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 TAJEMNICZA BUDOWLA SKALNA W RENNES-LES-BAINS. Â  TRZYNASTO METROWEJ DÂ£UGOÂ¦CI Â¦CIANA
SKALNA W RENNES LES BAINS, JEST DOWODEM NA TO, Â¯E TYSIÂ¡CE LAT WSTECZ ISTNIAÂ£A TU, WYSOKO
ROZWINIÃŠTA TECHNOLOGICZNIE CYWILIZACJA. Â  SKAÂ£A 13m DÂ£UGA I 8m WYSOKA Z BOCZNYMI
WYSTÃŠPAMI, KAÂ¯DY PO 4m, ZOSTAÂ£A PODDANA POWIERZCHNIOWEJ OBRÃ“BCE MECHANICZNEJ. CAÂ£A
JEJ POWIERZCHNIA ZOSTAÂ£A ZEBRANA WIELORZÃŠDOWÂ¡ GÂ£OWICÂ¡ DO OBRÃ“BKI KAMIENIA.
FREZOWANIE ZOSTAÂ£O WYKONANE, GDY NASZA CYWILIZACJA NIE POSIADAÂ£A JESZCZE TAKICH MASZYN
TECHNICZNYCH. Â  W Rennes les Bains znajduje siÃª wciÃªcie skalne rozmiarami odpowiadajÂ±ce piÃªtrowemu
budynkowi, ktÃ³re zostaÂ³o wykonane wiele tysiÃªcy lat temu, przez cywilizacjÃª juÂ¿ dawno nieistniejÂ±cÂ±.
Dowodem na takÂ± konkluzjÃª, jest widoczne na powierzchni tej skaÂ³y dziaÂ³anie urzÂ±dzeniem technicznym,
majÂ±ce na celu zebranie zewnÃªtrznej warstwy kamienia. Kilku centymetrowej gruboÂ¶ci powierzchnia tej skaÂ³y,
zostaÂ³a zdarta przy uÂ¿yciu maszyny z wielorzÃªdowÂ± gÂ³owicÂ± skrawajÂ±cÂ±.   
 
 Â    Normal 0 21      Fot. 1 Widok Â¶ciany skalnej, frezowanej gÂ³owicÂ± skrawajÂ±cÂ±.
    
    Normal 0 21      Fot. 2 Widoczny kraniec strefy poddanej frezowaniu. Â  Widoczny w dolnej czÃªÂ¶ci zdjÃªcia kraniec
strefy frezowanej, znajduje siÃª na wysokoÂ¶ci okoÂ³o pÃ³Â³tora metra od podstawy skalnej Â¶ciany. Powierzchnia
byÂ³a zdejmowana na caÂ³ej dÂ³ugoÂ¶ci Â¶ciany skalnej mierzÂ±cej 13m i na bocznych ukoÂ¶nych wypustach.
WysokoÂ¶Ã¦ frezowanej powierzchni wynosiÂ³a 7m i byÂ³a wykonana bardzo precyzyjnie, nawet powierzchnie Â¶cian
w naroÂ¿nikach zostaÂ³y dokÂ³adnie zebrane. Â  Do obrÃ³bki tej skaÂ³y, zostaÂ³a prawdopodobnie uÂ¿yta gÂ³owica,
ktÃ³ra miaÂ³a siedem lub osiem rzÃªdÃ³w noÂ¿y skrawajÂ±cych. Taki wniosek, wynika z widocznych pasÃ³w, ktÃ³re
posiadajÂ± podobnÂ± szerokoÂ¶Ã¦ i iloÂ¶Ã¦ rzÃªdÃ³w, jakie pozostawiajÂ± tarcze skrawajÂ±ce. SÂ± tu widoczne
rÃ³wnieÂ¿ charakterystyczne zagÂ³Ãªbienia powstajÂ±ce, gdy gÂ³owica w trakcie pracy napotyka twardszÂ± skaÂ³Ãª.
Poziome rzÃªdy widocznych zagÂ³ÃªbieÃ± wystÃªpujÂ± w miejscach gdzie znajdujÂ± siÃª naturalne geologiczne
podziaÂ³y warstw skalnych. KaÂ¿da taka warstwa posiada indywidualne cechy fizyczne w tym rÃ³wnieÂ¿ twardoÂ¶Ã¦.
GÂ³owica napotykajÂ±c na skaÂ³Ãª o wiÃªkszej twardoÂ¶ci z natury rzeczy musiaÂ³a odchyliÃ¦ siÃª od poprzedniej linii
pracy, tym samym utworzyÃ¦ charakterystyczne zagÂ³Ãªbienie.     Normal 0 21      Fot. 3 Widok Â¶ciany skalnej. Â  Nie
byÂ³oby Â¿adnego problemu, gdyby nie fakt, Â¿e ta budowla istnieje juÂ¿ wiele wiekÃ³w, lub tysiÂ±cleci. Mniemam,
Â¿e raczej tysiÂ±cleci, bo nawet i piÃªÃ¦dziesiÂ±t wiekÃ³w wstecz nasza cywilizacja nie posiadaÂ³a takich maszyn.
UÂ¿yÂ³em tu wskazania czasowego, porÃ³wnujÂ±cego tÃª budowlÃª z czasem dziaÂ³aÃ± Egipcjan przy kosmetyce na
istniejÂ±cych juÂ¿ tam piramidach. Zwrot â€žprzy kosmetyce na istniejÂ±cych juÂ¿ tam piramidachâ€•, jest w moim
mniemaniu uzasadniony a odpowiednie wyjaÂ¶nienie stanu rzeczy, uzasadniÂ³em w artykule dotyczÂ±cym czasu
powstania Sfinksa i Piramid w Gizie. Â  OdnoszÂ±c temat Piramid do sprawy skaÂ³y z Rennes les Bains, odnoszÃª siÃª
do czasu kiedy istniaÂ³y techniczne moÂ¿liwoÂ¶ci zastosowania przez czÂ³owieka maszyn do obrÃ³bki kamienia. Bloki
skalne zastosowane do pokrycia konstrukcji istniejÂ±cych juÂ¿ wÃ³wczas Piramid, byÂ³y tylko ciÃªte, brak jest tam
wskazaÃ± na stosowanie gÂ³owic frezujÂ±cych. Odniesienie do Piramid posiada jeszcze inny aspekt, ktÃ³ry przenosi
nas do czasu istnienia cywilizacji posiadajÂ±cej technologiÃª podobnÂ± do obecnie posiadanej przez naszÂ±
cywilizacje.    
   Normal 0 21      Powierzchnia Piramidy Chefrena, widoczna pod warstwami blokÃ³w naÂ³oÂ¿onymi przez Egipcjan
posiada regularnie ciÃªte bloki. MoÂ¿na zaÂ³oÂ¿yÃ¦, Â¿e technologia, jakÂ± dysponowali budowniczowie Piramid
byÂ³a duÂ¿o wyÂ¿ej zaawansowana, niÂ¿ technologia Egiptu 50 wiekÃ³w temu.   
   Normal 0 21      W konkluzji do takiego zaÂ³oÂ¿enia, moÂ¿na przyjÂ±Ã¦ teoriÃª, Â¿e skaÂ³a w Rennes les Bains
rÃ³wnieÂ¿ byÂ³a obrabiana w czasie, kiedy powstaÂ³y Piramidy w Gizie. A wiÃªc w czasie, kiedy istniaÂ³a na ziemi
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poprzedzajÂ±ca naszÂ±, jakaÂ¶ inna wysoko rozwiniÃªta technologicznie cywilizacja. Trudno bez przeprowadzenia
specjalistycznych badaÃ± okreÂ¶liÃ¦ dokÂ³adny czas, istnienia tej cywilizacji. Â  PoniÂ¿sza dokumentacja fotograficzna
dowodzi, Â¿e ta skaÂ³a byÂ³a obrabiana w czasie, gdy przed niÂ± nie byÂ³o warstwy gliniastego terenu dwumetrowej
gruboÂ¶ci, na ktÃ³rym obecnie rosnÂ± drzewa. Ta glina jest efektem erozji skaÂ³, ktÃ³re kiedyÂ¶ znajdowaÂ³y siÃª
ponad obrabianÂ± skaÂ³Â±. OkoÂ³o jednego metra wysokoÂ¶ci powierzchni frezowanej jest obecnie pod warstwÂ±
gliny i ta powierzchnia skaÂ³y zachowaÂ³a najlepszy stan fizyczny widocznych wgÂ³ÃªbieÃ±. Â  Pozostaje jeszcze do
wyjaÂ¶nienia kwestia zastosowania tej szczegÃ³lnej budowli. Jest ona poÂ³oÂ¿ona na wschodnim stoku, tym samym
wskazuje jednÂ± z opcji zastosowania w postaci olbrzymiego lustra, ktÃ³rego zadaniem byÂ³o kierowanie Â¶wiatÂ³a
wschodzÂ±cego sÂ³oÃ±ca, na przeciwlegÂ³e pÃ³Â³nocne stoki. IstniejÂ± jeszcze inne aspekty, ktÃ³re wzmacniajÂ±
teoriÃª lustra.   
   Normal 0 21      1/ Zakres frezowanej powierzchni obejmuje caÂ³Â± powierzchniÃª Â¶ciany, od jednego naroÂ¿nika
do drugiego, jak rÃ³wnieÂ¿ caÂ³e powierzchnie Â¶cian bocznych z wyjÂ±tkiem pasa pÃ³Â³torametrowej wysokoÂ¶ci u
podstawy Â¶ciany. Dowodem jest to, Â¿e nawet naroÂ¿niki zostaÂ³y dokÂ³adnie zebrane. Jest to dowÃ³d, Â¿e tam
rÃ³wnieÂ¿ znajdowaÂ³y siÃª elementy, ktÃ³re naleÂ¿aÂ³o usunÂ±Ã¦. Â  2/ Natomiast to, Â¿e nie byÂ³a frezowana
powierzchnia dolnego pasa Â¶ciany, Â¶wiadczy, Â¿e tam nie byÂ³o niczego do usuniÃªcia. 
 
    
    Normal 0 21   
  Fot. 4 Widoczna wypukÂ³oÂ¶Ã¦ Â¶ciany. Â  3/ WypukÂ³a konstrukcja Â¶ciany. Â  4/ UkoÂ¶ne wystÃªpy skalne sÂ±
ustawione pod rÃ³Â¿nym kÂ±tem do Â¶ciany. Â  W konkluzji do tych kwestii, moÂ¿na wykluczyÃ¦ zastosowanie
Â¶ciany skalnej jako noÂ¶nika dla symboli kultowych. W takim przypadku, Â¶ciana nie byÂ³aby wypukÂ³a a wystÃªpy
boczne ustawione byÂ³by pod takim samym kÂ±tem. Â  Wskazaniem na zastosowanie, jako miejsca do zamontowania
lustra, jest brak Â¶ladÃ³w frezowania w zakresie poniÂ¿ej pÃ³Â³tora metra od podstawy Â¶ciany. Lustro w dolnym pasie
Â¶ciany odbijaÂ³oby promienie sÂ³oneczne zbyt nisko a tym samym, odbite Â¶wiatÂ³o, padaÂ³yby na przeszkody
terenowe.  Â  Kolejnym wskazaniem na lustro, sÂ± kÂ±ty poÂ³oÂ¿enia Â¶cian bocznych. Â¦ciana poÂ³udniowa stoi pod
kÂ±tem prostym do osi Â¶ciany skalnej a Â¶ciana pÃ³Â³nocna stoi pod kÂ±tem rozwartym. Takie rÃ³Â¿ne poÂ³oÂ¿enia
Â¶cian bocznych sÂ± zasadne tylko w przypadku, gdy Â¶ciany majÂ± sÂ³uÂ¿yÃ¦ jako lustra boczne. PoÂ³udniowa
Â¶ciana szybciej traci dostÃªp do promieni odbitych od Â¶ciany gÂ³Ã³wnej niÂ¿ Â¶ciana pÃ³Â³nocna. Â  Podstawowym
dowodem na to, Â¿e skalna budowla byÂ³a przeznaczona do zamontowania gigantycznego lustra, jest wypukÂ³oÂ¶Ã¦
Â¶ciany skalnej. Taka wypukÂ³oÂ¶Ã¦ pozwalaÂ³a na kilkugodzinne odbieranie promieni sÂ³onecznych pod kontem
zbliÂ¿onym do optymalnego. WypukÂ³oÂ¶Ã¦ pozwalaÂ³a rÃ³wnieÂ¿ przesyÂ³aÃ¦ odbite Â¶wiatÂ³o na szerokÂ±
przestrzeÃ± pÃ³Â³nocnego stoku doliny Rennes les Bains. Â  Jednak bardzo dziwnÂ± jest sprawa likwidacji lustra,
ktÃ³re przecieÂ¿ byÂ³o korzystnym czynnikiem w Â¿yciu doliny. MoÂ¿na przyjÂ±Ã¦ zaÂ³oÂ¿enie, Â¿e w wizerunku
samego lustra byÂ³y motywy, ktÃ³re wnosiÂ³y jakieÂ¶ kultowe sprzecznoÂ¶ci z zasadami kultury spoÂ³ecznej
cywilizacji likwidujÂ±cej powierzchniÃª tej Â¶ciany. Â  Â© MAS Magdalena i Andrzej Struski de Merowing.
 
 Powyzszy tekst jest tekstem autorskim.
 Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorÃ³w.   Â  
ODKRYCIAÂ  ARCHEOLOGICZNE URZÃŠDOWOÂ  ZGÂ£OSZONE DO MAIRIE RENNES LES BAINS 29 LUTY
2011.Â 
 
 8 LIPIEC 2011 ZGÂ£OSZONE DO DRAC - MONTPELLIER DO REGIONALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÃ“W
ARCHEOLOGICZNYCH.
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