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OBJAVA solarne glasnice Antara Amaa-Ra 

 

ODPIRANJE PREHODA 11:11 - 11.januar 1992 
 

"Tukaj smo na pragu velike pustolovščine, ki smo jo sami priklicali !" 
 

Tekom naših cikličnih utelešenj na Zemlji smo se skrbno pripravljali, da bomo pripravljeni za  služenje  z 
vsem svojim BITJEM ko bo prišel za to 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.  
 
Mnogi od nas so že dosegli to sveto združenost , a ker klic postaja vse močnejši, se vsak dan prebujajo novi 
posamezniki. Zahtevajmo svoje Božanske pravice in Doto, spominjajoč se, da smo utelešeni Angeli - velika 
zvezdna bitja SVETLOBE, ki niso več vezana in obsedena z omejitvami časa, prostora in materije. Sedaj smo 
pripravljeni na združitev in izžarevanje (emanacijo) ENEGA. Resnično, to je bistvenega pomena, ker velik del 
posla, ki se nahaja pred nami zahteva, da se združimo kot celina . Novi prehodi se ne morejo odpreti in za 
kogarkoli od nas ni mogoče stopiti skoznje kot posamične celice ZAVESTI. Prehodi postanejo stvarnost skozi 
našo Združeno PRISOTNOST, skozi našo osredotočeno namero, skozi našo popolno predanost služenju 
našemu Višjemu oziroma Izvornemu Namenu. 
 
Zato objavljamo, da se bo naslednja velika planetarna aktivnost zgodila 11.januarja 1992 - to je odpiranje 
Prehoda  11:11 
 
To je najvažnejši evolucijski korak, ki smo ga na Zemlji kdajkoli storili !!! On označuje zaključek spirale po 
kateri smo potovali od začetka Zemlje. 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.  
 
Potrebno je polno delovanje VSAKEGA OD VAS, da bi se ta prehod odprl. 
Zato klic prihaja do vas z Višin. Na zemeljskem planu ga je sprejela in ga širi solarna glasnica Antara Amaa-
Ra, ki že dolgo služi človeštvu kot glasnik Zlatih, Solarnih angelov velikega OSREDNJEGA SONCA. Njena 
naloga je prebuditi tiste, ki so prišli iz Zvezd ter olajšati pospešen povratek domov. 
 
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. 
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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 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. V tem odtisku je izražena obsedenost dvojnosti in deljenosti. 
Po tem ko se bomo pomaknili skozi prehod 11:11 se bomo znašli v novi spiralni obliki.  

Odtisek v tej spirali je sestavljen iz oktav 7 - 11; je osvobojen tukaj dimenzionalnih izkušenj in 
vsebuje nove nivoje ZAVESTI. Oktava Sedem bo prebivališče Zemlje. Tu se bo odkrivala in 
manifestirala nova volja Vsevednega - Stvarnika. Tukaj bomo izkusili napovedanih 1000 let MIRu. 
Ena od najpomembnejših značilnosti odtiska nove spirale bo, da bomo resnično vedeti, da smo 
ENO in ne bomo več čutili odvojenosti od Izvora.  
Večina tistih, ki bo odšla do Oktave Sedem, bo ostala tam zato, da bi na novo gradili. Mala skupina 
nas bo nadaljevala dalje proti Oktavi Enajst, kjer bo mogoče sledeče menjanje odtiska , ki vodi 
Onkraj Onkraja. Da bi se osvobodili naše dosedanje spirale, se moramo povzdigniti v našo 
prirojeno ENOST; to nas bo osvobodilo in se bomo lahko pomaknili skozi Prehod 11:11 v Oktavo 
Sedem, kjer se bomo povezali z Velikim Središčnim Sončevim Prostorom. 
 
Da bi se Prehod 11:11 odprl je potrebna kritična masa najmanj 144.000 prebujenih Zvezdnega porekla 
združenih v zavestni ENOSTI širom sveta na dan 11.januarja 1992. To aktiviranje bo osredotočeno na 
območju Velikih Piramid v Gizi, Egipt. 
 
Prehod 11:11 se enkrat odpira in enkrat zapira. Samo eden lahko pride skozi - ta eden je naša Združena 

Prisotnost kot mnogi v ENEM. Prehod 11:11 se bo odprl 11.januarja 1992 in se bo zaprl 
31.decembra 2011. Vkolikor se nas najmanj 144.000 ne združi skupaj v fizični ali v duhovni pojavnosti 

širom celega Planeta Zemlja na dan 11.1.1992, se prehod 11:11 sploh ne bo odprl in s tem bomo zamudili to 
Zlato priložnost za naše masovno dvigovanje v  nove prostore ZAVESTI.  
 
To se v sedanjem trenutku lahko opazi kot razpoka med dvema svetovoma. To je pot JAZa ali Ambisa, ki ima 
v sebi možnost povezovanja dveh zelo različnih sfer energije. S tem ko se bomo združevali v ENO, 
sestavljajoč dele Ključa (ker vsaki od nas poseduje del Ključa), ne samo da sestavljamo Ključ, temveč 
delamo Prehod vidljiv. Torej JAZ deluje kot nevidljiva vrata ali prehod v Nevidljivo. Združevanje naših 
posamičnih delov Ključa se bo pričelo po celem svetu v času mladega meseca to je 4.januarja 1992 ob 11. 
uri in 11. minuti in bo dosegel vrhunec 11.januarja 1992. 
 
Pozivamo vas, da se nam pridružite 11.januarja 1992 tako, da bomo uspeli odpreti vrata. V določenem času 
bo začelo tisoče prebujenih delovati usklajeno in obračati Ključ z ogromno spiralo pri Velikih Piramidah kar bo 
odprlo ogromen cilinder - delovanje bo trajalo najmanj 44 ur. Naše usklajeno delovanje bo odprlo Vrata. 
Predlaga se, da se 12. in 13. januar preživijo v tišini in posvečenosti. To so zelo Sveti Dnevi v katerih vam bo 
dana priložnost, da iskusite energije ki izžarevajo iz Nove Oktave. To je stanje milosti in mnogi od vas bodo 
prežeti s pulziranjem frekvenc Svetlobe. A tisi, ki bodo v stanju sprejemljive odprtosti, bodo v stiku z 
Onkrajnim. Tisto Nevidljivo bo postalo vidljivo. Vsi bodo globoko vzneseni s tem trenutkom ter prežeti s to 
izkušnjo. To bo znatno pospešilo proces preobrazbe nujen za naše skupno prosvetlenje.    
 

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. 
 
Kako se lahko pripravite ? - Zelo pomembno je, da stopite v polno veličastvenost svoje 
zvezdne Osebnosti. Lahko pričnete s prečiščevanjem svojega življenja ob nežnem 
odstranjevanju vseh starih navad in misli, ki so zakoreninjene v prepričanju o odvojenosti in 
zanikanju ...  

              solarna glasnica Antara Amaa-Ra 


