
 

               

SIMBOL 11:11 je bil davno ukodiran v naš celični spomin, prej predno smo vstopili v materialno dimenzijo. To 
je bilo nameščeno v nas, odtisnjeno v vsako vlakno in DNK zapis naše biti kot del naših priprav, ki so bile 
izvršene še pred ciklusom naših utelešenj na Zemlji. Simbol 11:11. je od teh davnih časov dremal v nas, 

nameščen kot urin mehanizem skupaj z navodili, ki se bodo odprla ko bo prehod 11:11 popolno aktiviran. Vse 
to je v nas nežno zasanjano čakalo čas svoje vključitve 

 
ODPIRANJE PREHODA 11:11 se je začelo  11.januarja 1992 

 
Tekom naših cikličnih utelešenj na Zemlji smo se skrbno pripravljali, da bomo pripravljeni za  služenje  z vsem 
svojim BITJEM, ko bo za to prišel določen čas - in SEDAJ je ta čas. Poziv Prebujanju neizmerno odzvanja v 
Kozmosu in nas poziva, da se spomnimo in na koncu udejanjimo tisto,  kar v resnici smo v vsej veličastnosti in 
moči. 
 
Končno je prišel čas, ki smo ga dolgo čakali. Resnično, nahajamo se na pragu velike pustolovščine ! Ta velika 
pustolovščina je uresničitev naših Božanskih NALOG na Planetu Zemlja. To je naše napredovanje iz okvira 
dvojnosti v resnično OBVLADOVANJE in SVOBODO. Sedaj prehajamo v čas dovršitve - to je resnični začetek 
naslednje faze našega potovanja DOMOV. 
 
V sebi smo dolgo nosili , vkodirane v celičnem spominu: pra-spomine, znanje ter zapečetena navodila in ukaze , 
ki nam bodo služili v tem času dovršitve. To je bilo v nas vsajeno že zdavnaj prej, še predno smo izkusili 
vstopanje v materijo. Razlog zaradi katerega smo si izbrali utelešenje na Planetu Zemlja je v prvi vrsti 
izpolnitev naših božanskih - evolucijskih nalog !!!  
 
Sama Zemlja se približuje času svojega prehoda iz prostora trodimenzionalnosti in ONA, ki je tako dolgo služila 
našim potrebam, sedaj potrebuje našo pomoč, da bi se rodila v Novi Oktavi ENOSTI. V služenju se kot 
uporabniki Zemlje, VSI PREBUJENI posamezniki človeštva, rojevamo v novi spirali evolucije.  
 
Naša prva naloga je:  
preobraziti se v prebujena večdimenzionalna bitja in na ta način v celoti združiti 
četrto in peto dimenzijo s tretjo. To je notranja združitev Zemlje v vzponu in Neba 
v spustu.  
 
Prehod 11:11 označuje čas, ko bo Planetu Zemlja in vsemu človeštvu dana priložnost stopati po novi spirali 
ZAVESTI. Prehod 11:11 je most proti popolnoma drugačnem spiralnem in energetskem orisu. To je korak onkraj 
poznanega vesolja te dimenzije v novi oris Oktav. To je pot v Neznano, ki nas bo vodila vse bližje Domov. 
Odpiranje Prehoda 11:11 je veliko planetarno aktiviranje na lestvici evolucije, ki še ni bilo nikoli poprej doživeto. 
 
Prehod 11:11 je most med dvema spiralama. Ta most je kanal za naše masovno prebujanje. V stari spirali je 
vgrajen odtisek, ki vsebuje dimenzije od 1-7; to so meje našega poznanega vesolja. To je spirala po kateri smo 
potovali od naših prvih zemeljskih izkustev. 
 
To je najvažnejši evolucijski korak, ki smo ga na Zemlji kdajkoli storili !!! On označuje zaključek spirale po kateri 
smo potovali od začetka Zemlje.  
 
Prav sedaj, ta trenutek se na Zemlji dogaja masovno prebujanje tistih, ki so Zvezdnega porekla. To prebujanje 
je posebnega pomena saj je za prebujenje vseh tistih, ki so Zvezdnega porekla bistveno, da se spomnijo, 
prebudijo in vstanejo v polni moči, ker je od tega odvisno odpiranje prehoda 11:11. To je tisto zaradi česar smo 
prišli - to je trenutek, ki smo ga tako dolgo čakali. Naše priprave za ta trenutek so bile obsežne in tegobno 
samotne. Sedaj smo vstopili v Čas Dovršitve od koder se z druge strani Prehoda nakazuje Sloboda. 
 

Prehod 11:11 se je odprl 11.januarja 1992 in se bo zaprl 31.decembra 2011. 

 
To kar se do sedaj ni razumelo je, da NOVO ne bo nastalo znotraj nivoja stare dimenzije - to 

bo manifestirano na drugi strani Prehoda 11:11, v Oktavi Sedem 


