
Úvod !lánky Film "ifra mistra Leonarda – odhalené tajemství Svatého Grálu

Film !ifra mistra Leonarda – odhalené tajemství
Svatého Grálu
Hodnocení u#ivatel$: 0 / 5 Hodno%te prosím Volby 5   Hodnotit

(Vysti"n#j$í nadpis by byl: „!ifra templá%&“, ale to by ji" byla asi p%íli$
velká nápov#da)

Jist! si hned pomyslíte a dal"í teorie, p#ípadn! blábol. Mo$né to je, ale asi ur%it! stojí za to si
uv!domit následující informace.

P&esto hned v úvodu upozor'ujeme (tená&e na mo#ná zám)rné spletení dvou r$zn*ch v)cí
pod jeden název – Svat* Grál. P&esto#e uveden* film ji# není hitem v na+ich kinech
dovolujeme se k n)mu vrátit z d$vodu, abychom „vrhli sv)tlo do temnoty minulosti z pohledu
dne+ka a nebo naopak...“ – v+e je dáno mírou poznání a úhlem pohledu.

Jako mnozí jiní i my jsme se zajímali o problematiku templá&$ a svatého grálu v(etn)
tajuplného bohatství k n)mu# m)l p&ístup fará& Saunier z kaple v René le Chateau. Nenapadlo
nás, #e by zde byla souvislost. A# film „"ifra mistra Leonarda“ nám ukázala cestu.

P&edkládáme pon)kud jinou verzi ve smyslu poznámky profesora Langdona z onoho filmu

„...obraz vydá za tisíc slov, ale najít ta správná...“

Pochopení souvislostí
Pro pochopení souvislosti musíme ov+em za(ít pon)kud z jiného konce.

Myslíme si, #e tvor je# sám sebe, velkomysln) ozna(il jako homo sapiens-sapiens (dle na+eho
názoru pon)kud nekriticky), byl vy+lecht)n bohy-Anunnaky, jak nazna(uje nejen sumerská
mytologie. Tehdy jsme se stali skute(n) d)tmi bo#ími vy+lecht)n*mi k obrazu (pot&ebám)
boh$.

Cíl t)chto boh$ v kone(né fázi byl jednozna(n* – vytvo&it podmínky pro to, aby tzv. (lov)k v
ur(itém (ase mohl získat schopnosti k pou#ití klí(e vedoucího k zru+ení dualitního systému,
tzv. Matrixu - viz. ná+ (lánek „Pravd#podobn' ú(el lidské rasy na této planet#“.

Lze se domnívat, #e v kone(né fázi +lecht)ní, kdy se z hermafrodita p&e+lo na formu
jednopohlavního tvora nám byla dána i dvanácti vláknová DNA, jak je ji# vícemén) potvrzeno
nejen channelingem , ale i v*zkumy nap&. v Rusku. (Obojí potvrzuje, #e lze za ur(it*ch
specifick*ch podmínek tuto DNA obnovit.)

Vlastnosti, které jsme asi m)li v této dob) jsou pro nás t)#ko p&edstavitelné a pohybuji se pro
mnohé na hranicích sci-fi (nap&. parapsychologické schopnosti).
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Trigardi

Jako novum zde uvádíme, zájem jedné z ras ze spojenectví známe pod názvem Trigardi, která
si d)lá nárok na tuto planetu jako p$vodní obyvatele p&ed námi. Jejich velk* zájem o tuto
planetu souvisí i s tím, #e cht)jí najít klí( d&ív ne# lide. Tato civilizace, alespo' dle informací,
které máme pat&í k nejstar+ím v$bec, ale #el, (pro nás na+t)stí), se vyvinuli p&íli+ technicky
zam)&ení, Nev*hodou je, #e mimo jiné zvládli technologii rozbití vláken DNA dle pot&eb v(etn)
dálkového p&enosu, co# v plné mí&e na nás lidech uplatnili.

Aby sní#ili riziko nalezeni a pou#ití klí(e lidmi, vyu#ili sv*ch technologick*ch schopností a v
(lov)ku upravili DNA do podoby, kterou máme dodnes. Tedy dvou vláknovou DNA a zbytek je
rozbit*.

Trigardi (dle jejich názoru, jako jediní pravoplatní obyvatelé planety Zem)), se sna#í neustále
obsadit na+í planetu a pou#ívají k tomu v+echna mo#né triky, které jim Matrix a ostatní
civilizace dovolí. Poslední známa je spolupráce s vládou USA. (Blí#e viz. spisek Majestic 12 a
p&ípadn) dal+í.)

Jen nejd&le"it#j$í pro souvislosti v tomto (lánku

N)kdy okolo 60 let do+lo k poru+ení dohody ze strany Trigard$ (vojenská operace ze strany
vlády USA skon(ila naprost*m fiaskem) a Trigardi si vícemén) za(ali d)lat na zemi co cht)jí.
Lze se domnívat, #e p&estali respektovat i tzv. vyvolené (tj. ty kte&í m)li b*t nedotknutelní – asi
ilumináty) a za(ali je pou#ívat k pokus$m jako ostatní lidi. Jak Trigardi pochopili, objevit klí(
m$#e pouze lidská rasa (jak bude vysv)tleno ní#e) a odtud pramení jejich mimo&ádná snaha o
vy+lecht)ní hybrida, kter* by jim klí( na+el.

Nyní od Trigard& sko(íme op#t k lidem

Jak jsme se ji# zmínili v (lánku „Pravd#podobn' ú(el lidské rasy na této planet#“ je na
planet) zemi ulo#en klí(, kter* aby mohl b*t nejen nalezen*, ale aby mohl b*t i pou#it* pouze
k pozitivnímu úmyslu (asi takzvan* zlat* v)k), je chrán)n tak, aby mohl byt nalezen pouze
(lov)kem a navíc spl'ující ur(ité kriteria a# nastane správná doba. (Tj. v dob) kdy energie
systému bude dostate(n) kritická-velká, aby klí( mohl splnit sv$j úkol.)

Kdy# si uv)domíme, #e v+e je slo#eno z n)(eho co naz*váme energií, je jasné #e nalezení je
mo#né pouze tehdy, bude-li dan* (lov)k v souladu s touto energií.

Takté# je d$le#ité si uv)domit, #e na+e galaxie se za poslední období stále více posouvá do
vesmíru s vy++í energetickou hladinou ne# tady byla p&ed osmi sty a více lety. Ostatn) sta(í se
porozhlédnout okolo sebe.

Z pohledu t)ch, kte&í na zemi onen klí( umístili, prob)hlo n)kolik test$, zda-li splní o(ekávány
ú(el. Jedná z vlastnosti, kterou asi ur(it) má, #e pouze (lov)k ho m$#e najit a pou#ít a dal+í z
vlastnosti, kterou má, #e po ztracení kontaktu s lidskou bytostí splyne s okolím (v+e je pouze
energie, která má r$zné a% u# známe nebo neznáme podoby – pro nás). Pro snadn)j+í
pochopení si m$#eme vzít nap&. bankovku – a a# ji osv)tlíme ultrafialov*m sv)tlem uvidíme
znaky, které p&i b)#ném denním sv)tle jsou neviditelné.
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Král !alamoun

Nevíme kdy poprvé byl klí( pou#ít v rámci test$, ale domníváme se, #e tento klí( poprvé
vlastnil král "alamoun, kter* mu slou#il v duchu toku energie, která v té dob) byla (#e to byl
opravdu onen pov)stn* "alomoun$v prsten? – kdo ví). V+e bylo v po&ádku, a# do doby ne#
znásilnil královnu ze Sáby, Tehdy mu prsten p&estal slou#it, spí+e se obrátil proti n)mu ve
vztahu zesílení této negativní energie. "alamoun, kter* si uv)domil jaké nebezpe(í prsten
p&edstavuje, prsten ukryl tak, aby Roboran, syn "alamoun$v a královny ze Sáby jej mohl najít,
jedin) tehdy a# splní ur(ité kriteria, z na+eho pohledu – pozitivní energie. Samoz&ejm) p&edal
+ifrovanou cestu k tomuto klí(i svému synovi. Pokud by se synovo poznání odvíjelo
p&edpokládan*m sm)rem rozlu+til by +ifru svého otce a prsten na+el. Roboran
pravd)podobn) prsten nena+el.

Je"í$

Za n)jak* (as se objevuje Je#í+, kter* pravd)podobn) tento prsten objevil (druh* test) a jako
prorok se zvlá+tními schopnostmi ká#e a uzdravuje. Seznamuje se s Ma&í Magdalenou a lze
p&edpokládat, #e skute(né ve+li ve svazek man#elsk*.

I Je#í+ se proh&e+il, pravd)podobn) ve vztahu k Janu K&titeli. Negativní energie se zapo(ala
obracet proti n)mu. Je#í+ seznamuje Magdalenu s tajemstvím prstenu. Asi skute(n) m)la
p&evzít vedení po Je#í+ovi, ale n)kte&í u(edníci ji odmítli a navíc Ma&í zjistila #e je gravidní, tak
se stahuje do pozadí a pov)&uje n)koho ze sv*ch oddan*ch slu#ebník$, aby prsten ulo#ili zp)t
do "alamounova chrámu. Tak se stane.

Ma&í podobn) jako "alamoun nechává za+ifrovanou zprávu o míst) ukrytí prstenu, mo#ná
pou#ije p$vodní "alamounovou zprávu. (Uv)domme si, #e klí( je chrán)n pravd)podobn) tak,
aby technick*mi prost&edky ho nebylo mo#né najít.)

Templá%i

Zpráva pravd)podobn) byla p&edávána v podob) pov)sti a p&etrvala nepochopena a# do
doby katar$ a posléze gnostik$. Zde poprvé vystupují zakladatele templá&ského &ádu, kte&í
pochopili a rozlu+tili tuto zprávu (t&etí a pravd)podobn) poslední test). Následn) se rozhodli
pro pokus o objevení Svatého grálu.

Následovala známa (ást o vykopávkách v "alamounov) chrámu návratu zp)t. V*sledkem pak
bylo zalo#ení a prudk* vzestup templá&ského &ádu. V tomto neb*valém rozkv)tu
templá&ského &ádu se pravd)podobn) zákládající (lenové dopustí n)(eho co zm)nilo tok
energie prstenu z pozitivní v negativní.

V*sledek je rozprá+ení templá&ského &ádu a umu(ení k smrti stovky mo#ná tisíce lidí. Zbylí
templá&i, kte&í znali tajemství prstenu si uv)domili co se stalo a spolu s templá&sk*m
pokladem ukryli i prsten. (Kdo by z rodi($ cht)l, aby jejich d)tí, vnuci (i pravnuci... dopadli
stejn) jako oni? :)

Proto#e ji# nem)li mo#nost ho vrátit zp)t do "alamounova chrámu, pravd)podobn) zvolili
místo, které je velmi v*znamné a symbolizuje svat* grál - zvolili velice v*sti#n) hrob Ma&í
Magdalény. Samoz&ejm) prsten ukryli tak, aby ho na+li potomci templá&$, ale jedin) tehdy a#
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splní p&edpoklad pozitivní energie.

Pak v+e zakódovali formou symbol$, které jsou blízké zasv)cen*m (v na+em p&ípad)
pravd)podobn) +pi(ce zedná&$ – (ást templá&$ se ukryla prav) v tomto spole(enství) a
p&ípadn) i ostatním zájemc$m, kte&í budou opravdu chtít a hlavn) splní kritéria (istoty
pot&ebné k pochopení a správnému v*kladu symbol$ je# vytvo&ili.

Svat' Grál

A tak vzniká neopakovateln* projekt – kaple Rosslyn. (Krásná a naprosto trefná nápov)da je v
citovaném filmu ve vztahu pochopení souvislosti: „...lidé málokdy vidí to co mají p&ed o(ima“
...)

Po staletí, se v+ichni znalí sna#í najít Svat* Grál.

Cesta k n)mu je zalo#ena na správném v*kladu +esti soch na bocích nad vchodem do kaple a
v (elním znaku r$#e p&ímo nad vchodem do kaple. Po správném vylo#ení t)chto symbol$ je
asi nutné správn) vylo#it i dal+í symboly uvnit& kaple, ale to by u# m)lo b*t snadn)j+í – základ
ji# je v on)ch +esti.

Pravd)podobn) jedin) potomci templá&$ (krom) Trigard$) mají pov)domí o Svatém grálu,
jak* opravdu je, a #e skute(n) existuje. Sna#í se proto ji# staletí tento prsten najít. Je
paradoxní, #e v sou(asné dob) mají asi stejn* problém jako Trigardi.

Z pohledu b)#ného (lov)ka mají obrovskou moc a neuv)&itelné finan(ní prost&edky pro
nákup a v*voj technick*ch za&ízení, ale asi nemají jediné – a to je (istota srdce ve smyslu
v*kladu ji# jmenovan*ch +esti soch nad vchodem do Rosslynské kaple.

Mezitím Trigardi (kte&í si zde na zemi ji# d)lají co cht)jí), si pravd)podobn) za(ínají brát k
pokus$m i tuto +pi(ku lidí (co# je pochopitelné, proto#e asi zkoumají do jaké míry tito potomci
templá&$ jsou schopni rozkódovat ono poselství sv*ch p&edk$).

Tehdy si za(ínají uv)domovat tito lidé, #e jde do tuhého. Na rozdíl od mnoh*ch z nás si velice
dob&e uv)domují, #e nyní u# to není pouze otázka, kdo z lidí grál najde, ale #e je v sázce
mnohém víc. A to pravd)podobn) i samotná svoboda v+ech lidí a nejen ta, a tak se
rozhodnou #e poskytnou dosud tajné informace a pro v+echny. Prost&ednictvím r$zn*ch
spisovatel$ se postupn) vytvá&ejí podmínky pro to, aby (lov)k, kter* splní kriteria a rozlu+til
tuto symboliku na+el prsten d&ív ne# Trigardi.

Zde je d$le#ité si uv)domit, #e z pohledu Trigard$ je prsten nebezpe(n* proto, #e by mohl b*t
pou#ít tak, aby definitivn) vy&e+il otázku vládnutí na této zemi. (Trigardi cht)jí mimo jiné
ovládnout a zotro(it lidi, cht)jí proto tento grál-prsten zni(it – obrácena podoba s pánem
prstenu se p&ímo nabízí nejen v této symbolice.) Je to pravd)podobn) jediná zbra', která
m$#e Trigardy zastavit z pohledu ovládnutí nejen zem). Je jasné, #e na základ) podmínek je#
byly dohodnuty – viz. Majestic 12, a které vzáp)tí zneu#ili ke svému prosp)chu je pouze
otázkou (asu, kdy tuto planetu ovládnou. Tuto hrozbu si uv)domila i ona +pi(ka lidí (asi se
jedná o tzv. Ilumináty) a do+lo jim, #e se fáze kdo s koho dostává do úpln) jiné roviny v
d$sledku (eho# nastalo ono odkrytí t)chto skryt*ch informací.

A tak ve smyslu známe reklamy „...kdy" dárky tak pro v$echny.“ Jak stávající (potomci
templá&$) i noví zákazníci (zájemci) mají... mo#nost najít svat' grál.
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Shrnutí
Z uvedeného popisu vypl*vá

Svat* grál ve smyslu Leonarda Da Vinci (Poslední ve(e&e) je s nejv)t+í pravd)podobností
aktivace a kompletace dvanácti vláknové DNA, (ím# se znova vytvo&í „(lov)k k obrazu
bo#ímu“.

A.

Malá nápov)da k v)domé aktivaci dvanácti vláknové DNA: podmínkou je splynutí #enské a
mu#ské energie.

Svat* grál ve smyslu prstenu ((i n)co podobného) je klí( a asi právem ozna(en za svat*
grál, proto#e ten kdo ho najde bu, nastolí zlat* v)k a nebo se nejen tento sv)t
propadne do temnoty.

B.

Proto#e tento bod asi bude pro mnohé st)#í akceptovateln*, navrhujeme aby jste svoji
pozornost velice intenzívn) zam)&ili na záv)re(nou scénu citovaného filmu, tj. od okam#iku
kdy se profesor Langdon &ízne do tvá&e p&i holení. Doporu(ujeme nejen pozorn) sledovat
obraz ale i zvuk a následn) v+e rozebrat. Mimo jiné táto scéna zcela vybízí ke shlédnutí známe
trilogie „Pán prstenu“.

Je$t# k zamy$lení o vlivu prstenu

"alamoun znásilní královnu ze Sáby - pouze ztratí sílu prstenu a p&e#ije.A.
Je#í+ se proh&e+í ve vztahu Janu K&titeli - je uk&i#ován, ale p&e#ije.B.
Templá&i se proh&e+í - stovky mo#ná tisíce jsou umu(ení k smrti.C.

Tato posloupnost ukazuje jak síla prstenu roste, (to jen dokazuje, #e energie v na+em vesmíru
stále roste). Je nasnad), #e se p&ímo r*suje otázka cyklu je# nabízí maysk* kalendá& v
souvislosti s rokem 2012. Co by se stalo asi dnes v p&ípad) proh&e+ení v$(i prstenu – snad
apokalypsa podle Jana? ... kdo ví?!

Poznámka na záv#r

V+ichni jsme d)tí Bo#i, (máme stejné p&edpoklady). Je pouze otázkou na+í relativn) svobodné
volby, zda-li toho vyu#ijeme nebo ne. Je pravda ( i kdy# víme, #e neexistuje), #e n)kte&í z nás
asi mají v)t+í dispozice v dané oblasti ne# ostatní, ale rozhodující je volba. M)jme stále na
pam)ti, #e v+e je energie, která stále proudí ob)ma sm)ry

V Rosslynské kapli je asi ukrytá cesta v podob) kompletace dvanáctici-vláknové DNA (tím
spln)ní nejen (istoty ale i schopnosti najít a pou#ít prsten? – kdo ví).

Docela dobrá pohádka, ne? – nebo sn$+ka nesmysl$ – v+e je otázkou míry poznání a úhlem
pohledu. Nebo, #e by na tom bylo n)co pravdy (v#dy% víme #e neexistuje). Ostatn) je
v+eobecn) známo, #e t&i mu+ket*&i byli ve skute(nosti (ty&i.

Pro ned$v)&ivce i pro v+echny ostatní doporu(ujeme si tento film vyp$j(it a v)novat mu
n)kolik „desítek“ hodin k pozornému sledování a vnímaní skryt*ch náznak$ a symbol$.

Film !ifra mistra Leonarda – odhalené tajemství Svatého Grá... http://cestaducha.cz/clanky/25-"lm-sifra-mistra-leonarda-...

5 z 6 14.9.13 20:01



Nakonec v duchu kdysi tak populárního hesla „p#esko%, p#elez, ale nepodlézej“ si dovolujeme
upozornit na posloupnost na"ich %lánku (http://www.cestaducha.cz) a hlavn! praktické
aplikace, je$ by m!la postupn! vést k splynutí mu$ské a $enské energie následn! k aktivaci
dvanácti vláknové DNA a tím vytvo#it p#edpoklady ke kompletaci citované DNA.

Bubuláci Eva a Josef
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