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Rodzina Chrystusa i Magdaleny w opiece gory Bugarach. Â     Swieta Gora Atlantow. Â     Bugarach. 
 
 
  Gora ta, lezy w okolicy Rennes le Chateau, i wedlug opinii wielu ludzi posiada wyjatkowe walory. Informacje o tym, ze
jest ona uznawana za szczegolnie oddzialywujace miejsce na ziemi, mozemy odnalesc w roznych publikacjach.
Swiadczy o tym rowniez zachowanie ludzi, miedzy innymi i takich, ktorych nie mozna posadzic o brak zrozumienia
takiej, istoty rzeczy. Wspolczesni templariusze, bo o nich mowa, sa zgromadzeniem ludzi uwazajacych siebie, za
ideowych i kulturowych spadkobiercow swoich protoplastow, zakonu templariuszy z przed kilkuset lat. Byli nimi rycerze
zyjacy w pierwszych wiekach ubieglego stulecia. Z publikacji historycznych wynika, ze owczesni templariusze, bardzo
mocno interesowali sie rzeczami, ktore mozna uznac za magiczne, lub chociazby niezwykle. Istnieja opisane sytuacje,
ktore dowodza, ze te zainteresowania, to nie tylko ich hobby, umieli rowniez korzystac ze szczegolnych zdolnosci, takich
jak magia. Â  Â  Czy w tamtym czasie, templariusze czcili ta gore jako swieta, nie mam wystarczajacych informacji,
jednak to w tym rejonie powstawaly pierwsze komandorie i obecnie jest tam najwieksze ich zgromadzenie. Mozna by
dlugo dyskutowac, dlaczego w tej okolicy znajduje sie kolebka templariuszy. Wielu wskazywaloby swoje racje, dlatego ja
rowniez przedstawie moja teze. Teze, ktora obejmuje bardzo dlugi okres czasu w historii ziemi, dluzszy niz historia
templariuszy i dluzszy, niz wiele innych kultur i historii narodow. Siega ona swoim wskazaniem, w czasy jeszcze przed
potopem. Uzasadnieniem dla tak glebokiego wnikania w czas historii, jest sprawa gory Bulgarach. Pierwsze informacje
o szczegolnym charakter tej gory, pochodza z cywilizacji zyjacych w czasie, przed kataklizmem zwanym potopem. Â  Â 
Â Ludzie, juz w tamtych zamierzchlych czasach, czcili te gore. Takie ich zachowanie, musialo wynikac z jakichs
waznych powodow. Nalezy przyjac, ze te powody to szczegolny wplyw tej gory na ludzi, lub zjawiska, jakie byly w jej
okolicy obserwowane. Czym powinna charakteryzowac sie jakas rzecz lub gora, by ludzie uznali ja za szczegolna, lub w
wyjatkowym przypadku za swieta? Â  Obserwowane zjawiska nie wystepuja ciagle, zauwazaja je lub doznaja, tylko
niektore osoby i to w roznym czasie. Jezeli takie miejsce objawi swoj wplyw na tyle istotnie, by ludzie uznali je za
szczegolne, wowczas w oczach ludzi bedzie ono znane, lub swiete. Ocena wykazana przez ludzi, ma swoje przyczyny
w obserwowanych, lub odczuwalnych zjawiskach. Z kolei te zjawiska musza byc charakteryzowane jakimis
postrzegalnymi przez czlowieka cechami fizycznymi. Â  Â  Â Przyczyny takich oddzialywan, musza posiadac jakies
naturalne zrodlo, jednak cos wyjatkowego, co inicjuje obserwowane zjawiska. Zakladam, ze takie zrodlo posiada
fizyczny charakter, wynikajacy z dziedziny niematerialnej. Magnetyzm jest niematerialna forma oddzialywania
fizycznego. Kazda rzecz, a nawet najmniejsza materialna czastka, posiada swoje pole magnetyczne. Gora zbudowana
jest z wielu formacji skalnych, wszystkie one w swoim skladzie posiadaja okreslone mineraly, tworzace rodzaj skaly.
Kazdy mineral posada wlasna niepowtarzalna konstrukcje atomowa, ktora jest zespolona i utrwalona w zastyglej formie
skalnej. Masa materialna mineralu, wiaze przypisany jej potencjal magnetyczny, ktory tworzy okreslona formacje a
uwalnia sie wraz z jej czastkami podczas procesu emanacji lub erozji. Taka erozja emanacja materii, jest potocznie
okreslana oddzialywaniem ksztaltu i rodzaju. Gora jest zbiorem roznorodnych form krystalicznych, i jej emanacja jest
zalezna od skladu materialnego skal. Â  Â  Â  Sa gory, w ktorych wnetrzu skalnym znajduja sie duze bryly,
jednorodnego czystego w swoim rodzaju mineralu. W przypadku, gdy taka bryla jest odpowiednio duza, jej emanacja
oddzialuje na przestrzen wokol gory. Jezeli taki mineral posiada sklad swojej budowy korzystny dla czlowieka, moze
pozytywnie na niego oddzialywac. Â  Â  Jezeli teraz, czlowiek znajdujacy sie w polu takiego oddzialywania posiada w
budowie swojej materii biologicznej takie same mineraly, dochodzi do procesu synchronizacji. Jest to najbardziej
fizyczna plaszczyzna kontaktu, czlowieka i materii nieozywionej. Jednak zakres kontaktu, nie wyczerpuje sie na tej
plaszczyznie. Mozna powiedziec, ze w tym miejscu dopiero sie rozpoczyna. Â  Â  Jak silny moze okazac sie kontakt? Â 
Â  Jest rzecza znana, ze sa osoby, ktore posiadaja szczegolne zdolnosci i takie, ktore zdolnosci paranormalnych nie
wykazuja. Czlowiek posiadajacy paranormalne zdolnosci, ma wieksze szanse by jego pole magnetyczne
zsynchronizowalo sie z miejscem mocy, bedzie je lepiej odczuwal i postrzegal. Â  Â  Â Decydujacym procesem
fizycznym, ktory pozwala na taki wplyw jest oddzialywanie magnetyczne. W tym przypadku, moze wystepowac wplyw
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czlowieka na magnetyczne otoczenie gory i wplyw otoczenia tej gory na czlowieka. Â  Â  Â  Â Istotna cecha wody, ktora
jest podstawowym skladnikiem materii emocjonalnej czlowieka, jest jej aktywny charakter magnetyczny. Ta, ktora po
wyparowaniu przeniknie do obszaru oddzialywania gory lub innego ksztaltu, rowniez innego czlowieka w okreslony
sposob wplynie na to srodowisko odpowiednio je zmieniajac. Â  Â  W taki sposob czlowiek, nawet nie wiedzac wplywa
na przestrzen, w ktorej sie znajduje. Wystepuja rowniez przypadki zamierzonego wplywu czlowieka na otoczenie, taki
wplyw moze dotyczyc takze gory. Â  Â  Â  Jednostki, ktore w jakis sposob oddzialywaja lub obserwuja szczegolne
zjawiska, przyczyniaja sie do tworzenia mitow i szerokiego zainteresowania wskazywanym miejscem. Takim mitem i
tajemnica owiana jest gora Bulgarach. W stosunku do innych tego typu miejsc na ziemi, Bulgarach posiada przewage w
czasie. Pierwsze informacje na jej temat pochodza z okresu przed potopem. Juz w tamtym czasie ta gora byla uwazana
za swieta. Â  Â  Â  Â Gdy spojrzymy z punktu widzenia obecnej cywilizacji ziemskiej i sytuacji czlowieka wierzacego w
Boga, nalezy wyciagnac okreslone wnioski. Wedlug religii, nad wszystkim, co istnieje piastuje opieke i piecze Bog.
Wszystko co sie dzieje, rowniez takie wydarzenia jak potop, wystepuja z Jego woli. Â  Â  Historia, ktora wskazuje moja
teza, swoim czasem siega poza potop. To w tamtym okresie istnial biblijny Raj, specjalna enklawa przygotowana dla
inicjacji rodu zwanego Dawidowym. Poltora tysiaca lat przed potopem i kolejne dwanascie tysiecy lat do dnia
dzisiejszego, biegl czas, ktory teraz konczy sie Dniami Ostatecznymi. Â  Â  Czemu mial sluzyc ten czas i wszystkie
poczynania, ktore z biegiem lat zostaly dokonane? Â  Â  Wydarzenia, ktore wskazuje teza dotycza w glownej mierze
narodu izraelskiego. Lecz w ostatnich dwoch tysiacach lat, w planie Boga wystapia rowniez inne miejsca i narody. Taka
latarnia, ktora przez tysiace lat czekala jakby uspiona, by spelnic swoje zadanie jest gora Bulgarach Â  Â  Â  Â 
Â Zostala obarczona zadaniem, ktore miala powierzone jeszcze przed potopem. Jej czas latarni, to ostatnie dwa tysiace
lat. Swoja niezwykla moca i gorujaca ponad innymi szczytami sylwetka, zachecila Zydowskich uciekinierow do
osiedlenia sie w tym gorzystym regionie. Dwa tysiace lat temu swoja magiczna moca, zwabila rodzine Jezusa
Chrystusa. Byl to zamierzony przez Boga, kierunek geograficzny dla rodu Dawidowego, kierunek, ktory wskazywala
gora Bulgarach. Tu w jej okolicy dziesiec kilometrow na polnoc od tej niesamowitej gory osiedlila sie rodzina Chrystusa i
Magdaleny. Â  Â Tu w miejscu gorzystym i odludnym a zarazem bezpiecznym, przygotowane zostalo schronienie.
Schronienie dla zagrozonego rodu, by mogl przetrwac ostatnie dwa tysiace lat. Czasu dla niego najbardziej
niebezpiecznego, bo w obliczu drapieznego kultu, bez skutecznego ukrycia potomkowie trzynastego pokolenia, nie mieli
szans na przetrwanie. Â  Â  Przez dwa tysiace lat w czasie, gdy inne galezie tego rodu dawaly wiele krolow w calej
europie, ta jedna najwazniejsza dla Boga przetrwala w ukryciu. Jednak ostatnie kilkaset lat juz nie tu w Langwedocji,
tylko na polnocy Europy w Polsce. Tak gora Bulgarach wskazujac na Rennes le Chateau lezaca na polnoc od jej
lokalizacji, wskazuje polnocny kierunek okreslenie z proroctw. Okreslenie â€žpolnocâ€• czesto przewija sie w
przepowiedniach, dla przykladu przytocze tylko jedno â€žLew Polnocyâ€•. Â  Â Ta magiczna moc gory Bulgarach,
rowniez w to samo miejsce, przyciagnela z dalekiej polnocno wschodniej europy wojowniczy narod â€“ Wizygotow.
Przyciagnela tylko w tym celu, by oni mogli ukryc w rejonie gdzie zyla rodzina Chrystusa Skarb Swiatyni Salomona.
Skarb, ktory w tym czasie zlupili w stolicy imperium Rzymskiego.
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