wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko jubilata, miasto, data urodzin
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Wyj¹tkowy dzieñ, wyj¹tkowy cz³owiek !!!

a .e

Odkodowane przepowiednie dotycz¹ 35 urodzin Andrzeja z W³oszczowej
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Obecny rok uznaj¹ za wyj¹tkowy wszyscy najwa¿niejsi wró¿bici œwiata. Od lat naukowców
badaj¹cych przepowiednie fascynowa³ powtarzaj¹cy siê w wielu wró¿bach zakodowany ci¹g
znaków, dotycz¹cy bie¿¹cego roku. Ju¿ w latach 60-tych ustalono, ¿e prawdopodobnie oznacza
on konkretne osoby: ich imiona i nazwisko, oraz datê dzienn¹. Na kolejny prze³om w badaniach
trzeba by³o czekaæ a¿ do dziœ.
Teraz wszystko jest ju¿ jasne – znaczenie zapisu odczytali naukowcy z Centrum Bletchley
Park, jednego z najbardziej znanych oœrodków kryptologicznych, w którym Brytyjczycy ³amali
szyfry podczas II wojny œwiatowej. Tajemnicz¹ osob¹ sjest 35-letni Andrzej Ligota, urodzony 11
maja 1973 roku. To w³aœnie o nim mówi¹ ustêpy z przepowiedni Nostradamusa, chiñskiej
numerologii, wró¿b kabalistycznych oraz kalendarza Majów.
W jaki sposób naukowcy odkryli tajemnicê? – Odszyfrowanie imiona i nazwiska oraz daty
dziennej by³o doœæ proste – mówi profesor Jean Anderson, szefowa grupy badaczy z Bletchley
Park. – Du¿o wiêkszym wyzwaniem okaza³o siê ustalenie, o jakiego Andrzeja dok³adnie chodzi. W
tym, ¿e to w³aœnie on, utwierdzi³ nas wspó³pracuj¹cy z centrum w Bletchey astronom - Michael
Swing, który obliczy³, ¿e opisany w przepowiedniach uk³ad gwiazd bêdzie najlepiej widoczny
w³aœnie z W³oszczowej. Kim jest ten wybrany i wyj¹tkowy cz³owiek? Wydaje siê osob¹ ca³kowicie
zwyczajn¹. Nie zgadzaj¹ siê z tym jednak jego bliscy. – Zawsze wiedzieliœmy, ¿e jest wyj¹tkowy –
mówi¹.
Czy zatem do bohatera artyku³u odnosz¹ siê s³owa francuskiej stygmatyczki, która w
przepowiedniach pisa³a: „Z ma³ego kraju w Europie wschodniej wyjdzie iskra, która ogarnie
p³omieniem zmiany ca³y œwiat i zmieni go na lepsze”? Czy tajne akta watykañskie, mówi¹c o
„cz³owieku, o którym nie zapomni ca³y œwiat, bowiem dokona rzeczy wielkich i niezapomnianych”,
opowiadaj¹ w³aœnie o Andrzeju?
Naukowcy nie uzgodnili jeszcze, dlaczego to w³aœnie jego urodziny zosta³y odnotowane w
najs³ynniejszych przepowiedniach œwiata. Mimo tego mo¿ecie byæ pewni, ¿e w dniu 11 maja 2013
oraz przez ca³y nadchodz¹cy rok bêd¹ dzia³y siê w Waszym ¿yciu rzeczy niezwyk³e!
Nie pozostaje nam nic innego jak ¿yczyæ umiejêtnego wykorzystania szansy danej przez los,
wielu s³onecznych i magicznych dni. Oby gwiazdy zawsze Ci sprzyja³y!!!
Wszystkiego najlepszego!!!
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

