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Uvod

Ova knjiga je nastavak moje posljednje knjige, Svjetlosne Zmije, i
nastavak vodstva kojeg naši domorodački preci dijele sa nama. Ti
preci su živući domorodački narodi koji i dalje prebivaju na Zemlji, i
za koje vjerujem da drže ključeve naše budućnosti.
2011. godine, tijekom diskusije u kojoj sam sudjelovao sa majanskim Itza vijećem starješina u Yucatanu, postalo je vrlo jasno da
oni vjeruju da će se u posljednjih nekoliko minuta prije kraja ovog
ciklusa, 21.12.2012., Maye potpuno otvoriti prema svijetu. Oni više
neće sakrivati tajne koje su čuvali tisućama godina, već će otvoreno
predati svijetu sve što znaju, jer su svjesni da smo svi mi jedno. Ono
što se događa vama, događa se i Mayama.
Maye vjeruju da imaju odgovornost prema svijetu kako bi pružali
vodstvo koje je potrebno čovječanstvu da učini promjenu i počne percipirati Jednu Stvarnost na novi način, iz svog srca. Drugim riječima, oni
nam žele pomoći da napustimo ovaj stari svijet i uđemo u novi svijet, za
kojeg vjeruju da je potpuno potreban u ovom trenutku u povijesti.
Ja ću biti jednako otvoren kada ću govoriti o majanskim informacijama. Moja namjera jest da pomognem svojoj obitelji pri uzašašću – svi smo mi jedna velika obitelj.
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Vjerujem da bismo bez Maya i drugih globalnih plemena koja
su postala dio Maya, danas živjeli u svijetu potpunog kaosa, daleko
goreg nego što ga trenutno proživljavamo. Kroz Maye, doživjet ćete
otkrivanje svijesti koja će, prema majanskom proročanstvu, kulminirati u rođenju nove Zemlje i novog čovječanstva.
Majansko proročanstvo je proročanstvo velike nade i ljepote,
koje započinje 22.12.2012., ali Maye su također i realistični, i priznaju da će stari ciklus i stari način života završiti 21.12.2012. Vremenski period koji je usredotočen na te datume će biti objašnjen
kasnije u knjizi.
Ako želimo shvatiti koja nas budućnost očekuje, moramo se prisjetiti naše prošlosti, jer se sve u Univerzumu kreće kroz cikluse, i
sjećanja, znanje, informacije i mudrost koje su nam potrebne kako bi
uzašli u višu svijest nalaze se u DNK-u naših predaka. Ne možemo
ih zanemarivati i naslijepo juriti u budućnost, jer će rezultat toga biti
katastrofalan. Mi ih trebamo, i oni trebaju nas.
Pruža nam se jedna jedina prilika da se ponovno povežemo sa
našim precima koji i dalje žive na Zemlji, precima poput Maya i drugih globalnih domorodačkih naroda. Ovo se odvija u posljednjim
minutama prije Velike Promjene, ali ako to učinimo otvorenih srca,
mi ćemo pronaći put prema Novom svijetu i sve će biti u redu.

Svjetlosna zmija nastavlja svoj put
Započinjemo sa pričom koju sam dobio od Maya kako bih vam je
prenio. Ona se kreće poput rijeke, mijenjajući smjer, ali uvijek se
kreće prema oceanu, koji za nas predstavlja uzašašće. Ove priče će
ispuniti prazninu između našeg razumijevanja Drevnog i Modernog
svijeta. One će promijeniti naše razumijevanje i interpretaciju Sunca,
Zemlje i Univerzuma od strane modernog svijeta. Ljudski jezik nije
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Maye vas žele obavijestiti da svijet koji poznajete, unutar kojega
živite, nije onakav kakvim ga smatrate. Mi moderni ljudi mislimo da
je svijet čvrst i stvaran, i da ga ništa osim vanjskih događaja ne može
promijeniti. Mi vjerujemo da je on fiksiran i da će trajati vječno, sa ili
bez našeg prisustva. Maye vas žele obavijestiti da ovo nije istina. Svijet su slike koje stvara svijest i koje se mogu promijeniti kroz ceremoniju, uz pomoć svijesti – posebice svijesti koja je izravno povezana sa
ljudskim srcem.
Vi ćete ući u način postojanja kojeg razumije jedino Drevni svijet; moderni svijet ne shvaća ono o čemu ćemo razgovarati, i općenito, nije uopće svjestan njegovog postojanja. Ipak, ovaj način postojanja je upravo ono što je potrebno modernom svijetu u ovom trenutku
u povijesti, ali vi toga vjerojatno niste još svjesni. Čovječanstvo se
nalazi u situaciji leptira, nekoliko trenutaka prije nego što izlazi iz
svoje čahure. Sve što ono poznaje će se promijeniti, i rodit će se potpuno novi svijet.

Drunvalo
Zašto onda bijeli čovjek govori o Mayama? Kako bih vam odgovorio na
to pitanje, moram vam reći nešto o sebi. Probat ću sažeti svoju priču.
Poput mnogih ljudi na Zemlji, u svojim dvadesetima, pitao sam
se zašto sam ovdje na Zemlji, i čemu služi ovaj život. Što je ovaj planet
i njegovo sjajno Sunce? Što se zapravo događa u našim svakodnevnim životima? Imao sam toliko mnogo pitanja.
Te ideje su me toliko obuzele da sam otišao na sveučilište i studirao fiziku i matematiku – ali ne zato što sam htio postati fizičar ili
pronaći kvalitetno zaposlenje. Mislio sam da fizičari i matematičari
zasigurno znaju što su te zvijezde i ti planeti, i studirao sam godinama, dok nisam konačno došao do zaključka da znanstvenici ne
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Sa tim razumijevanjem, vratit ćemo se objašnjavanju onoga što
nam Maye žele reći o tome što ćemo postati. Moramo biti svjesni tog
razumijevanja kada govorimo o mijenjanju ljudske svijesti. Najprije
je vrlo bitno da se prisjetimo što je to ceremonija, jer ćemo unutar
ceremonije ponovno pronaći našu sposobnost za uzašašćem.

Ceremonija
U Drevnom svijetu, ceremonija je imala mnogo značajnije mjesto
nego što to Moderni svijet može shvatiti. Ceremonija je izravna komunikacija i živa veza sa Velikim Duhom, Majkom Zemljom, Nebeskim Ocem, i svim Životom, svugdje. Drevni su vjerovali da su nam
potrebne ceremonije kako bi se pojavile vidljive harmonične promjene na Zemlji. Ceremonija je ono što povezuje naša srca i srce Zemlje
i srce Sunca i srce Univerzuma, sa svime u postojanju.
Kada su ljudi iz Drevnog svijeta ulazili u ceremoniju, oni su ulazili u sveti svijet beskrajnih mogućnosti. Maye su predvidjele da dok
se približavamo godinama između 2012. i 2015., čovječanstvo će doživjeti kaos na veoma dubokoj razini. Ali vi nećete imati razloga za
strah. To nije kraj; to je početak. Da li je to početak novog ciklusa
velike ljepote i nade? To je ono što trebamo otkriti.
Ako se fokusiramo na kraj ciklusa dok gledamo na svijet oko nas,
možemo vidjeti da sve u modernim vremenima, počinje propadati na
globalnim razinama, baš kao što su to Maye davno prije predvidjele.
Uzmimo, na primjer, globalno zagrijavanje i približavanje još
jednom Ledenom dobu (prvo dolazi do zagrijavanja) koje će eliminirati većinu života na Zemlji. Svjetski financijski sustav je na rubu
potpunog kolapsa, sa kojim se borimo diljem svijeta. Bolesti kao što
su HIV/AIDS, H5 i H5N1 virusi, i druge bolesti prijete svjetskim
pandemijama. U ovom trenutku se vodi preko 40 ratova – uz Afga-
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većavaju u Fibonaccijevom nizu, one se približavaju savršenom omjeru Zlatnog reza, što možete vidjeti vlastitim očima na ovom primjeru.
Na ovaj način djeluje život. Kako bi zaobišao činjenicu da ne može
koristiti ove kompleksne iracionalne brojeve, Život je pronašao način da
koristi pojedinačne brojeve poput brojeva 1, 2 i 3. Život koristi te brojeve
ne samo u vašim tijelima, već i u svakom životnom obliku na Zemlji, koji
uključuje stvari koje mi ne smatramo živima, poput kristala.
Zapamtite, govorimo o tome zašto Drevni i Moderni svijet trebaju
jedan drugoga kako bi preživjeli majansko proročanstvo. Objasnit ću
ovo koristeći sliku stolisnika. To je biljka čudnog izgleda, ali ona zapravo raste prema Fibonaccijevom nizu; možete vidjeti kako se on odvija
pred vašim očima. Dok izlazi iz zemlje, prvo raste 1 list, zatim još 1;
zatim rastu 2 lista, zatim 3, zatim 5, zatim 8 listova, zatim 13 listova.
Pitanje za vas glasi: Kako ova biljka zna, nakon što joj je izraslo
5 listova, koliko joj sada treba izrasti listova? Osam je točan odgovor,
ali zašto ne 10 ili 12 ili neki drugi broj? Kako ona to uspijeva?

Močvarni stolisnik
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Precesijsko poravnanje
Na majanskom sunčanom kalendaru, postoje kotači unutar kotača,
koji su svi zajedno sinkronizirani. Svi ti kotači ili ciklusi se naizgled
kreću različitim brzinama, poput starog sata. Jedan od tih kotača je
Precesijsko poravnanje, koje se događa svakih 25 625 godina.
Unutar Precesijskog poravnanja, pronaći ćete pet savršenih majanskih dugih ciklusa, a svaki od njih traje otprilike 5125 godina. Ako
pomnožite 5125 sa 5, dobit ćete 25 625 godina, što je točna dužina
Precesijskog poravnanja.
Postoje četiri vremena kada ti dugi ciklusi nisu poravnati sa Precesijom, ali jednom u svakih 25 625 godina, ova dva ciklusa su savršeno poravnata, i to će se dogoditi 21.12.2012. i 22.12.2012.
Pogledajmo sada vrijeme da bismo vidjeli kako izgleda šira slika,
i kako izgleda Precesijsko poravnanje unutar te šire slike.
PRECESIJSKO PORAVNANJE
5125 godina

5125 godina

5125 godina

5125 godina

Ciklus od 25625 godina

5125 godina

21.12.2012.

Pet dugih ciklusa unutar PP-a

CEREMONIJA U TIKALU
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Koji god da su bili znakovi, očito su se pojavili, budući da smo
zamoljeni da nastavimo sa ceremonijom.
Majanske starješine su nas odvele do zabačenih majanskih hramova za koje nikada nisam čuo. Nikada čak nisam vidio ni sliku tih
hramova, ali kada sam ih vidio, nisam mogao shvatiti zašto svijet ne
zna ništa o njima. Bili su nevjerojatni. Oni su posjedovali duboku
moć koja dolazi iz unutrašnjosti Zemlje. Ali nismo se povezali sa ceremonijama. Don Alejandro je htio da ih samo iskusimo, ili da energija tih hramova iskusi nas.

Egipatska točka stajališta
Želim vam objasniti ovu ceremoniju iz Tikala, ne samo sa majanskog
stajališta, već i sa drevnog egipatskog stajališta. U posljednjih nekoliko dana našeg putovanja, razgovarao sam o ovome sa nekim ljudima
iz naše grupe, i nekoliko njih me zamolilo da vam ovo prenesem.
Moje sudjelovanje u tim ceremonijama proizlazi iz činjenice da
sam došao onkraj zvijezda, iz svijeta bez zvijezda i planeta, kroz Melchizedekovu svijest. Ova svijest je bez oblika, u svom prvobitnom
stanju – ona je jedan od mnogih aspekata Jedne svijesti. Ona je došla
ovdje u ovo određeno vrijeme zbog ogromne transformacije do koje
će uskoro doći u našem Univerzumu. To je ono što rade Melchizedeki. Mi uvijek sudjelujemo kod dimenzionalnih promjena koje su
iznad sposobnosti ljudi koji su uključeni u njih.
Ja sam došao kroz mjesto koje se zove Crab Nebula i koje se nalazi iza srednje zvijezde Orionovog pojasa. Od tamo sam otputovao
na Plejade. Zauzeo sam plejadansko tijelo i živio tamo petnaest zemaljskih godina kako bi se pripremio za dolazak na Zemlju. Od tamo
sam otišao na zvijezdu Sirius, točnije Sirius B (treći planet), i tamo
sam proveo mnogo kraći vremenski period. Zatim sam nakratko bo-
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ja, duboko u oceanu. Moderni znanstvenici su otkrili tu piramidu i
podvodne ceste koje vode do nje i pokušavaju iskoristiti taj dokaz
kako bi dokazali postojanje Atlantide. Ova piramida je izvor većine
današnjeg kaosa koji svijet proživljava.

Polje Mer-Ka-Be

Ova grupa od sedam znanstvenika izgradila je ovu piramidu u
jednu svrhu: da stvore polje Mer-Ka-Be. Mer-Ka-Ba se obično smatra kao ljudsko svjetlosno tijelo, ali plan ovog energetskog polja se
može također koristiti kako bi se napajao svemirski brod ili se može
koristiti u zgradi, poput piramide.
Njihova svrha je bila veoma sebična. Oni su htjeli kontrolirati
kontinent Atlantide i u konačnici, čitavi svijet. Ali prošlo je više od 50
000 godina otkada su pokušali stvoriti polje Mer-Ka-Be, stoga nisu
znali kako to točno učiniti, i izgubili su kontrolu nad tom eksperimentalnom Mer-Ka-Bom.
Ono što se dogodilo bilo je užasno. Mer-Ka-Ba sadrži plan Univerzuma, i ona je otvorila razine između treće i četvrte dimenzije.
Razotkrila je ljudskim bićima razinu svijesti i svjesnosti za koju nisu
bila spremna, i natjerala je bića iz drugih razina postojanja da uđu u
treću dimenziju Zemlje. Ta bića nisu imala izbor, već su morala ući
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To je sintetički način povratka našoj drevnoj razini svijesti. To
nije prirodno, ali ako djeluje, mi ćemo se automatski vratiti prirodnom putu. Zatim će priroda preuzeti i u pravo vrijeme nas prenijeti u
više razine, koje su sadržane u našem DNK.
Dobili smo svoju drugu šansu za život, ali ovaj sintetički put je bio
ovdje davno prije početka naše sadašnje civilizacije. U drevnom Egiptu, ljudi su gradili piramide u pokušaju da uđu u višu svijest. Također
su koristili sve fizičke predmete koje su stavljali na svoja tijela i kralježnice kako bi ih uskladili sa višim razinama svijesti. To je bio sintetički
način. Sve što se odvijalo u posljednjih 13 000 godina bio je sintetički
način, koji nas je doveo do mjesta na kojem se trenutno nalazimo.
Jednom kada postignemo kolektivnu svijest, sve te piramide i sveta
mjesta nam više neće koristiti, i moći ćemo sami nastaviti dalje, bez ičije
pomoći. Postat ćemo slobodni. To je također dio majanskog proročanstva. Dosegnut ćemo sigurnost naše nove svijesti, i naše rođenje u višim
svjetovima će postati stvarnost. Prisjetit ćemo se naše intimne povezanosti sa Velikim duhom, i od tog trenutka, Priroda će preuzeti vodstvo.

Ljudska povijest
Postoji još jedan dio kojeg trebamo objasniti. Govorio sam o trojici
muškaraca: Chequetet Arelich Vomalites, Ra i Araragat. Da pojasnim,
ja nikada nisam susreo Ra-a ili Araragata. Znam da su oni stariji Uzašli
majstori, ali anđeli su htjeli da radim samo sa Chequetetom.
Učio sam intenzivno sa Cheqetetom Arelichom Vomalitesom punih 14 godina i naučio sam mnogo o čovječanstvu i povijesti. Chequetet je bio kralj Atlantide veoma dugo vremena. Prema Smaragdnim
tablicama, koje je prije 2000 godina zapisao Hermes u drevnoj Grčkoj,
Chequetet je bio Uzašli majstor i on je nadišao smrt. Hermes je rekao
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Pronalaženje skrivenih brojeva – Carl Munck
Kako „sakriti“ broj na svetom mjestu? Na primjer, u kamenom
krugu od 49 stupnjeva, 1 minute i 1 sekunde zemljopisne dužine,
možete imati 7 kamenova u krugu, sa kamenom u središtu koji je
savršeni kvadrat: 7 na kvadrat = 49. Stepenasta piramida te zemljopisne dužine može biti savršeni kvadrat u svojoj bazi, sa 7 razina na
svakoj strani.
Ovo se sve čini kao pretjerano objašnjavanje – dok ne shvatite da
većina mjesta posjeduje dužinu ili širinu koju jedino mogu predstaviti veoma dugi brojevi. Na primjer, ako imate širinu od 25 stupnjeva, 7
minuta, 29.62285728 sekundi (sjeverno ili južno od ekvatora), broj sa
kojim radite jest 5,184. Ako shvatite da dodavanjem i/ili množenjem
različitih mjera u piramidi na toj točnoj širini, možete doći do broja
5,184, mogućnost slučajnosti postaje matematički zanemariva. Ako
shvatite da se na isti način može izračunati dužina ove piramide, još
je manje vjerojatno da se to dogodilo sasvim slučajno.
Nadalje, što ako proučite 250 svetih mjesta i otkrijete da je dužina u odnosu na Gizu i točna zemljopisna širina kodirana u svako to
mjesto? Čak i da se radi samo o 10 mjesta, izbacili biste slučajnost iz
igre. Carl Munck je otkrio da vi zaista možete pronaći točnu dužinu
u odnosu na Gizu kao i širinu, kodiranu unutar svakog od 250 svetih
mjesta koja je proučavao!
Dokazujući da se postavljanje svetih mjesta nije moglo odviti
slučajno, Munck je također dokazao da su ljudi koji su ih izgradili
mogli vidjeti naš planet iz svemira! Gotovo je nemoguće za nas, danas, da potvrdimo preciznost izračuna tih drevnih graditelja, bez
upotrebe satelita!
Munck nam daje dokaz da je u drevnim vremenima postojala
naprednija tehnologija nego što to povjesničari pretpostavljaju. Osim
toga, pretpostavlja se da su sveta mjesta – barem ona koja je Munck

Deveto poglavlje

Gubitak pamćenja
kod Atlantiđana
i ruska svemirska
postaja Mir

Nakon što je Atlantida potonula, čovječanstvu je trebalo dosta vremena da se oporavi. Izgubljena su sva osobna sjećanja, osim sjećanja Nakkala i određenih Maya. Prosječna osoba je imala bolest
sličnu gubitku pamćenja, i nije se mogla sjetiti ičega iz svojeg života; većina ljudi je jednostavno poludjela. Oni definitivno nisu mogli graditi piramide sa matematički savršenim kamenjem. Uzašli
majstori su morali pričekati određeno vrijeme tijekom Precesijskog
poravnanja kada su mogli nastaviti. Ovo čekanje je trajalo više od
6400 godina.
Budući da je prosječni Atlantiđanin bio inače vrlo napredna osoba, ali je izgubio čitavo svoje sjećanje, on je degradirao u barbara.
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i rekao je, „Ja sam star čovjek, i ne mogu više tako dobro hodati.
Ne mogu otići u središte otoka, a zaista želim biti u toj ceremoniji.
Osjećam da trebam biti tamo.“ Rekao je, „Možeš ju izvesti ovdje pred
mojom kućom?“
Sada dolazimo do nečega što vam nisam još rekao. Noć prije ovog
sastanka, imao sam san. U njemu, zamišljao sam kako mreža kolektivne svijesti okružuje Zemlju u obliku toroidalnog polja. Ona je ulazila
u Zemlju kao rotirajući vrtlog na Sjevernom i Južnom polu ove mreže.
Ovaj vrtlog je bio širok mnogo kilometara – širi od samog otoka.
Ono što sam shvatio u ovom snu jest da nije bilo bitno gdje
ćemo na otoku izvesti tu ceremoniju, jer je cijev unutar koje moramo biti veća od cijelog otoka. Možemo biti bilo gdje na otoku; nema
nikakve razlike.
San mi je čak pokazao gdje će se ceremonija odviti. To je bilo
veoma određeno mjesto. Nalazili smo se na jednom kraju zaljeva u
obliku potkove. Stajao sam na velikoj pješčanoj plaži pored malog
potočića koji je tekao i spajao se sa oceanom. Na jednoj strani potoka
bio je prirodni zid koji je priječio prijelaz vodi.
Mogao sam to sve vrlo jasno vidjeti. Stoga kada smo sljedeći dan
ja i Ruth išli zajedno vidjeti Papa Matarua, počeo sam joj pričati o
mom snu. U sredini mojeg monologa, Ruth se uspravila i rekla, „Ja
sam imala isti san!“ Ona je nastavila moje prepričavanje sna, točno
onako kako sam ga i ja doživio. Ruth je vidjela isti zaljev, istu plažu
i isti potok koji se prelijeva u ocean. Sve što sam mogao reći bilo je,
„Wow! To je zacijelo mjesto na kojem trebamo izvesti ceremoniju.“
Stoga kada je Papa Mataru rekao da ne može hodati do središta otoka, pogledao sam Ruth i ona je pogledala mene. Kuća Papa
Matarua je bila na plaži, ali ocean je bio sakriven od drveća. Ruth
i ja smo poskočili kao mala djeca i otrčali smo kroz drveća, i kada
smo oboje došli na pijesak, pogledali smo uokolo i zajedno rekli, „
O moj Bože! To je to!“
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Sedona uz mjesec

Nakon što je završena ta druga ceremonija, sve je bilo gotovo.
Beba je rođena, i mreža kolektivne svijesti je živa i diše. Iznad svake
sumnje, nova ljudska svijest će zaživjeti na Zemlji. Čovječanstvo neće
biti svjesno ovoga sljedećih nekoliko godina, ali to je neizbježno.

Pristup Melchizedekove svijesti
Zemljinom uzašašću
Kada mreža svijesti prolazi kroz ovu vrstu sintetičkog iskustva, prije
samog rođenja, sve može biti izgubljeno. Ako dođe do toga, ta rasa
na tom planetu mora početi od samog početka. Kao da se stotine
tisuća godina evolucije nikada nisu dogodile.
Ali ono što Melchizedekova svijest zna jest da kada se rodi
sintetička mreža, i zaista postane živa, i povezana je sa Zemljom i
djeluje ispravno, nikada nije došlo do incidenta, u Čitavom Životu od početka kreacije do sada; tada više ne može doći do gubitka
sjećanja.

