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Svat! grál, templá"i a odhalené tajemství (dal#í)
Rosslynské kaple

Hodnocení u%ivatel&: 0 / 5 Hodno'te prosím Volby 5   Hodnotit

Tento !lánek voln" navazuje na !lánek „Film #ifra mistra Leonarda – odhalené tajemství
svatého grálu“, proto pro pochopení souvislosti doporu!ujeme nejd$íve si p$e!íst tento !lánek
v!etn" navazujících odkaz%.

Jak se ji% stává v této moderní dob( dobr"m zvykem nejen bulvárního tisku, ale i n(kter"ch

)lánk& na internetu zab"vajících se i duchovnem, je cílem ohromit a pokud mo%no $okovat

p#ípadné )tená#e. I my jsme se p#izp&sobili tomuto trendu (viz. nadpis) a ... , tak tedy:

Vá%ení )tená#i, nask"tá se vám jedine)ná, neopakovatelná, první a poslední $ance zú)astnit se

projektu, je% nemá obdoby (u% jenom z pohledu toho zbyte)n( promarn(ného )asu), a to v$e
zcela a úpln( zdarma. Nemusíte nám nic platit, v$e je skute)n( zcela zdarma ... samoz#ejm(
krom( ... HA! Hle zádrhel nebo ne?

Ano, ano, ano ... Kone)n( vám m&%eme p#edlo%it první v"sledky velmi známé (pro nás)

badatelské skupiny TRIJMEV (samoz#ejm( jsme jejími )leny – a jedin"mi), která ji% n(kolik let

intenzívn( pátrá po tajemství templá#& a svatého grálu. Za obrovského du$evního vyp(tí,
nemal"ch finan)ních injekcí a s vyp(tím posledních fyzick"ch sil. !asto o hladu, (dr%ení

hladovky) a vod( (co jiného pít p#i p&stu), se skupina kone)n( do)kala a dostala se do..., ale

posu*te sami.

No, snad se nám „velkolep"“ úvod poda#il v duchu sou)asného moderního trendu, je% jsme si

p#edsevzali v úvodu. A pro) v tom nepokra)ovat, %e?

Nemá cenu )tená#e zat(%ovat zku$enostmi s celníky ve Skotsku, stejn( jako s vlastním

pobytem v Edinburghu.

P"ejdeme tedy rovnou ke ko"eni problému

Po p#edpokládané správné interpretaci soch a symbol& nad vchodem do Rosslynské kaple

jsme vstoupili do kaple a jali se zkoumat v$e, k )emu se dostaneme.

Po n(kolika hodinách prohlídky v$ech a dal$ích pozoruhodnosti této kaple a jejího okolí jsme

si utvo#ili n(kolik teorií, jak to vlastn( bylo s nato)ením filmu „#ifra mistra Leoparda“ v této

oblasti.

Po návratu dom& jsme narazili na zajímav" odkaz, kter" nám v kapli unikl, a litovali jsme, %e
do Skotska je to p#ece jen pro nás finan)n( náro)né, a tak jsme se pokusili n(jaké informace

získat z internetu.

V této )ásti se ji% kone)n( m&%ete do)íst o naprosto originální a ojedin(lé metod(
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pravd(podobné obnovy DNA, jakou jsme m(li v dob(, kdy nás vytvo#ili Annunaki k obrazu

svému, )ili t(sn( tehdy, kdy jsme se z hermafrodita stali jednopohlavní bytostí, resp. tehdy,

kdy se Annunaki rozhodli „pomoct sob(!“ – viz. )lánek „Pravd$podobn! ú%el lidské rasy na

této planet$“.

Annunaki správn( p#edpokládali, %e se najdou jiné bytosti, které nebudou mít zájem na

„pomoci si sob(“, spí$e naopak – viz. op(t )lánek „Pravd$podobn! ú%el lidské rasy na této

planet$“ a tak tajemství obnovy DNA do p&vodní obnovy p#edali sv"m pokrevním potomk&m

na této planet(, a% kone)n( skon)ilo ukryto v podob( symbol& v kapli v Rosslynu.

Samoz#ejm( v)etn( klí)e k odkrytí tohoto tajemství.

!tením mnoha )lánk& jin"ch badatel&, kte#í si v$imli spousty detail& a souvislostí nejen v této

kapli, ale i z pohledu cíle lidstva a asi správnou interpretací klí)e máte mo%nost se zú)astnit

tohoto projektu, jeho% cíl je ... hmmmm ... ve hv(zdách ... kdo% ví?!

V záv(ru )lánku jsou zve#ejn(ny zvukové sekvence, které by m(ly v kone)ném d&sledku

obnovit na$i p&vodní DNA. Samoz#ejm( spousta z vás zareaguje slovy, co je to za blábol )i
nesmysl ... m&%e to tak b"t, proto%e prozatím sami experimentujeme s t(mito zvukov"mi

sekvencemi a jsme na samém za)átku experimentu.

Pro ty, je% tento )lánek ji% zavrhli jako blábol, doporu)ujeme si p#e)íst )lánky o ú)incích zvuku

na hmotu a t(lo, nap#. „Kelly a fyzika kmitání“ a pak se nad tím znovu zamyslet.

Upozorn$ní

Je d&le%ité si uv(domit, %e je zde mo%nost rizika, je% m&%e zm(nit na$e vlastnosti do ne)ekané

podoby – v$e je otázkou toku energie. Pro lep$í pochopení si nap#. m&%eme p#edstavit

lé)itele, kter" je schopen vylé)it pouze omezen" po)et pacient&, pak pot#ebuje dobu na

odpo)inek a najednou by mohl lé)it neomezen( dlouho a daleko rychleji ... a samoz#ejm(
taky naopak. V$e je jen energie. Ta není dobrá ani $patná, pouze my rozhodujeme (se v$emi

d&sledky z toho plynoucími), k )emu ji pou%ijeme.

Upozor&ujeme znovu

V$e je dobrovolné a na vlastní nebezpe)í!!!!

Lze p#edpokládat, %e pokud budete )isté mysli, tj. dostate)n( pozitivní, tj. nap#. „chovám se

dle svého nejlep$ího v(domí a sv(domí“, lze p#edpokládat ú)inek pozitivní, v opa)ném

p#ípad( nevíme, ale lze p#edpokládat, %e nedojde k %ádné zm(n( z d&vodu, %e nebudou

vytvo#eny podmínky pro zru$ení blokády a tím spu$t(ní obnovy, ale kdo ví?!

Doporu%en! postup poslechu sekvencí

Jednotlivé sekvence je nejlépe si nahrát na p#ehráva) MP3, CD p#ehráva) apod.

Pokud mo%no lehneme si na záda, klidn( i do postele; p#ístroj pro p#ehrávání se

sluchátky máme p#i sob(.
Sluchátka si nasadíme z poloviny na lícní kost a z poloviny na u$i (pravd(podobn( lep$í
ú)inek vln(ní-vibrací).
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P#ístroj zapneme, na#ídíme si stálé opakování jedné sekvence na dobu jedné hodiny.

Se#ídíme si hlasitost tak, aby nám byla p#íjemná z hlediska dynamiky.

Ruce si polo%íme voln( podél t(la, nohy m&%eme mít rozta%eny na $í#ku ramen.

Zav#eme o)i a zorni)ky obrátíme vzh&ru tak, abychom cítili mírnou bolest (pomáhá

uvolnit t(lo).

Pro ty, kte#í ji% mají za sebou „zabalen" bonbon“ – viz. rituál Rituál „Gama–Delta“ v

sekci rituály na stránkách www.cestaducha.cz, doporu)ujeme si vizualizovat tento stav.

Pro ostatní – sna%íme se uvolnit mysl a poslouchat pouze nahrávku.

Pokud mo%no neusnout!!!!

První post"ehy

První a pak druhou sekvenci doporu)ujeme jednozna)n( poslouchat nejmén( sedm

dní po sob(, a to jednu hodinu denn(. T(lo pot#ebuje )as jednak na proniknutí

informací do t(la (proto ta hodina) a pak pot#ebuje n(kolik hodin na vst#ebaní této

informace. M&%eme si to snadno p#irovnat nap#. k jídlu. Jen kdy% se najíme akorát,

cítíme se dob#e, pokud málo – máme za chvíli hlad, a pokud hodn(, je nám t(%ko a

$patn(.

1.

Dochází k dosti velkému nár&stu agresivity jako d&sledku vnit#ního nap(tí, které si

neuv(domujeme. Je to dáno tím, %e Trigardi (viz. )lánek „Film +ifra mistra Leonarda –

odhalené tajemství svatého grálu“, kte#í nám asi rozbili na$i DNA a nechali pouze dv(
vlákna, vytvo#ili zárove, energetické bloky nejen na této úrovni, ale i na v(domé úrovni

vnímaní – co% ostatn( pocítíte sami p#i poslechu (ty disharmonické tóny, to se skute)n(
nedá poslouchat – %e by zám(r?). A je asi nutná ur)itá doba na p#ekonání této energie a

spu$t(ní obnovy DNA, pokud to je skute)n( tak.

2.

PROTO PAMATUJME, odkud na$e agresivita pochází, a sna%me se ji eliminovat. V

%ádném p#ípad( ji nep#ená$ejme do okolí, nebo' by mohlo dojít k zablokování procesu

obnovy!!!!!

3.

Takté% je dobré si uv(domit, %e i kdy% najednou se nic ned(je, nezmámena to, %e je to

tak je ve skute)nosti. Dalo by se to p#irovnat k dobytíúzemí a následn( stavb( opevn(ní

pro obranu dobytého území a jako prostor pro dal$í postup.

4.

T#etí, $estou, devátou a dvanáctou sekvenci doporu)ujeme takté% poslouchat

minimáln( sedm dní a minimáln( po hodin(.
5.

U ostatních sekvencí doporu)ujeme poslouchat minimáln( )ty#i dny po jedné hodin(,
ale pokud nás „nic nehoní“, tak z&staneme rad(ji u sedmi dn& a více s délkou poslechu

po jedné hodin(.

6.

Tolik k prvním post#eh&m.

Sami jsme zv(davi na kone)n" ú)inek a zda-li na$e interpretace byla správná.

A kde je to tajemství grálu?

Inu znáte bulvár, tolik toho napí$ou a pravda je n(kde úpln( jinde – nebo – %e by ne?! Kdo% ví?

Na$e badatelská skupina nezahálí a )as (kter" neexistuje), uká%e...

Bubláci Eva a Josef
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Zvukové sekvence

sekvence 01

sekvence 02

sekvence 03
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sekvence 05

sekvence 06

sekvence 07

sekvence 08

sekvence 09

sekvence 10

sekvence 11

sekvence 12

sekvence 13

sekvence 14

sekvence 15

sekvence 16

Zvukové sekvence ke sta'ení

sekvence_01-08.zip (45MB) sekvence_09-16.zip (52MB)

 

PS: Pokud se rozhodnete „do toho s námi jít“, prosíme vás o zaslání sv"ch post#eh&
emailem pomocí kontaktního formulá#e.

D&vodem, pro) tyto informace poskytujeme ji% nyní, je jednak uspokojit p#ípadné nedo)kavce

a pak snaha pomoci t(m, kte#í #ekn(me tápou z pohledu informa)ního balastu, a kone)n(
nemáme mo%nost ov(#it si dopad t(chto zm(n ve v(t$ím m(#ítku z pohledu lidstva.

A pak zde platí po#ekadlo: „kdo roztáhne sít( první, má obvykle nejv(t$í úlovek“. A nebo taky

prázdné sít(, ale to je ji% riziko prvního...
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