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 Â TAJEMNICZE  MAPY DRUIDÃ“W Â  Â Â Â Â Â Â Â  Â¦wiÂ±tynia Ziemi DruidÃ³w w Rennes les  Bains, obejmuje w
sobie Â¶wiÃªtÂ± gÃ³rÃª ,Â   place kultowe i kompleksy podziemne.Â   Â¦wiÃªta gÃ³ra byÂ³a oÂ¶wietlana Â¶wiatÂ³em
emitowanym z luster i pryzmatÃ³w,  ktÃ³re byÂ³y tak rozmieszczone by mogÂ³y przechwytywaÃ¦ Â¶waitÂ³o
wschodzÂ±cego sÂ³oÃ±ca  i przesyÂ³aÃ¦ je w kierunku Â¶wiÃªtej gÃ³ry. Taka ekspozycja Â¶wietlna byÂ³a 
przeznaczona dla wyeksponowania postaci Matki Ziemi, leÂ¿Â±cej na Â¶wiÃªtej gÃ³rze.  MogÂ³a rÃ³wnieÂ¿ sÂ³uÂ¿yÃ¦
do oÂ¶wietlania wejÂ¶cia wgÂ³Â±b podziemnego kompleksu, ktÃ³re  znajduje siÃª po zachodniej stronie Â¶wiÃªtej
gÃ³ry. Â  Â Â Â Â Â Â Â  Gniazda i mocowanie dwÃ³ch luster, sÂ±  rozlokowane na krawÃªdzi skalnej 500 metrowej
wyÂ¿yny, ktÃ³ra otacza Rennes les  Bains z zachodniej strony. W miejscu gdzie rozpoczyna siÃª lokalizacja luster i 
pryzmatÃ³w, znaleÂ¼liÂ¶my wykonanÂ± w skale mapÃª. Niewielkiej wielkoÂ¶ci jajowate  wgÂ³Ãªbienie, jest wykute w
skale leÂ¿Â±cej na poÂ³udniowej czÃªÂ¶ci wyÂ¿yny, na wschÃ³w  od Â¶wiÂ±tyni Â¶wiatÂ³a AtlantydÃ³w, "La Roche
Tremblante".
 
 
 
 
 
  Â 
 
 Â  Fot 1 Widoczne tu  wgÂ³Ãªbienie posiada cztery wyeksponowane kierunki wskazywane liniami. PokazujÂ±  one
cztery najistotniejsze spekty Â¶wiÂ±tyni ziemi. Kierunek wschodni pokazywany  liniÂ± pionowÂ±, wskazuje zarazem
miejsce na Â¶wiÃªtej gÃ³rze gdzie leÂ¿y postaÃ¦  matki ziemi. Â  Â 
  Ta sama linia w  przeciwnym kierunku skierowana na zachÃ³d, wskazuje szczyt La Pique. Na tym  szczycie istniejÂ±
miejsca gdzie byÂ³y ustawiane lustra przechwytujÂ±ce pierwsze promienie  wschodzÂ±cego sÂ³oÃ±ca. Linia
skierowana  ukoÂ¶nie do tyÂ³u po prawej stronie, wskazuje leÂ¿Â±ca nieopodalÂ  Â¶wiÂ±tyniÃª Â¶wiatÂ³a AtlantydÃ³w
i kilkanaÂ¶cie  matrÃ³w bliÂ¿ej leÂ¿Â±cÂ± skaÂ³Ãª z gniazdem o Â¶rednicy okoÂ³o 75 cm. Z kolei linia  skierowana w
lewo wskazuje Â¶rodek ponad kilometrowej dÂ³ugoÂ¶ci terenu kultowego,  ktÃ³r rozpoczyna siÃª kilkadziesiÂ±t
metrrÃ³w od tego miejsca i rozciÂ±ga siÃª  szerokim pasem po lewej stronie, ponad i poniÂ¿ej krawÃªdzi skalne caÂ³ej 
zachodniej wyÂ¿yny.
 
 
  Â  Â 
  Fot. 2 ZbliÂ¿enie mapy  pokazuje zakropkowanu okrÂ±gÂ³y obszar w jej gÃ³rnej czÃªÂ¶ci. To miejsce na mapie  jest
zgodne z lokalizacjÂ± Â¶wiÃªtej gÃ³ry druidÃ³w a widoczne na obrzeÂ¿ach mapy  znaki sÂ± zgodne z miejscami
lokalizacji punktÃ³w Â¶wietlnych. Â 
  Na pÃ³Â³nocy terenu  kultowego, po drugiej stronie Rennes les Bains w stosunku do pierwszej mapy,  znajduje siÃª
druga mapa druidÃ³w. Widoczne sÂ± na duÂ¿ej  powierzchni skaÂ³y, (caÂ³a wielkoÂ¶Ã¦ mapy, to 2 na 3 m w jej
najwiÃªkszych  rozpiÃªtoÂ¶ciach) niezwykle gÃªsto rozlokowane wgÂ³Ãªbienia. Podobne wgÂ³Ãªbienia  wystepuja
rÃ³wnieÂ¿ w naturze na rÃ³Â¿nych skaÂ³ach, jednak tu, jest ich bardzo duÂ¿o  na stosunkowo niewielkiej powierzchni.
Poza obszarem mapy na tej samej skale,  takie wgÂ³Ãªbienia wystepujÂ± tylko sporadycznie. Â 
  Dodatkowo w obrÃªbie  mapy widoczne sÂ± rÃªcznie wykonane formy rzeÂ¼bieÃ± na istniejÂ±cej tu naturalnej 
szczelinie skalnej i poza tÂ± szczelinÂ±, wykonane rÃªkÂ± czÂ³owieka, ksztaÂ³ty  geometryczne. Mapa jest 
umiejscowiona na skale, ktÃ³ra znajduje siÃª przy pÃ³Â³nocnej drodze wejÂ¶ciowej na  teren kultowy. Ta droga, dla
kapÂ³anÃ³w i kapÂ³anek druidzkich posiadaÂ³a  szczegÃ³lne znaczenie jako Â¿e, znajduje siÃª na niej szereg znakÃ³w
poziomych. Na  kaÂ¿dej z drÃ³g znajdujÂ± siÃª znaki poziome, jednak na pÃ³Â³nocnej jest ich caÂ³y  ciÂ±g. Â  
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WnioskujÃª, Â¿e, sÂ³uÂ¿yÂ³a  ona, jako miejsce znakowania obecnoÂ¶ci kapÂ³anÃ³w z rÃ³Â¿nych narodowoÂ¶ci 
celtyckich w czasie obchodÃ³w kultowych. DoÂ³ki widoczne na skale, wskazujÂ±  mniej, lub bardziej dokÂ³adnÂ±
lokalizacjÃª placÃ³w kultowych, jakie istniejÂ± na  tym terenie. OdkryliÂ¶my pod istniejÂ±cym na skaÂ³ach mchem,
rÃªcznie wykonane formy,  ktÃ³re Â¶wiadczÂ± o uÂ¿ytkowaniu skaÂ³y jako miejsca kultu. Takich placy kultowych  dla
ktÃ³rych wykonaliÂ¶my dokumentacjÃª fotograficznÂ± jest tu ponad sto w tym  kilkanaÂ¶cie duÂ¿ych oÂ³tarzy. Znamy
lokalizacjÃª kolejnych kilkudziesiÃªciu  nastÃªpnych miejsc kultowych, co razem tworzy obraz niezwykle
zagÃªszczonego  terenu kultowego. Tak jest w rzeczywistoÂ¶ci i tak to, jest widoczne na mapie. Â  PoniÂ¿ej
zamieszczone  cztery zdjÃªcia pokazujÂ± kolejno trzy fragmÃªty mapy a czwarte, dalszÂ± czÃªÂ¶Ã¦ tej  samej skaÂ³y,
ale juÂ¿ bez doÂ³kÃ³w.
  Â 
  Â Â 
 
  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Fot. 3 Pierwsza czÃªÂ¶ci mapy,  bezposrednio przylegajÂ±ca do scieÂ¿ki, kiedyÂ¶ 
pÃ³Â³nocnej drogi  wejÂ¶ciowej na teren kultowy.
 
 
  Â  Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Fot. 4 Druga czÃªÂ¶Ã¦ mapy. Â  Â  Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Fot. 5 Trzecia
czÃªÂ¶Ã¦ mapy.
 
  Â  Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Fot. 6 SkaÂ³a poza mapÂ±, widoczna  na miej znikoma iloÂ¶Ã¦ wgÂ³ÃªbieÃ±. 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  
 
 Â©   MAS Magdalena i Andrzej Struscy de Merowing. Wszekie prawa zastrzeÂ¿one kopiowanie i rozpowszechnianie
tylko za pisemnÂ± zgodzÂ± autorÃ³w.Â 
 
 
 Rennes les Bains, Rennes le Chateau, Langwedoc-Rousillion,Midi Pireneyes,Francja,Aude.
 
 
 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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