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Â  Â  Â TAJEMNICA 17-STKI H. BOUDETA I B. SAUNIERA Â 
  JuÂ¿ proboszcz parafii w Rennes les Bains â€“ Henri Boudet, wskazywaÂ³ na konstelacje gwiezdne, ktÃ³re wedÂ³ug
jego oceny miaÂ³y odpowiadaÃ¦ tutejszemu ukÂ³adowi gÃ³r. Podobnie czyniÂ³o wielu po nim, jednak wszystkie prÃ³by
wyjaÂ¶nienia tej, bardzo frapujÂ±cej sprawy, nie byÂ³y do koÃ±ca przekonywujÂ±ce. Jedno byÂ³o pewne, â€žnie ma
dymu bez ogniaâ€• i te wszystkie poczynania musiaÂ³y mieÃ¦ jakieÂ¶ przyczyny. Faktem jest, Â¿e gÃ³ry w okolicy
Rennes les Bains leÂ¿Â± na poÂ³udniku zerowym. IdÂ±c dalej tym tropem naleÂ¿y stwierdzi, Â¿e sama Cardou na tym
poÂ³udniku ma poÂ³oÂ¿onÂ± swojÂ± zachodniÂ± poÂ³owÃª. PoÂ³udnik ten przechodzi rÃ³wnieÂ¿ w niedalekiej
odlegÂ³oÂ¶ci od gÃ³ry Bugarach.
 
  Przez wiele lat, analizowaÂ³em geometriÃª wzorca i dziaÂ³anie systemÃ³w magnetycznych, ktÃ³re sÂ± oparte na
takich geometrycznych wzorcach. W efekcie moja wiedza w kwestii magnetyzmu planety nie pozwala mi przejÂ¶Ã¦
obojÃªtnie obok kwestii szczegÃ³lnego oddziaÂ³ywania poÂ³udnika zerowego. Takie oddziaÂ³ywanie, (notabene
korzystne dla czÂ³owieka), musiaÂ³oby jednÂ± z przyczyn motywujÂ±cych do dziaÂ³aÃ±, jakie zostaÂ³y poczynione
przez ludzi Â¿yjÂ±cych w zamierzchÂ³ych czasach. Samo poÂ³oÂ¿enie na poÂ³udniku zerowym to jeszcze nie
wszystko. Drugim czynnikiem, (wedÂ³ug mnie, mniej znaczÂ±cym aczkolwiek niezbÃªdnym) byÂ³a sama formacja gÃ³r i
rÃ³Â¿nych skupisk skalnych w tym obszarze, ktÃ³ra swojÂ± lokalizacjÂ±, odpowiadaÂ³a ukÂ³adowi gwiazd.
 
  FrapowaÂ³a mnie ta sprawa i wreszcie nadszedÂ³ czas rozwiÂ±zania problemu. NadszedÂ³ on tak, jak nadchodzi
czas naturalnego wyjaÂ¶nienia trudnych kwestii po ich dÂ³ugim i logicznym analizowaniu. PierwszÂ± jaskÃ³Â³kÂ± byÂ³
spektakl Â¶wietlny â€žBÂ³Ãªkitne JabÂ³kaâ€• w koÂ¶ciele w Rennes le Chateau, ktÃ³ry zmobilizowaÂ³ mnie do
myÂ¶lenia.
 
  Data 17 stycznia w koÂ¶ciele w Rennes le Chateau, to czas spektaklu Â¶wietlnego, ktÃ³ry wedÂ³ug mojej oceny nie
pokazuje niczego wyjÂ±tkowego. Ten dwugodzinny spektakl Â¶wietlny, ktÃ³ry moÂ¿emy oglÂ±daÃ¦ w dniu 17-go
stycznia, nie bÃªdzie siÃª rÃ³Â¿niÂ³ niczym szczegÃ³lnym, od widoku z dnia nastÃªpnego, czy dnia poprzedniego.
 
  JednakÂ¿e jego popularnoÂ¶Ã¦, musi posiadaÃ¦ jakieÂ¶ waÂ¿ne znaczenie. W zwiÂ±zku z takim stanem rzeczy
uznaÂ³em, Â¿e w odniesieniu do Â¶wietlnego spektaklu chodzi tylko o wskazanie daty 17-go stycznia. (W tamtym
czasie nie wiedziaÂ³em o jeszcze jednej waÂ¿nej sprawie, jaka moÂ¿e dotyczy tego spektaklu, lecz ta sprawa nie
dotyczy daty i tego artykuÂ³u, ale prawdopodobnie byÂ³a wiodÂ±cÂ± w przekazie B. Sauniere).Â Â 
 
  Przede wszystkim informacje dotyczÂ± samej 17-tki, ktÃ³ra wystÃªpuje w wielu rÃ³Â¿nych sprawach zwiÂ±zanych z
najnowszÂ± historiÂ± tego regionu. Wspomniany wyÂ¿ej proboszcz z Rennes les Bains H. Boudet w celu
wyeksponowania tej daty, zmieniÂ³ napis na nagrobku jednego z grobÃ³w leÂ¿Â±cego na cmentarzu przy koÂ¶ciele w
Rennes les Bains.
 
  W obliczu tajemnic dotyczÂ±cych cyfry 17 i realnej odsÂ³ony w dniu 17 stycznia w postaci Â¶wietlnego spektaklu,
postanowiÂ³em sprawdziÃ¦ poÂ³oÂ¿enie naszych planet i SÂ³oÃ±ca w konfiguracji zodiakalnej.
 
  PoniÂ¿ej przedstawiam zaskakujÂ±cy efekt. Przyznam siÃª, Â¿e odkryty stan rzeczy uderzaÂ³ w mojÂ± logikÃª
myÂ¶lenia, powinien mi juÂ¿ wczeÂ¶niej przyjÂ¶Ã¦ do gÂ³owy pomysÂ³ sprawdzenia daty w zodiaku.
 
  Na widoku wycinka mapy nieba jest wykreÂ¶lona droga SÂ³oÃ±ca po nieboskÂ³onie. Data 17 stycznia lokuje
sÂ³oÃ±ce w Strzelcu. OceniÂ³em mapÃª w odniesieniu SÂ³oÃ±ca do innych ciaÂ³ niebieskich. SzukaÂ³em logicznych
wskazaÃ±, (przyjÂ±Â³em, Â¿e ta data jest wskazaniem na coÂ¶, co dotyczy tego dnia), uznaÂ³em, Â¿e logicznym
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wnioskiem bÃªdzie jakaÂ¶ szczegÃ³lna konfiguracja na nieboskÂ³onie. Na pierwszym planie widocznej tu mapy nieba,
rzuca siÃª w oczy ukoÂ¶ny pas, w ktÃ³rym nie ma Â¿adnego gwiazdozbioru.  Â 
  Â   Â 
 
 
 Widok mapy gwiezdnej z ukoÂ¶nie biegnÂ±cÂ± liniÂ±, ktÃ³ra pokazuje drogÃª SÂ³oÃ±ca.  
 
  SÂ³oÃ±ce jest oznaczone duÂ¿ym okrÃªgiem, leÂ¿Â±cym centralnie na ukoÂ¶nej linii w prawym dolnym rogu mapy.
Gwiazdozbiory sÂ± oznakowane napisami a Gwiazdy, ktÃ³re do nich naleÂ¿Â± sÂ± poÂ³Â±czone liniami.
 
  Na mapie jest widoczny pas, na ktÃ³rym nie ma Â¿adnego Gwiazdozbioru. Zaczyna siÃª od Gwiazdozbioru Strzelca, w
ktÃ³rym leÂ¿y SÂ³oÃ±ce 17-go stycznia i biegnie aÂ¿ do gwiazdozbioru Jaszczurki, w ktÃ³rym leÂ¿y nasz ukÂ³ad
SÂ³oneczny. JeÂ¿eli poprowadzimy liniÃª z centrum SÂ³oÃ±ca w taki sposÃ³b, by biegÂ³a obok Gwiazd KozioroÂ¿ca,
Â¬rebiÃªcia i Pegaza, to trafi ona prosto w druga GwiazdÃª Jaszczurki.
 
  Wniosek, jaki z tego wynika mÃ³wi, Â¿e W dniu 17-go stycznia, poÂ³oÂ¿enie SÂ³oÃ±ca wskazuje na GwiazdozbiÃ³r
Jaszczurki i jego drugÂ± gwiazdÃª.
 Â   Nasz UkÂ³ad SÂ³oneczny leÂ¿y w gwiazdozbiorze jaszczurki a wiÃªc przekaz siedemnastki mÃ³wi, Â¿e naleÂ¿y
zwrÃ³ciÃ¦ uwagÃª na gwiazdozbiÃ³r Jaszczurki.
 
  
  Â©Â Andrzej Struski de |Merowing Â 
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