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Â KrysztaÂ³y Izis. 
 Â   Jeden z PÂ³atkÃ³w KrysztaÂ³u. 
 KrysztaÂ³y Â¿ycia, rozsypane (ukryte zostaÂ³y) przez braci (wspÃ³Â³pracownikÃ³w) krÃ³lowej biaÂ³ej twierdzy w
czasie ucieczki, przed uzurpatorami. Sama twierdza nigdy przez uzurpatorÃ³w (istoty cienia), nie zostaÂ³a przejÃªta,
ukryta jest w â€žbiaÂ³ej skaleâ€• na obrzeÂ¿ach pasa zodiaku w okolicy Skorpiona. Jest ona dostÃªpna tylko dla tego,
ktÃ³ry posiada klucz. ZÂ³oÂ¿ony jest on z 12 aspektÃ³w, wzajemnie rozlokowanych w przestrzeni i â€židÂ±c po biaÂ³ej
skaleâ€• muszÂ± byÃ¦ odpowiednio zastosowane.
 Takie wskazania zawiera poniÂ¿szy dokument. 
 
 64 krysztaÂ³y wskazywane w dokumencie, to najwiÃªkszy z istniejÂ±cych zbiorÃ³w. Przeznaczony jest do prowadzenia
ewolucji czÂ³owieka jako nadistoty. KrysztaÂ³y w rÃ³Â¿nych konfiguracjach sÂ³uÂ¿Â± do inicjowania kaÂ¿dego etapu
ewolucji Â¿ycia we wszechÂ¶wiecie.
 
 PrieurÃ© Documents, Le Serpent Rouge
 
 Oto jeden z przedziwnych dokumentÃ³w, znany pod nazwÂ± "Le Serpent Rouge" (Czerwony WÂ±Â¿), majÂ±cy
zwiÂ±zek z tajemnicÂ± koÂ¶cioÂ³a w Rennes-le-Chateau. ZostaÂ³ ogÂ³oszony 17 stycznia 1967 roku we Francji jako
jeden z papierÃ³w "PrieurÃ© Documents". Trzeba zaznaczyÃ¦, Â¿e jego autentycznoÂ¶Ã¦ jest podwaÂ¿ana, lecz
jednoczeÂ¶nie nikt jak dotÂ±d tego nie dowiÃ³dÂ³. Zamieszczam moje tÂ³umaczenie tego wielce zastanawiajÂ±cego
tekstu.
 
 Czerwony WÂ±Â¿
 
 1. Wodnik
 JakieÂ¿ dziwne sÂ± manuskrypty tego Przyjaciela, wielkiego podrÃ³Â¿nika po nieznanym, one do mnie przyszÂ³y
oddzielnie, tymczasem tworzÂ± jednÂ± caÂ³oÂ¶Ã¦ dla tego, kto wie, Â¿e kolory tÃªczy (dosÂ³. Â³uku na niebie) dajÂ±
jednolitÂ± biel, lecz dla Artysty, ktÃ³ry pod swym pÃªdzlem Â³Â±czy szeÂ¶Ã¦ odcieni swej magicznej palety, wytryskuje
czerÃ±.
 
 2. Ryby
 Ten Przyjaciel, jak wam go przedstawiÃ¦? Jego imiÃª pozostanie tajemnicÂ±, ale jego liczba jest tÂ± ze sÂ³awnej
pieczÃªci. Jak wam go opisaÃ¦? MoÂ¿e jako sternika niezniszczalnej arki, niewzruszenie niczym kolumna na swej
biaÂ³ej skale badawczo wpatrzonego okoÂ³o poÂ³udnia poza czarnÂ± skaÂ³Ãª.
 
 3. Baran
 W mej doÂ¶wiadczanej pielgrzymce, prÃ³bowaÂ³em torowaÃ¦ sobie drogÃª szpadÂ± poprzez splÂ±tanÂ±
roÂ¶linnoÂ¶Ã¦ drzew, chciaÂ³em dotrzeÃ¦ do miejsca, gdzie mieszka uÂ¶piona PIÃŠKNA, w ktÃ³rej pewni poeci widzÂ±
KRÃ“LOWÂ¡ zaginionego krÃ³lestwa. W desperacji w odnajdywaniu drogi, pergaminy tego Przyjaciela staÂ³y siÃª dla
mnie niciÂ± Ariadny.
 
 4. Byk
 DziÃªki niemu, odtÂ±d miarowym krokiem i ostrym okiem, mogÂ³em odkryÃ¦ rozrzucone szeÂ¶Ã¦dziesiÂ±t cztery
kamienie o ksztaÂ³cie doskonaÂ³ego szeÂ¶cianu, ktÃ³re Bracia PIÃŠKNEJ z czarnego lasu uciekajÂ±c przed pogoniÂ±
uzurpatorÃ³w rozsiali na drodze, kiedy uchodzili z biaÂ³ej Twierdzy.
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 5. BliÂ¼niÃªta.
 ZgromadziÃ¦ rozrzucone kamienie, posÂ³ugiwaÃ¦ siÃª ekierkÂ± i kompasem, aby odnaleÂ¼Ã¦ znÃ³w regularny
porzÂ±dek, szukaÃ¦ linii poÂ³udnika idÂ±cej ze Wschodu na ZachÃ³d, potem patrzÂ±c z PoÂ³udnia ku PÃ³Â³nocy, w
koÃ±cu we wszystkich kierunkach, aby odnaleÂ¼Ã¦ poszukiwane rozwiÂ±zanie, uczyniwszy stacjÃª naprzeciw
czternastu kamieni tworzÂ±cych krzyÂ¿. OkrÂ±g staÂ³ siÃª pierÂ¶cieniem* i koronÂ±, i jego diadem tej KRÃ“LOWEJ
Zamku.
 
 6. Rak.
 PÂ³ytki z kostek mozaiki Â¶wiÃªtego miejsca mogÂ³yby byÃ¦ na zmianÃª albo biaÂ³e albo czarne, i JEZUS jako
ASMODEUSZ mÃ³gÂ³by obserwowaÃ¦ ich uÂ³oÂ¿enie, zdawaÂ³o mi siÃª, Â¿e jestem niezdolny widzieÃ¦ szczyt, gdzie
umiejscowiono kryjÃ³wkÃª cudownej uÂ¶pionej. Nie bÃªdÂ±c HERKULESEM magicznej mocy, jak rozszyfrowaÃ¦
tajemnicze symbole wygrawerowane przez Â¶wiadkÃ³w przeszÂ³oÂ¶ci. W Â¶wiÂ±tyni jednak znajduje siÃª kropielnica,
fontanna miÂ³oÂ¶ci obfitujÂ±ca w wierzÂ±cych, przypominajÂ±c te sÂ³owa: "TYM ZNAKIEM go ZWYCIÃŠÂ¯YSZ".
 
 7. Lew
 Tej, ktÃ³rÂ± pragnÂ±Â³em uwolniÃ¦, wznosiÂ³y siÃª ku mnie opary woni, ktÃ³re przepoiÂ³y nagrobek. NiegdyÂ¶ jedni
zwali jÂ±: IZIS, krÃ³lowÂ± dobroczynnych Â¼rÃ³deÂ³, PRZYJDÂ¬CIE DO MNIE WSZYSCY, KTÃ“RZY CIERPICIE I
UGINACIE SIÃŠ POD CIÃŠÂ¯AREM, A JA WAM PRZYNIOSÃŠ ULGÃŠ, inni: MAGDALENÂ¡, ze sÂ³awnÂ± wazÂ±
peÂ³nÂ± uzdrawiajÂ±cego balsamu. Nowicjusze znajÂ± jej prawdziwe imiÃª: NOTRE DAME DES CROSS*. (Nasza
Pani od PastoraÂ³Ã³w).
 
 * la crosse znaczy pastoraÂ³, le cross - zagiÃªty na koÃ±cu kij, kostur, lub kolba strzelby. Crosser znaczy zaÂ¶
popychaÃ¦ kogoÂ¶, pomiataÃ¦ kimÂ¶. SÂ³owo to sugeruje byÃ¦ moÂ¿e jeszcze ukryte wyrazy, np. Croix, Rose (KrzyÂ¿,
RÃ³Â¿a). Po angielsku Cross znaczy KrzyÂ¿.
 
 8. Panna
 ByÂ³em jak pasterze ze sÂ³awnego malowidÂ³a POUSSIN`a, zakÂ³opotany wobec zagadki: "ET IN ARCADIA EGO..."!
Czy to gÂ³os krwi ukazaÂ³ mi obraz miniony dotyczÂ±cy przodkÃ³w. Tak, Â¶wiatÂ³o inspiracji zalaÂ³o mÃ³j umysÂ³.
UjrzaÂ³em ponownie, zrozumiaÂ³em! PoznaÂ³em teraz tÃª mitycznÂ± tajemnicÃª. I cud, gdy w chwili skoku czterech
jeÂ¼dÂ¼cÃ³w kopyta jednego z koni zostawiÂ³y cztery odbicia na kamieniu, oto znak, ktÃ³ry DELACROIX umieÂ¶ciÂ³
na jednym z trzech obrazÃ³w z Kaplicy AnioÂ³Ã³w. Oto siÃ³dma sentencja, ktÃ³rÂ± jakaÂ¶ rÃªka nakreÂ¶liÂ³a:
"WYCIÂ¡GNIJ MNIE Z BÂ£OTA I NIE POZWÃ“L MI PÃ“JÂ¦Ã† W NIM NA DNO". Dwa razy IS, balsamowana i
balsamujÂ±ca, cudowna waza wiecznej BiaÂ³ej Pani od Legend.
 
 9. Waga
 RozpoczÃªta w ciemnoÂ¶ciach, moja podrÃ³Â¿ mogÂ³a siÃª zakoÃ±czyÃ¦ tylko w Â¦wietle. W oknie zrujnowanego
domu wpatrywaÂ³em siÃª w zamyÂ¶leniu w drzewa obdarte przez jesieÃ± aÂ¿ do samych czubkÃ³w. KrzyÂ¿
wierzchoÂ³ka wynurzyÂ³ siÃª w poÂ³udniowym sÂ³oÃ±cu, on byÂ³ czternasty i najwiÃªkszy ze wszystkich ze swymi 35
centymetrami. Oto wÂ³aÂ¶nie zaiste ma mojÂ± wieÂ¿Ãª jeÂ¼dziec na boskim rumaku konno przebywajÂ±cy
otchÂ³aÃ±.
 
 10. Skorpion
 NiebiaÃ±ska wizja temu, kto mi przypomni cztery dzieÂ³a Em. SIGNOL`a wokÃ³Â³ linii PoÂ³udnika, na tym samym
chÃ³rze Â¶wiÂ±tyni, skÂ±d promieniuje Â¼rÃ³dÂ³o miÂ³oÂ¶ci jednych dla innych, zwracam mimochodem swÃ³j wzrok
na rÃ³Â¿Ãª od P ku tej z S, potem z S do P... i spirala w moim umyÂ¶le staje siÃª niczym monstrualna oÂ¶miornica
wydalajÂ±ca swÃ³j atrament, ciemnoÂ¶ci absorbujÂ± Â¶wiatÂ³o, mam zawrÃ³t gÂ³owy i kÂ³adÃª mojÂ± rÃªkÃª na
mych ustach przygryzajÂ±c instynktownie jej wnÃªtrze, byÃ¦ moÂ¿e jak OLIER* w swej trumnie. ZÂ³orzeczenie,
rozumiem prawdÃª, ON OMINÂ¡Â£, lecz jemu takÂ¿e czyniÂ±c DOBRO, w ten sposÃ³b Â¿e xxxxxxxx TEN z kwietnego
grobowca. Lecz ilu plÂ±drowaÂ³o DOM, zostawiajÂ±c tylko zabalsamowane zwÂ³oki i liczne metale, ktÃ³rych nie
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potrafili unieÂ¶Ã¦. Co za dziwna tajemnica jest ukryta w nowej Â¶wiÂ±tyni SALOMONA, zbudowanej przez dzieci
Â¦wiÃªtego WINCENTEGO?
 
 * OLIER zawiera te same litery co sÂ³owo Le Roi (KrÃ³l).
 
 11. WÃªÂ¿ownik/WÂ±Â¿
 PrzeklinajÂ±c profanatorÃ³w ich popioÂ³Ã³w i tych, ktÃ³rzy idÂ± w ich Â¶lady, wychodzÂ±c wracam z otchÂ³ani, gdzie
utonÂ±Â³em, speÂ³niajÂ±c znak zgrozy: "Oto tu jest dowÃ³d, Â¿e poznaÂ³em tajemnicÃª pieczÃªci SALOMONA,
ktÃ³rÂ± xxxxxxxxxxx tej KRÃ“LOWEJ odwiedziÂ³em tajemne miejsca zamieszkania." ZwrÃ³Ã¦ uwagÃª, Drogi
Czytelniku, Â¿eby nie dodaÃ¦ ani nie ujÂ±Ã¦ nawet joty; medytuj, Medytuj jeszcze, podÂ³a podstawa mych sÂ³Ã³w xxxx
zawiera byÃ¦ moÂ¿e najczystsze zÂ³oto.
 
 12 Strzelec
 Gdy powrÃ³ciÂ³em wÃ³wczas znÃ³w na biaÂ³e wzgÃ³rze, niebo otwarÂ³szy swe bramy, zdaÂ³o siÃª dawaÃ¦ mi
odczuÃ¦ swÂ± obecnoÂ¶Ã¦ przy mnie, stopy w wodzie jak tego, ktÃ³ry ma dopiero byÃ¦ ochrzczony, skierowaÂ³y mnie
znÃ³w ku wschodowi, naprzeciw siebie ujrzaÂ³em rozwijajÂ±cego siÃª bez koÃ±ca ze swych zwojÃ³w, potwornie
ogromnego CZERWONEGO WÃŠÂ¯A wzmiankowanego w pergaminach, sÂ³ono i gorzko, ogromne zwierzÃª uwolnione
z Â³aÃ±cucha przepowiada pieszemu z tej biaÂ³ej gÃ³ry, czerwone z gniewu.
 
 13. KozioroÂ¿ec
 Moja emocja staÂ³a siÃª wielka, "WYCIÂ¡GNIJ MNIE Z BÂ£OTA" powiedziaÂ³em, i moje przebudzenie byÂ³o
natychmiastowe. ChciaÂ³bym wam powiedzieÃ¦ w rezultacie, Â¿e to byÂ³ sen, ktÃ³ry miaÂ³em 17 STYCZNIA, w
Â¶wiÃªto Â¦wiÃªtego SULPICJUSZA. Z powodu nadal trwajÂ±cego mego pomieszania, zapragnÂ±Â³em po namyÂ¶le
zwyczajnie opowiedzieÃ¦ wam bajkÃª PERRAULT'a. Zaiste otÃ³Â¿ ta wÂ³aÂ¶nie, Drogi Czytelniku, na stronach, ktÃ³re
wynikajÂ± ze skutkÃ³w jednego snu, koÂ³yszÂ±cego mnie w Â¶wiecie dziwnie nieznanym. Dla tego, ktÃ³ry
PRZECHODZI MIMO CZYNIÂ¡C DOBRO! 
 Czerwony WÂ±Â¿
 
 
 64 krysztaÂ³y wskazywane w dokumencie, to najwiÃªkszy z istniejÂ±cych zbiorÃ³w. Przeznaczony jest do prowadzenia
ewolucji czÂ³owieka jako nadistoty. KrysztaÂ³y w rÃ³Â¿nych konfiguracjach sÂ³uÂ¿Â± do inicjowania kaÂ¿dego etapu
ewolucji Â¿ycia we wszechÂ¶wiecie.
 
 ZbiÃ³r czÂ³owieka, zÂ³oÂ¿ony jest z szeregu podzbiorÃ³w: -
 KrysztaÂ³y absorbujÂ±ce pierwotne wartoÂ¶ci.
 KrysztaÂ³y ewolucji biologii
 KrysztaÂ³y rodzaju
 KrysztaÂ³y czÂ³owieka 
 KrysztaÂ³y czÂ³owieka â€“ nadistoty
 KrysztaÂ³y eteru
 KrysztaÂ³ kontaktu
 
 CaÂ³y ten zbiÃ³r odpowiednio rozlokowany w postaci czÂ³owieka, pozwala eksponowaÃ¦ istotÃª, ktÃ³ra posiada
wyjÂ±tkowe cechy. Sporadyczne efekty sÂ± obserwowane, lub doznawane przy okazji rÃ³Â¿nych Ã¦wiczeÃ± i
medytacji. Znane z mitÃ³w, jak rÃ³wnieÂ¿ ze szczegÃ³lnych osiÂ±gniÃªÃ¦ organizmu, lub umysÂ³u czÂ³owieka,
przedziwne albo wrÃªcz niesamowite zdolnoÂ¶ci, to nic innego jak wpÂ³yw krysztaÂ³Ã³w.
 
 Istoty ciemnoÂ¶ci przejmujÂ±c kontrolÃª nad pasem zodiaku a tym samym nad czÂ³owiekiem, miaÂ³y ochotÃª na
uzyskanie kontroli nad systemem stymulacji. W dokumencie Plantard przedstawia go jako biaÂ³Â± twierdzÃª, lub
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paÂ³ac krÃ³lowej. Ich nadzieje speÂ³zÂ³y na niczym, ale czÂ³owiek do dzisiejszego dnia cierpi.
 
 
 Â©Â Struski Andrzej de Merowing.
 
 PowyÂ¿szy tekst jest tekstem autorskim.
 Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstu oraz podaniem linku.
 
 TÂ³umaczenie dokumentu â€žCzerwony WÂ±Â¿â€• â€“ Â¼rÃ³dÂ³o internetowe.
 Â  Wszelkie prawa do rysunku zastrzeÂ¿one.
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