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y³a ju¿ póna, poobiednia pora, kiedy wyszed³em z miejscowej restauracji, posilony wykwintnymi potrawami,
do których zamówi³em lampkê lokalnego wina z podobizn¹ Bérengera Saunièrea na butelce. W g³owie k³êbi³y mi siê
myli dotycz¹ce sekretów Rennes-le-Château. Nadal doskwiera³ upa³, mimo ¿e po³udnie minê³o ju¿ dawno. Czeka³a mnie
podró¿ powrotna do Carcassonne, gdzie za malowniczymi murami obronnymi redniowiecznego miasta uda³o mi siê znaleæ
bazê wypadow¹ do zwiedzania najciekawszych miejsc w Langwedocji.
 Spojrzê tylko jeszcze raz na koció³ i wie¿ê Magdala
 pomyla³em.
Swoje kroki skierowa³em najpierw w stronê wie¿y. Rozci¹ga³ siê st¹d zapieraj¹cy dech w piersi widok na okolice. W
oddali majaczy³y pirenejskie szczyty, a w dolinach po³o¿onych
u stóp Rennes-le-Château mo¿na by³o dostrzec ³¹ki, pola, drogi
i pagórki uk³adaj¹ce siê w pe³en piêkna i harmonii obraz. Aby
jeszcze raz sprawdziæ jedn¹ z namierzonych przeze mnie podczas poprzednich badañ linii geomantycznych, wyj¹³em z ple-
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caka ró¿d¿kê rezonansow¹ L-4 oraz wahad³o. Po wejciu w strefê promieniowania specjalistyczna ró¿d¿ka, nastawiona na odpowiedni¹ czêstotliwoæ, zaczê³a siê silnie wychylaæ na boki.
Równie¿ za pomoc¹ wahad³a uzyska³em kolejne potwierdzenie, ¿e w³anie w okolicach wie¿y przebiega jedno z pasm tajemniczej energii, ³¹cz¹ce Rennes-le-Château z innymi miejscami mocy. Gdy skoñczy³em badania, zauwa¿y³em, ¿e moim
poczynaniom bacznie przypatrywa³o siê dwóch mê¿czyzn w bia³ych turbanach. Wygl¹dali na turystów z Indii. Jeden z nich
umiechn¹³ siê i skin¹³ g³ow¹ w gecie pozdrowienia. Odpowiedzia³em umiechem i podobnym pozdrowieniem, po czym uda³em siê w stronê kocio³a Marii Magdaleny. Usiad³em na ³aweczce obok wi¹tyni, niedaleko bramy wejciowej na cmentarz.
Wed³ug moich ustaleñ miejsce to posiada³o niezwykle energetyczn¹ moc. Poniewa¿ koció³ by³ ju¿ o tej porze zamkniêty,
w ciszy i spokoju mog³em zag³êbiæ siê w medytacjê i poddaæ
moj¹ sferê duchow¹ oddzia³ywaniu potê¿nych energii obecnych
w tym miejscu. Po wykonaniu kilku oczyszczaj¹cych æwiczeñ
oddechowych zamkn¹³em oczy i rozpocz¹³em co w rodzaju
schodzenia w g³¹b siebie. Odczuwa³em przy tym coraz silniejszy rytm nap³ywaj¹cych gdzie znad szczytów Pirenejów wysokotonowych wibracji, mieszaj¹cych siê z basowym ³oskotem
dobywaj¹cym siê spod ziemi. Tworzy³o to niesamowit¹ muzykê,
z³o¿on¹ z energii kosmicznych i tellurycznych. Poczu³em spokój i wewnêtrzn¹ radoæ. Na przeciwleg³ym krañcu d³ugiej
³awki usiad³o dwóch spotkanych wczeniej przybyszów z Indii.
Zdziwi³em siê, ¿e obcy wzbudzaj¹ moje zaufanie, mimo ¿e
widzia³em ich po raz pierwszy. Bi³a od nich jaka dziwna bliskoæ.
 Sk¹d ci ludzie tu siê wziêli?  pomyla³em.
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 Przybywamy z Rishikesh w Indiach  odpowiedzia³ bez
wahania po angielsku jeden z nieznajomych, jakby czyta³
w moich mylach.  Nasz nauczyciel duchowy, Neimheid, poleci³ nam, abymy odwiedzili czakramy ziemi. Jak pan dobrze
wie, s¹ to wa¿ne miejsca mocy rozsiane w ró¿nych punktach
naszego globu.
 Sk¹d oni wiedz¹, ¿e zajmujê siê geomancj¹? Przecie¿ widzimy siê po raz pierwszy  ko³ata³o mi w g³owie uporczywe
pytanie.
 Mamy za zadanie  t³umaczy³ dalej nieznajomy w turbanie  pozostawiaæ w czakramach kryszta³owe talizmany odpowiednio zaprogramowane energetycznie. Nasza planeta jest
zagro¿ona. Trzeba uczyniæ wszystko, aby oczyciæ i wzmocniæ
jej astralne pole energetyczne. Inaczej mo¿e dojæ do zag³ady
ludzkoci.
 A jakie znaczenie ma to miejsce?  spyta³em, ciekaw jego
wiedzy w tym zakresie.
 Rennes-le-Château, wraz z przylegaj¹cymi do niego
wzniesieniami, stanowi³o wielk¹ wi¹tyniê Ziemi wykorzystywan¹ przez Atlantów. Kamienny kr¹g, opisany przez ksiêdza
Boudeta, by³ jednym z potê¿nych generatorów energetycznych dzia³aj¹cych na tym obszarze. Powstaj¹ca tu energia
zasila³a nie tylko pole astralne Ziemi, ale równie¿ ludzi. Dlatego w rejon Rennes-le-Château przybywali liczni pielgrzymi, co w epoce neolitycznej nie by³o ³atw¹ wypraw¹. Aby
zaspokoiæ ich potrzeby, powo³ano do ¿ycia w tych okolicach,
przed tysi¹cami lat, miasto wi¹tynne. Ksi¹dz Saunière nierozwa¿nie wyj¹³ z jednej ze skrytek talizman atlantydzki,
który wygl¹da³ wprawdzie jak kamieñ szlachetny, ale by³
czym wiêcej ni¿ zwyk³ym ozdobnym klejnotem. Stanowi³ bo-
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wiem rodzaj urz¹dzenia stworzonego przez pewn¹, znacznie
wy¿ej ni¿ my rozwiniêt¹, cywilizacjê, by³ czym, co mo¿na
porównaæ do szerokopasmowego filtra, umo¿liwiaj¹cego zasilanie Ziemi energi¹ Kosmosu. Bez tego ma³ego, ale znacz¹cego komponentu, czakram w Rennes-le-Château w niewielkim stopniu spe³nia³ swoje zadanie. Kryszta³ zaprogramowany
przez naszego mistrza ma ponownie przywróciæ pe³ne dzia³anie tego systemu.
 Podobny kryszta³ z³o¿ylimy w Krakowie, w Kaplicy
Gereona na Wawelu  wtr¹ci³ drugi nieznajomy. To miejsce
bada³ pan wielokrotnie i jak pan wie, dzia³anie wawelskiego
czakramu jest niestabilne.
By³em kompletnie zszokowany tym, co us³ysza³em. Sk¹d
przybysze z dalekich Indii mogli wiedzieæ o moich badaniach?!
 Od czasów, kiedy Apoloniusz z Tyany, reprezentuj¹cy równie¿ nasz¹ szko³ê, z³o¿y³ w rozpadlinach Wawelu talizman, jego
dzia³anie znacznie os³ab³o.
Chcia³em spytaæ, czy to mo¿liwe, ¿e pradzieje Wawelu, podobnie jak Rennes-le-Château, zwi¹zane s¹ równie¿ z cywilizacj¹ atlantydzk¹, ale mê¿czyzna kontynuowa³ dalej swoj¹ opowieæ, nie pozwalaj¹c mi na jakiekolwiek pytania.
 Nastêpnym celem naszej podró¿y bêdzie Waldviertel
w Austrii. Tam w naturalnej wi¹tyni Ziemi, na górze Hörmannsberg ko³o Schrems, umiecimy kolejny talizman. Gdy
miejsca mocy odzyskaj¹ swoje dawne znaczenie, zwiêkszy siê
zasilanie pola energetycznego Ziemi. Ludzie powinni szybko
zauwa¿yæ pozytywne skutki, gdy¿ stopniowo bêd¹ zmniejszaæ
siê anomalia klimatyczne i pogodowe, j¹dro Ziemi stanie siê
spokojniejsze, coraz rzadziej bêd¹ wystêpowaæ trzêsienia
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Ziemi i wybuchy wulkanów, proces zmierzaj¹cy do odwrócenia
biegunów Ziemi zostanie zahamowany. W Rennes-le-Château
nasz talizman z³o¿ylimy w zag³êbieniu groty w kamiennej Golgocie, zbudowanej przez ksiêdza Saunièrea obok kocio³a
 powiedzia³ ciszonym g³osem, rozgl¹daj¹c siê, aby upewniæ
siê, ¿e wokó³ ³awki, na której siedzielimy, nikogo nie ma.
 Przywieziony przez nas kryszta³ zosta³ przyklejony specjalnym klejem i zamaskowany kamykami, aby nikt niepowo³any nie móg³ go odnaleæ.
Nagle us³ysza³em odg³osy kroków ludzi, którzy po ¿wirowej
cie¿ce powoli oddalali siê od miejsca, w którym siedzia³em.
Mój odmienny stan wiadomoci, osi¹gniêty za pomoc¹ medytacji, znikn¹³. Tak samo jak nagle znikli przybysze z Indii. Rozejrza³em siê wokó³. Zapada³ zmierzch. Zatraci³em poczucie
czasu. Spojrza³em nerwowo na zegarek. Nie mog³em pozwoliæ
sobie ani na analizê moich medytacyjnych prze¿yæ, ani na rozgl¹danie siê za przybyszami z Indii. Za pó³ godziny odje¿d¿a³
ostatni autobus z Couizy do Carcassonne. Najgorsze, ¿e by³em
nadal w samym sercu Rennes-le-Château, ponad 5 km od przystanku autobusowego. Pobieg³em szybko w kierunku parkingu
mieszcz¹cego siê przy wie¿y cinieñ ozdobionej znakami zodiaku. Za szyb¹ ruszaj¹cego w³anie samochodu dostrzeg³em
dwoje ludzi. Pomacha³em do nich rêk¹. Samochód zatrzyma³
siê. Gdy wyt³umaczy³em im, ¿e zbyt d³ugo goci³em w tym niezwyk³ym miejscu, a za pó³ godziny odje¿d¿a mój ostatni autobus, zgodzili siê mnie podwieæ. Po 20 minutach znalaz³em siê
na przystanku. Wysiadaj¹c, zauwa¿y³em, ¿e za mn¹, na tylnej
pó³ce baga¿owej le¿a³ bia³y turban. Zupe³nie taki sam, jaki
nosili dziwni nieznajomi z Indii. Ponadto zarówno pasa¿erka,
jak i kierowca samochodu, którym podjecha³em, mieli na pal-
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cach du¿e, wykonane ze z³ota piercienie Atlantów. Siedz¹c
ju¿ w autobusie, mia³em wra¿enie, ¿e opuszczam te strony
z przewiadczeniem, ¿e niemal wszystko jest tutaj niewyjanion¹ zagadk¹, obejmuj¹c¹ zarówno czasy cywilizacji atlantydzkiej, poprzez sekretne dzieje Celtów, Wizygotów, katarów
i templariuszy, a na niezwyk³ych poczynaniach ksiêdza
Saunièrea i jego otoczenia skoñczywszy. Zrozumia³em tak¿e,
¿e znaczna czêæ tajemnic zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ ksiêdza
Saunièrea musi pozostaæ jeszcze przez d³ugie lata niewyjaniona.

