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Cristalul care lucea în adâncuri

Înafara construcţiei din largul Insulei
Okinawa, mai există o surprinzătoare
”piramidă de cristal” în zona Bahamas,
tot sub apă. Descoperită în anii ’70 de dr.
Ray Brown, un fitoterapeut din Arizona,
care făcea scufundări lângă insula Bari,
structura părea înconjurată de o lumină
verde-albăstruie. Brown a fost uimit de
suprafaţa perfect plană a blocurilor de
piatră, ce nu lăsau să se vadă îmbinările
dintre ele. Strecurându-se printr-un
culoar îngust, el a pătruns într-o cameră

dreptunghiulară lipsită
total de alge şi de corali
crescuţi pe ziduri, aşa cum
ar fi fost normal. Culmea e
că încăperea era suficient
luminată, fără vreo sursă
vizibilă. Brown a găsit o sferă de cristal
pe care a luat-o cu el şi pe care avea s-o
expună abia peste 5 ani, temându-se să
nu-i fie confiscată de autorităţi. Curioşii
care au ajuns în vecinătatea sferei susţin că
au simţit o briză, au auzit voci sau au avut
senzaţii stranii şi furnicături, iar cei intraţi
în transă pretind că au văzut trei piramide

în globul de cristal. De aici şi ipoteza că
piramida descoperită de Brown ar fi făcut
parte din Atlantida, continent misterios,
ai cărui locuitori erau maeştri în folosirea
energiei din şi prin cristale. Construcţia
însăşi ar putea confirma argumentele unor
cercetători, potrivit cărora piramidele
au fost create iniţial ca surse de energie
pentru atlanţi (folosinduse şi efectul piramidei) sau
chiar să ofere răspunsuri
la misterioasele întâmplări
înregistrate încă din secolul
al XIX-lea în regiunea din
Atlantic botezată Triunghiul
Bermudelor. Unii cercetători
ai Triunghiului au lansat de
altfel de-a lungul anilor teorii
potrivit cărora există o sursă
de energie pe fundul mării
în regiune sau o tehnologie
superioară, care afectează
avioane, nave şi bărci ori le face
să dispară şi care, totodată,
poate deschide poarta către
alte dimensiuni.
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