
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. 
 

Onosmil Zlatobor 
 

LJUDSKA SVJETLOSNA MANDALA 
 

Draga BRAĆO i SESTRE, objasnit ću i ispričati vam posve jednostavno o tom velikom 

SVJETLOSNOM projektu, odnosno procesu koji se već provodi te se brzinom Svjetlosti 

širi diljem našeg planeta. 

Sve je započelo s malim Sunčevim Zvjezdanim kamenjem čija je svrha Osvijetliti SRCE 

zemaljskog Čovjeka. Rasuto među ljudima, ono stvara energetsku Svjetlosnu Mandalu 

te se posljedično, kroz svijest i osvještavanje, prosvjetljuje SRCE pojedinca, koje se 

povezuje s ostalim Svjetlosnim SRCIMA s pomoću vizualizacije Svjetlosne zrake i tako 

stvara Svjetlosnu Mandalu sa zajedničkom središnjom točkom koja predstavlja JEDNO 

SRCE, sastavljeno od naših malih Svjetlosnih SRCA. Pokušaj vizualizirati, odnosno 

zamisliti kako se tvoje SRCE povezuje sa Svjetlosnim zrakama prema svim živim bićima 

našeg i svih drugih planeta i Sunca na kojima postoji Život. U tom trenutku postaješ 

Sunce jer iz unutrašnjosti tvog SRCA proizlazi beskonačno mnogo Svjetlosnih zraka na 

sve strane. Kako ispred tako i straga, lijevo i desno, iznad i ispod. Ova ljudska Sunca 

emitiraju SVJETLOST koja predstavlja OČEVU MILOST MILOSRDNE LJUBAVI, danu 

njegovoj djeci u najtežim trenucima posljednjih dana. Zvjezdano je kamenje samo alat 

koji te osvještava i štiti te ti pomaže da lakše shvatiš te Duhovno napreduješ prema 

svome cilju brzinom većom od brzine Svjetlosti. Tvoji SRCE, Um i cijelo tvoje tijelo su 

osvijetljeni. Osjećaš da si dio jedne velike Svjetlosne strukture, odnosno Svjetlosne 

Ljudske Mandale, koja emitira i sve prožima Vječnim SVJETLOM i TOPLINOM 

MILOSRDNE LJUBAVI. Svatko tko je toga svjestan, to vidi i zamišlja ili vizualizira, uvijek 

je pun Svijetlih misli, pun je mnoštva Svjetlosnih iskri koje nikada ne nestaju niti budu 

uništene jer je svaka misao kao sjeme koje proklija i kasnije urodi plodom. Što više ljudi 

to vizualizira, to više SVJETLOSTI okružuje naš Planet. Time se izrazito potencira mir i 

suživot među svim Narodima i Ljudima, životinjama, biljkama, jednom riječju, na cijeloj 

našoj Majci Zemlji.  

Draga BRAĆO, Ljube SESTRE, a u SRCU dobro zapamtite sljedeće – SVJETLOST koju 

stvaramo dolazi od onog daljnjeg i jedinog Središnjeg Sunca beskonačnosti oko kojega 

sve kruži i sve djeluje prema njegovom sveRedu. Ovo jedino golemo Središnje Sunce 

Grije i pruža SVJETLOST svim ostalim Planetima i Suncima. 

Sunca su zapravo ogledala ili leće putem kojih se Svjetlost odbija na sve strane. To 

Svjetlo, odnosno zrake stvaraju Svjetlosnu mrežu, a kada se više njih istovremeno 



prekrije u jednoj točki, nastaju kometi kao energetska Svjetlosna tijela za hranu Suncu. 

Stoga, Sunčevo Svjetlo koje primamo na našem Planetu ne dolazi od našeg Sunca, nego 

od pra, pra, praSunca koje je JEZGRA svega postojanja ili OTAC cijele beskonačnosti i ne 

postoji drugi Otac osim njega.  

Kako biste lakše razumjeli, na kratko ćemo predstaviti velikog kozmičkog Čovjeka. 

Planeti su kao DESETARI koji zapovijedaju svojim vojnicima, odnosno Lunama. Sunce je 

njihov NAREDNIK. Svim Suncima koje vidimo na nebu zapovijeda KAPETAN ili središnje 

Sunce i taj mega bataljun naziva se Galaksija. Svim Galaksijama, s KAPETANIMA na 

čelu, zapovijeda MAJOR, odnosno veliko praSredišnje Sunce. Postoji mnogo MAJORA ili 

praSredišnjih Sunaca koja zapovijedaju velikim skupinama Galaksija. Potonjima, kojih 

je vrlo mnogo, zapovijeda PUKOVNIK ili pra, praSredišnje Sunce. I njih je vrlo mnogo, a 

zapovijedaju svim MAJORIMA ili praSredišnjim Suncima s njihovim Galaksijama. U 

sredini je GENERAL ili pra, pra, praSredišnje Sunce koje je JEZGRA svega što postoji i sve 

kruži oko njega u potpunom Redu. Ova divovska JEZGRA svega postojećeg uistinu je 

tako vrlo, vrlo velika, toliko da, ako bismo cijelu vojsku svih Planeta i svih nabrojanih 

Sunca stavili zajedno u jednu veliku kuglu, ista bi u usporedbi s GENERALOM, odnosno 

pra, pra, praSredišnjim Suncem ili JEZGROM svega postojećega bila sasvim mala kuglica 

ili još detaljnije, sve prije nabrojano zauzelo bi jedva milijunti dio glavnoga Središnjeg 

Sunca ili JEZGRE, odnosno OCA cijele Beskonačnosti. Sada možete zamisliti kako velika 

je uistinu JEZGRA, a i treba biti jer sve drži zajedno te sve prije nabrojano hrani svojom 

TOPLINOM i SVJETLOŠĆU.  

U tom velikom Kozmičkom Čovjeku, koji ima izgled lagano pognute osobe s duljom 

kosom, Zemlja je kao najniži živac na malom prstu lijeve noge te se nalazi na rubu naše 

Galaksije kojoj zapovijeda KAPETAN s imenom SIRIJ. Ovdje ste dobili pravi uvid u nešto 

što je bilo čovječanstvu dugo vremena prikriveno i tako su iz toliko opjevanog velikog 

praska JEZGRE, odnosno glavnog Središnjeg Sunca, zapravo prolivene samo dvije male 

suze MILOSRDNE LJUBAVI.  

Možda i znanstvenici putem naše Svjetlosne Mandale saznaju istinu koju tako uporno 

traže, a i posao će im biti olakšan i dosta njihovih jednadžbi bit će riješeno. Saznat će 

također da je Sunce tek leća ogledala, sastavljena i od vode, koja SVJETLOST samo 

prihvaća i emitira naprijed. Također se plima i oseka javljaju zbog disanja naše Majke 

Zemlje koja je živi organizam, odnosno živo biće. Više o tome reći ćemo vam drugi put. 

Sve ovo i još mnogo toga ispričao mi je Mio OTAC koji je iznad svega.  

U OCU ili JEZGRI nalazi se unutarnje Središte ili ona temeljna žarišna točka sve TOPLINE, 

kao njegovo SRCE ili SIN, odnosno čista MILOSRDNA LJUBAV. Iz ove je Ljubavi sve 

nastalo te je bilo stvoreno. Sav beskonačni materijalni Svemir nastao je kada je 

MILOSRDNA LJUBAV prvi put prolila veliku SUZU koja se raspršila na sve strane i na taj 

su način nastala Sunca sa svojim Planetima te veća Sunca sa svojim Galaksijama, 

ukratko cijeli materijalni Svemir. Druga i posljednja SUZA koju je prolila MILOSRDNA 

LJUBAV nije se raspršila, nego je namijenjena središtu najvećeg Kozmičkog zbivanja. 

Posljednja je Suza pa je u istini naš Planet ili bolje rečeno naša Mila MAJKA ZEMLJA. 

Samo na ovom našem malom Planetu, između svih ostalih, prema broju koji je 



beskonačan, SIN ili MILOSRDNA LJUBAV utjelovila se u smrtnog čovjeka te se prvi put u 

svom vječnom postojanju družila sa svojim stvorenim bićima i Ljudi su se mogli s njome 

razgovarati, gledati je i od nje učiti. Ova Čista i Ponizna MILOSRDNA LJUBAV izliječila je 

mnogo Ljudi, vratila gluhima sluh, slijepima vid, čak je i mrtve oživjela, a što je 

najvažnije utjelovila se za svoju Djecu kako bi je kasnije u budućem vremenu mogli 

prepoznati kao svoga Milog, Milosrdnog i Predobrog OCA. Tko to shvati i u SRCU 

napravi Svjetlosni kontakt sa Središtem ili JEZGROM JEZGRE cijele beskonačnosti, ne 

samo da je došao na početak, odnosno gdje sve započinje i završava, nego je došao u 

NARUČJE JEDINOG i STVARNOG OCA svih očeva, koji je SVE u SVEMU i nigdje nema 

ljubaznijeg i Milijeg, nego što je ON. 

Na ovom stupnju važan je osobni, Duhovno SRČANI kontakt i nepokolebljiva Vjera koju 

je aktivirala shvaćena istina te na taj način, bez bilo kakve dvojbe, komuniciraš sa 

Središtem JEZGRE ili s Milim Svetim OCEM koji je u biti jedna čista LJUBAV i najveća 

MILOST te tvoj jedini najbolji i najmiliji potpuni Prijatelj. Iz te smo LJUBAVI izašli, 

odnosno bili smo stvoreni, i preko te LJUBAVI opet se vraćamo natrag u JEZGRU 

svejedinog SRCA, BOGA OCA koji je SVE, a mi smo njegova MILA DJECA. ON je Velik, a 

mi smo mali, odnosno mi smo male minijature ili Alfa odraz velike Omega JEZGRE, 

BOGA OCA.  

Očevo SRCE ili SIN koji je MILOSRDNA LJUBAV, iz koje je sve nastalo, svojim nam je 

utjelovljenjem na Zemlji, kao najveći dar svojoj djeci, uzorom i djelima pokazao kako 

smrtno tijelo promijeniti u BESMRTNO SVJETLOSNO, VJEČNO TIJELO. 

Naša Svjetlosna Ljudska Mandala prima SVJETLO iz same JEZGRE najviše SVJETLOSTI i 

sa sobom će povući sve što joj sliči, iz svih kontinenata našeg veličanstvenog Planeta. 

Tako će naša Svjetlosna Ljudska Mandala sa svojom Najvišom SVJETLOŠĆU prožeti čak 

MAJKU Zemlju i pripremiti Odabrane za Veliki Događaj svih vremena, naime vrlo 

potenciran dotok gustoće Vječne praSVJETLOSTI koja će ovu našu Svjetlosnu Ljudsku 

Mandalu beskonačno okrijepiti i obdariti.  

One tvrdokorne s ledenim i kamenim Srcem, koji služe tami, udarit će po tjemenu 

(slaboumnost), odnosno oborit će ih na tlo jer će SVJETLOST biti tako jaka da će 

prodrijeti najdublje u SAVJEST svakoga tko bude činio zlo i to će biti pakao za mnoge 

koji se nikako nisu mogli odreći svojih zlodjela, odnosno služenja tami zla. Prožet će cijeli 

planet, najtvrđu materiju i neće biti skrovišta koje će pružiti sklonište pomoćnicima 

tame. Bježat će u spilje, glave gurati u pijesak, ali ništa im neće pomoći. Ni veliki 

podzemni betonski bunker. Zlobnima će biti oduzeto i ono malo što imaju, a to je smisao 

za manipuliranje i laži. Dobrima će biti u SVJETLOSTI dodano i zacijeljene će biti sve 

njihove rane te obrisane Suze patnje i velika žalost iz njihovih očiju. 

Naša Svjetlosna Ljudska Mandala, koju zajedno stvaramo, zbog svoje Čistoće i Moći 

probudit će se, spasiti i za sobom povući mnogo izgubljene i zavedene, naše preMile 

BRAĆE i SESTARA diljem Planeta. Zajedno s njima i njihovim iskustvom spasit ćemo i one 

koji možda više nisu imali nade. Tako spremni zajedno ćemo pričekati dan Vatrene 

Presude nakon koje će ostati samo trećina Ljudskog stanovništva i to će biti novi 

početak ili NEBESA na Zemlji za Vječnost. Dobivat ćemo Besmrtna SVJETLOSNA tijela, 



kao što je to prije nas učinio Najdraži ISUS za sve nas, kada je sa svojim besmrtnim 

SVJETLOSNIM tijelom uskrsnuo od mrtvih, odnosno kada je s LJUBAVLJU pobijedio smrt 

za Vječnost. I o njemu bih vam želio više ispričati, ali mi ovaj trenutak suze ne dopuštaju.  

Propast će sve religije, sekte i razne bratovštine. Postat ćemo jedno stado i jedan pastir 

ili jedno SRCE. Jedna i Jedina LJUBAV bit će nam ON, kao najbolji Mili i Dobri OTAC svojoj 

djeci čijem veselju i sreći neće nikad biti kraja.  

Vaga uvijek mora biti uravnotežena, tako i odnos između Svjetlosti i tame. Tamo gdje 

je na svijetu mnogo najgnusnije tame kao protuuteg na Zemlji ubrzano se jača Najviša 

SVJETLOST. Tada SVJETLOST dotiče umnoženo jer je Čovječanstvo postalo zrelo da 

prihvati ono što je bilo dugo vremena nedostižno. Ova nadolazeća OČEVA SVJETLOST 

donijet će Novom Svjetlosnom Čovječanstvu natrag ono što je naš Adam prije približno 

7000 godina izgubio. Čovjek će ponovno postati Gospodar svog Planeta, Stariji i Mudriji 

opet će dobiti ovlast nad svim elementima i cijela Zemlja sa svim svojim stanovništvom 

postat će Blažena. OČEVO SRCE ili Središte u JEZGRI predstavlja OČEVO NARUČJE koje s 

najvećom LJUBAVLJU očekuje svoju prvu djecu kako bi nakon ovog dugog procesa, 

nakon što su probali i upoznali zlo na Zemlji te ga pobijedili LJUBAVLJU u malom (ISUS 

je to učinio u velikom), Vladali s OCEM cijeloj beskonačnosti na vijeke vjekova.  

Svi bismo se bili osuđeni na propast da naš PREMILOSRDNI i PREDOBRI OTAC nije platio 

vrlo visoku otkupninu knezu tame za nas, Svoju djecu. Otkupio nas je krvlju na Križu te 

najvećim mučenjem i patnjom koje je ljudsko tijelo u mogućnosti izdržati. ON, koji je bio 

bez grijeha, sa svom mogućom najvećom Snagom cijele Beskonačnosti, Ponizno i u 

najvećoj MILOSRDNOJ LJUBAVI, bez jedne ružne riječi ili odupiranja pretrpio je ono što 

nije sposoban nitko u cijelom Svemiru. Ovdje vidite što je preDobri OTAC napravio za 

svoju Djecu i što će nam sve dati, samo da ga prepoznamo, i to u pravom i istinitom 

Svjetlu, i samo NJEGA VOLIMO iznad svega, a svoga Bližnjega, zbog Ljubavi prema OCU, 

najmanje tako kao i samoga sebe.  

Mnogi govore o ISUSU, ali tko je ON uistinu, nitko ne zna i ne može znati ako ne napravi 

SRČANI kontakt sa Središtem JEZGRE cijele beskonačnosti. Prije više od 2000 godina 

rekao je Dobri ISUS svojim učenicima: "Mnogo toga bih vam još mogao reći, ali nećete 

me razumjeti. Kasnije prema kraju vremena svih vremena ponovno ću doći i svemu ću 

vas naučiti."  

ISUSOV je drugi ili ponovni dolazak već započeo, Isus dolazi u SRCA ljudi i preko naših 

SRCA svojom će SVJETLOŠĆU MILOSRDNE LJUBAVI opet zavladati na Zemlji zauvijek.  

Oni koji ne budu htjeli prihvatiti OČEVO Vječno SVJETLO koje će se na veliko i darežljivo 

žrtvovati za sve ljude, ići će u ponovni evolucijski ciklus.  

Mi smo SVJETLO i naš Planet je SVJETLO i svi smo JEDNO SRCE, jedno tijelo te jedna 

jedina prekrasna Svjetlosna Mandala koju stvaramo i sastavljamo mi, jednostavna 

Svjetlosna Djeca našeg Milog Premilosrdnog i Predobrog OCA, kao Živo prisutnog u 

našim SRCIMA, kada nam tiho Govori, Čuva nas i Uči putem naše SAVJESTI te nas 

Strpljivo čeka sa svojim Toplim OČInskim SRCEM Najčistije MILOSRDNE LJUBAVI.  

Nakon ovog kratkog zemaljskog iskustva, odnosno obavljenog najvećeg mogućeg 

kozmičkog ispita, vraćamo se ispunjeni opet natrag u Njegovo sigurno Naručje i njegov 



Vječni OČEV Zagrljaj, gdje nije niti jedno uho nikada čulo, niti jedno oko nikada vidjelo i 

niti jedno SRCE nikada osjećalo ono, što ima PREDOBRI, PREMILOSRDAN i MIO OTAC 

pripremljeno za svoju prvu Milu Djecu, koje nas iščekuje u velikoj čežnji i Najvećoj 

mogućoj LJUBAVI.  

 

Dragi BRAT, Draga SESTRA: „Veliki BLAGOSLOV praSVJETLOSTI Vječne VATRE 

MILOSTIVE LJUBAVI, neka prožima i napuni tvoje SRCE i SRCA svih ljudi, čak i našu 

MAJKU Zemlju te Život na svih Planetih i Suncih u svoj prostranoj beskrajnosti cijelog 

Našeg SVEMIRA. AMEN!!!“ 

 

Od sveg SRCA, najljepši pozdrav. 

Tvoj i vaš vječni BRAT, 

 
Onosmil Zlatobor 


