Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com

Odkrycie Archeologiczne - MAS-Struski Cz. I Opis i czesc dokumentacji fotograficznej
04/04/2011 19:56 by Andrzej i Magdalena Struscy de

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape
{behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 Â Andrzej i Magdalena Struscy HIPOTEZAÂ

Cz. I Opis i czÃªÂ¶Ã¦ dokumentacji fotograficznej Â Â Â Â Â
Â Â Â Â Â Â Â Â Â¦WIÂ¡TYNIA ZIEMI W RENNES LES BAINS Â Â Â Â Â Â Â Sensacyjne odkrycie prastarej
Â¦wiÂ±tyni Celtyckiej, zÂ³oÂ¿onej z megalitycznych kamiennych figur uformowanych przez naturÃª, byÂ³o
pierwszym krokiem do odkrycia Â¦wiÂ±tyni Ziemi. Â Â Â Â Â Â Jakim cudem do dzisiejszego dnia zachowaÂ³
siÃª kompletny zbiÃ³r megalitÃ³w, ktÃ³ry prawdopodobnie tworzyÂ³ kiedyÂ¶ zespÃ³Â³ Â¶wiÂ±tyni CeltÃ³w, wraz z
oÂ³tarzem ofiarnym? ByÃ¦ moÂ¿e nasze znalezisko jako kompletny zespÃ³Â³ Â¶wiÂ±tynny jest wyjÂ±tkowe. Takie
byÂ³y nasze pierwsze refleksje po uzmysÂ³owieniu sobie, Â¿e te, przecieÂ¿ leÂ¿Â±ce przy oznakowanej i czÃªsto
uczÃªszczanej turystycznej Â¶cieÂ¿ce figury skalne, to kompletny zbiÃ³r Â¶wiÂ±tynny do dzisiejszego dnia przez
nikogo nierozpoznany i nieopisany. Â W dziewiÃªtnastym wieku, skaÂ³y znajdujÂ±ce siÃª w tym miejscu, opisaÂ³ Henri
Boudet proboszcz miejscowej parafii. OpisaÂ³ dwie skaÂ³y stojÂ±ce i dwie przewrÃ³cone. Te stojÂ±ce okreÂ¶la jako
skaÂ³y, ktÃ³re poruszajÂ± siÃª pod wpÂ³ywem wiatru a dwie przewrÃ³cone to w jego relacji, efekt dziaÂ³ania wandali.
Â Â Â Â Po wnikliwej, szerokiej analizie znajdujÂ±cych siÃª na tym stanowisku skaÂ³, doszliÂ¶my do wniosku, Â¿e
sÂ± one kompletnym zbiorem wielu figur, ktÃ³re pierwotnie tworzyÂ³y Â¶wiÂ±tyniÃª z oÂ³tarzem ofiarnym. Wykonane,
prawdopodobnie ludzkÂ± rÃªkÂ± doÂ³ki/gniazda, ktÃ³re znajdujÂ± siÃª w gÃ³rnej czÃªÂ¶ci piÃªciu figur, pozwalajÂ±
domniemaÃ¦, Â¿e ten zespÃ³Â³ Â¶wiÂ±tynny sÂ³uÂ¿yÂ³ jako â€žÂ¦wiÂ±tynia Â¶wiatÂ³aâ€• Â OkazaÂ³o siÃª, Â¿e to
odkrycie jest miejscem, ktÃ³re daÂ³o poczÂ±tek caÂ³ej serii kolejnych odkryÃ¦, ktÃ³re posypaÂ³y siÃª nam jak z
rÃªkawa. JednakÂ¿e zanim doszÂ³o do tej fantastycznej i bÂ³yskawicznej serii odkryÃ¦, musieliÂ¶my wiele
przemyÂ¶leÃ¦ i rÃ³wnie wiele przepracowaÃ¦. Ta nasz wieloletnia praca daÂ³a juÂ¿ pierwsze wymierne efekty i
wierzymy, Â¿e nie ostatnie. Â W efekcie znaleÂ¼liÂ¶my nastÃªpnych dziewiÃªÃ¦ stanowisk archeologicznych,
Â¶ciÂ¶le z tÂ± Â¶wiÂ±tyniÂ± skalnÂ± powiÂ±zanych. Elementem wiÂ±Â¿Â±cym wszystkie stanowiska jest Â¶wiatÂ³o
sÂ³oneczne, ktÃ³re poprzez pryzmaty biegÂ³o ze Â¶wiÂ±tyni do innych miejsc kultu. Pytanie, czy te krysztaÂ³y, ktÃ³re
sÂ³uÂ¿yÂ³y za pryzmaty Â¶wietlne jeszcze istniejÂ± i gdzie sÂ± ukryte. Â W gronie tych odkryÃ¦, ktÃ³re juÂ¿
poczyniliÂ¶my, istniejÂ± zamkniÃªte wejÂ¶cia do podziemnych kompleksÃ³w Â¶wiÂ±tynnych. Dwa takie wejÂ¶cia sÂ±
w bezpoÂ¶rednim otoczeniu Â¶wiÂ±tyni Â¶wiatÂ³a a kolejne to wejÂ¶cie do podziemnego kompleksu Matki Ziemi. Â
Te stanowiska, ktÃ³re kolejno odkrywaliÂ¶my, okazaÂ³y siÃª bardzo ciekawe a w szczegÃ³lnoÂ¶ci jedno z nich,
leÂ¿Â±ca postaÃ¦ Matki Ziemi. Olbrzymia oÂ¶miometrowej dÂ³ugoÂ¶ci i czterometrowej szerokoÂ¶ci figura skalna,
poÂ³oÂ¿ona na poÂ³udniowym stoku robi wraÂ¿enie lekkiej bryÂ³y. Jest ona pieczoÂ³owicie dopracowana, poprzez
wyeksponowanie elementÃ³w szyi i barkÃ³w w miejscu Â³Â±czenia gÂ³owy z tuÂ³owiem. Â Tak siÃª skÂ³adaÂ³o, Â¿e
po odkryciu Â¶wiÂ±tyni Â¶wiatÂ³a i rozrysowaniu mapki utworzonej przez gniazda na krysztaÂ³y, na jej figurach
umiejscowione, pozostaÂ³e odkrycia jakby same siÃª otwieraÂ³y. Nie musiaÂ³em juÂ¿ chodziÃ¦ po wszystkich
okolicznych gÃ³rach, trafiaÂ³em prosto do celu, Magdalena rÃ³wnieÂ¿ wskazywaÂ³a bezbÂ³Ãªdnie wÂ³aÂ¶ciwe
miejsca. PodchodziÂ³em do skaÂ³y, ktÃ³ra na pierwszy rzut okiem, niczym szczegÃ³lnym siÃª nie wyrÃ³Â¿niaÂ³a z
pomiÃªdzy wielu innych, ktÃ³re jÂ± otaczaÂ³y. Â RÃ³wnieÂ¿ z odkryciem leÂ¿Â±cej postaci Matki Ziemi zaistniaÂ³a
taka sytuacja. Nie miaÂ³em w planie iÂ¶Ã¦ w to miejsce, nie leÂ¿aÂ³o ono na drodze mojego aktualnego celu, jednak w
pewnej chwili postanowiÂ³em, Â¿e zboczÃª w kierunku widocznego pomiÃªdzy drzewami kasztanowymi zbioru
skalnego. Sama ta skaÂ³a rÃ³wnieÂ¿ niczym szczegÃ³lnym nie wyrÃ³Â¿niaÂ³a siÃª z pomiÃªdzy wielu jej podobnych,
piÃªknych, olbrzymich pÂ³asko leÂ¿Â±cych gÂ³azÃ³w. Mimo tego coÂ¶ pociÂ±gnÃªÂ³o moje myÂ¶li w kierunku tej
skaÂ³y. Â Jest to olbrzymi blok skalny i gdy na nim juÂ¿ staÂ³em, wraÂ¿enie, jakiego doznaÂ³em byÂ³o dla mnie
zaskoczeniem. PatrzÂ±c na tÃª skaÂ³Ãª czuÂ³em, Â¿e stojÃª na skale pÂ³odnoÂ¶ci ziemi, dosÂ³ownie, czuÂ³em, Â¿e
stojÃª na skale pÂ³odnoÂ¶ci i Â¿e to odczucie dotyczy pÂ³odnoÂ¶ci planety, caÂ³ej ziemi. Dziwne odczucie,
pomyÂ¶laÂ³em i zaczÂ±Â³em dokÂ³adniej oglÂ±daÃ¦ tÃª skaÂ³Ãª. Po oczyszczeniu z liÂ¶ci zauwaÂ¿yÂ³em, Â¿e w
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miejscu w miejscu przewÃªÂ¿enia skaÂ³a jest oddzielona, wiÃªc zabraÂ³em siÃª do oczyszczania tego miejsca z
nawianej tu przez setki lat ziemi, przeroÂ¶niÃªtej teraz korzeniami. Po kilku godzinach pracy mogÂ³em stwierdziÃ¦, Â¿e
tysiÂ±c lat zaniedbywana Â¶wiÃªta postaÃ¦ druidÃ³w, odzyskaÂ³a odrobinÃª swego blasku. Tak naprawdÃª dopiero w
tym momencie zdaÂ³em sobie sprawÃª z tego, jakie znalezisko odkryÂ³em. WracaÂ³em zmÃªczony z poobijanymi
palcami rÂ±k, ale szczÃªÂ¶liwy. Â Kilkaset metrÃ³w od postaci Matki Ziemi, kilka dni wczeÂ¶niej wraz z synem
odkryliÂ¶my inne cenne dla druidÃ³w miejsce kultu. Z poczÂ±tku skaÂ³a rÃ³wnieÂ¿ wydawaÂ³a siÃª zwyczajnÂ±, jak
inne w jej otoczeniu. WyrÃ³Â¿niaÂ³o jÂ± tylko to, Â¿e byÂ³a jakby odosobniona, mimo, Â¿e leÂ¿aÂ³a poÂ¶rodku
innych wielometrowej wielkoÂ¶ci blokÃ³w skalnych. I tu coÂ¶ moje myÂ¶li skierowaÂ³o do tej â€žsamotnejâ€• skaÂ³y.
Gdy juÂ¿ na niej staÂ³em zauwaÂ¿yÂ³em szczegÃ³lne wgÂ³Ãªbienia, ktÃ³re okazaÂ³y siÃª byÃ¦ ze sobÂ± w harmonii.
CaÂ³oÂ¶Ã¦ harmonijnego wizerunku uzupeÂ³niaÂ³y dziwnie rozmieszczone maÂ³e doÂ³eczki w obrÃªbie tych dwÃ³ch
zagÂ³ÃªbieÃ± na Â¶rodku szeÂ¶ciometrowej skaÂ³y. Â Bez trudu mogÂ³em w wyobraÂ¼ni uÂ³oÂ¿yÃ¦ w to miejsce
postaÃ¦ ofiarnego dzika i przypasowaÃ¦ maÂ³e otwory do jego istotnych aspektÃ³w ofiarnych. Jest tu doÂ³eczek w
miejscu oddechu, jest w miejscu upuszczanej krwi i sÂ± dwa charakterystyczne w miejscu narzÂ±dÃ³w rodnych.
Wszystko siÃª zgadzaÂ³o, nawet jest wystarczajÂ±co duÂ¿o miejsca wokÃ³Â³ ofiarnego oÂ³tarza na to by mogÂ³o
przechodziÃ¦ w rytualnej procesji wielu ludzi. Â Wtedy jeszcze nie zdawaÂ³em sobie sprawy z tego, Â¿e odkryliÂ¶my
oÂ³tarz absolutnie wyjÂ±tkowy. Typowe oÂ³tarze sÂ± zbudowane z trzech stojÂ±cych gÂ³azÃ³w, na ktÃ³re poÂ³oÂ¿ony
jest czwarty, tu jest tylko jeden olbrzymi monolit skalny. IstotÃª wyjÂ±tkowoÂ¶ci tego oÂ³tarza zrozumiaÂ³em po
odkryciu postaci Matki Ziemi. Teraz, gdy mieliÂ¶my juÂ¿ odkryte trzy niesÂ³ychanie waÂ¿ne miejsca kultu w tak bliskim
od siebie poÂ³oÂ¿eniu i dodatkowo w miÃªdzyczasie inne miejsca, zdaÂ³em sobie sprawÃª, Â¿e odkryliÂ¶my
tajemniczÂ± Â¦wiÂ±tyniÃª Ziemi, od dawna poszukiwanÂ± przez wielu badaczy. Informacje na ten temat moÂ¿na
znaleÂ¼Ã¦ miÃªdzy innymi w poniÂ¿ej zamieszczonej publikacjiÂ na 182 stronie : Â
http://www.kos.alpha.pl/pdf/Przyklad_Sauniere.pdf Â Â Â W tym kontekÂ¶cie znaczenie opisywanego oÂ³tarza
ofiarnego uzyskaÂ³o innÂ± rangÃª. Â¦wiÃªtym zwierzÃªciem druidÃ³w jest biaÂ³y dzik. Jasne jest, Â¿e takie osobniki nie
rodzÂ± siÃª czÃªsto. Ofiara z osobnika typu albinos jest ofiarÂ± najcenniejszÂ± i na pewno nie byÂ³a skÂ³adana na
zwykÂ³ym oÂ³tarzu. Odkryty przez nas oÂ³tarz ofiarny, posiada naturalnÂ± formÃª skalna, tylko uszlachetnionÂ± przez
czÂ³owieka. JeÂ¿eli taka naturalna forma skalna leÂ¿y na tym samym wzgÃ³rzu, co i inna naturalna postaÃ¦ Matki
Ziemi, gÃ³ra ta z natury musiaÂ³a byÃ¦ uznawana za Â¶wiÃªte miejsce. OÂ³tarz, wiÃªc musiaÂ³ byÃ¦ oÂ³tarzem
ofiarnym biaÂ³ego dzika. Â Â DziesiÂ±te znalezisko Â³Â±czy te dwa miejsca kultu i rÃ³wnieÂ¿ znajduje siÃª na tej
samej gÃ³rze. Jest to wejÂ¶cie do podziemnego kompleksu Â¶wiÂ±tynnego, dowodzÂ± tego wykonane rÃªcznie
naskalne rzeÂ¼by. Nad wejÂ¶ciem leÂ¿y poziomo olbrzymia pÂ³aska skaÂ³a, ktÃ³ra wyglÂ±da jak monumentalne
zadaszenie. To na jej wystajÂ±cej krawÃªdzi wyrzeÂ¼bione sÂ± znaki opisujÂ±ce charakter Â¶wiÂ±tyni. Jest tu piÃªÃ¦
duÂ¿ych doÂ³kÃ³w, ktÃ³re stopniowo siÃª zmniejszajÂ± a piÂ±ty leÂ¿Â±cy po prawej stronie jest najmniejszy. Ponad
tymi doÂ³kami sÂ± wyciÃªte w skale formy w ksztaÂ³cie poziomo poÂ³oÂ¿onych trzech lasek podobnych w swym
wizerunku do tych, jakie istniejÂ± na malowidÂ³ach w Egipcie. Po lewej stronie nawisu skalnego w miejscu gdzie
zaczyna siÃª pierwsza najdÂ³uÂ¿sza laska widnieje tajemniczy znak wyrzeÂ¼biony w postaci trzech pod kÂ±tem do
siebie poÂ³oÂ¿onych lini. W caÂ³oÂ¶ci nawis z wszystkimi wyrzeÂ¼bionymi znakami posiada kilkanaÂ¶cie metrÃ³w
dÂ³ugoÂ¶ci. Â W miÃªdzyczasie odkrywania miejsc kultowych, udaÂ³o nam siÃª odnaleÂ¼Ã¦ kilka stanowisk, gdzie
sÂ± widoczne miejsca do mocowania trzech pryzmatÃ³w Â¶wietlnych i dwÃ³ch luster. Razem ten zespÃ³Â³ Â¶wietlny,
ponad dolinÂ± Rennes les Bains tworzyÂ³ iluminacje w trakcie przesyÂ³ania Â¶wiatÂ³a sÂ³onecznego w odpowiednie,
przygotowane dla potrzeb czynnoÂ¶ci kultowych miejsca. Â Â Â DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Â¦WIÂ¡TYNI
ZIEMI. Â
Â¦wiÂ±tynia skÂ³ada siÃª naturalnie uformowanych rzeÂ¼b skalnych:
Â
Normal 0 21 1 ZbliÂ¿enie oÂ³tarza, pokazuje olbrzymi blok skalny, na ktÃ³rym stoi oÂ³tarz a za nim naturalnie
uformowana skaÂ³a przypominajÂ±ca gÂ³owÃª. Przed oÂ³tarzem widoczna jest leÂ¿Â±ca figura i oderwany od niej
element skalny.

tp://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=114&title=Odkrycie-Archeologiczne---MAS-Struski-Cz--I-Opis-i-czesc-dokumentacji-fotograficzn
Page 2/4
MemHT Portal

Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com
Normal 0 21
Â 2 Najbardziej fascynujÂ±ca z figur. Kilku tonowy monolit skalny, ktÃ³ry prawdopodobnie symbolizowaÂ³ gÂ³owÃª.
WgÂ³Ãªbienie widoczne na Â¶rodku i trzy inne mniejsze umiejscowione ukoÂ¶nie po lewej stronie, to miejsca do
ustawienia pryzmatÃ³w Â¶wietlnych. Â
3.Przed oÂ³tarzem leÂ¿Â± przewrÃ³cone trzy figury

Normal 0 21 -figura dwuczÃªÂ¶ciowa leÂ¿Â±ca z prawej strony, prawdopodobnie obrazowaÂ³a kapÂ³ana.

Â
Normal 0 21 -figura poÂ¶rodku posiada wyglÂ±d matki, ktÃ³ra trzymaÂ³a dziecko (ten fragment leÂ¿y oderwany).

Â
Normal 0 21 -figura leÂ¿Â±ca z lewej strony skÂ³ada siÃª z dwÃ³ch czÃªÂ¶ci i mogÂ³a byÃ¦ to figura obrazujÂ±ca
ojca.

Â
Normal 0 21 Fot. 1 Widok caÂ³ej Â¶wiÂ±tyni Â¶wiatÂ³a. Na pierwszym planie widaÃ¦ podstawy dwÃ³ch
przewrÃ³conych figur. Za przewrÃ³conymi figurami stoi zespÃ³Â³ oÂ³tarza ofiarnego, ktÃ³ry skÂ³ada siÃª z dwÃ³ch
czÃªÂ¶ci. PotÃªÂ¿nego bloku podstawy, na ktÃ³rym leÂ¿y kamienna pÂ³yta. Za oÂ³tarzem stoi czwarta figura, ktÃ³rej
wizerunek przywoÂ³uje na myÂ¶l gÂ³owÃª. PiÂ±ta figura jest z tego miejsca niewidoczna, leÂ¿y za drzewem po prawej
stronie.

Â Normal 0 21 Fot. 5 WgÂ³Ãªbienie znajdujÂ±ce siÃª w najwyÂ¿ej poÂ³oÂ¿onej czÃªÂ¶ci gÃ³rnej pÂ³yty oÂ³tarza,
ktÃ³re sÂ³uÂ¿yÂ³o do mocowania jednego z dwunastu pryzmatÃ³w caÂ³ego zbioru Â¶wiÂ±tyni Â¶wiatÂ³a. Gniazda te
sÂ± precyzyjnie rozmieszczone na wszystkich piÃªciu figurach Â¶wiÂ±tyni Â¶wiatÂ³a. Â
Â PROLOG do artykuÂ³u ukazaÂ³ siÃª 3 Kwietnia 2011.godz.14:35Â i znajduje siÃª na stronie:
http://andrzejstruski.blogspot.com/2011/04/archelogiczne-odkrycie-mas-struski.html
Â Â Â© Andrzej i Magdalena Struscy de Merowing.
Powyzszy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorÃ³w.
UzupeÂ³niona informacja dokumentacji fotograficznej Â¦wiÂ±tyni Ziemi.
Fot. 1Prawdopodobne wejÂ¶cie do podziemnego kompleksu Â¦wiÂ±tyni Â¦wiatÂ³a, znajduje siÃª okoÂ³o 25m na
poÂ³udniowy-wschÃ³d od Â¶wiÂ±tyni.
Â Fot. 2 Drugie prawdopodobne wejÂ¶cie, znajduje siÃª okoÂ³o 10m na zachÃ³d od Â¶wiÂ±tyni.
ODKRYCIAÂ ARCHEOLOGICZNE URZÃŠDOWOÂ ZGÂ£OSZONE DO MAIRIE RENNES LES BAINS 29 LUTY
2011.Â

tp://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=114&title=Odkrycie-Archeologiczne---MAS-Struski-Cz--I-Opis-i-czesc-dokumentacji-fotograficzn
Page 3/4
MemHT Portal

Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com
8 LIPIEC 2011 ZGÂ£OSZONE DO DRAC - MONTPELLIER DO REGIONALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÃ“W
ARCHEOLOGICZNYCH.Â
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