetna sporočila na žitnih 
poljih okoli po svetu. V nasprotju z splošnim dojemanjem, žitni krogi niso moderen pojav. 
Omenjeni so v akademskih besedilih iz poznega 17. stoletja in o njih poroča že preko 200 
primerov pred letom 1970. 

 

Do danes je bilo s strani vojske zabeleženih že preko 30 000 žitnih krogov po svet,; nekatera 
obsegajo območja velikosti 200 000 sq ft in njihove nenavadne značilnosti so še naprej 
nenadomestljiva: rastlina je za palec nagnjena nad prstjo in nežno položena v natančnem 
geometričnem vzorcu brez fizičnih znakov poškodb, rahlo ožgana znamenja na spodnjem delu 
stebra, spremenjena celična struktura in kemija prsti, razhajanje v ozadju sevanja,  sprememba 
lokalnega elektromagnetnega polja, izčrpavanje krajevne podtalnice, dolgotrajni energijski 
vzorci, da ne omenjam vpliva na človeško biološko področje. 

Ena od bistvenih značilnosti žitnih krogov je ta, da se zdi kot, da so oblikovani od  
inteligentnega vira, ki je zmožen oblikovati in kontrolirati elektromagnetno energijo na zelo 
visoki in natančni stopnji. 

Bilo je tudi veliko poročil o značilnem zvoku, ki se sliši, ko se oblikujejo žitni krogi. V pravih 
žitnih oblikah oblikovana stebla niso pretrgana ampak zvita, običajno za palec od tal in blizu 
rastlininega prvega vozla. V posebnih primerih so stebla nagnjena 6 palcev (15,24 cm) od vrha 
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glave semena. Takšne značilnosti zavrnejo argumente o prevari, saj bi deska ali vrtni valjar 
izravnal pridelek do tal, kar bi povzročilo jasno škodo na rastlinah. Laboratorijske analize so 
pokazale, da je bila kristalna struktura prizadetih rastlin spremenjena od neke sile.  Še bolj 
pomembno je to, da je bila DNA znatno drugačna od rastlin, ki niso bile prizadete. Z drugimi 
besedami, sila, ki je ustvarila žitni krog ima točno vibracijsko frekvenco potrebno za 
spremembo informacijskega vzorca v DNA.  

 

Prav tako so laboratorijske analize pokazale, da so bila semena in kalitveni postopek od 
prizadetih rastlin spremenjena. Čeprav rastlina sama ni bila poškodovana, je ta sila  naredila 
veliko spremembo na rastlinskem naravnem regenerativnem postopku. Predlagano je, da je  ta 
vrsta spremembe lahko nastala le s posegom v podatkovni vzorec v DNK rastline. V zvezi z 
samim upogibanjem, laboratorijska analiza, ki jo izvaja W. C. Levengood (priznan biofizik iz 
Michigana) zaključuje, da je vir energije, ki »izvira iz mikrovalovnega območja, zavrel vodo 
znotraj rastline in jo učinkovito preoblikoval v paro .« 

Za vse tiste ki bi radi izvedeli več o tej raziskavi, kdo dela te zapletene piktograme po svetu  in 
kaj velika večina od njih pomeni, bom imel v Brisbaneu kmalu posebno predstavitev. 

Če povzamem, veliko geometrij, ki nam jih posredujejo, so odštevalniki časa do 2012 in 
razvoja človeške zavesti. Študije dostopnih dokazov kažejo, da nam najmanj 5 nečloveških ras 
dostavlja inteligentna sporočila. Kljub dejstvu, so te informacije zatrte s strani vodečih medijev 
kot so CNN, FOX, BBC, za katere vsi vemo, da so v lasti tako imenovanega reda iluminatov oz. 
vladajoče elite, smo vzpostavili Kontakt pred desetletji. Večina teh nečloveških ras  ima aktivno 
trojno vijačnico v DNA zgradbi (zagotavlja telepatske in telekenetične sposobnosti)  in se 
razlikujejo od naše za samo dvojno aktivno vijačnico DNA potenciala. Več o tem bo 
povedanega na predstavitvi. 

 

(Za več podrobnosti o trojni vijačnici DNA ene izmed  nečloveških ras, predstavljeno prav tako 
preko žitnih krogov, prosim poglejte Dodatek C) 

Zakaj ni teh informacij pri novicah vsak dan? Zakaj skrivnosti? Zakaj laži in prevare o pravi 
naravi tega Kontakta? Zakaj ne odkrito povedati ljudem, da nismo sami? Zakaj jim ne povedati 
o podzemlju, ki je bil zgrajen za preživetje 2012 dogodka? Zakaj jim ne povedati  o shranjevanju 
semen in hrane za naslednjo Ledeno dobo, ki jo pričakujejo, ko bo sončneva faza Rdečega 
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velikana zaključena in bo zvezda postala veliko manjša - White Dwarf in ne bo sposobna 
proizvajati toliko svetlobe in toplote? Zakaj jim ne povedati resnice? 

Smo pripravljeni ponovno napisati naše zgodovinske knjige, ponovno razmisliti o vsem kar so 
nam povedali? Opustiti vsa naša prepričanja? Opustiti strah pred neznanim? - Verjetno še ne.  
Ali začenjamo spreminjati naša dojemanja, spoznali smo že, da z nami že dolgo manipulira 
elita, da nam prikrivajo bistvene informacije in imajo nadzor do dostopa napredne tehnologije.  
Bi verjeli, da nihče od nas ne bi rabil več delati?  Obstajajo tehnologije, ki lahko dobavljajo 
zadostno energijo in hrano za vse. Denar nas ohranja v suženjstvu.  Delati moramo, da 
ustvarjamo dohodek, da plačujemo račune, najemnine, stroške. Živeti moramo po njihovih 
pravilih. Kolikor imam znanja, nihče od drugih ras ne dela tega svoji rasi. Samo ljudje so se 
specializirali v takšnem obnašanju. Pohlep. Moč. Vendar, ali je to zdolj njihova krivda? Ali 
obstajajo skrivne sile, ki kontrolirajo tudi tako imenovane Iluminate? Razmislite. 

Poglejmo kaj ima ena od drugih ras povedati o letu 2012. 

15. julija 2008, Avebury Manor, Wilts, Anglija.  
Še en skrivnosten žitni krog se pojavi od 
nikoder. Skrivnostne značilnosti spet zaznane. 
Rastlinska stebla znotraj žitnih krogov so 
nagnjena na način, ki ga ne moremo razložiti s 
konvencionalno znanostjo. Laboratorijski 
vzorci potrdijo nenavadne lastnosti. Brez 
dvoma… je resničen. (prosim glejte Dodatek D 
s poglobljeno razlago o razlikah med resničnim 
(naredila nečloveška inteligenca) v primerjavi z 
neresničnimi (naredil človek) žitnim krogom) 

                         

Piktogram je jasna upodobitev našega planetnega sistema 23. decembra 2012, dva dni po 
uradnem koncu Koledarskega dolgega štetja - 21. decembra 2012. Je jasna izbira dveh skupin: 
ena skupina vsebuje tanke kroge in upodablja orbite Merkurja, Venere, Zemlje, Marsa in 
Plutona. Drugo z odebeljenimi krogi sestavlja Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Pozorni moramo 
biti na dve stvari: 

Prvič: prva anomalija (odstopanje) je v orbiti Plutona, Nasin simulator sončnega sistema 
prikazuje, da bi moral biti Pluton na drugi lokaciji (slika na desni), kar jasno prikazuje, da bo to 
nebesno telo imelo vpliv od zunanje gravitacije  mimoidočega telesa, planeta ali kometa. 
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Drugič: drugo odstopanje je delitev v dve 
skupini. Ali lahko to razumemo kot ločitev od 
našega sončnega sistema na dve skupini, kot 
rezultat ekstremne sončeve dejavnosti v 
kombinaciji z ekstremno močnimi 
gravitacijami  mimoidočega telesa ali 
kometa?  

Sporočilo je povsem jasno  - to je naš sončni 
sistem na dan 23. dec 2012. 

Vse to ne bi bilo tako pomembno,  če se ne 
bi 7 dni pozneje, dne 22. julija 2008, pojavil 
nov podatek. Kar je vseboval, nam pove čisto 
vse kar moramo vedeti! 

 

 

 

 

 

 

 

22. Julij 2008 - Avebury Manor, Wilts, England 

`     

Prikazuje velike geološke spremembe in premike v našem sončnem sistemu  kot rezultat širitve 
sončeve mase in močne gravitacijske sile od zunaj. Masa Sonca je veliko večja, kaže nam 
maksimalno širitev velikosti Rdečega velikana in kako sta planet Merkur in Venera popolnoma 
uničena. 

http://www.youtube.com/watch?v=fDjldLXzAsw 
http://www.youtube.com/watch?v=nE00eMB9yZU 
http://www.youtube.com/watch?v=NDIhpJoHzgU 
http://www.youtube.com/watch?v=tpq_7b9opr0 
http://www.youtube.com/watch?v=dRXUriNSxt0 

http://www.youtube.com/watch?v=WRdkxzMbm8k 
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Zemlja s svojim spremljevalcem (znotraj žitne slike je pika v Zemeljskem krogu, ki predstavlja 
Luno) skupaj z Marsom ostajata v svoji orbiti, vendar nevarno blizu Sonca. Po prikazu tega, naš 
sončni sistem nikoli več ne bo enak! 

 

Večji krog predstavlja letno lunino gibanje okoli Zemlje. Pravzaprav gledamo razširjen pogled 
lunine orbite. Tukaj je manjši krog z 11 obroči in piko, ki nam usmerja pozornost na številko 12. 
Pove nam, da nam predlagajo lunin premik okoli Zemlje v dvanajstem mesecu. Luna bo ležala 
na zemeljskem nebu blizu svetlega kometa v dvanajstem mesecu (december) leta 2012. 
Natančen datum bo 13. december 2012, ko bo naše sonce v ozvezdju Kačenosec in naša Luna 
bo nova. (razlaga: Sonce pri RA=17 26 dne 13. dec 2012 leži blizu dveh zvezd v Kačenoscu).  
Zdaj veste zakaj je ozvezdje Kačenosec  povsod po antičnih templjih. 

Nominalna orbita Plutona je motena zaradi 
ogromnih združenih gravitacijskih vplivov od 
mimoidočega nebesnega telesa in Sonca.  
Izdelovalci Žitnih krogov upodabljajo novo 
Luno, katere lahko preverimo na 
astronomskih kartah zvezd,  pojavila se bo 
po 13. decembru 2012. Točno na isti datum  
se bo iz Zemlje na nočnem nebu videl komet. 
Po nadaljnjih analizah je bilo ugotovljeno, da 
bo ta komet namreč prvi modro-beli žarek 

svetlobe od dvanajstih, ki nas bodo dosegli, v skladu s podatki pridobljenimi iz drugih žitnih 
sporočil. 13. decembra 2012 bodo ljudje iz zemlje prvič videli prihod prvega kozmičnega žarka 
modro bele svetlobe iz centra galaktičnega območja. Njihova hitrost je zelo hitra, zato bodo 
zadeli naš planetarni sistem  23. decembra 2012. 
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Manjši simboli od desne proti levi so :   

 Rimska cesta s prikazano galaktično ravnino; 

 Kozmična kača, ki simbolizira Nexus ali Superval (nosilec Oblikovalčevega končnega 
programa DNA mutacije - edini, ki je znan v našem vesolju) in kaže, da kača prihaja 
razširjena vzdolž galaktičnega diska; 

 Polž, ki je v starodavni tradiciji Majev simbol prenehanja fizičnega življenja in tudi 
zaključek cikla, ukrep, ki je končan. . . končna integracija; 

 Spirala predstavlja "življenje-smrt-preporod" cikla Sonca. Ob koncu Aztekovega Petega  
Sonca se bo naša zvezda  počasi začela širiti, dokler ne doseže vrhunec 28. marca 2013, 
ko se bo zunanji sloj sprostil v vesolje in bo ostalo samo jedro zvezde oz.  čas, ko se bo 
rodilo novo mlado Sonce - Rojstvo Šestega Sonca. Rojstvo Dobe Svetlobe; 

 Naslednji znak  jasno prikazuje novo luno in ozvezdje Kačenosec, ki je točno na tistem 
mestu  (blizu lune) 13. decembra 2012. 

 

 

 

 

 

Preden nadaljujem, prosim razumite, da ta dokument 
vsebuje neposredno znanje o glavnih spremembah 
dogodkov na Zemlji. Včasih so lahko takšne 
informacije škodljive, predvsem, če ste živeli z 
drugačnim življenjskim pogledom znotraj »Matrice«. 
Če čutite, da so te informacije preveč za vas ali, da še 

niste pripravljeni sprejeti resnice, vam vljudno svetujem, da prenehate z branjem, nadaljujte z 
življenjem kot prej, zbrišite ta dokument in se pretvarjajte, da ga niste nikoli prejeli. Prosim 
vedite naslednje: namen teh informacij ni prestrašiti ampak prebuditi mnoge, da se začnejo 
duhovno, duševno in fizično  pripravljati na izziv v prihajajočem obdobju. Njihov namen je 
pomagati pri procesu preoblikovanja in dvigniti zavest o najpomembnejših vprašanjih, ki so 
dobro znane zunaj javnega prizorišča. 
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Sedaj je očitno, da se ne moremo izogniti transformacijskemu procesu, ki je, kot omenjeno 
prej, kozmično v naravi. Vendar, kar lahko storimo je, da trdo delamo na notranji transformaciji 
s čiščenjem in usklajevanjem svojega bistva in našega bio-polja. Z drugimi besedami, dvigovati 
našo lastno vibracijsko raven, in ostati na isti ravni ves čas, kar bo pripeljalo do močnega 
sevanja telepatskih (psioničnih) delcev v okolje. Šele po tem lahko govorimo o morebitnih 
meditativnih povezavah, jačanju zemeljskega akupunkturnega energijskega omrežja in 
morebitnem vplivu na fraktalno strukturo Matrice. Torej, osredotočenost je na dvigu zavesti in 
pomagati našemu planetu, da gre skozi gladko fazo preoblikovanja. To lahko dosežemo  s 
povezanostjo v enost z našim planetom in življenjem na njem. Z drugimi besedami, z 
ustvarjanjem močnega in stabilnega bio-telepatskega energetskega polja okoli našega planeta, 
ki bo tako sposoben sprejeti močno energijo Nexus-a (kozmične kače) brez kakšne škode. 

       

Podrobneje bom govoril o tem v drugem delu tega pisma in v glavnem v prihajajoči 
predstavitvi. Preden delim z vami informacije v tej smeri, vam moram malo več razložiti kaj 
govorijo izdelovalci žitnih krogov o dogodkih, ki se bodo zelo kmalu zgodili na 3D realnosti. 

Podrobna analize,  ki je bila izvedena, jasno kaže,  da ima veliko število piktogramov »azteško 
in majevsko simboliko« in »Quetzalcoatl (Kecalkoatl) povezavo«. Glede na azteško tradicijo, 
zgodovina Zemlje pade v pet zaporednih dob ali »sonc«, vsaka predstavlja trenutno 
nadvlado  različnega stališča od centralnega stališča. Trenutno obdobje, »doba Petega 
Sonca«, je zadnje. Tako kot njegovi štirje predhodniki, je tudi Petemu Soncu namenjeno 
kataklizmično uničenje, kjer bodo Zemljo uničili potresi in človeštvo bo zapustilo Zemljo. 
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Sklep je bil, da oblikovalci krogov upodabljajo časovno merjenje v skladu s »Koledarjem 
Dolgega Štetja« in »Koledarjem Sonce-Venera«,  identično kakor so to upodabljali stari Maji in 
Azteki v Srednji Ameriki dolgo časa nazaj. Oba Koledarja sta jasno predstavljena v žitnih 
piktogramih, ki so se pojavili v Veliki Britaniji,  Silbury Hill leta 2004 in v Woolstone Hill leta 
2005. 

   

Kot že vemo, se Koledar dolgega štetja konča 23. decembra 2012 (in ne 21. decembra 2012 kot 
večina ljudi verjame), ki bo zaznamoval Konec Petega Sonca, ki se je začel točno 13. avgusta 
3114 pred našim štetjem. Drugače od prvega koledarja, se Majevski Koledar Sonce-Venera 
konča 28. marca 2013, kar označuje konec tekočega 52-letnega cikla Venere, ki se je začel 10. 
aprila 1961 in še pomembneje, prav tako označuje začetek novega 5000 letnega cikla Šestega 
Sonca. 

Sporočila so bila popolnoma jasna, tako kot v 
piktogramu, ki se je pojavil leta 2006 v Wayland's 
Smithy. Ta piktogram jasno prikazuje, da bodo na 
koncu Koledarja Sonce-Venera periodično 
oddajajoči kozmični žarki iz galaktičnega jedra 
prispeli na Zemljo. Predhodna analiza piktograma, 
ki se je pojavil na Wayland Smithy l. 2006 je 
pokazala vrsto "astronomskih žarkov", izhajajočih iz 
nekega osrednjega vira v vseh treh prostorskih 
smeri x, y ali z: 

 

Te žarki so bili narisani kot "kvadrat" po svoji dolžini, saj intenzivnost astronomskega vala ali 
žarka postane šibkejša, ko se oddaljuje od svojega vira. Kaj bi lahko bil prikazani osrednji vir 
energije? 
Odgovor je povsem jasen - Ultra masivna črna luknja v središču Mlečne ceste, znano kot Sgr 
A*. Obroč 12-ih zvezd obdaja Sgr A * v vesolju, tako kot obroč 12-ih točk obdaja prazen center 
na tisti cliki žita. Vsak od treh najdaljših žarkov se zdi, da vsebuje 7 x 8 = 56 mrežo mini-krogov 
znotraj konca odprtega kvadrata. Kazali so nam časovno kodo, nam sporočali kdaj bo najdaljši 
žarek dosegel Zemljo. 
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Da bi razumeli kaj nam skušajo povedati, je bolje, da najprej razumemo, da vsaka povezava 
Sonca in Venere traja 292 dni, bodisi Venera med Zemljo in Soncem, bodisi Sonce med Zemljo 
in Venero. Odkar se je pojavil piktogram 8. julija 2006 pred dvema letoma, so nas neprestano 
opominjali, da se odštevanje do leta 2013 nadaljuje! 

12. avgusta 2007, se je na Stanton St Bernard pojavila Majevska / Olmeška  številka "šest". 
Namenjena je bila, da nam pove, da je preostalo "le 6" Sonce-Venera povezav do tranzita 
Venere 6. junija 2012  oziroma "samo 7" do konca njihovega koledarja Sonce-Venera, 28. 
marca 2013. 

Če so pravi deli sestavljanke združeni skupaj, 
začenjamo videti pomen, ki nam "Oni" želijo 
povedati. Piktogrami nam jasno kažejo astronomski 
dogodek, ki se bo zgodil med koncem leta 2012 in v 
začetku leta 2013, med končnim datumom 

Majevskega koledarja dolgega štetja in končnim datumom trenutnega Koledarja Sonce-Venera 
- prihod nekakšnih kozmičnih žarkov iz Galaktičnega Centra. Še en piktogram iz West Kennett 
(13. julij 1996) se zdi, da opisuje enako prihodnost astronomskega dogodka še nekoliko bolj 
natančno, kar bomo naslednje preučili. Vidimo lahko Majevski simbol za galaktični center, 
valove, ki prihajajo iz vsepovsod (12 skupaj), novo luno blizu Sonca in mimoidoči komet ali 
prihod prvega od tistih žarkov. 

    

Majevski simbol-galaktični center 

Postane očitno, da bodo ti žarki iz galaktičnega centra prihajali občasno, glede na njihovo 
velikost in moč. Opomba: NASA je izdala veliko dokumentarcev kako prihajajoči kozmični žarki 
vplivajo na DNA življenja in povzročajo mutacije na boljše ali slabše. V našem primeru bo zadnji 
in največji kozmični žarek od vseh iz dogodka Nexus (prihod energije Kozmične Kače) tisti, ki bo 
zaključil reprogramiranje DNA organskih oblik življenja v tem sistemu. To bo točno 28. marca 
2013, ko bo uraden konec koledarja Sonce-Venera in začetek Dobe »Šestega Sonca«!  
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Kaj to pomeni? 

Če potisnemo našo ostro logiko do maksimuma, lahko vidimo Dogodek, ki vključuje kopanje 
našega planeta in biologije na njem v energiji gamma žarkov, projiciranih iz Galaktičnega 
Centra. Z drugimi besedami, reaktivacija speče DNK... oz. reaktivacija tistega, kar akademska 
znanost pojmuje kot 97% odpadnega DNK materiala. To pomeni, da čim se vas dotakne  
modrikasto-bel žarek svetlobe, se boste spomnili kdo ste bili v preteklosti, vse univerzalno 
znanje bo ponovno združeno z vsemi močmi vaše Zavesti. Neverjetno… kako srečni smo lahko, 
da smo pristoni v takem trenutku in prostoru.  

 

To bo zmaga sočutja in inteligence nad nasiljem in nevednostjo. To bo doseženo z dejansko 
pretvorbo človeškega genetskega materiala, našega DNK, ki bo prepojen v galaktični svetlobi, 
izhajajoči iz našega lastnega Sonca, delujoč kot pretvornik Galaktičnega Centra samega, in bo 
šel direktno čez Zemljo.  

Junij 2008, trije polni orbitalni 
krogi Venere (velike bele številke 
na sliki) ostajajo do konca našega 
tekočega Majevega koledarja 
Sonce-Venera,  28.Marca 2013. 
Vsak polni krog Venere potrebuje 
584 dni ali 1.6 let, zato bomo 

imeli 3x 1.6=4.8 let do marca 2013. Prav tako, pet polovičnih orbitalnih krogov Venere (majhne 
modre številke) ostajajo do Venerine tranzicije pred našim Soncem junija 2012. Vsak polovični 
krog Venere potrebuje 292 dni ali 0.8 leta, zatorej bo 5x8=4.0 let to tranzita, 6. Junija 2012. To 
je isti 52 ali 104-letni koledar, ki so ga Olmeki, Maji ali Azteki uporabljali dolgo časa nazaj v 
Srednji Ameriki. Pet dni kasneje na Stanton Bridge 4. Julija, se je pojavila Majevska številka 
»tri«, da bi nas ponovno spomnila na tri polne orbitalne cikle Venere do konca njihovega 
koledarja 28. Marca 2013. 
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Še eno pomembno sporočilo o širitvi zunanje plasti Sonca se je pojavilo 27.06.2009 v Milk Hill 
Stanton, St. Bernard, Wiltshire. 

    

27 June 2009                                                                                     30th June 2009             27th June 2009 

Milk Hill Stanton, St Bernard, Wiltshire                                                Milk Hill, Alton B., Wiltshire       Southfield, Alton Priors 

 

Funtunfunefu-Denkyemfunefu  (Siamski krokodili)  >>  ENOST  -  
starodavni simbol demokracije & enosti kljub kulturološki raznolikosti.  

 

Navzkljub dejstvu, da imamo različne kulture, smo vsi ENO. Ta resnica je lahko videna samo, ko 
bitje doseže razvoj četrte čakre. Ko je četrti center odprt, zavest vidi vse v kozmosu kot del 
istega vira in ENOSTI. 

Čas konfliktov je minil in nastopil je čas za mir in 
ravnotežje. Na višji ravni bo človeštvo to izkusilo, ko 
bo Sever postal Jug med naslednjim solarnim 
maksimumom, ob koncu 2012. Imamo jasno 
upodobitev, da se bo Sonce razširilo v masi. Če vidite 
vse to z očmi uma, boste videli globalne spremembe 
v 3D realnosti, če pa pogledate z očmi srca, stvari 
izgledajo popolnoma drugače. Med tem Dogodkom 
bo Človeštvo spoznalo, da je samo ljubezen odgovor 
in vse ostalo je iluzija. Isti dan in nekaj dni kasneje 

po žitnem vzorcu v Milk Hill Stanton, st Bernard, Wiltshire, se je pojavilo še nekaj vzorcev v 
pridelkih, ki so prikazovali različne izvenzemeljske rase, njihovo pisan jezik in večina od njih je 
imela krog, kjer bi moralo biti tretje oko na čelu. Prav tako je bila puščica obrnjena navzven 
izvenzemeljske glave, jasno prikazujoč, da oddajajo sporočilo, da bi mi razumeli in se pripravili, 
ter da nas nenehno opazujejo. Ne morem iti dlje o tem v tem trenutku, veliko več bo pokrito v 
moji prezentaciji, toda kar želim izpostaviti je, da se mora čloeštvo odpreti dejstvu, da delimo 
planet z mnogimi drugimi oblikami življenja in da obstaja Enost, kljub kulturološkim razlikam. 
Prav tako se mora odpreti dejstvu, da se naš planet spreminja, saj se trenutni cikel bliža koncu 
in tiste, ki bodo izbrali pot Svetlobe in Miru, čaka evolucija in nadgradnja DNK. 
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Kaj smo in zgradba DNA 

Preden bomo razumeli kakšna je naša vloga v vsem scenariju za 2012, moramo iti skozi nekaj 
stališč našega obstoja. Začnimo z razumevanjem, kaj smo, kaj je naše golo bistvo, kaj je naša 
bio-energetska zgradba in naša subtilna telesa, kako je to povezano z RNA/DNA in predvsem 
kako bo na RNA/DNA vplivala kozmična energija, ki bo prispela konec leta 2012. 

     

 

KAJ SMO? 

Mi smo Inteligentna Življenjska Sila v Vesolju in naša čista esenca je Zavest. 

Naša Zavest je sposobna multidimenzionalne prisotnosti. Ima svojo bio-energijsko polje, ki ga 
ljudje poznajo kot polje aure.  Poleg biološkega gostitelja, ki ga imamo, imamo še veliko drugih 
energijskih gostiteljev, teles ali vozil, če želite. 

Ti »energetski nosilci« lahko zagotavljajo, da je Zavest prisotna v različnih dimenzijah. En 
energetski nosilec ali subtilno telo  ima ustrezno vibracijsko gostoto in hitrost vibracije od 
samo ene dimenzije ali nivoja obstoja, sicer naše bistvo ne more biti v tej dimenziji znotraj tega 
določenega energetskega gostitelja ali telesa. 

Trenutno velika večina ljudi deluje na tako imenovani 
funkcionalnosti dvojne vijačnice, kar pomeni da 
uporabljamo samo 3% našega DNA genskega materiala, 
ostalih 97% genetskega materiala  je nedejavnih ali 
spečih. Prevladujoča znanost jo imenuje odpadna DNA, 
domnevno nam ne služi za nič in nimamo nobene koristi 
od nje…kar je kot mnogo drugih stvari, predstavljenih s 
strani prevladujoče znanosti, popolnoma napačno. Teh 
97 %  genetskega materiala je v tem trenutku 
nepovezanega, vendar še vedno nepoškodovanega in ga 
lahko reaktiviramo. Pravzaprav, vsa ostala energetska 
telesa, ki jih imamo, so lahko dostopna in kontrolirana, 
če ta genetski material postane aktiven, skupaj z 
energijami in sposobnostmi, ki gredo skupaj z vsakim od 
njih.  Z drugimi besedami, vsako od teh teles ima 
različne sposobnosti, različne oblike prepletenih energij 
in je zmožno različnih izvedb. 
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Da bi pravilno razumeli bom razložil na naslednji način: 

Znanstvena skupnost je razdelila sestavo našega 
Vesolja na Običajno snov 4%, Temno snov - 26 % in 
Temno energijo okoli 70 %. 

Običajna snov vsebuje vse kar vidimo na vidnem delu 
Vesolja, vključno z super-množico, množico galaksij, 
galaksije, zvezd, planetov, bioloških življenjskih vrst 
idr… oz. če želite drugačen pristop: je sestavljeno iz  
težkih elementov 0,03%, nevtrona 0,3%, zvezd 0,5% 
in vodik/helij okoli 3,2%. 

Sedaj, predstavljajte si vse te plasti: »Običajna snov«, »Temna snov« in »Temna energija«  v eni 
sami veliki kocki.  

Na dnu je Običajna snov kot najbolj gosta: super-množica, množica galaksij, zvezd, planetov, 
kemijskih elementov, biološkega življenja in vse kar je vidno z naše perspektive znotraj 
kozmusa. Nad to plastjo postavite Temno snov: nevidne razsežnosti še bolj napolnjene z 
energijo in večjimi različnimi življenjskimi oblikami; in na vrh postavite še zadnjo plast, Temno 
energijo kjer je energija najmočnejša in direktno vpliva na nadaljno dinamično gibanje v 
kreativnem procesu  Vesolja. Vesolje je živo, inteligentno in popolnoma zavestno sebe in še 
vedno sledi dinamičnemu utripu fraktalnega krčenja in širjenja. To dinamično utripanje krčenja 
in širjenja je dirigirano od zgoraj, iz plasti, ki ji prevladujoča znanost pravi Temna energija; in 
kljub dejstvu, da je terminologija napačna, ker ta energija zagotovo ni temna…bi bil boljši izraz 
Nevidna energija.  

Kakorkoli, opazujte to kocko kot mešanico vsega tega. Če 
jo povečaš ima kocka različno gostoto od dna do vrha in 
obratno. Dopušča prenos in prodiranje energetskih 
delcev z različno hitrostjo, odvisno od gostote ali mesta v 
Kocki. Na dnu je gostota visoka in delci se premikajo 
počasneje zaradi te gostote in ko se povzpneš proti vrhu, 
se delci premikajo ekstremno hitro, saj postaja manj in 
manj gosto. 

  

 

Vse te gostote so popolnoma različnih dimenzij. Ločene 
ampak hkrati še vedno povezane. Stari vzorci razumevanja  
držijo perspektivo sedmih velikih dimenzij v Vesolju, ki 
imajo različno gostoto, ampak osebno ne vidim nobenega 
razloga, zakaj ne more biti tam zunaj neskončno število 
dimenzij. Pravzaprav obstaja več kot sedem ravni obstoja, 
podrobnosti bom razložil v predstavitvi. 
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Po mojem znanju, ima naše čisto bistvo potencial obstoja v večini teh dimenzij, če ne v vseh, 
tako da uporablja ustrezno vozilo zaklenjeno v naši speči DNA . 

Trenutno delujemo na fukncionalnosti dvojne vijačnice, kar zadošča zgolj za to, da vidite in 
berete to besedilo in da ga izkusite do določene stopnje… in recimo še relativno nizko 
zavedanje astralnega nivoja v obliki  lucidnega sanjanja, kratke zunajtelesne ali izkušnje s 
smrtjo. Največji vložek je vzet od petih čutov razuma in to je vse kar večina od nas lahko 
doseže in izkusi. To je vse kar te 3% aktivne genetske snovi lahko zagotavlja…nizko kvaliteto 
obstoja. 

 

 

 

 

 

 

Kljub dejstvu da imamo samo 3% aktivno DNA, večina ljudi še vedno uporablja astralno telo 
med spanjem, popolnoma brez zavedanja, da so v enem od subtilnih teles in popolnoma brez 
zavedanja,  da so v drugi dimenziji - astralni dimenziji. 

Nadzorovanje astralnega telesa in zavestno nadzorovanje zunajtelesne izkušnje bo podrobneje 
razloženo v moji predstavitvi, in verjamem, da je dobro omeniti, da bom imel kmalu tudi 
seminarje in delavnice o astralni projekciji v Brisbanu, učil kogarkoli ki je zainteresiran v to 
redko umetnost. Imam obsežne izkušnje  z več kot tisoč študenti po svetu. 

Kot je omenjeno prej, v preostalih 97% genetske snovi  
imamo toliko drugih nosilcev, da če jih aktiviramo, lahko 
sežemo  globoko v Vesolje. Najbližje dimenzije so tako 
imenovane eterične, astralne, mentalne in vzročne 
dimenzije. Poenostavljeno, fizična dimenzija je 
najgostejša, eterični sloj plasti meji med snovjo in 
antimaterijo, astralna je manj gosta kot fizična ampak 
gostejša kot mentalna in vzročna dimenzija. Višje greš  oz. 
dlje greš od te dimenzije… se razmere spremenijo, 
gostota in hitrost vibracije je različna. Če potuješ v 
astralnem telesu, lahko opazuješ astralno dimenzijo, 
ampak ne moreš opazovati mentalne in vzročne 

dimenzije ipd. Vsaka naslednja dimenzija v kateri si, razširja tvoje sposobnosti, razumevanje, 
prinese ti več razširjenega zaznavanja in modrosti, če se lahko tako izrazim.  Višje si, bolj 
razumeš sam sebe in namen svojega obstoja v Vesolju.  Več kot se učiš in rasteš  bolj se 
zavedaš svoje odgovornosti in naloge ali kako lahko pomagaš v Velikem Božjem Načrtu. 
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Ni težko razumeti, da višje ko se vzpenjamo skozi dimenzije, več aktivne DNK potrebujemo. Da 
je zavest lahko zavestno prisotna v višjih dimenzijah, potrebuje polno aktivirano DNK strukturo. 
Potrebuje funkcionalnost 12 DNK vijačnic oziroma 100% aktiven genetski potencial DNK. Sedaj, 
še en pomemben del: 

Ko človeško bitje fizično umre 

Ko človek fizično umre, to ne pomeni, da je njegova DNK uničena. Pomeni, da DNK ostane z 
zavestjo, ker ima mnogo subtilnih teles, ki so 
pritrjena nanjo in katera lahko zavest uporabi kot 
vozila za prehajanje med višjimi dimenzijami 
vesolja. Edini del, ki premine, ko se zgodi tisto 
čemur pravimo fizična smrt, je harmoničnost, ki 
se ujema s fizičnim vozilom. 

Višje harmoničnosti DNK so še vedno z zavestjo 
ker, kot sem omenil prej, je sposobna obstajati v 
večih dimenzijah ali pa se premikati skozi različne 
dimenzije, z uporabo ustreznih vozil. Ponovno, 
astralno telo se ujema z astralno frekvenco, 
duševno telo z duševno frekvenco ali ravnjo 
obstoja in tako naprej. 

Z drugimi besedami, danes sta DNK in zavest medsebojno povezani, ker so subtilna telesa 
medsebojno zaklenjena v dvojni spirali. Za razliko od majhnega fizičnega valovanja DNK, ki 
počasi propada medtem ko fizično telo razpada, preostanek DNK ostane nedotaknjen in 
odpotuje z zavestjo. V trenutkih zelo blizu fizične smrti, ko zavest spozna, da je čas za odhod 
blizu, se prične določen naraven bio-kemičen proces, ki omogoči dodatno aktivacijo DNK 
strukture. Dodatno se aktivira okoli 3%, da se zagotovi relativno dobro zavedanje astralne 
dimenzije in relativno dobra jasnost astralne vizije. Ko se to zgodi, večina ljudi vidi da so v 
nekakšnem prosojnem telesu, in da so se njihovi čuti znatno povečali. Sposobni so nevtralizirati 
gravitacijo Zemlje z zavestnim miselnim ukazom, prehajati skozi stene in fizične ovire, leteti, 
doseči vesolje, se telepatsko sporazumevati, itd. 

Problem, ki obstaja na Zemlji, to bom bolj podrobno razjasnil kasneje v prezentaciji, je ta, da v 
primeru ko oseba fizično umre, zavest, ki se je umaknila iz fizičnega gostitelja, ostane z 
funkcionalnostjo dvojne vijačnice kljub temu, da je prešla v drugo okolje, iz bolj goste v manj 
gosto raven obstoja. V nekaterih primerih je dodanih nekaj več procentov k trem procentom že 
aktivne DNK, vendar je še vedno zadostuje zgolj za zavestno prisotnost v astralni dimenziji. Vse 
to je velika znanost, ki jo bom naučil vsakogar na mojih seminarjih, ki se čuti pripravljenega. 
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Tudi skozi proces, ki mu pravimo inkarnacija, 
ko se zavest vrne v fizično realnost obstoja in 
prevzame drugega biološkega gostitelja, zavest 
še vedno ohrani isto funkcionalnost dvojne 
vijačnice...isti potencial. Tako kot da je vaše 
vozilo zmožno potovati zelo hitro, recimo 
30.000 km/h, toda nekako vam je dovoljeno 
potovati le 3km/h. Potencial je tam, toda 
neaktiven, v spanju. 

Nedosegljiv in neuporaben v tem trenutku. Da ne omenjamo popolne odvisnosti od petih 
čutov, ki ponujajo zelo omejen pogled na realnost, ki nas obdaja. Verjetno je to zelo oddaljeno 
od vašega modela razumevanja, ljedje teh stvari ne omenjajo v novicah, ampak vas prosim, da 
me poslušate. Zelo je pomembno, da prejmete te informacije. Po mojem mnenju ni bolj 
pomembne stvari, še posebej zdaj ko nimamo več veliko časa. 

Če povzamem, več kot imamo aktivirane DNK, bolj lahko sežemo po drugih ravneh obstoja in 
polni zavesti. 

 

Prihod kozmične kače, energetskega vala, ki ga poznamo kot NEXUS, je tako močan, da 
povzroča mutacijo DNK strukture... ko se vas dotakne modro-bela svetloba, se bo aktiviralo 
vseh 97% neaktiviranega spečega genetskega materiala. Ves spomin vezan na prejšnja 
življenja, vsa nabrana znanja iz prejšnjih inkarnacij, vse vaše moči in zmožnosti se bodo 
povrnile. Zmožni boste videti veliko sliko, zopet boste postali funkcionalni in boste varni. 
Končno boste znali skrbeti sami zase. 

Problem je v tem, da so tisti ljudje, ki jih poznamo kot "delavci 
luči", zaskrbljeni nad prisotnostjo temnih sil na tem planetu, ki 
se tudi zavedajo energije, ki se nam približuje in vedo kaj je ta 
energija zmožna narediti DNK strukturi življenja. Če jih ne 
bomo ustavili, bodo skušali zmanjšati človeško populacijo v 
takšni meri, da bo v fizični dimenziji ostala samo desetina 
populacije. 
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Kako bodo igro odigrale temne sile 

Načrtovana je raba naravnih in umetno ustvarjenih katastrof z uporabo tehnologij kot je 
HAARP in podobnih, da se zmanjša populacija človeštva v fizični dimenziji. 

 

Logika je naslednja. Ko bo večina 
ljudi izgubila svoja biološka 
telesa, se bodo prebudili v 
astralni dimenziji in ker bo zavest 
imela samo funkcionalnost 
dvojne vijačnice, bo za njih to 
nekakšen šok. Podobno kot če 
spite na robu bazena in vas nekdo 
vrže v mrzlo vodo. Predstavljajte 
si to presenečenje in da je 
potrebnih vsaj nekaj sekund, 
preden se zaveste kaj se dogaja. 
Načrtovano je, da takoj ko se 
zgodi astralno prebujenje, zavest 
zagotovo ne bo vajena takšne 
vrste zavedanja, ne bo vajena 
astralne ravni in se ne bo 
zavedala potenciala astralnega 
telesa... zato bodo lahka tarča 
negativnih nezemeljskih skupin, ki 
zelo dobro poznajo astralno 
dimenzijo. 

 

 

Po katastrofah, ki se bodo zgodile v fizični dimenziji, morajo negativni vesoljci ukrepati hitro v 
prvih trenutkih šoka in agonije, če želijo uspeti. Na voljo imajo manj kot minuto, da izkoristijo 
zmedo miljard zavesti, ki ne vedo kje so in kaj se dogaja, in jih ujamejo v ogromne energetske 
zabojnike. Potem jih bodo z vesoljskimi ladjami odpeljali daleč stran od tega konca vesolja. 
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Morda bo to mnoge izmed vas presenetilo, toda v tem trenutku poteka prava vojna za duše in 
aktivnost NLP je večja kot kadarkoli prej. In zgolj s funkcionalnostjo dvojne vijačnice smo v 
zelo neprijetnem položaju, lahke tarče. Morda se boste kmalu naučili astralnega potovanja in 
sami pogledali, kaj se dogaja v najbližji dimenziji.  

V tem trenutku so na Zemlji tri strani: na eni strani imamo biološke/nebiološke vrste Svetlobe, 
na drugi biološke/nebiološke vrste Teme in tretjo stran sestavljajo neuvrščeni, ki se nočejo 
vmešati v karmo zemljinih prebivalcev. Vsak od nas ima izbiro kateri strani bo pripadal. 

 

Sile Svetlobe se borijo za množično prebujenje in množično zbiranje, z velikimi napori si 
prizadevajo, da se združimo v meditacijsko enost in zaščitimo sebe in naš planet s tem ko 
ustvarimo astralni ščit energije v obliki Rože Življenja. 

 

Temne sile lahko premagajo človeštvo samo če ga premaknejo izven dosega prihajajočih žarkov 
in preprečijo nadaljno mutacijo človeške DNK strukture. Če delavci Svetlobr in drugi pozitivni 
nezemljani, ki nas obkrožajo in gledajo, ne bodo uspešni, in če se ta potek dogodkov zgodi, si 
zapomnite te besede. Ne glejte v poplave, potrese in grozo, ki jo lahko vidite iz astralne 
dimenzije. Nimate veliko časa, da se zaveste, da vašega fizičnega telesa ni več, in da se je odvil 
potek dogodkov, o katerem ste brali leta 2010. Nehajte paničarit in se osredotočite na hitro 
potovanje do središča galaksije Mlečne Ceste. Pojdite na hiter in močan astralni polet in 

potisnite zavest do vrhunca brez strahu. 

Žarki niso daleč, zato ni treba potovati daleč in takoj ko 
zagledate, da se vam približuje velikanski žarek modro-bele 
svetlobe, pojdite naravnost vanj. Ko se vas dotakne, bo 
sprememba DNK opravljena in boste na varnem. Zapomnite 
si, da imate na voljo največ 30 sekund, da se zaveste 
dogajanja in premaknete svojo čisto bistvo v vašem 

astralnem telesu stran od Zemljinega astralnega prostora, preden negativna bitja uporabijo 
svojo napredno tehnologijo, da ga ujamejo. Zapomnite si, največ 30 sekund, da pobegnete iz 
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planeta in da se usmerite v galaktično središče Mlečne Ceste. Zelo 
je pomembno, da to jasno razumete. 

V primeru uspeha Temnih sil, ko bodo zavesti miljard bivših ljudi 
potovale v druge sisteme, bodo ostale v stanju sanj, popolnoma 
ne zavedajoč se dogajanja. Določen odstotek tistih z bolj aktivno in 
dinamično zavestjo in nekaj dodatnih odstotkov prebujene DNK 
strukture, se bo soočil z umetno ustvarjenim hologramom letenja 
skozi temen predor z svetlobo na koncu. Ko je predor prečkan, se 
bodo soočili z znanim okoljem, mesti, vasmi, hišami, stavbami, 
ulicami, ljudmi, bližnjimi, zemljo, modrim nebom in vsem ostalim 
kar percepcija spozna kot okolje na Zemlji. V resnici bo to seveda 

hologram. Kristjanu se bosta prikazala mati Marija in Jezus, muslimanom, hindujcem, budistom 
in ostalim vernikom se bodo prikazale njihove svete osebe... Ko bodo zavesti odpeljane na 
druge planete, bodo vstavljene v drugega genetsko ustreznega gostittelja z dvojno vijačnico in 
manipulacija za hrano, energetsko hranjenje in razplojevanje se lahko nadaljuje zelo dolgo 
časa. Če se ne zbudimo iz sanj, postanemo pozorni na pravi pomen žitnih krogov in kaj moramo 
storiti, da se temu izognemo. 

    

Temne inteligentne življenjske sile živijo na našem mesecu, imenujejo jih hitri – pešci, sence, ki se gibljejo ekstremno hitro (kar vidite na 
zgornjih 4 slikah ni plovilo, ampak entiteta, živeča senca, ki je visoko rangirana v hierarhiji Temnih Sil – vsaj 1000 jih je zaznanih na mesecu, 

kako odhajajo iz meseca, prihajajo na Zemljo in se vračajo nazaj na mesec) 

 

Zaupajte mojim besedam, da ima mnogo nezemeljskih skupin znanje in zmožnosti, da to 
naredijo z lahkoto. In to že delajo, saj se je proces že začel. Tisto kar nekateri ljudje občutijo 
med tako imenovano ugrabitvijo s strani nezemljanov, je samo igra, glede na to česa so 
zmožne nekatere negativne skupine. In še večji problem je ta, da ima večina vodilnih politikov 
že vsajene mikro naprave in so pod popolno kontrolo teh skupin. 

    

1.& 2. Še eno biološko / pol-eterično bitje, ki ga je fotografiral Apollo (Mesec); 3. Starodavni zapis negativnih nezemljanov (Egipt); 4.  Namen 
fizične ugrabitve (Meksiko) 
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Kot pravi moj prijatelj David Icke, elitni svetovni politiki, ki jih videvamo v 
dnevnih poročilih, niso izvoljeni od ljudstva, temveč so izbrani po svoji 
krvni liniji. So del visoke Masonske (prostozidarske) lože, so brez čustev 

do vsega kar delajo in popolnoma brez sočutja. Ne čutijo popolnoma 
nobene krivde. Samo sledijo navodilom, brez uvida, kaj želijo doseči 
njihovi kontrolorji iz ozadja. Povsem jasno je, da to ne počnejo zaradi 
denarja ali kontrole, niti se ne borijo za nezemeljsko tehnologijo. 

Vladajoča elita že ima neomejene količine denarja, saj ga sami tiskajo. So 
lastniki bančnega sistema. Na razpolago imajo ogromno nezemeljske 
tehnologije in kontrolirajo pravzaprav vse v tej matriki, vsaj kar se 
človeške družbe tiče. Za vsem tem je nekaj večjega, nekaj o čemer bomo 
govorili v nadaljevanju.  

   

Opomba: Spremembe ne bodo vplivale samo na tiste, ki se bodo nahajali znotraj določenega 
zemeljskega območja. Tudi če zgubijo fizično telo, se bo njihova čista esenca shranila v njihovo 
astralno telo. Imajo dve opciji, ostati znotraj trikotnega območja (če imajo te informacije in jih 
ne bo zagrabila panika) ali doseči močan in ekstremno hiter astralni polet v center galaksije 
Mlečne ceste, kjer bo prestregel modro-bele žarke svetlobe. Ne glede na izbrano opcijo, samo 
en dotik Stvarnikove svetlobe povzroči aktivacijo DNK-ja. To te naredi povsem varnega.  

   

To je najbrž samo slaba šala, ali ne? 

Želel bi si, da je.  

Najpomembnejši dejavnik cepljenja je zmanjšanje prebivalstva Zemlje, zato je cepljenje 
prvenstveno usmerjeno v kronične bolnike, otroke in nosečnice. Kaj bo torej s tistimi, ki ne 
sodijo v te kategorije, v prvem valu? Ta druga skupina ljudi predstavlja strah Iluminatov, ker 
imajo zdravje, inteligenco in potencial, da se uprejo tako imenovani Novi svetovni ureditvi 
(New world order – NWO). Za to skupino ljudi so pripravljena cepiva z nano-delci. 
Predvidevajo, da bodo ljudem na ta način vstavili čip »strahu«, preko katerega bodo lahko 
izsledili in kontrolirali vsakogar, ki bo nosil ta čip. Z omenjeno kontrolo bodo ljudi uporabili kot 
sužnje za določene naloge. Upajo, da bodo na ta način dosegli vso populacijo na našem 
planetu.  
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Toda obstaja še večji skrivni razlog, zaradi katerega se uvaja cepljenje za vse skupine, če 
preživijo cepljenje ali ne. Cepljenje vpliva na zmanjševanje mutacije DNK-ja. Ta vpliv so prvič 
opazili v vseh svetovnih populacijah od l. 1980 dalje.   

Preden se bomo dotaknili te pomembne teme, moramo razumeti nekaj stvari o vplivu 
kozmičnih žarkov na naš sončni sistem in kako le ti vplivajo na DNK.  

Vdor kozmičnih žarkov v sončni sistem 

Tako kot zemlja, ima naš sončni sistem svojo lastno atmosfero, imenovano Heliosfera. To je 
»zaščitni mehurček«, ki obkroža sonce in in vse planete, ko naš sistem potuje skozi vesolje. Ena 
od njegovih nalog je, da blokira prodor kozmičnih žarkov, kozmičnega prahu ter vse vrste 
medzvezdnega materiala. 

   

Meja med to heliosfero in medzvezdnim medijem, je znana kot Heliopavza. Tako kot 
magnetosfera naše Zemlje, ustvarja gibanje heliopavze zaokroženo "glavo" in se zmanjšuje v  
"raven rep". Med zadnjim solarnim maksimumom se je pojavila anomalija, ki je povzročila 
zaustavitev določenih funkcij. Popolnoma je spremenila dinamiko in omogočila in še vedno 
omogoča vstop kozmičnega prahu in kozmičnih žarkov v naš sistem. Prvo se je sesula 
heliopavza in pred kratkim so odkrili, da propada tudi termosfera Zemlje. Da ne omenjam, da 
so v letu 2009 znanstveniki potrdili, da se magnetni poli Zemlje odmikajo od svoje prejšnje 
lokacije, s hitrostjo 37 milj na leto. Gibanje tečaja se bo zagotovo povečalo kot posledica velikih 
sprememb, ki se odvijajo v našem Soncu in približajoče energije. Drug pomemben dejavnik za 
takšno obnašanje magnetnega polja bi lahko bil gravitacijski vpliv od mimoidočega nebesnega 
telesa, ki se nahaja blizu planeta Pluton. V bistvu ima gravitacija tega nebesnega telesa 
pomembno vlogo pri spremembah hitrosti vrtenja Zemljinega magnetnega polja. 
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Zelo zanimiv članek: http://www.allheadlinenews.com/articles/7017531445 

»..Skrivnostna sila premika Zemljin severni magnetni pol in nihče ni prepričan, kaj se dogaja 
in kako bo to vplivalo na magnetno jedro tega planeta. Vse kar znanstveniki vedo je, da se 
severni magnetni pol pomika  proti Sibiriji s hitrostjo 37 milj na leto.  

Karkoli že je, je zelo malo verjetnosti, da se to ustavilo. Tako bodo ljudje potrebovali  
nadomestila, ko bodo jemali svoje kompase ven, da se orientirajo, pravijo znanstveniki.  

Znanstveniki so prvič odkrili Severni magnetni pol leta 1831, ki je ostal fiksen do leta 1904, ko 
se je začel premikati proti SZ za okoli 9 milj na leto. Vendar pa se je leta 1989 začel ta premik 
pospeševati in v letu 2009 so znanstveniki potrdili, da se premika za 37 milj na leto v smeri  
Rusije ... " 

Vse se spreminja izjemno hitro, potresi, vulkani, poplave, podnebje je izven kontrole. Vsak dan 
po vsem svetu umira veliko število ljudi. Okoli 2000 ljudi je izgubilo življenje v poplavah v 
Pakistanu in več kot 6 milijonov ljudi je ostalo brez domov. Cela mesta in regije so popolnoma 
uničene. Tako kot se je začelo dogajati v letu 2010, smo priča podobnemu scenariju povsod na 
planetu. 

 

Poleg naravnih vremenskih nepravilnosti, obstajajo trdni dokazi, da se za povzročanje katastrof 
uporablja visoka tehnologija... Neverjetno. Razlitje nafte v Mehiškem zalivu je le en primer. 
Samo sprašujem, kaj se je zgodilo z nami, da smo postali tako slepi in nevedni. 

   

Te slike so le tri od mnogih in so trdni dokazi o tem, kaj je bil resnični vzrok za razlitje nafte v Mehiškem zalivu. Prvia večja eksplozija se je 
zgodila pet sekund po tem, ko je bila posneta slika na levi. Drugi dve sliki kažejo jasen pogled na palubo – poškodba z laserskim žarkom. Kdo je 
to storil? To je še vedno neznanka, vendar je to jasen primer mega nesreče umetnega izvora. Katastrofa katere posledice še pridejo. Namesto, 

da bi delali skupaj in uporabljali najboljšo tehnologijo za napredek, se sodobna tehnologija uporablja za podle namene. 

Kakorkoli že, do pred kratkim so astronomi verjeli, da je naš sončni sistem območje z relativno 
malo kozmičnega prahu. Medzvezdni prah in zamrznjeni material iz vesolja se je nahajal zunaj 
tega zaščitnega mehurčka. To je bilo tudi potrjeno na infrardečih slikah, ki so jih posneli iz 
vesoljskih plovil IRAS in Ulysses. Slike prikazujejo sončni sitem, ki ga obkrožajo pramenasti 
oblaki medzvezdnega prahu.  Gostota prahu se povečuje v smeri Saturna.  
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Torej, če kozmični prah obkroža heliopavzo, kaj se je torej zgodilo, da je prah prodrl skozi 
heliopavzo in vstopil v heliosfero? In kako to sovpada s prej dolgo nevidnim sončnim 
minimumom v obdobju 2008-2009 in s skoraj nenormalno veliko sončno aktivnostjo, ki smo ji 
priča od začetka leta 2010? 

Ne dolgo nazaj je bilo z uporabo novi nadzornih tehnologij v vesolju potrjeno, da nekaj vpliva 
na heliopavzo od zunaj. Da le to vpliva na oblikovanje in pomikanje medzvezdnega prahu v 
notranjost in vzpodbuja Sonce. Energija takšnega vpliva bi bila ogromna. Najbolj logično mesto 
za iskanje take ogromne sproščene energije, je v središču galaksije Mlečne ceste. Meritve 
pretakanja kozmičnega prahu znotraj heliopavze so pokazale, da je le ta je enakomerno 
naraščal na skoraj trikratno količino svoje prvotne velikosti od zadnjega sončnega maximuma v 
letu 2001.  

Skozi sončne maximume, ki imajo 11 letne cikle, se zamenjata pola Sonca – Sever postane jug 
in obratno. To kratko obdobje magnetne nestabilnosti omogoča nekaj vdora medzvezdnega 
prahu v heliopavzo, ker se manjša sončni "ščit". Toda, ko se nova polarnost dokončno 
stabilizira, sonce običajno zelo hitro blokira prah. Tokrat (2001) se to ni zgodilo.  

Medzvezdni prah je potoval v smeri od galaktičnega centra in astronomi ne znajo pojasniti, 
zakaj. To je prvič, da se je kaj takega zgodilo v času odkar uradna znanost opazuje naše sonce. 

 

Pramen: Medzvezdno vesoljsko plovilo (Interstellar NASA's Boundary Explorer (IBEX)), je pred kratkim odkrili skrivnostni pramen delcev na 
robu sončnega sistema 

ZAKAJ  SE JE TO ZGODILO?  

Nekaj se je zgodilo skozi zadnji sončni maksimum v letu 2001. 

Obrambni ščit okoli našega sončnega sistema, je iz neznanega razloga postal manj učinkovit in 
galaktični prah iz vesolja še naprej vdira v notranjost. Še vedno vdira. Vdor tega prahu vpliva, 
če se lahko tako izrazim, na »privzeto« obnašanje našega sonca. Kaj sonce počne v letu 2010 in 
v preteklih dveh letih, je daleč od vsega, kar smo videli doslej. 

Samo »pramen«, ki so ga odkrili blizu našega sončnega sistema in se dotika heliosfere je dovolj 
elektro-magneten, da energetizira sonce. Pramen imenujejo tudi »Puhasti« oblak, za katerega 
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so ugotovili, da ima močne magnetne lastnosti. Prvo odkritje te anomalije je odkrila NASA okoli 
15. oktobra 2009. 

Če boste dodatno raziskovali, boste videli, da je pramen viden na površju naše heliosfere in 
prihaja iz smeri Mlečne ceste. Če povzamemo: Sgr A eksplozija je v preteklosti povzročila 
distribucijo vročega plina in plazme. En del vročega plina potuje ravno na naša vrata. Energija 
se približuje in nihče tega ne more ustaviti. To se dogaja. 

 

Z drugimi besedami,  naš solarni sistem je na poti skozi vesolje, v okviru 10 svetlobnih let, 
naletel na mehurček vročega plina, s temperaturo 6-7 tisoč stopinj kelvina.  

   

Lokacija sončnega sistema v smeri pramena       Ogromno heliosfersko odpiranje ali "magnetni vihar"  med Voyager 1 in Voyager 2 

Postaja očitno, da obstaja nepoznana povezava med našo zvezdo in veliko masivno črnjo luknjo 
Mlečne ceste. Prav tako postaja očitno, da bolj ko se pomikamo proti letu 2012, vse bolj  naš 
sončni sistem doživlja invazijo energije iz eksplozije galaktičnega jedra.  
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http://www.youtube.com/watch?v=mTnwjd8CF1c&feature=player_embedded 

Zadnji podatki kažejo, da so dramatični in potencialni smrtni učinki posledica solarnih izbruhov 
in masovnih koronalnih brizgov. Iz poročanja starodavnih ljudi, lahko sklepamo, da se je tak 
dogodek, ki naj bi se zgodil v letu 2012, na planetu Zemlja še zgodil. Ta dogodek naj bi trajal več 
let in je vplival na nenaden konec ledene dobe in znatno zmanjšanje človeške populacije.  

 

Presenetljiva ugotovitev mojega dobrega prijatelja Dr Paul LaViolette, ki jo podpirajo druge 
raziskave, kaže, da se je ekstremno solarno dogajanje ujemalo z močno radiacijo, ki je prihajala 
iz centra Galaksije Mlečne ceste, in da je bilo povezano z gama žarki in kozmičnim prahom. 
Nedavne ugotovitve so pokazale dramatično povečanje gama sevanja v ekvatorju Galaksije.  

 

 

Govorimo o Supervalu energetskih delcev (kozmična kača) z nenavadnimi lastnostmi, ki 
prihajajo v našo smer. Isti energetski val neznane sestave ima moč, da spremeni vse kar vidimo 
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okoli nas, vključno z nami. Če je že majhna količina kozmičnih žarkov spodobna mutirati 
(spremeniti) DNK, potem ni  težko razumeti, kaj lahko povzroči ekstremna količina kozmičnega 
sevanja. Morda bi nekateri od vas, ki se spoznajo na genetiko, rekli ... eh ja, genetske mutacije 
se dogajajo zato, ker uživamo gensko spremenjeno hrano. Ne, gensko spremenjena hrana je 
namenjena za ustavljanje DNA mutacije, ki se naravno dogaja kot posledica novih kod, ki 
prihajajo s kozmičnimi žarki. To bom v nadaljevanju še bolj natančno razložil. 

  

Prav gotovo, ste do sedaj že razumeli sporočilo; v časovnem obdobju dveh let se bomo soočili z 
Mega Dogodkom. Mogoče je to za nekatere samo 26.000 let staro gama sevanje, ki je 
izbruhnilo iz Sgr A*, le nekaj, kar je izjemno nevarno, če pridemo s tem v kontakt.  

Vendar, za ljudi odprtega duha ... je veliko več kot le to. To bo stik s samim KOZMIČNIM 
KREATORJEM. To je vrhovni program istega KOZMIČNEGA KREATORJA, ki je ustvaril vse 
planete, zvezde, galaksije, grozde in super-skupine, ki jih lahko vidimo. To je naša priložnost za 
svobodo in razvoj. 

Modrikasto-belI žarki svetlobe Kozmičnega kratorja bodo spremenili DNK sestavo vsega, s 
čimer bodo prišli v stik. Kolikor mi je znano, je zelo pomembno, da je čustveni del čistega 
bistva, ki bo dotaknjeno, čisto in pozitivno v svoji naravi v največji možni meri.  

 

Zakaj modro-beli žarki svetlobe?  

Znanstveniki so ugotovili, da je lahko jedro aktivne 
galaksije svetlejše od same galaksije. To pomeni, ko se 
kozmični žarki elektronov odcepijo od galaktičnega 
jedra, s svetlobno hitrostjo, proizvajajo modrikasto 
jasno svetlobo, tako svetlo, da zastre življenje 
spiralnih rok galaksije in obkrožujoje zvezdne mase. 

 

Ker je naš sončni sistem trenutno na lokaciji povezujoče točke med galaksijo Sagittarius Dwarf 
(pritlikavi strelec) in Mlečne ceste, bo prihod kozmičnih žarkov zagotovo vplival na nas.  
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Ker v vidnem spektru znanstveniki niso mogli 
neposredno videti v galaktično jedro, saj se 
nahaja v  oblaku prahu, so ga morali skenirati z 
rentgenskimi žarki, kar je omogočilo, da vidijo 
skozi oblake prahu. Če se je eksplozija zgodila, 
bi morala biti večina modre svetlobe od 
eksplozije galaktičnega jedra, vidna z 
skeniranjem z rentgenskimi žarki. Preprosto. 

Je bilo zo zaznano? 

Vsekakor. 

   

Prvi dve takoimenovani skrivnostni "rentgenski žarilni nitki", so odkrili leta 2009 in potem še 
tretjo rentgensko žarilno nitko, ki je modrikasto-bele barve, ki so jo odkrili januarja letos. 
Chandra Rentgenski Observatorij še vedno ne izdaja novih slik, na katerih bi lahko enostavno 
izračunali hitrost njihovega gibanja. So zelo velike rentgenske žarilne nitke in so prve tri od 
dvanajstih, ki bodo še odkrite in bodo v kontaktu z nami spreminjale našo DNK strukturo in 
svet, kot ga poznamo. Edina uradna izjava NASE je bila, da se premikajo zelo hitro in da v tem 
trenutku ne vedo, kaj je vzrok za to. 

To je ... uradno seveda.  

Neuradno ... se zavedajo realnega stanja. Na njihovi uradni 
strani je nekaj video datotek o eksploziji  Sgr A * - 
sproščanje energije, ki se širi po galaktični ravnini. To so 
storili predvsem zato, da pokažejo tistim, ki že vedo kaj se 
doagaja, in tistim, ki bodo iz tega znali razbrati še druge 
informacije. Zagotovo pa ti podatki niso za širšo množico, ki 
nima dovolj znanja, da bi razumeli kar so videli in da bi 
vedeli kaj to dejansko pomeni za življenje na Zemlji. 

Med potovanjem, za nas dolgim 26.000 svetlobnih let, ti močni kozmični žarki elektronov, 
neprestano proizvajajo žarek modrikasto-bele svetlobe. 
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Oblikovalci žitnih krogov so nam povsem očitno pokazali, da bo kmalu 
po tem, ko postanejo žarki vidni za nas (13. december 2012, ko bo naša 
luna mlada), Superval kozmičnih žarkov začel prodirati v zaščitno 
magnetno polje našega sončnega sistema. Ko bo začel vdirati v 
heliopavzo, bo ustvaril svetlobno mrežo, svetlobno pajčevino, ki se bo 
razportirala po nebu. 

To seveda uradna znanost ne bo priznala – dejstvo, da se pod 
vplivom prodora teh kozmičnih žarkov naša DNK-a že 
spreminja. Mutiramo. Velik proces prebujenja že poteka. 
Veliko otrok, ki so rojeni po vsem svetu, imajo telepatske in 
psihokinetične sposobnosti, imajo sposobnosti astralne 
projekcije in komunicirajo z nezemljani. Samo v Afriki 
obstajajo primeri albino otrok, ki so rojeni popolnoma beli, 

medtem ko so njihovi starši popolnoma črni. Človeštvo je pod nadzorom in različnimi vrstami 
genetskih programov mnogih zunajzemeljskih vrst. To se dogaja že tisoče let, ampak samo v 
zadnjih dveh desetletjih se vse bolj in bolj zavedamo njihove prisotnosti in dejavnosti. 

     

Otroci na levi: Število albino otrok narašča po vsem svetu, zlasti v Afriki. Tri slike v sredini kažejo novorojenčka, ki je pol človeški/pol 
zunajzemeljski in je bil rojen v Mehiki lani. Podobni primeri so povsod dogajajo, vendar težko pridejo v javnost. Matere so običajno ponižane in 
ne želijo, da bi pritegnile pozornost javnosti in ljudi. Genetski programi, ki jih izvajajo različne skupine nezemljanov so postali bolj zapleteni kot 

kdajkoli prej. Danes je že pravi nered. 

Kakorkoli že, uporaba fluorida, aspartama, gensko spremenjene hrane, cepiva in še veliko 
drugih orodij, je le sredstvo, da bi upočasnili proces mutacije. Za upočasnitev prebujanja in 
razvoja človeške rase. V tem trenutku je to neke vrste nered na našem planetu, saj imajo v 
mnogih kulturah različne strategije. Naše vlade nam ne delajo usluge z zanikanjem dokazov, da 
nismo sami, da nimamo nadzora nad zemljo, vodo, zrakom, zemeljsko atmosfero in zagotovo 
nimamo nadzor nad sončnim sistemom. 

Mimogrede, se zavedate, da ima slavna dvojna vijačnica DNK-ja, 
ki sta jo odkrila Watson in Crick predpostavlja, centralni del, za 
katerega se smatra, da je evolucijski "odpadek", v resnici pa je 
rastoči tretji niz, ki vse bolj komunicira s prvima dvema nizoma? 

Možnost, da bi svetlobno kodirana vlakna v teh nizih sprožila 
hitro preobrazbo v dvanajst sklopov DNK-ja, je zelo velika skrb 
Illuminatskih elit, saj ko bo enkrat aktivirano, bo človeško bitje 
postalo povsem nov tip nadčloveškega bitja. Bitje, ki bo v celoti 

izkoriščalo sposobnosti možganov (trenutno, celo genij uporablja le 1/10 svoje mentalne 
zmogljivosti). Sprememba endokrinega sistema (sistem žlez z notranjim izločanjem), 
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sposobnost samozdravljenja, popolna aktivacija vseh sedmih čaker, ki se bodo preobrazile v 13 
čakerni sistem.  

Ta naravni proces super-evolucije ustvarja vrsto "Novega 
človeka" in predstavlja resno nevarnost za temelj moči 
NWO-ja, saj bodo taki ljudje imeli sposobnost naravne 
telepatske komunikacije s svojimi tovariši, na tem planetu in 
tudi izven. Njihova zavest se bo dvignila na nadčloveško 
dojemljivo raven, povečala se bo psihična moč, ki je 
trenutno v "zaspanem" stanju, pa vendarle že narašča. 
Takšni ljudje bodo suverena bitja in jih ne bodo izrabljala 
brezpilotna letala znana kot Illuminati. 

Zadnje upanje za Črno Kabalo (najvišje Kabalistično/ 
alkimistično telo v vladajoči strukturi Illuminatov), je cepivo z nano delci, ki bo vključilo 
gensko-spojne agente, ki naj bi efektivno zaustavili prejemanje Galaktičnih (kozmični žarek) 
signalov in informacijskih paketov za aktivacijo molekularne mutacije. Gensko – spojni agenti 
naj bi spojili komunikacijske sklope na celičnem nivoju. 

Druga metoda, da se prepreči preboj galaktičnih signalov, je sprememba 
frekvence zemeljske atmosfere, in sicer z spuščanjem delcev v atmosfero, 
ki znižujejo intenzivnost super-vijoličnih žarkov, ki trenutnio obstreljujejo 
naše planet in povzročajo spremembe v ljudeh, ki se odzivajo na 
dovedene energije. Vsaj četrtina človeštva na Zemlji je zelo odzivna na te 
prihajajoče žarke in že mutirajo na stopnjo, ki za NWO predstavlja 
"alarmantno stopnjo." 

Dejstvo je, da se človeštvo hitro spreminja in DNK postaja vse bolj aktivna in 
se oblikuje v smeri trojne strukture DNK. Ker je DNK tudi antena, se 
enostavno odziva na prejete signale, ki usmerjajo DNK molekulo v 

samopreoblikovanje. To pomeni, da nas bo kmalu vse več in več v položaju, ko se bomo uprli 
negativnim zavezništvom, ko bo prišel čas. Zato se moramo odpreti, spremeniti naš način 
razmišljanja, opustiti stare sisteme prepričanja in se naučiti uporabljati te potenciale. 

Če na kratko povzamemo. Delavci Temne Sile so v hitenju v 
izvajanju svojih norih projektov in uvajanja NWO-ja pred letom 
2012. Izvedba Novega Svetovnega Reda bo omogočils Eno svetovno 
vlado, ki jim bo zagotovila  pravno moč, da uporabijo orožja, da bi 
ubili milijarde ljudi v imenu svetovnega miru in iluzionarnega 
terorizma,  s tem pa bi ujeli biljone zavesti v astralni dimenziji 

znotaj ogromnih posod energetskih polj, jih spravili  v velike zvezdne ladje in odstranili od 
približajočega se energetskega vala. Vse, kar vidimo na policah velikih trgovinah z živili, je 
sredstvo, da bi preprečili razvoj človeške DNK, povrnitev vseh telepatskih Zavesti. Žalostno je, 
da 99,9% človeške populacije nima pojma, zakaj smo sploh prisiljeni uporabljati gensko 
spremenjeno hrano? 
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Kakorkoli že, zakaj ne bi to naredili zdaj, odkrito? Zakaj nas ta trenutek vseh ne pospravijo? 
Zakaj bi čakali do samega konca? Kdo lahko ustavi njih? 

Tega ne morejo storiti neposrednoker so prisotni tudi drugi, ki opazujejo in jim preprečujejo 
tako dejanje. Ta bitja še vedno stojijo ob strani, upoštevajoč kozmično pravilo, da ne vplivajo 
na razvoj drugih vrst, vendar pa nam pomagajo posredno in nas vodijo skozi sporočila v žitnih 
krogih (crop circles). 

   

Nekatere vrste, ki nam želijo pomagati, že komunicirajo z ljudmi, ki imajo dovolj aktiviran DNK 
potencial ali pa so bili rojeni z njim in so sposobni, da preberejo telepatski prenos in da ga 
razumejo pravilno. V kolikor mi je znano, ima poleg mene, še vsaj okoli nekaj sto ljudi po vsem 
svetu, neposredno komunikacijo z nezemljani. Če želite vam lahko pomagam, da reaktivirate 
vaš DNK potencial in se povežete z nezemljani, ki nam pošiljajo sporočila preko žitnih krogov in 
z zavestjo matere Zemlje, poznane kot GAIA. Vse to zato, da bi imeli boljši položaj in da bi se 
izognili najslabšemu možnemu scenariju, ki je bil že omenjen. 

    

 

Nič več ni tabu, da je človeško telo dobro zasnovan bio-računalnik. Navkljub iluziji in verskim 
prepričanjem, so človeška biološka telesa klonirani bio-računalniki. Datum genetske zasnove in 
kdo nas je naredil ... še ni znan. DNK testiranja so jasno pokazala, da so biološka plovila (telesa) 
umetno izdelana in jih ni ustvarila narava. V resnici je večina življenja povsod v tem vesolju 
genetski inženiring. 
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Starodavni velikani in  DNA 

Genetske raziskave zadnjih 60 let so pokazale, da je izvorna funkcionalnost samo enega 
biološkega gostitelja daleč od predstavljivega, dandanes pa so iz nekaterih razlogov naše 
funkcije istega gostitelja omejene le na 3-4 % možne uporabe naše DNA.  

Da bi lahko logično odgovorili. kako so naša 
fizična telesa prešla v tako omejeno funkcijsko 
stanje, se moramo vrniti v čas, ko je bila naša 
DNA precej bolj funkcionalna kot danes.  

Če pogledamo nazaj v zgodovino, bomo videli, 
da je bilo vse ogromno. Drevesa so bila bolj 
velika in visoka, živali so bile večje, ptice so bile 

večje, tudi insekti so bili večji, pa tudi človek je bil precej večji kot je danes največji človek. 

    

V resnici so izkopanine kosti po vsem svetu pokazale, da je bil človek petkrat večji kot danes.
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Če pogledamo v našo oddaljeno  preteklost, bomo videli, da še ne dolgo tega, manj kot 13 tisoč 
let, so bili na svetu velikani, oblike življenja, ki danes ne obstajajo več. 

   

Bitja s štirimi in več rokami in nogami, pol ljudje – pol živali, pol ljudje – pol ribe, bitja, ki so 
prišla z zvezd itd.. V tistih časih so bili ljudje precej drugačni. Neko ljudstvo je imelo celo modro 
kožo, drugo ljudstvo spet z velikimi ušesi in anteno, ki je zrasla iz vrha glave, potem bitja, ki so 
po našem razumevanju klasificirana kot angeli in demoni. 

   

Teksti iz Sanskrta pogosto govorijo o ljudeh z nadnaravnimi močmi, ki so gradili ogromne 
templje s pomočjo psihokinetičnih moči in delali so presenetljive reči, ki so težko razumljive še 
danes. Obstajajo spisi, ki pričajo o telepatskih komuniciranjih med jogiji kot nekakšne forme 
vklopa v meditacijsko enost, da bi s tem vplivali na matrico ali pa da bi lahko skupno potovali v 
astralne dimenzije. 

   

Če povzamemo, je bila atmosfera v davnini precej večja kar pomeni, da je bilo precej več prane  
oziroma življenjske moči v njej. Poenostavljeno to pomeni, več prane pomeni več DNA in obilja.  

Danes je naša atmosfera veliko manjša, nič ne zraste več tako veliko in tudi naša DNA je manj 
funkcionalna.
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Referenca: NASA NOVICE, 1.9.2010 > Zemljina Visoka Plast Atmosfere se je pred kratkim skrčila na najnižjo točko v zgodovini > Izhod 
Sončeve energije se je spustil na nenavadno nizek nivo med 2007 do 2009,  med zadnjim podaljšanim solarnim minimumom sončeve pege. 
Istočasno se je Zemljina termosfera (55- 300 milj visoko) skrčila več kot kdajkoli v 43tih letih raziskovanja vesolja. Rezultati so pokazali hlajenje 
termosfere v 2008 za 41 kelvina (okoli 74 farenheita) glede na leto 1996, zgolj 2K od tega predstavlja povečanje ogljikovega dioksida. Rezultati 
so prav tako pokazali, da se je gostota termosfere zmanjšala za 31 %. 

 

Kakršenkoli je že bil razlog, deset eteričnih sklopov molekule DNA je bilo izklopljenih iz 
endokrinega sistema našega bio računalnika. Endokrini sistem je povezan z biokemičnimi 
procesi, ki aktivirajo epifizo, hipofizo in talamus. Te žleze so odgovorne za večino manifestacij, 
ki jih lahko opredelimo kot »višje čutne zaznave«. 

Po velikem padcu RNA/DNA, so se te žleze skrčile in izgubile večino svojih funkcij. 

Da bi znanstveno dokazali ta opazovanja, lahko za referenco 
vzamemo raziskavo arheologa Dr. Carla Baugha, ki je umetno 
ustvaril enake pogoje, kot so bili v davnini in z upravljanjem 
povzročil gigantizem. Dr. Carl Baugh je arheolog in tudi direktor 
muzeja Creation Evidence  Museum-a v Texasu. 

Dokazal je, da se je okolje v katerem zdaj  živimo z rastlinami in 
živalmi spremenilo od okolja tisoče let nazaj. Navedel je, da se 
sestava zraku, ki ga dihamo, kontinuirano spreminja. Na primer 
koncentracija kisika v zraku se je zmanjšala skozi čas. Klima, vključujoč temperaturo, vlažnost, 
padavine, sneženje in podobno se tudi spreminjajo. V vsakem primeru je prišel do zaključkov, 
da je prišlo do znižanja atmosferskega tlaka, znižanja koncentracije ogljikovega dioksida v 
atmosferi, sprememb v orientaciji in moči zemeljskega magnetnega polja in do spremembe 
intenzivnosti in karakteristik kozmičnega sevanja, kateremu je bilo izpostavljeno življenje na 
Zemlji. Izumil in patentiral je komoro imenovano 'hiperbarična biosfera', zato da je z njo testiral 
biblične trditve o atmosferi in magnetnih pogojih v času pred potopom, osnovane na Genezi, ki 
trdi, da je bilo življenje na Zemlji ustvarjeno popolno, načrtovano za dolgoživo ali večno 
življenje. Trdi tudi, da so bili elementi iz katerih je vse narejeno, po Velikem Padcu, degradirani. 

Patent 'Hiperbarična Biosfera' omogoča spreminjanje mešanice plinov, ki sestavljajo atmosfero 
v komori, kot tudi spreminjanje intenzitete, frekvence in trajanja elektromagnetnega polja v 
komori. 

Poskušal je doseči Optimalno Genetsko Ekspresijo – ali najboljše iz RNA/DNA, kar lahko ima 
organizem.   

 Trditve vsebujejo: 

• dovod kisika in kontrolni mehanizem za dotok kisika v komoro in vzdrževanje določene 
koncentracije od 22% do 30% volumna znotraj komore; 

• dovod ogljikovega dioksida in kontrolni mehanizem za dotok ogljikovega dioksida v 
komoro in vzdrževanje določene koncentracije od 0.1% do 0.3% volumna komore.; 
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• Aparat v katerem je magnetna tuljava povezana z generatorjem, ki generira 
kontrolirane elektromagnetne pulze energijskega nivoja od 1 do 5 Gauss in pri frekvenci od 
približno 0.5Hz do približno 30Hz. 

Dr. Baughovi eksperimenti z njegovo posebno hiperbarično biosfero so ustvarili  fascinantne 
rezultate, ki nakazujejo potencialne metode za zdravljenje in/ali obnavljanje današnjih ljudi. 
Celo NASA je zahtevala dostop do Dr. Baughovih raziskav, da bi določila njihovo uporabnost v 
vesoljskem programu. 

  

Nekateri primeri vključujejo; do tri generacije podaljšano življenje drosophilia sadnih mušic, 
molekularna spremeba strupa v netoksično stanje pri bakrenoglavi kači, pospešena rast piranj – 
od 5cm do 40cm v času 2.5 let. 

Raziskovalci univerze v Ilinoisu so ocenili atmosferski tlak pred tisoči leti na vsega 29.4psi 
(203.3kPa), kar je dvakrat toliko kot je tlak na morski gladini (14.7psi/101.4kPa na morski 
gladini). 

• vsebnost kisika bi bila 30% namesto 21% kot jih izkušamo danes 

• pri takih pogojih bi se odprta rana zacelila čez noč 

• takšna atmosfera bi podpirala življenje, ki bi lahko trajalo več sto let 

V vsakem primeru nas to pripelje do enega zaključka. Danes je funkcionalnost DNA povezana s 
pogoji življenja. Nič ni več gigantsko, toda če bolj podrobno pogledaš svet danes, začneš videti, 
da se DNA znova spreminja in vse več in več živali gre skozi mutacije v svojih vrstah. Kot smo 
zatrdili prej, zgornji del atmosfere izginja, kar pomeni, da bomo še bolj izpostavljeni kozmičnim 
žarkom. Več izpostavljenosti temu kozmičnemu sevanju pomeni več DNA, ki bo reagirala na te 
kozmične impulze in več DNA bo spremenjene. Resnica je, da smo sredi velikega premika v 
zavesti – v masovnem prebujenju. 
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Toda, da bi razumeli kako smo pristali v tem stanju, 
moramo pogledati nazaj v čas, vendar tokrat ne z 
filtriranimi očmi, predsodki ali sistemi verovanja, 
vendar z nefiltriranimi očmi. Najboljši način je, kot da 
bi  povlekli šahovnico in bi figure padale ena za drugo, 
nato pa bi jih eno po eno zopet postavili na šahovnico. 
Z drugimi besedami, potrebno je začeti skenirati 

preteklost z drugimi očmi. Pozabite na zgodovinske knjige, večina od njih se je izkazala za 
neuporabne, polne obetov in prepričanj sistema pod vplivom vladajoče elite. Takratna realnost 
je bila precej bolj drugačna in bolj tuja od fikcije.  

Med prvimi spoznanji, ko opazujete najbolj starodavne templje, je to, da je večina od njih 
zgrajena iz granita. So zelo visoki in masivni, zelo zapleteni in težki za izrez, preoblikovanje in 
gradnjo brez napredne tehnologije in znanja. Gola resnica je, da je bil granit tako težko 
zmanipuliran v te strukture, da se ti lahko zvrti v glavi, če bi vedel, kaj vse je potrebno za 
izvedbo - vsaj z današnjo moderno tehnologijo.   

   

     Borobudur Structure – Java Indonesia            Began Temples - Burma       Sigiriya rock - Sri Lanka 

Na primer, v Libanonu, 44 milj stran od Bejruta, je področje s fascinantnimi razvalinami. 
Imenuje se Baalbek in je bilo omenjeno tudi v Stari Zavezi v Knjigi kraljev. Ti kamni se imenujejo 
Trilithon in so uradno najmasivnejši kamni na svetu, uporabljeni za gradnjo. Kljub dejstvu, da 
nekateri znanstveniki mislijo, da je njihova teža okoli 800 ton, je resnica ta, da nihče ne more 
100-odstotno trditi, koliko pravzaprav tehtajo. Lahko, da dvakrat več ali vsaj več kot 800 ton. 

   

Enostavno so tako veliki, da nihče ne ve točno, kako težki so. Ti kamni so bili nekako rezani, 
oblikovani in prestavljeni v Baalbek iz lokacije, oddaljene okoli 5 milj. Potem so jih nekako 
dvignili, perfektno sestavili-namestili in povezali tako, da ne moreš vstaviti papirja med kamni. 
Kako so lahko to uspeli narediti, še vedno ni jasno. Kakorkoli, eno je gotovo - danes "uradno" 
nimamo žerjava, ki bi bil zmožen dviga takšne teže. Niti blizu ne.  
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Celo za premik kamenega bloka, ki tehta mnogo manj od polovice kamna Trilithon, 
potrebujemo ekipo gradbenih inženirjev, vsaj dva žerjava v kombinaciji z enim ali dvema 
helikopterjema. Če danes ne moremo dvigniti teh kamnov, kako so to dosegli graditelji 
Baalbeka pred tisočimi leti? 

Mogoče v kombinaciji s sloni in hlodi? 

   

Danes lahko najmočnejši slon dvige največ 500kg, če uporabijo svojo telesno težo, se naslonijo 
nazaj in tako porinejo 25 ton težek kamniti blok na lesenih hlodih. To velja največ za afriške 
slone, ki so močnejši od tistih v Indoneziji. Za evidenco: najtrši hlodi bi se zdrobili kot puter pod 
pritiskom 200-tonskega kamnitega bloka.  

Ne? 

Se mi je zdelo. 

In da omenim, da so bili transportirani v razdalji 5 milj in postavljeni eden poleg drugega s tako 
natančnostjo, da tudi iglo ne bi mogli vstaviti med njih.  Ne poznamo nobenega lesenega hloda, 
ki bi zdržal takšno težo; celo hlodi najtršega lesa bi se zdrobili pod težo 800-tonskega Trilithon 
kamna.  

Torej, kdo je bil superman izza tega dih jemajočega projekta? Gotovo se svet zaveda njihovega 
porekla in zgodovine. Kdo so bili ti ljudje?  

Na žalost, nihče ne ve njihovih imen. Nikjer v obstoječih rimskih zapisih ni omenjeno ničesar 
glede ahitektov in inženirjev, ki so sodelovali pri gradnji velikih platform. Niti sodobni rimski 
zgodovinarji, niti razlage znanstvenikov ne govorijo o tem, kako je bilo zgrajeno; ni zgodb, ki 
ohranjajo dejstva, kako so rimski graditelji dosegli tako čudovite podvige inženirstva.  

Zakaj?  

Čemu tišina? 

Gotovo nekdo nekje ve, kaj se je zgodilo. In v tem se začnejo problemi za lokalne prebivalce 
Beqa'a doline - sestavljene iz glavnine arabskih Muslimanov, maronitskih Kristjanov in 
ortodoksnih Kristjanov - ki ohranjajo legende o izvoru Velike platforme, a ne vključujejo 
Rimljane.  Pravijo, da je bilo prvo mesto Baalbek zgrajeno pred veliko poplavo. Pravijo tudi, da 
je mesto prvič postalo razvalina, kot rezultat težkega konflikta in da ga je mnogo kasneje 
zgradila rasa velikanov. Ogromne kosti so bile izkopane povsod.  
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Baalbek - Libanon, Piramide v Gizi - Egipt, Teotihuacan > sončna piramida - Meksiko, Shaanaxi 
piramide - Kitajska, Tempelj Dambulla - Sri Lanka, Angkor Wat - Kambodža ... seznam se 
nadaljuje. 

  

           Teotihuacan – Sončna piramida (Meksiko) 

Uradne zgodbe s strani vodilnih medijev, ki govorijo o tem, kako so bili ti davni spomeniki 
zgrajeni, so smešne in absurdne. In še, da je vera v to, kako je bilo to narejeno, še vedno 
sprejeta od mnogih, ki še spijo v vsakdanji matrici in se ne zavedajo velike manipulacije, ki se 
dogaja. Celo danes, kljub nekaj neuspešnim poskusom, nismo dovolj močni in usposobljeni za 
kopijo Velike piramide v Gizi, z vso njeno zapleteno notranjostjo.  

Navzlic naši nezmožnosti priznati, da smo daleč od vrha evolucije življenja, ki je nekoč ostajala 
na tem planetu, obstaja ogromno število dokazov, najdenih po svetu. Prvi, obstajali so tako 
imenovani "Možje v črnem", ki so bili odgovorni za povrnitev stvari, skrivanje ali uničenje, če bi 
to bilo potrebno, vsega, kar bi lahko služilo kot dokaz, kar se je v resnici zgodilo nekoč na 
Zemlji.  
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POZABLJENA PRETEKLOST IN STARODAVNI JEDRSKI KONFLIKTI 
NA ZEMLJI IN MESECU 

Če ne veste, kaj se je nekoč zgodilo, ne razumete, zakaj so stvari takšne, kot so. Nimate pojma, 
kaj ste ali zakaj imate le dvojno spiralno funkcijo. S filmi, ki prikazujejo znanstveno fantastiko 
komičnih neumnosti, so uničili "uganko črnega moža" ( podprto s tisoči pričevanj povsod po 
svetu v zadnjih 60. letih). Ti filmi niso niti malo blizu realnih dogodkov. Danes verjetno obstaja 
skupina z različnim imenom, a istim namenom.  

 

Kakorkoli, prav zato ne smemo biti ignorantski glede znanja in sporočil, ki so nam jih predali 
naši starodavni predniki. Zato je tudi zelo pomembno, da preučujemo starodavno znanje, ki 
govori o začetku in koncu ciklusov, ki so ključnega pomena za življenje na tem planetu. Ljudje, 
ki se  ne zavedajo njihove resnične zgodovine, so izgubljeni in se jih da z lahkoto manipulirati. 
Po drugi strani, pa daje znanje o pravi resnici davne preteklosti veliko prednost članom tako 
imenovane "elite", ki te informacije poseduje. To jim daje ogromen prostor, da lažje vladajo.  

Vsakih 26000 let naš solarni sistem preide skozi 12 zodiakalnih znamenj. Starodavna ljudstva, 
kot so Hopi, Egipčani, Cherokee, Apači, Maji in ostali, so se zavedali tega velikega ciklusa in so 
imeli koledarje v skladu z njim. Ta cikel je določen na osnovi različnih dogodkov v naravi, kot na 
primer sončeva orbita okoli Alciona, ki je osrednja zvezda Plejad. Ta cikel se razdeli na 5 
podciklov in vsak traja 5125 let. Vsak od teh podciklov ima svojo lastno dobo. Kot je bilo že prej 
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omenjeno, azteški koledar ali mesoameriški sončni kamen opisuje, da je bil vsak od teh 
podciklov uničen s strani 5 elementov.  

Podcikel, v katerem  smo sedaj, se imenuje DOBA PETEGA SONCA (3113 pr.n.št. - 2012 n.š.). - 
kot je bilo pojasnjeno v poglavju o žitnih krogih.  

Pred 5123 leti, leta 3113 pr.n.št., se je končala doba četrtega sonca. To je bil čas velikih poplav, 
o katerih govorijo vsa starodavna izročila.   

 

Izhodišče nadaljevalnega okrasnega bas-
reliefa (bas-relief) je bilo odkrito v 

Jukatanu, kar nakazuje na izjemno stopnjo 
atlantidskega potopa. Zgornja fotografija 

opisuje porušeno piramido in tempelj, 
eruptivni vulkan in potapljajočo deželo. 

Figure v vodi sugestirajo na uničenje 
življenj, zaradi utopitve. Mnogi so zbežali, 

kar simbolizira figura v čolnu. 

 

Na sliki: Zgodba Majev o pobegu iz Atlantide 

Nekatere raziskave pravijo, da so Majevski varuhi časa pustili zapise, da je Zemlja obstajala 
skozi ogenj, zemljo, zrak in vodo ter se bo spremenila skozi zadnji element - ETER in človeštvo 
bo zapustilo planet z vedno.  

Vsepovsod po svetu boste v vsaki staroselski kulturi našli zgodbe velike poplave, ki je uničila 
precej človeštva. Ni dvoma, da je nepredstavljiva katastrofa ali bolje katastrofe, divjale nad 
Zemlji med približno 11.000 in 4.000 pr.n.št. Geoloških in bioloških dokazov, ki podpirajo 
številne zgodbe, je veliko, pa tudi tradicij, ki opisujejo takšne dogodke. Prihajajo iz Evrope, 
Skandinavije, Rusije, Afrike, iz vseh ameriških kontinentov, Avstralije, Nove Zelandije, Azije, 
Kitajske, Japonske in Srednjega Vzhoda. Vsepovsod.  

 

Nekateri govorijo o veliki vročini, ki je zavrela morje; z 
gora dihanje ognja; o izginotju sonca in lune ter o temi, ki 
je sledila; o deževanju krvi, ledu in skal; o Zemlji ki se je 
obrnila; padanju neba; naraščanju in potapljanju zemlje; 
izgubi velikega kontinenta; prihodu ledu; praktično vsi pa 
opisujejo fantastično poplavo, vodni zid, ki jo zalil Zemljo. 

 

Stari kitajski zapisi opisujejo, kako so se stebri, ki podpirajo nebo, sesuli; kako so se sonce, luna 
in zvezde zlile v severo-zahod, kjer je nebo nižje; reke, morja in oceani so zdrveli proti 
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jugovzhodu, kjer se Zemlja potaplja in pogasili veliki požar z besnečo poplavo. V Ameriki, 
Pawnee Indijanci pripovedujejo isto zgodbo o času, ko so severne in južne polarne zvezde 
zamenjale mesta in odšle na obisk ena drugi. Tradicije Severnih Američanov omenjajo pojavo 
velikih oblakov in tako hude vročine, da so vode zavrele. Eskimi Grenlandije so povedali 
zgodnjim misionarjem, da se je davno nazaj Zemlja obrnila.  

Perujske legende govorijo, da so se Andi razpolovili, ko je nebo začelo vonjo z Zemljo. Brazilski 
mit opisuje, kako nebesa pokajo in delci padajo ter ubijajo vse in vsakogar, medtem ko nebesa 
in Zemlja menjajo pozicije. In tudi Hopi Indijanci Severne Amerike so zapisali: "Zemlja je bila 
oddana v velikem breznu in voda je prekrila vse, razen ozkega grebena blata." 

 Vse to je tesno povezano z legendami o Atlantidi in Mu 
ali Lemuriji: dva ogromna kontinenta, eden na atlantiku 
in drugi na pasifiku, za katera mnogi verjamejo, da so 
bila vodena s strani visoko razvitih ras. Rečeno je bilo, da 
so kontinenti izginili pod vodo v okoliščinah, opisanih 
zgoraj. Ostali so le otoki , kot so Azuri kot ostanki njihove 
nekdanje veličine in slave. Atlantido je opisal Platon 
(427-347 pr.n.št.), starodavni grški filozof, poučen o 
najvišjih znanjih družbeno-misterijske šolske mreže. Vse 
do današnjih dni je ta tajna mreža prenesla veliko znanja 
na nekaj izbrancev, medtem ko zanika ta privilegij masi 
ljudi. Azuri, za katere nekateri verjamejo, da si bili del 
Atlantide, ležijo na srednjeatlantskem grebenu, ki je 
povezan s prelomno linijo, ki obkroža planet. Ta linija se 
nadaljuje v razdalji 40.000 milj. Ta srednjeatlantski 
greben je eden od najpoglavitnejših področij potresov in 
vulkanov.  

Štiri velike tektonske plošče, evrazijska, afriška, severnoameriška in karibska, se srečajo in trčijo 
na tej regiji, in jo delajo geološko zelo nestabilno. Oba, azurno in kanarsko otočje sta bila 
predmet velikanske vulkanske aktivnosti v obdobju, za katerega Platon trdi, da predstavlja 
konec Atlantide. Tahilitska lava razpade v morski vodi v 15.000 letih in še vedno se jo lahko 
najde na morskem dnu okoli Azurov, kar potrjujejo nedavna geološka dviganja.  

Drugi dokazi, med katerimi je tudi morski pesek iz globin od 1.500-18.440 čevljev (457,20-
5.620,512 m), razkrivajo, da bi lahko bilo morsko dno na tem področju, ponovno nedavno 
geološko gledano, nad morsko gladino. Oceanograf Maurice Ewig je za National Geographic 
napisal: "Bodisi, da se je zemlja potopila za tri milje ali pa je morje nekoč bilo tri milje (4 
828.032 m) nižje kot danes." 

Geološki in biološki dokazi dajo slutiti, da se je vsesplošna vulkanska aktivnost, ki je povzročila 
potopitev dežele v azurski regiji, zgodila istočasno kot potop kopnega, poznanega kot 
Appalachia, ki povezuje sedanjo Evropo, Severno Ameriko, Islandijo in Grenlandijo.  
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Celo njihova stopnja potopitve deluje tesno povezana. Lahko, da so bili podobni dokazi 
sproducirani, da bi podprli dejstvo, da zdaj ogromen kontinet dveh velikih starodavnih kultur 
„Mu“ in „Lemuria“ počiva na dnu Pacifika.  

Takoimenovani bermudski trikotnik med Bermudi, južno Florido in točko blizu Antilov, je bil 
dolgo povezan z Atlantido. To področje je tudi prežeto z legendami o izginulih ladjah in letalih. 
Potopljene zgradbe, obzidja, ceste in kamniti krogi, kot je Stonehenge in celo, kar naj bi 
zgledalo kot piramide, so bili locirani blizu Biminija, pod vodami bahamskih plitvin in znotraj 
'trikotnika'. Tako so zidovi in ceste kreirali sečišča.  

 

 

 

Himalaja, Alpe in Andi so šele pred okoli 11,000 leti dosegli tako višino, kot jo imajo sedaj. 
Jezero Titicaca na perujsko-bolivijski meji je danes najvišje plovno jezero na svetu, na okoli 
3.800 m višine.  Okoli 11,000 let nazaj je bil večji del te regije na nivoju morja! 

Zakaj je tako veliko rib in ostalih oceanskih fosilov najdenih visoko v gorah? Zato, ker so bile te 
gore nekdaj na morski gladini. V zadnjem času tudi v geološkem smislu. 

Vedno bolj je jasno, da je Zemlja utrpela nekaj ogromnih geoloških preobratov. Razprava 
(pogosto sovražna) se poraja z vprašanji kdaj in zakaj. Očitno je, da je bil v te preobrate vpleten 
celoten solarni sistem, kajti vsak planet kaže dokaze kataklizmičnih dogodkov, ki so vplivali na 
njihovo površino, atmosfero, hitrost in kot orbite oz. rotacije.  

Zagotovo se je zgodila velika kataklizma na Zemlji okoli leta 11,000 pred.n.št., ki je uničila 
napredne civilizacije visoko tehnološke Zlate dobe in ta čas pred 13,000 leti je zelo pomemben 
in ustrezen času, ki ga živimo sedaj.  
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Zanimivo je omeniti, da so Rusi in Kitajci leta 1927 med raziskovanjem podzemlja odkrili 
sledove starodavne jedrske eksplozije. Nekatere sedimentalne plasti so se usteklile pred 
mnogimi tisočimi leti. Zelo podoben fenomen je danes opaziti okoli jedrskih testnih območij. 
Jasni dokazi jedrskega izbruha in ljudi, stopljenih v kamen in zemljo, so bili najdeni v 
Izgubljenem mestu (Lost City) Mohenjo Daro, z zaznano radioaktivnostjo. Dokaz, da se je tu 
odvila napredna vojna v starodavnih časih.  

   

 Atomically vitrified sedimentary layers – Russia          People fused with ground – Mohenjo Daro, India    Atomically vitrified sedimentary layers – Desert Gobi 

Postaja očitno, da nismo prva civilizacija tu na Zemlji in gotovo ne tudi  najbolj napredna. 
Dokazi kažejo, da so bile prejšnje civilizacije razširjene po celem planetu. Več kot 600 piramid, 
zgrajenih iz kamna, zemlje in celo železa.  

    

    

Te piramide so usmerjene skoraj v isto smer; vse imajo iste proporcije kot število Pi in so 
postavljene na magnetnih sečiščih planeta. Enake ali podobne strukture so bile odkrite na Luni 
in Marsu. Očitno je, da so prejšnje civilizacije posedale tehnologije za medplanetarna potovanja 
in onkraj. 
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Najbolj znane tri piramide na Zemlji so bile najdene v Egiptu, toda najstarejše in največje so v 
Aziji. Mnoge od njih so potopljene, toda le dve sta znani javnosti. Ena je na jugu Japonske pri 
Okinawi, druga pa na jugu Kube. Ti dve sta bili zgrajeni istočasno - pred okoli 12,000 leti. 
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Na Kitajskem (Shaanxi področje) je več kot 70 piramid lociranih na istem področju, od katerih 
sta dve daleč večji od Velike piramide v Gizi. 

 

Z drugimi besedami, naša civilizacija je 
peta od prej opisanih civilizacij. Nismo ne 
prvi ne zadnji.  

Obstajajo številni dokazi težke starodavne vojne vsepovsod na Zemlji, Luni in Marsu. 
Pravzaprav obstajajo pokazatelji, da je bil asteroidni pas med Marsom in Jupitrom pravzaprav 
nekoč planet, ki je bil iz nekega razloga uničen. 

Malo ljudi se zaveda, da so številni zemeljski kraterji površinske brazgotine starodavnih 
jedrskih izbruhov.  

   

  OKO AFRIKE – Sahara (Mavretanija);          Lonar krater, Lonar, Maharashtra, Indija ; Baringer krater, puščava severne Arizone, ZDA; 

Desetletja so se vodilni znanstveniki spraševali, kako je lahko meteorit bil tako močan, da je 
naredil meteorni arizonski Barringer krater (na sliki) in zapustil komaj kakšno nestopljeno skalo. 
1,2 km širine, 170 m globine, z robom višine 45 m. Niti enega objekta ni bilo najdenega.  

Ne znotraj kraterja, ne kilometre daleč in niti več sto km proč od središča kraterja. Zdi se, kot 
da je meteor, ki je povzročil tako ogromen krater, izginil v zraku. Nobenih sledi delcev 
meteorja. Seveda je to le prikrita zgodba za ljudi. Kar gledamo je eden od tisočih kraterjev 
starodavnega jedrskega konflikta. Mnogi od njih so še vedno radioaktivni. Ljudje zbolevajo, ko 
se jim približajo. Vse je tu... pred nami in še vedno se ne zavedamo, kaj gledamo. 

    

Področja večjih zemljinih kraterjev                   Krater Chubb – Kanadski Ščit                                      Trije kraterji Merewether                           Krater Pingualuit 

Hindujski epski pesmi “Mahabharata”  in “Ramayana”  ponujata najboljši opis starodavnega 
atomskega vojskovanja, kar ga je moč najti: 
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»…(bil je) en sam izstrelek, nabit z vso energijo 
celotnega vesolja. Razbeljen steber dima in plamena, 
svetel, kakor tisoč sonc, se je vzpel v vsej svoji 
veličastnosti... bilo je neznano orožje in železna strela, 
orjaški sel smrti, ki je spremenil v pepel celotno raso 
Vrišnijev in Andhak... Trupla so bila tako ožgana, da so 
bila neprepoznavna. Lasje in nohti so izpadli; posoda je 
popokala brez očitnega vzroka, in ptice so postale 
bele... po nekaj urah so bile vse zaloge hrane zatrupljene... da bi ušli temu ognju, so se vojaki 
metali v potoke, da bi sprali sebe in opremo.« 

»Bogovi v nebeških kočijah... svetla nebeška vozila so v vrvežu jadrala po brezoblačnem nebu.« 

– Mahabharata. 

   

                                                   Imperij Rama na vzhodu je potomec Lemurije                                            Uniforma meščanov imperija Rama 

“… Ko je bogu Rami grozila 'vojska opic', je poslal v akcijo svojo 'magično puščico'. Ta ustvarja 
svetlobo, 'močnejšo kot je vročina stotisočih sonc' in vse se spremeni v prah. Lasje preživelih 
izpadejo, njihovi nohti razpadejo.« 

– Ramayana. 

 

Mahabharata opisuje atomsko bitko, v kateri Arjuna dobi “nebeško orožje”, ki ga ne more 
uporabiti proti ljudem, “ker bi lahko uničilo svet”, lahko pa ga uporabi proti kateremkoli 
“sovražniku, ki ni človek”. 

Raziskovalec z imenom David Davenport je dvanajst let preučeval starodavne Hindujske spise 
in dokaze s starodavnega prizorišča Mohenjo-Daro, in leta 1996 izjavil, da je bilo mesto v 
trenutku uničeno 2.000 let p.n.št. 

Mestne ruševine razkrivajo epicenter eksplozije, ki ima 50 jardov (45,5 m) premera. Na tej 
lokaciji je bilo vse kristalizirano, zlito ali raztopljeno. 60 jardov ( 54,6 m) stran od centra so se 
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opeke na eni strani raztopile, kar kaže na eksplozijo... strahoten skrivnosten dogodek izpred 
4.000 let je bil zabeležen v Mahabharati. 

V tem tekstu je zapisano: “v neskončni briljantnosti se je pojavil beli vroči dim, ki je bil tisočkrat 
svetlejši kot sonce in je mesto spremenil v prah. Voda je vrela… tisoče konj in vojaških kočij je 
zgorelo… trupla padlih so bila iznakažena od grozne vročine, tako da niso več izgledali kot 
človeška bitja…” 

                                       

                                          Skalas Sigiriya (Sigiriya rock) - Šrilanka                                              Levja vrata (Lions Gate) - ruševine po atomskem napadu 

Iz ene najstarejših indijskih kronik… Knjige Dzyan-a (The Book of Dzyan): 

“Ločitev ni prinesla miru tem ljudem in končno je njihova jeza dosegla točko, kjer je vladar 
izvirnega mesta vzel s seboj malo število svojih vojakov in dvignili so se v zrak v velikem 
svetlečem kovinskem vozilu. 

Ko so bili več morskih milj oddaljeni od mesta svojih sovražnikov, so izstrelili veliko svetlečo 
sulico, ki je potovala po svetlobnem žarku. V mestu njihovih sovražnikov se je razpočila v veliko 
ognjeno kroglo, ki je vzplamtela do nebesnega svoda, skoraj do zvezd.  Vsi tisti, ki so bili v 
mestu, so bili grozno opečeni, opečeni pa so bili tudi tisti, ki niso bili v mestu, temveč v njegovi 
bližini. 

Tisti, ki so gledali v ognjeno sulico in v kroglo, so kasneje za vedno oslepeli. Tisti, ki so vstopili v 
mesto peš, so zboleli in umrli. Celo mestni prah je bil zastrupljen, kot tudi reke, ki so tekle 
skozenj. Ludje si niso drznili iti blizu in sčasoma se je zdrobilo v prah in utonilo v pozabo. Ko je 
vodja videl, kaj je naredil svojim lastnim ljudem, se je umaknil v svojo palačo in ni hotel več 
nikogar videti. Potem je okrog sebe zbral tiste vojščake, ki so ostali, njihove žene in otroke, 
vkrcali so se na svoja plovila, jih eno za drugim dvignili na nebo in odpluli. Tudi nazaj se niso več 
vrnili.” 

 

 

 

Z drugimi besedami, obe hindujski epski pesnitvi vsebujeta podroben opis neke dobe pred 
tisočimi leti, ko so veliki nebeški kralji jahali okoli v svojih vimanah ali letečih polovilih in se 
bojevali tako, da so izstreljevali močna orožja na svoje sovražnike. Opis teh orožij v prastarih 
verzih - njihova moč, njihova tipična uničevalnost in posledice njihove uporabe, so slišati 
moteče sodobni. 
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Teksti opisujejo: 

*Ognjeni streli iz Indre se pripisuje moč tisočih Indrinih gromov. 

*Strela smrti je merila 3 x 6 vatlov (1,3 X 2,7 metra). Bila je nepoznano orožje, železna strela iz Indre, sel smrti. 

* Izstrelek je bil nabit z vso vesoljno močjo. 

* Orožju Agneya se niso bili sposobni upreti niti bogovi sami. 

*Samo še Brahma-danda ali Brahmova palica je močnejša. 

*Četudi je udarilo samo enkrat, je pobilo cele dežele in celotne rase od generacije do generacije. 

* Adwattan je izpustil žareč izstrelek brezdimnega ognja. 

*Izstrelek je eksplodiral z gromozansko močjo. 

*Leteči izstrelek je zrušil cela mesta polna utrdb. 

*Tri mesta Vrišnijev in Andhak so bila skupaj uničena v enem samem trenutku. 

*Razbeljen steber dima in ognja, tako bleščečega, kot tisoč sonc, je vstal v vsem svojem blišču. 

*Oblaki so se bučno dvigovali in sipali prah in grušč. 

*Goste puščice plamenov so se kot prha vsule na stvaritev in zajele sovražnika z vseh strani. 

*Nebo je žarelo in vseh deset točk na horizontu se je napolnilo z dimom. 

*Meteorji so švigali z neba. 

*Siloviti vetrovi so začeli pihati in osnovni elementi so se zdeli pomešani med seboj. 

*Zdelo se je, kot da je sonce strmoglavilo iz nebes. 

*Zemlja in vse njene gore in morja in gozdovi so se začeli tresti. 

*Veter je pihal, kot silovita nevihta in zemlja je žarela. 

*Nihče ni videl ognja - bil je neviden. Kljub temu je pogoltnil vse. 

*Ko je lil dež, se je v ozračju posušil od vročine. 

*Ptice so noro krakale in zveri so se tresle pred uničenjem. 

*Živali so se zgrudile na tla z razbitimi glavami in poginile so na širokem območju. 

*Sloni so zgoreli, pobesnelo tekali sem in tja in iskali zaščito. 

*Vode v rekah in jezerih so zavrele in bitja, ki so bivala tam, so umrla. 

*Tisoči vojaških vozil se je prevrnilo na eno ali drugo stran. 

*Cele vojske so se sesule tako, kot se v divjem požaru drevesa v gozdu. 

*Trupla so bila tako ožgana, da jih ni bilo več moč prepoznati. 

*Žarenje orožja Kapilla je bilo dovolj močno, da je upepelilo 50.000 ljudi. 

*Nebeška strela je spremenila v prah celotno raso Vrišnijev in Ankhak. 

*Da bi pobegnili pred dihom smrti, so vojaki poskakali v reke, da bi se umili in zakopali svoje oklepe. 
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*Lasje in nohti so izpadli. 

*Nerojeni otroci so bili umorjeni v maternicah. 

*Ptice so se izvalile z belimi peresi, rdečimi nogami in v obliki želv. 

*Posoda je popokala brez vzroka. 

*Vsa hrana se je zastrupila in postala neužitna. 

*Zemljo je prizadela suša za deset dolgih let. 

Preveč podrobnosti tukaj je zastrašujoče podobnih poročilu očividca atomske eksplozije - 
svetloba strele, steber dvigajočega se dima in ognja, radioaktivne padavine, huda vročina in 
udarni valovi, izgled žrtev in učinki zastrupitve zaradi radioaktivnosti. Več kot pol stoletja nazaj 
so se ti starodavni opisi zdeli zgolj kot fantazija - toda z vstajenjem atomske dobe leta 1945, so 
starodavni teksti nenadoma dobili čisto nov pomen 

Obstajajo ostanki, ki očitno kažejo na to, da so se v daljnji preteklosti resnično odvijale atomske 
vojne. Glede na Mahabharato so bili v veliki Bharata vojni, v kateri so bile uporabljene leteče 
vimane in ognjeno orožje, vpleteni prazgodovinski prebivalci vzdolž zgornjega toka reke 
Ganges v severni Indiji. Točno na območju med Gangesom in gorami Rajmahal so številne 
zoglenele ruševine, ki jih je še potrebno raziskati ali izkopati. 

      

Opazovanja iz 19. stol. so pokazala, da te ruševine niso bile požgane z običajnim ognjem. V 
mnogih primerih so se zdele kot ogromne gmote zlite skupaj z globoko izdolbenimi površinami 
- opisane kot pločevinka, ki je bila zadeta z žarkom staljenega železa. Indikacije so, da je 
grozovita vojna, ki je pripomogla k propadu prazgodovinskega Rama imperija, odvijala na 
območju današnjega Kašmirja. Malo izven Srinigarja so masivne ruševine kompleksa templjev, 
ki se imenuje Parshaspur, čigar večtonski bloki so razmetani po širokem območju. Postavitev 
teh blokov nakazuje na silno eksplozijo, ki je nekoč uničila prizorišče. Ni brez karmičnega 
pomena dejstvo, da sta dve sodobni Južno-azijski atomski sili - Indija in Pakistan - zagrizena 
rivala in eno od jabolk spora je sporno območje Kašmirja.  
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Slike od leve proti desni: Starodavni imperij Rama, ki je bil tudi najden na ozemlju Pakistana. 

Slika na desni: Ena od redkih upodobitev preživelih v starodavnem atomskem sporu. Obstajajo indikacije, da so nekateri 
meščani odpotovali v vesolje, da bi pobegnili pred atomskim uničenjem v svojih vimanah in nekateri od njih so šli globoko pod 
zemljo v Agartho. Agartha je podzemno kraljestvo z glavnim mestom Šambala, ki še danes obstaja. Na sliki vidimo preživelega 
iz Rame, ki se mora vrniti na zemeljsko površje, ko je bil spor zaključen in ko je bila RNK/DNK okrnjena. Dejansko bitje z dolgimi 
ušesi poučuje sveto tradicionalno znanje iz Rame bitja (s kratkimi ušesi) zraven sebe Ta upodobljena bitja dejansko 
predstavljajo naša sedanja aktivna funkcionalna biološka telesa z dvojno vijačnico. Očitno je trajalo kar nekaj let, preden so se 
preživeli iz Rame vrnili nazaj na površje. Po sporu je ve vse nazadovalo. Drevesa niso več rasla tako visoko, atmosfera se je 
skrčila in vse je izgubilo svojo kvaliteto. Današnji budistični menihi in jogiji so dejansko tisti, ki so prejeli znanje potomcev 
lemurske rase, ki so že davno izginili. Če preberete vedske in budistične tekste, boste videli, da vsebujejo sveto znanje 
preživelih iz Rame 

Dlje proti jugu je med gostimi gozdovi Deccana še več takšnih ruševin, ki bi lahko bile 
starejšega izvora in kažejo na vojno pred Mahabharato, ki je obsegala veliko večje območje. 
Stene so posteklenele, zarjavele in razklane od močne vročine. V večih stavbah, ki so ostale, se 
je zasteklilo celo kamnito pohištvo. To pomeni, da se je površina kamna raztopila in ponovno 
kristalizirala. 

Noben naravno goreč plamen ali vulkanski izbruh ne bi mogel ustvariti dovolj hude vročine, ki 
bi povzročila ta fenomen. Samo močno sevajoča vročina je lahko naredila takšno škodo. Na 
istem območju, kjer je ta druga skupina ruševin, je ruski raziskovalec Aleksander Gorbovsky 
leta 1966 poročal o odkritju človeškega okostja s sevanjem, ki je bilo petdesetkrat nad 
normalnimi vrednostmi. 

V januarju 1992 je bilo v novicah objavljeno poročilo o odkritju območja treh kvadratnih milj 
radioaktivnega prahu v Rajasthanu, ki se nahaja 10 milj zahodno od Jodhpurja. Razvijanje 
stanovanjskega projekta na tem območju so morali opustiti zaradi pogostosti primerov pojava 
raka in prirojenih okvar. 

Atomska elektrarna, ki je bila pred nedavnim zgrajena na tem območju, naj bi bila krivec, toda 
petčlanska znanstvena ekipa, ki jo je vodil predstojnik Lee Hundley, je šla na odpravo, da bi 
proučila skrivnost in našla precej drugačen vir. Na koncu so odkopali pooglenele ostanke stavb, 
za katere mislijo, da so stari vsaj 8.000 do 12.000 let in ki so bili nekoč naseljeni morda celo s 
pol milijona ljudi. 

Prazgodovinsko mesto je imelo celoten videz - in razkrivajoči radioaktivni ostanki - kot da je 
bilo uničeno z atomskim orožjem, za katerega so znanstveniki ocenili, da je bilo enake velikosti, 
kot tisto, ki je uničilo Hirošimo v letu 1945. Arheolog Francis Taylor je kot dodatek k prvi 
ugotovitvi našel zgodovinske stenske gravure in tekste v bližnjem templju, ki so prikazovale 
lokalne ljudi med molitvijo, da bi jim bilo prizanešeno pred “veliko lučjo”, ki je prihajala, da bi 
uničila njihovo mesto. Zdi se, da so bile gravure prekopirane iz starejših virov, ki segajo več 
tisoč let nazaj. 
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Citirali so Taylorjevo izjavo: 

“Tako osupljivo si je predstavljati, da je imela neka civilizacija atomsko tehnologijo, preden smo 
jo imeli mi. Radioaktivni prah dodaja kredibilnost starodavnim indijskim zapisom, ki opisujejo 
atomsko orožje.” 

Z namenom, da bi zaščitili lokalno prebivalstvo, so pepel 
in ruševine previdno prekrili, da bi zaščitili pred ostalim 
sevanjem in samo danes je na tem področju moč videti 
le dolgo avtocesto iz debelega betona. Lahko je več kot 
zgolj naključje, da so se takrat, ko je bilo 12.000 let nazaj 
uničeno skrivnostno mesto v Rajastanu, v ledeni skorji 
po svetu povečali tudi sledovi bakra, kositra in svinca - 
kar nakazuje na nenadno sproščanje velike količine 

onesnaževalcev v zgornjo atmosfero in kroženje okrog zemlje - kot tudi dramatična rast 
koncentracije urana v rasti koral od 1,5 delčkov na milijon do preko 4 delčke na milion. Paleo-
klimatologi nikoli niso mogli razložiti the povišanih vrednosti kot naraven pojav. 

Rig Veda več kot petdesetkrat omenja veličastno reko Saraswati in njeno veličastno civilizacijo, 
kar dokazuje, da je osušitev reke Saraswati sledila nastanku Rig Vede. S tem je datum njenega 
nastanka potisnjen še dlje v antiko. Satelitski posnetek jasno kaže dva rečna sistema - sistem 
reke Ind in kontoverzni suhi sistem reke Saraswati, ki se razteza od Himalaje do Arabskega 
morja. Reka Ind na levi je orisana z modro barvo in struga reke Saraswati je na desni orisana z 
zeleno. Črne pike predstavljajo številna arheološka najdišča ali nekdanja naselja vzdolž danes 
izsušene reke Saraswati. 

   

Arheološke študije so pokazale, da je izsušitev reke Saraswati sledila velikim tektonskim 
premikom ali premikom plošč v zemljini skorji. Primarni razlog za to izsušitev je bilo zajetje 
glavnih rudnih območij reke Saraswati. Vse zgodnje raziskave, ki temeljijo na omenjenih 
arheoloških dokazih, so ustvarile nasportujoče si zaključke, zadnje, neodvisne raziskave ne 
prinašajo nobenega dokaza o tuji invaziji v Indo-Saraswati civilizaciji in kulturno kontinuiteto je 
mogoče slediti vsaj tisočletje nazaj. Z drugimi besedami, arheologija ne podpira teorije o 
invaziji v Ariani. 
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Dokazi kažejo na to, da se je ta civilizacija končala kot 
rezultat atomskega spopada, ki je bil nazorno opisan v 
Mahabharati in ostalih starodavnih tekstih. Tudi 
morska arheologija je bila uporabljena v Indiji, ob obali 
starodavnega pristanišča Dwarka v Gujaratu, s katero 
so razkrili nadaljnje dokaze in pritrdili ugotovitvam iz 
vedskih spisov. Celotno potopljeno mesto Dwarka - 
starodavno pristaniško mesto Krishna je bilo najdeno 
pod vodo, tako, kot je bilo opisano v Mahabharati in 
drugih vedskih spisih. 

 

Vsa ta podvodna izkopavanja povečujejo veljavnost glede 
nespornosti zgodovinskih izjav, ki jih najdemo v vedski 
literaturi. Razen mesta Dwarka je bilo še več kot 35 
arheoloških najdišč v severni Indiji prepoznanih kot starodavna 
mesta, opisana v Mahabharati. Razen tega Vayumahapuranam 
opisuje velike poplave, ki so uničile glavno mesto Hastinapur 
in prisilile svoje prebivalce, da so se preselili na Kausambi. 

Zemlja Hastinapurja razkriva dokaz za te poplave. Pred kratkim so našli arheološki dokaz za 
novo glavno mesto Kausambija, ki datira v časovno obdobje prav za to poplavo. Povzeto iz 
indijsko-francoske raziskave lahko z zagotovostjo zaključimo, da Rig Veda opisuje geografijo 
severne Indije, kakršna je bila veliko pred 3.000 leti pred Kristusovim rojstvom. Zaključni dokaz 
ponuja usoda reke Saraswati. 

Zelo pomembno je razumeti, da starodavni spopad ni bil samo na ozemlju vedske Indije, 
temveč po vsem svetu. 

En primer je bil najden v Braziliji. Spodnji dve sliki sta stari, vendar verodostojni. 

         

Prevod s slike levo: Razpokana in ožgana zunanjost kamna kažejo znake zasteklitve z zarjavelimi solzami, ki tečejo ob straneh - ostanki železnih 
nosilcev? - v Sete Cidades (Sedem mest), Brazilija 

Prevod s slike desno: Natančen načrt staljenih ruševin v Sete Cidades (Sedem mest), ki se nahajajo blizu Teresina v severni Braziliji in pokrivajo 
12 milj v premeru. Značilna struktura nakazuje na to, da so bile to nekoč zgradbe, ki jih je naredil človek. 
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Tudi civilizacija, ki je prebivala na starodavnem ozemlju Egipta, je bila vpletena v atomski 
spopad in je imela tehnologije za letenje v izobilju. 

  

Podobe na nosilcu stropa v Templu novega kraljestva, ki se nahaja več sto milj južno od Kaira in ploščadi Giza, pri Abydosu                              
(stare so vsaj 3.000 let)      

    

Obstaja še več drugih sledi, ki se tičejo atomskega vojskovanja. V Afriki so deli mest, ki so 
postekleneli in stene iz skal so delno raztaljene. 

   

                        (Slike na desni in v sredini) Gorski rudniki Okio v Gabonu, Afika                                                             Mrtvo morje Sodom 

Sodomo in Gomoro lahko primerjamo s Hirošimo in Nagasakijem. Velika verjetnost je, da so 
uničena mesta Sodoma, Gomora, Zoar, Admah in Zeboiim ustvarili Mrtvo morje. 

Peru… 

    

Perujski spomenik nečloveškemu bitju      Dokaz Nazca 

Seznam nima konca. Bolj, ko se boste poglabljali v raziskavo, bolj se vam začne vrteti v glavi. 
Nekaj kaže na to, da je vse, kar smo se naučili v šoli, napačno. Zavedli so nas.  

Ne glede na to, kako nemogoče se to zdi, starodaven spopad je bil pomemben. Bil je 
medplanetaren.  

Lunina površina je polna kraterjev od nuklearnih eskplozij. Kraterji so tako inteligentno 
razporejeni, da so brez dvoma posledica naravnih kozmičnih vplivov, meteoritov ali asteroidov. 
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Ali se je kakšna oblika izmenjave atomskih bomb zgodila med 
Zemljo in luno v starodavnih časih? Očitno se je.  

Odkrili so da na Luni obstajajo ruševine  umetnih konstrukcij. 
nekatere so še vedno nedotaknjene in naseljene z nečloveškimi 
oblikami življenja. Ena najbolj pomembnih stvari, ki so bile najdene 
na temni strani Lune, so bile razbitine velike vimane. Koordinate so 
17° S / 117.5° V. Videti je, da je bilo vesoljsko plovilo zrušeno z 
laserskim strelom. 

 

 

 

Okviri od »preleta Apolla 20« na predpostavljeno neznani vesoljski ladji, na zadnji strani Meseca – fotografije narejene z LM – 15 (Phoenix) 

Uradne NASINE fotografije so na voljo na spletni strani Lunarnega in planetarnega inštituta (LPI 
v Hustonu) - “raziskovalni inštitut, ki ponuja podporne storitve za NASINE in planetarne 
znanstvene skupnosti”: povezave za iskanje slik (AS15-P-9630 in AS15-P-9625,  Apollov slikovni 
atlas) so naslednje: 

http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS15-P-9625 
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/frame/?AS15-P-9630 

   

          Dokaz za 500 metrov visok stolp na Luni                  Oddaljen posnetek stolpa na Luni                  Še več stolpov in zamegljenih zgradb 
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Tudi Mars je prekrit s tisoči teh skrivnostnih stavb. Ko pogledamo Mars iz daljave, takoj 
opazimo, da je ta planet utrpel izredne aktivnosti na svojem površju. Velika brazgotina je očiten 
rezultat trčenja nekega drugega nebesnega telesa ali nečesa. Ta informacija je spet vedno 
prikrita in nikoli ne doseže javnega zavedanja do takšne mere, kot bi morala. Več o najdenih 
Luninih in Marsovih bazah bo prestavljeno v prezentaciji. 

   

   Velika brazgotina na Marsu             Vesoljska baza na Marsu (še vedno delujoča) 

Vedski teksti opisujejo tudi vojne z “bogovi”, ki vam dajo jasno stališče, da tisti sovražni 
vesoljci, ki so bili prisotni v tistem času, niso nikoli odšli. Še vedno so na Zemlji in na drugih 
mestih v našem solarnem sistemu. Ves čas so bili tukaj, toda šele zdaj smo dovolj odrasli, da 
zaznamo njihovo prisotnost in smo sposobni razumeti logiko izza njihovih dejanj. Tisočletja je 
trajalo, da je človeštvo znova dovolj zraslo do točke, kjer lahko zaznamo, da smo pod nadzorom 
in da obstajajo različni programi, ki jih izvajajo na nas.  

Nekatere od zunajzemeljskih ras, ki smo jih danes sposobni zaznati, so isti “bogovi”, ki jih 
Vedski teksti in ostala starodavna pisanja opisujejo… vzporedno z opisi, da so bili v sporu s 
starodavnimi ljudmi. Edina razlika je, da so bili v tistih časih ljudje tehnološko in duhovno precej 
bolj razviti, kot smo mi danes in so imeli veliko več aktivnega genetskega materiala, kot ga 
imamo mi danes. Trenutno nimamo veliko, kar bi lahko uporabili v svojo obrambo in zato je 
logično, da proučujemo njihove navade, da bi doumeli večjo sliko za njihovim delovanjem. Zelo 
nam bo v pomoč, če bomo v večjem številu začeli uporabljati svojo naravne sposobnosti, kot so 
ddaljeno opazovanje in kontrolirane izventelesne izkušnje, da nas bo več sposobnih doseči 
astralno dimenzijo in opazovati, kaj se dogaja ne tem nivoju obstoja. Kot je bilo prej že 
omenjeno, kozmični žarki zadevajo ob naš planet v takšni meri, kot doslej še nismo videli, zato 
vse več in več DNK postaja aktivne. Zato te veščine lahko zdaj obvladamo hitreje, se združimo v 
meditativno enost, kot so to delali nekoč, se povežemo z materjo Zemljo in pomagamo k bolj 
mirnemu prehodu. 
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Naša sreča je, da se zdaj približujemo časovnemu 
zaporedju, ko se bo galaktična kopel izredne energije 
pomikala po tem območju vesolja in povzročala 
preobrazbo vseh življenjskih oblik, ki nas bo ponesla na 
veliko višjo kvaliteto obstoja, kot so ga starodavni ljudje 
kadarkoli imeli. Če bomo uspešni in se bomo uspeli 
naučiti svoje lekcije pravočasno, nas bo ta izjemno 
močna energija ponesla z nižje kvalitete dvovijačnega 
materialnega obstoja v dimenzijo energetskega 
multidimenzionalnega obstoja neznanske moči in 
dostopa do znanja. 

Prosim, imejte v mislih, da delim vse to z vami, čudovitimi ljudmi, samo zato, ker verjamem, da 
lahko naredimo spremembo. Na najenostavnejši možni način vam poskušam vse opisati, da 
boste imeli jasno podobo v svoji glavi glede tega, kje je naše mesto v vsem tem, kar vidimo 
okrog nas. V resnici je vesolje, ki ga vidimo veliko bolj zapleteno. 

Vesolje, kot ves fizični svet, je v resnici hologram - žarki svetlobe padajo skupaj tako, da 
ustvarjajo videz tridimenzionalne oblike. 

Videti je tako, kot kadar mečemo kamne v 
reko in opazovanje valov, ki trčijo skupaj in 
ustvarjajo vzorce. V resnici je to vesolje 
hologram 64-ih valov na časovni lestvici in 
zaradi tega imamo 64 heksagramov I-ching-
a, 64 ključev drevesa življenja in 64 
zametkov DNK. Dobra novica pri tem je, da 
bo vseh 64 valov doseglo svoj višek v letu . 
Tako srečni smo, da živimo tukaj in zdaj. 
Neverjetno je! 

Z namenom, da bi vam dokazal, da tisti nezemljani niso nikoli odšli in so ostali tukaj na Zemlji v 
svojih podzemnih in potopljenih oporiščih, vas bom opozoril na nekaj stoletij stare podobe, ki 
upodabljajo tako imenovane NLP-je. 

     

Slika 1   Slika 2      Slika 3              Slika 4  Slika 5 
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(Slika 1 & 2) Zgornja slika Carla Crivellija (1430-1495) se imenje "Oznanjenje" (1486) in visi v Narodni galeriji v Londonu. Predmet v obliki diska 
usmerja svetlobni žarek proti kroni na Marijini glavi  

(Slika 3 & 4) Ti dve podobi dveh križarjev v rokopisu "Annales Laurissenses" iz 12. stoletja (zvezki/knjige o zgodovinskih in verskih dogodkih) in 
se nanašajo na opazovanje NLP-ja leta 776, med obleganjem gradu Sigiburg v Franciji. Sasi so oblegali in obkolili francoske ljudi. Oba sta se 
bojevala, ko se je nad cerkvijo nenadoma pojavila skupina diskov (žareči ščiti). Sasom se je zdelo, da so Francozi zaščiteni s temi predmeti in 
zato so zbežali. 

(Slika 5) Ta podoba prihaja iz francoske knjige "Le Livre Des Bonnes Moeurs" , avtorja Jacquesa L, del 15 B 8. Nekateri ljudje pravijo, da je tista 
krogla balon, toda leta 1338 v Franciji ni bilo nobenega balona. 

    

      SIika 1                  Slika 2                    Slika 3          Slika 4 

(Slika 1, 2 & 3) Slika na levi prikazuje fresko z naslovom "Križanje" in je bila naslikana leta 1350. V zgornjem levem in zgornjem desnem kotu 
freske lahko vidimo dva predmeta in v njiju dve postavi. Zgoraj sta tudi dve povečavi teh predmetov. Freska se nahaja nad oltarjem samostana 
Visoki Decani na Kosovem. 

(Slika 4) To je slika flamskega umetnika Aerta De Gelderja in je naslovljena "Kristusov krst". Naslikana je bila leta 1710 in visi v muzeju 
Fitzwilliam v Cambridge-u. Predmet v obliki diska usmerja svetlobne žarke dol na Janeza Krstnika in Jezusa. 

 

                                        Slika 1   Slika 2               Slika 3 

(Slika 1) To je freska iz 17. stoletja in se nahaja v katedrali Svetishoveli v kraju Mtskheta v Georgiji. Bodite  pozorni na predmeta v obliki 
krožnika na obeh straneh Jezusa. 

(Slika 2 & 3) V obeh povečavah lahko vidite, da sta v njima obraza. 

   

    Slika 1            Slika 2             Slika 3 

(Slika 1 & 2) Ta slika se imenuje "Marija s svetim Janezom". Naslikana je bila v 15. stoletju. V palači Vecchio v Benetkah, je napisano, da je avtor 
neznan, četudi ga pripisujejo slikarski šoli Lippi. Nad Marijinim desnim ramenom je predmet v obliki diska. Podoba v sredini je povečava tega 
dela, kjer se da jasno videti, da človek in pes gledata gor proti temu predmetu. 
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(Slika 3) - 1660. Ilustraicija upodablja videnje počasi premikajočega se predmeta na nebu z dveh nizozemskih ladij na Severnem morju. Zdi se, 
da je narejen iz dveh diskov različne velikosti. Vir za to slikovno pripoved je ena od knjig z naslovom "Theatrum Orbis Terrarum", ki jo je napisal 
Admiral Blaeu. Ti dve knjigi sta zbirki člankov različnih avtorjev in vsebujeta izčrpne pripovedi o dolgih spopadih na morju, informacije o 
kartografiji etc. 

  

                                                                   Slika 1        Slika 2 

(Slika 1) Dekoracija krožnika iz Nepala prikazuje krožniku podobno obliko in humanoida. Prikazuje tudi napredek reptoidnih oblik. Ocenjeno je, 
da je krožnik iz časa 3.000 let pred Kristusovim rojstvom. 

(Slika 2) Nekaj stoletij stara umetnina na skali v severnem Utahu. 

 

 

 

 

 

Dve sliki iz Tassili, puščava Sahara, Severna Afrika (6000 p.n.št.) 

Če uporabljate Googlov iskalnik in opravite svoje lastne dodatne raziskave, boste našli še na 
stotine slik. Mislim, da veste, kam ciljam. 

Nikoli niso zares odšli. Večina jih je šla v vesolje in so se vrnili potem, ko se je Zemlja 
stabilizirala. Obstaja več kot dovolj dokazov, da je naš planet šel skozi zamenjavo pola in se 
prekucnil. V trenutku neuravnotežene grvitacije je voda v oceanih podivjala in poplavila vse. 
Cunamiji so bili vsaj 4 milje visoki. Vse starodavne tradicije so zapustile zapise o tem dogodku v 
eni ali drugi obliki. 

Majhna skupina bogatašev na vrhu vladajoče piramide, ki je niti ne sestavljajo ljudje, nam je 
govorila laži in nas prisilila verjeti vanje. 

Pri vladajoči piramidi se vse vrti okrog posebnih rodovniških linij. V večini primerov so te 
posebne krvne linije mešanica človeške in reptilske genetike. 

Pravzaprav se vse vrti 
okrog skrivnih združenj, ki 

jih vodijo ti mešani 
posamezniki, in njihovih 

tajnih načrtov. 
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Niti predsednik ni izvoljen s strani ljudstva... ampak postavljen na funkcijo s strani vladajoče 
elite, zaradi njegove/njene posebne rodovniške linije. 

Vzemimo za primer Baracka Obamo. On je reinkarnacija faraona Akhenatona iz starodavnega 
Egipta. 

 

Po velikem padcu je bila tudi njihova DNK okrnjena na funkcionalnost dvojne vijačnice in 
njihova življenjska moč je nekajkrat potovala v astralno dimenzijo in nazaj, dokler niso prišli 
nazaj na zemeljski nivo v sedanjem času. 

V starodavnem Egiptu je boginja Isis marsikomu predstavljala poosebljenje modrosti in 
čaščenja. Faraon Akhenaten je čaščenje obrnil nase, ko se je razglasil za »Sina sonca« - Amen 
Ra. Beseda Amen na koncu molitve izvira iz starodavnega Egipta in čaščenja Amen Ra-ja. 
Dejansko je bil faraon Akhenaten v starodavnem Egiptu vir zla, ki se širi po tem planetu vse 
odslej. In zdaj je prišel nazaj, da bi dokončal, kar je začel. 

        

Ko jih vidite kazati ta znak, bodite prepričani, da pozdravljajo druge člane skrivnih združenj in 
njihove tajne načrte - ti pa služijo sili temne strani. 
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Pravzaprav se vse vrti okrog skrivnih združenj, ki jih vodijo ti mešani posamezniki, in njihovih 
tajnih načrtov. Vse ostalo je le film za ljudi, katerih zavedanje še vedno spi in je z njimi 
enostavno manipulirati. 

Veliko zlo obstaja med nami in včasih se zdi, da so ljudje pod nekakšnim urokom. Večina ljudi 
ravna, kot da spijo in ne razumejo, kaj se dogaja, niso sposobni jasno razmišljati in postali so 
tako popolnoma ubogljivi, kot bi bili hipnotizirani. Nekaj podobnega je, ko kobra hipnotizira 
svoj plen. Ljudje so zasleplejni z navideznim sijajem zlobnih načrtov. Zaslepljeni so z veliko 
prevaro. 

Izdelovalci žitnih krogov nasprotujejo tej veliki prevari in razumevanje njihovih sporočil je v tem 
trenutku naša edina možnost. Združiti se moramo z njimi in z drugimi, ki so na strani luči. 
Prebuditi moramo ljudi. Da bi to lahko storili, moramo začeti dobivati nekaj dobrih in 
zanesljivih informacij. In s tem mislim na jasne informacije, ki niso uničene ali na kakršenkoli 
način manipulirane. 

Spet se soočam s trenutkom, kjer se pojavlja veliko vprašanje v moji zavesti - ali naj vam 
informacije zamolčim, ker vas lahko prizadanejo in vas porinejo ven iz vaše zone udobja? 

In znova vodilna notranja sila, ki me žene k oblikovanju tega zapiska poudarja, da mora ta 
informacija ven in da mora doseči največje možno število ljudi, da bo prevara razkrita. Ko bo to 
opravljeno, bom razložil, kako s tem opraviti tako, da zlo postane nemočno in ne more več 
doseči ljudi. 

Tole bo zdaj bizarno... toda kolikor jaz vem, je resnično. 

Ostanke temnih bitij, ki nam prikazujejo, da je bilo življenje na tem planetu precej drugačno, 
kot so nam povedali, lahko najdete povsod po svetu. Mnoga od njih niso niti človeškega izvora 
in so takoimenovani »bogovi«, o katerih govorijo Mahabharata, Ramayana in ostali starodavni 
teksti. 

        

     New Zealand Vanuatu      Starodavna lobanja, najdena v Mehiki, blizu majevskega templja  

Celo danes, ko večina ljudi sebe imenujejo za »civilizirane«, smo prisiljeni verjeti, da 
potrebujemo kralje in kraljice, da vladajo nad nami zaradi njihove domnevne kraljeve krvi, v 
resnici pa to nima s kraljevanjem prav nič opraviti, ker imajo ti posamezniki rodovnik temnih sil, 
ki se razteza še iz starodavnih časov. Kot v starodavnih časih, mora večina teh bitij, ki so danes 
prisotna na zemeljskem nivoju, piti človeško plazmo, da lahko vzdržuje človeški videz in da ne 
rabi iti skozi proces imenovan »sprememba oblike« (shape shift). 
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Dokaz… kje je dokaz za takšne skrajne trditve? 

Povsod. Tukaj je eden: 

Objavljeno: Nedelja, 7.3.2010 

Naslov: Kraljica Elizabeta I. in kača 

Portret Elizabete I. razkriva, da je držala kačo, kjer se zdaj pojavlja šopek za skrivnostnim 
nasmehom: Narodna galerija portretov, ki razstavlja delo iz 16. stoletja, je po 400 letih izdala 
skrivnost. Detail s portreta kraljice Elizabete I. prikazuje silhueto zvite kače, ki jo je prvotno 
držala v roki. Fotografija: National Portrait Gallery/PA 

   

Znanstveno detektivsko delo je razkrilo skrivnostno zvito kačo v rokah kraljice Elizabete I. v 
National  Portrait Gallery, ki jo je umetnik kmalu zatem preslikal. Odkrili so tudi to, da je bil 
portret kraljice, ki ga ni bilo na razstavi v galeriji vse od 1921, preslikan preko nedokončanega 
portreta neznanega modela. Odkritja o tej sliki in še treh drugih potretov Tudorske kraljice, bo 
tvoril novo razstavo, Prikrito in razkrito: spreminjajoči obrazi Elizabete I. so od 13. marca 
razstavljeni v National Portrait Gallery kot del ustvarjalne umetnosti v projektu Tudorska 
Britanija, pod vodstvom dr. Tarnye Cooper. Portret Elizabete I. s kačo (NPG 200) je naslikal 
neznan umetnik v osemdesetih ali zgodnjih devetdesetih letih 16. stoletja. 

Degradacija portreta je sčasoma razkrila, da je prvotno Elizabeta I. držala 
kačo, silhueta katere je sedaj vidna na površini. Analiza slike je pokazala, da 
je bila kača del izvirnega načrta, naslikana istočasno, kot ostali del portreta 
in Elizabetini prsti so bili sprva sklenjeni okrog kače (kot je videti na 
umetnikovem nanosu). V končni izdelavi slike je prišlo do odločitve, da ta 
simbol ne bo vključen in kraljica je bila namesto tega upodobljena z malim 
šopkom vrtnic. Razkrito je bilo tudi, da je bil isti portret naslikan preko 
nedokončanega portreta neznane ženske. Rentgenski posnetki so pokazali 

žensko glavo obrnjeno v nasprotno smer in v višjem položaju, kot je kraljičin. Oči in nos prvega 
obraza je mogoče videti, kjer se je z Elizabetinega čela barva odluščila. Identiteta te prve osebe 
ostaja skrivnost, toda nedokončani portret je bil naslikan zelo kompetentno in zdi se, da je bil 
umetnik drug. Odkritje potrjuje, da so umetniki panele v šestnajstem stoletju včasih znova 
uporabili in reciklirali. Neznana ženska je videti, kot bi nosila francosko kapuco, ki je bila 
moderna v letih od 1570 do 1580, kar kaže na to, da je bil panel za portret Elizabete I. ponovno 
uporabljen šele čez nekaj let. 



67  

  

Sami lahko vidite, da ni bilo nič kraljevskega v rodovniški 
liniji kraljice Elizabete I., temveč sama tema. Preden je bila 
umorjena - žrtvovana princesa Diana (Bodite pozorni na 
to: ubita je bila na posebnem mestu ob posebnem času 
glede na sveto astrologijo), je govorila o tem, da je videla, 

kako se se v kraljevi hiši ljudje spreminjali v reptile. Opisovala je grozne dogodke, ko se koža 
člana kraljevske družine obarva zeleno in dobiva videz kače ali aligatorja, dokler popolnoma ne 
izgubi človeškega videza. In ona ni edina, ki je trdila takšne stvari. Veliko drugih ljudi je videlo 
stvari, o katerih se bojijo spregovoriti in večina od njih je bilo povezanih s »kraljevo« družino ali 
je delala zanje. 

Britanska kraljeva družina ima ključ do tega celotnega scenarija, ker njihova rodovniška linija 
izvira iz najbolj starodavne rodovniške linije, katerih nosilci so se imenovali »Bratovščina kače«. 

Zato sem vključil podobo Kraljice Elizabete I., da bi vi, ljudje, lahko videli dokaz izza nje. 

Zelo pomembno je tudi, da razumete, da vsak predsednik Združenih držav Amerike do 
današnjega dne, brez izjeme, izhaja iz rodovniške linije britanskih monarhov. 20. decembra 
1993 je bil s strani angleške kraljice v viteški stan povzdignjen George  Herbert  Walker  Bush. 
Sprejet je bil v najčastnejši vojaški red »Order of the Bath« za vodenje zalivske vojne. Ali se to 
ne zdi neprimerno, da ameriški predsednik, ki predstavlja množice, poklekne pred angleško 
kraljico v obredu? 

Povzeto na kratko, rasa med seboj križanih rodovniških linij, pravzaprav rasa znotraj rase se je v 
starodavnih časih zbrala na Srednjem in Bližnjem vzhodu in je v tisočih letih od takrat razširila 
svojo moč preko celega sveta. Ključno stališče tega je bilo, da se oblikuje mreža skrivnostnih šol 
in skrivnih združenj, ki bodo na skrivaj uvajala svoje programe, medtem ko hkrati oblikujejo 
tudi institucije kot so religije, da bi mentalno in čustveno zaprli množice in sprožili, da se 
vojskujejo med seboj. 

Hierarhija tega plemena rodovniških linij ni izključno moška in nekatere od ključnih pozicij 
zasedajo ženske, kot v primeru Hilary Clinton. Toda številčno gledano je nepremagljivo moška 
in se je zato nanjo bolje obračati kot na bratovščino. Še natančneje, glede na pomembnost 
starodavnega Babilona, bi bil še bolj točen izraz  “Babilonska bratovščina”. 

Sedanja razsežnost kontrole bratovščine se ni zgodila v nekaj letih, niti v nekaj desetletjih ali 
stoletjih: sledimo ji lahko tisoče let nazaj. Strukture današnjih institucij v vladi, bančništvu, 
poslu, vojski in medijih niso bile infiltrirane s strani teh sil, oni so jih že na samem začetku 
ustvarili. Program bratovščine je v resnici program večih tisočletij. 

Gre za odvijanje načrta, košček za koščkom, za centralizirano kontrolo nad planetom. Hierarhija 
rodovniške linije na vrhu piramide za kontrolo in zatiranje si podaja taktirko iz generacije v 
generacijo, večinoma sinovi nasledijo svoje očete. Otroke teh družinskih linij, ki so izbrani za 
prevzem taktirke že od rojstva vzgajajo tako, da razumejo načrt in metode manipuliranja 
»velikega dela« v stvarnost.
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Vrnitev v Egipt – deželo njegove prejšnje inkarnacije 

Napredovanje programa postane njihova indoktrinirana misija že v njihovih zgodnjih letih 
življenja. Do trenutka, ko pridejo na vrsto za sprejem v hierarhijo bratovščine in ponesejo 
taktirko v novo generacijo, jih njihova vzgoja že preoblikuje v zelo neuravnovešene ljudi. Oni so 
intelektualno zelo močni, toda brez sočutja in z aroganco, da imajo pravico vladati svetu in 
kontrolirati nevedne množice na katere gledajo kot na manjvredne. 

Katerikoli otrok bratovščine, ki zagrozi z oporekanjem ali zavračanjem tega preoblikovanja, je 
odrinjen ali opravijo z njim na takšen način, da zagotovijo, da samo »varni« ljudje napredujejo 
do višjih nivojev piramide in strogo tajnega in naprednega znanja, ki ga zadržujejo tu. Nekatere 
od teh rodovniških linij lahko tudi imenujemo. 

Britanska hiša Windsor je ena od njih, potem so še Rothschildi, Evropske kraljeve družine in 
aristokracija, Rockefellerji, in ostali od takoimenovane združbe »Eastern Establishment« iz ZDA, 
ki producira ameriške predsednike, vodilne poslovneže, bankirje in administratorje. Toda čisto 
na vrhu je temna kabala, ki izza kulisja kontrolira, kako deluje človeška rasa in ukrepa iz ozadja, 
stran od oči javnosti. Katerakoli skupina, ki je tako neuravnovešena, da hlepi po popolni 
kontroli planeta, se bo bojevala tudi znotraj sebe, saj različne ločine iščejo popolno kontrolo. 
To zagotovo velja za bratovščino. 

 

 

Iluminati so zelo skrivnostna skupina okultistov, ki so prisotni že tisoče in tisoče let in 
uporabljajo židovsko temno kabalo kot eno od smernic za zatiranje ostalega prebivalstva. 

Če povzamemo: 13 Iluminatskih rodovniških linij vlada temu planetu iz ozadja. Tukaj so imena 
vseh teh 13-ih družin: 
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1. Astor 

2. Bundy 

3. Collins 

4. DuPont 

5. Freeman 

6. Kennedy 

7. Li (Chinese) 

8. Onassis 

9. Rockefeller 

10. Rothschild 

11. Russell 

12. van Duyn 

13. Merovingian (Evropske kraljeve družine) 

Tudi naslednje družine so povezane s tistimi zgoraj: 

1. Reynolds 

2. Disney 

3. Krupp 

4. McDonald 

     

Poleg teh štirih družin, obstaja še na stotine drugih, ki so le daljno povezane s trinajstimi 
glavnimi iluminatskimi rodovniškimi linijami. Četudi so pomembne, tukaj niso omenjene; 
smatrajo se za manj vplivne in manj »čiste« kot je 13 navedenih elitnih rodovniških linij. 

Vse od njih so satanske in častijo temno stran sile. Brez izjem. Zdaj boste sami videli, kdo vozi 
avtobus izza scene in kam. 
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Torej, stvari postajao vse bolj bizarne. Nadaljevati moram, ker je matrica pripravljena 
prepoznati hladno resnico. 

Teh 13 iluminatskih rodovniških linij ima več ali manj sposobnost spreminjanja oblike in pije 
človeško plazmo redno ali samo od časa do časa. Vladajo nad človeštvom, ki še vedno spi in mu 
je še vedno udobno v trenutnem tipu socialne strukture, kjer pogosto uboga brez vprašanj in se 
odreka pravici do neodvisnosti. 

    

Skrivna združenja so v zgodovini človeštva prisotna že zelo dolgo časa. Vse se je začelo tisoče in 
tisoče let nazaj z »bratovščino kače«, skrivnostnim združenjem, ki sega vse nazaj do časov 
rajskega vrta in starih Sumercev. 

  

Osebno nimam nobenih informacij, koliko takšnih reptilskih bitij, ki lahko spreminjajo obliko, 
sploh je. Videti je, da jih je veliko in da so se infiltrirala v mnoge institucije. Iz nekega razloga je 
televizijska hiša Fox dober kraj zanje, saj večina videoposnetkov prihaja od tam. Najbrž zato, 
ker jo vodi oseba, ki spada v iluminatsko rodovniško linijo. Videoposnetek reptilskega 
reporterja iz oddaje FOX NEWS v zgornjih dveh okvirčkih, je samo eden izmed mnogih. 

Če želite videti več, obiščite spletno povezavo http://www.youtube.com/watch?v=v-
ks_BNMhHM ali preiščite arhivske podatke televizije Fox in posnetke boste izsledili sami. 
Shranite si jih in jih analizirajte s kakšnim programom za analizo videoposnetkov. 

Tista napol človeška - napol reptilska bitja so, tako se zdi, pod kontrolo vsaj štirih nezemeljskih 
skupin, verjetno so čipirana in nanje vplivajo telepatsko. 
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Hibridna rodovniška linija, ki mene osebno najbolj zaskrbljuje, je takšnega 
tipa kot je Chris Angel. Njegova rodovniška linija poseduje ogromno 
psihično moč, ki jo uporablja v temne namene. Ima vsaj 20% aktivne 
genetike, kar mu omogoča impresivne paranormalne sposobnosti. Skriva 
se pod poklicom iluzionista, kar je v seveda samo prikrivanje resnice za 
njegovo prestavo. Na žalost sem videl jasen dokaz, da je povezan s temno 
kabalo in da ima direktni kontakt z negativnimi nezemljani. 

   

  Slika 1       Slika 2          Slika 3 

Eno od letečih plovil, ki jih negativni nezemljani redno uporabljajo, so upodobljeni zgoraj (slika 
1) ali (slika 3 spodaj). Če vidite leteče plovilo takšne oblike – tecite, kolikor hitro morete.  

   

       Slika 1             Slika 2         Slika3 

 

 

 

 

 

Kakorkoli že, skupina nezemljanov, ki uporablja to vrsto plovil, se ne nahaja na vrhu nadzorne 
piramide. Naslednji korak končne nadzorne piramide pripada bitjem na nižji astralni ravni in na 
koncu je Končna Sila Zla, ki je skoraj tako močna kot Kreator sam. 11. september je bil več, kot 
si lahko ljudje predstavljamo. Dvojčka sta bila uporabljena kot dva stebra za odprtje vrat v nižjo 
astralno raven. Da bi bili uspešni pri odpiranju okna naravnost v pekel, so morali ustvariti veliko 
žrtvovanje. Enajsti september je bila interna operacija in nano-thermite (nano-termični?) 
eksplozivi so bili uporabljeni skupaj z močno podporo NLP-jev. To zadevo vam bom detajlno 
predstavil v moji predstavitvi.  
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Prišli smo do točke, kjer je treba razumeti, kaj se dogaja na planetU Zemlja in kaj se lahko stori 
glede tega.  

Kot je bilo že prej omenjeno, se vse vrti okoli skrivnih združenj in njihovega dnevnega reda. V  
preteklosti se je vse začelo “glede naše dobe se je vse začelo ravno pred 2. SV.” Hitler je podrl 
določene tabuje v zvezi z okultizmom in skrivnih združenj.  

Odposlal je odprave in v Nemčijo prinesel močne artefakte od vsepovsod. 

 

Kot del skrivnega združenja je pomagal pri ustvarjanju posebne nacistične organizacije pod 
imenom “Ahnenerbe”. Posebna organizacija je bila dodeljena za mnoge tajne raziskave, kot so 
arheološke in antropološke. Med ekspedicijo v Afganistanu so našli zakopan leteče plovilo, 
staro tisoče let. Plovilo je imelo obliko diska in površina je bila nepoškodovana. Letečii predmet 
je bil VIMANA in je zelo dobro ustrezal opisu v starodavnih besedilih. Bil je prvi od mnogih, ki 
jih je Ahnenerbe uspela zbrati po svetu. Ljudje morajo razumeti, da je Hitler skozi te raziskave, 
ki jih je jemal zelo resno, nameraval odpreti Pandorino skrinjico, katero bi nobena od svetovnih 
vlad ne želela zapreti.  

Kot že omenjeno, je bil Hitler povezan s krvnimi linijami Iluminatov. Uveden je bil v skrivnost 
doktrine in njegovi obiski v Tibet so bili pogosti.  Potem, ko je uporabil silo proti tibetanskim 
menihom, se je veliko naučil o skrivnostnih krajih, kjer so starodavna tehnologija in predmeti še 
vedno ohranjeni. Nacistična tajna organizacija je vzpostavila kontakt s  preživelimi starodavnih 
civilizacij, starešinami za starodavne tehnologije, kot je zgoraj opisana Vimanas.  

Moramo razumeti, da je bila študija in razumevanje večih zbranih prototipov, absolutna 
prioriteta, ki bi nacistom zagotovila prevlado nad nebom. Vzporedno so se zavezniki 
osredotočili na obvladovanje atoma in ustvarjanje prve jedrske bombe. Te skrivne baze so bile 
center vseh raziskav, nadzorovane s strani nacistov. V eni od baz je delal Victor Schauberger – 
oče nacističnih NLP-jev. 

Schauberger je bil del Vril združenja, zadolžen za anti-gravitacijsko raziskavo. Umrl je v Texasu, 
leta 1958, medtem ko je delal pod zaščito Združenih narodov na izboljšanju njegovih lastnih 
letečih virov, katere je imel, odkar je postal Američan. 
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Prvi izziv je bil, da v veliki tajnosti izvaja in tudi dokonča nacistično raziskavo.  

Vojska je prišla do učinkovitejših načinov, kot je skrivnost.  Pripraviti ljudi do tega, da niso 
obstajali, ni bila prava rešitev in brez dvoma ni zadoščala.  Diskreditiranje nasprotnika in 
ustrahovanjem prebivalstva s sistematično pomanjkljivimi informacijami, se je pokazalo za bolj 
učinkovito. NLPji in ljudje s parapsihološkimi močmi, so pripadali filmom, televiziji in kolektivni 
paranoji in nerealnemu svetu. znanstvene študija se ne bi smela zgoditi. 

Po končani 2. SV, so tako Rusi kot Američani, nacistično tehnologijo zaplombirali. Večino 
nemških raketnih znanstvenikov so vzeli v ZDA in vse njihove evidence in preteklost so bili 
izbrisani. V istem času je bila ustanovljena NASA. 

Če povzamemo pomen II. S.V., je to, da so nemški znanstveniki bili prvi, ki so imeli skrivne 
leteče stroje za obisk lune, toda ko je bilo konflikta uradno konec, so tehnologijo prevzeli 
Američani in Rusi. 

 Razvoj takšne tehnologije je danes v polnem teku in v stalnem procesu. Tisti, ki so delovali na 
občutljivih vojaških pozicijah, so pričali, da so tajna združenja direktno kontaktirala z najmanj 
dvema skupinama nezemljanov. Pogodba je bila o izmenjavi tehnologij v povračilo za ugrabitve 
določenega majhnega odstotka človeške populacije, da bi na njih vršili genetske preglede. Ves 
spomin takega dogodka bi potem zbrisali in oseba bi bila vrnjena varno in nepoškodovana.  

To je bil čas, ko je bila ustanovljena slavna skupina M12, katere člani so bili skrbno izbrani, 
glede na njihovo krvno linijo. Stvari so postale kmalu težavne, ker je postalo očitno, da  skupine 
nezemljanov ne spoštujejo dogovora, kajti izvajale so še več ugrabitev, kot pa so se prvotno 
dogovorili. Prava nočna mora se je začela, ko so ugotovili, da je veliko ugrabljencev imelo 
vstavljeno mikro naprave za prenos in sprejem električnih signalov.  
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Situacija je postala kritična in takrat so se vse večje stranke na svetu odločite, da je to 
planetarno vprašanje. Vzpostavili so zvezo na visokem nivoju in poveljevalno telo je postalo 
poznano kot Vlada v senci.  

    

Iz stikov s skupinami nezemljanov, se je Vlada v senci poučila o prihodu ekstremnih sprememb, 
katerih vrhunec bo v letih 2012-2013. Sprejeta je bila odločitev, da mora človeštvo preživeti in 
da je edina ter najboljša opcija  zgraditi podzemni svet. Velikanske vsote sredstev so bile 
ustvarjene iz ilegalnih   dejavnosti, z namenom postavitve glavnih podzemnih centrov.  Okoli 
glavnih baz je bilo zgrajenih na stotine manjših podzemnih. Začelo se je oblikovati podzemno 
omrežje. Ta proces je še v teku in po mojem najboljšem vedenju, je omrežje skoraj končano in 
so vsa področje Zemlje pokrita.  

   

To je bila ena od najbolj varovanih skrivnosti, toda tisoči delavcev, ki so gradili faze, so pričali o 
neposrednih. stikih z nečloveškimi entitetami. Zelo veliko jih je opisovalo visoke nivoje 
podzemlja, kilometre globoke baze in kolikor globje so šli, manj prostora za gibanje je bilo. Z 
drugimi besedami, za velik čas so se pripravljali več kot 60 let in mi na površju nimamo pojma, 
kaj se dogaja pod našimi nogami.   

 

Edini razlog za izgradnjo podzemnega sveta je ekspanzija Sonca in gravitacijski vpliv nebesnega 
telesa, ki potuje blizu našega sončnega sistema. Asteroidni pas med Marsom in Jupitrom, ki je 
že gravitacijski, bo začel izkušati neposredne udarce mimoidočega asteroida.  
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Z analiziranjem strategije so pritegnili javne medije in informacije so začele prihajati na plano, a 
še vedno v prirejeni obliki. Jasno so nakazale, da vojska v l. 2012 pripravlja nekaj velikega. 
Danes skorajda ni enega, ki ne bi slišal o letu 2012 v takšni in drugačni obliki. Mnogi čutijo, da 
je vse to nič drugega, kot še eden od novodobnih nesmislov. 2012 bo prišlo in šlo in kot 
ponavadi se ne bo nič zgodilo. 

Še enkrat  moram povdariti in kar je zelo resnično, da bolj resnično ne more biti ter prihaja zelo 
kmalu. Pripraviti se je potrebno psihično, umsko in kar je najpomembnejše, spiritualno. Pred 37 
leti sem vzel biološkega gostitelja, da bi pomagal ljudem v procesu prebujanja. Včasih 
prebujanje zahteva, da se govori o rečeh, ki so bizarne in strašne ter se jim težko verjame. 
Lahko vam zagotovim, da je namen vsega, kar je v zvezi s to zadevo, prebuditi in pomagati 
človeštvu. Ne da bi strašili in škodovali, ampak da pokažemo resnični svet, resnično stanje na 
tem planetu. Če ne bomo videli, kaj je problem... smo izgubljeni in problema ne bomo nikoli 
rešili.  

Na meni je bilo, da posredujem to 
informacijo, ki je po mojem 
najboljšem poznavanju  čista resnica. 
Nekatere od informacij so zbrane iz 
drugih virov in so podkrepljene z 
mojimi lastnimi izkušnjami. Vse, kar 
ste prebrali v tem spisu in še več, bo 
zajeto v moji predstavitvi. Prikazana 
bosta neuničljiv dokaz in video zapis. 
Potem lahko z informacijami narediti, 
karkoli boste želeli. 

Povzeto, z analiziranjem strategije 
vladujoče elite in preko javnih 
medijev so na dan pričele pritekati 
informacije, v še vedno prirejeni 
obliki, ki so jasno nakazovale, da 

vojska v 2012 pripravlja nekaj velikega. Večina je mnenja, da je vse to le novodobna neumnost, 
da bo datum leta 2012 prišel in minil in kot vedno, se ne bo nič zgodilo. 
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Na srečo so tu tudi bitja luči. Opazujejo vse in nam pomagajo, kolikor morejo. 

   

   

Kako vem vse to? 

Moje osebne izkušnje z Nezemljani 

Do danes sem imel številna srečanja z Nezemljani, ki sem jih opisal v svoji knjigi »Izredne moči 
pri ljudeh«. Pokazali so mi kako bo tik preden pride do širitve naše zvezde in prihoda žarka 
energije. Pokazali so mi tudi kaj moramo storiti mi kot človeštvo in kakšen je naslednji korak. 

Spomnim se, da so se začele dogajati nenavadne stvari po tem, ko so me ugrabili pri sedmih 
letih. Zgodilo se je meni in mojemu bratu leta 1980. Ugrabili so me še velikokrat po tem, ampak 
ta je bila prva ugrabitev, ki se jo spomnim. 

V večernih urah sva se z bratom sprehajala ob reki Vardar v Skopju. Vsake toliko časa sva šla 
tja, da bi uživala v razgledu in opazovala zvezdne utrinke na nočnem nebu. A tokrat se je 
zgodilo nekaj nenavadnega. Bila je polna luna in na nebu se je pojavila ogromna krogla 
oranžno-rumene svetlobe, ki se je približevala. Kot 7-letni deček sem takoj vprašal brata kako 
to, da sta dve luni na nebu? 

Moj brat Miki je pogledal v smeri polne lune in opazil približujočo se ognjeno kroglo. Na 
njegovem obrazu je bilo sprva opaziti zmedenost nato pa tudi paniko. Oranžno-rumena 
ognjena krogla se je hitro bližala in je postajala vedno večja. Pojavil se je žarek bele svetlobe in 
zdelo se je kot bi se čas ustavil. Razgled na Vardar, zvoki reke, veter, nebo, vse je zbledelo v 
sekundi. Znašel sem se v prostoru, kjer sem lahko videl različne vrste čudnih sten in nenavadne 
opreme, ampak žareča bela svetloba je bila prevladujoča izkušnja v moji zavesti. Mojega 
starejšega brata nisem videl nikjer. 

Spomnim se kaj so počeli z mano, me pomirjali, da naj me ne skrbi, ker mi ne želijo nič hudega. 
Na mojem telesu so se začele premikati različne kombinacije svetlobe in občutek je bil čuden, 
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ampak v tistem trenutku nisem vedel kaj naj si mislim o tem. Ni bilo grozno in tudi bolelo ni. 
Nekaj so počeli na meni. 

V glavi se mi je pojavil glas. Bil je lep, a hkrati močan. Glas mi je povedal sledeče: 

»Veseli smo, da smo te našli pred drugimi. Od sedaj naprej bomo vedeli kje si in te bomo lahko 
zaščitili. Naredili smo ti nekaj, da boš sposoben doživeti določene stvari. To ti bo pomagalo pri 
razumevanju tega, kaj se mora narediti, ko pride čas. Ne skrbi, mi te bomo vodili celo pot in ti 
pomagali, ko nas boš res potreboval. 

Zapomni si sledeče.. ti si tukaj, da odigraš pomembno vlogo v procesu prebujanja. Sčasoma se 
boš spomnil več. Človeštvo se bliža veliki spremembi, veliko duš se bo vrnilo k zvezdam in nekaj 
čudovitega se bo zgodilo.« 

Kmalu po tem, ko so me ugrabili, sem med spanjem začel postajati zelo zaveden samega sebe. 
Neredko sem se znašel v situaciji, ko sem lebdel nad streho naše hiše in opazoval vse iz ptičje 
perspektive. Najljubše mi je bilo lebdenje nad našo sosesko. Skoraj vedno sem nekje za mano 
lahko zaznal zelo močan vir svetlobe, ki je pazil na vsako mojo potezo. Tega nisem jemal kot 
grožnjo, ravno nasprotno, počutil sem se zaščitenega s strani te svetlobe. Temu nisem posvečal 
veliko pozornosti, saj je bilo letenje nad strehami in skaknje iz ene na drugo preveč zanimivo. 
To je trajalo več tednov. 
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Včasih so se mi za nekaj dni pojavile čudne manifestacije, recimo slišal sem misli drugih, še 
posebej moje matere, slišal sem pogovore ljudi, ki so bili stotine metrov oddaljeni, čutil sem 
nevarnost, če me je kdo od drugih otrok želel poškodovati itd, potem pa je vse to izginilo. 
Nisem vedel kaj naj si mislim o tem, saj sem bil še otrok, nihče ni govoril o kakšnih podobnih 
zadevah in vse te izkušnje so počasi začele bledeti. 

Po enem od incidentov je moja mati začela pritiskati name, da me bo peljala k zdravniku na 
pregled kaj se dogaja v moji glavi. Bil je večer, pripravljen sem bil na spanje, ko jo je poklicala 
prijateljica in jo povabila na kavo. Rekla je, da je zelo utrujena in da želi spat, ampak prijateljica 
je bila zelo vztrajna in jo prepričala, da pride na kratek obisk. 

Kakorkoli že, na koncu sem se več kot pol ure igral s prijateljičinim sinom in v nekem trenutku 
me je preplavil močan občutek, da je nekaj narobe in v zavesti se mi je zamrznila slika moje 
sobe. Začel sem vleči mater za roko in kričati, da je nekaj narobe z našo hišo in se morava takoj 
vrniti. Moja mati ni bila zelo vraževerna oseba in se mi je začela smejati, ampak ko je videla v 
mojih očeh, da sem vztrajen, se je odločila, da gre preverit. Bila je zima, brez snega, ampak bilo 
je zelo mrzlo in zato je vklopila električno odejo, da pogreje mojo posteljo. 

Kolikor se spomnim, je večinoma za kratek čas priklopila odejo in bilo je dovolj, tokrat pa jo je 
pozabila odklopiti, ko jo je klicala prijateljica. Meni se niti sanjalo ni, da je odejo sploh 
priklopila, ker sem se igral v sosednji sobi. To se je zgodilo pred skoraj 30 leti in električne odeje 
niso bile tako varne kot danes. Ko sva se vrnila domov, je iz moje sobe prihajal dim, ker se je 
vžgala električna odeja. Na srečo so zaradi kričanja moje mame hitro prišli sosedje in rešili 
problem, edina posledica je bila velika luknja v električni odeji in moji postelji. 

Vse se je srečno končalo, ampak za mojo mamo je bil to resničen dokaz, da se z mano nekaj 
čudnega dogaja. Začelo jo je zelo skrbeti zame. Vse to je bilo preveč za njo in postalo je jasno, 
da se težko sooča s tem. 

Kot vsaka mama, ki se sooča s takšno situacijo, 
je tudi moja mama meni začela groziti, da če se 
ne vrnem v normalno stanje, kot vsi ostali 
otroci, me bo peljala v bolnico. Vedel sem, da 
resno misli in da skrivnostna sila v meni začenja 
bledeti. 

Stvari so se za nekaj časa umirile, ampak vse se 
je obrnilo na glavo, ko sem postal najstnik. Moj 
stric me je navdihnil, da sem se začel ukvarjati z 
starodavnimi veščinami pri 14 letih. 

Največje skrivnosti joge in budizma so se mi zdele tako naravne, da sem mnogokrat čutil, da na 
nek skrivnosten način že imam to znanje. Ljudje, ki so me takrat poznali, so opazili, da se 
zanimam za vse neverjetne moči, ki jih demonstrirajo joga mojstri in tibetanski menihi, in ki jih 
s treningom želim razviti tudi sam. 
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Kot rezultat dolgoletnega prakticiranja meditacije, sem začel odkrivati skrivnosti njihovega 
načina življenja. Čutil sem se prisiljenega in osredotočenega, da si pridobim znanje, ki je nekoč 
veljajo za splošno pri starejših civilizacijah. Zato sem meditiral šest ur na dan in začel odkrivat 
moj notranji potencial. Privlačile so me vse fizične sposobnosti, še posebej pa nenavadna 
sposobnost, ki se ji reče astralna projekcija. 

Kmalu so se moje sposobnosti dvignile na takšen nivo, da sem lahko 
ostal izven fizičnega telesa več ur in povsem zavesten. Ob novem in 
skrivnostnem svetu, ki se je odpiral pred mano, sem se začel 
zavedat, da realnost ni takšna kot se zdi, ampak zelo drugačna. 

Hitro sem začel dojemat, da je človeštvo neke vrste eksperiment 
nekaj izvenzemeljskih ras in da je resnica skrita pred nami. Kos po 
kos se je mozaik začel sestavljat in začel sem dojemat kaj se res 
dogaja. 

            
 Pane Andov 

Istočasno sem čutil veliko žalost, ker svojih opažanj in zaključkov nisem mogel deliti z drugimi. 
Povprečen nivo astralnega razvoja je bil takrat tako nizek. Če bi se dotaknil te teme, bi lahko 
komu zelo škodoval in uničil celoten njegov sistem verovanja. Vzemite za primer tale 
dokument.. koliko od vas se bo težko sprijaznilo z nekaterimi njegovimi deli? 

Namesto, da bi delil kaj se dogaja v višjih dimenzijah, sem začel delati na iskanju rešitve enačbe 
imenovane človeštvo. Po mnogo letih kontakta z izvenzemeljskimi bitji sem končno razumel, 
kaj se dogaja in videl, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, in kako se nekaj stvari, ki prihajajo, lahko 
nevtralizira. 

   

Popolnoma se zavedam, da je malo časa, da se uporabi to, kar sem videl in prepoznal kot 
rešitev za naš trenuten položaj, glede na to, da smo zelo blizu koncu Velikega cikla, ki po našem 
merjenju časa pride na 23. december 2012. 

V zadnjih 20 letih sem velik del svojega znanja posredoval tisočim po celem svetu. Z vsemi sem 
razvil posebno duhovno povezavo. Odprl sem tisočera vrata, spremenil življenja ljudi in njihove 
poglede, mnogim prinesel višjo kvaliteto življenja. 
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Prav tako sem avtor knjige »Nenavadne moči v ljudeh«, ki se ukvarja z razvojem psioničnih 
sposobnosti, njihovim razumevanjem, kontrolo in uporabo za konstruktivne namene. Moj 
pristop ne trpi zaradi kakršnekoli omejitve in brez težav se pomikam od najbolj naprednega 
starodavnega znanja k modernim NLP fenomenom in izvenzemeljski večdimenzionalni 
prisotnosti. 

Predogled knjige najdete tukaj: 

http://books.google.com.au/books?id=BHT9N08lGrIC&printsec
=frontcover&dq=extraordinary+powers+in+humans&hl=en&ei=
KFNjTJjpOYSovQPZ26GeCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&re
snum=1&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 

Moji treningi se ponavadi začnejo z osnovno relaksacijo in 
meditacijo, z učenjem študenta, da meditira na pravi način. 
Potem pa počasi in postopno napreduje k bolj naprednim 
stanjem zavesti in jasnovidnosti, oddaljenega gledanja in 
kontrolirane izventelesne izkušnje. 

Skozi leta sem si pridobil vzdevek »Astralni sprehajalec« - tisti, 
ki lahko vstopi v astralno področje in hodi med zvezdami. 

Upam, da mi boste dali priložnost, da vam pomagam, da tudi vi postanete zvezdohodci. Da 
boste lahko bolj pomagali Materi Zemlji in boste lahko dosegli stvari, ki jih čutite v sebi, da jim 
morate storiti. Lahko vas naučim veliko koristnih stvari in vam pomagam na veliko različnih 
načinov. 
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Kaj moramo storiti? 

Verjamem, da imamo zelo malo časa, da ugotovimo, kaj moramo storiti, da bomo mirno in 
gladko šli skozi prehod. 

Da bomo lažje razumeli kaj moramo storiti kot človeštvo, bo pomagalo, če dešifriramo nekaj 
pomembnih žitnih krogov. Ta, ki se je skrivnostno pojavil 15. Avgusta v Hampshiru, Velika 
Britanija, nam sigurno lahko pri tem pomaga. 

 

Na sliki: Jasno nam pokaže izvenzemeljsko bitje s tremi NLP-ji v ozadju in nekakšnim diskom s 
kriptiranim sporočilom. 

Morda so zunajzemeljska bitja sklepala, da če ljudje imajo tehnologijo, ki jim omogoča, da 
uporabljajo pametne računalnike in da zapečejo in berejo podatke na zgoščenkah… pa jim ga 
zapecimo. Ne glede na to, kako smešno zveni prejšnji stavek, je moje osebno mnenje, da je to 
sporočilo zelo pomembno in vsebuje svarilo za človeštvo. In to resno opozorilo! 

Vendar, a kdo posluša? Prvo začnimo z diskom. 

 

Spirala z 8-bitnim binarnim kodiranjem v 
heksadecimalni obliki z angleškimi črkami 
predstavljeno z ASCII zbirko črk, ki so jo 
uporabljali računalniški programerji od 
leta 1960 naprej. Za prevod kode morate 
začeti v centru in nato spiralno nadaljevati 
navzven, v obratni smeri urinega kazalca.  
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Dešifrirano sporočilo: 

"Pazite se prinašalcev LAŽNIH daril in njihovih PRELOMLJENIH OBLJUB. Mnogo BOLEČINE 
ampak še vedno je čas. Obstaja DOBRO tam zunaj. Smo proti PREVARI.  Vod se ZAPIRA (zvok 
zvonca)." 

Stavek »Pazite se prinašalcev LAŽNIH daril in njihovih PRELOMLJENIH OBLJUB« govori o 
negativnih izvenzemeljskih bitjih, ki so vzpostavila direkten kontakt s predstavniki Vlade v senci 
pred več kot 50 leti. Sodeč po izdanih skrivnih M12 dokumentih iz leta 1954, je bil takratni 
predsednik ZDA Eisenhower kontaktiran iz strani dveh različnih ras nezemljanov. 

Ena je bila rasa Quetzal, druga pa »Kolektiv Sivih« (Gray Collective). 

Zunajzemeljska rasa »Quetzal« je v bistvu odgovorna za dostavo večine sporočil v žitnih 
krogih. Večina misterioznih luči, krogel in svetlečih letečih plovil, ki so bili videni nad žitnimi 
polji, pripada rasi Quetzal. Ta rasa je tukaj, da nam pomaga v teh občutljivih časih v katerih 
živimo, da Zemlja ne bo uničena preden pridejo energetski valovi in reaktivirajo našo DNK. 

Z drugimi besedami, so nekakšni čuvaji, ki skrbijo, da cikel poteka nemoteno in v skladu z 
zakoni narave. 

Skozi leta je bilo veliko poročil, da prihaja do spopadov njihovih plovil s tistimi, ki pripadajo 
Kolektivu Sivih ali celo tistimi, ki pripadajo Vladi v senci. Postalo je jasno, da prihaja do 
nekakšnih konfliktov in da obstajajo skupine, ki se ne strinjajo s popolnim uničenjem vsega. Več 
kot očitno je, da se nekatere skupine močno trudijo, da bi planet zaščitili pred uporabo 
kakršnihkoli uničevalnih tehnologij, zemeljskega ali nezemeljskega izvora. V zadnjih desetletjih 
je bilo veliko resnih težav v jedrskih elektrarnah. Od nikoder so se pojavili NLP-ji, odpravili 
težave in izginili. Obstajajo vojaška poročila, da so nevtralizirali in deaktivirali jedrske rakete, 
celo v letu. 

Torej dobra novica je , da nas nekdo varuje, da sebe ne ranimo s svojimi igračami. Še boljša 
novica je, da so poleg rase Quetzal še druge rase, ki so pozitivno orientirane in obiskujejo 
Zemljo in naš sončni sistem. 
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Vod se zapira [zvok zvonca]  

Mnoge druge dobronamerne rase so tudi tu, pozorno in radovedno opazujejo, kakšen bo 
končni rezultat za človeštvo, ko se bo zaključil Veliki Cikel 23. decembra 2012. Mnoge od teh 
ras se trudijo, da bi bil ta ciklus uspeh za človeštvo iz duhovnega stališča. Quetzal rasa in nekaj 
drugih ET skupin so večkrat jasno povedali, da ljudje moramo spremeniti svoje načine, 
prenehati biti ignorantski in začeti delati na duhovni rasti in razvoju. Da se moramo naučiti 
živeti skupaj v miru in harmoniji z Zemljo. Z drugimi besedami povedano, da so tukaj, da nam 
pomagajo, vendar bomo morali sami doseči ta cilj, oni ne morejo tega narediti namesto nas ... 
to preprosto ni pravi način. 

Rasa Quetzal vodi zapiranje Velikega Cikla, kar pomeni, da posredujejo svetlobo, ki je vsajena v 
človeškem biološkem telesu in se zelo trudijo, da informacija prodre skozi do tistih, ki so 
sposobni slišati in videti. Moja osebna obveznost je, da pomagam v procesu in zato sem prišel 
na ta planet. Ne potrebujem nagrad za svoje delo, in to počnem zato, ker verjamem, da je prav, 
da to storim. 

 

Sporočila, ki jih pošiljajo Quertzal-i, so pogosto zelo zapletena, popolna v geometrijskem in 
matematičnem smislu. Nekatera sporočila so poslana v obliki sistema binarne kode, druga so 
preprosto posredovana v antičnih jezikih Aztekov, Majev, Olmecov, Egipčanov, Indijcev in 
drugih. Oni so bili tisti, ki so nas opazovali in vodili dolgo časa, nam pomagali na veliko različnih 
načinov. 

Ko vstopijo v našo dimenzijo, ponavadi skrčijo velikost svojih letečih plovil na velikost 
košarkaške žoge in letijo zelo nizko nad polji, da niso vidni radarjem. Ko se prestavijo v drugo 
dimenzijo, ali če samo gredo dalje od naše atmosfere, ponovno zavzamejo prvotno velikost. To 
storijo zato, da se zaščitijo in izognejo morebitnemu konfliktu. V trenutku, ko jih zaznajo radarji 
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in sateliti Vlade v Senci, se pojavijo helikopterji in pošljejo bojna letala, da lovijo krogle svetlobe 
in jih spravijo na tla. Nažalost obstaja nekaj poročil, ko so v določenih priložnostih leteče 
objekte spravili na tla z močnimi laserji s satelitov. Kar skušam povedati je, da veliko tvegajo s 
tem, da samo narišejo čudovite slike v pridelke na poljih za nas, in resnično moramo začeti 
ceniti njihovo pomoč. Vsaj lastno inteligenco lahko napnemo do maksimuma in skušamo 
razvozlati, kaj nam sporočila pravzaprav govorijo. 

Quetzal so meddrugim rasa, ki je vzpostavila telepatsko – astralno obliko stika z mano. To se je 
zgodilo samo zato, ker so oni spremenili moj DNK, ko je bil moj fizični nosilec star sedem let. 
Kolikor vem, je še najmanj 200 posameznikov na različnih koncih sveta, ki so prav tako 
sposobni direktne komunikacije in imajo prav tako podobno spremenjeno genetiko. Dobra 
novica je, da z neprestanim prihodom močnih kozmičnih žarkov, vse več genskega materiala 
mutira, postaja bolj aktiven v človeškem telesu in zavest pričenja izkušati veliko prebujenje. 

 

Vendar, ali se dogaja dovolj hitro? 

»Quetzal-i« so zelo zaskrbljeni glede naše prihodnosti, saj se je veliki cikel že skoraj zaključil, in 
marsikaj je še treba postoriti preden se čas izteče. 

Veliko BOLEČINE ampak še je čas. 

Kaj moramo storiti, preden se čas izteče in se cikel zaključi? 

Podrobneje bom to razložil kmalu, vendar preden se prestavimo na ta del, zaključimo stavek:  

»Pazite se prinašalcev LAŽNIH daril in njihovih PRELOMLJENIH OBLJUB«  

2. Druga zunajzemeljska rasa, ki je pristopila predsedniku Eisenhowerju leta 1954, se imenuje 
»Kolektiv Sivih« oz. enostavneje »Sivi« (Grays), zaradi njihove delfinu podobne kože, s 
prevladujočo sivo barvo. Ta rasa se je izkazala za zelo agresivno, negativno in zavajujočo. 
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Ta rasa je prevzela nadzor nad celotnim političnim in vojaškim sistemom na planetu Zemlja. 
Vsadili so politično / vojaško elito in nadzorujejo človeško družbo z njihovo pomočjo. S 
pomočjo svetovnih medijev so bili tisti vsajeni (implantirani) posamezniki prisiljeni ustvariti 
zavajanje nepredstavljivih razsežnosti… zavajanje, ki mora kmalu izginiti, saj v nasprotnem 
primeru se bo človeštvo soočilo z mega – obsežno katastrofo, ki bo imela posledice še mnogo 
dlje od fizičnega obstoja. 

Ker so krvne linije članov Svetovne vladajoče elite (oz. natančneje: 13-ih iluminatskih družin, ki 
so vse v sorodu in vse del iste skrivne družbe) pravzaprav pol-človeške / pol plazilske, vsebujejo 
genetiko, s katero se lažje manipulira s strani Kolektiva Sivih. Dokazi so pokazali, da zaradi 
njihove pol-človeške / pol-plazilske genetike, člani Svetovne vladajoče Elite nimajo občutka za 
moralnost ali sočutje pri tem kar počnejo drugim. 

Dokazi, ki so se pojavili v zadnjih 30tih letih, so prav tako pokazali, da so te krvne linije, ki jih 
nadzoruje Kolektiv Sivih, sposobne spreminjati obliko iz človeške v zeleno barvo plazilskega 
življenja in obratno. Več podrobnosti o tem bom povedal pri svoji prezentaciji in predstavil 
dokaze za to trditev. Mikro naprave znotraj njihovih teles vodijo te politično-vojaške 
posameznike, da izvajajo akcije, ki so katastrofalne za celotno človeštvo in sam planet. 

Pomislite na 11. september, potres na Haitiju, Razlitje nafte v 
Mehiškem zalivu, itd. in boste videli, da je to res. Torej, rekel 
bom samo, Sivi nadzorujejo plazilske (reptoidne) oblike in ne 
obratno. Da boste vedeli, te plazilske oblike imajo genetiko, ki 
jim dovoljuje, da spreminjajo obliko (shape-shift). Problem je 
žal še globlji, saj Zemljo neprestano obiskuje zelo veliko 
nezemeljskih skupin in nekateri kozmični odpadniki oz. kozmični 
kriminalci če želite, so se pridružili »Kolektivu Sivih«. 

Torej, predstavniki Qutzal-ov so predsedniku Eisenhowerju povedali, da naj se pazi Sivih, saj ga 
bodo le-ti zavajali, kot tudi celotno človeštvo. Ponudili so pomoč človeštvu pri duhovnem 
razvoju, da bo cikel uspešen, preden pa naj bi se to zgodilo, je rasa Quetzal v zameno prosila, 
da se v vseh državah deaktivirajo in uničijo jedrska orožja. 

“Tam zunaj obstaja DOBRO. Mi nasprotujemo ZAVAJANJU.” 

Ker se ni želel odpovedati jedsrkim orožjem, se je Eisenhower odločil povezati s 
»Kolektivnom Sivih«, z obljubo, da bo od njih prejel visoko tehnološko vojaško tehnologijo, 
vendar je bil zaveden. 

Leta 1954 – zakaj bi Sivi ponudili Eisenhowerju nove vojaške tehnologije, v zameno za pravico 
do ugrabljanja ljudi in žetve živine? Eisenhower si nikoli ne bi mogel predstavljati modernega 
napredka v genskem inženiringu, zatorej bi moral biti v velikem zaostanku v sodelovanju z 
njimi. Le zakaj bi prišleki Sivi želeli ugrabljati ljudi (in s tem zbirati tkiva, spermije ali jajčeca), in 
žeti živino (v bolj smrtonosni obliki), razen za zbiranje materialov, potrebnih za poskuse s 
hibridizacijo? 
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Sedaj verjamem, da so ti stavki jasni: "Pazite se prinašalcev LAŽNIH daril in njihovih 
PRELOMLJENIH OBLJUB. Tam zunaj obstaja DOBRO. Mi nasprotujemo ZAVAJANJU.« 

Quetzali nas ponovno opozarjajo glede upodobljene 
nezemeljske skupine, ki se igra s človeško genetiko, ugrablja 
ljudi in živino in izkorišča na mnogo različnih zlobnih načinov. 
Kot predstavljeno v dokumentu, so Kolektiv Sivih tu že tisoče 
let in oni so isti  »zlobni bogovi«, s katerimi so starodavni 
ljudje prišli v konflikt. 

Povzeto, Vlada v Senci, ki predstavlja vse države na Zemlji je naredila napako, ko je v '50tih 
prodala človeštvo, v zameno za vojaško tehnologijo. Seveda Kolektiv Sivih ni nikoli spoštoval 
podpisan Sporazum in Vlada v Senci je spoznala, da so naredili katastrofalno napako. Napako, 
ki jo moramo vsi preusmeriti, prede se čas izteče. 

   

»Klektiv Sivih«, standardna pojava 
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http://www.youtube.com/watch?v=noSwtCZc-F4&feature=related 

Ostale odpadne nezemeljske skupine – z zelo podobnim izgledom. Prikazano v filmski nanizanki 
»Taken«. 
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Slika na sredini: Njihovi leteči objekti (Če jih opazite, je zelo priporočiljivo, da takoj oditete in se izognete vsakršnemu kontaktu) 

   

Morda se bo kdo spomnil teh stavkov iz sporočila Vrillona leta 1977: 

Nova doba je lahko čas velikega miru in razvoja za vašo raso, vendar samo če se bodo vaši 
vladajoči zavedali zlih sil, ki lahko zasenčijo njihovo presojo! 

  

   

V našem svetu danes smo priča mnogim zlobnim nameram, katere rezultati so negativni. 
Postalo je očitno, da ne moremo več zaupati našim vladam. Nadzorovane so s strani negativnih 
nezemljanov in prisiljene slediti nameram Kolektiva Sivih, katerim je vseeno za nas in naš 
planet Zemlja. 

   

Zato moramo vsi razumeti resnično naravo našega obstoja, da smo pravzaprav zavest znotraj 
fizičnega telesa in da lahko vplivamo na naše okolje. 
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Za zavest, ki še vedno spi znotraj matrice, bo vse to izgledalo ko velika znanstveno-fantastična 
zgodba, vendar za zavest je to prebujenje, ki ga je še vedno moč čutiti in jasno misliti; še vedno 
svobodna in čista znotraj, bo prišla kot najpomembnejša informacija kot kdajkoli. Rezonirala bo 
globoko znotraj duhovnega srca, saj je preprosto resnica. 

V resnici vse, kar vam je bilo prikazano v tem dokumentu, služi za boljše razumevanje situacije 
na tem planetu, kaj je glavni problem, kdo ga povzroča in kaj se lahko stori glede tega. Gre za 
to, kako lahko spremenimo situacijo v kateri je človeštvo. Večina ljudi bo rekla, da je trenutna 
situacija na Zemlji nepopravljiva in da so šle stvari predaleč, da bi lahko kaj storili, in če naj bi 
postavili vse nazaj v ravnovesje, je potrebno ponastaviti celotno civilizacijo, vendar to ni moj 
pogled. In zagotovo to ni pogled rase Quetzal in vseh ostalih ras z duhovno usmeritvijo okoli 
nas. Nismo prišli sem brez razloga. Je težko ampak je to vredu, nič kar nismo pričakovali, samo 
ponovno moramo vzpostaviti notranje ravnovesje; moramo ostati osredotočeni, narediti 
potrebne korake in cikel bomo uspešno zaključili. 

http://www.youtube.com/watch?v=avvhwCxKrNc 
http://www.youtube.com/watch?v=LV52u_XZFbY 
http://www.youtube.com/watch?v=6M6vP8-SbU0 

   

Na koncu tunela je Svetloba in UPANJE! 

UPANJE je vir velike moči za Človeštvo. Upanje ustvarja čustvo, čustvo ustvarja moč, moč 
ustvarja dejanje, dejanje ustvarja spremembo znotraj matrice. 

Samo zapomnite si, da vas bo vaš notranji jaz ščitil pred vsem zlom, in nadaljujte pot. Ko nas bo 
dosegel energetski val, ki se je sprostil iz sredice Mlečne ceste, bo narejeno, ponovno bomo 
postali bitja s kozmično zavestjo, to bo doseženo. Bo kot da bi se prebudili iz dolgega sna. 

Torej, glavni cilj tega dokumenta je, da se doseže sinhronizacija zavesti človeštva z Gajo (t.j. 
zavest našega Planeta), da se aktivirajo zdravilne energije z namenom zdravljenja nas in našega 
planeta, da se ponovno aktivira potreben minimum genetskega materiala, tako da bomo 
postali kompatibilni s prihodom Nexusa – Kozmičnega Kreativnega Energetskega Vala! 

Sedaj se posvetimo stavku: Veliko bolečine, vendar še je čas! 

Prvo logično vprašanje je: še je čas za kaj? 
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Kaj moramo storiti preden bo prepozno? 

Leta 2002, ko je sporočilo prispelo, je bilo veliko bolečine in sedaj smo v 2010 in še vedno 
bolečina in še manj časa. Ampak uspelo nam bo! 

Če raziščemo fenomen krogov v žitu, bomo videli, da nam v večini primerov prikazujejo in nas 
učijo o fraktalni strukturi matrice. Vidimo lahko jasne upodobitve fraktalnosti, Davidova zvezda 
razdeljena v manjše in manjše Davidove zvezde, kar gre v neskončnost. Ali če želite opazovati 
fraktalno gibanje drugače, večji pentagrami, razdeljeni v manjše in manjše pentagrame… enako 
gre v neskončnost. 

   

Osnovni Mandelbrot fraktal 

    

July, 1998 Milk Hill, in Wiltshire, England (Koch Fractal) 

    

Srednje trikotno jajce iz katerega izhaja Kochov fraktal 

Opomba: Leta 1905 je matematik, Helmig Von Koch, konceptualiziral matematiko »fraktala« 
(delca), kar je vidno kot zunanji oris na teh slikah. 8. avgusta 1997 je rasa Qutzal darovala 
ljudem na Zemlji simbol v sredini. Pred njegovim pojavom na poljih v Angliji, tega simbola še 
noben matematik ni videl. Ta simbol je seme, cvet žviljenja, in je jajce iz katerega se je pojavil 
Kochov Fraktal. 
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Prikazujejo nam fraktalno strukturo Matrice! Oziroma, bolje rečeno, učijo nas o fraktalni 
naravi pet-delne matrice in kako se do nje lahko pride in celo spremeni. Če poženete 
računalniški program fraktalnega oddelka, bo deloval večno, vendar kar želim reči je, če želite 
narediti spremembo v parametrih nekje znotraj 
fraktalnega gibanja, bo le-ta sledil tej spremembi v 
neskončnost. Predstavljajte si, da stojite na eni točki 
v vesolju in od tam se na eni strani vse krči v 
neskončno najmanjše, in na drugi strani se vse širi v 
neskončno največje. Vso to gibanje, ne glede na to ali 
govorimo o krčenju ali raztezanju materije, je 
narejeno v fraktalni obliki. Dobesedno vse v tem 
univerzumu uboga te geometrijske in matematične 
zakone. Vse vibrira. Utripa, se krči in razteza; celo 
naše energetsko polje vibrira in utripa glede na naše 
dihanje in stanje zavesti. Vse teče z energijo, je en 
ogromen ocean energije, in vsi mi smo del njega.  

Ljudje ponavadi rečejo, dobro, vidimo da se sklicujejo na fraktale, vendar kaj imajo fraktali veze 
z nami ali s čimerkoli, kar je povezano z našo realnostjo in našo trenutno situacijo? 

Imajo vso povezavo s tem! To je glavni Ključ! 

Prikazujejo nam, da Zavest lahko premakne fraktalno 
strukturo ali z drugimi besedami, Zavest lahko spreminja 
realnost. Močnejša je zavest, močnejši je učinek na 
obkrožajočo matrico in večja je možnost za drastično 
spremembo. Zavest manifestira misli in te misli sproščajo 
energijo v fraktalno strukturo matrice. Če so misli nevtralne, 
lahko nekaj spremenijo, vendar se večje spremembe zgodijo, 
če imajo misli emocionalen naboj, saj je fraktalna struktura 
občutljiva. 

Kar nas pripelje do – ČUSTEV! 



92  

Čustva so pravzaprav tista, ki so nosilci telepatske (psionične) moči, ki lahko vpliva na temeljno 
fraktalno strukturo naše matrice. 

Predvsem čustvo, ki mu pravimo LJUBEZEN! 

  

   

Poenostavljeno: Zavest + Misli / Namera + Čista Čustva + Meditativna Enost = Nujen dvig 
vibracijskega polja našega planeta! 

Zakaj je tako? Zelo je pomembno kako bo planet vibriral, ko bo prišel močan energetski val. 
Bitja, ki živijo na Zemlji sproščajo misli in energijo v vibracijsko polje planeta. Če je vibracija 
nizka, lahko močna energija naredi škodo planetu in njegovim prebivalcem, če ni nizka, pa 
lahko omogoči evolucijo. 

Quetzal so velikokrat sporočili, da morajo ljudje zgraditi Astralno strukturo Cveta življenja 
(Flower of life Astral structure) znotraj svoje aure. 
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Ko je to storjeno, moramo zavrteti sfere v smeri urinega kazalca – gledano iz zunanjega 
gledišča, oz. nasproti urinega kazalca, če gledamo iz našega gledišča, znotraj centralne sfere. 

    

Ko tudi to dosežemo, moramo zavrteti zvezdo – tetrahedron znotraj te strukture in premakniti 
našo zavest iz našega fizičnega v svetlobno telo! Vendar je to nemogoče brez čistih čustev. 

    

Seveda lahko nam tudi ni treba storiti ničesar in vsak ima možnost izbirati, kaj bo storil s to 
informacijo. Jaz vam samo posredujem kaj oni pravijo in za kar čutijo, da je zelo pomembno, da 
se naučimo in naredimo. Kmalu bom na seminarjih naučil ljudi kako se ustvari celotna struktura 
znotraj njihove aure in kako pravilno dihati, prav tako bom nekaj o tem povedal na predstavitvi. 
Bistvo je – če se ne izvaja pravilno je meditacija neučinkovita. Če se dela pravilno, sproži 
aktivacijo latentnega genetskega materiala. 

Še ena pomembna stvar, ki so mi jo posredovali Quetzal-i je, da žitni krogi, ki jih posredujejo. 
vsebujejo gonilnik, ki bo naložil poseben program (software) v naše možgane. Rekel bom samo, 
da naše možgane z lahkoto primerjamo z računalniškim procesorjem. Naše biološko telo je bio 
– računalnik in možgani so procesor tega bio – računalnika. Kot vsak računalnik, naši možgani 
potrebujejo program, in ta program je vgrajen v naši DNA / RNA. 

Zaradi osnovnega delovanja dvojne vijačnice, naši možgani delujejo na omejenem nivoju, 
vendar v primeru da se namesti pravilen program, bodo začeli delovati na razširjenem nivoju. Z 
drugimi besedami, da postanemo bolj telepatski, jasnovidni, itd. potrebujemo namestiti 
določene gonilnike v naših možganih. 

Ti gonilniki so vgrajeni v nekaterih njihovih žitnih krogih, vendar so v mnogih primerih pokazali, 
da če želimo, da deluje, moramo uporabiti program, da zasučemo diagrame, ki so prikazani na 
žitnih poljih. Tisti, ki morajo biti zasukani, so ponavadi posredovani blizu vetrnic, v upanju, da 
bodo ljudje razumeli, da morajo biti oblike zasukane. 



94  

 

    

Pravzaprav, če se ljudje združijo v meditativno enost znotraj pristne žitne oblike in pričnejo 
meditirati s tisočimi z razlogom, da se povežejo z izdelovalci žitnih krogov, bo človeštvo doseglo 
naslednji korak. Quetzal so nam sposobni pomagati aktivirati naš duhovni potencial na čisto 
nov nivo, vendar zgolj če se človeštvo tako odloči. Ostajanje z ljudmi starih navad se bo končalo 
z nekaterimi 3D scenariji, vendar če se ljudje odprejo, se znebijo strahov neznanega, se bodo 
soočili z ekstremnim napredkom. Ko rečem ekstremen napredek, mislim ekstremen napredek. 

Za primer vzemite naslednje pričevanje Valerie Cox, ki je zgolj eno od mnogih. 

Pred kratkim je pisala na eni od svojih facebook strani, ki služijo poročanju ljudem o novo 
nastalih žitnih krogih ali o čem nenavadnem. 

Valerie je napisala naslednje: 

Toliko da sporočim, da je bil čez noč narejen ta žitni krog, s 
sinovoma smo kampirali v Barge Inn, v Honey street. Okoli 
ene ure zjutraj smo vsi videli zelo jasno svetlobo visoko na 
nebu, skoraj v velikosti meseca, vendar svetlejšo. Ta se je 
zelo na hitro zmanjšala v nekaj sekundah, izgledala kot 
satelit in poletela… na stran in se skrila za oblak. Nekaj 
minut kasneje sta dva zelo svetla bliska, kot manjša strela, 
osvetlili polje. Naslednji dan smo šli pogledat ta žitni krog, 
ki je bil opažen zjutraj in ugotovili, da smo stali na točno 
tistem polju, kjer smo videli svetlobo. 

Nismo vzeli nobenih vzorcev. Preprosto smo prijetno 
meditirali tam. Prav tako je bil še eden, ki sem ga obiskala 
na začetku leta v Cley Hill blizu Warminster. Bila je 3D 
križna formacija. Štirje smo šli tja, 2 sva se počutila čudno 
slabo na poti proti formaciji. Med tem smo 3je naredili kratko meditacijo, vsak od nas pa je 
videl  vrteče se vzorce medtem ko smo imeli zaprte oči – kot nekakšna oblika spirografa. Prvo 
nihče mislil, da je kaj pomembnega, dokler se nismo začeli pogovarjati o tem v avtu na poti 
domov in vsi smo potrdili da smo videli spirograf. To je bilo prav tako čudno, pomislila sem da 
smo morda bili pod vplivom krožnih oblik žitnega kroga, vendar je bila to kvadratna formacija. 
Vizualizacije so bile zelo jasne in poudarjene! 
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Na splošno je moj pogled ta, da so resnični Žitni 
krogi darilo celotnemu človeštvu. Žitni krogi 
vsebujejo multidimenzionalna sporočila in 3D slike, 
ki so vidne zgolj če so zasukane z visoko hitrostjo. 
2009 leta sem združil moči s prijateljem, ki dela za 
NASO, in uporabila sva kombinacijo posebnega 
programa, da sva ustvarila unikaten video, ki je 
zajel več kot 30  sličic na sekundo v visoki 
resoluciji. Odkrila sva, da vrtenje kombinacije 

zvočnih frekvenc in digitalnega izvlečka njihovih geometrijskih oblik, z visoko hitrostjo, vplivajo 
na zavest na neverjetne načine. 

Kakorkoli, ko se približujemo zaključku cikla v 2012, se vedno več ljudi prebuja iz dolgih sanj. 
Pričenjajo se spominjati, prepoznavati kaj se dogaja in razloga zakaj so tukaj.Moji seminarji so 
pravzaprav transformacijska orodja. Vsebujejo veliko količino teoretičnega in praktičnega 
znanja, ki ljudem omogoča, da postanejo bolj telepatski, da potujejo po astralu in dosežejo stik 
z višjimi inteligencami. 

Konec koncev je bilo to prisotno pred vami, tako je sedaj jasno zakaj so rekli: Veliko bolečine 
ampak še je čas! 

To pomeni da morajo ljudje doumeti, da so pravzaprav neskončna zavest z ekstremnimi močmi 
in če se združijo v meditativno enost, lahko vplivajo na fraktalno strukturo matrice, se ločiti od 
vsega slabega ter postanejo pripravljeni za evolucijo ki se bo zgodila med 23.12.2012 in 
28.3.2013 

Kar pomeni, da se moramo kot ljudje povezati v meditativno enost, z osredotočenostjo na isti 
rezultat, in sprostiti močno polje energije, ki bo pozdravila naš planet in dvignila vibracijsko 
frekvenco.  

Še en stavek iz sporočila Vrillon-a leta 1977: 

“…Prišli smo, da vas opozorimo na usodo vaše 
rase in vašega sveta, tako da se lahko 
pogovorite s svojimi so-bitji o smeri, v katero 
morate iti, da se izognete katastrofi, ki preti 
vašemu planetu in bitjem našega sveta okoli 
vas...” 

Verjamem, da ima njihovo sporočilo smisel. Smiselno pa bo le, če je srce odprto. Za zaprto srce 
vse izgleda kot mračnost in konec vsega, medtem ko v resnici ni tako. Vsi smo na koncu 
Velikega Cikla, in moramo odigrati svojo vlogo kot ljudje. 
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Čutim, da je čas konflikta končan, in da se moramo 
premakniti proti novi paradigmi v naši evoluciji kot rasa. Če 
pogledamo okoli sebe, lahko vidimo, da se vse spreminja z 
veliko hitrostjo. Naše Sonce in celoten solarni sistem se hitro 
spreminjata na vseh nivojih. Prebujamo se iz dolgega in 
globokega spanja in pričenjamo videti večjo sliko, t.j. da smo 
iskre neskončne manifestacije v Univerzumu. 

Če povzamem, to je namera, da se sinhronizira čim več ljudi 
je mogoče, predvsem tiste, ki že sodelujejo v duhovnih 
skupinah po svetu in tiste, ki meditirajo. 

Samo en meditativen tok zavesti nosi dovolj telepatske (psionične) moči, da vpliva na temeljno 
strukturo Matrice, za dobro celotnega človeštva. Če primerjamo katerokoli raziskavo mnogih 
spoštovanih znanstvenikov, predvsem pa spoštovanega dr. Masaru Emoto, sedaj vemo in 
imamo točne dokaze, da človeška vibracijska energija, misli, besede, ideje in glasba, vplivajo na 
molekularno strukturo vode. Enako velja za ostale tri zemeljske elemente, in eter. Če zmoremo 
spremeniti fraktalno strukturo petih elementov, bomo sposobni narediti potrebno spremembo 
in prebuditi 7 biljonov ljudi iz magičnega uroka Črne Strani Sile. Človeštvo mora razumeti, da ne 
gre zame, zate, moje, tvoje… gre za eden za vse in vsi za enega. Gola resnica je, da smo vsi eno, 
vendar nam naša omejenost s petimi čuti zastira pogled, da bi to lahko videli in čutili. Iz moje 
perspektive je človeštvo vredno reševanja in moramo dati vse od sebe, da se prebudi čim več 
ljudi, dokler nas ni toliko, da bomo zmogli to storiti. 

To je končno sporočilo, ki nam ga nezemljani prinašajo. To znanje in informacije so bile in so 
posredovane s strani nezemljanov preko oblik »žitnih krogov«. Na nas je, da se odločimo ali 
bomo bolj resno vzeli njihova sporočila ali jih bomo zavrgli. 

Rezultat te odločitve bo vplival na vse nas… 

Če povzamem, velika možnost je, da se bomo soočili z enim od teh dveh scenarijev: 

Življenje zmaga v obeh na različen način. 

1. Vibracijsko polje organizma, ki mu rečemo Zemlja, ni doseglo zadovoljujočega nivoja, ki 
omogoča varno zbiranje energetskega vala… rezultat >> oblikovanje celotnega življenja in 
narave na 3D nivoju, razen območij ki so zaščitena. Udari Nexus, kompatibilne življenjske oblike 
doživijo veliko evolucijo, nekompatibilne življenjske oblike pa obratno… 
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Ko zvezda »umre« in spuščena zunanja plast  doseže Zemljo, posreduje potrebne gradnike 
življenja in povzroči Genezo. 

Geneza pomeni »ŽIVLJENJE iz Neživljenja«, gre za proces ko se bio-molekularna struktura 
reorganizira na podatomskim nivoju v ustvarjanje življenjske snovi enakovredne teže. Vse se 
ponovno oblikuje, kisik, H20, Helij, itd. Ponovno se oblikujejo življenjski pogoji…. Vendar bo to 
proces, saj je sedaj zvezda še majhna, in nekaj časa bo trajalo preden bo ponovno pričela rasti k 
stanju »Yellow dwarf« in omogočila enake pogoje za življenje. 

Potrebno bo kar nekaj časa, preden bodo »čiste esence« tistega, kar je bilo nekoč človeško, 
ponovno zavzele biološke gostitelje in se inkarnirale na novi Zemlji. Vendar z vso dobljeno 
močjo in znanjem, ne verjamem, da se jih bo veliko odločilo vrniti v 3D realnost, ki je zgolj šola. 

Če bodo načrti Temne strani uspešni, bo človeštvo prestavljeno na različna območja v 
kozmosu, daleč naprej od stika z Nexus-om. Kaj to pomeni sem že razložil. Svetloba se močno 
bojuje, da prepreči ta scenarij. 

2. Vibracijsko polje organizma, ki mu pravimo Zemlja, je doseglo zadosten nivo, ko je nad 
vandalizmom in nizko materialno kulturo prevladala zavest… Obstaja močna meditacijska 
povezanost med ljudmi, ta povezava dosega celotno življenje na planetu, vključno z nezemljani 
in ljudmi iz Shambhale. Ta meditativna povezanost vsega življenja postane tako močna, da čuti 
planet do nivoja atoma; čuti GAJO in postane z njo eno… 

    

 

Okoli Zemlje je ustvarjeno zaščitno astralno-energetsko polje Cveta življenja (The flower of 
life), in planetarna Zvezda Tetrahedron je prižgana ter se vrti v čudoviti svetlobi (Opomba: 
aurore bodo kmalu spremenile barvo in velikost)…  energija prehaja, planet je ustrezen za 
nadgradnjo, zgodi se vzpon in rekonfiguracija DNA / RNA Celotnega življenja. 
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Življenje se nadaljuje v 3D, oceani ostanejo in ne vrejo, saj je magnetosfera planeta postala 
zaščitno polje v obliki cveta življenja, Gaja skozi svoje polarne odprtine sprošča več energije v 
zvezdo tetrahedron in celotno strukturo sveta življenja… 

    

 



99  

Več o Rdečih Velikanih (Red Giants) in Sproščeni Energiji 

 

Prevod iz slike zgoraj: Veliki križni vzorec in »Tablična Koda« v Avebury Down, blizu 
Awebury, Wiltshire; Posneto 28.9.2008, v koruzi; Približna dolžina: 213 m. 
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Znak »rdečega sonca« označuje Sgr*A 



101  

 

Prevod s slike: Gamma Crucis je velika rdeča zvezda, oddaljena približno 88 svetlobnih let, 
in se nahaja v konstelaciji Crux. 
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Zvezda je 3tja najsvetlejša zvezda v Crux-u (Severnem Križu) in ena od najsvetlejših zvezd na 
nočnem  nebu. 

Gamma Crucis se je razvila stran od glavne sekvence, da je postala velika rdeča zvezda, in se 
morda razvija še dalje od nivoja gorečega helija.  Je tudi srednje spremenljiva v obdobju 90 
dni. 

Atmosfera je bogata z barijem, kar je verjetno zaradi nevtronskih emisij od neodkritega 
spremljevalca »Beli pritlikavec«. 
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Prevod s slike zgoraj: Dokazi eksplozije Sgr Ain širitve vala energije so vsepovsod v 
galaksiji.
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Prevod s slik zgoraj: Vzemimo za primer Chi Cygni zvezdo, podobno našemu soncu ( a 
mnogo večjo), ki je bila opazovana ob prehodu skozi fazo „Rdeče velikanke“ v letu 2003. Ko 
se je Chi Cygni širila, se je ohlajala in temnila, ter zrastla do 480 milionov milj v premeru, kar 
je zadosti, da „skuha“ celotni asteroidni obroc okoli našega sončnega sistema. 
Obnašanje te zvezde je jasno pokazalo razvojne faze Rdeče velikanke in dalo nesporne 
dokaze, da ni potrebno miliarde let, da zvezda drastično zrsate, temveč zgolj nekaj 
mesecev.
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Prevod s slike zgoraj: Podatki s Fermi so razkrili ogromne mehurje gama žarkov.
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V središču galaksije se je zgodila ogromna eksplozija, energija se je sprostila in se ne 
razširi proti robovom..... 
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Prihaja hitro... 

 

zadela bo sonce.... 
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Fizicni stik prihajajoče energije bo povzročil ogromno širitev Sonca                                           
(do prihoda v fazo Rdece Velikanke ) 
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Če polje „Cveta življenjske sile“ ne bo zgrajeno in združitev med rasami ne bo uspela, 
priporočam selitev na območje trikotnika>> (feb. - marec 2012?) 

 

Mogoče boste najprej morali več pozornosti posvečati klimatskim spremembam. 
 

Razne katastrofe se že dogajajo...... 
 

(http://www.youtube.com/watch?v=VJcJVxxAFvY&feature=player_embedded naveden video 
posnetek je uporabnik odstranil – moja opomba) 

 
V juniju 2012 bo zemlja izpostavljena visokim gravitacijskim vplivom iz 

dveh strani. Takrat bodo stvari postale kritične. 
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Pazite na trenutek, ko bo razpoka v Etiopiji postala kritična. Ko se bo to zgodilo, boste vedeli, 
da je cas dogodka zelo blizu.
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Okrog 2 milji široka in izredno dolga razpoka v Atlantskem oceanu je najšibkejši člen na 
Zemlji. Predstavljajte si, da se porežete, potem pa vas nekdo silovito potegne. Kje 

vas bo najbolj bolelo? Tam, kjer je rana, kjer ste se poškodovali. 

 

Predstavljajte si, da ima Zemlja zelo dolgo razpoko (brazgotino), ki se še 
ni povsem zacelila od zadnjega dogodka. Ko bo ogromno nebeško telo, ki se približuje 

našemu sončnemu sistemu, začelo močno vleči, bo to vplivalo na kroženje našega planeta. 
Sonce po eni strani že po svoji naravi vleče in ko se bo nebesno telo približalo , bo Zemlja 

občutila vlečenje iz dveh strani. 
Ugotovite, kje bo najbolj boleče? 
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Tam, kje je dolga razpoka v Atlantskem oceanu. Razpoka se širi okrog 
celotne Afrike in sedaj se širi v Rdeče morje in v Sredozemsko morje. 
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Ko bo kontinent počil, bo potres tako močan, da bo uničil popolnoma vse na tem področju. 
Tsunami, kot posledica potresa bo tako močan, da bo povzročil ponovno globalno povodenj 

(vesoljni potop). Valovi, visoki več. kot 4 milje bodo....vsi vemo, kaj to pomeni.
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Prevod s slike zgoraj: Zemlja, izpostavljena največji gravitacijski sili med Soncem in 
planetom X v juniju 2012. 
Pomnite. V juniju 2012 Sonce še ne bo razširjeno, vendar bo gravitacijska vleka iz dveh 
strani vplivala na tektonske plošče in na vode v oceanih. 
Možna zamenjava polov... 
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New York bo v l 2012 doživel jedrski udar. Kdo bo krivec? Kolektiv Sivih. 

Razlog – množično žrtvovanje. To je vse, kar vam lahko povem. Upajmo, da bodo ustavljeni. 

 

Kakorkoli že. Še je čas, da se prepreči takšen scenarij. 
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http://www.paneandov.com/ 
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Posodobitev 2010-11-11 

 

FLOWER OF LIFE – KEY TO SURVIVAL OF PLANET EARTH IN 2012-2013 

Dragi prijatelji, če vam je vredu, bi rad z vami delil tisto, za kar menim, da Človeštvo mora 
storiti zato, da spremeni samoumeven izid dogodkov, ki se bodo zgodili v bližnji prihodnosti.  

Iz galaktičnega jedra Mlečne ceste prihaja izredno močan val in je sedaj že zelo blizu nas – 
okoli 10 bilijonov milj stran od Zemlje.  

Na sliki spodaj lahko vidite ta močan val energije, ki se širi znotraj Mlečne ceste, označen je s 
temno rdečo barvo.  Nahaja se povsod okoli našega Lokalnega Medzvezdnega Oblaka in 

prihaja proti nam. 
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Na heliosfero našega sončnega sistema že vpliva pred kratkim odkrit velikan Pramen 
magnetizma. Gre za energetski val, ki se je sprostil iz eksplozije Super masivne črne luknje v 

centru Mlečne ceste tisoče let nazaj. 

 



121 
 

 

Ta »Ogromen Pramen v naši Heliosferi« je širok približno 30 svetlobnih let in vsebuje 
pramenasto mešanico atomov vodika in helija pri temperaturi 6000 stopinj, hkrati pa je zelo 

magnetiziran. 

 

Na naslednjih slikah lahko vidite lokacijo »Ogromnega Pramena v naši Heliosferi« glede na 
galaktično ravnino Mlečne ceste. Popolnoma se ujema, in lahko vidite kako velik je pravzaprav 

val v primerjavi z našim majhnim sončnim sistemom. Ni načina, da nas bo zgrešil in stik je 
neizbežen. 
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Dovolj je vroč in magneten da ojača naše Sonce in povzroči, da se naša zvezda premakne iz 
svoje glavne sekvence v fazo Rdečega Velikana. Glede na opazovanje v Mlečni cesti, kjer je val 

že šel mimo, je povzročil, da so zvezde tipa rumeni pritlikavec (yellow dwarf) postale rdeči 
velikani in nato beli pritlikavci. 
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Ocenjeni čas fizičnega kontakta galaktičnega utripa z našim Soncem – 23.12.2012 in to je 
trenutek, ko bo Sonce pričelo s fato Rdečega Velikana – počasno širjenje njegovih zunanjih 

plasti, ki bo trajalo od 23.12.2012 do 28.3.2013. Ko bo dosegel omenjen datum leta 2013, se 
bo zunanja plast sprostila v vesolje in naša zvezda bo postala zelo mala oblika zvezde – oz. kar 

je znano v astronomiji kot beli pritlikavec. 
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Zunajzemeljske in domače (planetarne) rase nas opozarjajo, da moramo nekaj storiti, če 
želimo da 3D preživi. Drugače naša atmosfera ne bo preživela močne magnetne energije, vode 
oceanov, jezer in rek bodo zavrele zaradi dvigajoče se temperature od sonca, ko bo prehajal v 

fazo Rdeči Velikan. 

Z drugimi besedami, kakor nemogoče zveni, moramo pomagati ostalim 18 vrstam, ki prav 
tako živijo na Zemlji, z zaščitnim ščitom »Cveta življenja« okoli našega planeta.
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Podatki iz žitnih krogov poudarjajo, da smo bili pozvani, da se pridružimo enotnosti, če 
želimo rešiti 3D življenje na tem planetu. Meddrugim, slika spodaj ni obraz nezemljana, 

kot kroži po internetu, ampak obraz človeka – obračajo se na nas. 
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V žitnem krogu Chilbolton, jasno vidimo eno izmed tistih 18 ras, s katerimi moramo 
sodelovati pri ustvarjanju varovalnega ščita Cveta Življenja. Prikazano je število 

prebivalcev, trojna dnk struktura in kraj bivanja - Zemlja, Mars in štiri Jupitrove lune. 

 

 

Enotnost mora biti dosežena; drugače ščit Cveta Življenja ne bo deloval. Verjemite ali 
ne...kako bomo delovali bo vplival na mnoge druge. In oni potrebujejo našo pomoč prav 

tako, kot mi potrebujemo njihovo. 
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Junija 2009, se je v kraju Milk Hill Stanton, St Bernard, Wiltshire, pojavil čuden žitni 
vzorec. 
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Bilo je še eno pomembno sporočilo o širitvi zunanje plasti Sonca, a zraven je bilo še nekaj 
drugega. Nekdo je poklical k enotnosti, kljub kulturni razliki. Nekdo tam zunaj je poklical, da se 
moramo zbrati v enotnost in narediti nekaj skupaj v miru, harmoniji in ljubezni...nekaj, kar je 

neposredno povezano z naslednjim sončnim vrhuncem, leta 2012. 
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Funtunfunefu-Denkyemfunefu (Siamska krokodila) 

 

Enotnost - starodavni simbol demokracije in enosti, kljub kulturni razliki 

Kljub dejstvu, da imamo različne kulture, smo vsi ENO. Ta Resnica je vidna samo, ko bitje 
doseže razvoj četrte čakre. Ko se odpre četrto središče, zavest vidi, da je vse v vesolju del enega 

vira in je ENO. 
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Čas spopadov se je iztekel, sedaj je čas za mir in ravnotežje. Človeštvo bo to na večji ravni 
izkusilo takrat, ko bo sever postal jug, med naslednjim sončnim vrhuncem konec leta 2012. 

Ponovno je jasno upodobljeno, da se bo Sonce povečalo. 
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Na isti dan in nekaj dni kasneje po pojavu žitnega vzorca v Milk Hill Stanton-u, se je pojavilo še 
nekaj drugih žitnih vzorcev, ki so upodabljali različne zunajzemeljske rase, njihov pisni jezik in 

večina vzorcev je imela krog tam, kjer se nahaja tretje oko na čelu. Poleg tega je bila na 
zunajzemeljsk glavi upodobljena puščica usmerjena navzven, kar kaže na to da nam 

posredujejo sporočila, da bomo razumeli in se pripravili in tudi, da nas opazujejo ves čas. 
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Želim poudariti, da se mora človeštvo odpreti dejstvu, da si delimo ta planet z mnogimi drugimi 
oblikami življenja in da obstaja enost kljub kulturnim razlikam. Človeštvo se mora odpreti tudi 
dejstvu, da se naš planet spreminja, trenutni cikel ze zaključi 23 decembra 2012 in da tiste, ki 

izberejo pot Luči in Miru, čaka evolucija in nadgradnja dnk. 

 

 

 

 

Ta ščit mora biti zgrajen čim prej in ostati aktiven, vendar najkasneje do 22 decembra 2012, na 
dan pred koncem Velikega Cikla. 
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Dva scenarija... življenje zmaga v obeh... samo na različna načina 

 

Scenarij (2012-2013) številka 1 

Vibracijsko polje organizma, ki mu pravimo Zemlja ni doseglo zadovoljive stopnje, ki nudi varno 
akumulacijo energetskega vala...rezultat >> izbris vsega življenja in narave v 3D območju, razen v 

zaščitenih conah. 
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Več podrobnosti o varnem območju v Avstraliji najdete v dokumentu "2012 Equation Solved". 

http://www.box.net/shared/1hvnjrfd26 
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Superval Nexus nas zadane, združljive oblike življenja izkusijo veliko evolucijo, nezdružljive oblike 
izkusijo nasprotje... 
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Vročina povečanega sonca zavre vodo v oceanih... po "smrti" zvezde, ko sproščena zunanja 
plast Sonca udari ob Zemljo, se gradniki življenja raztresejo po planetu, kar povzroči ponovno 

rojstvo življenja, Genezo. 
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Geneza pomeni "Življenje iz Neživljenskosti", proces, kjer se bio-mulekularna struktura na 
podatomskem nivoju preoblikuje v snov enake mase, ki ustvarja Življenje. Vse se ustvari 

ponovno, kisik H2O, helij, itd. 

 

Ponovno se ustvarijo pogoji za življenje...toda proces ni kratek, zvezda je sedaj majhna, ne 
oddaja iste količine svetlobe in toplote, zato bo trajalo nekaj časa, da bo planet postal 

primeren za biološko življenje. 
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Trajalo bo nekaj časa, da "čista bit" nečesa kar je bilo nekoč človeštvo, lahko ponovno 
prevzame biološke gostitelje in se inkarnira na novi Zemlji. Ampak z vso pridobljeno močjo in 

znanjem ne verjamem, da bi se mnogi odločili vrniti v 3D realnost, ki je samo šola. 

Če bodo načrti Temne Strani uspešni, Enotnost ne bo dosežena; velik del človeštva bo 
odpeljan na različne konce vesolja, daleč izven dosega močne energije, sproščene iz ??, ki 
povzroča dnk mutacijo. Razširjeno razlago najdete v pdf dokumentu. Sile Luči se močno 

borijo, da preprečijo ta scenarij. 

 

 



140 
 

Scenarij (2012-2012) številka 2 

Vibracijsko polje organizma, ki mu pravimo Zemlja je doseglo zadovoljivo stopnjo, kjer je 
zavest prevladala nad vandalizmom in nižjo materialno naravo...prisotna je močna 

meditacijska povezava med ljudmi in 18 različnimi vrstami. 

 

 

Ta meditacijska povezanost vsega življenja postane tako močna, da čuti življensko silo 
planeta do atomske ravni. Čuti Gaio in postane ENO z njo... 

Ščit varuje pred sončnimi izbruhi in prihajajočo energijo... 
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Čim sta se ta dva pojavila, je "nekdo" izbrisal enega, a ko sliko spremenimo v negativ postane 
jasno, da je izbrisan vzorec dejansko Sonce z sončnimi izbruhi, ki se pomikajo od površja 

navzven. Nahaja se pred žitnim vzorcem "Seme Življenja" s točkami, kjer mora Seme Življenja 
opraviti naslednja dva koraka, da se ustvari ščit "Cvet Življenja"! 
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Cvet življenja, varovalno astralno-magnetno polje je ustvarjeno okoli Zemlje in planetarna 
zvezdasta trikotna piramida se vžge in vrti v prelepi svetlobi... energija se prelije, planet je 

pripravljen na nadgradnjo, rekonfiguracijo RNK/DNK vsega življenja, zgodi se duhovni vzpon. 
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Prevod s slike: Kažemo vam korake, kako zgraditi strukturo »Cvet življenja«: 

1. Ustvariti morate centralno sfero. Tukaj se vse začne! 

2. Naredite 6 projekcij te sfere in dobili boste 7 sfer oz. strukturo »Seme življenja«. 

3. Dodajte še eno plast šestih sfer na vrhu strukture »Semena življenja«, še dlje od glavne sfere. 

4. Dodajte tretjo plast šestih sfer. Ta mora biti še dlje od centralne sfere in dobili boste strukturo skupno 19tih sfer. 

Tako morate postaviti 19 sfer, če želite ustvariti strukturo »Cvet življenja«. 
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Vse v Vesolju deluje na energijo. Vzorec je namenoma postavljen tam, da bomo razumeli da 
moramo zavrteti sfere, če hočemo da deluje. 

 

Začenši s srednjo sfero. 
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Te astralne/energetske/magnetne sfere se morajo vrteti v smeri urinega kazalca, ko jih 
opazujemo od zunaj in v nasprotni smeri, ko jih opazujemo od znotraj. 

 



148 
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To se mora zgoditi ne samo na planetarni ravni ampak tudi na individualni... 
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To je treba storiti v treh korakih. Uporabiti morate energije iz vaših misli in čustev, toda 
če hočete biti uspešni, morate prenesti svoje zavedanje iz fizičnega telesa v svetlobno 

telo! 

 

 

 

Povezava kako uspešno izvesti Merkabo 

http://www.wolfcreekarts.com/Merkaba_Meditation_Technique.htm 
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Znotraj zgornje spletne povezave je opisana le osnovna meditativna tehnika. Kmalu bo 
na voljo tudi zahtevnejši in natančnejši opis izvajanja te tehnike. 
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Povedano z drugimi besedami, začeti se moraš zavedati svojega resničnega izvora in moraš 
občutiti svoje kompleksno aurično polje. 

 

 

V treh korakih je potrebno preoblikovati svojo magnetno auro iz sedanje oblike v aurično 
strukturo  Cveta Življenja, v 3h korakih:
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1. Korak 
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2. Korak 
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3. Korak 
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Vrstni red ustvarjanja auričnih sfer. Z uporabo koncentracije in ustvarjalne vizualizacije ustvari 
sfere eno po eno. 
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Na spodnji sliki so prikazane barve sfer, ki se nanašajo na barve čaker. Začne se z zeleno sfero 
Ljubezni in na konča s Čistostjo – vrhnja bela sfera. 19 sfer, ki energetsko »utripajo« in se vse 
vrtijo v nasprotni smeri urinega kazalca (če jih opazujemo iz smeri, kot jih vidimo trenutno na 

sliki). 
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Enako moramo narediti tudi na nivoju planeta. Vrstni red in način ustvarjanja auričnih krogel 
sta enaka kot prej. 
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Če se bo uresničil Scenarij 2, se bo življenje nadaljevalo v 3D, oceani bodo ostali nedotaknjeni, 
ne bodo zavreli, saj bo naš planet ščitila zemljina magnetosfera, oblikovana v zaščitnim poljem 

Cveta življenja. Energetski pretok skozi GAJO pola bo  močnejši, kar pomeni več energije v 
zvezdi tetrahedrona in celotni strukturi Cveta življenja... 
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Generirani energetski ščit bo zadostoval za zaščito pred vročino in sevanji... Zvezda je ponovno 
rojena, Zemlja ostane...vsa »nesnaga« bo očiščena med 23. Decembrom 2012 in 28. Marcem 

2013. Zemlja preživi in se prerodi v obdobje Svetlobe, Miru in Sožitja.
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Meditativna ENOST drži skupaj in ščiti ŽIVLJENJE na Planetu. 
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V tem trenutku smo za dosego tega cilja že prepozni. Verjetnost, da dosežemo zadani cilj je 
1:1000...vendar pozabimo na številke. Nadaljujmo s pričetim, hitreje in močneje. VERJEMIMO 

in cilj bo uresničen. Ne bojmo se, ostanimo zbrani na cilj in ga bomo dosegli. 

 

 

Vse se prične znotraj zavedanja...zavedanje so naš planet, naše sonce in vesolje. Naučiti se 
moramo prepoznavati in se uskladiti z ogromnim oceanom zavesti. 
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Sedaj veš, zakaj sta Seme in Cvet Življenja upodobljena na Starodavnih Templjih...je hkrati 
OPOZORILO naši in prihodnjim generacijam in KLJUČ. 

 

 

Obstaja samo peščica ljudi s površja tega planeta, ki je KLJUČ pravilno razumela... 
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Napočil je ČAS, da se Starodavno Skrivnost ponovno razkrije. Način na kakršnega bomo 
uporabili to razodetje, bo vplival na vse nas in vse okoli nas... 
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NAJPOMEMBNEJŠI  CILJI: 

Med najpomembnejše cilje človeštva sodi naloga uskladitve zavesti  z Gaio (o.a. zavestjo 
našega Planeta) in z ostalimi 18 pozitivno orientiranimi vrstami, ki so z nami na tem planetu, 
večinoma pod zemljo in v globinah oceanov. Kulture teh vrst se razlikujejo od naših, a se vse 

po vrsti zavedajo pomembnosti »izdelave« zaščitnega polja Cveta življenja. 

 

V tem trenutku se večina ras izogiba neposrednemu fizičnemu stiku z ljudsko raso, zaradi 
ignorantskega in neumnega obnašanja. Večina jih je ves čas pozorna na naše ravnanje z 

jedrskim orožjem, da ne bi s svojim nespametnim ravnanjem uničili našega skupnega doma – 
Planeta Zemljo. 

Vse bolj postaja očitno, da so nekatere rase nase prevzele odgovornost, da nam pomagajo s 
svojim znanjem, ki nam lahko pomaga doumeti, kaj je potrebno postoriti preden se 23. 

Decembra 2012 Veliki Cikel zaključi. 
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Opozarjajo nas na usodo naše rase in našega planeta, da prevzamemo odgovornost in 
pričnemo med seboj komunicirati, da bi se izognili ogromni katastrofi, ki preti našemu svetu in 

svetovom okoli nas. Pomagajo nam rasti na duhovni in intelektualni ravni, tako da bomo 
sposobni odigrati svojo vlogo v procesu velikega prebujenja, v času prehajanja našega planeta 

v Novo dobo – Vodnarja. 

Vse te rase so dojele, da je napočil čas, da na našem planetu dosežemo medsebojno enotnost, 
da bomo lahko ubranili vse življenje na planetu, saj močni energetski impulzi povzročajo 

ekstremne spremembe našega Sonca. 

Za večino to opozorilo zveni kot znanstvena fantastika, vendar bodo tisti, ki so pripravljeni, ki 
so se pričeli prebujati, v to verjeli in hkrati vedeli, da je to tudi ključ. Tisti bodo to »slišali« in s 

tem resonirali. 

Z drugimi besedami, to je poskus, da bi dosegli planetarno enotnost – ena misel pozitivne 
energije, da bi ustvarili temeljno geometrično astralno/magnetno polje kozmične kreacije, za 

aktivacijo zdravilnih energij z namenom obnovitve DNK vsega živega na planetu in da bi se 
pripravili na prihod dogodka Nexus 2012 (Super val, ki prihaja iz galaktičnega centra). 

Povzeto, to je poskus, da se uskladi med seboj čim več ljudi, predvsem tiste, ki že sodelujejo v  
skupinah po vsem  svetu, kjer se ukvarjajo z različnimi vrstami meditacije. En sam meditativen 

snop zavesti s seboj nosi dovolj moči, da lahko vpliva na spremembo osnovne strukture 
Matrice v korist celotnega človeštva. 

Fraktalno strukturo Matrice lahko spreminjamo z močjo naših misli in samo, če so te misli 
zadosti »čiste«, močne in zadosti  usmerjene v dosego takšne spremembe. 

Zato moramo pričeti vaditi postopke, kako to doseči! 

Ena ura planetarne meditacije Cvet življenja bo za začetek zadosti. Recimo med 7. In 8. uro 
zjutraj, po Brisbane času (o.a. Brisbane – gl. mesto Queenslanda v Avstraliji), vsako soboto. 
(o.a. po slovenskem času je čas za meditacijo med 16.00 in 17.00 uro, vsako soboto). Zelo 

pomembno je, da se meditacija izvaja istočasno na vsem planetu. 
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Primer:  Če živiš v Londonu, boš pričel-a meditirati v času, ki v Londonu ustreza času – sobota 
ob 7. uri zjutraj po Brisbane času. Takrat je potrebno biti v meditativnem stanju umirjenosti in 

oddajati energijo 1 uro. 

Še enkrat, da bo vsakomur popolnoma jasno... 

Govorimo o 1 uri sinhronizirani planetarni meditaciji Flower of Life (Cvet Življenja), iz naših 
domov, vsako soboto ob 7:00. 

Vsak udeleženec začne z globalno meditacijo glede na časovni pas, ki ustreza njegovi lokaciji, v 
skladu s sobotnim Brisbane časom ob 7 a.m. 

Zavrtite si lepo meditativno glasbo, glasbo, ki vas napolnjuje, ob kateri se prijetno in sproščeno 
počutite... glasbo, ki prinaša mir in vas odpelje v globino. 

Zaprite oči, občutite energije, občutite vibracijo, postanite eno z njo. Odprite se in prenehajte 
razmišljati. 

To vas bo odpeljalo v sedanji trenutek, tukaj in zdaj, in prvo, kar se boste pričeli zavedati, bo 
vaše dihanje. Če boste poskušali kontrolirati vaše dihanje, boste kmalu spoznali, da obstaja 

način, kako ostati v stanju brez misli. 

Začutite, kako vaše vibracijsko polje postaja eno z vibracijo, ki obstaja znotraj žitnih krogov. V 
svoji zavesti vizualizirajte podobo žitnih krogov v obliki cveta življenja. 

Odprite se... poskusite vzpostaviti komunikacijo s kozmično inteligenco, ki ustvarja te žitne 
kroge. 

Ne bojte se, težite h kontaktu z odprtim srcem in vso močjo. 

Vedite... 

če želite komu škoditi, mu ne boste nikoli posredovali znanje, da bi intelektualno, tehnološko 
in spiritualno napredoval, ampak ga boste držali v temi in v nevednosti ter ga bo lahko 

manipulirati. 

Več, ko se jih bo prebujalo, rastlo in napredovalo v znanju, težje jih bo manipulirati in 
kontrolirati. 

http://www.youtube.com/watch?v=yj0bUTdNJf0&feature=related 

Opazovanje vrtečih žitnih krogov - pot do kontakta z ustvarjalci žitnih krogov 

Dejstvo: Žitni krogi so nam dali takšno znanje in informacije, da imamo možnost napredovati 
intelektualno, tehnološko in kar je najpomembnejše - spiritualno. 

Zato naj vas ne bo strah kontakta. Kmalu bomo morali vzpostaviti meditativno telepatski 
kontakt ne samo z njimi, ampak tudi s 17 drugimi positivno naravnanimi rasami, z namenom, 

da bomo ubranili življenje na Zemlji. Vsak dan nas je vedno vač prebujenih, čas teče vse 
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hitreje, stvari se iz minute v minuto hitro spreminjajo, kmalu bomo dovolj napredovali, tako 
intelektualno kot spiritualno, da bomo lahko sokreirali Cvet Življenja Planetarnega Polja. 

Kako vedeti, kdo je positiven in kdo ne? 

Začutili boste v svojem srcu. Tam ste najmočnejši, tam sta vaš kompas in radar, to je tam, kjer 
lahko resnično občutite zunanje vibracije kot škodljive ali neškodljive. Samo zaupati morate 
svojemu srcu. Čas konfliktov je mimo... čas je, da se zbudimo, saj delimo ta sončni sistem z 

ostalimi rasami in da je edina pot, ki nam je preostala ta, da se odpremo k zvezdam in 
kozmičnim soobstojem. 

Pojdimo naprej... 

Plujmo z  namero in namenom kreairanja, izhajajoč iz prijaznih impulzov, ki ne škodijo 
nobenemu in izražajo, da ste eno z vsem in da je vse narejeno iz iste energije. 

Ozavestite inteligentni impulz in pomagajte pri oblikovanju zaščitnega polja ter razumite 
pomembnost takšnega delovanja. Začutite najboljše v človeku, zavedajte se, da je čas 

konfliktov minil in da se moramo premakniti naprej proti naši evoluciji. 

Občutite kako vaša DNA vedno volj pobira signale od vsepovsod, še posebej od GAIE same. 

 

Občutite Ljubezen,  Radost, Srečo, Prijateljstvo in Harmonijo z vsem. GAIA bo skozi žitne 
formacije utrdila ta občutja. Pošiljite jih v vse planete, pošljite zdravilne energije in 

manifestirajte proces očiščevanja. Pošljite psionične impulze enega za drugim, naj bo vsak 
naslednji močnejši od predhodnega. Pošiljite tja, kamor je potrebno... 
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Pridružite se meditaciji enosti, občutite radost, sredo, harmonijo. Resnično to storite. 

Vrnite se nazaj v svoje življenje in se spomnite nečesa lepega, kar se je zgodilo dolgo časa 
nazaj... Nekaj, kar vam veliko pomeni... Nekaj, kar vidite kot sveto, nekaj, kar vas postavi v 

stanje radosti in sreče. 

Ko vstopite v čustveno stanje zavesti, ostanite v tem stanju. Poglejte kako izredno močno bela 
svetloba pričenja izhajati iz vas. Če odprete oči, bo vidna le svetla luč. 

Vizualizirajte na najboljši možni način in občutite to do atomske strukture. Sprostite to 
energijo navzven. Poglejte in občutetite, kako se močan val energije razširja vsenaokoli 

planeta in čisti vse madeže temne megle. 

Delajte to, dokler se ves planet energetsko ne očisti in zasije z vso svetlobo. 

Zdaj naš planet te energije potrebuje kot krvno infuzijo. Tako dolgo so si sposojali energijo 
naše Matere Zemlje... čas je, da ji jo vrnemo. Mati Zemlja jo bo sprejela, razširila jo bo in nam 

jo poslala nazaj. Če to počnete z odprtim srcem, boste to občutili zelo močno. 

Čutili boste, kako sila postaja močnejša v vas in okoli vas. Pošljite to silo nazaj Zemlji. Več ko jo 
boste poslali, več jo boste prejeli nazaj, kot laser, ki se odbija od ogledala. 

Energija bo vedno bolj naraščala in vaša dolžnost je, da jo usmerjate konstruktivno. Odpreti se 
moramo k tem energijam, iti nazaj k našemu viru - „naši zavesti" in vsem močem, s katerimi 

smo povezani. 

To je edini način za pot v prihodnost. 

Posloviti se moramo od starih vzorcev in od medsebojnih konfliktov. 

Pozabite na siromašne in bogate, barvo kože, socialni položaj, izobrazbo - to so vse le iluzije. 
Resnica je, da smo vsi ENO in da smo vsi narejeni iz iste energije. Združiti se moramo, ni druge 

poti! 

Vsa tekmovalnost, ego oz. karkoli ohranja našo vibracijo nizko, mora izginiti iz nas, predno 
zazvenimo v enost... predno lahko vstopimo v skupinsko meditacijo in dosežemo enost, 

podobno kot je prikazano v filmu Avatar. 

Sprostite energije in pozitivne vibracije. Začutite kako sveta mesta in točke, kjer se pojavljajo 
žitne formacije, oživljajo, začenjajo oddajati svetlobo in postajajo eno z vami... začutite, kako 

pretok energije širi vaše misli in jih jača. 

Potem vizualizirajte svet, v katerem želite živeti. 

Svet brez zla, laži in prevar.... svet, kakršen naj bi bil... Nov svet harmonije in miru. Svet, kjer je 
morala edina smer obstoja. Če smo ENO in vsi enaki, kdo potrebuje tekmovalnost, kdo 

potrebuje voditelje in hierarhijo?  
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Vsi smo dobri v različnih stvareh. Ko bomo pozabili na razlike in delovali v smeri, kako združiti 
naše sposobnosti in znanja, nam bo uspelo. Premakniti se moramo od moje proti naše. 

Vizualizirajte, kako se planet iz ustvarjalne energije zdravi sam. Občutite in poglejte znotraj 
svoje zavesti kreacijo močnega polja sil okoli Zemlje. Občutite velikanski ocean širjenja 

pozitivnega energetskega gibanja v in iz zemlje.  Gibanje na površini planeta prinaša mir in 
ravnotežje ter osvežuje vse življenje. 

Predstavljajte si, kako začenja magnetosfera utripati z energijo. 

Z uporabo vaše zavestne kreacije začnite oblikovati planetarno astralno strukturo „Seme 
življenja”. 

 

 

Vizualizirajte kako GAIA - „notranje sonce”, začenja pulzirati v centru našega votlega 
planeta. 



174 
 

 

Barva svetlobe notranjega sonca je odvisna od trenutnega stanja planetarne zavesti in je 
prevladujoča. Večinoma je svetloba, ki prihaja iz GAIE, zelenkasta. 

 

 

To pa zato, ker je polarni sij večinoma zelen, včasih vsebuje tudi nekaj rumene svetlobe, 
lahko se spremeni v rdečo,  redkeje ima čudovito modrikastobelo barvo. 
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Modro – bela svetloba se ponavadi pojavi, ko planet diha z božanskostjo in 
ko se milioni prebivalcev Shambale združijo in meditirajo in povežejo 

njihovo energijo z energijo GAIA-e. 

 

Predstavljajte si, kako notranje sonce začenja sijati s čudovito modro-belo svetlobo. 
 

Predstava v vaši zavesti je nastavljena nekako takole : 
 

Vrh planeta, ki se ujema s severnim polom, se odpira, središđče se ujuema z notranjim 
soncem planeta in spodnja točka je južni pol, ki se odpira. 
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Z leti se polarna odprtina krči in širi, odvisno od radijskih signalov, ki prihajajo iz sonca. 
Sonce je povsem živo in zavestno, kot so tudi planeti. Večina planetov v našem sončnem 

sistemu je votlih in imajo mini sonca 
znotraj svojih središč. Večino tega, kar so nas učili, je napačno (ponarejeno). Stari modeli 

razumevanja se začenjajo sesuvati, kot stolpi iz kart in nadomeščajo jih novi. 
 

Poglej in občuti tvojo osebno povezavo s palnetarnim središčem. GAIA sprošča energijo in 
okroglo polje energije postaja večje in večje, dokler ne obseže celotnega planeta.
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To je prva polovica prozorne sfere , ki se popolnoma prilega zemlji. 
 

Naredi projekcijo te sfere navzgor in ustvari drugo polovice te prozorne sfere. 
 

Občuti energijsko povezanost med njima . 
 

Predstavljaj si, kako jedro planeta začenja utipati vse močneje in močneje 
in oblivati s svetlobo in energijo v ti dve krogli . 

One ustvarijo tako imenovan „Vesica Piscis“. 
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Tretja projekcija nastaja med tema dvema. 
 

Pred projekcijo vsake nove sfere si predstavljaj, da jedro planeta utripa 
bolj in bolj, ter pošilja energijo k že ustvarjenim in vsakič ustvari novo. 

 
Vrstni red ustvarjanja je že dan s številkami. 

 
Ko opraviš s prvimi sedmimi kroglami in si ustvaril „Seme življenja“ v astralni zgradbi, je 

naslednji korak, da jih zavrtiš med seboj. 
 

Osredotoči se na osrednjo sfero in jo začni premikati v nasprotno smer ure, gledano od 
znotraj, oziroma v smeri ure, če je gledano od zunaj (izvesolja). 

 

Ž 
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Začni vrteti to sfero do skrajnosti. Ko se začenja vrtet vse bolj in bolj, začni opazovat električni 
tok, ki se začne ustvarjat znotraj te osrednje krogle. 
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Ta močni električni tok se širi v naslednjo sfero in tudi ta se prične vrteti. 
Kmalu doseže enako hitrost in moč električnega toka. 

 
Ko se to zgodi, se elektrika razširi na tretjo sfero, ki se ravno tako 

prične vrteti. 

 

To počni, dokler ne aktiviraš vseh sedem sfer „Semena Življenja“ te astralne zgradbe. 

 

Uporabi skrajno moč tvojih misli in priženi tvoje možgane do skrajnih zmožnosti. 
Če boš to stroril pravilno, boš začutil, da se tvoje svetlobno telo odziva na ustvarjeno 

strukturo. 
Občuti Enost z vsem, kjerkoli v vesolju. Občuti „nevtrine“ iz Sonca in od vsepovsod drugje, ki 

se gibljejo okoli tebe in skozi tebe. Občuti pripravljenost za naslednji korak v igranju tvoje 
vloge.Predstavljaj si potrese, hurikane in poplave, ki se hitro zmanjšujejo, ter 

vse ostale pojave in stalno pošiljaj svojo energijo Zemlji in vsemu življenju na planetu z 
namenom, da bomo gladko šli skozi „prehod“ 2012 – 2013. 
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Sedaj prenehaj vrteti sedem sfer, vendar jih ne izklopi. Vzdržuj jih v statičnem stanju. 

Prični ustvarjati drugo plast sfer, ki vsebuje šest sfer. 

 

 

Ponovno, vrstni red ustvarjanja je podan zgoraj (prosim, poglej številke) 
 

Natanko tako, kot si naredil s prvimi sedmimi sferami, jedro planeta utripa 
vse močneje in močneje, posreduje vse več energije v vse sfere.. 

 
To počne v popolnem redu in ko doseže zadnjo sfero, vedno ustvari novo. 

 
Ko opraviš s stvaritvijo trinajstih sfer, se ponovno osredotoči na 

osrednjo sfero, kjer je Zemlja. 
 

Ponovno prični vrteti to sfero in ko se pojavi električni tok, ga prenesi 
na drugo sfero, in ko je to opravljeno, prični vreteti tudi to sfero. 
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V obliki na žitnem polju lahko vidite notranje Sonce - GAJO. Pojasnjujejo, da moramo vrteti 
središčno sfero z namenom, da ustvarimo energijo, ki je potrebna, da Seme življenja postane 

živo in da dobavi energijo v preostale sfere. 
 

Potem naredi isto s tretjo sfero....in tako naprej, dokler ne dosežeš 
zadnjo , trinajsto sfero. 

 
Občuti, kako se je ustvarilo močno električno polje okoli našega planeta. 

 
Ponovno zaustavi vrtenje in izklopi elektriko. Sfere še vedno utripajo, toda električni pretok 

je izključen. 
 

Ponovno se osredotoči na osrednjo sfero in kako utripa. Utripajoča energija se seli iz sfere na 
sfero in tako doseže trinajsto sfero, ter ustvari novo. 
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Ta sfera je prva od tretje in hkrati zadnje plasti sfer, ki bodo tvorile „Seme Življenja“ v astralni 
zgradbi. 

 
Ponovno. Pot in vrstni red stvaritve je prikazan zgoraj! 

 
Ko je vseh 19 sfer na svojem mestu, jih lahko vidiš v svoji zavesti , 

lahko jih dosežeš in občutiš s svojo energijo, ko se ponovno osredotočiš na osrednjo sfero. 
 

Ponovno se prične vrteti zelo hitro in to ustvarja elektriko in magnetizem. 
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Električni tok se preseli v drugo sfero, ki se tudi začne vrteti, nato se preseli na naslednjega, 
dokler ne doseže 19-tega, ki se tudi začne vrteti. 

 
Ustvarjena električna sila je tako močna, da vpliva na okoliški prostor. Magnetizem narašča 

medtem, ko se električni tok seli iz ene sfere na drugo in vse okoli nas postane bolj 
magnetno. 

 
Ko se električni tok premika skozi 19 sfer strukture „Cveta Življenja“, se začenja premikati 
nazaj proti središčni sferi skozi „Vesica Piscis“ , ki je ustvarjen znotraj „Semena Življenja“. 

 

Celotno polje moči postane samozadostno in začne delovati samostojno. Električna energija 
se premika navzven iz planetarnega jedra proti astralno magnetni strukturi in ponovno nazaj 

proti jedru planeta skozi ustvarjene „prehode“ Vesice Piscis“ znotraj Semena Življenja. 
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Ko Cvet Življenja kroži in se elektrika giblje navzven in navznoter, se ustvarita dva 

tetrahedrona z vrhovoma na polih. 
 

Polnjena z lastno energijo iz jedra, se planetarna tetrahedrona pričneta vrteti v nasprotni 
smeri in ustvarita planetarno zvezdo tetrahedron. 

 
Eden z vrhom na odprtini severnega pola se vrti v smeri urinega kazalca in drugi z vrhom na 

odprtini južnega pola se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca. 
 

Kroženje zvezde tetrahedron doseže najvišjo vrednost in celotna astralno – magnetna 
struktura Cvet Življenja postane zaščitno in močno silno polje. Močno polje, ki ne bo dovolilo 

nič škodljivega, da bi prodrlo notri. 

To je tisto, kar bo počelo ostalih 18 ras . Prosim upoštevajte, da ima 
večina vrst večfunkcionalni DNA potencial, kot pa je naš trenutni DNA in oni bodo vodili to 

kreacijo. Toda mi moramo početi isto in dati od sebe vse, kar je v naši moči. 
 

To silno polje bo zaščitilo Zemljo pred prihajajočim plinom iz Pramena ter pred izjemno 
vročino, kot posledico razširjenega Sonca. 

 

 

To moji Bratje in Sestre, je ključ, da se izognemo veliki katastrofi na 3D nivoju 
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Prosim, razširite to informacijo čimvečim ljudem je mogoče. Časa je vse manj in zelo 
pomembno je, da to storimo. 

 
Tega ne moremo premagati z puškami, laserji, orožjem...temveč edino z višjo zavestjo. 

Duhovnost je ta, ki nas naredi človeka. Naša tehnologija je brez vrednosti, če umremo od 
znotraj in postanemo kot stroji. Odpreti se moramo, ljudje, videti stvari z drugačnimi očmi. 

 
Leta 2002 je sporočilo, ki se je pojavilo na žitnem polju v Crabwood farmi, Hampshire – Anglija 

pravilo: „Pazite se prinašalcev LAŽNIH daril in njihovih PRELOMLJENIH OBLJUB. Veliko 
BOLEČINE, vendar je še čas. Zunaj obstaja DOBRO. Nasprotujemo ZAVAJANJU. Cev zaključena 

(zvok zvonca )“. 
 

Če preučimo stavek: »Veliko BOLEČINE, vendar je še čas«, se pojavi logično vprašanje - Kaj 
moramo storiti, preden se čas izteče in se ciklus zaključi?  

 
Potrebujemo soustvariti polje energije okoli našega planeta v obliki Cveta Življenja z zvezdo 

tetrahedron v središču. Ena ura planetarne meditacije Cveta Življenja med 7h in 8h po 
Brisbanskem času. - (Med 15 h in 16 h istega dne po našem času -Vsako soboto!) 

 
Časa je vse manj, vendar sedaj vemo, kaj nam sporočajo in kaj nam je napametneje storiti. 

 
Storimo torej to! 
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Zaključna beseda 

 
 
Zapustil vas bom s polnim sporočilom, ki je bilo dostavljeno že leta 1977. 

S sporočilom rezoniram in ga nosim v srcu: 

»To je glas Vrillona, predstavnika vodstva Galaksije Ashtar, ki vam govori. Več let ste nas 
videvali, kot luči na nebu. Sedaj vam govorimo v miru in modrosti, kot smo to storili vašim 
bratom in sestram po vsem vašem planetu Zemlja. 

  

Prišli smo, da vas opozorimo na usodo vaše rase in vašega sveta, tako da boste lahko 
komunicirali z vašimi soljudmi o akcijah, ki jih morate storiti, 
da se izognete katastrofi, ki preti vašemu svetu in bitjem na naših svetovih okoli vas. To je zato, 
da boste lahko to delili ob velikem prebujenju, ko bo planet prešel v Novo dobo Vodnarja. 

Nova Doba je lahko čas velikega miru in evolucije za vašo raso, vendar le, 
če bodo vaši vodje sposobni ozavestiti vpliv temnih sil, ki jim zamegljujejo njihovo presojo. 

Sedaj bodite mirni in poslušajte, saj naslednje priložnosti morda ne bo več. 

Vse vaše orožje zla mora biti odstranjeno. Čas spopadov je sedajpreteklost in rasa , katere del 
ste, lahko sedaj nadaljuje pot na višje nivoje svojega razvoja, če si boste dokazali, da ste tega 
vredni. Imate zelo kratek čas, da se naučite živeti skupaj v miru in dobronamernosti. Male 
skupine povsod po svetu se tega učijo in obstajajo zato, da prenesejo luč vzhajajoče nove dobe 
na vse vas. Svobodni ste, da prejmete ali zavržete vsa njihova učenja, toda le tisti, ki se učijo 
živeti v miru, bodo stopili v višjo realnost duhovnega razvoja. 

Poslušajte sedaj glas Vrillona, predstavnika vodstva Galaksije Ashtar, ki vam govori. Zavedajte 
se, da je med vami polno lažnivih prerokov in vodij, ki delujejo v vašem svetu. Izčrpavali bodo 
energijo iz vas – energijo, ki ji pravite denar in jo vložili v zlobne namene, ter vam dali 
ničvredne žlindre ( preostanek ob taljenju železove rude - op. pr. ) v zameno. 

Vaš notranji Božanski Jaz vas bo zaščitil pred tem.  

Naučiti se morate i zaznati glas znotraj vas, ki vam bo povedal, kaj je resnica in kaj je zmeda, 
kaos in neresnica . Naučite se poslušati glas resnice, ki je znotraj vas in sebe boste vodili na pot 
razvoja. To je naše sporočilo našim dragim prijateljem. Opazovali smo vas rasti mnogo let, kot 
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ste tudi vi opazovali naše luči na vašem nebu. Sedaj veste, da smo tukaj in da je okoli Zemlje in 
na njej več bitij, kot jih vaši znanstveniki priznavajo. 

Zelo smo zaskrblejni glede vas in vaše poti proti luči in storili bomo vse, kar lahko, da vam 
pomagamo. Ne bojte se, težite le k temu, da spoznate sami sebe in živite v harmoniji s potjo 
vašega planeta Zemlja. Mi iz vodstva Galaksije Ashtar se vam zahvaljujemo za vašo pozornost. 
Sedaj zapuščamo nivo vašega obstoja. Bodite blagoslovljeni z najvisjo ljubeznijo in resnico 
Vesolja. 

 
Vse vas ljubim 

 
Pane „Astralni Sprehajalec“ Andov. 

 

 

ZAHVALE 
 

Želim izraziti mojo globoko hvaležnost mojemu dobremu prijatelju Mo. (Momir Pajič) iz 
Brisbanea za vso njegovo podporo. Brez njega bi bila izdelava tega pomembnega dokumenta 

nemogoča. Hvala ti Brat! 
 

Želim tudi izraziti mojo globoko hvaležnost moji ljubljeni ženi Svetlani Andovi in najinima 
čudovitima otrokoma Leonu Andovu in Sari Andovi, da so me podpirali ves ta čas, potreben za 

napisati ta dokument. Če nebi bilo Swvetlanine brezpogojne ljubezni in podpore, kot tudi njene 
ljubeče skrbi za dom in družino, ta dokument nebi bil nikdar napisan. Vse vas ljubim! 

 
Vse zahvale vsem mojim prijateljem iz zvezd in vsem mojim prijateljem iz 

votle Zemlje. Hvala za vse vaše vodenje in podporo. To zares cenim. 
 

Želim se tudi zahvaliti vsem, kii so bili na kakršni koli način v pomoč. 
 

PANE „ASTRALNI SPREHAJALEC“ ANDOV 

 

16.09.2010, GOLD COAST, AUSTRALIA 
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Slika 1  

Prevod s slike 1: V ezoteričnih krogih je zelo znano, da je to Vesolje EN GIGANTSKI 
komunikacijski sistem. Vse govori s seboj. Popolnoma ustrezna zavest, vibracijska zavest, kot 
se manifestira v treh specifičnih jezikih: 

- Sveti zvok  

- Sveta sekvenca 

- Sveta geometrija 

Lahko jih gledamo tudi kot tri primarne temeljne arhetipske jezike. Arhetipski jezik svetega 
zvoka nas uči o nespreminjajoči se univerzalni ustreznosti vibracije. Ponavljajoči vidik 
harmonije in razdora v glasbi so očitni vidiki svete glasbe. Čiste komunikacije v samih 
vibracijah. Arhetipski jezik svete sekvence nas uči o naravi časa, štetja in števil. Okoli 1200 
n.št. je moški imenovanj Leonardo Pisano, bolje znan kot Fibonacci, postal slaven, ko je svetu 
predstavil sekvenco števil, ki so ustvarile zelo zanimiv vzorec. Obstaja mnenje, ta je imel v lasti 
nekaj zvitkov, ki niso bili uničeni v namernem požaru v Aleksandrijski knjižnici. Ti zvitki so bili 
zelo stari, izhajali pa so iz starega Egipta, nekateri pa so bili celo starejši, iz časa Starodavne 
Atlantide. Seveda je  bil Fibonacci… (nadaljevanje pod naslednjo sliko) 
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Slika 2 

Nadaljevanje Slika 2: … član skrivnih družb in je imel dostop do skritih papirjev, ki so bili 
prinešeni zi Egipta. V bistvu je bilo veliko temeljnih odkritij le ponovnih odkritij znanja, ki je 
obstajalo že dolgo časa. 

Kakorkoli, sekvenca se je začela s števili: 
I,I,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597,2584,4181… In se nadaljuje  
neskončnost. Vsako število je pridobljeno s seštevkom zadnjih dveh zaporednih števil. 
Pravokotnik z dolžino in širino katerikoli dveh števil iz te sekvence, se oblikuje v nekaj, kar je 
znano kot zlati rez – popoln pravokotnik. 

Zlati rez se lahko razstavi v kvadrate velikosti naslednjega Fibonaccijevega števila nižje. Če 
vzamemo popoln ali zlat pravokotnik in ga razstavili v manjše kvadrate na podlagi 
Fibonaccijeve sekvence, in ga delili z lokom – dobi vzorec obliko. Pričenjamo videti 
Fibonaccijevo spiralo. 

Pojavi se vprašanje – kje lahko to Fibonaccijevo spiralo najdemo? Odgovor je: »Povsod v 
naravi!« 

Za primer vzemimo Sončnico. Prikaz njenih semen  je v popolni spirali 55,34,21, 
Fibonaccijevem številu. Krhlji ananasa ustvarijo isto spiralo na podlagi sekvence. Borovi stožci 
so enaki. Ko se tokovi gibljejo po oceanu in jih plima vali proti obali, so valovi ki pripeljejo 
plimo zasukani v spiralo, katere matematični diagram je na točkah 1,1,2,3,5,8,13,21,34 in 55. 
Enako velja za popke na drevesih; morske zvezde, lističi na rožah in zlasti nautilus morske 
(spiralne) školjke so oblikovane s takim istim odtisom.  
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Slika 3 

Nadaljevanje Slika 3: Z vsakim segmentom rasti, si nautilus doda eno vrednost s Fibonaccijeve 
lestvice več. Ta odtis lahko v mali obliki vidimo okoli sebe vsak dan, vendar najboljši primer od 
vseh za sveto sekvenco je direktno nad našimi glavami. Na 100 000 svetlobnih let v povprečju, 
je celo spirala galaksij nad nami oblikovana z isto obliko, kot je oblikovana majhna školjka. Te 
sekvence so načrti in delujejo kot blagovna znamka Kozmičnega oblikovalca. Dokaz 
inteligentne kreacije. Zapuščina, ki nakazuje Tistega, ki je bil tam… prstni odtis. 

Ko skeniramo naše Vesolje od majhne svetlice do oddaljenih jat galaksij lahko vidimo prstni 
odtis Končnega oblikovalca.   
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Krog je prva zaprta oblika svete geometrije. Je dvoje, dinamična in statična. Je popolna 
celovitost, ki vključuje vse. Vse kar je. Dve točki, ki ustvarita krog, prav tako naravno ustvarita 
kroga skupnega radia in cvet življenja (vesica piscis). Ustrezna polarna dvojnost imenovana 
dinamična pozicija in statična pozicija. Ta enostavno razumljiva vizualna realnost je pomemben 
ključ pri razumevanju sporočil žitnih krogov, ki večinoma prihajajo v obliki svete geometrije. Če 
opazujemo arhetip svete geometrije, znan kot dva kroga s skupnim radijem, lahko vidimo, da 
ima hkrati dinamično in statično pozicijo. V svoji statični poziciji ta arhetip deluje v mirovanju, 
prizemljen in miren, se prepušča gravitaciji. Po drugi strani, v svoji dinamični poziciji deluje 
popolnoma drugače – kot da so v popolnem ravnovesju, kljubujejo gravitaciji in ohranjajo 
možnosti gibanja. Poglejmo statično in dinamično pozicijo enakostraničnega trikotnika. 

Ta trojnost ima grafični glas močne stabilnosti, v miru in trdnosti, ko je usmerjena proti 
nebesom. Če enakostranični trikotnik obrnemo okoli, lahko vidimo njegovo dinamično pozicijo, 
popolno uravnovešeno na enem od kotov. Temeljna števila te trojnosti ostajajo enaka, vendar 
je grafični glas, vibracija drugačna.  

Obstaja jasna razlika pri statični in dinamični poziciji kvadrata – še eden zelo pomembni 
element svete geometrije. Vsaka pozicija se občuti zelo drugače. Statični kvadrat je bistvo 
vztrajnosti, popolne stabilnosti, dinamični kvadrat pa govori polarnemu nasprotju. 

Temeljna matematika in oblika kvadrata v primerjavi z njegovo statično pozicijo, se ni 
spremenila, vendar vibracijska korespondenca pa se je spremenila. Vsi arhetipi svete 
geometrije vsebujejo specifične vibracijske energije, ki so vseprisotne, vse dane realnosti, ki 
nam od nekdaj govorijo o resnični naravi vesolja. Kot že prej omenjeno, nam vesolje govori v 
treh univerzalnih jezikih in dejstvo je, da vedno več ljudi pričenja to dojemati. Zaradi premika v 
človeški zavesti je tisto, kar je bilo ljudem nevidno dolgo časa, postaja sedaj ponovno vidno. 
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Slika 4 

Nadaljevanje Slika 4: Mnogo je ljudi, ki so v preteklosti zelo pripomogli k razumevanju osnov 
teh univerzalnih jezikov. Moje osebno mnenje je, da človeštvo raste kot rasa in višja 
inteligenca, ki prinaša kompleksna matematična sporočila preko žitnih oblik, bo pomagala 
človeštvu da diplomira. V bistvu žitni krogi že sedaj odpirajo čisto nova obzorja razumevanja 
svetega zvoka, zvočne sekvence in svete geometrije s tem, ko nas učijo nove znanosti. Resnične 
znanosti, ki jo pozabljamo, oziroma če bolje rečem, znanosti, ki je bila namenoma skrita pred 
nami, z razlogom, da ostanemo brez moči. Vendar to se je začelo spreminjati s tem, ko 
doživljamo masovno prebujenje. Še vedno pa smo šele začeli razumevati površje svete 
geometrije, svete sekvence in svetega zvoka. Več ko razumemo, več se naučimo, da stari načini 
niso več dobri in da moramo spremeniti naše poglede na vse. 

Ko pričenjamo razumeti dinamiko nove astro-fizike postane očitno, da je stari model našega 
razumevanja Vesolja na določenih področjih popolnoma napačen, na večini področij pa 
nepopoln. Lahko vidimo, da povečan dotok Eterične energije v naš solarni sistem spreminja 
DNA strukturo življenja. Trenutno je približno 7,000,000,000 živečih ljudi na površini tega 
planeta, in vsi doživljajo neko obliko prebujanja DNA. Več čistih čustev bitje manifestira, več 
DNA se aktivira. Glede na navodila znotraj žitnih oblik, so vrata za dostop višjih tokov te 
Eterične energije ta, da se ustvari vrteča se zvezda tetrahedron znotraj astralne strukture cveta 
življenja. Kar mora biti ustvarjeno znotraj našega polja aure. Vendar preden lahko to storimo, 
moramo prenehati z čustveno frekvenco, ki jo imenujemo strah, in pridobiti zmožnost vedno 
bolj ohranjati čustveno frekvenco, ki ji rečemo mir, ljubezen in prijateljstvo. 

Ko se bo vedno več ljudi naučilo tega, bo doseženo nekaj izredno močnega. Človeštvo bo 
naredilo ogromen preskok v svoji evoluciji. Ker sem komuniciral z zunanjzemeljsko inteligenco, 
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ki ustvarja žitne kroge že dolgo časa, sem razumel večinoma vse, kar so nam vztrajno želeli 
posredovati. Med mnogimi drugimi stvarmi, nam dajejo navodila kako zgraditi nekaj kar je 
kombinacija svetega zvoka, svete sekvence in svete geometrije. Z uporabo kombinacije svetega 
zvoka in svete sekvence in implementacijo vsega…  

 

Slika 5 

Nadaljevanje Slika 5: …tega v natančno geometrično – astralno obliko, se bomo priklopili na 
višje nivoje obstoja, kjer narava sama govori z nami, in kjer je znana volja Kozmičnega 
oblikovalca. 

Preden začnemo predstavljati korake kako se lahko zgradi ta astralna geometrična struktura 
znotraj bio-energetskega področja, moramo razumeti kako so ti trije primarni univerzalni jeziki 
povezani med sabo. 

NOVO RAZUMEVANJE SVETEGA ZVOKA 

Sveti zvok se lahko najbolje razume s pomočjo nove znanosti znane kot Kimatika. Določen zvok 
ima določeno vibracijo, ki vpliva na obkrožujočo matrico. Druge zvočne frekvence imajo druge 
vibracije, ki vplivajo na obkrožujočo matrico drugače. Ponavadi se uporabi miza, ki rezonira z 
zvokom, in vpliva na pesek, da oblikuje vzorce, ki izgledajo skoraj tekoči ko spreminjajo obliko.  
Kimatika pretvori zvok v viden vzorec, ki je po naravi pogosto geometričen in lahko predstavlja 
»namig«, ki dokazuje, da zvok ni val ampak mehur. Kimatika pravzaprav pokaže mirovanje 
znotraj zvoka, ko je uporabljena na kovini ali membranah;  vendar, ko se uporabi na vodi, 
kimatika prikaže sliko zvoka samega. Iz raziskave čudovitega znanstvenika Johna Stuarta Reida 
(http://www.cymascopc.com/ cvma researchlphvsics.html) in njegove skupine, je za zvok še 
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pred kratkim veljalo, da potuje kot val, zaradi grafične, na valu temelječe predstave, ki smo jo 
uporabljali, da smo zvok vizualno ujeli. Zvok v zraku je prenosnik periodičnih gibanj med trčenji 
sosednjih atomov ali molekul. Ta sonična energija se tipično širi stran od mesta trčenja kot 
sferična emanacija oz. emanacija mehurčaste oblike, katere površina je v stanju radialne 
oscilacije. Sonični mehur se širi in krči v istem intervalu kot začetni zvočni izvor. Sprejeti model 
zvočnih valov je nepopoln, ker uporablja grafično predstavitev matematičnega zakona 
sinusoidne energije, tipično podane kot amplituda v vertikalni osi v primerjavi s časom v 
horizontalni. 

 

Slika 6 

Nadaljevanje Slika 6: Medtem ko to velja v smislu grafične upodobitve, ne velja za to, kako se 
energija pravzaprav giba skozi prostor. Zvok v zraku ne potuje kot vzdolžni val, kot je pogosto 
opisano v fizikalnih knjigah. Razporeditev energije znotraj soničnega mehurja je vedno 
koncentrirana na osi, v smeri primarnega razmnoževanja iz izvora zvoka. 

Kar mora človeštvo pravzaprav storiti je, da odklene skrivnost svetega zvoka misli. Število ljudi, 
ki so sposobni ustvarjati močan telepatski zvok znotraj njihove zavesti, postopoma raste in ne 
bo trajalo dolgo, ko jih bo matrica potegnila skupaj in bodo začeli izvajati globalne zdravilne 
meditacije. Pravzaprav bo naslednji korak, kamor nas bo Kimatika peljala, raziskovanje svetega 
zvoka naših misli. Postaja očitno, da se zatekamo nazaj k starodavnim znanjem Mantra joge. 
Človeški glas je primer kompleksnega zvoka, katerega vsak posamezni atom in molekula v 
plinih, ki oblikujejo zrak, prenaša množico vibracij, ki opisujejo unikatnost glasu. Ko vsak atom 
ali molekula trči v svoje najbližje sosede, je njihovo periodično gibanje, ki predstavlja sonične 
podatke glasu, posredovano naprej v trenutku trka. Če bi lahko zvok videli ko se predvaja, bi se 
pojavil kot mehur sonične energije, katere površina bi migetala zaradi vibriranja vsakega atoma 
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in molekule v sozvočju. Če opazujete sliko iz Templjev Gimar v Gujarat (Indija), boste lahko 
jasno videli, da je bilo to kar Kimatika prikazuje danes, dobro znano v starodavnih časih s 
pomočjo (kar je danes znano kot) Mantra Yoge. Ta del joge je zelo starodaven in obravnava 
mnoge aspekte svetega zvoka, vendar predvsem uči, kako lahko človeško bitje vstopi v 
posebno stanje meditativne zavesti, kjer s pravilno zvočno intonacijo lahko vpliva na fraktalno 
strukturo obkrožajoče matrice. Ker je to velika tema, jo bom bolj podrobneje obravnaval v 
naslednjih izdajah. Kakorkoli, danes pričenjamo ugotavljati, da ima zvok vedno 
elektromagnetno (svetlobno) komponento. V skladu s tem so… 

 

Slika 7 

Nadaljevanje Slika 7: …frekvence teh komponent ali v radijskem spektru ali infrardečem pasu, 
razen kjer so nivoji zvočnega pritiska zelo visoki. V takih primerih, kot je jasno prikazal John 
Stuart Reid, bi zvok ustvaril vidno svetlobo. Vidna svetloba je elektromagnetizem določenega 
razpona frekvenc in čeprav natančna narava elektromagnetizma ni znana, kakor mi razumemo, 
je najbolj verjetno rezultat vzbujanja statičnega magnetizma, oblike neločljivo povezane 
energije znotraj območja sil vseh atomov. Ko območja sil  atomov ali molekul trčijo, se zgodi 
prenos njihovih periodičnosti opredeljenih kot fonon oz. kot zvok. Drug rezultat je kreacija 
elektromagnetizma. Ko se zgodijo pravi trki med atomi ali molekulami (v nasprotju z elastičnimi 
trki), se mora zgoditi sprostitev elektromagnetne energije, na splošno klasificirane kot foton oz. 
svetloba. Razlog, da je elektromagnetizem iz sinusoidnega zakona, je, da vsak par iz sile trčenja 
območij sam vibrira sinusoidno glede na vibracijsko energijsko stanje atoma ali molekule. 
Oddajajoča magnetna energija je oblikovana s periodičnimi vibracijami atomov ali molekul. 
Frekvenca elektromagnetizma, ki je rezultat trka sil območij, ni le funkcija stanja vibracijske 
energije atomov ali molekul, temveč tudi hitrost trkov. Svetloba, ki je ustvarjena s trki atomov, 
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kjer so energetska stanja atomov ali molekul (skupaj z njihovo hitrostjo) prenizka, da bi 
ustvarila vidno svetlobo, bodo ustvarila infra rdečo svetlobo in pri še nižjih energetskih stanjih, 
radijsko frekvenco. Svetloba, ustvarjena s trki atomov, kjer so energetska stanja zelo visoka, bo 
ustvarila elektromagnetizem rentgenskih in gama žarkov. Kar potrebujemo za ustvarjanje 
astralne strukture Cveta življenja je svetloba, ustvarjena iz naših misli. Vsaka od sfer mora biti 
napolnjena s pravilno barvo Svetlobe, ki ustreza barvam vidnega spektra. Rezultat več trkov 
med atomi ali molekulami je sferično razmnoževanje elektromagnetizma. Razlog za sferičnost 
je podoben zvočnemu, kjer ima vsako trčenje razpršilen učinek (difrakcijo) na bližnjih atomih 
ali molekulah. V primeru elektromagnetizma, so nekateri trki reakcije na glavno smer potiska, 
kar povzroča, da elektromagnetizem potuje v nasprotni smeri. Če povzamem, sferični 
elektromagnetizem je rezultat razpršilnih in reaktivnih… (nadaljevanje Slika 10) 
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Slika 8 
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Slika 9 

(Sveti zvok »OM«) 
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Slika 10 

Nadaljevanje Slika 10: učinkov trkov atomov. S tem ko ustvarimo 19 sfer astralnih struktur 
Cveta življenja znotraj naše aure, bomo ustvarili zelo visoko število atomskih trčenj. Cvet 
življenja je eden od najmočnejših astralnih struktur in ga lahko najdemo na mnogih 
starodavnih templjih, ki so stari tisoče let. 

GEOMETRIJA V TELESU 

Opazujmo povezavo med sveto svekvenco in sveto geometrijo. Začnimo z našo kreacijo, oz. če 
smo bolj natančni - začnimo z vzorcem kako so ustvarjena naša biološka telesa. Ta vzorec 
kreacije nam bo točno pokazal, kako obstaja globoka in neločena povezava med sveto 
sekvenco in sveto geometrijo. Na začetku tvojega življenja v trebuhu, si bil nič drugega kot 
geometrijske oblike. Pravzaprav, vse oblike življenja – drevesa, rastline, psi, mačke, vse – imajo 
iste geometrijske in strukturne vzorce, ki tečejo skozi njih in ki so tekli skozi tebe, ko si bil 
mikroskopsko velik.  Njihovo življenje in strukturna podpora je odvisna od oblik. Pravzaprav so 
vse življenjske oblike ti geometrijski vzorci, kar pa ni vidno s prostim očesom. Ti geometrijski 
odnosi so pomembni, da lahko razumemo te elektromagnetne strukturne vzorce okoli našega 
telesa in da jih začnemo ponovno ustvarjati. Vsaka znana življenjska oblika se prične kot sfera. 
Je najbolj ženska oblika, ki obstaja, tako je popolnoma smiselno, da je ženska izbrala to obliko 
za oblikovanje jajčeca. Jajčece je sfera. Še en primer okroglega jajčeca je znotraj kokošjega 
jajca. Ko odstranite rumenjak iz trdo kuhanega jajca, lahko vidite…  
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Slika 11 

Nadaljevanje Slika 11: kako je popolno okrogel. Vsi se začnemo kot sfera. Jajčece ima okoli 
membrano, ki se imenuje zona pellucida. Znotraj membrane je tekočina, in znotraj te, kot pri 
kokošjem jajcu, je še ena popolno okrogla sfera imenovana  ženski pronucleus, ki vsebuje 22 + I 
kromosom – polovica kromosomov, ki so potrebni za nastanek človeškega telesa. Znotraj zone 
pellucide sta dva polarna telesa. 

Sedaj je znano, da mora biti jajčece popolnoma nasičeno s tisočimi spermiji, če ne spočetje 
sploh ni mogoče. Iz teh tisočih, jih mora 10, 11 ali 12 priti skupaj v nek vzorec na površini – 
vzorec, ki ga še vedno skušajo razvozlati – kar omogoča enajstemu, dvanajstemu ali 
trinajstemu spermiju, da vstopi v jajčece. En spermij ne more priti skozi membrano brez ostalih 
10 ali 12. Ni mogoče, razen ko ga človek umetno oplodi. 

Majhni spermij pride skozi zono pellucido s pomočjo ostalih spermijev in nato prične plavati 
proti ženskemu pronucleusu. Prva stvar, ki se zgodi je, da se pretrga spermijev rep in izgine. 
Nato se majhna glava spermija razširi in postane popolna sfera, ki je moški pronucleus. Postane 
natančno enake velikosti kot ženski pronucleus in vsebuje drugo polovico potrebnih informacij. 

Nato gresta eden skozi drugega in oblikujeta geometrijski odnos, ki se imenuje vesica piscis. Ni 
mogoče, da bi dve sferi prešle ena skozi drugo in popolno sovpadali ne da bi oblikovali vesica 
piscis. To pomeni, da so točno v tem trenutku, dobesedno vse informacije o Realnosti in 
Svetlobi vsebovane v tej geometriji. To se ne bi moglo zgoditi, če dva pronucleusa ne bi bila iste 
velikosti. Znanost omogoča določen faktor, zaradi katerega bo spermij vstopil v žensko. Ona 
izbere tistega, ki mu dovoli vstopiti. Tako kot ima vsak drugačno projekcijsko dolžino v prostoru 
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ali v Praznini, ima vsak mali spermij prav tako okoli sebe drugačno sfero različne velikosti. Ona 
mu ne bo pustila vstopiti, če ne bo njegova velikost identična njeni. 

PRVA ČLOVEŠKA CELICA 

Ko dva pronucleusa ustvarita vesica piscis, moški pronucleus nadaljuje s prežemanjem 
ženskega pronucleusa dokler ne postaneta eno. V tem trenutku se imenuje človeška zigota, 
prva celica človeškega telesa. Torej začeli ste kot sfera preden ste ustvarili vaše znano človeško 
telo. Pravzaprav, bili ste sfera znotraj sfere. Človeška zigota prvih devet celičnih delitev ne bo 
spremenila oblike. Je določena, kot je velikost zunanje membrane. Človeška zigota je približno 
200krat večja kot povprečna celica v človeškem telesu, tako velika, da jo lahko vidite s prostim 
očesom. Ko se deli na dva dela, je vsaka od dveh celic velika polovico izvorne velikosti in ko se 
ti dve celici delita na štiri, je vsaka celica velika četrtino izvorne velikosti. 

Celice se na ta način delijo naprej, postajajo vse manjše, dokler se niso delile še osemkrat in 
število 512. V tej točki je povprečna velikost celice človeškega telesa dosežena. Mitoza se 
nadaljuje in deljene celice se razširijo čez meje izvorne zone pellucide. Prvo gre rast vase in 
nato naprej od sebe, Ko gre prva rast navznoter, je tako, kot da bi skušalo ugotoviti, kako se to 
naredi. Ko to ugotovi, gre… (nadaljevanje pod sliko 12) 

 

Slika 12 

Nadaljevanje Slika 12: …navzven, naprej od sebe. Vse življenje uporablja ta proces. Naslednja 
stvar, ki se zgodi pri procesu zasnove, je to, da tisti mali polarni deli skušajo potovati skozi zono 
pelucido. Eden gre dol in postane severni pol in drugi postane južni pol.  
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Nato se od nikod pojavi cev, ki poteka skozi center celice. Nato se kromosomi razdelijo na pol, 
polovica se razvrsti na eni strani cevi in druga polovica na drugi strani. To je znana slika v 
človeških energetskih poljih – je zelo podobno kot energetika odraslega človeškega bitja. Ljudje 
imajo podobno sfero energije okoli sebe. Vi imate severni in južni pol in imate cev, ki poteka 
navzdol, direktno skozi vaše telo. Polovica vas je na eni strani te cevi, in polovica na drugi. Ko 
so se kromosomi razvrstili na obeh straneh cevi, se oblikujejo v dve celici; ena z vsake strani 
cevi in vsaka celica vsebuje 44 + 2 kromosoma. Znanstveniki so se za fotografije ponavadi 
zanašali na elektronske mikroskope. Sedaj imajo laserske mikroskope, ki lahko posnamejo 
filme, tako lahko opazujejo te stvari, ko se zgodijo. Zelo hitro pridobivajo informacije. 

PRVE ŠTIRI CELICE 

Naslednji korak je, da se celice ponovno delijo, preidejo iz dveh v štiri – v binarno sekvenco 1, 
2, 4, 6, 16, itd. Večina učbenikov prikazuje oblikovanje prvih štirih celic v kvadrat, vendar se to 
v bistvu ne zgodi tako. V bistvu oblikujejo tetrahedron – enega od Platoničnih površin – in vrh 
prvega tetrahedrona je usmerjen ali v južni ali severni pol, kar verjetno določi spol. Nato se 
celice razdelijo v osem; oblikujejo en tetrahedron, obrnjen navzgor in en tetrahedron obrnjen 
navzdol, tako dobite zvezdni tetrahedron. To se imenuje Jajce Življenja. Vsako znano življenje 
na Zemlji mora iti skozi stopnjo Jajca Življenja. Znanost je prepoznala, da je prav ta stopnja 
razvoja drugačna od katere koli druge, in ima mnogo unikatnih kvalitet, ki se ne pojavijo v 
nobenem drugem trenutku v razvoju. Najbolj pomembna kvaliteta teh izvornih osmih celic je, 
da izgledajo identične – nič drugačnega ne izstopa pri njih. Raziskovalci so se trudili poiskati 
razlike, vendar jim ni uspelo. Znanstveniki so ugotovili, da lahko delijo jajce življenja v dva v 
tem trenutku, skozi sredino cevi, s štirimi celicami na enem delu in štirimi na drugem in 
rezultat je kracija dveh identičnih ljudi – ali ptic ali psov ali delfinov, itd. Kar je znano iz javnosti, 
so šli celo tako daleč, da so jih še enkrat delili in ustvarili štiri identične oblike življenja. 

IZVORNIH OSEM CELIC 

Teh izvornih osem celic je bližje temu, kar v resnici ste, kot pa vaše fizično telo, bližje vaši 
resnični naravi. Dobite čisto novo telo vsakih sedem let; vsaka celica v vašem telesu v sedmih 
letih umre in nadomesti jo nova, razen izvornih osem. 
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Slika 13 

Nadaljevanje Slika 13: Te ostanejo žive od trenutka, ko ste spočeti, do trenutka vaše smrti, ko 
zapustite telo. Vse ostale gredo skozi svoje življenjske cikle, vendar ne teh osem. Te celice so 
osrediščene v natančnem geometrijskem centru vašega telesa, ki je rahlo nad presredkom 
(perineum). Tam se nahaja majhen košček kože, in čeprav tam ni fizične odprtine, je pa 
energetska odprtina.  

Tukaj teče centralna cev skozi vaše telo in prihaja ven na vrhu, skozi kronsko čakro na vrhu 
vaše glave. Če pogledate novorojenega otroka v prvih nekaj tednih, boste lahko videli, da vrh 
njegove glave utripa. Če bi pogledali na dno otroka, pri presredku, bi videli enako utripanje. To 
je zaradi tega, ker dojenček pravilno diha. Oba konca utripata zaradi energije, ki teče iz dveh 
polov – prihaja iz vrha navzdol in iz dna navzgor – vmes se srečata. It lokacije izvornih osmih 
celic je enaka razdalja do vrha vaše glave, kot je do dna vaših stopal. In celice so postavljenje 
prav tako, kot so bile, ko so prvič začele obstajati – v vzorcu Jajca Življenja – sever gor, jug dol. 

VOTLA SFERA TORUSA (V KROG ZAKLJUČENA CEV) 

Po delitvi osmih celic, se deli v 16 celic, ko oblikuje še eno kocko oz. zvezdni tetrahedron na 
koncu. To je zadnjič, ko bo simetričen. Ko se razdeli v 32, jih je 16 na sredini in 16 izven. Če 
vzamete 16 zunanjih in skušate zapolniti prazne prostore, da bi ohranili simetričnost, boste 
videli, da ni mogoče. 
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Slika 14 

Nadaljevanje Slika 14: Ostaneta vam dva odprta prostora ne glede na to, kako to storite. 
Potrebuje 18 celic, da je simetričen. Pri naslednji delitvi, se pojavi še 32 celic, vendar postane 
še huje. Simetrije ni več. Tako je bilo namenjeno.  Pričenja nastajatinekakšna okrogla cev, ki pa 
ima zavest. Nato se raztegne in notranjost se začne obračati navzven, in postaja votla žoga. Ko 
pride to te stopnje, postane popolna votla sfera, ki nato postane sferična v krog zaključena cev 
(torus). Vsaka znana življenjska oblika gre skozi to stopnjo torusa. Ta formacija v obliki torusa 
se imenuje morula. 

Po tem, se širitev nadaljuje naprej od zone pelucide in celice se pričnejo razlikovati. Votel 
prostor znotraj torusa postanejo pljuča, severni pol posatejo usta, južni pol postane anus in vsi 
notranji organi znotraj cevi, ki teče skozi sredino. Če gre za žabo, začne dobivati majhne nogice 
ali če gre za konja, zraste majhen rep. Pri muhi se razvijejo majhna krila, in človek začne 
izgledati kot človek. Vendar pred tem razlikovanjem vsi izgledajo kot torus. Če povzamem, 
začnemo kot sfera, jajčeca, ki se nato premaknejo v tetrahedron pri štirih celicah, nato na dva 
prepletena tetrahedrona (zvezdni tetrahedron oz. kocka) pri osmih celicah. Iz dveh kock pri 
16tih celicah se vrnemo nazaj v sfero, z začetkom pri 32tih celicah, in iz sfere postanemo torus 
s 512 celicami. Planet Zemlja s svojim magnetnim poljem je prav tako torus. 

Torus se oblikuje ko vzorec Geneze zasukate okoli njegovega osrednjega vrha, s tem ustvarite 
obliko, ki izgleda kot krof, vendar z luknjo na sredini, ki je neskončna majhna. Torus je kot 
notranja cev; lahko se upogiba v sebe, obrne se navznoter ali navzven. Nobena druga oblika v 
obstoju ne more narediti kaj takega ali kaj podobnega. Torus je prva oblika, ki pride iz 
zaključenega vzorca Geneze in je absolutno unikatna med vsemi oblikami obstoja. Kot že 
povedano, ima magnetno polje Zemlje obliko torusa. Obstaja 7 regij na tej obliki, ki so 
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kolektivno imenovane sedem-barvni zemljevid. Teh sedem regij bo popolnoma pasalo v cev 
torusa, nič ne ostane. Obstaja 10 na 14 potenco celic človeškega telesa. V provprečni celici je 
46 kromosomov. Kot povedano, živimo v času, ko človeštvo izkuša velik preobrat v zavesti. Bolj 
pričenjamo razumevati, bolj ugotavljamo, kako majhni smo mi in kako veliko je vesolje. In 
koliko se še imamo za naučiti. Oz. bolje rečeno, ponovno naučiti… 

Astralni sprehajalec 2010 
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DODATEK A 

Leta 2007 je televizijska mreža History Channel izdala serijo dokumentarnih oddaj, ki 
prikazujejo nekaj neverjetnega. Ekstremno širitev našega sonca in da imajo najboljši 
znanstveniki NASE razburljive napovedi glede solarnega vrhunca leta 2012. Seveda morajo na 
koncu vsake oddaje pojasniti, da ni razloga za paniko ali zaskrbljenost, saj se bo ta dogodek 
zgodil čez miljarde let. 

 

 

 

 

Naslov te dokumentarne serije je »Vesolje« in pokriva najnovejše raziskave, ki jih izvaja NASA. 
Serija prikazuje računalniško ustvarjeno grafiko astronomskih teles v vesolju in intervjuje z 
znanstveniki, ki raziskujejo področja kozmologije, astronomije in astrofizike. 

Serija se osredotoča na povezavo med supermasivno črno luknjo (Sagittatius A*) in 
preostankom galaksije, še posebno z  našim osončjem. In nazadnje, dokaz da je Sgr A* 
eksplodirala pred 26 000 leti, in da se je pri tem sprostil močan sunek energije. Z drugimi 
besedami, močan sunek energije, ki ga je ustvarila eksplozija črne luknje Sgr A*, je pričel širiti 
od središča, proti robu galaksije. 

Zaradi razdalje je moralo miniti toliko časa, da se je sunek razširil tako daleč in prišel do nas, 
ker je naše osončje na samem robu Mlečne Ceste, 26 000 let od središča. 

Mnogo oddaj omenjene televizijske serije podrobno prikazuje širjenje našega sonca. Da 
javnosti lahko pokažejo kako je takšna širitev sploh mogoča, so znanstveniki NASE morali zelo 
podrobno razložiti kompleksne dinamike naše zvezde, sončeve pege, izbruhe, sončev veter, 
solarni vrhunec (max) in zatišje (min),...in še mnogo drugega, samo da nam lahko povedo česa 
je sonce zmožno, če nekaj spremeni notranjo dinamiko. 

  

Znanstveniki NASE so vztrajno dopovedovali gledalcem da je naša zvezda ogromen vir vročine 
in energije in da je samo en neposreden udarec super izbruha z močjo 100 mikrotesel dovolj, 
da uniči ozonsko plast in ubije vse žive organizme na planetu. Samo EN super izbruh, da ne 
omenjamo širjenja sonca in prehod v fazo rdeče velikanke. 
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DODATEK B 

Naše sonce je zvezda tipa rumena pritlikavka. »Rumena« zaradi barve površja in pritlikavka 
zaradi majhne velikosti za zvezdo. Toda iz druge perspektive je ogromno. V sonce lahko 
spravimo 1000 Zemelj. 

Sonce je supersila našega osončja. Sestavljeno je 
iz Helija in vodika segretega v plazmo, ki gori pri 
miljonih stopinjah celzija. V notranjosti sonca so 
vodikovi atomi pod ogromnim pritiskom stisnjeni 
skupaj in to tvori atome helija. V tem procesu 
zlivanja (fuzije) so ustvarjeni atomi lažji od tistih, s 
katerimi so bili ustvarjeni. Razlika v masi ustvarja 
energijo. Vsako sekundo, se v notranjosti sonca 
600 milijonov ton vodika zlije v 595 milijonov ton 
helija. Pet miljonov ton izgubljene mase se 

pretvori v energijo enakovredni miljardi megatonskih vodikovih bomb, ki eksplodirajo v isti 
sekundi. To se zgodi vsako sekundo v notranjosti sonca. sonce poganja jedrska fuzija. 

Temperatura njegove površine znaša okoli 6000 stopinj celzija in ustvari 380 miljard miljard 
megavatov energije. Nič na Zemlji ni sposobno ustvarjati take količine enerije. Hooverjev jez v 
Nevadi ustvari samo 280 megavatov. Govorimo o 380.000.000.000.000.000.000 megavatih 
energije - v samo eni sekundi. 

Iz najnovejših podatkov lahko razberemo, da je sonce doživelo štiri "reset" točke. Naša zvezda 
je premajhna, da bi končala z eksplozijo. Z drugimi besedami, je premajhna, da bi eksplodirala v 
Supernovo. Zvezde velikosti sonca se obnašajo nenavadno. Bolj vroče postajajo, bolj hladne so 
v notranjosti. 

Ko soncu začne zmanjkovati vodikovega goriva, se bo začelo zelo hitro ohlajati in postopoma se 
bo sesedlo samo vase pod vplivom gravitacije. Energija, ki se bo sprostila ob temu sesutju, bo 
spet začela segrevati jedro na stotine milijonov stopinj. Postalo bo tako vroče, da bo helij začel 
goreti. Zaradi vročine gorenja helija, se bo sonce razširilo v ogromno kroglo plazme imenovano 
rdeča velikanka. Postalo bo tako veliko, da bo vase posrkalo orbiti Merkurja in Venere. To naj bi 
se zgodilo ob naslednjem solarnem vrhuncu leta 2012. 

   

Sonce in Zemlja sta v posebnem razmerju. Mnogo tega temelji na idealni oddaljenosti Zemlje 
od sonca. Če se razdalja zmanjša, bo planet postal prevroč in neprimeren za biološke oblike 
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življenja. Če pa se razdalja poveča, bo planet postal zmrzjen svet. Oddaljenost od sonca ima 
neposreden vpliv na naše podnebje. 

Kot že omenjeno, v tem trenutku sonce kuri vodik v helij, ampak ko pride do faze največjega 
izgorevanja, bo začelo kuriti helij v ogljik. Takrat bodo stvari v soncu postale vroče. V tej fazi se 
bo sonce razširilo in postalo rdeča velikanka. 

Ko sonce postane rdeča velikanka, bo postalo vsaj 30 krat večje. Pogoltnilo bo Merkur in 
Venero. Svetlost se bo povečala vsaj za tisočkrat. To bo tako segrelo Zemljo, da se bo zunanja 
skorja pričela topiti. Ko bo sonce vedno bližje, bo vročina zavrela vodo v oceanih. Samo majhna 
količina vode bo ostala v podzemnih jamah. V primeru varne cone v Avstraliji, območje 
trikotnika omenjeno v moji prezentaciji, podzemna voda iz Velikega artezijskega bazena bo 
pomagala vzdrževati življenje na tistem območju. 

Sonce se bo pričelo širiti počasi. 

Faza širjenja: Vodik v jedru je porabljen in prične se fuzija vodika v lupini, ki obdaja jedro. To 
povzroči da se sonce poveča za okoli 40 odstotkov in sveti dvakrat močneje. V procesu 
pretvorbe v rdečo velikanko bo postalo mnogo hladnejše, a ne za nas. Kljub dejstvu da bo 
postalo hladnejše in da se bo barva spremenila iz rumene v rdečo, bo še vedno neverjetno 
vroče in zmožno upariti vse oceane na Zemlji, ko pride do najbližje točke. Vretje in izparevanja 
bo končano v nekaj minutah. 

Voda je nujna za življenje. Če Zemlja zgubi vso vodo, bo organsko življenje izginilo. 

   

Kot je značilno za rdeče velikanke, bo tudi sonce nihalo v velikosti preden se sesede v belo 
pritlikavko.  

Mainstream znanost pravi, da proces rasti zvezde od začetka do največje velikosti traja miljarde 
let. Ampak dokazi so pokazali da se rumena pritlikavka lahko spremeni v rdečo velikanko, 
sprosti zunanjo plast in nazadnje preide v belo pritlikavko v samo nekaj mesecih. 

Dokazi se nahajajo po vsem vesolju. 

Za primer vzemimo zvezdo Chi Cygni - podobna našemu soncu (toda mnogo večja), ki so jo 
opazovali med fazo prehoda v rdečo velikanko leta 2003. Oddaljena približno 550 svetlobnih 
let, se je Chi Cygni razširila v rdečo velikanko in postala zelo velika. Začela je tudi intenzivno 
pulzirati, biti kot ogromno srce. Nove fotografije površja kažejo to gibanje v neverjetni 
podrobnosti. Chi Cygni je utripnila enkrat na vsakih 408 dni. Najmanjši premer je znašal 482 
miljonov kilometrov. Na površju so se pojavile bleščeče pege in oblaki vroče plazme so mešali 
površje. 
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Ko se razširi se Chi Cygni ohladi in potemni, zraste do premera 772 miljonov kilometrov - dovolj 
velika da objame in skuha asteroidni pas v našem osončju. Obnašanje zvezde je jasno pokazalo 
fazo rdeče velikanke in poda trden dokaz, da zvezda ne potrebuje miljarde let za tako veliko 
rast, ampak samo nekaj mesecev. 

  

Prvotna velikost             Velikost po 6tih mesecih in pol 

Če želite si poglejte dokaz na tej povezavi: 

http://www.youtube.com/watch?v=hhMeumI36BM 

Če povzamemo, Chi Cygni je mnogo večja od našega sonca, ki ima premer samo 1.384.000 
kilometrov, za te doživela taka širjenja in krčenja. Naša zvezda nima goriva niti jedrske energije, 
za takšno obnašanje, toda bo šla v nekajmesečno fazo širjenja. Na vrhuncu bo sonce sprostilo 
svojo zunanjo plast v vesolje. 

Zemlja bo premaknjena iz sedanje orbite. Ko se sonce napihuje, začne izgubljati maso. Maso bo 
izgubilo hitreje, kot jo izgublja v tem trenutku. Logika je preprosta - če izgubi maso, to pomeni 
manj privlačnosti na Zemljo. Planet se bo začel premikati navzven v širšo orbito. 
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To bo nekakšna dirka med naraščajočim soncem (naraščajočo vročino zvezde) in Zemljo, ki se 
premika stran od ognja, ki postaja prevroč. 

Da se življenje lahko razvije kjerkoli, morajo biti prisotni ogljični organizmi, voda je bistvena 
sestavina. Kot že omenjeno, zelo pomembno je da razumete, da je sonce šlo čez ta proces že 
štirikrat. Zato so starodavni Maji imeli obdobje Prvega, Drugega, Tretjega in Čertega sonca. 
Sedaj, glede na njihov koledar dolgega štetja, živimo na skrajnem koncu Petega sonca. 
Dejansko je samo nekaj ljudi resnično razumelo kaj majevski koledar dolgega štetja resnično 
šteje. 

 

Ko bo faza rdeče velikanke dosegla vrhunec in bodo 
vročina in sončne nevihte izbrisale vse v 3D realnosti 
v neposredni bližini, bo iz sonca izbruhnila zunanja 
plast in ponovno raznesla vse potrebne elemente. 
Vodik, kisik, ogljik, fosfor, dušik, itd. Ponovno se 
tvori H2O in življenje, ki je preživelo Dogodek gre 
naprej. Vse se znova začne od začetka. 
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DODATEK C 

Preden nadaljujem, vam želim 
pokazati vsaj eno raso, ki ustvarja 
tako imenovane žitne kroge. 
Verjamem, da vas večina ve, kaj 
je prikazano na zgornjih slikah. Za 
tiste, ki ne veste, bom poskušal 
poenostaviti v nekaj stavkih. 
Vzpostavili smo stik – torej z 
izvenzemeljskimi bitji – to pa je 
eden od njihovih odzivov. Vse se 
je začelo leta 1974, preden je bil 
SETI (The search for 
Extraterrestrial Intelligence) 
sploh oblikovan (1984), vendar 

na začetku projekta Arecibo. V tem času, je bila postaja Arecibo z ameriškega območja 
Portorika nadgrajena, s pomočjo Frank Drake-a in Carla Sagan-a. Najbolj zanimiv eksperiment 
leta 1974 z Arecivo je bil njegov 3 teravatni ozkopasovni prenos »človeške predloge« v smeri 
M13 (Messier 13) globularne zvezdne meglice, ki vsebuje 300,000 zvezd in je v konstalaciji 
Herkules. Potovanje človeške predloge od Areciba bi trajalo 22,800 svetlobnih let, da bi 
doseglo Messier 13. V bistvu pa je trajalo en majhen tega, da so dobili odgovor. 

Človeška predloga, izvorno poslana 1974 leta z Arecibom, je prikazana na levi (slika zgoraj). S 
pomočjo Richarda C. Hoaglanda so bili leta 1971 predlogi dodani vesoljskim plovilom ZDA, 
vendar je bil leta 1974 prenos človeškega predloga poslan s hitrostjo svetlobe in v binarni 
obliki. Prazen prostor v sliki predstavlja binarno 0 in trdni kvadri prestavljajo binarno 1. 

Sporočilo Areciba je med drugim vključevalo binarni ekvivalent števil od 1 do 10, prikazujoč 
»bazo 10«, s čimer je prepoznan naš matematični sistem in smer razumevanja sporočila. 
Spodaj so ta števila razkrila najbolj pogosta atomska števila v življenju, ki smo jih takrat poznali. 
Mi smo posredovali naša atomska števila za Vodik, Ogljik, Dušik, Kisik in Fosfor. Nismo se 
zaustavili, ampak dodali molekularne formule naše DNA (Deoksiribonukleinska kislina). 

Leta 1974 smo poznali približno število nukleotidov v naši DNA in smo posredovali tudi te, prav 
tako pa lahko vidite »dvojno vijačnico« DNA verige. Prav tako smo poslali, kot človeška rasa, 
našo povprešno višino, in grobe proporcionalne predstavitve naših teles. Prav tako  smo 
posredovali podatek o populaciji našega planeta, ki je bila leta 1974 približno 4,29 biljonov 
ljudi. Za izvor prenosa, planeta Zemlje, Arecibo, smo poslali naš sončni sistem, izpostavljajoč 
tretji planet od sonca – Zemlja -  tik pod našimi nogami. Z izvorom je bil prav tako Arecibov 
teleskop, s svojim premerom. 

Pričakovanje, da bo prenos trajal 22,800 svetlobnih ker je morda bilo pretiravanje, ko v 
realnosti lahko doseže življenje mnogo hitreje. V bistvu je prenos sedaj potoval skoraj 27 
svetlobnih let od Zemlje (156 trilionov + milje) – proti M13, in je prešel razdaljo najbljižje 
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zvezde od našega sonca, ki je 4.3 svetlobnih let stran. Da dosežemo Mars traja samo približno 1 
minuto, potujoč s svetlobno hitrostjo – za predstavo, oz. 1.23 sekunde da dosežemo mesec. 

Odogovor je prišel pri teleskopu Chilbolton, Anglija, 13.8.2001 in zvečer, 18. ali 19. avgusta. 
Prenos je bil sprejet v obliki dveh žitnih glifov poleg Chilbolton radijskega teleskopa, ki ga vodi 
britanska vlada v Angliji. 

Izvenzemeljska atomska števila za življenje – atomska številka za silikon (14) je vstavljena v 
svoji pravilni postavitvi na seznamu atomskih številk za življenje, ravno pred fosforjem (15). To 
je indikator inteligence in znanja človeškega periodičnega sistema. 

Izvenzemeljska molekularna DNA struktura – funkcionalnost trojne vijačnice DNA – oni imajo 
bolj razvite biološke gostitelje kot ljudje. Prikazano je atomsko število za silikon. To pomeni, da 
je njihova koža bolj podobna delfinovi, tudi po barvi. 

Izvenzemeljsko območje telesne mreže – izvenzemeljsko telo je enako 3.30 feet oz. 3 feet in 4 
palci, kar je primerjano z 5.78 feet pri človeku oz. 5 feet in 9.5 palcev. Veliko je pomembnih 
sprememb pri vizualni predstavitvi telesa vesoljca. Izvenzemeljsko telo je manjše in glava je 
večja. 

Izvenzemeljske spremembe sončnega sistema – oni živijo pod zemljo in pod vodo na Zemlji, 
ponavadi so nevidni naši zaznavi, predvsem na Marsu in prav tako na Jupitrovih štirih mesecih. 

Populacija izvenzemeljskih bitji leta 2001 – binarno število pretvorjeno v decimalne vrednosti 
je 12.742,213,502 oz. 12,74 biljonov. Iz drugih virov vsaj 1/3 živi na Zemlji, največ na Marsu in 
ostali na bazah na jupitrovih štirim mesecih. Kaj ni smešno iskanje ostalih inteligentnih oblik 
življenja v kozmosu, medtem ko jih imamo na Zemlji in delimo z njimi planet in ostalimi, ki se 
jih začenjamo zavedati? Kakorkoli, samo da veste, v izvornem sporočilu Areciba, ki je bil poslan 
v vesolje 1974 leta, je bila binarna vrednost 4,292,853,750 oz. 4,29 biljonov populacije ljudi 
tistega istega leta. Danes imamo 7 bilijonov človeške populacije. 

Prosim vzamite v obzir, da govorimo o eni inteligentni rasi. To temo bomo podrebneje obdelali 
v predstavitvi. 
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DODATEK D 

Preden lahko sporočila v žitih in kako so povezana z sproščeno energijo in galaktičnega centra 
Mlečne ceste, fazo Rdečega Velikana našega Sonca v 2012, posodobitev naše molekule DNA, 
Starodavne koledarje in še veliko več, vzamemo za samoumevno, moramo videti in brez 
predsodkov razumeti, kaj pravzaprav je ta fenomen. 

Ena od bistvenih karakteristik žitnih krogov je, da so nastali z nekakšno elektromagnetno 
energijo inteligentnega izvora, ki je zmožen to energijo nadzorovati zelo dobro. 

Približno osemdeset prič je poročalo o žitnih krogih, ki so nastali pod 20 sekundami; te priče 
opisujejo prizore žareče oz. svetlo obarvane krogle svetlobe, ki ali nadzirajo žitni krog ali so 
aktivno vpleteni pri njegovi idelavi: v nekaterih primerih so se na polje spustili snopi svetlobe in 
zavrtinčili žito v geometrijsko obliko v manj kot 15tih sekundah. Takšni primeri so pogosto 
opisani s strani kmetov. 

 

Prav tako je bilo veliko pričevanj o specifičnem zvoku, ki se ga sliši, ko nastajajo žitni krogi. Pri 
pravih formacijah stebla niso zlomljena ampak prepognjena, ponavadi kakšen palec od tal in 
blizu prvega vozlišča rastline. V posebnih primerih so stebla prepognjena 6 palcev od vrha 
semenske glave. Takšne lastnosti premagajo argument o potegavščini, saj je za poravnavo žita 
do tal potrebna deska oz. vrtni valjar, posledica tega pa je očitna poškodba na rastlini. 
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Izgleda, kot da so rastline izpostavljene kratkemu in močnemu izbruhu toplote, ki omehča 
steblo, da pade na tla pod kotom 90 stopinj, kjer se ponovno strdijo v svojo novo in zelo trajno 
stanje brez poškodb. Rastlinski biologi so presunjeni nad to lastnostjo in hkrati je to edina 
metoda za prepoznavanje resničnega fenomena. 

   

       Potegavščina – naredil človek        Resnični – pravi fenomen            Beli starofavni  spomeniki konjev  

            Obstaja povezava? 

Raziskave in testi iz laboratorijev predlagajo, da takšen efekt lahko povzroči infrazvok (zvok pod 
20Hz): Visoko-tlačni infrazvok je sposoben zavreti vodo znotraj stebel v eni nanosekundi, 
razširiti vodo in narediti majhne luknjice v rastlininem vozlišču. Nanešen pritisk prav tako 
povzroča da voda pari, in kmetje so povedali, da ko pridejo do novega žitnega kroga, lahko 
vidijo paro, ki se dviga iz oblike. Ta proces ustvarja površino pooglenitev po steblu. 

  

Obstajajo poročila mnogih primerov, kjer je različna električna in mehanična oprema prenehala 
delovati točno takrat, ko so jo odnesli v žitni krog in pričela normalno delovati, ko so jo odnesli 
malo dlje od žitnega kroga. Motorji letal, ki so leteli nad žitnimi krogi naj bi imeli težave z 
delovanjem. Steblo rastlin znotraj žitnega kroga so prepognjeni na način,ki se ga ne da razložiti 
s konvencionalno znanostjo. Žitni krogi so se pojavili v pšenici, oljni repici, ječmenu, rži in 
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lanenih semenih kot tudi v mnogih drugih kultiviranih žitih. Glede na število teh žit bi 
kakršnikoli poskus, da bi zvili steblo, končal s počenim steblom. 

Vse rastline v žitnem krogu imajo stebla  trajno upognjena, pa vendar kljub temu ostajajo žive 
in zdrave. Glede sten žitnih krogov, "ta sila je sposobna zarezati piktograme, ki vsebujejo več 
kot tisoč elementov s kirurško natančnostjo zajemajoč področja do 150.000 kvadratnih metrov  
s tako nezmotljivostjo, da so »zavese« pšenice za eno steblo široke  včasih vse, kar  loči en krog 
od drugega. Perimeter stene je podoben krivulji bobna. Zaradi nasprotne smeri krivljenja 
krožnice, nastane v notranjosti viden vzorec, kateri ima za center lahko en sam pecelj v 
pridelku. "Od tega opisa je popolnoma jasno, da mora sila, ki ustvarja te kroge v žitu, 
vključevati natančno lasersko tehnologijo. 

Dno kroga je sestavljeno iz rastlin, ki so sploščene, vendar popolnoma nepoškodovane. 
Sploščene rastline se lahko vtkane v zapletene spirale in vrtince, kakor tudi v  več plasti gosto 
prepletenih stebel, ki spominjajo na medsebojno povezane vzorce valov. 

   

Vsak poskus dati narazen prepletene rastline, jih bo uničil. Proces sploščenja lahko pokaže 
izredno selektivnost. Različne vrste rastlin lahko ostanejo stoječe med drugače sploščenim 
pridelkom. Selektivnosti se lahko celo nanaša na rastline iste vrste in starosti, ki so ostale 
stoječe sredi sploščenega pridelka. 

Laboratorijska analiza je pokazala,da je bila kristalna struktura sploščenih rastlin dejansko 
spremenjena s strani neke sile. Še bolj pomembno je dejstvo, da se DNK precej razlikuje od 
rastlin, ki niso bile sploščene. Z drugimi besedami, ta sila, ki je sploščila pridelek, je imela 
vibracijsko frekvenco potrebno za modificiranje informacijskega vzorca v DNK. 

     

Laboratorijska analiza je prav tako pokazala, da so bila semena in kalilni proces prizadetih 
rastlin spremenjena.  Čeprav sama rastlina ni bila poškodovana, je ta sila korenito posegla v 
njene naravne regenerativne procese. Predpostavlja se, da tovrstno spremembo lahko prinese 
poseg v informacijske vzorce DNK rastline. V zvezi s samim procesom sploščenja, je 
laboratorijska analiza izvedena s strani biofizika W.C.Levengood pokazala, da je vir energije 
"zavrel vodo v rastlinah in jo spremenil v paro. " 
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Obstajajo mnenja, da je večina pristnih krogov v pridelkih povzročenih zaradi satelitov ali 
HAARP-a, uporabljajoč mikrovalovno energijo, kar je netočno in očitno ne drži. Z leti je nastalo 
veliko gradiva v obliki video posnetkov, ki so predhodne raziskave na področju biologije 
izpopolnile. 

Za vse, ki bi želeli slišati več o raziskavi, kdo dela te zapletene piktogrami po vsem svetu in kaj 
večina od njih pomeni, bom imel posebno predstavitev v Brisbane-u v kratkem. 

Povzeto, veliko dostavljenih geometrij, so ure odštevanja do leta 2012 in razvoj človeške 
zavesti ... 

 

 

Za vse komentarje/vprašanja ali če se zanimate za podrobnejšo predstavitev v power point-u, 
vam je na voljo avtor – Pane »Astralni sprehajalec« Andov. 

email:  psionic.course@gmail.com 

 

 


