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Je čas za ponovno akcijo ! Je čas da vzamemo usodo našega sveta v naše roke ! 
Zato se bomo zbrali v skupine, velike ali male, kot posamezniki, v parih v trenutku ko bosta 
planeta Uran in Pluton ustvarila heliocentrični kvadrat dne 23. novembra 2013. Mnogi, ki se 
bomo zbrali bomo vizualizirali dogodek kot se dogaja ZDAJ in bomo tako ustvarili jasen in 
harmoničen kanal za manifestacijo dokončne osvoboditve Planeta.  
Naša vizualizacija bo podprla plan planetarne osvoboditve tako, da se bo zgodila čim hitreje, 
čim bolj nenasilno in mirno. MI ZMOREMO ! To delovanje se mora razširiti tako, da bomo 
dosegli kritično maso istočasno delujočih oseb. Objavite to povabilo na vaših spletnih straneh 
in blogih, lahko pa uporabite tudi katerikoli drugi medij. 
Trenutek aktivacije portala AION je določen z vrhom kvadranta planetov Uran in Pluton, ki 
opredeljuje časovni okvir 2012-2015. To je najpomembnejši astrološki aspekt v tem času in 
preprosto pomeni : REVOLUCIJO LUČI. 
 
Natančen heliocentrični trenutek (=pozicija planetov iz središčnega pogleda Sonca in ne iz 
Zemlje) kvadranta Uran-Pluton nastopi 23. novembra 2013. V tem trenutku se bo skupaj s 
heliocentričnim kvadrantom Uran-Pluton oblikovala tudi šesterokraka zvezdna mandala okoli 
Sonca med planeti Merkur-Venera-Jupiter-Saturn-Neptun-Pluton. Taka šesterokraka 
konfiguracija planetov okoli Sonca se je oblikovala tudi novembra 2003, ko je Odporniško 
gibanje vdrlo v glavni računalniški program eteričnih implantantov in ponovno 25. avgusta 
2013 - Portal Miru, ko smo kolektivno preprečili vojaško invazijo na Sirijo. 
Aktivacija portala AION je odločilen trenutek v preobratu časa. Zaradi razmerja v mreži, so bile 
sile LUČi pretežno pasivne in so se zgolj odzivale na aktivnosti teme, z aktivacijo portala AION 
bo LUČ prevzela aktivno vlogo z iniciranjem aktivnosti.  
V trenutku aktivacije tega portala se bo iz Centralnega Galaktičnega Sonca sprostil energijski 
impulz skozi Sonce našega osončja in skozi skozi šesterokrako zvezdno mandalo planetov. Ta 
impulz je podoben kot je bil decembra 2012, vendar bo mnogo šibkejši a vseeno lahko s svojo 
harmonično resonanco sproži zamenjavo solarnih magnetnih polov.  
Ta galaktični impulz bo prenešen skozi Aion in Iona, kozmični par duš dvojčic, ki sta odigrala 
pomembno vlogo pri vzpostavitvi Centralne Galaktične civilizacije pred milijonom let. Vloga in 
namen Ione sedaj je širjenje razumevanja in zavesti iz galaktičnega Centra proti manj razvitim 
planetom na zunanji spirali Mlečne ceste.  
V galaktični mitologiji je Iona upodobljena s krili kar simbolizira lahkotnost. Namen Aiona je 
nadzor nad obratom kozmičnih ciklov tako, da so le ti v popolni harmoniji s 25.000 letnim 
pulziranjem Galaktičnega Središčnega Sonca. On bo bdel nad aktivacijo portala AION na 
Planetu Zemlja, kar bo povzročilo obrat kozmičnih dob. 
Prvič v naši zgodovini se bo zgodila neposredna povezava med planom matrialne ravni (3. 
dimenzija) in kozmično atmičnim (duševnim) planom (11. dimenzija) na Planetu Zemlja. Ta 
aktivacija bo istočasno sprožilec Nove Renesanse, zato bo glavna aktivacijska točka v 
Firencah, Italija.  
Če se ne morete pridružiti v Firencah, nič zato - delujete lahko samostojno, v parih, skupinah 
in kjerkoli se nahajate. Vsi bomo naredili to aktivacijo istočasno v trenutku aktivacije portala 
AION, 23. novembra 2013  
* ob 22:11 uri po srednjeevropskem času (Slovenija) 
* ob 21:11 uri v Londonu 
* ob 16:11 uri v New Yorku 
* ob 15:11 uri v Chicagu 
* ob 14:11 uri v Phoenixu 
* ob 13:11 uri v Los Angelesu 
 
NAVODILO 
1. sprostite vaše telo in um tako, da se osredotočite na vaše dihanje 
2. povežite se s seboj - JAZ SEM in vašimi duhovnimi vodniki 
3. vizualizirajte (predstavljajte si) silovit preboj energijskega stebra Svetlobe in ga povežite s 
planetarno osvoboditvijo TUKAJ in SEDAJ 


