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Â Skarb Â¦wiÂ±tyni Salomona.
Â Â OdnaleÂ¼liÂ¶my miejsce, gdzie ukryte jest wejÂ¶cie do grot, skrywajÂ±cych skarb Â¶wiÂ±tyni.
Â Â Â¦wiÂ±tynia Salomona, burzona i odbudowywana, ostateczne zburzona 6 sierpnia 70 r. n.e. przez wojska
rzymskie, doczekaÂ³a swego strasznego losu. Wszystkie kosztownoÂ¶ci, ktÃ³re siÃª w niej znajdowaÂ³y znalazÂ³y siÃª
w stolicy imperium. Rzym cieszyÂ³ siÃª nimi przez okres 440 lat i straciÂ³ je podczas najazdu WizygotÃ³w.
Â Â Podczas zdobycia Rzymu przez WizygotÃ³w 24 sierpnia 410 r. wszystkie te skarby wraz z jeszcze innymi,
zostaÂ³y wywiezione i Â¶lad po nich zaginÂ±Â³. DuÂ¿ym miastem i zarazem doskonale ukrytym w gÃ³rach, na terenie
gdzie osiedlili siÃª Wizygoci, byÂ³o Rennes le Chateau. Ta gÃ³rska miejscowoÂ¶Ã¦, rozlokowana w piÃªknej dolinie,
ktÃ³ra mieÂ¶ciÂ³a 50.000-cy mieszkaÃ±cÃ³w, posiadaÂ³a katarski zamek, ktÃ³ry jak na bocianim gnieÂ¼dzie leÂ¿y na
szczycie gÃ³ry poÂ¶rodku doliny. NaleÂ¿y przyjÂ±Ã¦, Â¿e skarby, ktÃ³re zostaÂ³y zdobyte w wyprawach wojennych a w
szczegÃ³lnoÂ¶ci te z Rzymu, ukryte sÂ± gdzieÂ¶ w gÃ³rzystym terenie. Podziemnych grot, ktÃ³re w tych gÃ³rach
obwicie wystÃªpujÂ± nie mogÂ³o zabraknÂ±Ã¦, wystarczyÂ³o tylko je odpowiednio przygotowaÃ¦ i zabezpieczyÃ¦ przed
zÂ³odziejami. Zamiarem zdobywcÃ³w, lub ich spadkobiercÃ³w, tego olbrzymiego skarbu, byÂ³o takie jego
zabezpieczenie, ktÃ³re miaÂ³o za zadanie uchroniÃ¦ skarb do czasÃ³w obecnych. Na takÂ± okolicznoÂ¶Ã¦,
pozostawione zostaÂ³y znaki, ktÃ³re umoÂ¿liwiÂ± odnalezienie wejÂ¶cia do tych grot. Informacje o tym, jaki jest rodzaj i
wyglÂ±d znakÃ³w, zostaÂ³y przekazane nastÃªpnym pokoleniom. Te z kolei aktualizowaÂ³y informacje w taki sposÃ³b,
by, gdy nadejdzie czas, nie byÂ³o problemu z odnalezieniem wÂ³aÂ¶ciwego miejsca. Najnowsze aktualizacje
pomocniczych informacji, wprowadziÂ³ okoÂ³o sto lat temu proboszcz miejscowej parafii. Jasno wskazaÂ³ juÂ¿
istniejÂ±ce, miÃªdzy innym takie jak obraz Nikolasa Pousina â€ž Pasterze Arkadyjscyâ€•, ale rÃ³wnieÂ¿ przyczyniÂ³
siÃª do wykonania kilkudziesiÃªciu znakÃ³w w samym Rennes le Chateau. Jednak znaki te posiadajÂ± tak zakrytÂ±
wymowÃª, Â¿e do ich odczytania wpierw potrzebne byÂ³o, poznanie samego miejsca.
Â Â Jednak prawo do odnalezienia tego miejsca, majÂ± tylko osoby wskazane testamentem. Testament znajduje siÃª
w Rennes le Chateau, zawsze byÂ³ wystawiony na widok publiczny, ale jego treÂ¶Ã¦ jest tak ukryta by, przypadkowa
osoba nie miaÂ³a szans na jego odczytanie. Kluczem do odczytania testamentu, jest dodatkowa wiedza, ktÃ³rÂ±
posiada sukcesor skarbu Â¶wiÂ±tyni Salomona.
Â Â Pierwszy raz do Rennes le Chateau przyjechaliÂ¶my 17 wrzeÂ¶nia 2005r., 17-stka byÂ³a jakby przypisana
Saunierowi, i tym razem to przypisanie 17-stki potwierdziÂ³o siÃª. PÃ³Â¼nym wieczorem 17-go wrzeÂ¶nia, w dniu
naszego przyjazdu, podczas powrotu z kolacji do hotelu, ktÃ³ry jest rozlokowany w dolinie na poÂ³udniowym zboczu
gÃ³ry, Sauniere z zaÂ¶wiatÃ³w przekazuje nam ostatniÂ± wskazÃ³wkÃª. ByÂ³a ona tak dokÂ³adna, Â¿e kilka dni
pÃ³Â¼niej 21 wrzeÂ¶nia odnaleÂ¼liÂ¶my poszukiwane miejsce i zrobiliÂ¶my zdjÃªcia, ktÃ³re pokazujÂ± istniejÂ±ce
tam znaki na skaÂ³ach. Jak potem przeczytaliÂ¶my w jakiejÂ¶ publikacji, Sauniere rÃ³wnieÂ¿ 21 wrzeÂ¶nia odkryÂ³ to
miejsce.
Â Â ZdjÃªcia poniÂ¿ej zamieszczone, nie sÂ± jedynymi, ktÃ³re tam zrobiliÂ¶my, innych jednak nie moÂ¿emy tu
opublikowaÃ¦ ze wzglÃªdu na to, Â¿e sÂ± zbyt czytelne.
Â
Â Â
ÂÂ
Â Fot. nr. 1 WyÂ¿Â³obione wgÂ³Ãªbienia w skale.Â

Â Fot. nr. 2 Litera G. widoczna na skale.

Â Â Fot. nr. 3 Litera R widoczna na skale.
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Â
Â Fot. nr. 4 Stacja drogi krzyÂ¿owej nr. X.
Â Â Wizerunek Jezusa Chrystusa, na ktÃ³rym pokazuje On palcami prawej dÂ³oni, wyraÂ¼nie widoczne wgÂ³Ãªbienia
na swym brzuchu. Forma tych wgÂ³ÃªbieÃ±, rÃ³Â¿ni siÃª znaczÂ±co od naturalnej rzeÂ¼by miÃªÂ¶ni brzusznych.
WskazujÂ±ce je palce, sugerujÂ± istotne znaczenie tych wgÂ³ÃªbieÃ±. Wizerunek nietypowych wgÂ³ÃªbieÃ±, zarÃ³wno
na brzuchu Chrystusa, jak i na skale, daje duÂ¿o do myÂ¶lenia, podobieÃ±stwo to nie jest przypadkowe.
ÂÂ
Â Fot. nr 1 WgÂ³Ãªbienia wyÂ¿Â³obione w skale.

Â Fot. nr 2 Litera G widoczna na skale.Â
Â
Â Fot. nr. 5 Fresk widniejÂ±cy w koÂ¶ciele parafialnym, w Rennes le Chateau.
Â Â Fresk, znajduje siÃª po przeciwnej stronie oÂ³tarza. Jego gÂ³Ã³wnym motywem, wydaje siÃª byÃ¦, nauka Jezusa
Chrystusa na gÃ³rze. W rzeczy samej, ukazuje on zupeÂ³nie, co innego, sÂ± w jego wizerunku ukryte informacje, ktÃ³re
dotyczÂ± tajemniczego miejsca skrywajÂ±cego wejÂ¶cie do grot, gdzie ukryty jest skarb Â¶wiÂ±tyni Salomona. Jedna z
tych informacji, to litera G namalowana tak plastycznie, Â¿e wyglÂ±da jak wyrzeÂ¼biona na zawiÂ±zanym worku.
Jednak litera ta, czytelna jest dopiero, po obrÃ³ceniu obrazu. Worek nie koresponduje z tematem nauki Chrystusowej
gÂ³oszonej na gÃ³rze, wskazuje bardziej na skarb lub na zÂ³oto. Wygrawerowana na worku litera G, doskonale
koresponduje z widocznÂ± na skale literÂ± G.
Â Â Inne szczegÃ³lne cechy, ukryte w wizerunkiem fresku, rÃ³wnieÂ¿ mÃ³wiÂ± o miejscu wejÂ¶cia do grot, ze
wzglÃªdÃ³w bezpieczeÃ±stwa omÃ³wimy je w innej publikacji, wskazujÂ± one tak dokÂ³adnie na to miejsce, Â¿e
mogÂ³oby ono, byÃ¦ odkryte, przed odczytaniem testamentu, ktÃ³ry wskazuje na sukcesora skarbu Â¶wiÂ±tyni
Salomona.
Â
Â Â Fot. nr. 6 Wycinek fresku, pokazujÂ±cy worek w zbliÂ¿eniu, jeszcze w pozycji naturalnej.
Â
Â Â Fot. nr. 7 ObrÃ³cony o 90 stopni w lewo wizerunek worka.
Â
Â Â W takiej pozycji, rysunek na worku moÂ¿na odczytaÃ¦ jako literÃª G, jest do tej litery bardzo podobny.
PodobieÃ±stwo wykazuje rÃ³wnieÂ¿ rzeÂ¼ba linii, ktÃ³ra posiada takÂ± samÂ± formÃª krawÃªdzi.Â
Â Â
Â Fot. nr. 8 Pasterze Arkadyjscy.Â
Â Â
Â Â Fot. nr. 9 ZbliÂ¿enie litery R, ktÃ³rÂ± wskazuje palcem pasterz.

Â Â DwÃ³ch pasterzy, wskazuje w tym samym czasie, dwa rÃ³Â¿ne znaki, pasterz z prawej strony palcem
wskazujÂ±cym lewej rÃªki, pokazuje coÂ¶ w rodzaju pionowej linii. Pasterz z lewej strony, palcem wskazujÂ±cym
prawej rÃªki, pokazuje literÃª R. Czyni to w taki sposÃ³b, Â¿e czÃªÂ¶Ã¦ tej litery zostaje przez jego palec zakryta,
widoczny ksztaÂ³t litery to, gÃ³rna jej poÂ³owa i prawa nÃ³Â¿ka.
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Â Â Wnioski, jakie bardzo wielu ludzi wyciÂ±gnÃªÂ³o z wizerunku tego obrazu, poprowadziÂ³y ich na drogÃª
poszukiwaÃ± ukrytego miejsca, jako Â¿e uznali ten obraz za podstawowy drogowskaz. Bez wÂ±tpliwoÂ¶ci, dzieÂ³o
Pousina jest drogowskazem, ale wskazuje dwa rÃ³Â¿ne kierunki. Pierwszy z tych kierunkÃ³w wskazuje pasterz z prawej
strony, pokazuje liniÃª, ktÃ³rÂ± tworzÂ± krawÃªdzie kamieni, elementÃ³w Â¶ciany grobowca. Uznanie tych krawÃªdzi
jako linii, dajÂ±cej przyczyny do poszukiwaÃ± geometrycznych, wprowadziÂ³o wielu na drogÃª Â¿mudnej pracy bez
efektÃ³w.
Â Â Przed przystÂ±pieniem, do poszukiwaÃ±, naleÂ¿y wykluczyÃ¦ maÂ³o prawdopodobne przyczyny. Pasterz
wskazujÂ±cy prawÂ± rÃªkÂ±, z zasady prawej rÃªki wnosi bardziej realne wartoÂ¶ci niÂ¿ pasterz wskazujÂ±cy lewÂ±
rÃªkÂ±. KolejnÂ± istotnÂ± wartoÂ¶ciÂ±, jest zachowanie pasterzy w trakcie pokazywania znaku. Pasterz pokazujÂ±cy
prawÂ± rÃªkÂ±, uwaÂ¿nie patrzy na znak, ktÃ³ry wskazuje. Inaczej zachowuje siÃª pasterz pokazujÂ±cy lewÂ± rÃªkÂ±,
patrzy na swojÂ± ukochanÂ± i sam nie wie dokÂ³adnie, co pokazuje. Jego wskazania, nie wnoszÂ± cech
prawdopodobieÃ±stwa z dwÃ³ch powodÃ³w, po pierwsze pokazuje lewÂ± rÃªkÂ±, po drugie nie widzi znaku, ktÃ³ry
pokazuje.
Â Â Znakiem, ktÃ³ry naleÂ¿y braÃ¦ pod uwagÃª jest litera R pasterz, ktÃ³ry pokazuje ten znak czyni to prawÂ± rÃªkÂ±
i uwaÂ¿nie patrzy, co czyni. Potwierdza to rÃ³wnieÂ¿ fakt, Â¿e to ta litera jest znakiem ze skaÂ³, przy wejÂ¶ciu do
grot.Â
Â Â Litera wykuta na skale, posiada dokÂ³adnie taki kontur, jaki jest widoczny z pod palca pasterza, Nikolas Pousin
musiaÂ³ byÃ¦ w tym miejscu przed namalowaniem obrazu. Poza tym jego dzieÂ³o, skrywa jeszcze inne wskazÃ³wki
dotyczÂ±ce tego miejsca i tak samo jak na fresku, informacje z tego obrazu, wskazujÂ± znaki bardzo widoczne a tych,
w tej chwili nie moÂ¿emy ujawniÃ¦. Jak juÂ¿ wczeÂ¶niej napisaÂ³em, znaki te ujawnione zostanÂ± po odczytaniu
testamentu, ktÃ³ry znajduje siÃª w Rennes le Chateau.
Â Â PozostaÂ³a ostatnia kwestia, nasze bezpieczeÃ±stwo, ktÃ³re z momentem ujawnienia informacji o tym, Â¿e to
tajemnicze miejsce jest nam znane, staje pod znakiem zapytania. Znane sÂ± przypadki Â¶mierci, w niewyjaÂ¶nionych
okolicznoÂ¶ciach ludzi, ktÃ³rzy mÃ³wili, Â¿e odkryli tajemnicÃª Sauniera, dotyczÂ±cÂ± miejsca ukrycia skarbu.
My dla wÂ³asnego bezpieczeÃ±stwa, przygotowaliÂ¶my dwa listy, ktÃ³re w szczegÃ³Â³ach, po przeczytaniu
naprowadzÂ± dokÂ³adnie do tego tajemniczego miejsca. JeÂ¿eli do okreÂ¶lonego czasu nie zgÂ³osimy siÃª, najpierw
pierwszy potem drugi, listy zostanÂ± kolejno otwarte i caÂ³a tajemnica zostanie wyjawiona.
GRYF etÂ MAGDALENAÂ France 17.09.2005.
Â Â© Andrzej i Magdalena Stuscy de Merowing.
PowyÂ¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autorÃ³w tekstu oraz podaniem linku.Â Â
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