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  STOLICA ATLANTYDÃ“W W PIRENEJACH FRANCUSKICH Â   Â   Takie stwierdzenie mogliÂ¶my  podjÂ±Ã¦ po
odnalezieniu i ocenie kilkudziesiÃªciu stanowisk archeologicznych  leÂ¿Â±cych wokÃ³Â³ Rennes les Bains. Artefakty
znajdujÂ±ce siÃª na ponad trzydziestu  stanowiskach archeologicznych, ukazujÂ± obraz dwÃ³ch rÃ³Â¿nych czasÃ³w ich
 powstania. Wszystkie sÂ± wykonane przez czÂ³owieka, jednak przez czÂ³owieka  Â¿yjÂ±cego w rÃ³Â¿nym czasie.
PrzeÂ³omowym momentem, byÂ³o okreÂ¶lenie stany Â¶ciany  skalnej, ktÃ³ra poddana byÂ³a obrÃ³bce mechaniczne.
Jasnym jest fakt, Â¿e tego typu  obrÃ³bki, mie mogli dokonaÃ¦ Celtowie, lub ich kapÂ³ani. Â Â   Â   
  Â 
     Â    Fot. 1 Widok obrabianej  mechanicznie Â¶ciany skalnej, ktÃ³ra znajduje siÃª w Rennes les Bains. Widoczne 
miejsce, gdzie ponad dwu metrowej gruboÂ¶ci warstwa gliny jest odkopana i ukazuje  miejsce zakoÃ±czenia zbierania
wierzchniej warstwy na skale.  Â   Â  Â   Â   W efekcie oceny tego stanu  rzeczy przyjÃªliÂ¶my, Â¿e ta skaÂ³a byÂ³a
obrabiana w czasie, gdy tu istniaÂ³a  cywilizacja wysoko rozwiniÃªta technicznie. Taka cywilizacja mogÂ³a istnieÃ¦ 
minimum 12 tysiÃªcy lat wstecz. SÂ± znane informacje o istnieniu cywilizacji  AtlantydÃ³w, ktÃ³ra poprzedzaÂ³a naszÂ±
cywilizacjÃª, a ktÃ³ra zaginÃªÂ³a okoÂ³o 12  tysiÃªcy lat temu. SkaÂ³a przedstawiona na zdjÃªciu, dokÂ³adniej opisana
w artykule  â€žBudowla AtlantydÃ³w AtlantykÃ³w Rennes les Bains â€•, jest jednym z kilkudziesiÃªciu  opisywanych
przez nas, archeologicznych stanowisk w okolicy Rennes les Bains i  rozciÂ±ga czas aÂ¿ do poprzedzajÂ±cej naszÂ±,
cywilizacji. Â  Â  Â   Â   Na gÃ³rnej krawÃªdzi tej skaÂ³y  istnieje wykonane przez czÂ³owieka charakterystyczne
wciÃªcie skalne.  Charakterystyczne jest ono, dlatego, Â¿e poÂ¶rÃ³d wskazywanych stanowisk  archeologicznych sÂ±
takie, gdzie widoczne sÂ± podobne formy obrÃ³bki skaÂ³y. Jest  to dziaÂ³anie, pÃ³Â¼niejsze w stosunku do dziaÂ³ania
tych, ktÃ³rzy wykonali  mechanicznÂ± obrÃ³bkÃª skaÂ³y. Â  Â  Â   Â   Â  Â   Â 
   Â   Fot. 2 Widok wykutego na  Â¶cianie stoÂ¿kowatego wciÃªcia, ktÃ³re jest dowodem na to, Â¿e ta skaÂ³a byÂ³a 
obrabiana przez ludzi Â¿yjÂ±cych w rÃ³Â¿nych cywilizacjach. WciÃªcie na gÃ³rnej  krawÃªdzi byÂ³o wykonane w
duÂ¿o pÃ³Â¼niejszym czasie, gdyÂ¿ krawÃªdzie po obrÃ³bce  skaÂ³y sÂ± jeszcze ostre, natomiast krawÃªdzie po
frezowaniu, rÃ³wnieÂ¿ po wycinaniu  caÂ³ej Â¶ciany sÂ± w duÂ¿ym stopniu poddaÂ³y siÃª wpÂ³ywowi erozji. Â  Â  Â   
Â   W momencie, gdy juÂ¿ mogliÂ¶my  okreÂ¶liÃ¦, wystÃªpowanie duÂ¿ej rÃ³Â¿nicy czasowej pomiÃªdzy dwoma
grupami ludzi  wykonujÂ±cymi czynnoÂ¶ci obrÃ³bki Â¶ciany skalnej, mieliÂ¶my podstawy do  wyciÂ±gniÃªcia kolejnych
wnioskÃ³w.  Â  Â  Â   Â   WiÃªkszoÂ¶Ã¦ odkrytych przez nas  stanowisk archeologicznych to gniazda do ustalania
poÂ³oÂ¿enia pryzmatÃ³w  przesyÂ³ajÂ±cych Â¶wiatÂ³o sÂ³oneczne. W tej grupie znalezisk jest widoczny podziaÂ³  na
gniazda, ktÃ³re noszÂ± Â¶lady dÂ³ugotrwaÂ³ej i takie, gdzie erozja poczyniÂ³a mniejsze  zniszczenia.  Â  Â  Â 
   Â   Â  Â   Â   Â   Fot. 3 Gniazdo, ktÃ³re  podlegaÂ³o dÂ³ugotrwaÂ³emu procesowi erozji. Â  Â  Â   Â   Â  Â   Â   Â   Fot.
4 Gniazdo, ktÃ³rego  krawÃªdzie sÂ± jeszcze dobrze zachowane, co jest dowodem, Â¿e wykonane byÂ³o wiele 
tysiÃªcy lat pÃ³Â¼niej. Â  Â  Â   Â   OdkryliÂ¶my po kilka stanowisk  z gniazdami mocno poddanymi erozji i kilka,
ktÃ³rych wpÂ³yw erozji jeszcze nie  uszkodziÂ³. MoÂ¿na zaÂ³oÂ¿yÃ¦, Â¿e starsze gniazda stanowiÂ³y zbiÃ³r
pryzmatÃ³w  zbudowany przez cywilizacjÃª AtlantydÃ³w. Do tego zbioru naleÂ¿y kilkadziesiÂ±t juÂ¿  odkrytych gniazd.
Z rozmieszczenia ich w terenie wynika, Â¿e przesyÂ³aÂ³y Â¶wiatÂ³o  w inne miejsce niÂ¿ te pÃ³Â¼niej wykonane.
Celem AtlantÃ³w byÂ³a gÃ³ra Pech Bardou a  celem kapÂ³anÃ³w Druidzkich, gÃ³ra gdzie leÂ¿y postaÃ¦ Matki Ziemi. Â  
Â  Â   Â   Z poÂ³oÂ¿enia tego terenu  PirenejÃ³w wynika, Â¿e w tym miejscu mogÂ³a znajdowaÃ¦ siÃª stolica
AtlantydÃ³w i  gÂ³Ã³wna Â¶wiÂ±tynia CeltÃ³w. Wskazuje na to klika szczegÃ³lnych cech, ktÃ³re przydajÂ±  pozytywnÂ±
wartoÂ¶Ã¦ terenowi i przyczyniajÂ± siÃª do zainteresowania czÂ³owieka tymi  cechami. Ten rejon gÃ³rski jest obszarem
trudno dostÃªpnym a zarazem wygodnym do  zasiedlenia. Przebiega tÃªdy poÂ³udnik â€žZeroâ€•, ktÃ³ry przyczynia
siÃª do  powstawania wyjÂ±tkowego pola magnetycznego na Planecie. Pomimo wysoko  poÂ³oÂ¿onego terenu klimat
w tym rejonie jest stosunkowo Â³agodny i sprzyjajÂ±cy  uprawie roÂ¶linnej. WystÃªpujÂ± tu gorÂ±ce Â¼rÃ³dÂ³a, cecha,
ktÃ³ra zawsze wpÂ³ywa na  decyzjÃª o zagospodarowaniu takich obszarÃ³w. Â  Â  Â   Â   W kontekÂ¶cie tak
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korzystnych  cech rejonu Rennes les Bains, Rennes le Chateau, gÃ³ry BuÂ³garach i Pech Cardu,  wystÃªpujÂ±ce
wokÃ³Â³ Rennes les Bains szczegÃ³lne znaleziska archeologiczne  wskazujÂ± na jego wyjÂ±tkowoÂ¶Ã¦. Dodatkowym
wskazaniem na to, Â¿e tu mogÂ³a istnieÃ¦  stolica AtlantÃ³w, jest wystÃªpowanie w caÂ³ym zbiorze archeologicznym
stanowiska  zÂ³oÂ¿onego z piÃªciu form skalnych, na ktÃ³rych widocznych jest kilkanaÂ¶cie  rÃ³Â¿nych gniazd
przeznaczonych prawdopodobnie do ustalania pozycji pryzmatÃ³w. To  stanowisko okreÂ¶liliÂ¶my mianem
â€žÂ¦wiÂ±tyni Â¦wiatÂ³aâ€•. W odlegÂ³oÂ¶ci kilkunastu  metrÃ³w od tego stanowiska istnieje forma skalna z
wykonanym na niej wyjÂ±tkowo  duÂ¿ym gniazdem. Jego Â¶rednica wynosi okoÂ³o 75cm, co jest wskazaniem, Â¿e tu 
musiaÂ³ byÃ¦ instalowany wyjÂ±tkowej wielkoÂ¶ci krysztaÂ³. Â  Â  Â 
   Â   Â  Â   Â   Â   Fot. 5 Widoczne okrÂ±gÂ³e  gniazdo na gÃ³rnej powierzchni bloku skalnego. Â 
 Â   Â Â© Andrzej & MariaMagdalena Struski de Merowing
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  PowyÂ¿szy 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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