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 Ufo w Bugarach. Manipulacja Â¶wiadomoÂ¶ci
 
 Â   Â  Â  Â  Festiwal UFO w Bugarach osiÂ±ga kulminacjÃª, ale swÃ³j poczÂ±tek miaÂ³ kilka lat wstecz.
 
  Pierwszym krokiem albo poczÂ±tkiem tego fenomenu w Bugarach byÂ³ kontakt mentalny na poziomie eterycznym z
istotami duchowymi. W efekcie tego kontaktu, maÂ³Â¿eÃ±stwo Marie-France i Alain przyjÃªÂ³o, Â¿e to byÂ³o spotkanie
z UFO. I mimo, Â¿e caÂ³a opisana przez nich sceneria dotyczÂ±ca osobistych doznaÃ±, niewiele przypominaÂ³a istoty
z obszarÃ³w UFO. Oni jednak uznali, Â¿e naleÂ¿y siÃª skontaktowaÃ¦ ze specjalistami od UFO. Istoty, ktÃ³re im siÃª
ukazaÂ³y, lub zmaterializowaÂ³y na planie materii rozrzedzonej posiadaÂ³y wszelkie cechy istot duchowych. ByÂ³y one
przezroczyste i unosiÂ³y siÃª w powietrzu, takie sÂ± zdolnoÂ¶ci i zachowania posiadajÂ± tylko istoty duchowe, lub
formy iluminacji Â¶wietlnych. RÃ³wnieÂ¿ informacja we Â¶nie â€žjesteÂ¶my Â¶wiatÂ³emâ€• jednoznacznie mÃ³wiÂ³a,
Â¿e to nie sÂ± UFO.
 
  Â Cyt. â€•Pod koniec sierpnia 2009r francuskie maÂ³Â¿eÃ±stwo Marie-France i Alain jadÂ±c pÃ³Â¼nym wieczorem
obok gÃ³ry Bugarach, postanowili sprÃ³bowaÃ¦ â€žwywoÂ³aÃ¦ UFOâ€•. Znajomy powiedziaÂ³ im, Â¿e jeÂ¶li bÃªdÂ±
zapalaÃ¦ i gasiÃ¦ Â¶wiatÂ³o w latarce stosujÂ±c rÃ³wny rytm, to moÂ¿e uda siÃª im zobaczyÃ¦ coÂ¶ ciekawego.â€•
 
 
 
  W tym miejscu relacji istnieje pierwsza przyczyna niewÂ³aÂ¶ciwej interpretacji caÂ³e sytuacji, jak wystÂ±piÂ³a w
okolicach gÃ³ry Bugarach. Przyczyna tkwi w zwrocie â€žwywoÂ³aÃ¦ UFOâ€•, wywoÂ³uje siÃª duchy a nie UFO. Takie
okreÂ¶lenie dziaÂ³ania mogÂ³o nakierowaÃ¦ myÂ¶li wskazywanego maÂ³Â¿eÃ±stwa na kierunek UFO, mimo, Â¿e
caÂ³a sprawa nie miaÂ³a z tymi istotami nic wspÃ³lnego, od samego poczÂ±tku. Â  â€žKoÂ³o pÃ³Â³nocy, nad gÃ³rÂ±
pojawiÂ³y siÃª jakieÂ¶ dziwne Â¶wiatÂ³a. Po krÃ³tkim czasie Marie i Alain zobaczyli, Â¿e nad poboczem drogi, w
odlegÂ³oÂ¶ci kilku metrÃ³w, pÂ³ynie w powietrzu bÂ³yszczÂ±ca postaÃ¦. WedÂ³ug relacji Marie pÂ³ynÂ±ca postac
miaÂ³a ksztaÂ³t i wymiar czÂ³owieka a gÂ³owÃª w ksztaÂ³cie stoÂ¿ka. ByÂ³a ona jasna i lekko przezroczysta.
OtaczaÂ³a jÂ± Â¶wietlista, biaÂ³o-zielonkawa aureola.â€•
 
 
 
  PÂ³ynÂ±ca w powietrzu przezroczysta i otoczona aureolÂ± postac, to typowy wyglÂ±d postaci duchowej. Tak
prezentujÂ±ca siÃª istota nie mogÂ³a byÃ¦ istotÂ± zwiÂ±zanÂ± z UFO.
 
  â€žZ kolei Alain widziaÂ³ inny wizerunek tej postaci. WedÂ³ug jego relacji byÂ³ to humanoid bez rÂ±k. CaÂ³a
prezentacja trwaÂ³a kilkadziesiÂ±t sekund, moÂ¿e niecaÂ³Â± minutÃª. Po tym czasie postaÃ¦ odwrÃ³ciÂ³a siÃª i
zniknÃªÂ³a w ciemnoÂ¶ciach.â€•
 
  Alain widzi inny wyglÂ±d postaci. Jest tu jednoznaczny dowÃ³d, Â¿e ta prezentacja dotyczyÂ³a postaci Â¶wietlnej,
wyeksponowanej specjalnie dla indywidualnego odbioru. Postac po obrÃ³ceniu siÃª znika w ciemnoÂ¶ci. Obraz
Â¶wietlny, ktÃ³ry pod innym kontem nie jest widoczny, byÂ³ przeznaczony dla wzroku tych dwojga ludzi.
 
  â€žGdy szybko odjeÂ¿dÂ¿ali zobaczyli, Â¿e rÃ³wnolegle do drogi, szybuje duÂ¿o Â¶wiecÂ±cych dyskÃ³w.
WyglÂ±daÂ³y jak wielkie, patelnie z otworami w Â¶rodku. MiaÂ³y kilka metrÃ³w Â¶rednicy i poruszaÂ³y siÃª wolnym,
poziomym lotem.â€•
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  Dyski w postaci patelni z otworami w Â¶rodku nie wskazujÂ± na pojazdy UFO, raczej na Â¶wietlnÂ± iluminacjÃª.
 
  â€žW nocy Marie-France usÂ³yszaÂ³a sÂ³owa, ktÃ³re przyjÃªÂ³a, jako przekaz: â€žJesteÂ¶my Â¶wiatÂ³em.
BezpoÂ¶rednie kontakty z wami sÂ± dla nas niebezpieczne. BÃªdzie wielka katastrofa 28 lutego 2010 r. Musisz pomÃ³c
wielu ludziomâ€•. Nie byÂ³o podane miejsce, gdzie nastÂ±pi ta katastrofa.â€•
 
 
 
  SÂ³yszenie gÂ³osu jest wskazaniem na sferÃª duchowÂ±, jako Â¼rÃ³dÂ³a pochodzenia przekazu a caÂ³a sprawa na
manipulacjÃª Â¶wiadomoÂ¶ci odbiorcÃ³w. Niby duch a podobny do UFO, jakieÂ¶ formy niezidentyfikowanych
obiektÃ³w, ktÃ³re w istocie sÂ± tylko do nich podobne.
 
  GÂ³os mÃ³wi â€žJesteÂ¶my Â¶wiatÂ³emâ€•, Â¶wiatÂ³o jest pozytywnie odbieranym zwrotem, co stawia
przekazujÂ±cych na pozycji pozytywnych istot. Teraz kobieta bÃªdzie ich przekazy traktowaÂ³a, jako dobre i waÂ¿ne.
 
  W dalszym przekazie gÂ³os mÃ³wi: â€žBezpoÂ¶rednie kontakty z wami sÂ± niebezpieczneâ€• w tym momencie,
czÂ³owiek jest poniÂ¿ony do roli postaci niepeÂ³nej, komuÂ¶ zagraÂ¿ajÂ±cej, musi uwaÂ¿aÃ¦ na to, co czyni by nie
zaszkodziÃ¦ tym ze Â¼rÃ³dÂ³a, a tym samym staraÃ¦ siÃª jak najdokÂ³adniej wykonaÃ¦ ich polecenia.
 
  Â â€žBÃªdzie wielka katastrofaâ€•, najbardziej boimy siÃª wielkich katastrof w tym momencie nasze wszystkie
zmysÂ³y zostajÂ± postawione w stan peÂ³nej gotowoÂ¶ci.
 
  Na koÃ±cu â€žMusisz pomÃ³c wielu ludziomâ€•, kaÂ¿dy czÂ³owiek bezwarunkowo podejmie takie dziaÂ³anie. Ten
przekaz jest formÂ± definitywnego uruchomienia procesu dziaÂ³ania czÂ³owieka odbierajÂ±cego informacje.
Marie-France bÃªdzie musiaÂ³a caÂ³Â± sprawÃª aktywowaÃ¦ na wszelkich moÂ¿liwych i jej znanych pÂ³aszczyznach.
 
  WyglÂ±da to na manipulacjÃª w miejscu i czasie, ktÃ³ry dotyczy CzasÃ³w Ostatecznych i miejsca, w regionie gdzie
Â¿yÂ³a rodzina Chrystusa i Magdaleny.
 
  â€žNastÃªpnego dnia wieczorem wrÃ³cili w okolicÃª Bugarach. Kiedy dojechali tam samochodem, liczne kule
Â¶wiatÂ³a wisiaÂ³y albo pÂ³ynÃªÂ³y w powietrzu przy drodze. W koÃ±cu te kule otoczyÂ³y samochÃ³d i oboje poczuli
jakiÂ¶ ruch. Zimny dreszcz na plecach i nogi zupeÂ³nie zdrÃªtwiaÂ³e, to odczucia w czasie, gdy te kule otoczyÂ³y ich
samochÃ³d. Nie mogli siÃª poruszaÃ¦.â€•
 
  Nieprzyjemne odczucia sÂ± informacjÂ±, Â¿e Â¼rÃ³dÂ³o ich wystÃªpowania jest w obszarach wrogich czÂ³owiekowi.
Tu mamy informacjÃª, Â¿e istoty duchowe prowadzÂ±ce caÂ³y przekaz, pochodzÂ± z negatywnych cywilizacji
astralnych a ich zamiary sÂ± wrogie w stosunku do ludzi, lub stanu rzeczy wystÃªpujÂ±cego na Ziemi.
 
  â€žAlain odniÃ³sÂ³ wraÂ¿enie, jakby ktoÂ¶ go dÂ¼gaÂ³ i popychaÂ³. Z kolei jego maÂ³Â¿onka odczuwaÂ³a
wewnÃªtrznÂ± wibracjÃª przypominajÂ±cÂ± lekki przepÂ³yw prÂ±du elektrycznego. Obojgu wydawaÂ³o siÃª, Â¿e
ktoÂ¶ bada ich ciaÂ³a. PÃ³Â¼niej czuli siÃª Â¼le, a koÃ±czyny odmawiaÂ³y im posÂ³uszeÃ±stwa.â€•
 
  Dalszy ciÂ±g niekomfortowych odczuÃ¦, ktÃ³re mogÂ³y byÃ¦ procesem wpisu programÃ³w warunkujÂ±cych do
dziaÂ³ania we wÂ³aÂ¶ciwym kierunku. W istocie, takie dziaÂ³ania podjÃªli informujÂ±c grupÃª ufologÃ³w.
 
  â€žPoinformowali o tym zdarzeniu francuskÂ± grupÃª ufologÃ³w.â€•
 
  Obszar penetracji spoÂ³eczeÃ±stwa poszerza siÃª o miÂ³oÂ¶nikÃ³w UFO, jak rÃ³wnieÂ¿ obejmuje wszystkich
interesujÂ±cych siÃª ezoterykÂ±, historiÂ± Magdaleny i Chrystusa, jak rÃ³wnieÂ¿ wszystkich interesujÂ±cych siÃª
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caÂ³oksztaÂ³tem tych spraw.
 
  â€žMarie-France powiedziaÂ³a takÂ¿e o katastrofie, przed ktÃ³rÂ± ostrzegaÂ³ tajemniczy gÂ³os w jej gÂ³owie.â€•
 
  Tu prorocza informacja o katastrofie w kontekÂ¶cie do rzeczywistego wydarzenia, jest czynnikiem ukazujÂ±cym
chÃªÃ¦ pomocy ludziom w czasie katastrof. W obliczu zapowiadanej Apokalipsy 21 12 2012r, wiara w cuda
zmobilizowaÂ³a rzesze ludzi do przyjÃªcia absurdalnego wniosku, Â¿e UFO bÃªdzie prowadziÂ³o akcjÃª ratunkowÂ± na
gÃ³rze Bugarach. Wszyscy jak zaÂ¶lepieni, bez logicznej oceny sytuacji, przez trzy waÂ¿ne lata Â¿yli w Â¶wiecie iluzji,
nic poza niÂ± nie widzÂ±c. Znamy osobiÂ¶cie ludzi z tego Â¶rodowiska, widzieliÂ¶my ich zaÂ¶lepienie i determinacjÃª.
 
 
  â€žPo niedÂ³ugim czasie skorygowaÂ³a datÃª tragedii. ChodziÂ³o o 27 a nie o 28 lutego 2010 r. OkazaÂ³o siÃª, Â¿e
przepowiednia odebrana prze kobietÃª w jej Â¶wiadomoÂ¶ci, w trakcie snu, byÂ³a prawdziwa. 27 Luty w Chile
wystÃªpuje ogromne trzÃªsienie ziemi o sile 8,8 w skali Richtera, w wyniku tego trzÃªsienia zginÃªÂ³o wiele osÃ³b.â€•
 
  W ramach tego przekazu istniejÂ± jeszcze inne ukryte pÂ³aszczyzny informacji, ktÃ³re objawiajÂ± na planie dziaÂ³ania
ludzi zwiÂ±zanych z ezoterykÂ±. W zwiÂ±zku z caÂ³Â± sprawÂ± w tym regionie a w szczegÃ³lnoÂ¶ci w okolicy
Bugarach, rozwinÃªÂ³o siÃª mniemanie, jakoby w czasie grudniowej Apokalipsy, ludzie tu przebywajÂ±cy doznaÃ¦ mogli
korzystnej dla nich zmiany Â¶wiadomoÂ¶ci, lub przejÂ¶cia w inny wymiar Â¿ycia.
 
  â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦. Â  Â  Â  Trzy kolejne lata po opublikowaniu informacji o kontakcie z â€žUFOâ€•, to czas
wielkiego zainteresowania rÃ³Â¿nych ludzi tÂ± sprawÂ±. W myÂ¶l istot duchowych, ktÃ³re przygotowaÂ³y i
przeprowadziÂ³y tÃª manipulacjÃª, zainteresowanie moÂ¿liwym ratunkiem w czasie zapowiadanego koÃ±ca Â¶wiata
byÂ³o duÂ¿e i wielopÂ³aszczyznowe.
 
 
  Nadzieje wielu ludzi skierowaÂ³y siÃª ku trzem zasadniczym aspektom ratunku.
 
 
  1.Â Â Â Â Â  UFO zabiera z gÃ³ry Bugarach tych, ktÃ³rzy w czasie zapowiadanej daty kataklizmu tam bÃªdÂ± siÃª
znajdowali.
 
 
  2. Pozytywna moc, pozwoli adeptom, ktÃ³rzy bÃªdÂ± na gÃ³rze w odpowiednim czasie osiÂ±gnÂ±Ã¦ stan oÂ¶wiecenia
i przejÂ¶cia w wyÂ¿szy wymiar Â¿ycia.
 
 
  3. DoznaÃ¦ zmiany Â¶wiadomoÂ¶ci u tych, ktÃ³rzy bÃªdÂ± na gÃ³rze Bugarach w dniu 21 12 2012r.
 
 
  ProszÃª zwrÃ³cic uwagÃª na rzecz specyficznÂ±. Â¯aden z tych aspektÃ³w nie byÂ³ wskazany w zdarzeniach z
sierpnia 2009r, jakich uczestnikami byÂ³o wskazane powyÂ¿ej maÂ³Â¿eÃ±stwo. Podstawowym wspÃ³lnym
mianownikiem jest tu okreÂ¶lenie â€žratunekâ€•. I pomimo, Â¿e w tamtych wydarzeniach okreÂ¶lenie â€žratunekâ€•
dotyczyÂ³o ratowania ludzi w czasie wskazujÂ±cym na trzÃªsienie Ziemi, to tu automatycznie zostaÂ³o ono
przeniesione na plan grudnia 2012r.
 
 
  Przeniesienie â€žratunkuâ€• dotyczyÂ³o nie tylko tej daty, ale rÃ³wnieÂ¿ konkretnych obszarÃ³w potrzeb czÂ³owieka.
Potrzeb ratowania siebie nie tylko przed fizycznÂ± Â¶mierciÂ± w czasie zapowiadanego kataklizmu, ale rÃ³wnieÂ¿
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ratowania siebie z odmÃªtÃ³w ziemskich problemÃ³w duchowych i psychicznych.
 
 
  Manipulacja psychologiczna polegaÂ³a na poÂ³Â±czeniu kilku cech tego specyficznego kontaktu. PoÂ³Â±czone
zostaÂ³y;-
 
 
  1.Â Â Â Â Â  Miejsce, czyli gÃ³ra Bugarach, ktÃ³ra od niepamiÃªtnych czasÃ³w odnosi siÃª do spraw duchowych
czÂ³owieka.
 
 
  2.Â Â Â Â Â  Informacja o spotkaniu z UFO, ktÃ³ra byÂ³a wskazaniem na ratujÂ±cych.
 
  3.Â Â Â Â Â  Postacie, ktÃ³re same siebie okreÂ¶lajÂ± Â¶wietlistymi, â€žjesteÂ¶my Â¶wiatÂ³emâ€•, jest to
jednoznaczne odniesienie do ezoteryki.
 
 
  4.Â Â Â Â Â  Przekaz w postaci sÂ³yszanego gÂ³osu, zwraca myÂ¶li czÂ³owieka w kierunku jego sfer duchowych.
 
 
  5.Â Â Â Â Â  â€žMusisz pomÃ³c wielu ludziomâ€•, gdy bÃªdzie wielka katastrofa.
 
 
  Te piÃªÃ¦ aspektÃ³w poÂ³Â±czone razem i obwarowane obowiÂ±zkiem pomocy ludziom, ugruntowaÂ³y platformÃª do
dziaÂ³ania. RozwinÃªÂ³a siÃª ona na planie zapowiadanego na 21 12 2012r kataklizmu w odniesieniu do miejsca,
ktÃ³rym mogÂ³a byÃ¦ tylko wskazywana tu gÃ³ra Bugarach.
 
 
  W czasie tych trzech lat w okolicy gÃ³ry a raczej w jej obliczu, powstaje coÂ¶ w rodzaju kultu UFO. ChodzÂ±c w
zwiÂ±zku z naszymi pracami archeologicznymi, setki kilometrÃ³w po okolicznych gÃ³rach natrafiliÂ¶my na szczegÃ³lne
miejsce, ktÃ³re jest zwiÂ±zane z wierzeniami w pomoc UFO i odnosi siÃª do gÃ³ry Bugarach.
 
 
  TrafiliÂ¶my do miejsca kultu, gdzie kluczowÂ± postaciÂ± jest kamienna gÂ³owa przypominajÂ±ca swoim wyglÂ±dem
gÂ³owÃª ufoludka.
   
 
 
 
 
  Fot. 1 RzeÂ¼ba gÂ³owy wykuta w kamieniu i pomalowana na niebiesko.( znaleziona w 2011r., ujawniamy nigdzie nie
publikowane zdjÃªcia kultu).
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  Fot. 2 Widok z tego miejsca na pierwszym planie ukazuje gÃ³rÃª Bugarach.(A.D.2011)
 
 
 
 
  MAS - Magdalena i Andrzej Struski de Merwoing
 20-21.12.2012. www.andrzejstruski.com
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