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Kod Apokalipsy czÃªÂ¶Ã¦ I
  
 Â Â Â Â Â Â Â DzieÂ³o pod nazwÂ± Apokalipsa Â¶w. Jana, napisane jest w formie zakodowanej. Bez klucza i
umiejÃªtnoÂ¶ci wÂ³aÂ¶ciwego zastosowania tego klucza, prawidÂ³owe odczytanie zakodowanej treÂ¶ci jest nie
moÂ¿liwe. Pismo to jest dzieÂ³em przygotowanym przez bardzo wysoko rozwiniÃªtÂ± cywilizacjÃª. Jest ono
materialnym dowodem na istnienie inteligentnej formy Â¿ycia poza ziemiÂ±.
 Zawarta treÂ¶Ã¦ okreÂ¶la jej autora, wstÃªpnie wskazujÂ±c na Boga. WedÂ³ug zapisanych informacji daje On
polecenie przekazania na ziemiÃª przygotowanej treÂ¶ci objawienia. Precyzyjnie wskazuje czÂ³owieka, ktÃ³ry ma byÃ¦
adresatem przekazu. Takie wskazanie dowodzi oddziaÂ³ywania na naszej planecie istot wspÃ³Â³pracujÂ±cych z
Bogiem.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Forma kontaktu Boga z Chrystusem opisana w objawieniu ukazuje istnienie hierarchii w strukturach
Â¿ycia cywilizacji nieba. Prawdopodobnie status Boga to najwyÂ¿sze w hierarchii tamtej cywilizacji stanowisko.
Wskazana jest rÃ³wnieÂ¿ forma Â¿ycia w niebie, ktÃ³ra dotyczy wartoÂ¶ci rodziny. W jej treÂ¶ci odnajdujemy
wskazÃ³wki dotyczÂ±ce Boga i innych postaci, Â¿yjÂ±cych wspÃ³lnie w cywilizacji nieba. RÃ³wnorzÃªdnie w treÂ¶ci
objawienia moÂ¿emy odnaleÂ¼Ã¦ informacje wskazujÂ±ce mechanizm dziaÂ³ania i ekspansji tej cywilizacji.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Dowodem na to, Â¿e twÃ³rcy apokalipsy Â¿yjÂ± w bardzo wysoko rozwiniÃªtej cywilizacji jest stopieÃ±
zÂ³oÂ¿onoÂ¶ci zakodowania informacji, ktÃ³re sÂ± zapisane w jej treÂ¶ci. Informacje te, po odczytaniu z
zakodowanego tekstu, wskazujÂ± na logiczny i spÃ³jny sposÃ³b zapisania ukrytej treÂ¶ci. UkazujÂ± nam zupeÂ³nie
inne oblicze zapowiadanych wydarzeÃ±. Otwiera siÃª przed nami zupeÂ³nie inne Objawienie, moÂ¿na powiedzieÃ¦,
Â¿e objawieniem jest treÂ¶Ã¦ zakodowana, a apokalipsÂ± informacje odczytywane z tekstu otwartego. Do uÂ³oÂ¿enia
tak wysoce zÂ³oÂ¿onego szyfru naleÂ¿y posiadaÃ¦ odpowiednie potencjaÂ³ i zdolnoÂ¶ci.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Odpowiednimi moÂ¿liwoÂ¶ciami, jakie sÂ± niezbÃªdne do zakodowania treÂ¶ci o tak wysokiej skali
szyfru, jakim zakodowana jest Apokalipsa, nie dysponuje obecna wiedza naukowa. Tym bardziej nie dysponowaÂ³
takimi moÂ¿liwoÂ¶ciami Jan z Patmos dwa tysiÂ±ce lat temu. To, Â¿e taki tekst napisaÂ³, nie Â¶wiadczy, Â¿e jest jego
autorem. CzynnoÂ¶ci, ktÃ³re wykonaÂ³ i okolicznoÂ¶ci towarzyszÂ±ce, wskazujÂ± na jego poÂ¶rednictwo pomiÃªdzy
twÃ³rcami dzieÂ³a, a adresatami, do ktÃ³rych jest ono skierowane.
 
 Â Â Â Â Â Â Â By oceniÃ¦ stopieÃ± trudnoÂ¶ci zakodowania tego dzieÂ³a, zwrÃ³Ã¦my uwagÃª na jego bardzo
waÂ¿nÂ± cechÃª. Objawienie posiada dwa oblicza, to znane i hoÂ³ubione przez kapÂ³anÃ³w pokazuje nam
apokalipsÃª, ktÃ³ra posÂ³uÂ¿yÂ³a im do zastraszania ludzi â€žgniewem Bogaâ€•. Drugie oblicze jest zgoÂ³a inne, ale
objawi siÃª dopiero po odczytaniu zakodowanej treÂ¶ci. Nie istniejÂ± tam przyczyny do straszenia, lecz w zamian sÂ±
wskazÃ³wki jak Â¿yÃ¦, by pozbyÃ¦ siÃª bÂ³ÃªdÃ³w w postÃªpowaniu emocjonalnym. Spisanych jest tam szereg
nakazÃ³w, ale dotyczÂ± one tylko ludzi o okreÂ¶lonych predyspozycjach, ktÃ³re to predyspozycje posiadajÂ± w
zwiÂ±zku z zadaniem, jakiego siÃª podjÃªli tu, na ziemi.
 Wskazane sÂ± rÃ³wnieÂ¿ niebezpieczeÃ±stwa, jakie mogÂ± groziÃ¦ ludziom. Wskazana jest takÂ¿e droga Â¿ycia,
ktÃ³ra uchroni ich przed tymi niebezpieczeÃ±stwami.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Jednak podstawowym celem tego boskiego przesÂ³ania dla ludzi na ziemi, jest szereg informacji,
niezbÃªdnych dla tych, ktÃ³rzy podjÃªli siÃª wykonania specjalnego zadania. BÃªdÂ± oni Â¿yli w czasie dni
ostatecznych, wiÃªc zakodowane informacje powinny byÃ¦ odczytane rÃ³wnieÂ¿ w tym samym czasie. 
 
 Â Â Â Â Â Â Â Obecnie blisko dwa tysiÂ±ce lat po napisaniu apokalipsy, moÂ¿emy jednoznacznie stwierdziÃ¦, Â¿e jej
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treÂ¶Ã¦ do dzisiaj nie zostaÂ³a prawidÂ³owo odczytana. Na taki stan rzeczy wskazujÂ± znane interpretacje, ktÃ³re
delikatnie temat ujmujÂ±c sÂ± bezwartoÂ¶ciowe dla czÂ³owieka. Informacje, ktÃ³re sÂ± zawarte w zakodowanej treÂ¶ci
Apokalipsy po prawidÂ³owym odczytaniu mÃ³wiÂ±, Â¿e dopiero w czasach ostatecznych zostanie prawidÂ³owo
odszyfrowana treÂ¶Ã¦ objawienia.
 
 Â Â Â Â Â Â Â By dokÂ³adnie odczytaÃ¦ zakodowanÂ± treÂ¶Ã¦ apokalipsy, naleÂ¿y bezwzglÃªdnie zastosowaÃ¦ siÃª
do wskazÃ³wek Boga. SÂ± one zapisane w treÂ¶ci dwÃ³ch wersetÃ³w 22 rozdziaÂ³u. W wersecie 18 i 19 wedÂ³ug
sÂ³Ã³w Chrystusa, BÃ³g nakazuje zachowanie okreÂ¶lonych form postÃªpowania podczas czytania tekstu i sÂ³uchania
treÂ¶ci.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Bardzo waÂ¿nÂ± kwestiÂ±, ktÃ³ra otwiera drzwi do kodu apokalipsy jest przyjÃªcie zasady, Â¿e treÂ¶Ã¦
tego pisma jest przygotowana w taki sposÃ³b, by odnosiÂ³a siÃª do wartoÂ¶ci Â¿ycia ludzi Â¿yjÂ±cych obecnie na
ziemi. Przy odczytywaniu naleÂ¿y myÂ¶leÃ¦ kategoriami obecnego czÂ³owieka, a wszelkie kwestie oceniaÃ¦ prostÂ±
logikÂ±, odnoszÂ±cÂ± siÃª do ziemskiej rzeczywistoÂ¶ci.
 Â  Â 
 Â Â Â Â Â Â Â Poza tym, by dobrze odczytaÃ¦ ukrytÂ± treÂ¶Ã¦, naleÂ¿y bezwzglÃªdnie wyciÂ±gnÂ±Ã¦ wnioski ze
statusu podstawowego klucza apokalipsy, jakim jest zastosowanie w tekÂ¶cie liczebnika siedem. Klucz ten jest
podstawowym instrumentem, sÂ³uÂ¿Â±cym do wskazywania wartoÂ¶ci ukrytych w zakodowanej treÂ¶ci. W apokalipsie
wystÃªpuje on ponad szeÂ¶Ã¦dziesiÂ±t razy i za kaÂ¿dym razem otwiera inne drzwi do informacji. JeÂ¿eli zamiarem
Boga byÂ³a potrzeba otwarcia jednym kluczem tak wielu drzwi do rÃ³Â¿nych informacji, to muszÂ± one posiadaÃ¦ taki
sam zamek. Zgodnie z zasadÂ± dziaÂ³ania klucza, ktÃ³ra mÃ³wi, Â¿e klucz moÂ¿e otworzyÃ¦ tylko jeden ukÂ³ad szyfru
w zamku, wszystkie te drzwi muszÂ± posiadaÃ¦ taki sam szyfr. Informacje otwierane kluczem liczby siedem, posiadajÂ±
wspÃ³lny szyfr, tym szyfrem jest nim pochodzenie z nieba wskazywanych wartoÂ¶ci.
 
 Â Â Â Â Â Â Â NastÃªpnie naleÂ¿y zrozumieÃ¦ wartoÂ¶Ã¦ synonimÃ³w, okreÂ¶lajÂ±cych pochodzenie danej postaci
lub tematu. Te, ktÃ³re pochodzÂ± z nieba bÃªdÂ± miaÂ³y przypisane pozytywne przymioty. WspÃ³lnÂ± cechÂ± tych
synonimÃ³w, ktÃ³re wskazujÂ± na wartoÂ¶ci z nieba jest ich pozytywna wartoÂ¶Ã¦ w rozumieniu czÂ³owieka.
Pozytywny synonim wskazuje pochodzenie z nieba jako z pozytywnego Â¼rÃ³dÂ³a. Dla przykÂ³adu, takie przymiotniki
jak: â€žzÂ³otyâ€•, czy â€žwielkiâ€• lub rzeczy w rodzaju â€žkoronyâ€•, posiadajÂ± pozytywne cechy w ocenie
czÂ³owieka. Przypisanie okreÂ¶lonym wartoÂ¶ciom ujÃªtym w treÂ¶ci apokalipsy takich przymiotÃ³w lub przydanie
rzeczy, wskaÂ¿e na ich pochodzenie z nieba.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Teraz najwaÂ¿niejsza zasada, trzon kodu, ktÃ³ry wiÂ±Â¿e caÂ³Â± ukrytÂ± treÂ¶Ã¦. PowiÂ±zania
kontekstowe wspÃ³lnych zbiorÃ³w informacji zawartej w ukrytej treÂ¶ci Â³Â±czÂ± tematy rozrzucone w rÃ³Â¿nych
miejscach tekstu. Poprzez logicznÂ± ocenÃª tekstu uzyskujemy wskazania postaci, tematÃ³w lub sytuacji. Lecz by w
peÂ³ni okreÂ¶liÃ¦ informacje, naleÂ¿y odnaleÂ¼Ã¦ wszystkie powiÂ±zanie kontekstowe w temacie.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Te wszystkie zasady i wskazania sÂ± umotywowane w treÂ¶ci wspomnianych juÂ¿ wersetÃ³w
nakazowych. W tych dwÃ³ch wersetach wyraÂ¿ony jest nakaz Boga, jak naleÂ¿y postÃªpowaÃ¦ podczas odczytywania
lub sÂ³uchania treÂ¶ci apokalipsy. SÂ± to wersety, od ktÃ³rych naleÂ¿y rozpoczynaÃ¦ czytanie apokalipsy.
 
 Struski Andrzej 
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