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Každý človek, ktorý chodil do školy vie, že najznámejšou rovnobežkou
na našej planéte je rovník, no len málokto vie, že medzi najzáhadnejšie
rovnobežky na Zemi patrí 33. rovnobežka. Keďže sa na tejto rovnobežke
stalo veľké množstvo rôznych katastrof, a spája sa s ňou veľa zla, hovorí
sa jej aj rovnobežka smrti. Je to všetko len náhoda alebo tadiaľto
skutočne prechádza akási línia negatívnej energie?

Diablovo číslo
Skôr ako sa dostaneme k tajomnej rovnobežke 33, pozrime sa, čo je na
čísle 33 také tajomné a magické. Číslo 33 sa považuje odnepamäti za
mystické číslo. Objavuje sa v náboženských textoch, vyskytuje sa v
prírode, no veľmi často ho používajú aj rôzne tajné spoločnosti. Číslo 33
má symbolizovať božskú múdrosť a dokonalosť, no zároveň v sebe
skrýva aj temnú silu pre okultné obrady, a preto je veľakrát chápané ako
diablovo číslo. Podľa numerológov patrí číslo 33 medzi takzvané
majstrovské čísla, medzi ktorými sú aj čísla 11 a 22. Číslo 33 je však z
nich najvyššie, a preto aj symbolizuje najvyššiu úroveň duchovného
vedomia, ktoré môže ľudská bytosť dosiahnuť.
Možno aj práve preto sa môžeme s číslom 33 stretnúť v najznámejšej
tajnej spoločnosti - medzi slobodomurármi. Práve slobodomurári poznajú
33 stupňov zasvätenia, z členov 33. stupňa sa skladá najvyššia rada,
ktorá má maximálne 33 členov. Ďalšou zaujímavosťou je, že napríklad aj
zástava Organizácie spojených národov je spojená s číslom 33. Na
zástave je totiž zemeguľa, ktorá je rozdelená na 33 častí. Prečo to je
práve 33 častí? Je to len ďalšia náhoda alebo zámer?

Tajomná 33. rovnobežka
Keď sa pozrieme na 33. rovnobežku zistíme, že sa na nej nachádza veľa
významných miest, starovekých ale aj stredovekých stavieb od rôznych
chrámov, svätýň, historických osídlení až po obrovské pyramídy, no
nielen to. Táto rovnobežka smrti, ako sa jej tiež hovorí, nie je nič dlžná
svojmu názvu, pretože práve pozdĺž celej svojej šírky sa na nej stalo
množstvo katastrof a tragédií. Tak napríklad cez japonské mesto
Nagasaki, kde bola zhodená druhá atómová bomba prechádza 33.
rovnobežka. Rovnakú rovnobežku si vybrala americká vláda pre stavbu
Národného laboratória Los Alamos, ktoré je známe svojím jadrovým
výskumom, ale aj iránska vláda, ktorá na tejto rovnobežke postavila
najväčší iránsky nukleárny komplex. Za povšimnutie určite stojí aj fakt,
že všetkými štátmi USA, ktoré vykonávajú trest smrti prechádza 33.
rovnobežka. John Fitzgerald Kennedy bol zavraždený v Dallase, a aj
týmto americkým veľkomestom prechádza 33. rovnobežka.

Ak sa pozrieme na súčasnosť a takzvanú Arabskú jar, ako sa označujú
protesty vo väčšine arabských štátov, ktoré začali koncom roka 2010,
všetky významné mestá týchto protestov sa nachádzajú na 33.
rovnobežke. Je tu líbyjské hlavné mesto Tripolis, iracké hlavné mesto
Bagdad, ale aj sýrska metropola Damask. Na tejto rovnobežke sa však
nachádzajú aj najhoršie väznice sveta, medzi ktoré patrí napríklad iracké
väzenie v Abú Ghrajb, pakistanské väzenie Rávalpindí, či libanonské v
meste Roumieh.

Zaujímavosťou je aj to, že mesto Roswell v Novom Mexiku, kde mala
údajne stroskotať mimozemská loď, leží na 33. rovnobežke, a netreba
zabudnúť ani na Bermudský trojuholník, ktorým táto rovnobežka smrti
prechádza. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Ako je vidieť na 33.
rovnobežke sa toho stalo viac než dosť, je teda otázne, či to je všetko len
náhoda, konšpirácia alebo je táto rovnobežka naozaj prekliata prípadne
niečím výnimočná. Vedia niektoré tajné spoločnosti akými sú
slobodomurári a ilumináti, ktorí podľa viacerých indícií riadia celé svetové
dianie, o význame a vplyve tejto mystickej 33. línie?
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