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NapisaliÂ¶my duÂ¿o o prehistorii PirenejÃ³w Francuskich. Poprzednie publikacje dotyczyÂ³y wpÂ³ywu czÂ³owieka na
Â¶rodowisko w odniesieniu do potrzeb kultowych. Ta publikacja ma na celu pokazanie widocznych zmian w
uksztaÂ³towaniu gÃ³ry, jakie poczyniÂ³ czÂ³owiek w zamierzchÂ³ych czasach historycznych. Pokazany tu widok gÃ³ry z
zabudowaniami na jej szczycie, przedstawia Rennes le Chateau. 
 
 Â 
  
 
 
 U podstawy tej gÃ³ry widoczne sÂ± charakterystyczne dla kamienioÂ³omÃ³w urobki skalne. Po prawej stronie widoku,
moÂ¿emy zobaczyÃ¦ wciÃªcie skalne, ktÃ³re poprzez swoje kÂ±ty usytuowania Â¶cian tego wciÃªcia w stosunku do
naturalnej rzeÂ¼by caÂ³ej gÃ³ry, ukazuje swojÂ± nie naturalnÂ± formacjÃª geologicznÂ±.
 
  Z kolei widoczne po lewej stronie obrazu stopnie, rÃ³wnieÂ¿ kÂ³Ã³cÂ± siÃª z naturalnÂ± rzeÂ¼bÂ± geologicznÂ±
caÂ³ej gÃ³ry. Ich wyglÂ±d przypomina stopnie jakie powstajÂ± w czasie wycinania kolejnych warstw skalnych w trakcie
eksploatacji kamiennych blokÃ³w w kamienioÂ³omach. Na zdjÃªciu ukazujÂ±cym caÂ³Â± gÃ³rÃª, widoczne powyÂ¿ej
stopnie skalne sÂ± elementem formacji drugiego wciÃªcia, typowego dla kamienioÂ³omu. Dalej po lewej stronie poza
drugim wciÃªciem skalnym, ukazuje siÃª widok, ktÃ³ry moÂ¿e wskazywaÃ¦ na istnienie tu jeszcze jednego, trzeciego
wciÃªcia typowego dla kamienioÂ³omu. Trudno jest nam okreÂ¶li wiek, kiedy ten kamienioÂ³om byÂ³ czynny. BiorÂ±c
pod uwagÃª znaleziska archeologiczne umiejscowione wokÃ³Â³ Rennes les Bains, Â³Â±czÂ±ce dwie czÃªsto przez
turystÃ³w odwiedzane gÃ³ry Bugarach i Cardou, ktÃ³re opisywaliÂ¶my w poprzednich publikacjach, na tych terenach
mogÂ³y istnie kultury spoÂ³eczne w tak zamierzchÂ³ych czasach, gdzie ich wiek naleÂ¿y wstÃªpnie oceniaÃ¦ na
dziesiÂ±tki tysiÃªcy lat. Tutejszy kamienioÂ³om jest wizytÃ³wkÂ± technicznÂ± jakiejÂ¶ poprzedniej cywilizacji. Obecnie
przygotowujemy publikacjÃª, w ktÃ³rej zamierzamy przedstawiÃ¦ caÂ³oÂ¶ciowÂ± hipotezÃª, wpÂ³ywu wysoko
rozwiniÃªtej cywilizacji spoÂ³ecznej na terenie PirenejÃ³w Francuskich. WpÂ³yw ten jest zcentralizowany na poÂ³udniku
zerowym w obszarze pomiÃªdzy Bugarach a Cardou.
 
 
 
 Â  Â 
 
 
 WpÂ³yw, na ktÃ³ry wskazujemy wymagaÂ³ niezwykÂ³ej wiedzy z zakresu astronomii i techniki. Z kolei zakres
dziaÂ³ania istniejÂ±cych tu systemÃ³w, mÃ³gÂ³ wpÂ³ywa na zdarzenia wystÃªpujÂ±ce na caÂ³ej planecie. Z analizy
stanu rzeczy wynika, Â¿e nasi dalecy przodkowie wiedzieli jak rozpÃªdzi materiÃª do szybkoÂ¶ci ponad Â¶wietlnych. A
nawet mogli posiada instrumenty dziaÂ³ajÂ±ce w zakresach materii nadÂ¶wietlnej, ktÃ³re sÂ³uÂ¿yÂ³y do tworzenia
efektu magnetycznego, jakim charakteryzuje siÃª Czarna Dziura. TworzÂ±c taki potencjaÂ³ magnetyczny, mgli
posiadaÃ¦ wpÂ³yw na zachowanie siÃª planety w sytuacjach kryzysowych, np. takich jakie hipotetycznie czekajÂ± nas w
zapowiadanym obecnym 2012r. PrzesÂ³anki, ktÃ³re sÂ± w naszej dyspozycji, wskazujÂ± dziaÂ³ania, zakrojone na
szerokÂ± skalÃª, ktÃ³re zachowywaÂ³y zdolnoÂ¶Ã¦ dziaÂ³ania technicznego na przestrzeni setek tysiÃªcy lat. 
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