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Apokalipsa liczba bestii wskazuje liczbÃª czÂ³owieka.
  
 Apokalipsa Â¦w. Jana B.G.
 XIII-18. â€žTu jest mÂ±droÂ¶Ã¦. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbÃª onej bestyi; albowiem jest liczba
czÂ³owieka. A ta jest liczba jej, szeÂ¶Ã¦ set szeÂ¶Ã¦dziesiÂ±t i szeÂ¶Ã¦.â€•
 
 Kwintesencja wersetu.
 Werset ten, jest wyjÂ±tkowy z kilku wzglÃªdÃ³w, po pierwsze jest on najbardziej znanym z wszystkich wersetÃ³w
Apokalipsy Â¦w. Jana, po drugie, jest rÃ³wnie Â¼le tÂ³umaczony, jak jest znany, po trzecie jest wersetem jednoznacznie
wskazujÂ±cym na poszukiwanie liczby zwiÂ±zanej z czÂ³owiekiem i po czwarte nigdzie w jego treÂ¶ci nie ma
wskazaÃ± na okreÂ¶lanie go, jako wersetu mÃ³wiÂ±cego o bestii.
 
 TreÂ¶Ã¦ wersetu.
 TreÂ¶Ã¦ zawarta w wersecie jest podzielona na dwie czÃªÂ¶ci, pierwsza czÃªÂ¶Ã¦ posiada charakter nakazujÂ±cy a
druga wskazujÂ±cy. 
 
 TreÂ¶Ã¦ nakazujÂ±ca.
 â€žTu jest mÂ±droÂ¶Ã¦. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbÃª onej bestyi;
 Â  albowiem jest liczba czÂ³owieka.â€•
 
 TreÂ¶Ã¦ wskazujÂ±ca.
 â€žA ta jest liczba jej, szeÂ¶Ã¦ set szeÂ¶Ã¦dziesiÂ±t i szeÂ¶Ã¦.â€•
 
 Zdanie; â€žKto ma rozum, niech zrachuje liczbÃª onej bestyi;
 albowiem jest liczba czÂ³owieka.â€•, jest najwaÂ¿niejszym elementem wersetu, niesie ono podstawowÂ±
informacjÃª, ktÃ³ra mÃ³wi, Â¿e naleÂ¿y odnaleÂ¼Ã¦ w liczbie bestii, ukrytÂ± tam liczbÃª czÂ³owieka.
 Budowa zdania jest tak uÂ³oÂ¿ona, by wskazaÃ¦ jako najwaÂ¿niejszÂ± tÃª informacjÃª, ktÃ³ra jest zawarta w
sÂ³owach zapisanych po znaku Â¶rednika. W tym zdaniu liczba bestii jest swego rodzaju szyfrem, ktÃ³ry zawiera w
sobie liczbÃª czÂ³owieka. Do odczytania szyfru jest niezbÃªdny klucz. Kluczem, ktÃ³ry po â€žzrachowaniuâ€• inaczej
mÃ³wiÂ±c po dodaniu, objawi nam liczbÃª czÂ³owieka, jest sposÃ³b zapisu liczby bestii.
 
 JednakÂ¿e przez dwa tysiÂ±ce lat, zaÂ¶lepienie interpretatorÃ³w siÃªgnÃªÂ³o zenitu, kwestia nakazu odszyfrowania
liczby czÂ³owieka w liczbie bestii, byÂ³a caÂ³kowicie pomijana. Ten odwieczny bÂ³Â±d w interpretacji, pomijanie
nakazu Boga jako aspektu istnienia liczby czÂ³owieka, na rzecz interpretacji (przecieÂ¿ tak atrakcyjnej liczby bestii),
uczyniÂ³ wiele zÂ³ego dla wÂ³aÂ¶ciwego przekazu caÂ³ej treÂ¶ci apokalipsy. Poza koniecznoÂ¶ciÂ±, zastosowania
przez interpretatora, zasady uczciwoÂ¶ci, pozostaje jeszcze rozsÂ±dek i logika. WypowiedÂ¼ zawarta w zdaniu, jest
prosta i jednoznaczna. Nasuwa siÃª pytanie, dlaczego informacja o liczbie czÂ³owieka byÂ³a tak konsekwentnie
pomijana a moÂ¿e ukrywana?
 
 â€žTu jest mÂ±droÂ¶Ã¦. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbÃª onej bestyji;
 albowiem jest liczba czÂ³owieka. A ta jest liczba jej, szeÂ¶Ã¦ set szeÂ¶Ã¦dziesiÂ±t i szeÂ¶Ã¦.â€•
 
 Zwrot "niech zrachuje" po staropolsku znaczy "niech doda".
 W treÂ¶ci zapisana jest informacja, ktÃ³ra zachÃªca mÂ±drych, by uÂ¿yli rozumu i dodali do siebie skÂ³adowe cyfry w
liczbie bestii. Wynikiem takiego rachunku bÃªdzie liczba czÂ³owieka. DowÃ³d na istnienie i potrzebÃª poznania liczby
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czÂ³owieka, jest ujÃªty w sÂ³owie â€žalbowiemâ€•. Taki sÂ³owny odnoÂ¶nik, do juÂ¿ zapisanej informacji
nakazujÂ±cej dodanie liczby bestii, dowodzi, Â¿e wynikiem bÃªdzie liczba czÂ³owieka.
 Teraz, odkryjmy tajemnicÃª tego wersetu i dodajmy liczbÃª bestii. albowiem jest ona w szczegÃ³lny sposÃ³b zapisana,
ta forma zapisu jest kluczem do odszyfrowania liczby czÂ³owieka.
 â€žszeÂ¶Ã¦ set szeÂ¶Ã¦dziesiÂ±t i szeÂ¶Ã¦.â€• 6+100+60+6= 172
 SzeÂ¶Ã¦+set=stoszeÂ¶Ã¦+szeÂ¶Ã¦dziesiÂ±t=stoszeÂ¶Ã¦dziesiÂ±tszeÂ¶Ã¦+szeÂ¶Ã¦=stosiedemdziesiÂ±tdwa.
 
 PoznaliÂ¶my liczbÃª czÂ³owieka, 172 i co, i nic, nic ona na pierwszy rzut oka nie mÃ³wi. MoÂ¿e, gdyby jÂ±
rozÂ³oÂ¿yÃ¦ na czÃªÂ¶ci w taki sposÃ³b, by oddzieliÃ¦ 1, jako liczbÃª szczegÃ³lnÂ±, od 72, ktÃ³ra rÃ³wnieÂ¿ jest
liczbÂ± szczegÃ³lnÂ±. Jednak tak waÂ¿ne wskazanie, jakie jest ujÃªte w treÂ¶ci wersetu, tym dziaÂ³aniem nie jest
speÂ³nione.
 Liczba czÂ³owieka musi byÃ¦ liczbÂ± jedyna i uniwersalnÂ±, jej wartoÂ¶Ã¦ powinna odnosiÃ¦ siÃª do wszystkich ludzi.
Ona nie moÂ¿e znamionowaÃ¦, jakiejÂ¶ wybranej postaci a z drugiej strony cechy, ktÃ³re wskazuje, sÂ± waÂ¿ne dla
Â¿ycia czÂ³owieka na ziemi w kontekÂ¶cie potrzeb Boga.
 
 Liczba jeden okreÂ¶la poczÂ±tek w porzÂ±dku rzeczy. Takim poczÂ±tkiem dla czÂ³owieka w kwestii Â¿ycia na ziemi
jest jego narodzenie.
 
 Dlaczego kolejnÂ± liczbÂ± w tym szeregu jest siÃ³demka a ostatniÂ± liczba dwa?
 
 Po narodzeniu czÂ³owiek rozpoczyna Â¿ycie, przed nim stoi otworem jego droga Â¿ycia. Na jego kroki oczekuje, caÂ³y
horyzont zdarzeÃ±, jeÂ¿eli horyzont, to znaczy, Â¿e on bÃªdzie musiaÂ³ w trakcie swego Â¿ycia przejÂ¶Ã¦ caÂ³y
obszar obejmujÂ±cy zdarzenia w okrÃªgu horyzontu. Tu objawia siÃª nam specyficzna rzecz, czÂ³owiek nie stoi na
Â¶rodku horyzontu, tylko na jego obrzeÂ¿u i dopiero ma wstÂ±piÃ¦ na drogÃª Â¿ycia, biegnÂ±cÂ± poprzez horyzont.
 
 Horyzont Â¿ycia, takim okreÂ¶leniem moÂ¿emy znamionowaÃ¦ wszelkie rzeczy na drodze Â¿ycia, nie tylko
czÂ³owieka, aczkolwiek czÂ³owiek jest najwaÂ¿niejszy a z punktu potrzeb Boga jedynie On, speÂ³niajÂ±cy Jego
potrzeby. W taki sposÃ³b odnoszÂ±c siÃª do Â¿ycia, horyzont moÂ¿emy przypisaÃ¦ kaÂ¿dej formie materii oÂ¿ywionej.
RozumujÂ±c dalej, taki horyzont musi posiadaÃ¦ wÂ³asne cechy fizyczne i wszelkie wartoÂ¶ci niezbÃªdne wedÂ³ug
rodzaju.
 
 Uniwersalna liczba czÂ³owieka, wskazana w treÂ¶ci wersetu wynosi 172.W jaki sposÃ³b caÂ³e Â¿ycie czÂ³owieka
okreÂ¶liÃ¦ liczbÂ± 172. Liczba ta skÂ³ada siÃª z trzech liczb pierwszych. W dziewiÃªciu liczbach, musimy okreÂ¶liÃ¦
istotne aspekty geometryczne horyzontu Â¿ycia. WystÃªpujÂ±ca kolejnoÂ¶Ã¦ cyfr w liczbie czÂ³owieka, determinuje
dziaÂ³anie i wskazuje jedynkÃª jako liczbÃª okreÂ¶lajÂ±cÂ± poczÂ±tek Â¿ycia a dwÃ³jkÃª jego zakoÃ±czenie.
SiÃ³demka jest w Â¶rodku a poza tym nie tylko w Â¶rodku, ale rÃ³wnieÂ¿ na drodze Â¿ycia.
 
 Jakie jest rozmieszczenie, pozostaÂ³ych liczb w horyzoncie?
 
 BiorÂ±c pod uwagÃª fakt, ktÃ³ry jedynkÃª postawiÂ³ na poczÂ±tku Â¿ycia a dwÃ³jkÃª na koÃ±cu, to niewÂ±tpliwie
znajdujÂ± siÃª one na obrzeÂ¿ach horyzontu Â¿ycia. PrzestrzeÃ± teatru Â¿ycia czÂ³owieka, bez wÂ±tpienia swoje
atrybuty posiada rozmieszczone w odpowiednio uÂ³oÂ¿onym porzÂ±dku. Te cyfry mogÂ± odpowiadaÃ¦ newralgicznym
punktom w takim przestrzennym porzÂ±dku, horyzontu Â¿ycia.
 JeÂ¿eli horyzont, to i jego pÂ³aszczyzna, na ktÃ³rej bÃªdÂ± siÃª realizowaÂ³y zdarzenia a wiÃªc okrÃªg. Przez taki
okrÃªg musi przebiegaÃ¦ linia jako droga czÂ³owieka. JeÂ¿eli jest to droga od urodzenia do Â¶mierci zgodna z
potrzebami Boga, bÃªdzie ona liniÂ± prostÂ±, od 1 z miejsca poczÂ±tku Â¿ycia, do 2 po przeciwnej stronie okrÃªgu. W
symetrii na okrÃªgu wystÃªpujÂ± cztery punkty, dwa juÂ¿ sÂ± okreÂ¶lone, pozostajÂ± kolejne. Jednak pÂ³aszczyzna
nie jest speÂ³nieniem przestrzeni Â¿ycia, niezbÃªdne do speÂ³nienia konstrukcji przestrzennej jest wyznaczenie
punktÃ³w okreÂ¶lajÂ±cych gÃ³rÃª i dÃ³Â³.
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 W symetrii wystÂ±piÂ± trzy pÂ³aszczyzny; pozioma, ktÃ³ra juÂ¿ zostaÂ³a czÃªÂ¶ciowo okreÂ¶lona, rÃ³wnolegÂ³a do
drogi Â¿ycia i prostopadÂ³a. Wszystkie tworzÂ± sferÃª kulistÂ± i na jej powierzchni szeÂ¶Ã¦ punktÃ³w symetrii, dwa
sÂ± oznaczone, do oznaczenia pozostaÂ³o cztery. JeÂ¿eli poÂ³Â±czymy liniami prostymi wszystkie punkty symetrii na
powierzchni kulistej sfery, uzyskamy kilka form geometrycznych. Na kaÂ¿dej z trzech pÂ³aszczyzn kwadrat w caÂ³oÂ¶ci
te trzy kwadraty utworzÂ± oÂ¶mioÂ¶cian regularny. Powstanie rÃ³wnieÂ¿ punkt w Â¶rodku przestrzeni, ktÃ³ry jest
wynikiem przeciÃªcia siÃª przekÂ±tnych. Same przekÂ±tne utworzÂ± formÃª w postaci przestrzennego krzyÂ¿a z
szeÂ¶cioma ramionami. CaÂ³y ten zbiÃ³r mieÂ¶ci siÃª w kulistej sferze, ta sfera powinna mieÃ¦ przypisany numer 9.
DziewiÂ±tka symbolizuje peÂ³niÃª z kolei Ã³semka to krysztaÂ³, ktÃ³ry Â³Â±czy wszystkie punkty na kuli i posiada
geometrycznÂ± formÃª oÂ¶mioÂ¶cianu. PozostaÂ³ym cyfrom, byÂ³oby zasadne przypisaÃ¦ nastÃªpujÂ±cÂ±
kolejnoÂ¶Ã¦. 
 Dla siÃ³demki przypadnie miejsce w Â¶rodku a wynika to a dwÃ³ch wzglÃªdÃ³w; kolejnoÂ¶Ã¦ â€“ 9 kula, - 8 krysztaÂ³, -
7 krzyÂ¿. Drugi aspekt wartoÂ¶ci, to siÃ³demka okreÂ¶lana jako liczba nieba, dla niej jest miejsce w Â¶rodku krzyÂ¿a a
przede wszystkim ona musi znajdowaÃ¦ siÃª na prostej drodze Â¿ycia czÂ³owieka.
 PozostaÂ³y cztery cyfry, 3, 4, 5 i 6. Liczba trzy jako pierwsza niewiadoma, powinna byÃ¦ przypisana punktowi na
wierzchoÂ³ku kuli, krzyÂ¿a i krysztaÂ³u, jest to wspÃ³lny punkt wszystkich form i najwyÂ¿szy punkt horyzontu Â¿ycia.
Tu znajduje siÃª miejsce kontaktu czÂ³owieka ze Â¶wiatem duchowym. Z kolei czwÃ³rka to punkt leÂ¿Â±cy na
przeciwnej stronie punktu oznaczonego liczbÂ± trzy. CzwÃ³rka w przyjÃªtych okreÂ¶leniach odpowiada ziemi a ten
punkt jest najniÂ¿szym z wszystkich.
 
 PiÂ±tka i szÃ³stka, tworzÂ± prawdziwy dylemat, pozostaÂ³y do opisania punkty po prawej rÃªce czÂ³owieka idÂ±cego
drogÂ± Â¿ycia i po jego lewej rÃªce. PiÂ±tka, jest utoÂ¿samiana z kontaktem a kontakt w trakcie Â¿ycia, to rÃ³Â¿na
zdarzenia. PoÂ¶rÃ³d nich bÃªdÂ± wystÃªpowaÂ³y zarÃ³wno pozytywne jak i negatywne, cyfrÃª tÃª naleÂ¿y przypisaÃ¦
lewej rÃªce. Prawej rÃªce pozostaÂ³a liczba szeÂ¶Ã¦ a dla niej punkt po prawej stronie drogi Â¿ycia czÂ³owieka.
 
 JeÂ¿eli czÂ³owiek, w swoim Â¿yciu bÃªdzie podÂ±Â¿aÂ³ prostÂ± drogÂ± do Boga, przejdzie przez Â¶rodek swojego
horyzontu Â¿ycia a jej liczbowy symbol wyniesie 172.
 
 OceniajÂ±c caÂ³oksztaÂ³t tematu; sprawy Boga, czÂ³owieka i ukrytÂ± wymowÃª Apokalipsy, naleÂ¿y siÃª
zastanowiÃ¦, co takiego istotnego wnosi ten liczbowy symbol? Najbardziej prawdopodobnym wskazania z tego wersetu,
jest Â¶w. geometria. Aspekt Â¿ycia czÂ³owieka, z ktÃ³rego on sam korzysta, lecz niewiele wie o istotnych
szczegÃ³Â³ach Â¶w. geometrii.
 
 Struski Adrzej
 

http://www.apokalipsa.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=2&title=Apokalipsa-liczba-bestii-wskazuje-liczbe-czlowieka-

Page 3/3

MemHT Portal

http://www.memht.com

