Lokalita Starobylý Šíp aneb kde začít...
Jestli byl nějaký počáteční bod materiálů WingMakers, tak můžeme určitě říci, že to byla lokalita
Starobylý Šíp. Byla to právě lokalita Starobylý Šíp, která byla prvním představením WingMakers
v podobě mytologie, jejich maleb, hudby, filosofie, básní a vnitřních technologií (technik).
Lokalita Starobylý Šíp je pozoruhodná struktura, která je detailně popsaná v knize Projekt
Starobylý Šíp. Byly o ní vytvořeny schémata, umělecká ztvárnění a dokonce videa, která vyobrazují
strukturu lokality. Některá jsou uvedena níže.
Zatímco lokalita Starobylý Šíp byla první objevená lokalita, existuje celkově sedm lokalit - na
každém kontinentu jedna. Těchto sedm lokalit je vyjmenováno níže v pořadí odhalení:
Starobylý šíp: Nové Mexiko, poblíž Chaco kaňonu
Hakomi: poblíž Cuzco, Peru, Jižní Amerika
Zyanya: jižní Čína, poblíž Cantonu
Aadhya: jižní střední Austrálie
Jumala: severně od Helsink, Finsko
Mawu: severní střední Afrika, v blízkosti jezera Chad
Pillan: Antaktida, Wilkesova Země, poblíž Vostoku
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Každá z lokalit obsahuje 24 komor, v nichž se nalézají různé artefakty starobylé kultury. Tyto
artefakty byly integrálním projevem duchovně smýšlející rasy, která je v materiálech WingMakers
nazývána Centrální rasa. Jedná se o tyto artefakty: malby, poezii, filozofiii, kosmologii a hudbu.
V současné době byly odhaleny čtyři lokality (v pořadí objevení), co se týká poezie a maleb.
Člověk může o těchto lokalitách uvažovat jako o časových schránkách, což je zmínka uvedená
v knize Projekt Starobylý Šíp. Dohromady v sobě tyto lokality obsahují nutné ingredience pro
lidský druh, aby mohl učinit předposlední objev, který je v těchto materiálech nazýván Velký Portál
neboli nevyvratitelný objev lidské duše. To je konečný účel lidské rasy: žít na zemi jako seberealizované vědomí. Spojit vědomí země a duše do soudržného vyjádření.
V knize Projekt Starobylý Šíp je velmi podrobně popsáno, jak byla lokalita objevena tajnou
vládní agenturou, známou jako ACIO (angl. Advanced Contact Intelligence Organization Organizace pro kontakt s vyspělými civilizacemi). Kniha také popisuje artefakty a to, jak byly
organizací ACIO dekódovány.

Diagramy Lokality Starobylý Šíp
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Zdroj: https://wingmakers.com/about/ancient-arrow-site/
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