
SUNČANA VRATA 
 

Sunčana Vrata dovode pojedinca na put Ljubavi i Mudrosti. Tko u sebi otkrije ta dva 

prekrasna bisera može spoznati tajnu cjelokupnog uređenja Svemira, 

od najmanjih zakonitosti sve do Prasvjetlosti Vječne 

Vatre koja napaja Sav Beskraj. 
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ZVJEZDANA MANDALA 

 

Mandala je zapravo Krug i sve što je okruglo ili krug sa Središnjom Točkom je Mandala. 

Središnja Točka u Mandali emitira prema van SVIJETLOST boje i likove. Što je više ta 

struktura u pravilnom omjeru odnosno ravnoteži, kako gore i dolje, tako lijevo i desno, 

to je Mandala savršenija. Mandalu možemo vidjeti bilo gdje. Može se vidjeti u Svemiru 

kao Galaksije koja kruži oko svojega Središnjega Sunca, ili čak i Beskonačni Svemir, koji 

kruži oko svoje velike JEZGRE, koju čitavu Beskonačnost neprekidno napaja sa 

TOPLINOM i SVIJETLOSĆU. Možemo ju vidjeti u prirodi kao prekrasne cvjetove, kao 

Sunce sa svojim sjajem, također ljudsko oko je Mandala, itd..  

Vrlo lijepe Mandale može biti izraditi ljudska ruka, ako je osoba koja ju crta misaono 

čista i mentalno povezana sa SRČANOM energijom. Tako su Mandale ostvarivali 

tibetanci i drugi srčani ljude na istoku, isto tako jih pronalazimo u krščanstvu i drugim 

religijama.  

U Sloveniji i oko našeg planeta su pojedinci čija srca crtaju prelijepe Mandale, koje 

prema van isijavaju i šire prekrasnu energiju. Mandale na čovjeka i njegovu dušu utječu 

vrlo pozitivan. Ako pogledamo na različitim prekrasnim slikama, one te uvijek na nešto 

podsjete. Asociraju i iz sijećanja ti prizovu uspomene ali događaje. Zaposliju ti um. 

Primjer: gledamo sliku kuće s lijepim travnikom, pticama, kravom, u sunčanom 

vremenu, itd.. Sve nabrojeno nas na nešto podsjeća. Krava na mliječne proizvode, kuća 

ti može probuditi mnogo uspomena ili planova i jednostavno se ne možeš sabrati i više, 

još ti mrtve osjetila. Ptice ne vidiš kako letje, niti čuješ njihov pjev, ne osjećaš miris 

cvijeća na travniku i ne osjećaš toplinu sunca sa slike, itd.. Međutim Mandala te ne 

podsjeća na ništa. Jednostavno vidiš nešto savršeno, lijepo i opuštajuće za oči i um, te 

savršeni RED po čitavoj slici sa nekim ciljem ili početkom u sredini. Oči se odmore, um 

se umiri, u mislima nastane RED, ravnoteža i sklad. Sve to ima utjecaj na vašu buduću 

koncentraciju, odlučivanje, osjećanje i djelovanje. Od svih ostalih slika su možda najviše 

pozitivne one sa visokim Planinama, možda okružene snijegom te izlazećim Suncem. 

Tamo je zapravo najbolja energija koju stvaraju vrlo pozitivni duhovi u više ležečim 

područjima. U Planinama se svakome urede misli, um se isključi, SRCE se ti smije, a ti 

osjećaš radost i sreću. Takvo dobro osjećanje te prati još dugo vemena nakon povratka 

sa Planine. Sa sličnim osjećajima te obogaćuje pogled na Svemir, na noćno nebo, 

Svijetleće Zvijezde ili Sunca, središnje točke oko kojih kruže Planeti, koje inače ne vidimo. 



Takve osjećaje i reakcije ti također mogu dati Mandale, koje su nacrtane u SRČANOJ 

Energiji te postavljene na pravo mjesto.  

Svaka Mandala širi svoju energiju. Neke su ljekovite, druge te energetski jačaju ili ti daju 

moć ljubavi, opraštanja, te postavljaju ponovno u savršeni RED, itd..  

Pogled na Mandalo te ugrije, razbistri i usreći. To je najljepše pozitivno pomagalo, 

ukoliko je obješen u domovima, uredima, gdje je potrebna sabranost, u školama, i vrlo 

dobrodošao bilo bi u bolnicama, ukratko, gdje god može doći u kontakt s mnogo ljudi. 

Na primjer, ako vam pristupi duboko neprijateljski raspoloženi čovjek, on će se pri 

pogledu na Mandalu mijenjati i od vas će otići prijateljski i veseo. Sve to, naravno, ovisi 

o jačini, čistoći i savršenstvu Mandale.  

Svaka Mandala se sastoji iz središnje točke i oko nje se šire likovi u obliku zvijezda, koje 

su kod istočnih majstora sa 8 krakova a i prema van 16 ili čak 64 krakova, itd.. Moguće 

je da su, izrazrađene po drugačijoj strukturi, kao na primjer sa 6, 12, 24 i 48 krakova te 

zajedno sa jezgrom predstavljaju 49 točaka. Primjer: Čovjek ima 7 čakri ili 7 Energetskih 

Centara i svaki u sebi udružuje svojstva ostalih 6. Dakle, ukupni zbroj 7 x 7 = 49 i 

Centralna Točka i 48 točaka ili Krug, koji kruži oko svoje JEZGRE. Svih 7 Centara se 

razlikuje po svojoj namjeni i bojama: 

 

o Prvi Centar, koji  je najniže, je crveni (Ljubav) - je osnovni energije i TOPLINE. To 

je pokretačka Energija za čitavo tijelo.  

 

o Drugi Centar je narančasti (Mudrost). To je SVJETLOST koja dolazi iz prve, poput 

mudrosti koja dolazi iz Ljubavi odnosno SVJETLOST iz TOPLINE, ali ne i obratno. 

Daje ti uvid u ono što je ispravno, a što nije, između dobra i zla, između SVJETLA 

i tame. Pomaže ti također osloboditi tijelo od tjelesne strasti, kao što su na 

primjer fizička ljubavi ili nagon, itd..  

 

o Treći Centar je žuti (Volja) - Pleksus Solaris, gdje zla energija najrađe djeluje s 

ciljem da ti oduzme volju do svega dobrog. Ovdje ti najučinkovitiju zaštitu daje 

Zvjezdani kamena Tektit. 

 

o Četvrti Centar je zeleni (RED) ili SRCE. Zelena i četvrta po redu se može 

promatrati u dugi, koja se sastoji od sedam boja i zelena je u sredini, ili 4 u nizu. 

Broj 7 se sastoji od broja 1 i sa svake strane su 3. Tako iz broja 7 dobijemo 6 

kraku zvijezdu sa točkom u sredini. Gdje ne postoji Središnja Točka koja sve 

uređuje također nema REDA a gdje ne postoji RED je kaos. Isto tako čovijek koji 

sve što radi, misli ili se zaljubi a da tu ne čini preko svoje Središne Točke, koja je 

njegovo SRCE je njegov život  jedna sama laž. Čeka ga mnogo razočaranija i 

neuspjeha.  

 

o Druga polovica ili trokut počinje sa Petim Centroma, koji je plavi (Ozbiljnost). To 

je grlo i usta odnosno govor. Riječju možemo usrečti, liječiti ili raniti. Tek kada se 



nečega ozbiljno primiš će ti uspjeti sve i najbliži će ti se lakše povjeriti ili zamoliti 

za pomoć, ukoliko tvoje usne zrače ozbiljnost, dobrotu, itd.. Izraz usana govori 

vrlo mnogo.  

 

o Šesti Centar je indigo plava (Strpljenje), koji je između obrva. Kod ljudi je od vrlo 

velike važnosti, jer samo uz vrlo mnogo strpljenja možete postići najviše ciljeve, 

kao što je odgoj djece, partnerski odnos i provođenju različitih djela. Kako strpljiv 

mora biti sa nama STVORITELJ, kada tako sretno uništavamo sami sebe, naše 

obitelji i naš Planet. Nazivamo ga također vidovitost ili treće oko.  

 

o Sedmi najviši Centar je ljubičastia (Božja Milosti) i ima toliko veliku vrijednosti 

kao JEDRO odnosno i SRCE. Božje milosrđe je nešto sasvim drugo nego što je 

ljudska samilost. To je mnogo više nego što se može opisati riječima. Ovdje nam 

je najveći uzor, najsavršeniji čovjek koji je ikada došao na našu planetu te je iz 

najveće milosti prema nama, na sebe primio toliko boli, kao krjajnje granice 

ljudske sposobnosti. Tako je pobijedio smrt i poduhovio svoje tijelo za vječnost. 

Pokazao nam je put kojim možemo svi poći da postanemo savršeni i svoje tijelo 

učinimo besmrtnim. 

 

Tako imamo 7 dana u tjednu (srijeda je u sredini), 7 osnovnih tonova itd.. U Mandali 

opet ima veliku važnost 12 mjeseci, 12 nebeskih znakova, 12 apostola, sa Središnjom 

Točkom, što je ISUS. Trenutno se nalazimo u fotonskom pojasu koji je prolaz 12 ciklusa 

u ponovni krug. Ovaj put se zove Zodijak, koji je podijeljen u 12 znakova. U fotoskom 

pojasu se brzina Zvijezda oko Središnjeg Sunca vrlo povećava, što daje osjećaj kako brzo 

vrijeme leti. Jedan od znakova traje nešto više od 2.100 godina, tako da je cijeli put 

Galaksije oko PRACENTRALNEGA SUNCA traje nešto manje od 26.000 godina. Tih 12 

znakova također imaju svoja imena i tako so iz znaka Dobe Riba (vode koja je 

kondenziran zrak) do godine 1990, prešli u dobu Vodenjaka koji ilustrira zrak. Sami 

možete primijetiti kako su se u doba vodenjaka započele događa veće promjenu. 

Mobiteli, kompjutori, bioenergetičari, proroci, sve više i više ljudi traži nešto više, mnogi 

su se počeli posvećivati Duhovnosti, duhovni literaturi, Kristalima, mnogi od njih se 

odriču gruboj hrani poput mesa, itd..  

Ako pogledamo na muškarca i ženu zajedno, koji imaju jedno SRCE dobijemo dvije 6-

krake zvijezde odnosno 12 kraku zvijezdu sa zajedničkom Središnjom Točkom ili 

JEZGROM koja je RED ili jedno SRCE obojice. Zajedničko SRCE je savršena veza ili čista 

ljubav dviju sorodnih duša suprotnog ili istog spola. To također jednako vrijedi za dva 

ili više muškaraca ili žene (naravno bez fizičke ljubavi, samo duhovne). Ako uzmemo dva 

kompletne para srodnih duša, dobijemo 24 kraku zvijezdu sa zajedničkom jezgrom, itd.. 

Broj 24 je također prisutan oko praJedra svega što postoji (u sredini je Svemogući i 

svevidljivi Bog i 24 starješine oko njega). Gdje je čista Božja ljubav i SRČANOST kao 

Središte svih nas, nema granica i prepreka postoji samo maksimalna harmonija i 

beskrajna sreća. STVORITELJ ili OTAC SVE BESKONAČNOSTI, što je JEDRO svega što 



postoji, kaže: "Gdje su dvojica ili trojica (ili više) u mome imenu, sam ja STVORITELJ, koji 

sam Čista Ljubav i SVJETLO Mudrosti, usred vas." Također je dobro znati da je čovjek 

načinjen na sliku Božju te je minijatura velikoga Svemira, koji se sastoji od istih bitnih 

brojeva. Tako su Mandale s ovom strukturom brojeva, najsavršenije i najmoćnije. Više 

li se netko kod crtanja potrudi i radi sa SRCEM (loše misli su samo u glavi) i ljubavlju 

prema svemu živome oko njega, više je Mandala lijepa i jaka. Negativni ljudi Mandale 

ne mogu crtati ili jim u cjelini nikako ne može uspjeti, jer imaju premalo Strpljenja, 

njihove misli su zaokupljene s problemima, s brigama, ljutnjom i slično. Neki idu čak i 

dalje te Mandalu crtaju bez mjernih uređaja (šestara ili ravnala). To zahtijeva puno sati 

crtanja i bojanja, najmanje 50, 100 i može bit još puno više strpljivih sati rada. Vrlo 

korisna i djelotvorna je Mandala na stropu. Kod poznanice sam jednu godinu crtao na 

strop 3 metra veliku Mandalu i njezin život se je radikalno promijenio. Ona je rekla da 

svaki put kad se probudi prvo ugleda Mandalu, što je čini sretnom tijekom čitavog dana 

i sve joj uspijeva. Prve jutarnje misli i pogled utječu na daljnji tijek dana. Odatle stara 

izreka: " Po jutru se dan poznaje" ili "Ustao sam na lijevu nogu." Ona je dobila posao, 

kupila si je svoj prvi auto, upoznala je svojeg prvog ozbiljnog muškarca. Danas imaju 

nekoliko djece i vrlo su sretna obitelj. Posljednji put sam ih vidio tijekom planinarenja, 

kako uživaju na vrhu snježne planine. Dakle ustvarjene Mandale na papiru u 

kombinaciji sa Mandalama iz svemirskih kristala odnosno Zvjezdanih Kamena su 

najbolje pomagalo i SVJETLOSNA energija za podizanje do najviše duhovne preobrazbe 

i SRCE kao tvoj temelj postaje gospodar glave i čitavoga tijela, a ne glava kao što je to 

kod većine (zbog toga smo također tako daleko ušli u globalnu krizu). Zbog toga će ljudi 

sa velikim i čistim SRCEM i velikom mjerom Poniznosti, Blagosti i Jednostavnosti biti oni 

koji će u bliskoj budućnosti voditi narode i cijeli Planet. Tada ćemo svi postati kao jedan, 

kao Jedno Stado i Jedan Pastir odnosno velika Mandala sa zajedničkom Središnjom 

Točkom, JEDROM, koji je sveRED ili SRCE, oko kojeg se sve vrti sve čuva i napaja s 

TOPLINOM i prožima sa Vječnom PRASVJETLOŠĆU.  

Na cijeloj Zemlji, našem voljenom Planetu se već stvara prelijepa Mandala. To će biti 

jedna od najljepših Mandala čitavom Svemiru koju stvaramo mi, ljudska bića, koje vodi 

SRCE koji se trudimo činiti samo dobro, opraštamo, radimo dobro za zlo, blagoslivljamo 

našu LJUBU BRAĆU i SESTRE, koji su se izgubili u materialnom svijetu, u nadutosti što je 

korijen svega zla, iz kojeg proizlazi želja za vlašću, arogancija, zlonamjernost itd.. Uz 

našu ljubav prema bližnjemu i Bogu, JEZGRE, što je jedno veliko SRCE sastavljeno iz 

naših malih SRCA, već se širi neuništiva snažna SVJETLOST koja će probuditi sve 

izgubljene i zajedno ćemo stvoriti, ne Raj, nego na zemlji NEBESA za VJEČNOST. 

 
Onosmil Zlatobor 


