
SONČNA VRATA 

Sončna Vrata pripeljejo posameznika na pot Ljubezni in Modrosti. Kdor v sebi odkrije ta 

Dva čudovita bisera lahko spozna skrivnost celotnega Vesoljnega reda, od 

najmanjših zakonitosti, pa vse do Prasvetlobe Večnega Ognja, 

kateri napaja vso Neskončnost. 
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JEZUSOV PONOVNI PRIHOD 
»Nebeške Sile se bodo tresle« 

 

JEZUS: "Moji Otroci! Pisano je: In Nebeške Sile se bodo tresle. Zaradi tega mnogi ljudje verjamejo, da 

bodo Zvezde padale z neba; vendar se to ne bo zgodilo, ker ima to popolnoma drugačen pomen. 

Duše iz mnogih Planetov in Sončnih sistemov so sedaj utelešene (inkarnirane) na zemlji. Mnoge izmed 

teh Duš so se potopile v najgostejši materializem, ter popolnoma izgubile vero v največje Osebnostno 

Božanstvo, medtem ko so dejansko prišle sem, da bi našle ravno to Božanstvo. Njihovi sorodniki, celo 

vsi prebivalci teh svetov brez prestanka molijo za tiste, ki so odšli, da bi našli "VELIKEGA DUHA" kot 

"DOBREGA NEŽNO-LJUBEČEGA OČETA", in bi prenesli nazaj novice o NJEM. Vendar, kaj bo takšna Duša 

rekla, ko se bo vrnila? Mnogi se po njihovi fizični smrti sploh ne vrnejo, ker postanejo preveč tesno 

navezani na materializem. Ta bitja bodo, z MOJO MILOSTJO, šla na mesto, kjer bodo postopoma 

Očiščena in Osvobojena. 

Sedaj naj tisti, ki so prišli od Zgoraj, najdejo pot k MENI in naj jo tudi pokažejo tistim, ki prihajajo od 

spodaj. Toda velikokrat so tisti, ki so prišli od zgoraj ti, ki prinašajo vso zablodo in nesrečo tej zemlji. 

Sedaj je napočil čas, ko bom JAZ omogočil vpogled na zemljo prebivalcem večjih Planetov in Sonc, in jim 

bom opisal stališče tistih, ki so prišli na zemljo, da bi ME našli. Zaradi tega bodo ti zagotovo zelo 

razburjeni, in ta razburjenost bo segala od Venere do Urke (Urka - UR Svetloba; IMA = Energija - se 

nahaja v ozvezdju Leva z glavno Zvezdo Regulus). Na ta način, se bo zgodilo, da "Se bodo Nebeške Sile 

tresle", in bo to mogočen klic iz vseh smeri prebivalcem te zemlje. DUH jih bo vse pobil na tla in Viharji 

bodo razsajali od vzhoda proti zahodu, upogibajoč vse trmaste in močne duhove, in nič se ne bo moglo 

zoperstaviti temu mogočnemu Viharju. Takrat bom JAZ prišel k tistim, ki so Moji, kot njihov SVETI OČE. 

AMEN!" 
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