O BISKUJE PLEJADE

P

latnica knjige Mostovi neskon~nosti avtorice Milice Petrovi}, ki
govori o prehodu po smrti v druge dimenzije, ima v sebi del upodobitve kraja onkraj, kamor je pri{la avtori~ina du{a. Avtor slike je njen brat Du{an Petrovi}, ki do‘ivlja podobno kot
sestra in ‘e ve~ let potuje po vesoljskih
svetovih. Svoja videnja ohranja na slikah, tokrat pa se je izpovedal na{emu
beograjskemu sodelavcu Aci Milinkovi}u in objavljamo njegovo izpoved.
Prvi nenavaden stik in zame pravi
{ok se je zgodil januarja 1994. Za~elo se
je s polno~nim prebujanjem. Nenadoma
sem se prebudil in videl, da je soba ble{~e~e razsvetljena, kot da sem na odru.
Nekaj dni kasneje me je spet prebudila
svetloba, toda sedaj sem sredi sobe, nad
tlemi videl lebdeti svetle~i predmet. Po
vsem je spominjal na klasi~no predstavo
o »lete~ih kro‘nikih«. In dejansko je bil
kot predstava, utvara, ker je lebdel tu,
pred mano, brez zvoka, kot hologram,
s premerom tridesetih centimetrov.
Spreminjal je barve in po petih sekundah izginil.
Naslednji~ sem do‘ivel {e bolj ~udno
izku{njo; po svetlobi, ki me je prebudila,
sem pred seboj uzrl dva ~loveka, mo{kega in ‘ensko v svetle~ih srebrnih obla~ilih. Tudi ta prizor je trajal zelo kratek
~as. Ko sem se tega kasneje spominjal,
je vse to v meni vzbujalo za~udenje in
celo strah, ampak tisti hip nisem ~util
nobenega strahu. Veliko mesecev kasneje, ko so moji stiki pre{li v obliko »tretje
vrste«, sem ugotovil, da so te »utvare«
dejansko bili hologrami, ki naj bi me uvedli in ohrabrili za zahtevnej{a sre~anja.

ASTRALNA
PRIVZDIGNJENJA

D
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Enaki dogodki so se ponavljali skoraj
celo leto, vendar so s~asoma postajali
tudi bogatej{i in, za izku{nje povpre~nega Zemljana, vse bolj ~udni. Prvi~ sem
do‘ivel astralna privzdignjenja. To je
stanje, ko se lo~ite od svojega telesa in
se opazujete medtem ko le‘ite in spite,
kot da ste nek povsem drug ~lovek.

NEZEMLJANI

Du{anu Petrovi}u so vesoljci vgradili implantate pri osemnajstih letih

Obiskuje Plejade
»Blizu Avale sem prvi~
videl lete~e diske. Pojavili
so se nenadoma, od
nikoder, in lebdeli 50
metrov stran od mene.«
du{evno zdravje – dokler se nisem odlo~il svojih izku{enj zaupati svoji sestri.
Tedaj sem do‘ivel {e en {ok. Oba sva
bila osupla. Vse, kar se je dogajalo meni,
se je dogajalo tudi njej – in za~elo se je
skoraj ob istem ~asu. Oba pa sva se bala
o tem pripovedovati. Sedaj nama je la‘je, ker se najine izku{nje pogosto dopolnjujejo in prepletajo, pa tudi vse, kar

Foto osebni arhiv

Neko~ sem gledal sebe v nekem prostoru okrogle oblike, s stenami, prekritimi z ne~im, kar je spominjalo na aluminijasto folijo. Le‘al sem na mizi,
podobni operacijski. Poleg mene je bilo
{e neko dekle. Nad nama nekaj ljudi
zelo zdravega, lepega videza in nekoliko bolj blede polti. Neko dekle me je
umirjalo, medtem ko mi je na obraz name{~alo anestezijsko masko. Ko sem se
prebudil, je bilo to edino, kar mi je ostalo v spominu.
Moje ‘ivljenje, moj do tedaj edini
svet, je za~elo do‘ivljati globoke spremembe. Bil sem prepri~an, da se mi dogaja nekaj pomembnega, hkrati pa me
je navdajal dvom in bal sem se za svoje

Du{an Petrovi} s svojimi slikami

do‘ivljava, je podobno, kot da potujeva
v razli~ne dele sveta.

VSADKI V GLAVI

V ozdaju pejza‘a s Plejad je kristalno mesto; zgradbe s piramidastimi strahami so visoke 80,
{iroke pa 40 metrov. Kupole, kakr{na je desno spodaj, pa se uporabljajo za ohranjanje teles
Plejadencev, ki so jih davno zapustili, da bi se reinkarnirali na nekem drugem planetu, kot je
na{, in da se vanje povrnejo, ko izpolnijo karmijsko nalogo. Telesa medtem ra~unalni{ki sistemi
vzdr‘ujejo v stanju hibernacije. (Du{an Petrovi}: Kristalno mesto)

Najina potovanja so seveda samo
astralne narave. Druga~e ni mogo~e stopiti v stik s svetovi drugih, vi{jih vibracijskih ravni. Na Plejadah vstopamo v
svoja kozmi~na telesa in potem se prosto
in brez fizi~nih te‘av gibljemo po planetu ali katerem koli delu ozvezdja.
Vem, da pogosto potujem, ker mi je tako
re~eno, morda tri- ali {tirikrat na mesec,
vendar mi je samo dvakrat do trikrat na
leto omogo~eno, da se tega zavedam. Za
to obstajajo razlogi, ki jih {e ne poznava.
Vse do pred kratkim se nisem zavedal {e neke druge nenavadne stvari.
Med pogovorom z znanim radiestezistom Mihailom Bartom mi je pri{lo na misel, da bi na sebi preveril tudi tiste ‘e
dolgo raz{irjene zgodbe o nekak{nih
vsadkih, kakr{ne vgrajujejo v glave lju-
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ve, ki bi jih lahko pri~akovali na
vsakem koraku, kot da ne obstajajo. Veste, da delujejo, vendar so
nevpadljive ali pa v neki druga~ni
razvojni obliki, na osnovi biosistema, na primer.

di, ki so imeli stike z drugimi civilizacijami. Ko mi je Barta sporo~il, da je na petih mestih v glavi
zaznal nenavadne »stvari«, sem se
vznemiril in malce prestra{il. Nestrpno sem ~akal na naslednji stik,
ko mi je bilo re~eno, da je to res in
da imam implantate vnesene ‘e od
svojega osemnajstega leta. Tega
sicer {e nisem preveril z drugimi
tehnikami za diagnozo. Sploh se
ne spomnim, da bi kdaj v ‘ivljenju
trpel za glavobolom ali imel kake
druge te‘ave z glavo.

BLEDI
IN NEPORA[^ENI

POJAVIJO SE
OD NIKODER

Du{an Petrovi}: Pokrajina s Plejad

Plejadenci pripadajo isti vrsti bitij kot
mi, vendar so njihov videz in funkcije
organizma zaradi druga~nih ‘ivljenjskih
pogojev nekoliko spremenjeni. Drugi
razlog je v evolucijskem razvoju, ki {teje
celih 17.000 let.
To so ljudje nekoliko bolj blede polti
od na{e in povsem nepora{~eni. Vsi so
videti mladi, ker ne poznajo staranja,
gub in drugih nadlog, ki jih nam prinesejo leta. ^e zanemarimo vi{ji umski in
tehnolo{ki razvoj, je vzrok za njihovo
ve~no mladost v vesoljskih pogojih na
dolo~eni mnogo vi{ji vibracijski ravni,
izjemno ugodni za obstoj ‘ivljenja.
Njihove osnovne zadol‘itve so ustvarjanje in razvijanje bolj{ih ‘ivljenjskih
pogojev na drugih, podobnih planetnih
sistemih. Vsakdo posamezno, po svojih
kreativnih sposobnostih, prispeva k
ustvarjanju.

BOGATO
SPOLNO @IVLJENJE
Plejadenci ‘ivijo v zakonskih skupnostih in imajo po navadi dva otroka
tistega spola, ki ga sami izberejo. Spolno
‘ivljenje Plejadencev je neverjetno bogato, kajti telesni stiki med spoloma so
umetnost uma, ne pa telesa, pripeljani
do vrhunskega do‘ivetja. Spolni odnosi
so nehali slu‘iti razmno‘evanju in so
namenjeni doseganju izjemne ~utne bla-
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‘enosti, ki omogo~a regeneracijo duha
in telesa. Reprodukcija poteka laboratorijsko, ‘enske pa so zavarovane pred posledicami nose~nosti in rojevanja nasledstva.
Pri otrocih telepatsko razi{~ejo umske sposobnosti in nadarjenost, da ~im
prej razvijejo tisto najbolj{e, kar nosijo
v sebi. De~ki in deklice v otro{tvu odra{~ajo lo~eno, ko pa dose‘ejo spolno zrelost, to je pri dvanajstih letih, jih odvzamejo star{em in odpeljejo v skupnosti
pod nadzorstvom dr‘ave.
Na Plejadah nih~e ni dol‘an delati
ve~ kot petnajst minut na dan, vendar
vsi prostovoljno delajo deset do dvanajst
ur.

STROGO
VEGETARIJANSKO
Prehranjujejo se strogo vegetarijansko in vedo, da mnogo te‘av z zdravjem
Zemljanov izhaja iz mesne prehrane. Po
obroku ‘ve~ijo nekak{no ‘elatinsko
snov, ki razku‘i ustno votlino in odstranjuje vse bakterije.
@ivali na planetu ‘ive v posebnih
rezervatih in niso agresivne. Obstajajo
iste vrste kot pri nas, pa tudi nekaj novih, razvitih iz starej{ih ‘ivalskih vrst.
Vsa te‘ja in industrijska dela opravljajo roboti in, kar sem najmanj pri~akoval – elektronske in ra~unalni{ke napra-

Najini stiki so nedavno dobili
novo obliko. V minulih dveh, treh
letih so se sre~anja vse pogosteje
dogajala tukaj, na Zemlji, v bli‘ini
mesta, kjer ‘iviva, na dosegu Avale. Ob~util sem mo~no ‘eljo, da bi
{el na enega od teh krajev. In takrat sem prvi~ videl lete~e diske. Pojavili
so se nenadoma, od nikoder, in lebdeli
petdeset metrov stran od mene. Po moji
oceni je sre~anje trajalo kakih pet minut.
Bili so videti kot vliti v srebro, z izjemno gladko povr{ino, ki se je ble{~ala.
To je oblika in vrsta, ki je najbolj podobna plovilom na Meierjevih fotografijah.
Zve~ine so veliki petnajst do dvajset
metrov v premeru, samo enkrat, septembra lani, pa sva s sestro videla plovilo, ki je verjetno imelo v premeru sto
metrov. Po sporo~ilih, ki sem jih dobil
letos na enem od teh krajev, naj bi prvi~
uresni~il popoln stik na tuzemskem,
materialnem planu.
Do‘ivela in videla sva ~udovite stvari, toda edini trdni dokaz o najinih potovanjih so informacije o zgodovini na{ega planeta in ‘ivljenja na Zemlji, do katerih sicer druga~e ne bi mogla priti.
V svojih prvih spominih na Zemljo
sem videl velikanska zelenomodra prostranstva brez sledu o ‘ivih bitjih. Ponekod so se ble{~ale bele kupole in srebrnkasta plovila, ki jih sre~ujem tudi danes.
Videl sem monolite, podobne nenavadni marmorni plo{~i iz Clarkove Odiseje
2001. Bile so manj{e in nekatere plo{~e
so stale pokonci, nekatere pa so le‘ale.
Rekli so mi, da so to energijski generatorji, ki bodo pospe{ili in usmerili evolucijske spremembe v smeri razvoja ~love{kih in drugih ‘ivih bitij.

OBISKUJE P LEJADE

@IVIMO
NA NIZKI STOPNJI
@ivimo na eni od sedmih vesoljskih
ravni. Vsak naslednji svet je vi{ji in
bogatej{i od prej{njega. Na{e ‘ivljenje in
civilizacija sta na najni‘ji, materialni
stopnji. Na{a prihodnost je zapisana v
astralnem na~rtu; na{i predniki so jo poznali kot aka{no kroniko, in mi ne moremo storiti ni~esar, da bi jo spremenili.
Ta pot razvoja je pri koncu in ‘e ~ez
deset tiso~ let nas ~aka prehod na novo,
vi{jo raven zavesti.
V na{i zemeljski izku{nji so obstajali
– in {e danes obstajajo – ljudje, ki so imeli
zavest vi{je stopnje: Jezus, Buda, Mohamed in vrsta drugih, ki niso imeli »javnih« nalog.
Nikola Tesla je prav tako pripadal
ljudem, ki so imeli kontakte. In ~e s tega
vidika berete nekatere Teslove izjave,
boste videli, da se je izra‘al v {ifrah, iz
katerih je mogo~e samo zaslutiti prave
vire njegove velikanske ustvarjalne
energije. Pogosto je govoril, da znanstvena in umetni{ka spoznanja prihajajo
do nas iz iste to~ke v vesolju in da jih
sprejemamo s pomo~jo svetlobe in zvo~nih vibracij.

PLEJADE –
GOSTOSEVCI:
OSEBNA IZKAZNICA
Oddaljenost: 400 svetlobnih let.
Vesoljski sistem: Zvezdna kopica v
ozvezdju Bika z ve~ kot 250 zvezdami.
@ivljenje: Naseljenih je 38 planetov,
ki kro‘ijo okoli 27-ih zvezd, manj{ih ali veliko ve~jih od na{ega Sonca.
Od kod prihajajo: Iz zvezdnega sistema Ubjinze s petimi naseljenimi
planeti. Na{ pri~evalec je v stiku s
prebivalci tretjega planeta po vrsti,
planeta Jonugouze.
Nekaj imen Plejadencev, ki nas obiskujejo: Unjetit, Ptah, Asket, Ra, Semjaze.

OBISKUJEJO NAS GINI
Obstajajo tudi drugi ljudje, kot sva
midva. Ti ne ‘elijo govoriti o tem, vendar vem, da je samo v Beogradu vsaj
dvajset ljudi, ki so prehodili enako pot
spoznavanja. V svetu je morda dvesto
tiso~ ljudi, ki imajo mo‘nosti za kontakt,
vendar so le desetine od njih doslej
vzpostavile tak{en stik. Prav tako vem,
da Plejadenci niso edini, ki z nami vzdr‘ujejo neposredne stike. So del tako imenovane vesoljske unije, ki ji pripadajo
ozvezdje Oriona in zvezdi Sirij, Andromeda in mnogo drugih.
S Sirija nas obiskujejo Gini, vendar ti
niso ~love{ka bitja. O njih je neko~ pisal
Franjo Fridl iz Bjelovarja, avtor tudi
nekaj pomembnih knjig s tega podro~ja.
On je vedel, da so Gini duhovna bitja,
ki so dosegla najvi{jo stopnjo v razvoju
zavesti v nam znanem vesolju. Zanje bi
lahko rekli, da so vladarji in vodje tega
sveta oziroma cele vesoljske federacije.
Domnevajo, da so prav oni bili v ladji,
ki je strmoglavila v Roswellu leta 1947.
Plejadenci so ‘e zelo dolgo del na{ega sveta. Ena od njihovih ladij je name{~ena v bli‘ini na{ega planeta. V vsem
na{em sistemu je pet velikih ladij, ki pripadajo Federaciji – v eni izmed dimenzij, s katerimi za sedaj ne moremo vzpostaviti stika.

DOBIL BOM
NEKE DOKAZE
Ali nam sploh lahko kdo verjame?
Popolnoma se zavedam, da moja zgodba deluje kot povsem izmi{ljena znanstvena fantastika. Po drugi strani pa so me
prosili, naj pripovedujem in prena{am
informacije o tem, kar sem do‘ivel. Zato
sem poiskal pomo~, da bi moja zgodba
delovala bolj prepri~ljivo. Rekli so mi,
da bom kmalu dobil nekaj podobnega
dokazom, s kakr{nimi danes ‘e razpolaga Billy Meier, ~lovek, ki je ‘e mnogo
pred nami bil v stiku s Plejadami. Meierju so pred nekaj leti omogo~ili snemanje
dokumentarnega filma z njegovih sre~anj. Njegov kronski dokaz so kamenje

Knjigo dobite na Misteriji.si ali 051/307 777.

in kristali, za katere nobenemu laboratoriju na svetu ni uspelo ugotoviti izvora.
Imam obljube, da bo zame storil nekaj,
o ~emer je {e prezgodaj govoriti.
Osnovni problem pri tem, da bi jaz
in drugi meni podobni ljudje {irom po
svetu lahko predstavili svoja spoznanja
in izku{nje drugih svetov, niso tisti, ki
nam ne verjamejo, temve~ tisti, ki prena{ajo izmi{ljene, la‘ne zgodbe o ugrabitvah, hudobnih ljudeh v ~rnem, nasilnih
operacijah, masakriranju ‘ivali in tajnem sodelovanju z eno izmed velikih
dr‘av, da bi prevzela nadzor nad vsem
svetom. Vse to so nesmisli, ki utegnejo
imeti tudi kak{ne druge cilje, predvsem
pa kompromitirajo in zamegljujejo mo‘nosti pravih raziskav in spoznavanja s
svetovi zunaj na{ega sveta.
Moje izku{nje so povsem druga~ne.
Plejadenci so ‘e tiso~letja prisotni in
spremljajo razvoj na Zemlji. Bili so ‘e tu,
ko se je ‘ivljenje porajalo, ne sami, temve~ z drugimi civilizacijami iz vesolja,
vendar vselej z dobrim namenom pomagati, da ‘ivljenje ne bi za{lo z glavnega
toka evolucije. Ne glede na to, kar sem
doslej do‘ivel, sem lahko samo vesel in
upam, da sem morda del tega velikega
na~rta.
Aleksandar Milinkovi}
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