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ennes-le-Château to nazwa ma³ej wioski po³o¿onej
u podnó¿y Pirenejów, która od dawna przyci¹ga³a moj¹
uwagê i pojawia³a siê raz po raz na kartach studiowanych przeze mnie publikacji na temat wiêtego Graala.
Opowiadano o niej jako o jednym z bardziej tajemniczych
i niesamowitych miejsc w Europie. Dodatkow¹ s³awê Rennes-le-Château zyska³o dziêki bestsellerowi ostatnich lat  powieci Dana Browna Kod Leonarda da Vinci oraz jej ekranizacji.
Ten amerykañski pisarz nada³ bowiem bohaterowi swojej ksi¹¿ki nazwisko Saunière, dok³adnie takie, jakie nosi³ proboszcz
owej miejscowoci. Ksi¹dz Bérenger Saunière by³ cz³owiekiem,
który nagle, w sposób niewyt³umaczalny, zdoby³ fortunê. Dodatkowo wokó³ jego osoby zaczê³y dziaæ siê sprawy tajemne
i niezwyk³e.
 Dlaczego tyle miejsca powiêca siê wiejskiemu ksiêdzu
i ma³ej wiosce, w której ¿y³? Muszê tam pojechaæ, aby siê
o tym przekonaæ  takie myli nachodzi³y mnie wielokrotnie
podczas lektury publikacji zwi¹zanych z tym regionem. Jedynie osobiste dowiadczenie subtelnych wibracji tego miejsca
da mi odpowied, czy s³awa Rennes-le-Château nie jest przesadzona.
Rozpocz¹³em zbieranie materia³ów na temat Saunièrea
i miejscowoci, w której dzia³a³. A¿ kiedy, w pewien ciep³y,
sierpniowy poranek, wyruszy³em z po³o¿onego w po³udniowej
Francji Carcassonne do miasteczka Couiza, sk¹d dzieli³o mnie
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ju¿ tylko nieca³e 5 km do Rennes-le-Château. Postanowi³em
udaæ siê tam pieszo, id¹c krêt¹ drog¹ wznosz¹c¹ siê ku górze.
Nie uszed³em jednak nawet kilometra, gdy zatrzyma³ siê tu¿
obok mnie przeje¿d¿aj¹cy samochód. Okaza³o siê, ¿e jad¹cy
nim mê¿czyni tak¿e zd¹¿aj¹ do wioski, która sta³a siê celem
mojej wyprawy.
 Jeli idzie pan w górê, do Rennes, mo¿emy podwieæ
 zagadn¹³ jeden z nich. Spojrza³em na rejestracjê. Samochód
pochodzi³ z departamentu Aude.
 To szansa, aby wypytaæ ludzi pochodz¹cych z tych okolic
o interesuj¹ce mnie rzeczy  pomyla³em i szybko odpowiedzia³em: Chêtnie podjadê.
Po chwili siedzia³em ju¿ na tylnym siedzeniu srebrzystego
renaulta. Kiedy nieznajomi dowiedzieli siê, ¿e przyje¿d¿am
z dalekich stron specjalnie po to, aby poznaæ Rennes-le-Château, chcieli koniecznie wiedzieæ, czy do podró¿y zainspirowa³a mnie lektura bestsellera Dana Browna. Gdy jednak
owiadczy³em, ¿e z Rennes-le-Château zetkn¹³em siê przed wielu laty, na d³ugo przed powstaniem tej ksi¹¿ki, zorientowali siê, ¿e nie jestem ani zwyk³ym turyst¹, ani tym bardziej
³owc¹ sensacji.
 A czy przyby³ pan tu z powodów religijnych?  postawiono mi nastêpne pytanie. Musia³em wiêc ujawniæ im prawdziwy
cel mojej wyprawy:
 Chcê odczuæ i zbadaæ energie tego miejsca, a póniej je
opisaæ.
Te s³owa wyranie ich zaintrygowa³y, gdy¿ mê¿czyzna siedz¹cy obok kierowcy odwróci³ g³owê i utkwi³ we mnie zdziwione spojrzenie. Zobligowany jego reakcj¹, zacz¹³em opowiadaæ
o radiestezji jako uniwersalnej technice pomiarowej, która
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umo¿liwia cz³owiekowi odkrywanie wiata niewidzialnych wibracji i oddzia³ywañ. Powiedzia³em te¿ parê s³ów o geomancji,
dziedzinie wiedzy zajmuj¹cej siê miejscami szczególnej koncentracji energii Ziemi i kosmosu. Wspomnia³em o medytacji
w miejscach mocy, podczas której pojawiaj¹ siê symbole opisuj¹ce dane miejsce i pozwalaj¹ce rozwik³aæ ró¿ne zagadki dotycz¹ce przesz³oci.
Mê¿czyzna siedz¹cy obok kierowcy z wielk¹ uwag¹ przys³uchiwa³ siê temu, co mówiê. Wreszcie, niemal z namaszczeniem,
rzek³ cichym g³osem:
 To jest szczególne miejsce transformacji si³ ziemskich
i kosmicznych, warto wiêc to potwierdziæ za pomoc¹ ró¿nych
badañ.
Tym razem mnie zaskoczy³o stwierdzenie nieznajomego.
Chcia³em jeszcze spytaæ, sk¹d ma takie informacje, lecz auto
nagle zatrzyma³o siê przy po³o¿onej w samym sercu Rennes-le-Château ksiêgarni ezoterycznej La Porte de Rennes.
 Jestemy na miejscu  rzek³ kierowca renaulta i wyci¹gn¹³ na po¿egnanie d³oñ. Uczyni³ to jednak w sposób nietypowy, a jednoczenie bardzo dziwny. Uchwyci³ bowiem lew¹ rêk¹
swoj¹ praw¹ d³oñ tu¿ nad nadgarstkiem i dopiero wtedy skierowa³ ku mnie. W ten¿e sam niezwyk³y sposób po¿egna³ siê ze
mn¹ pasa¿er z przedniego siedzenia. Unosz¹c brwi, wymownie
szepn¹³: Powodzenia!
Gdy odje¿d¿ali, uwiadomi³em sobie, ¿e ju¿ gdzie widzia³em takie intryguj¹ce gesty wykonywane podczas powitania
i po¿egnania. Przypomnia³em sobie, ¿e kiedy czyta³em na
temat podobnych uk³adów r¹k. Stosowa³y je pewne od³amy
wolnomularstwa ezoterycznego oraz cz³onkowie gnostycznego
Kocio³a Jana Chrzciciela.



 Czy to mo¿e byæ dzie³em przypadku, ¿e do tego pe³nego
legend i sekretów miejsca podrzucili mnie cz³onkowie jakiego
tajemnego bractwa? Ciekawie siê zaczyna moja wyprawa!
 pomyla³em i ruszy³em przypieszonym krokiem w stronê
kocio³a Marii Magdaleny w Rennes-le-Château.

