– Съществувала ли е мистерийна школа на Витоша?
–Още преди 700 000г. имаше много общности, не точно градове, из цялата
територия на днешна България, въпреки, че тя изглеждаше тогава по различен
начин. Тази общност, по тези места, нямаше име, а символ, който наподобяваше
морска вълна. Стъклени куполни сгради образуваха триъгълник. Единият връх
бе на територията на днешните Бистрица, Симеоново, Драгалевци, другият на
Бояна и Княжево и третият – отвъд билото на Стара планина. В тези куполи
живееха белите магове – атланти, които изпълняваха функцията на чистачи на
Вселената от енергийни замърсявания. По-късно, в равнинната част на днешна
София, съществуваше и „Градът на гърма“ – каменен град на атлантите. Там
имаше езеро и река, където се движеха кораби. Много след това, по тези земи, се
заселиха траките. На Витоша има излъчване – огромен енергиен лъч, чийто
пазители са белите магове. Знанието им за това е запазено в планината. Те са
знаели всичко това и са го предавали през поколенията. Посочено ви е място,
което е разположено върху част от …да кажем енергиен генератор, който при
силна молитва, обединена в сърцата, прави мощна трансформация на матрицата
като я преобразува в Светлина.
– Разкажи ми повече за белите магове?
– Белите магове бяха облечени в дълги бели безшевни роби. Сред тях имаше и
мъже и жени. Те не живееха в семейства, а по-скоро като монаси. На главите си
носеха стъклени сфери – вид енергиен трансформатор и излъчвател. Така
предаваха мисли на разстояние. Над посоченото ви място имаше скална
площадка, на която те стъпваха и осъществяваха връзка с космоса и със Земята.
Сега я няма. Нищо от това не е запазено. След огромни промени всичко е влязло
под земята. Витоша е изкуствено създадена планина, за да се съхрани всичко в
нея. Там, на голяма дълбочина, се намират и до днес тези куполни сгради. Някои
от белите атлантски магове също съществуват в друго измерение под планината.
Те ви внушиха идеята за купола, а идеята за пирамидата е от Плеяди. Куполът,
който ще направите е подобен на сферата на атланта, затова той ще бъде
ретранслатор. Когато определена част от вас, не всички, се обединят в сърцата,
обърнати към СЪЗДАТЕЛЯ, безкористни и трудолюбиви, тези магове ще се
свържат с вас. Първо астрално, а след достигане от вас на определено ниво – и
физически, под формата на мираж.
– Какво още трябва да знаем?
– Започнете да разбирате хората; да разбирате житейските им проблеми; да
разбирате, че тяхното ниво на осъзнатост е различно. Не изисквайте да прескачат
стъпала, не им отваряйте пътя насила, защото ще ги отблъснете. Помнете, че и
вие сте били незнаещи и е нямало кой да ви обясни. Сега, когато получавате това
знание, предайте го безкористно. Бъдете безкрайно търпеливи към всички.
Вечността е пред вас, не е зад вас. Вие сте вечността. Не бързайте за никъде.
СЪЗДАТЕЛЯТ е заложил кога и какво да се случи. Само следвайте знаците.

