
 
 

GALAKTIČNI ČLOVEK  

 
 

Človek v zavedanju Polja in delovanju v vse-povezanosti je GALAKTIČNI ČLOVEK 
Kot POLJE pojmujemo polje NIČTE TOČKE, podatomsko polje neskončno velike 
kvantne energije v tako imenovanem praznem prostoru - vakuumu. POLJE naj 
bi bilo ‘morje’ mikroskopskih vibracij v prostoru med stvarmi. Osnova našega 
vesolja je tako valujoče morje energije – velikansko kvantno polje - če 
seštejemo vsa gibanja vseh delcev vseh različic v vesolju, dobimo neskončni 

neizčrpni vir energije. V kontekstu pojmovanja religije si POLJE razlagamo z 
življenjsko silo, ki preveva celotno vesolje – različne religije jo imenujejo 
kolektivna/univerzalna zavest/sveti duh/či/prana. 
 
POLJE povezuje vse z vsem v neskončni nevidni mreži. Materija je samo iluzija, 
skupek podatomskih delcev, ki se neprestano gibljejo in ki jih drži v svojih 
krempljih morje energije. Elektron, ki kroži okrog jedra, dobiva energijo iz 
POLJA, zato se atom tudi ne ‘sesuje’. POLJE ničte točke je vzrok za stabilnost vse 
materije. Če prekinemo tok energije ničte točke, se zruši celotna atomska 
struktura. Še več, vsa materija je med seboj povezana s kvantnimi valovi, ki se 
razširjajo v prostoru in času.  
 
In še tako majhen delec materije na enem koncu vesolja je preko kvantnega 

polja povezan z vsemi ostalimi delci. Kvantni delec ima to sposobnost, da na 
poljubno razdaljo hipoma vpliva na drug kvantni delec, brez izmenjave kakršne 
koli sile ali energije- torej samo informacija. Kvantni delci, ki so enkrat že bili v 
stiku, ohranjajo nekakšno povezanost tudi po razdružitvi, dejavnost enega 
vpliva na drugega ne glede na medsebojno razdaljo.  
 
Zato je svet na svoji subatomski ravni nedeljiva kompleksna mreža 

medsebojno odvisnih razmerij. Vse na tem svetu, ne glede na velikost ali težo, 
je sestavljeno iz kvantnih delcev (kvantni delec je tudi elektron, električni 
naboj), ki so v interakciji s POLJEM. Vsaka molekula ima svojo lastno frekvenco, 
ki se uporablja za komunikacijo. Če to frekvenco shranimo in jo kasneje 
zaigramo drugi molekuli, lahko s tem sprožimo točno določen biološki proces. 
 
 
 
 


