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Â TESTAMENT RODU GRAALA cz.3 i cz.4
Â TESTAMENT RODU GRAALA Â Cz. 3 f/ Droga krzyÂ¿owa. Â 1/Â Â 2/Â Â Cztery wybrane stacje z caÂ³ej drogi
krzyÂ¿owej w koÂ¶ciele parafialnym w Renne le Chateau. Â Stacje drogi krzyÂ¿owej swojÂ± konstrukcjÂ± odnoszÂ±
siÃª do budowy oÂ³tarzy i zbioru rzeÂ¼b ponad wejÂ¶ciem. Obrazy drogi krzyÂ¿owej w swej gÃ³rnej czÃªÂ¶ci
znajdujÂ± siÃª w miejscu, gdzie w konstrukcji oÂ³tarzy jest symbolizujÂ±ca rÃ³d Chrystusa winoroÂ¶l. Z kolei caÂ³a
pozostaÂ³a czÃªÂ¶Ã¦ obrazÃ³w stacji leÂ¿y pomiÃªdzy filarkami, ktÃ³re rÃ³wnieÂ¿ sÂ± odniesieniem do konstrukcji
oÂ³tarzy i obrazu ponad wejÂ¶ciem. Oznacza to, Â¿e informacje zawarte w obrazach niektÃ³rych stacji bÃªdÂ± siÃª
odnosiÂ³y do testamentu. Â 1/ Stacja pierwsza pokazuje nam odkrywajÂ±cÂ± siÃª kotarÃª teatru zdarzeÃ± z
gÂ³Ã³wnym aktorem w pierwszym planie, Jezusem Chrystusem. 2/ Kolejna stacja pokazuje ukrzyÂ¿owanego Chrystusa
w otoczeniu osÃ³b towarzyszÂ±cych, a poÂ¶rÃ³d nich jest tylko jeden straÂ¿nik. Â 3/Â Â Â 4/Â Â 3/ Stacja trzynasta
przedstawia obraz bardzo delikatnego obchodzenia siÃª z ciaÂ³em Chrystusa. WyglÂ±da to tak jakby osoby, ktÃ³re
zdejmujÂ± go z krzyÂ¿a, zwracaÂ³y szczegÃ³lnÂ± uwagÃª by nic mu siÃª nie staÂ³o. 4/ Na tej stacji widaÃ¦ ciaÂ³o
niesionego do grobu Chrystusa a z jego boku pÂ³ynie krew. Krew bÃªdzie pÂ³ynÃªÂ³a tylko z rany Â¿ywego
czÂ³owieka. Jest tu pokazany obraz, ktÃ³ry mÃ³wi, Â¿e w grocie poÂ³oÂ¿ono nieprzytomnego Jezusa. Po odzyskaniu
Â¶wiadomoÂ¶ci ukaÂ¿e siÃª on potajemnie kilku osobom a nastÃªpnie zniknie z pola widzenia spoÂ³ecznoÂ¶ci. Â g/
Trzej chÂ³opcy Â 1Â /Â 2/Â 3/Â Â Trzech bliÂ¼niaczo do siebie podobnych chÂ³opcÃ³w jest przedstawione wraz z
gÂ³Ã³wnymi figurami w koÂ¶ciele. Â Â Â 1.Â Â Â Â Â Â PostaÃ¦ opisana, jako Â¦w. JÃ³zef trzyma na rÃªku pierwsze
dziecko. Twarz tej postaci przedstawia nam mÂ³odego mÃªÂ¿czyznÃª a nie starego JÃ³zefa. Ta twarz jest bardzo
podobna do wyglÂ±du oblicza, jakie czÃªsto posiadajÂ± figury Chrystusa. Chrystus trzyma w prawej rÃªce kwiat lilii. 2.
Â Â Â Â Â Â PostaÃ¦ opisana, jako Matka Chrystusa trzyma na rÃªku drugie dziecko. W kontekÂ¶cie do dziecka, ktÃ³re
trzyma Chrystus, ta postaÃ¦ przedstawia MagdalenÃª. Dowodem jest tu korona z liliÂ±, ktÃ³ra wskazuje na rÃ³d
Chrystusa i Magdaleny, jako przyszÂ³e pokolenia krÃ³lÃ³w z liliÂ± w herbie. 3.Â Â Â Â Â Â PostaÃ¦ Antoniego z Padwy,
trzyma na rÃªku trzecie dziecko. W prawej rÃªce rÃ³wnieÂ¿ trzyma kwiat lilii a dziecko stoi na otwartej ksiÂ±Â¿ce,
ktÃ³rÂ± trzyma w lewej rÃªce.
Â
Na fresku, ktÃ³ry widnieje po przeciwnej stronie oÂ³tarza w jednej ze scen jest przedstawiona ta sama postaÃ¦
niewiasty, ktÃ³ra jest opisana, jako Matka Chrystusa z dzieckiem na rÃªku. Obie niewiasty sÂ± z twarzy identyczne. Tu
jest pokazana jak opiekuje siÃª czworgiem dzieci. StarszÂ± dziewczynÂ±, dwojgiem synÃ³w i maÂ³ym dzieckiem na
rÃªce. W tym widoku jest ona w towarzystwie Chrystusa, bÃªdÂ±c od niego mÂ³odszÂ± osobÂ±. Taki wizerunek
wyklucza, by tu na fresku i na posÂ±gu, mogÂ³a byÃ¦ przedstawiana Matka Chrystusa, jest to Magdalena z dzieÃ¦mi. Po
zastosowaniu w stosunku do tego fresku odpowiedniej obrÃ³bki w postaci ciÃªÃ¦, widok tej rodziny znika a pozostaje
widok, jaki moÂ¿na zobaczyÃ¦ z miejsca przed ukrytym w gÃ³rach grobowcem Magdaleny i Chrystusa. Â h/
MalowidÂ³a we wnÃªtrzu koÂ¶cioÂ³a. Â
Â Na caÂ³ym zapleczu oÂ³tarza widoczne sÂ± inicjaÂ³y w postaci zespolonych liter M i S. Taka forma litery M
wystÃªpuje na postumencie figurki niewiasty po lewej stronie przed koÂ¶cioÂ³em. Tam, jako inicjaÂ³, jest poÂ³Â±czona
z literÂ± A. Â InicjaÂ³ w koÂ¶ciele dotyczy tej postaci niewiasty, ktÃ³ra jest przedstawiana wizerunkiem figurki przed
koÂ¶cioÂ³em. Â
Â Alfa i Omega, tych liter nie mogÂ³o zabraknÂ±Ã¦ w zbiorze testamentu. W myÂ¶l przekazu od Boga, ktÃ³ry jest
zaszyfrowany w tekÂ¶cie Apokalipsy, alfa i omega symbolizujÂ± zakres wiedzy Syna Boga, ktÃ³ry ma przyjÂ¶Ã¦ na
ZiemiÃª. Pierwsza i ostatnia litera alfabetu jednego z jÃªzykÃ³w mÃ³wi, Â¿e czÂ³owiek oznaczony tym symbolem,
bÃªdzie posiadaÂ³ peÂ³nÂ± wiedzÃª w jednej z dziedzin. Alfabet grecki odnosi siÃª do jÃªzyka aramejskiego a ten z
kolei do tekstÃ³w biblijnych. PeÂ³na wiedza wskazywanej postaci bÃªdzie, wiÃªc dotyczyÂ³a spraw boskich i
duchowych. Â Alfa i Omega w kontekÂ¶cie testamentu symbolizuje ojca Â¿yjÂ±cej rodziny, przedstawianej w jego
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treÂ¶ci. Â i/ Cechy wspÃ³lne symboli. Â Â Â Â Â Â Â
1.Â Â Â Â Â Â Wszystkie krzyÂ¿e w koÂ¶ciele ramiona majÂ± zakoÃ±czone kwiatem lilii, jest to jednoznaczne
odniesienie do Chrystusa i jego potomkÃ³w w krÃ³lewskich rodach z liliÂ± w herbie. 2.Â Â Â Â Â Â WszÃªdzie
wystÃªpujÂ±ce zdobienia roÂ¶linne z widocznym owocem, symbolizujÂ± pÂ³odnoÂ¶Ã¦ â€“ rodzinÃª wielodzietnÂ±. 3.
Â Â Â Â Â Â Charakterystyczne filarki sÂ± w kaÂ¿dym miejscu, gdzie tworzÂ± nawy dla przedstawienia wspÃ³lnych
cech rodzinnych, rÃ³Â¿nych postaci. 4.Â Â Â Â Â Â Lukowe formy zamykajÂ±ce filarki dopeÂ³niajÂ± budowy naw. 5.
Â Â Â Â Â Â MaÂ³e wieÂ¿yczki ponad sklepieniem naw rÃ³wnieÂ¿ tworzÂ± wspÃ³lnotÃª wizerunku.
Testament Rodu GraalaÂ
Cz. 4 Â j/ DziaÂ³anie proboszcza Berengera Sauniere w czasie tworzenia ostatecznej formy wizerunku
testamentu. Â Wielu ludzi w czasie historycznym przyczyniÂ³o siÃª do utworzenia obecnie istniejÂ±cego obrazu
Testamentu Rodu Graala. RÃ³Â¿ne dziaÂ³ania, ktÃ³re wynikaÂ³y z sytuacji Â¿yciowych powodowaÂ³y tworzenie przez
tych ludzi okreÂ¶lonych rzeÂ¼b, obrazÃ³w, lub napisÃ³w. CaÂ³oksztaÂ³t obrazu istniaÂ³ tylko w zamyÂ¶le Boga.
PoszczegÃ³lne czÃªÂ¶ci rozÂ³oÂ¿one w czasie wielu wiekÃ³w, byÂ³y wynikiem dziaÂ³ania w zakresie indywidualnych
potrzeb twÃ³rczych, lub rodowych przekazÃ³w. Wszystkie takie dziaÂ³ania w swojej gÂ³Ãªbi posiadaÂ³y boskie
natchnienie duchowe, ktÃ³re nawet nie zostaÂ³o rozpoznane ich zmysÂ³ami, jako wpÂ³yw zewnÃªtrzny, tylko przyjÃªte
z racji wÂ³asnych potrzeb. Â B. Sauniere, generalnie przebudowaÂ³ szatÃª ozdobnÂ± koÂ¶cioÂ³a i jego okolic.
Motywacje, jakie kierowaÂ³y jego dziaÂ³aniami pochodziÂ³y z istniejÂ±cych ozdÃ³b i tajemniczych manuskryptÃ³w. W
swojej pracy braÂ³ pod uwagÃª przekazy historyczne spadkobiercÃ³w rodu i przekazy Â¿yjÂ±cych jego potomkÃ³w.
UwzglÃªdniaÂ³ rÃ³wnieÂ¿ informacje zawarte w obrazach znanych mistrzÃ³w malarstwa. Â W efekcie stworzyÂ³ dwa
zaszyfrowane dzieÂ³a, ktÃ³re posiadajÂ± cechy kompletnego wizerunku i spÃ³jnego przekazu, na planie Testamentu
Rodu Graala i na planie informacji o miejscu ukrycia jakiegoÂ¶ waÂ¿nego skarbu. W sprawie dotyczÂ±cej miejsca
ukrycia grobowca Magdaleny, wspÃ³Â³pracowaÂ³ z proboszczem H. Boudetem i przekazaÂ³ wÂ³asnÂ± czÃªÂ¶Ã¦
informacji. Â Zaszyfrowanie tych wszystkich informacji, byÂ³o na tyle gÂ³Ãªbokie, Â¿e nikt przed nami nawet ich nie
wskazaÂ³ w sposÃ³b rzeczywisty. Wszelkie publikacje, ktÃ³rych byÂ³o bardzo duÂ¿o a poÂ¶rÃ³d nich wiele
bezcelerÃ³w wydawniczych, nie wniosÂ³y realnej szansy na odkrycie tych tajemnic. Do odkrycia ich niezbÃªdne byÂ³y
informacje pomocnicze, ktÃ³re posiadaÂ³em z racji poznania wiedzy od Boga. Â B. Sauniere byÂ³ osobÂ± wybranÂ±, o
czym Â¶wiadczy jego data urodzenia,Â urodziÂ³ siÃª 11 kwietnia 1852 roku, jako najstarszy z siedmiorga rodzeÃ±stwa.
Data urodzenia wskazuje na znak zodiakalny Barana i taki znak zodiaku jest wyrzeÂ¼biony na wizygockiej kolumnie,
ktÃ³ra byÂ³a jednym z dwÃ³ch filarÃ³w podtrzymujÂ±cych oÂ³tarz w koÂ¶ciele przed jego remontem. WedÂ³ug
informacji historycznych w takim filarku B. Sauniere odnalazÂ³ 4 manuskrypty. Â Filarek staÂ³ w takiej pozycji, Â¿e
znaki i napisy byÂ³y odwrÃ³cone, co moÂ¿e Â¶wiadczyÃ¦ â€“ czytaj inaczej. Natomiast inicjaÂ³y w dolnej czÃªÂ¶ci
filarka sÂ± w normalnej pozycji i symbolizujÂ± jak opisaÂ³em w cz. 1. WedÂ³ug interpretacji ten inicjaÂ³ ma oznaczaÃ¦
â€žAve Maryjaâ€•, jednak biorÂ±c pod uwagÃª, Â¿e wykonany zostaÂ³ przez WizygotÃ³w w VII wieku trudno przyjÂ±Ã¦
by dotyczyÂ³ Matki Chrystusa.
Â

Oryginalny wizygocki filarek, ktÃ³ry znajduje siÃª w muzeum parafialnym. Â OdwrÃ³cone liczby uzyskujÂ± znaczenie
szczegÃ³lne w odniesieniu do innego miejsca, ktÃ³re znajduje siÃª przy drzwiach wejÂ¶ciowych do koÂ¶cioÂ³a. Â
Â
Cyfry na filarku sÂ± odwrÃ³cone i posiadajÂ± nietypowÂ± formÃª a te na koÂ¶ciele jednoznacznie mÃ³wiÂ± o jakiejÂ¶
dacie. W odniesieniu do wyrzeÂ¼bionej postaci, ktÃ³ra moÂ¿e symbolizowaÃ¦ rodzÂ±ce siÃª dziecko, ta data bÃªdzie
miaÂ³a znaczenie daty urodzenia zapowiadanej w testamencie postaci matki lub ojca. W Â¶wietle obu liczb naleÂ¿y tÃª
datÃª odpowiednio zinterpretowaÃ¦. Â Istnieje tu wskazÃ³wka w postaci wyrzeÂ¼bionego liÂ¶cia, ktÃ³ry ma siedem
kulek a liczba siedem w Apokalipsie, jest najwaÂ¿niejszym kluczem do jej odszyfrowania. MÃ³wi, Â¿e wszystko, co jest
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symbolizowane siÃ³demkÂ± pochodzi z Nieba. Z tego wynika, Â¿e to rodzÂ±ce siÃª dziecko i liczba siedmiu kulek, jak
rÃ³wnieÂ¿ data, symbolizujÂ± datÃª narodzin zapowiadanego przyjÂ¶cia Syna Boga, ojca we wskazywanej
testamentem rodzinie. Â W jaki sposÃ³b B. Sauniere wskazuje na inicjaÂ³y i datÃª urodzenia? Â

Â
OdrÃªczny rysunek ksiÃªdza SauniÃ¨re przedstawia koÂ³o zodiaku i wpisane w nie trÃ³jkÂ±ty a na obwodzie koÂ³a
litery i symbole. Â W dolnej czÃªÂ¶ci koÂ³a zodiaku widnieje litera â€žSâ€• a obok niej po dwie litery z prawe i lewej
strony. SwojÂ± wielkoÂ¶ciÂ± te piÃªÃ¦ liter wyrÃ³Â¿nia siÃª z poÂ¶rÃ³d wszystkich tu widniejÂ±cych. Ostatni wyraz w
opisie koÂ³a zodiaku brzmi â€žJasonâ€•. Czytanie od prawej do lewej jest uzasadnione w dwojaki sposÃ³b. Tak
poruszajÂ± siÃª wskazÃ³wki zegara i w takim kierunku przemieszcza siÃª SÂ³oÃ±ce po znakach zodiaku na
nieboskÂ³onie. Â W kolejnej odsÂ³onie tego szyfru, mamy te litery zapisane w postaci zwykÂ³ego pisma, JA â€“ S â€“
ON. W polskim znaczeniu takiego zapisu a tak on wyglÂ±da, napis mÃ³wi, Moje nazwisko zaczyna siÃª na â€žSâ€• i
jego nazwisko bÃªdzie siÃª zaczynaÂ³o na â€žSâ€•. Â W tym momencie wyjaÂ¶niÂ³o siÃª znaczenie trzeciej litery
dotyczÂ±cej inicjaÂ³Ã³w. 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
duÂ¿ej iloÂ¶ci symboli istniejÂ±cych za oÂ³tarzem. 3.Â Â Â Â Â Â â€žSâ€• BÃªdzie pierwszÂ± literÂ± nazwiska a
â€žMâ€• imieniem matki, z kolei â€žAâ€• imieniem ojca, zapowiadanej testamentem rodziny, spadkobiercÃ³w
Chrystusa na Ziemi. Â Sauniere urodziÂ³ siÃª w 1852r. 11 kwietnia, jest, wiÃªc zodiakalnym baranem a taki znak
zodiaku jest wyrzeÂ¼biony na postumencie. Â Symbol zodiakalny lwa, wyrzeÂ¼biony na postumencie dotyczy postaci
zapowiadanej a znak barana dotyczy B. Sauniera. Â NiewÂ±tpliwie data urodzenia BÃ©rengeraÂ SauniÃ¨re, jak
rÃ³wnieÂ¿ jego dziaÂ³alnoÂ¶Ã¦ w Rennes le Chateau, nobilitujÂ± go do pozycji czynnika wiÂ±Â¿Â±cego informacje
zawarte w Testamencie Rodu Graala. Jego data urodzenia zwiÂ±zana jest z informacjami zaszyfrowanymi w motywach
wyrzeÂ¼bionych na postumencie. Ta sytuacja wyjaÂ¶nia, dlaczego ksiÂ±dz SauniÃ¨re objÂ±Â³ parafiÃª i
przeprowadziÂ³ te wszystkie prace. Â Â Â Â Â
SprÃ³bujmy z posiadanych liczb, zÂ³oÂ¿yÃ¦ datÃª urodzenia ojca zapowiadanej testamentem rodziny. Â
WyrzeÂ¼bione cyfry majÂ± specyficzny wyglÂ±d, dwie jedynki sÂ± identyczne jak dwie litery I w napisie MISSION.
Taka forma Â³Â±czy napis z liczbÂ± i w efekcie tworzy wspÃ³lny przekaz. Liczba dotyczy daty urodzenia
zapowiadanego Syna Boga, ktÃ³ry bÃªdzie zwiÂ±zany ze sprawÂ± wskazywanÂ± napisem â€žMISSIONâ€• Â Forma
litery â€žAâ€• w inicjale, poprzez zakrycie wierzchoÂ³kiem Â¶rodkowego krÂ±Â¿ka Â³Â±czy jÂ± z 9 krÂ±Â¿kami, czyli
Â³Â±czy jÂ± z cyfrÂ± 9. Â 1.Â Â Â Â Â Â Liczba 9, ktÃ³ra bÃªdzie okreÂ¶laÂ³a jakieÂ¶ cechy w dacie urodzenia. Â
Dwie jedynki posiadajÂ± pÂ³ytsze wgÂ³Ãªbienia, co odrÃ³Â¿nia je od pozostaÂ³ych i pozwala utworzyÃ¦ niezaleÂ¿nÂ±
liczbÃª 11. Â 2.Â Â Â Â Â Â Liczba 11, ktÃ³ra po uwzglÃªdnieniu cech liczby 8, jako miesiÂ±ca urodzenia, moÂ¿e
oznacza dzieÃ± urodzenia. Â PozostaÂ³a cyfra 8, ktÃ³ra odnosi siÃª do Lwa w znaku zodiaku. Â 3.Â Â Â Â Â Â Liczba
8, ktÃ³ra jest ostatniÂ± wskazywanÂ± przez sposÃ³b wykonania rzeÂ¼b, speÂ³nia podziaÂ³ liczby 1891 na
uzasadnione czÃªÂ¶ci liczbowe. Â Nie posiadamy jeszcze roku urodzenia a pozostaÂ³a nam tylko jedna liczba â€ž9â€•
do dyspozycji. Â Niewiele by ona wskazywaÂ³a gdyby nie B. Sauniere, jako element caÂ³ej ukÂ³adanki testamentu.
MiesiÂ±c kwiecieÃ± z jego daty urodzenia zgadza siÃª z charakterem rzeÂ¼by znaku zodiaku Barana, ktÃ³ry jest
elementem wspÃ³lnym ze znakiem zodiaku Lwa, jako wizerunek na postumencie. Â Taka wspÃ³lnota pozwala na
zmianÃª daty urodzenia B. Sauniere; - 1852r. kwiecieÃ± 11. Zakres zmiany moÂ¿emy przeprowadziÃ¦ tylko w sposÃ³b
wstawienia cyfry â€ž9â€•, ktÃ³ra pozostaÂ³a do dyspozycji. BiorÂ±c pod uwagÃª skalÃª czasu historycznego logiczna
jest tylko zmiana w zakresie setek lat. Â Data B. Sauniere to 1852r wymieniamy â€ž8â€• na â€ž9â€• i otrzymujemy
DatÃª urodzenia Syna Boga 1952r. Â Po uzupeÂ³nieniu wszystkich logicznie i zgodnie z zasadami uzyskanych
skÂ³adnikÃ³w liczbowych otrzymujemy peÂ³na datÃª urodzenia Syna Boga 11 08 1952r Â Â
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Â WNIOSKI Â ReasumujÂ±c w treÂ¶ci przedstawionej w postaci obrazÃ³w, zapisany jest Testamentu Rodu Graala.
Jest on zaszyfrowany w Rennes le Chateau, na terenie koÂ¶cioÂ³a i w jego otoczeniu. MoÂ¿emy z jego wizerunku
wyciÂ±gnÂ±Ã¦ kilka punktÃ³w, ktÃ³re bÃªdÂ± kwintesencjÂ± przekazu Boga. Â I.Â Â Â Â Â Â Â Testament mÃ³wi o
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dwÃ³ch rodzinach, ktÃ³re sÂ± poÂ³Â±czone wiÃªzami krwi. II.Â Â Â Â Rodziny te, sÂ± wielodzietne a dzieci w
przewaÂ¿ajÂ±cej mierze to chÂ³opcy. III.Â PierwszÂ± wskazywanÂ± rodzinÂ±, jest Â¿yjÂ±ca dwa tysiÂ±ce lat temu,
rodzina Chrystusa i Magdaleny. IV.Â Ich synowie, byli protoplastami wszystkich rodÃ³w krÃ³lewskich, ktÃ³re posiadajÂ±
w herbie lilie. V.Â Â Â Â Rodzina Chrystusa i Magdaleny, poprzez zapis testamentu wskazuje swoich spadkobiercÃ³w
Â¶wiÃªtej krwi. VI.Â Dla peÂ³nego potwierdzenia rzetelnoÂ¶ci przekazu, zawarte w testamencie informacje wskazujÂ±
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 wartoÂ¶ci kontekstowe, wskazuje kilka
punktÃ³w zawierajÂ±cych precyzyjne informacje dotyczÂ±ce spadkobiercÃ³w. Â 1/ Testament po raz pierwszy musi by
otwarty w czasie, gdy wskazywana rodzina czystej krwi, bÃªdzie miaÂ³a dwoje dzieci i w czasie bezpoÂ¶rednio po tym,
urodzi im siÃª trzecie dziecko. 2/ Matka w tej rodzinie bÃªdzie posiadaÂ³a prawa krÃ³lowej. 3/ Ojciec bÃªdzie
wskazywanym proroctwami i oczekiwanym Synem Boga. 4/ InicjaÂ³y Matki, imiÃª na literÃª â€žMâ€•, nazwisko na
literÃª â€žSâ€•. 5/ InicjaÂ³y ojca, imiÃª na literÃª â€žAâ€•, nazwisko na literÃª â€žSâ€•. 6/ Ojciec bÃªdzie posiadaÂ³
peÂ³nÂ± wiedze z zakresu wiedzy o Bogu i duchowoÂ¶ci. 7/ BÃªdzie on przedstawiaÂ³ geometriÃª pochodzÂ±cÂ± od
Boga. 8/ Jego data urodzenia to, 1952r 11 sierpieÃ±.
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