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  Proroctwo Nostradamusa potwierdzone w Pirenejach. Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â 
KARBUNKUÂ£Y â€“ mityczne klejnoty - Â¶wieciÂ³y w 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Pirenejach Francuskich. Â  
Â Â Â Â Â  Seria archeologicznych odkryÃ¦, jakiej dokonaliÂ¶my w sercu kraju KatarÃ³w w efekcie zaowocowaÂ³a
najwiÃªkszym naszym odkryciem. Gniazda, ktÃ³reÂ  okreÂ¶liliÂ¶my jako znaleziska pozostawiome przez zaginionÂ±
cywilizacjÃª AtlantÃ³w a, w ktÃ³rych wedÂ³ug naszego mniemania ustawione byÂ³y krysztaÂ³y przeznaczone do
przesyÂ³ania promieni Â¶wietlnych, okazaÂ³y siÃª artefaktem wystÃªpujÂ±cym w duÂ¿ej iloÂ¶ci i rÃ³znorodnym
charakterze, rÃ³wnieÂ¿ na duÂ¿o wiÃªkszym obszarze niÂ¿ pierwotnie zakÂ³adaliÂ¶my. Te pierwsze, ktÃ³re
odkryliÂ¶my wraz z obiektami kultury Druidzkiej, zapoczÂ±tkowaÂ³y seriÃª kolejnych odkryÃ¦ i w efekcie sprecyzowania
teorii przedstawiajÂ±cej istotÃª, sposobu korzystania ze Â¶wiatÂ³a sÂ³onecznego, przez dawno wymarÂ³e cywilizacje. 
Â  Z obecnego punktu naszej wiedzy, opartej na ocenie rÃ³Â¿norodnych gniazd przeznaczonych do ustawiania
krysztaÂ³Ã³w, jak i miejsc przystosowanych do mocowanie luster, moÂ¿emy przedstawiÃ¦ naszÂ± teoriÃª. Dotyczy ona
mechanizmÃ³w przesyÂ³ania i formowania Â¶wiatÂ³a sÂ³onecznego w celu bezpoÂ¶redniego naÂ¶wietlania ciaÂ³a, jak
rÃ³wnieÂ¿ w celu oÂ¶wietlania Â¶wiÂ±tyni ukrytej wewnÂ±trz gÃ³ry Cardou.Â   Â  
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Teoria.  Â  
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  ATLANTYDZKA KULTURA SÂ£OÃ‘CA. Â  Odpowiednio ustawione lustra
pozwalaÂ³y na przechwytywanie i koncentracjÃª Â¶wiatÂ³a sÂ³onecznego, ktÃ³re nastÃªpnie zostaÂ³o kierowane w
miejsca gdzie wystÃªpowaÂ³y Â³atwo dostÃªpne bloki skalne. Lustra ustawiane byÂ³y na szczytach gÃ³r, powyÂ¿ej 500
m n.p.m. W taki sposÃ³b, by mogÂ³y zbieraÃ¦ promienie od wschodu aÂ¿ do zachodu sÂ³oÃ±ca. Szczyty gÃ³rskie w
miejscach gdzie ustawiane byÂ³y lustra, miaÂ³y wykonane drogi dostÃªpu. Takie drogi dostÃªpu, wykorzystane
zostaÂ³y przez budowniczych, ktÃ³rzy zbudowali tu zamki. IstniejÂ±ce ruiny dowodzÂ±, Â¿e w rzeczywistoÂ¶ci
budowniczowie skorzystali z istniejÂ±cej infrastruktury drogowej. PrzykÂ³adem sa dwa miejsca znaczÂ±cych zamkÃ³w,
Le Bezu iÂ  Le ChateauÂ  Peyrepertuse. Â 
                          Â 
  Fot. 1 WyciÃªcie w grani dla zamontowania lustra zbierajÂ±cego promienie zachodzÂ±cego sÂ³oÃ±ca na terenie
zamkuÂ  Le Chateau Peyrepertuse. Â  Â Te dwaÂ  duÂ¿e zamki Katarskie zostaÂ³y zlokalizowane na szczytach
gÃ³rujÂ±cych nad okolicÂ± podÂ³uÂ¿nych wypiÃªtrzeÃ± skalnych. Pod osÂ³onÂ±Â  skalistej grani, wypiÃªtrzonej na
tych szczytach, ktÃ³ra tworzyÂ³a naturalny pÃ³Â³nocny mur obronny zbudowane zostaÂ³y zamki. IstniejÂ±ce tu na
poÂ³udniowych stokach drogi dostÃªpu uÂ³atwiÂ³y komunikacjÃª i budowÃª. W obrÃªbie muru zamkowego Le Bezu
istniaÂ³y dwa duÂ¿e (kilku metrowej Â¶rednicy lustra), na zamkuÂ  Le Chateau Peyrepertuse jedno i pÂ³aszczyzna
szczytowa, ktÃ³ra mogÂ³a byÃ¦ zabudowana maÂ³ymi lustrami do zbierania Â¶wiatÂ³a ze SÂ³oÃ±ca w poÂ³oÂ¿eniu
poÂ³udniowym. W obrÃªbie tego kompleksu zamkowego istniejÂ± schody, ktÃ³re prowadzÂ± do wspomnianej
pÂ³aszczyzny szczytowej a czÃªÂ¶Ã¦ z nich zostaÂ³a wykorzystana jako infrastruktura zamku. Jest tu widoczne kilka
schodÃ³w, ktÃ³re nie pasowaÂ³y do konstrukcji murÃ³w zamkowych, zostaÂ³y wiÃªc zabudowane murem, jest to
dowÃ³d, Â¿e schody istniaÂ³y jeszcze przed budowÂ± zamku. Taki dowÃ³d posiada swoje uzasadnienie w istniejÂ±cej
kilka metrÃ³w wyÂ¿ej pÂ³aszczyÂ¼nie posiadajÂ±cej harmonijnie wykonane poziomy, do ktÃ³rej prowadzi drugie
odgaÂ³Ãªzienie tych schodÃ³w.Â 
 
 
 
  Â      
  Fot.2 Schody wykonane przed budowÂ± murÃ³w zamkowych. Â 
  Â        Â   Fot.3 PÂ³aszczyzny wykonane na szczycie gÃ³ry. Â  Â  Najbardziej spektakularnie przebudowany jest szczyt
czÃªsci masywu gÃ³ry Bugarach. Â 
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  Â        Â 
  Fot 4 Widoczne na zdjÃªciu przebudowany wierzchoÂ³ek czÃªÂ¶ci masywu gÃ³ry Bugarach. Â  LeÂ¿y ona pomiÃªdzy
wspomnianymi zamkami, tworzÂ±c naturalnÂ± liniÃª wzniesieÃ±, ktÃ³ra biegnie ze wschodu na zachÃ³d. PoÂ³udniowe
stoki dolin leÂ¿Â±cych na pÃ³Â³noc od tych gÃ³r, oÂ¶wietlane byÂ³y Â¶wiatÂ³em wysyÂ³anym przez lustra. W
pierwszej kolejnoÂ¶ci Â¶wieciÂ³y lustra zbierajÂ±ce Â¶wiatÂ³o ze wschodzÂ±cego sÂ³oÃ±ca, nastÃªpnie lustra lub
soczewki, ktÃ³re mogÂ³y przesÂ³aÃ¦ promienie sÂ³oÃ±ca poÂ³udniowego, a po poÂ³udniu lustra zachodnie. Â  
Szeciowiersz 27 Na zachodnim niebie zapÂ³onÂ± ognie; TakoÂ¿ na poÂ³udniowym, skÂ±d rozprzesztrzeniÂ±
siÃª na wschÃ³d. Z braku Â¿eru zdechnÂ± robaki w ziemi. Trzeci raz powrÃ³ci waleczny Mars. ZÂ³owieszczym
Â¶wiatÂ³em rozbÂ³ysnÂ± KarbunkuÂ³y:  Nadchodzi czas karbunkuÂ³Ã³w, a po nim wielki gÂ³Ã³d. Â  
Odbiornikami tego Â¶wiatÂ³a byÂ³y rÃ³Â¿norodne krysztaÂ³y sÂ³uÂ¿Â±ce jako pryzmaty i szlachetne, albo pÃ³Â³
szlachetne kamienie, ktÃ³rych zadaniem byÂ³o nasycanie kolorowym Â¶wiatÂ³em skalnego otoczenia. W efekcie
powstaÂ³y rÃ³Â¿norodne zespoÂ³y Â¶wietlne. Jedne sÂ³uÂ¿yÂ³y do przesyÂ³ania i rozsyÂ³ania Â¶wiatÂ³a a inne
tworzyÂ³y Â¶wiÂ±tynie kolorowego Â¶wiatÂ³a. WokÃ³Â³ takich Â¶wiecÂ±cych kamieni na skaÂ³ach przebywali ludzie i
czerpali z dobrodziejstwa Â¶wietlnego spektrum. Â 
        Â  Fot.5 Widok jednego z miejsc, gdzie zostaÂ³y wykonane gniazda sÂ³uÂ¿Â±ce do mocowania KarbunkuÂ³Ã³w. 
Â 
 
  W trakcie intensywnej operacji Â¶wiatÂ³a, okoliczne skaÂ³y zostaÂ³y napromieniowane, a w nastepnej kolejnoÂ¶ci
wypromieniowywaÂ³y pozyskane Â¶wiatÂ³o wraz z wÂ³asnymi cechami fizycznej konstrukcji materii. W taki sposÃ³b
zostaÂ³y utworzone miejsca posiadajÂ±ce indywidualne cechy oddziaÂ³ywania na organizm fizyczno duchowy
czÂ³owieka. OdkryliÂ¶my wiele takich skalnych grup, gdzie sÂ± widoczne miejsca charakterystycznego uÂ¿ytkowania
przez czÂ³owieka. Zawsze w takim miejscu, istniejÂ± widoczne duÂ¿e gniazda, gdzie ustawiane byÂ³y szlachetne, lub
pÃ³Â³ szlachetne kamienie. Takie miejsca mogÂ³y sÂ³uÂ¿yÃ¦, jako miejsca odzyskiwania utraconego zdrowia, lub
wzmacniania naturalnych moÂ¿liwoÂ¶ci czÂ³owieka. Â  ZespÃ³Â³ Â¶wietlny, ktÃ³rego zadaniem byÂ³o przesyÂ³anie i
rozprowadzanie na duÂ¿e odlegÂ³oÂ¶ci skoncentrowanych wiÂ±zek Â¶wiatÂ³a, zbudowany byÂ³ z najlepszej jakoÂ¶ci
kamieni szlachetnych. Zadaniem tego zespoÂ³u, byÂ³o przesyÂ³anie Â¶wiatÂ³a tam gdzie nie siÃªgaÂ³y promienie
wysyÂ³ane przez lustra. Taki zespÃ³Â³, ktÃ³ry zbudowany byÂ³ z odpowiednio usytuowanych diamentÃ³w, mÃ³gÂ³
speÂ³niaÃ¦ szczegÃ³lnÂ± rolÃª w caÂ³ym spektaklu Â¶wietlnym. PolegaÂ³a ona na zÂ³apaniu Â¶wiatÂ³a w
geometrycznÂ± puÂ³apkÃª. Diamentowe pryzmaty z lustrkami, ustawione na wierzchoÂ³kach wielokÂ±ta, mogÂ³y
odpowiednio intensywny promieÃ± wprowadziÃ¦ w wir biegnÂ±cy po wielokÂ±cie. W czasie zasilania, taki wir ciÂ±gle by
nasycaÂ³ swojÂ± intensywnoÂ¶Ã¦ a w czasie gdy zasilanie nowym Â¶wiatÂ³em byÂ³oby niedostÃªpne zmniejszaÂ³by
intensywnoÂ¶Ã¦ Â¶wietlnego wiru. Â  JeÂ¿eli te diamenty byÂ³yby odpowiednio duÂ¿e i precyzyjnie ustawione,
moÂ¿na zaÂ³oÂ¿yÃ¦, Â¿e wir utrzymaÂ³by Â¶wiatÂ³o od zachodu sÂ³oÃ±ca, aÂ¿ do nastepnego dnia. Â  
Nostradamus pisze o wiecznie Â¶wiecÂ±cej lampie w Â¶cianach Â¶wiÂ±tyni Westalki. C. IX - 9  Kiedy odnajdÂ±
niegasnÂ±cÂ± lampe,  PalÂ±cÂ± siÃª wiecznym ogniem w Â¶cianach Â¶wiÂ±tyni Westalki PÂ³omieÃ± odkryje
dziecie brÂ±dzÂ±ce w wodzie,Â   PowÃ³dÂ¼ zrujnuje Nimes; RunÂ± budowle Tuluzy. Â  Ten wyjÂ±tkowy wizjoner
mÃ³gÂ³ "oczami ducha zobaczyÃ¦" system oÂ¶wietlenia Â¶wiÂ±tyni we wnÃªtrzu gÃ³ry Cardou. Za takim rodzajem
"wiecznego oÂ¶wietlenia" przemawiajÂ± odkryte przez nas miejsca z widocznymi gniazdami, gdzie mogÂ³y byÃ¦
ustawione diamenty i lusterka tworzÂ±ce Â¶wietlny wir. WielokÂ±t uzbrojony w pryzmaty i lusterka odkryliÂ¶myÂ  w
okolicy gÃ³ry Cardou. Pierwszy wierzchoÂ³ek z odpowiednimi doÂ³kami znajduje siÃª w miejscu, ktÃ³remu nadaliÂ¶my
nazwÃª "Ostra skaÂ³a", drugi, tam gdzie znajduje siÃª najwiÃªkszy oÂ³tarz DruidÃ³w: "Wielki oÂ³tarz pÃ³Â³nocny",
kolejne wierzchoÂ³ki wielokÂ±ta powinny znajdowaÃ¦ siÃª wewnÂ±trz gÃ³ry Cardou. Odkryte przez nas we
wspomnianych miejscach (wierzchoÂ³kach zewnÃªtrznych) gniazda na skaÂ³ach, wskazujÂ± na moÂ¿liwoÂ¶Ã¦
istnienienia dalszej konstrukcji wielokÂ±ta wewnÂ±trz gÃ³ry Cardou. SÂ± one fizycznym dowodem, Â¿e gÃ³ra Cardou
byÂ³a wyjÂ±tkowo potraktowana przez twÃ³rcÃ³w caÂ³ego systemu Â¶wietlnego. Â  Mity, ktÃ³re wskazujÂ± tÃª gÃ³rÃª
jako miejsce istnienia ukrytej Â¶wiÂ±tyni, znajdujÂ± w tym momencie dowodowe potwierdzenie w postaci gniazd,
wÂ³aÂ¶ciwie dla tego systemu Â¶wietlnego umiejscowionych.Â   Â  Andrzej i Magdalena Struscy de Merowing. Â  W
nastÃªpnym artykule fotograficzna dokumentacji Â¶wietlnego systemu AtlantydÃ³w.
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