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Testament Rodu GraalaÂ 
 
 Cz. 4   Â  j/ Dzialanie proboszcza Berengera Sauniere w czasie tworzenia ostatecznej formy wizerunku
testamentu. Â  Wielu ludzi w czasie historycznym przyczynilo sie do utworzenia obecnie istniejacego obrazu
Testamentu Rodu Graala. Rozne dzialania, ktore wynikaly z sytuacji zyciowych powodowaly tworzenie przez tych ludzi
okreslonych rzezb, obrazow, lub napisow. Caloksztalt obrazu istnial tylko w zamysle Boga. Poszczegolne czesci
rozlozone w czasie wielu wiekow, byly wynikiem dzialania w zakresie indywidualnych potrzeb tworczych, lub rodowych
przekazow. Wszystkie takie dzialania w swojej glebi posiadaly boskie natchnienie duchowe, ktore nawet nie zostalo
rozpoznane ich zmyslami, jako wplyw zewnetrzny, tylko przyjete z racji wlasnych potrzeb. Â  B. Sauniere, generalnie
przebudowal szate ozdobna kosciola i jego okolic. Motywacje, jakie kierowaly jego dzialaniami pochodzily z istniejacych
ozdob i tajemniczych manuskryptow. W swojej pracy bral pod uwage przekazy historyczne spadkobiercow rodu i
przekazy zyjacych jego potomkow. Uwzglednial rowniez informacje zawarte w obrazach znanych mistrzow malarstwa. 
Â  W efekcie stworzyl dwa zaszyfrowane dziela, ktore posiadaja cechy kompletnego wizerunku i spojnego przekazu, na
planie Testamentu Rodu Graala i na planie informacji o miejscu ukrycia jakiegos waznego skarbu. W sprawie dotyczacej
miejsca ukrycia grobowca Magdaleny, wspolpracowal z proboszczem H. Boudetem i przekazal wlasna czesc informacji. 
Â  Zaszyfrowanie tych wszystkich informacji, bylo na tyle glebokie, ze nikt przed nami nawet ich nie wskazal w sposob
rzeczywisty. Wszelkie publikacje, ktorych bylo bardzo duzo a posrod nich wiele bezcelerow wydawniczych, nie wniosly
realnej szansy na odkrycie tych tajemnic. Do odkrycia ich niezbedne byly informacje pomocnicze, ktore posiadalem z
racji poznania wiedzy od Boga. Â  B. Sauniere byl osoba wybrana, o czym swiadczy jego data urodzenia,Â urodzil sie
11 kwietnia 1852 roku, jako najstarszy z siedmiorga rodzenstwa. Data urodzenia wskazuje na znak zodiakalny Barana i
taki znak zodiaku jest wyrzezbiony na wizygockiej kolumnie, ktora byla jednym z dwoch filarow podtrzymujacych oltarz
w kosciele przed jego remontem. Wedlug informacji historycznych w takim filarku B. Sauniere odnalazl 4 manuskrypty. 
Â  Â  Filarek stal w takiej pozycji, ze znaki i napisy byly odwrocone, co moze swiadczyc â€“ czytaj inaczej. Natomiast
inicjaly w dolnej czesci filarka sa w normalnej pozycji i symbolizuja jak opisalem w cz. 1. Wedlug interpretacji ten inicjal
ma oznaczac â€žAve Maryjaâ€•, jednak biorac pod uwage, ze wykonany zostal przez Wizygotow w VII wieku trudno
przyjac by dotyczyl Matki Chrystusa. Â     Â 
   
 
 
     Oryginalny wizygocki filarek, ktory znajduje sie w muzeum parafialnym. Â  Odwrocone liczby uzyskuja znaczenie
szczegolne w odniesieniu do innego miejsca, ktore znajduje sie przy drzwiach wejsciowych do kosciola. Â  Â  Â     
  Â 
 
     Cyfry na filarku sa odwrocone i posiadaja nietypowa forme a te na kosciele jednoznacznie mowia o jakiejs dacie. W
odniesieniu do wyrzezbionej postaci, ktora moze symbolizowac rodzace sie dziecko, ta data bedzie miala znaczenie
daty urodzenia zapowiadanej w testamencie postaci matki lub ojca. W swietle obu liczb nalezy te date odpowiednio
zinterpretowac. Â  Istnieje tu wskazowka w postaci wyrzezbionego liscia, ktory ma siedem kulek a liczba siedem w
Apokalipsie, jest najwazniejszym kluczem do jej odszyfrowania. Mowi, ze wszystko, co jest symbolizowane siodemka
pochodzi z Nieba. Z tego wynika, ze to rodzace sie dziecko i liczba siedmiu kulek, jak rowniez data, symbolizuja date
narodzin zapowiadanego przyjscia Syna Boga, ojca we wskazywanej testamentem rodzinie. Â  Â  W jaki sposob B.
Sauniere wskazuje na inicjaly i date urodzenia? Â 
 
     Â   
   Â 
 

http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=226&title=TESTAMENT-RODU-GRAALA-cz-4

Page 1/3

MemHT Portal

http://www.memht.com


Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com

     Odreczny rysunek ksiedza SauniÃ¨re przedstawia kolo zodiaku i wpisane w nie trojkaty a na obwodzie kola litery i
symbole. Â  W dolnej czesci kola zodiaku widnieje litera â€žSâ€• a obok niej po dwie litery z prawe i lewej strony. Swoja
wielkoscia te piec liter wyroznia sie z posrod wszystkich tu widniejacych. Ostatni wyraz w opisie kola zodiaku brzmi
â€žJasonâ€•. Czytanie od prawej do lewej jest uzasadnione w dwojaki sposob. Tak poruszaja sie wskazowki zegara i w
takim kierunku przemieszcza sie Slonce po znakach zodiaku na niebosklonie. Â  W kolejnej odslonie tego szyfru, mamy
te litery zapisane w postaci zwyklego pisma, JA â€“ S â€“ ON. W polskim znaczeniu takiego zapisu a tak on wyglada,
napis mowi, Moje nazwisko zaczyna sie na â€žSâ€• i jego nazwisko bedzie sie zaczynalo na â€žSâ€•. Â  W tym
momencie wyjasnilo sie znaczenie trzeciej litery dotyczacej inicjalow. 1.Â Â Â Â Â Â â€žMâ€• i â€žAâ€• z postumentu. 
2.Â Â Â Â Â Â â€žMâ€• i â€žSâ€• z tak duzej ilosci symboli istniejacych za oltarzem. 3.Â Â Â Â Â Â â€žSâ€• Bedzie
pierwsza litera nazwiska a â€žMâ€• imieniem matki, z kolei â€žAâ€• imieniem ojca, zapowiadanej testamentem rodziny,
spadkobiercow Chrystusa na Ziemi. Â  Sauniere urodzil sie w 1852r. 11 kwietnia, jest, wiec zodiakalnym baranem a taki
znak zodiaku jest wyrzezbiony na postumencie. Â  Symbol zodiakalny lwa, wyrzezbiony na postumencie dotyczy postaci
zapowiadanej a znak barana dotyczy B. Sauniera. Â  Â  Niewatpliwie data urodzenia BÃ©rengeraÂ SauniÃ¨re, jak
rowniez jego dzialalnosc w Rennes le Chateau, nobilituja go do pozycji czynnika wiazacego informacje zawarte w
Testamencie Rodu Graala. Jego data urodzenia zwiazana jest z informacjami zaszyfrowanymi w motywach
wyrzezbionych na postumencie. Ta sytuacja wyjasnia, dlaczego ksiadz SauniÃ¨re objal parafie i przeprowadzil te
wszystkie prace. Â  Â  Â Â Â 
 
  Sprobujmy z posiadanych liczb, zlozyc date urodzenia ojca zapowiadanej testamentem rodziny. Â  Wyrzezbione cyfry
maja specyficzny wyglad, dwie jedynki sa identyczne jak dwie litery I w napisie MISSION. Taka forma laczy napis z
liczba i w efekcie tworzy wspolny przekaz. Liczba dotyczy daty urodzenia zapowiadanego Syna Boga, ktory bedzie
zwiazany ze sprawa wskazywana napisem â€žMISSIONâ€• Â  Forma litery â€žAâ€• w inicjale, poprzez zakrycie
wierzcholkiem srodkowego krazka laczy ja z 9 krazkami, czyli laczy ja z cyfra 9. Â  1.Â Â Â Â Â Â Liczba 9, ktora bedzie
okreslala jakies cechy w dacie urodzenia. Â  Dwie jedynki posiadaja plytsze wglebienia, co odroznia je od pozostalych i
pozwala utworzyc niezalezna liczbe 11. Â  2.Â Â Â Â Â Â Liczba 11, ktora po uwzglednieniu cech liczby 8, jako miesiaca
urodzenia, moze oznacza dzien urodzenia. Â  Pozostala cyfra 8, ktora odnosi sie do Lwa w znaku zodiaku. Â  3.
Â Â Â Â Â Â Liczba 8, ktora jest ostatnia wskazywana przez sposob wykonania rzezb, spelnia podzial liczby 1891 na
uzasadnione czesci liczbowe. Â  Nie posiadamy jeszcze roku urodzenia a pozostala nam tylko jedna liczba â€ž9â€• do
dyspozycji. Â  Niewiele by ona wskazywala gdyby nie B. Sauniere, jako element calej ukladanki testamentu. Miesiac
kwiecien z jego daty urodzenia zgadza sie z charakterem rzezby znaku zodiaku Barana, ktory jest elementem wspolnym
ze znakiem zodiaku Lwa, jako wizerunek na postumencie. Â  Taka wspolnota pozwala na zmiane daty urodzenia B.
Sauniere; - 1852r. kwiecien 11. Zakres zmiany mozemy przeprowadzic tylko w sposob wstawienia cyfry â€ž9â€•, ktora
pozostala do dyspozycji. Biorac pod uwage skale czasu historycznego logiczna jest tylko zmiana w zakresie setek lat. Â 
Data B. Sauniere to 1852r wymieniamy â€ž8â€• na â€ž9â€• i otrzymujemy Date urodzenia Syna Boga 1952r. Â  Po
uzupelnieniu wszystkich logicznie i zgodnie z zasadami uzyskanych skladnikow liczbowych otrzymujemy pelna date
urodzenia Syna Boga 11 08 1952r 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 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Â  WNIOSKI Â  Reasumujac w tresci przedstawionej w postaci obrazow, zapisany jest Testamentu Rodu Graala. Jest
on zaszyfrowany w Rennes le Chateau, na terenie kosciola i w jego otoczeniu. Mozemy z jego wizerunku wyciagnac
kilka punktow, ktore beda kwintesencja przekazu Boga. Â  I.Â Â Â Â Â Â Â Testament mowi o dwoch rodzinach, ktore sa
polaczone wiezami krwi. II.Â Â Â Â Rodziny te, sa wielodzietne a dzieci w przewazajacej mierze to chlopcy. III.Â 
Pierwsza wskazywana rodzina, jest zyjaca dwa tysiace lat temu, rodzina Chrystusa i Magdaleny. IV.Â Ich synowie, byli
protoplastami wszystkich rodow krolewskich, ktore posiadaja w herbie lilie. V.Â Â Â Â Rodzina Chrystusa i Magdaleny,
poprzez zapis testamentu wskazuje swoich spadkobiercow swietej krwi. VI.Â Dla pelnego potwierdzenia rzetelnosci
przekazu, zawarte w testamencie informacje wskazuja na istnienie grobowca Chrystusa i Magdaleny.
 
 
  VII.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Przekaz testamentu, poprzez wartosci kontekstowe, wskazuje kilka
punktow zawierajacych precyzyjne informacje dotyczace spadkobiercow. Â  1/ Testament po raz pierwszy musi by
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otwarty w czasie, gdy wskazywana rodzina czystej krwi, bedzie miala dwoje dzieci i w czasie bezposrednio po tym,
urodzi im sie trzecie dziecko. 2/ Matka w tej rodzinie bedzie posiadala prawa krolowej. 3/ Ojciec bedzie wskazywanym
proroctwami i oczekiwanym Synem Boga. 4/ Inicjaly Matki, imie na litere â€žMâ€•, nazwisko na litere â€žSâ€•. 5/ Inicjaly
ojca, imie na litere â€žAâ€•, nazwisko na litere â€žSâ€•. 6/ Ojciec bedzie posiadal pelna wiedze z zakresu wiedzy o
Bogu i duchowosci. 7/ Bedzie on przedstawial geometrie pochodzaca od Boga.                                                                 
                             8/ Jego data urodzenia to, 1952r 11 sierpien.
 
 
  Â      ----------- > Â TESTAMENT RODU GRAALA cz.I
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 Wszelkie Prawa Zastrzezone.Â Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgoda autora tekstuÂ oraz podaniem linku do
orginalnej strony autorow.
 
 Rennes les Bains, Rennes le Chateau,Â France,FR, 
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