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Â GEOMETRIA GRAALA
 
  Cz.1 Historyczne Â¼rÃ³dÂ³a- WyjaÂ¶nienie Tajemnicy â€žÂ¯arÃ³wkiâ€• ze Â¦wiÂ±tyni Hathor.
 
  Elektrycy mÃ³wiÂ± â€žÂ¯arÃ³wkiâ€•
 
  â€žW dwÃ³ch rÃ³Â¿nych miejscach zbudowanej przez Ptolemeuszy Â¶wiÂ±tyni Hathor w Denderze
(poÂ³udniowy Egipt) znaleziono interesujÂ±ce ryciny na Â¶cianach. Z wyjaÂ¶nieniem znaczenia tych rycin
majÂ± kÂ³opoty nawet znawcy kultury staroÂ¿ytnego Egiptu, ale nieoczekiwanie znacznie wiÃªcej do
powiedzenia na ich temat majÂ±â€¦ elektrycy.
 
    Ryciny przedstawiajÂ± egipskich kapÂ³anÃ³w, trzymajÂ±cych w rÃªkach podÂ³uÂ¿ne, najwyraÂ¼niej
przeÂ¼roczyste tuby. W kaÂ¿dej z tych tub znajduje siÃª prÃªt, przypominajÂ±cy swym wyglÂ±dem wÃªÂ¿a ktÃ³ry
rozciÂ±ga siÃª wzdÂ³uÂ¿ caÂ³ej tuby. PatrzÂ±c na te ryciny, nieoczekiwanie zdajemy sobie sprawÃª, Â¿e kapÂ³ani w
swych dÂ³oniach trzymajÂ± nic innego jakâ€¦ staroÂ¿ytnÂ± Â¿arÃ³wkÃª!
 
 
   
 
 
 
  NarzucajÂ±ce siÃª podobieÃ±stwo do wspÃ³Â³czesnej Â¿arÃ³wki skÂ³oniÂ³o wielu egiptologÃ³w do weryfikacji tej
teorii. Dr. John Harris z Oxfordu uznaÂ³, Â¿e hieroglify pod rycinami to nic innego jak informacje o tym, w jaki sposÃ³b
stworzyÃ¦ i wykorzystaÃ¦ energiÃª elektrycznÂ±. PoparÂ³ go w tym austriacki inÂ¿ynier Walter Gam, ktÃ³ry w
wizerunku wÃªÂ¿a wewnÂ±trz tuby widziaÂ³ po prostu Â³uk elektryczny. Jeden z hieroglifÃ³w oznaczajÂ±cy takiego
wÃªÂ¿a, w bezpoÂ¶rednim tÂ³umaczeniu oznaczaÂ³ poÂ¶wiatÃª. Â¦wiecÂ±ce siÃª tuby mogÂ³y byÃ¦ wiÃªc
wykorzystywane w ceremoniach religijnych. Elektryczny wÂ±Â¿, wijÂ±cy siÃª w takiej tubie niewÂ±tpliwie robiÂ³ wielkie
wraÂ¿enie na wyznawcach i potwierdzaÂ³ niezwykÂ³Â± wiedzÃª i potÃªgÃª kapÂ³anÃ³w. Wg. niemieckiego profesora 
Rainiera Ose, energia potrzebna do zapalenia takich Â¿arÃ³wek byÂ³a magazynowana w kondensatorach po to, by
moÂ¿na jÂ± byÂ³o uÂ¿yÃ¦ w dowolnym momencie.
 
 
 
 Â  
 
 
 
 Â  
 
 Kondensator ten moÂ¿na takÂ¿e zobaczyÃ¦ na rycinie z Â¿arÃ³wkami. Jest to pudeÂ³ko na ktÃ³rym siedzi bÃ³g 
Atum-Ra. Nad jego gÂ³owÂ± jaÂ¶nieje jego boski symbol â€“ dysk sÂ³oneczny. Z boku pudeÂ³kaÂ wystajÂ±â€¦ kable,
ktÃ³re niknÂ± w podÂ³odze, idÂ±c do podestÃ³w na ktÃ³rych stojÂ± kapÂ³ani trzymajÂ±cy tuby. KapÂ³ani z kolei jakby
wiedzieli, Â¿e z prÂ±dem nie ma Â¿artÃ³w â€“ ubrani sÂ± w sposÃ³b zabezpieczajÂ±cy oczy a byÃ¦ moÂ¿e takÂ¿e
gÂ³owy przed przypadkowym naÂ¶wietleniem.
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  Same tuby swoim wyglÂ±dem przypominajÂ± trochÃª kineskopy pierwszych telewizorÃ³w. NiektÃ³rzy mÃ³wiÂ±, Â¿e w
identyczny sposÃ³b wyglÂ±daÂ³y jedne z pierwszych maszyn, ktÃ³rymi robiono zdjÃªcia rentgenowskie. Taka
sÂ³uÂ¿Â±ca do przeÂ¶wietleÃ± tuba produkowaÂ³a fluorescencyjny snop elektronÃ³w, ktÃ³ry wychodziÂ³ z
podÂ³Â±czonej do szklanej baÃ±ki katody i biegÂ³ przez caÂ³Â± dÂ³ugoÂ¶Ã¦ tuby aÂ¿ do jej koÃ±ca. W tym przypadku
strumieÃ± elektronÃ³w byÂ³by przedstawiony poprzez wizerunek wÃªÂ¿a.
 
 
  Same â€“ trzymane przez kapÂ³anÃ³w â€“ Â¿arÃ³wki teÂ¿ wzbudzajÂ± zainteresowanie. O ile Â¿arÃ³wka po lewej
stronie wyglÂ±da na pracujÂ±cÂ± w sposÃ³b â€žnormalnyâ€•, o tyle druga, bÃªdÂ±ca bliÂ¿ej Â¼rÃ³dÂ³a energii
najwyraÂ¼niej wskazuje, Â¿e dzieje siÃª w niej coÂ¶ niezwykÂ³ego. ByÃ¦ moÂ¿e sÂ³oneczna tarcza nad gÂ³owÂ±
boga Atum-Ra jest niczym innym jak tzw. elektrostatycznym generatorem prÂ±du Van de Graaffa, wynalezionym
dopiero w 1929 roku. Generator niewÂ±tpliwie wysyÂ³a energiÃª w stronÃª tuby a pawian trzyma nÃ³Â¿ pomiÃªdzy
generatorem a koÃ±cem Â¿arÃ³wki.â€• by Autor: Chris Miekina Â  Â             Inskrypcja mÃ³wi â€žpoÂ¶wiataâ€•;-
tajemnicza poÂ¶wiata, czym ona jest?
 
 
 
 
  
 
 
  Widoczny tu obraz przedstawia, do dzisiejszego dnia niewyjaÂ¶niony wizerunek istniejÂ±cy w Â¦wiÂ±tyni Hathor.
PrÃ³by wyjaÂ¶nienia tajemniczej informacji zawartej w tym wizerunku nie daÂ³y Â¿adnego efektu a nawet, nie wniosÂ³y
jakiejÂ¶ myÂ¶li przewodniej. DoprowadziÂ³y jedynie do kompromisu, albo nadinterpretacji. Bo jak inaczej okreÂ¶liÃ¦
publikacje mÃ³wiÂ±ce, Â¿e tu przedstawione sÂ± Â¿arÃ³wki i systemy energetyczne zasilajÂ±ce te Â¼rÃ³dÂ³a
Â¶wiatÂ³a w staroÂ¿ytnym Egipcie.
 
 
  Nie wystarczy widzieÃ¦, naleÂ¿y rÃ³wnieÂ¿ patrzeÃ¦. A jeÂ¿eli wnikliwie spojrzymy na wszystkie elementy skÂ³adowe
tego rysunku to odkryjemy rzeczy, ktÃ³re w Â¿aden sposÃ³b nie sÂ± zwiÂ±zane z prÂ±dem elektrycznym, a tym
bardziej z Â¿arÃ³wkÂ±. Dla jaÂ¶niejszego przedstawienia poszczegÃ³lnych aspektÃ³w zapisanych w postaci obrazu
przez staroÂ¿ytnego autora tej informacji, pozwolÃª sobie kaÂ¿dy aspekt obrazu opisaÃ¦ precyzyjnie.
 
  Plan pierwszy: -
 
  1 Postacie kapÂ³anÃ³w
 
  Dwa z pozoru identyczne widoki, na ktÃ³rych postacie kapÂ³anÃ³w prezentujÂ± ukoÂ¶nie poÂ³oÂ¿one obiekty.
Obiekty te, na pierwszy rzut oka wyglÂ±dajÂ± jak przedmioty technicznie, ktÃ³re sÂ± trzymane w rÃªkach kapÂ³anÃ³w.
NaleÂ¿y rozpatrzyÃ¦ kwestiÃª, czy te obiekty sÂ± trzymane w rÃªkach kapÂ³anÃ³w, czy moÂ¿e w takim przedstawieniu
obrazu jest ukryta jakaÂ¶ inna informacja. WÂ±tpliwoÂ¶Ã¦, co do tego, Â¿e kapÂ³ani trzymajÂ± te przedmioty we
wÂ³asnych dÂ³oniach, budzi brak widocznych tu palcÃ³w, ktÃ³re w naturalny sposÃ³b powinny byÃ¦ widoczne pod
spodem.
 
  Tak przedstawiona, ta kwestia na obrazie, wnosi nutÃª zastanowienia nad istotÂ± i sposobem caÂ³ego przekazu
informacji na tym wizerunku. Obraz posiada doÂ¶Ã¦ precyzyjnie narysowane szczegÃ³Â³y. W takim kontekÂ¶cie brak
widocznych tu palcÃ³w jest waÂ¿nÂ± informacjÂ±. MÃ³wi ona, Â¿e naleÂ¿y zwrÃ³ciÃ¦ szczegÃ³lnÂ± uwagÃª na
wymowÃª caÂ³ego obrazu, bo jest ona gÂ³Ãªboko ukryta i inna niÂ¿ ta, ktÃ³ra jest widoczna w pierwszym skojarzeniu.
Pokazane tu, udawanie trzymania przedmiotÃ³w, przydaje im cech niezwykÂ³oÂ¶ci, lub nienaturalnoÂ¶ci w pojÃªciu do
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rzeczy nam naturalnych (takich jak przedmioty materialne lub techniczne). W konsekwencji uzyskujemy wskazanie,
ktÃ³re mÃ³wi, Â¿e przedmioty widoczne na rysunku prezentujÂ± rzeczy, jakich nie widzimy w naturze.
 
  Z wyglÂ±du zasÂ³oniÃªtych oczu u kapÂ³anÃ³w, rÃ³wnieÂ¿ moÂ¿emy wyciÂ±gnÂ±Ã¦ wniosek uzasadniajÂ±cy
powyÂ¿szÂ± konkluzjÃª. ZasÂ³oniÃªte oczy Â¶wiadczÂ±, Â¿e kapÂ³ani nie widzÂ± rzeczy, ktÃ³re siÃª wokÃ³Â³ nich
znajdujÂ±. Pomimo tego, obie postacie kapÂ³anÃ³w sÂ± wÂ³aÂ¶ciwie ustawione w stosunku do przedmiotÃ³w, ktÃ³re
mieliby trzymaÃ¦, w rÃªkach, ale trzymaÃ¦ tylko na niby. Wniosek, jaki moÂ¿emy wyciÂ±gnÂ±Ã¦ mÃ³wi nam, Â¿e
widzÂ± oni te rzeczy oczami ducha â€“ pozazmysÂ³owo.
 
  2 Zwoje wÃªÂ¿owe
 
  Wizerunek pierwszego planu obrazu prezentuje nam jeszcze inne informacje, jakie moÂ¿emy tu zobaczyÃ¦.
WewnÂ±trz dwÃ³ch (jak to okreÂ¶lili elektrycy) Â¿arÃ³wek, widoczne sÂ± wÃªÂ¿e a raczej symbolika wÃªÂ¿y
eterycznych - duchowych. Oba wizerunki rÃ³Â¿niÂ± siÃª pomiÃªdzy sobÂ±, poÂ³oÂ¿eniem gÂ³owy a tym samym,
symbolizujÂ± dwa wzajemnie przeciwne kierunki obrotÃ³w zwojÃ³w wÃªÂ¿owych.
 
  3 Symbolika kontaktu
 
  KolejnÂ± informacjÂ± istniejÂ±cÂ± w wizerunku pierwszego planu obrazu sÂ± dwie â€žpodporyâ€•, lub formy
symbolizujÂ±ce zewnÃªtrzny kontakt zbioru eterycznego, przedstawianego w postaci ukoÂ¶nie leÂ¿Â±cego rysunku.
SzczegÃ³lny ksztaÂ³t tych â€žpodpÃ³râ€•, zmusza nas do gÂ³Ãªbszego zastanowienia siÃª nad nimi. RÃ³Â¿nice w
wyglÂ±dzie pomiÃªdzy lewÂ± a prawÂ± konstrukcjÂ± â€žpodporyâ€• muszÂ± wnosiÃ¦ jakieÂ¶ dodatkowe informacje.
Obie posiadajÂ± po cztery dyski a lewa, czyli w kolejnoÂ¶ci pierwsza, posiada dodatkowo ponad czwartym dyskiem
pÃ³Â³kulÃª, ktÃ³ra swoim wierzchoÂ³kiem Â³Â±czy siÃª z powierzchniÂ± â€žbaÃ±kiâ€•. Inaczej niÂ¿ druga
â€žpodporaâ€•, na ktÃ³rej brak jest pÃ³Â³kuli a bezpoÂ¶rednio czwarty dysk Â³Â±czy siÃª z powierzchniÂ±
â€žbaÃ±kiâ€•. Kolejna rÃ³Â¿nica w wyglÂ±dzie â€žpodpÃ³râ€• tkwi w dwÃ³ch niesymetrycznych formach, ktÃ³re
Â³Â±czÂ± trzeci dysk pierwszego wizerunku z powierzchniÂ± â€žbaÃ±kiâ€•. Takiego poÂ³Â±czenia nie dostrzegamy na
drugim wizerunku. Trzecia rÃ³Â¿nica jest widoczna w samym posadowieniu â€žpodporyâ€•. Pierwsza stoi w pozycji
pochylonej i jest zespolona z biegnÂ±cym na podÂ³odze albo na ziemi przewodem, lub symbolem strumienia albo
jakiejÂ¶ wiÂ±zki. Druga identycznie jak pierwsza jest zespolona z przewodem, jednak ten przewÃ³d w tym miejscu nie
leÂ¿y na podÂ³odze lub ziemi, tylko wychodzi z postumentu, na ktÃ³rym siedzi BÃ³g Atum-Ra.
 
  4 â€žPrzewody â€“ zasilanieâ€•
 
  Ostatnim aspektem konstrukcji prezentowanej przez kapÂ³anÃ³w, jest szczegÃ³lny przewÃ³d, ktÃ³ry Â³Â±czy siÃª z
dolna czÃªÂ¶ciÂ± â€žbaÃ±kiâ€•. Obie â€žbaÃ±kiâ€• sÂ± poÂ³Â±czone z przewodem w taki sposÃ³b, Â¿e po
pierwszym kontakcie przewÃ³d oplata podstawÃª â€žbaÃ±kiâ€• po jej obwodzie zewnÃªtrznym. W tym poÂ³Â±czeniu
pomiÃªdzy pierwszym a drugim wizerunkiem konstrukcji, istnieje drobny szczegÃ³Â³ je rÃ³Â¿niÂ±cy. Jest nim cienka
nitka widoczna na podstawie drugiej â€žbaÃ±kiâ€•. Ten z pozoru nieistotny szczegÃ³Â³ moÂ¿e okazaÃ¦ siÃª kluczem
do rozwiÂ±zania caÂ³ej tajemnicy tego obrazu. W efekcie wpÂ³yw przewodu na powierzchni â€žbaÃ±kiâ€• tworzy
symbol â€žkoszyka lotosuâ€•, w ktÃ³rym jest posadowiona caÂ³a â€žbaÃ±kaâ€•.
 
  W konkluzji do pierwszego planu obrazu, moÂ¿emy stwierdziÃ¦, Â¿e na tym obrazie prezentowane sÂ± rzeczy
posiadajÂ±ce cechy duchowe â€“ eteryczne. Rzeczy, ktÃ³re posiadajÂ± okreÂ¶lone znaczenie dla czÂ³owieka.
Z caÂ³oksztaÂ³tu wizerunku wynika, Â¿e to znaczenie jest bardzo istotne, a jego skala jest widoczna w
postawie, jakÂ± prezentujÂ± przedstawiane na obrazie postacie ludzkie w trakcie oddawania hoÂ³du tej rzeczy
duchowej.
 
  Drugi plan: -
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  1 Trzy postacie ludzkie.  
 KlÃªczÂ±ce postacie ludzkie odniesieniem swoim w formie ofiary i modÂ³Ã³w, przedstawiajÂ± jak waÂ¿ny jest
prezentowany na obrazie system duchowy dla czÂ³owieka.
 
  2 BÃ³g Atum-Ra.
 
  SiedzÂ±ca na podwyÂ¿szeniu postaÃ¦ czÂ³owieka z dyskiem sÂ³onecznym na gÂ³owie symbolizuje Boga Atum-Ra.
Przewody â€žzasilajÂ±ceâ€• wnikajÂ±ce w dolnÂ± czÃªÂ¶Ã¦ tak istotnego dla czÂ³owieka zbioru materii eterycznej,
przedstawione sÂ± tu w dwÃ³ch egzemplarzach. W celu lepszego zrozumienia, przewody â€žzasilajÂ±ceâ€• sÂ± tu
pokazane, jako dwa rÃ³Â¿ne, lecz dysponujÂ±ce wspÃ³lnymi cechami. Pierwszy posiada swoje Â¼rÃ³dÂ³o w Ziemi a
drugi w tym Â¶rodowisku, jakie reprezentuje BÃ³g Atum-Ra. W rozumieniu czÂ³owieka ta postaÃ¦ symbolizuje
Â¶rodowisko mocy boskich, duchowych, albo pozaziemskich, ktÃ³re sÂ± w jakiÂ¶ sposÃ³b zwiÂ±zane z
oddziaÂ³ywaniem SÂ³oÃ±ca.
 
  Informacja dotyczÂ±ca â€žzasilaniaâ€• obrazowanego tu, zbioru eterycznego, przedstawiona w postaci dwÃ³ch
przewodÃ³w, pozwala lepiej zrozumie istotÃª dyspozycji wynikajÂ±cej z tego specyficznego rodzaju â€žzasilaniaâ€•.
Wskazane sÂ± tu dyspozycje czerpane z planety i dyspozycje pochodzÂ±ce z poza niej z odniesieniem do Â¼rÃ³deÂ³
duchowych zwiÂ±zanych ze sÂ³oÃ±cem.
 
  3 Postac maÂ³poluda.
 
  Ta postaÃ¦, poza symbolikÂ± dotyczÂ±ca prezentowanego tu zbioru eterycznego, dodatkowo symbolizuje bardzo
waÂ¿nÂ± kwestiÃª w ewolucji czÂ³owieka. StojÂ±ca w pionie wyprostowana postac maÂ³py z nogami czÂ³owieka, jest
jednoznacznym symbolem, ktÃ³ry mÃ³wi, Â¿e w odpowiednim czasie czÂ³owiek powstaÂ³ z wybranych maÂ³p
Â¿yjÂ±cych na planecie Ziemi. DÂ³ugie wÂ³osy tej postaci, (tak samo jak dÂ³ugie wÂ³osy widoczne u wszystkich innych
postaci na tym rysunku), Â¶wiadczÂ± o uzyskaniu przez tÂ± nowo wyewoluowanÂ± formÃª (docelowo czÂ³owiek z
wcielonÂ± Dusza) zdolnoÂ¶ci do kontaktu pozazmysÂ³owego. DÂ³ugie wÂ³osy sÂ± atrybutem czÂ³owieka i jednÂ± z
gÂ³Ã³wnych cech, jakie zdecydowanie odrÃ³Â¿niajÂ± nas od maÂ³p.
 
  PostaÃ¦ maÂ³poluda trzymajÂ±ca w rÃªkach miecz obrÃ³cony ostrzem w kierunku gÃ³rnej czÃªÂ¶ci â€žbaÃ±kiâ€• a
rÃªkojeÂ¶ciÂ± w kierunku symbolu tarczy sÂ³onecznej na gÂ³owie boga Atum-Ra, tworzy symbolikÃª trzeciego
â€žzasilaniaâ€•, ktÃ³re ma zwiÂ±zek ze Â¶wiatÂ³em sÂ³onecznym. Wskazany tu czas ewolucji czÂ³owieka i pokazane
na obrazie pierwociny jego systemu duchowego, obrazujÂ± nam, kiedy w czasie ewolucji czÂ³owiek uzyskaÂ³ dostÃªp
do pierwszych elementÃ³w systemu Â¦wiÃªtego Graala.
 
  4 Inskrypcja napisana hieroglifami.
 
  Zapis inskrypcji mÃ³wi o Â¶wiatÂ³oÂ¶ci. Czym innym jak nie Â¶wiatÂ³oÂ¶ciÂ± jest poÂ¶wiata aury, ktÃ³rÂ± widzÂ±
ludzie dysponujÂ±cy widzeniem poza zmysÂ³owym. ZasÂ³oniÃªte oczy u kapÂ³anÃ³w i postaci ludzkich (z
wyrÃ³Â¿nieniem tej, ktÃ³ra operuje jakimÂ¶ przedmiotem), Â¶wiadczÂ± o patrzeniu tych postaci sposobem poza
zmysÂ³owym w szczegÃ³lnym zakresie. Naturalne zdolnoÂ¶ci takiego patrzenia nie wymagajÂ± zasÂ³aniania oczu. Ja
ze swego wieloletniego doÂ¶wiadczenia wiem, Â¿e by zobaczy bardzo subtelne materie eteryczne, wskazane jest
zasÂ³oniÃ¦ oczy. A widzenie systemÃ³w eterycznych Graala, jest moÂ¿liwe tylko z zasÂ³oniÃªtymi oczami i przy
peÂ³nej koncentracji.
 
  W konkluzji do drugiego planu, jak rÃ³wnieÂ¿ do caÂ³oÂ¶ci przekazu zawartego w tym obrazie, moÂ¿emy z
duÂ¿ym prawdopodobieÃ±stwem stwierdziÃ¦, Â¿e autorzy, lub autor tego obrazu posiadali informacje o
rozwoju fizycznym i duchowym czÂ³owieka, tak dalece zaawansowane, jakich jeszcze nie posiadajÂ± ludzie
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Â¿yjÂ±cy w czasie rozwoju obecnej cywilizacji.
 
 
  Â©Â Struski Andrzej de Merowing
 
 
 Wszelkie Prawa ZastrzeÂ¿one.Â Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstuÂ oraz podaniem linku
do orginalnej strony autorÃ³w.
 
                                                             P.S. W nastÃªpnych publikacjach pt. â€žGEOMETRIA GRAALAâ€• przedstawiÃª
informacje szeroko obrazujÂ±ce wskazany tu system duchowy czÂ³owieka, jak rÃ³wnieÂ¿ informacje dotyczÂ±ce
Graala w systemie eterycznym czÂ³owieka, i wielu innych pod systemÃ³w eterycznych.
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