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Wprowadzenie
Język matematyczno-symboliczny (M-S) jest nowym narzędziem pozwalającym przybliżyć
zrozumienie relacji istniejących w przestrzeni ducha, pozwala rozpoznać oazy dobra i pokoju,
jak również pola starć dobra ze złem. Opowiada o tym co istnieje poza ludzkimi możliwościami
zmysłowej detekcji rzeczywistości. Zmysłowe ograniczenia stanowią przeszkodę w procesie
poznawania ale jest to przeszkoda którą można w pewien sposób obejść lub przeskoczyć.
Pomocą, odskocznią jest intelekt człowieka i zapał ludzkiego serca. Język M-S pobudza
intelekt, wskazuje na uczucia, przywołuje wiedzę, pomaga rozwinąć ekran świadomości,
wypełnić nienaświetlone na nim obszary, zwiększyć rozdzielczość odbioru. Jak wiemy,
zastosowanie matematyki w naukach ścisłych i technice jest nieodzowne. Tam gdzie "oko i
ucho nie sięga", człowiek wspomaga się przyrządami i dosięga informacji, poznaje nowe,
zdobywa wiedzę. Metody matematyczne pozwalają na opis zjawisk i wnikają w rzeczywistość
jeszcze głębiej, bo pozwalają na modelowanie tego co bezpośrednio nie jest dostrzegalne,
pozwalają dopisać wiedzę i wskazać co z tej nowej wiedzy wynika. Przykładem wspierającym
użyteczność tej metody jest np. odkrycie bozonu Higgsa, który w opisach fizyki kwantowej jest
elementem przyczyniającym się do istnienia masy. Hipoteza istnienia tego bozonu i związane z
nim modele matematyczne powstały w latach 1960-1972. Bozonu tego nie można bezpośrednio
zarejestrować, "zobaczyć go". Można jedynie dostrzec efekt jego działania na drodze
matematycznej analizy danych uzyskanych w czasie licznych zderzeń wysokoenergetycznych
protonów. Doświadczenia takie udało się przeprowadzić w latach 2012-2013 w Wielkim
Zderzaczu Hadronów (LHC) w CERN-ie. Tak więc, dopiero po analizie całej historii tych
zderzeń możliwe było stwierdzenie, że bozon Higgsa istnieje. Zauważmy, że taka właśnie
metoda poznawania rzeczywistości, która polega na modelowaniu, a następnie testowaniu
zbudowanego modelu, pozwoliła na znalezienie działającej w przestrzeni jakości, która być
może jest fundamentalnym składnikiem świata materialnego.
Człowiek w sposób naturalny jest usposobiony do logicznego wnioskowania, by mógł dosięgnąć
rzeczy "niewidzialnych". Zbiór liczb naturalnych dla ludzkiego umysłu wygląda w swej budowie
bardzo prosto i człowiek w pierwszej kolejności szukał zaczepienia w jego prostocie przy
budowie podstawowych modeli i powiązań logicznych opisujących budowę świata. Z upływem
czasu zaczęto stosować bardziej złożone zbiory liczbowe (np. liczby rzeczywiste) do obliczeń i
porównań ilościowych w obserwowanych zjawiskach przyrodniczych. Wydaje się jednak, że
matematyczna podstawa, z której korzystamy opisując budowane modele ukazujące
rzeczywistość nie wiąże się jedynie z podstawową policzalnością elementów ją stanowiących i
proporcjami między nimi ale z wartościami należącymi do pewnego fundamentalnego zbioru
stałych matematycznych związanych z jakością przestrzeni, w której istniejemy i dokonujemy
obserwacji. To właśnie dzięki stworzonej przez Boga jakości tej przestrzeni mogły w niej
powstać ilości np. zupełnie identycznych cząstek elementarnych jakimi są elektrony.
Wychodząc z tego prostego rozumowania skłaniam się do przekonania, że to jakości
determinują ilości. Geometryczną interpretacją tego fundamentalnego zbioru stałych
matematycznych jest klucz proporcji (ilustracja na następnej stronie), który między innymi
opisuję w publikacji poświęconej ikonie Trójcy Świętej A. Rublowa pt.:"Ikona Trójcy Świętej
Andrieja Rublowa tablicą informacji ukazującą klucz proporcji budowy świata", Nowy Jork
2011. Tam też przedstawiam równania wiążące z sobą podstawowe stałe matematyczne, które
wywodzą się z tej konstrukcji geometrycznej. Jakościowe i ilościowe porównania odnoszące się
do wartości duchowych, które ludzie przywołują w odniesieniu do Trójcy Świętej wynikają z
próby uporządkowania wiedzy na temat Trójcy. Bóg przedstawił siebie Mojżeszowi w słowach:
"Jestem Który Jestem" (Księga Wyjścia 3:14). Swoje "Jestem" w jedności Trójcy Świętej objawił
następnie ludziom Jezus Chrystus przez swój Krzyż, który pozwala poznać Boga nie przez
fizyczną wielkość, wagę, jasność ale przez zależności, relacje, powiązania występujące między
wartościami w odniesieniu do logicznego porządku zdarzeń i związanych z nimi uczuć, a więc
do rozumnego życia duchowego. Wartości te wyznaczają jakość przestrzeni ducha.
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Boże objawienie, historia zderzeń dobra ze złem, zdobyta wiedza, intelekt i czułe serce stają się
pomocne przy szukaniu tych duchowych wartości i próbach opisu występujących między nimi
oddziaływań. Opisy te formowane np. w zbiory zasad etycznych mają spójną niesprzeczną
strukturę logiczną przedstawianą w sposób jakościowy. Wydaje się więc, że jest możliwy opis
zjawisk zachodzących w przestrzeni ducha przy pomocy działań matematycznych i stałych
matematycznych reprezentujących jakości przestrzeni istnienia. Jakości te wynikają bowiem ze
Słowa, które jak pisze ewangelista "... było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a
bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie ..." (św. Jan 1:2-4). Odpowiednim,
znanym i sprawdzonym przez człowieka narzędziem do opisania wymiarowości tego Słowa i
odległości między jego "literami" wydaje się być matematyka, zaś znaczenie tego Słowa i
występujące w nim akcenty określają wartości ukazane w Bożym objawieniu i sprawdzane w
historii człowieka. Dane z doświadczania działania tego Słowa są niezwykle bogate, bo samo
doświadczanie trwa już tysiąclecia. Danych więc do testowania budowy modelu nie brakuje. Z
tego toku rozumowania wyrasta model struktury ludzkiego dobra ukazany przez konstrukcję
"Ziarna Naszego Dobra" jak i język M-S, który przedstawiam w tej publikacji.
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Każde słowo w przedstawianym języku matematyczno-symbolicznym ma przypisaną wartość
liczbową i duchową, co można zapisać - SŁOWO[ liczba, wartość duchowa ]. Wartość
liczbowa słowa określa miejsce zaczepienia (podparcia) wartości duchowej w przestrzeni
istnienia. Słowa oznaczam przez liczby, litery lub inne symbole graficzne.
Słowa podstawowe
Słów podstawowych jest 16 tyle ile jest wskazań na wartości duchowe w "Hymnie o miłości" św.
Pawła: 15 łączników miłości + wskazanie na wolę życia wiecznego w miłości. Analizę "Hymnu o
miłości" przedstawiam na str. 33 w pracy "Ziarno Naszego Dobra", Nowy Jork 2014.
Pracę tę publikuję na stronie internetowej: http://www.azorawski.com/Ziarno%20pdf.html
Do słów podstawowych zaliczam:

1 [1, Słowo Boże, prawda]

- "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem
było Słowo" (św. Jan 1:1).

α Ω [1.2775087839, dobro ] - αΩ opis w "Ziarnie Naszego Dobra" na str.150. "Ziarno Dobra"
Jezusa zostało rozpostarte na Krzyżu, a zawarte w nim dobro zostało uwolnione dla nas (por.
"Ziarno Naszego Dobra" str. 98-101).

[1.4142135624,

Duch Prawdy i pragnienie Świętości] - Duch Prawdy w Duchu Św.

ϕ [1.6180339887, wola Boża, a także wola człowieka świętego] - ϕ  jest stałą
matematyczną związana ze złotym podziałem.

[1.7320508076, Ojciec oraz pragnienie Trójcy Świętej]
2 [2, Duch Święty] -

"... od Ojca i Syna pochodzi".

[2.2360679775, Boże Ciało, Ofiara Syna-Eucharystia oraz pragnienie Syna].

α [2.5029078751, miłosierdzie Boże] - α

jest stałą matematyczną związaną ze
zjawiskiem bifurkacji.

e [2.7182818285, życie] - e jest stałą matematyczną, związaną ze zjawiskami wzrostu
i rozpadu.

3 [3, Trójca Święta, oznacza również Wiarę-Nadzieję-Miłość].
[3.0054125390,

życie wieczne] - opis w "Ziarnie Naszego Dobra" na str.151.

π [3.1415926536, przestrzeń] - π

jest stałą matematyczną. π może reprezentować
przestrzeń fizyczną lub duchową, przestrzeń - obszar życia, działania, zdarzeń, istnienia.

δ [4.6692016091, sprawiedliwość, podział Boży, nowy stan równowagi] - δ jest stałą
matematyczną, która wiąże się ze zjawiskiem bifurkacji.

5 [5,

Syn Człowieczy - Jezus jak również Matka Boża lub człowiek] - porównaj z
rozważaniami na str.19-20 w "Ziarnie Naszego Dobra", 5 znamion w Bogu, związek piątki z
budową człowieka.

7 [7, Siedem Duchów Bożych] - siedem wyrazów działania (uczuć) Ducha Świętego, które
łączą nas z Bogiem (opis w "Ziarnie Naszego Dobra" str. 47-60).

33.3 [33.3, Królestwo Boże, pokonanie mocy zła, zbawienie].
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Przyporządkowanie liczb: π, e, ϕ do słów oznaczających: przestrzeń, życie oraz wolę Bożą,
wynika z rozważań, które przeprowadziłem w "Ziarnie Naszego Dobra" na stronach 133-154 i
167-171. Stałe α, δ zaś interpretuję jako rozdział-miłosierdzie, podział-sprawiedliwość gdyż
związane są one ze zjawiskiem bifurkacji, które dotyczy rozdziału i wskazuje na nowy
jakościowo stan układu, który w poniższych rozważaniach jest układem związanym z
obszarami: działania i zdarzeń.
Słowa oddziałują między sobą. Powstają wówczas zdania. Wartości liczbowe zdań wynikają z
działań matematycznych między wartościami liczbowymi słów składowych. Dostępne są jedynie
następujące działania matematyczne: dodawanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie (również
pierwiastki) oraz znajdowanie logarytmu naturalnego wartości liczbowej. Przy szukaniu zdania
łączonego z daną wartością liczbową (np. uzyskaną z proporcji) kierujemy się zasadą
kombinacji możliwie najmniejszej ilości liczb związanych ze słowami i wyżej wymienionymi
działaniami. W pierwszej kolejności dobieramy słowa podstawowe, a następnie objawione,
mocy i złożone (opis na następnych stronach). Wartości liczbowe słów i zdań mogą być
porównywane. Znak równości = oznacza, że wartości liczbowe zdań lub słowa i zdania są
jednakowe, a ich wartości duchowe są zaczepione w tym samym punkcie należącym do
przestrzeni istnienia. Przestrzeń istnienia reprezentowana jest przez zbiór liczb rzeczywistych
dodatnich. Wartość duchowa wyrasta więc z przestrzeni istnienia i zatacza obszar swojego
działania w przestrzeni działania. Szerokość obszaru działania wartości duchowej w przestrzeni
działania wskazuje na ok. 1/3% wartości liczbowej (wyjaśnienie w uwagach na str. 16), a więc
ok. 0.00333 x liczba. Granice działania obszaru wartości duchowej są oddalone od punktu
zaczepienia o połowę szerokości obszaru działania i wyznaczają promień działania wartości
duchowej w przestrzeni działania. Słowa lub zdania mogą posiadać te same lub częściowo
wspólne obszary działania, nie świadczy to jednak o równości wygenerowanych i zawartych w
zdaniach informacji o wartościach duchowych. Wartości duchowe mogą jedynie wskazywać na
siebie. Wartości duchowe zdań wskazują na siebie gdy ich obszary działania posiadają część
wspólną w przestrzeni działania np. zdanie, którego wartość liczbowa 1.0019 wyznacza obszar
działania (1.0002, 1.0036), będzie wskazywało na Słowo Boże 1, które posiada obszar
działania (0.9983, 1.0017). Następny przykład: liczba 1.6157 wskazuje na słowo podstawowe

ϕ

- wola, gdyż przypisana do niego wartość liczbowa wynosząca 1.6180, posiada obszar
działania charakteryzowany przedziałem liczbowym (1.6153, 16207), a liczba 1.6157 należy do
tego przedziału. W dalszych rozważaniach wartości liczbowe wynikające z proporcji będą
zapisywane zwykle w formacie dziesiętnym z trzema cyframi znaczącymi np. 1.00
1,

1.62

ϕ.

Tą uproszczoną notację będę używał by zwiększyć czytelność zapisu. Nie
świadczy ona jednak o precyzji obliczeń, które wykonywane będą ze znacznie lepszą
dokładnością.
strzałka oznacza wskazanie przez liczbę na słowo lub zdanie ujawniające wartości i relacje
występujące między nimi lub wskazanie słowa lub zdania na inne zdanie lub słowo działające w
ich obszarze działania.
Gramatykę zdań określają relacje operatorów (symboli) używanych w matematyce. Operatory
matematyczne działają na wartości liczbowe słów zgodnie do zasad przyjętych w matematyce.
Dla wartości duchowych łączonych ze słowami operatory matematyczne mają nieco odmienne
znaczenia. W dalszej części wartość liczbową słowa będę nazywał liczbą zaś wartość duchową
słowa będę w skrócie nazywał wartością.

( ) - wartości zawarte w nawiasach tworzą grupę wartości.
+ znak dodawania oznacza łączenie wartości.
5

/

znak dzielenia lub kreska ułamkowa oznacza wpisywanie jednej wartości (licznik) do innej
(mianownik) lub napełnianie, wypełnianie jednej wartości (mianownik) inną (licznik), a także
spełnienie wartości wypełnianej przez wartość wpisywaną. Oznacza również nakrywanie jednej
wartości (mianownik) inną wartością (licznik). By przybliżyć koncepcję wpisywania jednej
wartości do innej posłużę się przykładem: gdybyśmy chcieli rozdzielić 5 jabłek do 3 koszyków to
w każdym koszyku znalazłoby się jedno jabłko i 2/3 jabłka gdyż 5/3 =1+2/3. W zapisie który
proponuje nie interesuje nas jednak dokładna liczba wynikająca z podziału lecz istotna jest
jedynie informacja, że taki podział został dokonany, a więc, że 5 jabłek zostało wrzuconych do 3
koszyków. Równość podziału na każdy koszyk nie jest istotna. Ważne jest, że 5 jabłek znalazło
się w 3 koszykach, co określam jako wpisanie 5 jabłek do 3 koszyków.

symbol pierwiastka kwadratowego, oznacza cząstkę lub część np. pierwiastek kwadratowy
z dwóch podniesiony do potęgi 2 daje liczbę całkowitą 2. Pierwiastek jest więc cząstką, z której
przez potęgowanie można uzyskać związaną z nim całość. Pierwiastek może oznaczać też
pragnienie. Ślad wskazujący na to przypisanie można znaleźć w słowach Jezusa skierowanych
do Marty - "A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a
potrzeba <mało albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie
pozbawiona»" (św. Łukasz 10:41,42). Uważam, że
należy znaczeniowo wiązać z
pragnieniem dobra,
należy odczytać jako pragnienie istnienia. Jak wcześniej zaznaczyłem
,
oraz
są słowami podstawowymi.
wskazuje na znaczenie trzy pierwiastki:
Duch Prawdy, który istnieje w Duchu Świętym,
na znaczenie - Ojciec - Osoba Trójcy
Świętej 3. Ducha Świętego reprezentuje liczba 2, a Syna Człowieczego 5. Boże Ciało, które za
sprawą Ducha Świętego zstąpiło z Nieba w łono Matki Bożej (pragnienie Syna) lub Boże Ciało
- Eucharystia czyli w języku matematyczno-symbolicznym
, ujawnia się w wyrażeniu
opisującym liczbę ϕ , która reprezentuje wolę Bożą:

Słowo Boże 1 pochodzące od Ojca łączy się z Bożym Ciałem
Ducha Świętego 2.

, a to połączenie spełnia

Potęgowanie:
2

podnoszenie do drugiej potęgi (do kwadratu) oznacza działanie w polu wartości (działanie
wartości) lub działanie wartości w mocy Ducha Świętego. Zapis (
jako Syn Boży lub ofiarowanie Ciała Bożego.

^

2

) należy odczytać

operator potęgowania. Wartość lub grupa wartości umieszczona za operatorem stanowi
2
potęgę w zapisanym wyrażeniu np. wyrażenie 2^2 jest równoważne wyrażeniu 2 .

Wartość podstawowa lub grupa wartości może stanowić potęgę - moc innej wartości np.:

ϕ ^ α należy odczytać jako działanie woli w mocy miłosierdzia.
Zauważmy, że Słowo Boże 1 jest niezmienne i niezależne od działania jakiejkolwiek potęgującej
2

3

5

α

mocy gdyż 1 =1 =1 =1 = 1. Słowo Boże przenika też każdą wartość, a każda wartość spełnia
Słowo Boże, bo np. 1xα Ω = α Ω oraz α Ω/1 = α Ω itp.
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x znak mnożenia oznacza przenikanie, przenoszenie, ujawnianie, nasycanie, rozwój i
wzmacnianie wartości oraz sprawuje funkcję spójnika "i". Przenikanie i rozwój akcentowane
są na przykład w wyrażeniu α Ω x 2 x π → 2^ , które należy odczytać: duch przenikający
przestrzeń i rozwijający dobro wskazuje na ducha w mocy życia wiecznego. Zauważmy, że
wyrażenie α Ω x 2 x π przypomina wzór na obwód okręgu o promieniu αΩ. Dobro więc można
porównać do promienia, który w przestrzeni zakreśla - rodzi żyjącego wiecznie ducha. Promień
wyznaczają 2 punkty. By zakreślić okrąg potrzebny jest punkt zaczepienia. Potrzebne jest też
pokonanie przestrzeni - przeniknięcie by zaznaczyć pierwszy punkt oddalony od punktu
zaczepienia o odległość równą promieniowi. Następnie należy zaznaczyć kolejne punkty
również oddalone od punktu zaczepienia o odległość równą promieniowi i leżące na tej samej
płaszczyźnie, w tej samej przestrzeni π, co punkt zaczepienia i poprzednio zaznaczony punkt.
Rozwijamy wówczas - zakreślamy nasz okrąg. By przybliżyć koncepcję przenoszenia
(przemieszczanie, niesienie) wartości weźmy pod uwagę wyrażenie w postaci ogólnej:
Słowo1 x Słowo2. Przenoszona jest zawsze wartość duchowa związana ze Słowem1 przez
wartość duchową Słowa2. Przenoszona jest więc wartość duchowa, z którą związana jest
mniejsza wartość liczbowa. Dla wyrażenia z powyższego przykładu α Ω x 2 x π możemy
powiedzieć, że przestrzeń przenosi Ducha Świętego, ale Duch Święty niesie dobro, a więc
dobro rozwija się w przestrzeni. Wartości związane z dobrem przenoszą jedynie wartości
związane z dobrem. O słowach związanych ze złem nieco dalej.

ln znak logarytmu naturalnego oznacza, że wartość logarytmowana stanowi źródło
związane z potęgą mocy.
Czytanie treści zdania rozpoczynamy od wartości nad kreską ułamkową (jeśli występuje w
wyrażeniu) i kierujemy się zasadą, że kolejność czytania słów przebiega narastająco od słowa
związanego z najmniejszą liczbą w zdaniu (czyli od liczb mniejszych do większych). Kolejność
słów podstawowych jest następująca:

1

αΩ

ϕ

α e 3

2

π δ 5 7 33.3

Słowa objawione
Występujące w Piśmie Świętym liczby 10, 40, 70, 153, 666, 1000, 144000 oraz określenie
"wieczność" wskazują na słowa objawione:

10 [10, przykazania Boże] - Księga Wyjścia 20:2-17 oraz Powtórzonego Prawa 5:6-21.
40 [40, czas oczekiwania lub wytrwałość] - Księga Wyjścia 16:35, św. Mateusz 4:2
70[70, pokuta, pojednanie, przebaczenie] - Księgi: Rodzaju 50:3, Jeremiasza 29:7-14
Zachariasza 1:12,13.

153 [153, dobro darów Bożych] - św. Jan 21:1-11.
666 [666, zło] - Apokalipsa św. Jana 13:18.
1000 [1000, radość] - Księga Wyjścia 20:6. Kto miłuje Boga i przestrzega Jego przykazań
2
ten sprawia Bogu radość. Wytrwałe działanie Jezusa: 5 x 40→1000 - jest radością Ojca.
144000 [144000, powołanie do działania lub przyzwolenie do działania] - Apokalipsa
św. Jana 14:1.

∞ [∞, wieczność] - Księga Mądrości 3:1-9,

Księga Daniela 7:13,14, św. Mateusz 25:46,
św. Jan 3:16, 6:44-47, 11:25,26, 12:49,50.
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Słowa mocy duchowej
Słowa związane z budową "ziarna dobra" i reprezentowane przez liczby naturalne wskazywane
w wyniku działań na słowach podstawowych nazywam słowami mocy duchowej.
2

Wyrażenie 2 należy interpretować jako pole działania Ducha Świętego lub działanie Ducha
Świętego. W "ziarnie" pole to wiąże się z obszarem 4 chęci działania, w które Duch Święty
wpisuje swoje dary. 4 traktuję jako słowo mocy duchowej i interpretuję je jako ludzkie chęci
działania lub uczynki dobra.
4 [4, ludzkie chęci działania oraz uczynki dobra]


2

Wyrażenie 2 x 2 należy interpretować jako przenikanie Ducha Świętego w polu Jego
2
działania lub przemieszczanie się Ducha Świętego dzięki Jego działaniu. Ponieważ 2x2 =8,
a osiem ścian posiada w swojej konstrukcji "ziarno dobra", więc 8 traktuję jako słowo mocy
duchowej i interpretuję je jako duchowe cechy człowieka przy pomocy których budujemy
dobro.
8 [8, duchowe cechy człowieka potrzebne w budowie dobra]


2

Wyrażenie 3 należy interpretować jako pole działania Trójcy Świętej. W "ziarnie" pole to
wiąże się z 9 wierzchołkami, w które wpisane są przykazania Ojca, błogosławieństwa Syna i
owoce Ducha Świętego. Uważam, że 9 należy do słów mocy duchowej i interpretuję je jako
szczyty ludzkiego dobra.
9 [9, szczyty ludzkiego dobra]




2

Wyrażenie 2 x 3 należy odczytać jako: działanie Ducha Świętego przenika Trójcę Świętą.
2
Ponieważ 2 x 3 = 12, a 12 jest związane z liczbą elementów w zbiorze fundamentalnym np.
12 apostołów, 12 składników fundamentalnych w "ziarnie dobra", w fizyce 12 fermionów 2

cząstek fundamentalnych, więc 2 x 3 traktuję jako słowo mocy duchowej, które generuje 12
fundamentalnych wartości, składników lub wymiarów. Człowiek - 5 wskazuje na 12
składników fundamentalnych w "ziarnie", gdy swoje chęci działania - 4 realizuje w Bożym
świetle docierającym przez Wiarę-Nadzieję-Miłość - 3: 3 + 4 + 5 → 12.
12 [12, fundamentalne wartości, składniki lub wymiary]
Wyrażenie 5 + 8 należy odczytać jako połączenie człowieka z duchowymi cechami
potrzebnymi w budowie dobra czyli używanie przez człowieka wartości niezbędnych w
budowie dobra (8 ścian "ziarna"), które są darami od Boga. Połączenie takie wskazuje
również, że człowiek łączy się wówczas ze Słowem Bożym i Siedmioma Duchami Boga,
5 + 8 → 1 + 5 + 7. Wyrażenia te wskazują na słowo 13, które interpretuję jako moralność
lub pokorność wobec Stwórcy i zaliczam do słów mocy duchowej.
13 [13, moralność lub pokorność wobec Stwórcy]




Wyrażenie 3 x 5 należy odczytać jako Trójca Święta przenika Syna Człowieczego. W
"ziarnie" przenikanie to zachodzi za pośrednictwem 15 łączników miłości (3x5=15).
Wyrażenie 3 x 5 wskazuje na słowo 15, które interpretuję jako łączniki miłości i zaliczam do
słów mocy duchowej.

15 [15, łączniki miłości]
8



Wyrażenie 3 x 7 należy odczytać jako Trójca Święta przenika Siedem Duchów Boga, ale też,
Siedem Duchów Boga przenosi "światlo" Trójcy Świętej przez Wiarę-Nadzieję-Miłość.
Siedem Duchów Boga przenika "ziarno dobra" (por. "Ziarno Naszego Dobra" str. 47),
dotyka wszystkich jego wierzchołków i krawędzi, a współdziałając z wolą rodzi świadomość.
Świadomość powstaje wewnątrz "ziarna" przy wierzchołkach i krawędziach, a więc wpisuje
się w jego 21 kątów wewnętrznych. Wyrażenie 3 x 7 wskazuje na słowo 21 reprezentujące
świadomość. Na słowo to wskazują również dwa kolejne wyrażenia, które akcentują 9
wierzchołków oraz 15 krawędzi w "ziarnie": 1 + 5 +15 → 21 i 9 +12 → 21 jak również
2

2

wyrażenie ϕ x M → 21, które ukazuje, że działanie woli ϕ ujawnia mądrość M (opis na
stronie 11) i wskazuje na świadomość 21.

21[21, świadomość]
Słowa złożone związane z dobrem
Słowa złożone związane z dobrem pochodzą z oddziaływań między słowami. Wartości liczbowe
tych słów wynikają z działań na wartościach liczbowych oddziałujących na siebie słów
związanych z dobrem.
Przez Jezusa i Maryję Bóg objawił człowiekowi pełnię wiary, nadziei i miłości. Elementy te są
trzema podstawowymi barwami Bożego światła, które oświeca Królestwo Boże budowane na
Ziemi. Jakie zatem są ich ślady w języku matematyczno-symbolicznym? Zgodnie z
wcześniejszym opisem tego języka znak pierwiastka oznacza cząstkę bądź pragnienie i tak:
- reprezentuje Ducha Prawdy i pragnienie Świętości.
- reprezentuje Ojca i pragnienie Trójcy Świętej.
- reprezentuje Boże Ciało i pragnienie Syna.
Zapis ln oznacza zaś potęgę źródła życia wiecznego. Jeśli wyżej wymienionym pragnieniom
nadamy moc źródła życia wiecznego lub inaczej mówiąc podniesiemy do potęgi źródła życia
wiecznego to uzyskamy liczby i wartości związane z trzema szukanymi słowami (elementami):


(

)^ln

należy odczytać jako miłość. Wartość liczbową słowa miłość obliczamy z
)^(ln 3.0054125390) = 1.4642962079.
zależności: (
Słowo miłość oznaczam symbolem serca

♥.

♥ [1.4642962079, miłość]
(

)^ln

(

)^ln

należy odczytać jako wiara. Wartość liczbową słowa wiara obliczamy z
zależności: (
)^(ln 3.0054125390) = 1.8302720819.
Słowo wiara oznaczam literą W.
W [1.8302720819, wiara]


należy odczytać jako nadzieja. Wartość liczbową słowa nadzieja obliczamy z
zależności: (
)^(ln 3.0054125390) = 2.4242560254.
Słowo nadzieja oznaczam literą N.
N [2.4242560254, nadzieja]
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Połączmy znalezione słowa: miłość sumaryczną wartość liczbową:

♥+

♥,

W

+

wiara -W, nadzieja - N i obliczmy ich

N

5.72 →

→

e+3

Połączenie więc miłości, wiary i nadziei wskazuje na (objawia) wartość życia złączonego z tymi
wartościami. W "ziarnie dobra" połączenie to reprezentuje trójkąt Wiary-Nadziei-Miłości
oświetlający przestrzeń duchową "ziarna" od strony Chęci Działania.



♥

Opisane powyżej wyrażenie
+ W + N nazywam światłem chwały Bożej. Wartość
liczbowa tego wyrażenia wynosi: 1.4642962079 + 1.8302720819 + 2.4242560254 = 5.7188243152.
Światło chwały Bożej oznaczam symbolem
.

[5.7188243152, światło chwały Bożej]

Sprawdźmy na jakie wartości wskazuje przenikanie, wzmacnianie i ujawnianie miłości, wiary i
nadziei:

♥

x

W

x

N

→

6.50 →

1+α+3

Wynik wskazuje na połączenie Słowa Bożego z miłosierdziem Bożym i Wiarą-NadziejąMiłością. Przypuszczam, że ukazane działania można wiązać z modlitwą i łaską Bożą.



♥

Wyrażenie
x W x N ukazujące przenikanie, wzmacnianie i ujawnianie miłości, wiary
i nadziei nazywam modlitwą. Wartość liczbowa słowa modlitwa wynosi: 1.4642962079 x
1.8302720819 x 2.4242560254 = 6.4971527401. Modlitwę oznaczam przez Md.

Md [6.4971527401, modlitwa]



Wyrażenie 1 +

α

+ 3 mające wartość liczbową 6.5029078751, a wynikające z Bożego

działania łączącego Słowo Boże 1, miłosierdzie Boże
nazywam łaską Bożą. Łaskę Bożą oznaczam literą Ł.

Ł [[6.5029078751, łaska Boża]
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α

z Wiarą-Nadzieją-Miłością 3

Zobaczmy również jakie wartości uzyskamy gdy:
1. Miłością wypełnimy wiarę i nadzieję:

♥ / (W x

N) →

5/ (ϕ x 2 x 3)

0.330 →

Wynik wskazuje że człowiek spełnia wówczas wolę Bożą, wpisuje się w Ducha Świętego i
wypełnia Wiarę-Nadzieję-Miłość tzn. żyje w Bożym świetle.
2. Wiarą napełnimy miłość i nadzieję:

W / (♥ x N) →

0.516 →

ϕ / ((α Ω^2) x )

Otrzymana wartość wskazuje, że wówczas wola człowieka działa z dobrocią (spełnia
działanie dobra) i wpisuje się w życie wieczne w Niebie.
3. Nadzieja spełni miłość i wiarę:

N / (♥ x W) →

0.905 → e /

Działanie takie wskazuje, że życie wpisuje się w życie wieczne w Niebie.
Powyższe zależności ukazują znaczenie wiary, nadziei i miłości - wartości, które prowadzą do
życia wiecznego w Niebie.
Odkupienie człowieka przez Chrystusa otworzyło drzwi zbawienia i ukazało Królestwo Boże na
Ziemi. Królestwo Boże 33.3 jest słowem podstawowym na które wskazują miedzy innymi relacje:

(3 + 7/ 10) x 9 → 33.3
ϕ 5 x → 33.3
1/ϕ + δ x7 → 33.3
2

♥

12 / e → 33.3


Odkupienie przez Krzyż Chrystusa jest źródłem mocy Królestwa Bożego, co można
zapisać jako ln33.3. Wartość liczbowa tego słowa wynosi ln33.3 = 3.5055573970.
. Na Odkupienie wskazuje
Odkupienie przez Krzyż Chrystusa oznaczam symbolem
relacja mówiąca, że Syn Człowieczy 5 spełnił przykazania Boże 10 i połączył się z życiem
wiecznym

:

5/10 +

→

.

[3.5055573970, Odkupienie przez Krzyż Chrystusa]
Słowo pokój jest reprezentowane przez 5^( ln /α Ω). Słowo to wiąże się Chrystusem,
opisuję to na stronie 18. Wartość liczbową słowa pokój obliczamy z zależności:
5^((ln 3.0054125390)/1.2775087839) = 4.0001444836.
Słowo pokój oznaczam literą P.
P [4.0001444836 , pokój]




M

Słowo mądrość łączę z działaniem Ducha Świętego w mocy życia wiecznego: 2^ .
Wartość liczbową słowa mądrość obliczamy z zależności:
2 ^3.0054125390 = 8.0300069860.
Słowo mądrość oznaczam literą M.
[8.0300069860, mądrość]
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Słowo wolność jest związane z wolą. Gdy człowiek 5 w sposób całkowicie wolny w mocy
prawdy 1 używa wolę ϕ , niosąc ją w sobie jako dar Boży, a więc prowadzący ku życiu, w
którym wolność istnieje, a nie do zagłady, to wówczas działanie takie wyrażone jako:
ϕ ^1 x 5 - wskazuje na wolność. Wartość liczbową słowa wolność obliczamy z zależności:
1.6180339887^1 x 5 = 8.0901699437.
Słowo wolność oznaczam literą Ε (epsilon) od greckiego słowa Ελευθερίας - wolność.

Ε [8.0901699437, wolność]
Pierwiastkiem, z którego wyrasta pokorność - 13 wobec Boga jest ufność. Wartość liczbowa
słowa ufność wynosi więc
= 3.6055512755. Słowo to oznaczam literą U.
U [3.6055512755 , ufność]




S


Słowo sumienie wynika z połączenia Słowa Bożego z Duchem Prawdy czyli 1+

.

Wartość liczbowa słowa sumienie wynosi więc 1+
= 2.4142135624. W matematyce
wartość ta nazywana jest srebrnym podziałem. Słowo sumienie oznaczam literą S.
[2.4142135624, sumienie]
Słowo "ziarno dobra"- naczynie Boże - arka ludzkiej duszy wynika z połączenia ludzkich
chęci działania z wolą Bożą niesioną przez 7 Duchów Bożych i spełnienia 12 składników
fundamentalnych w "ziarnie dobra" czyli: (4 +ϕ x7)/12. Wartość liczbowa słowa jest równa
jednostkowej objętości "ziarna" (wzór str.150 w pracy "Ziarno Naszego Dobra") i wynosi
1.2771864934.
Słowo "ziarno dobra"- naczynie Boże - arka ludzkiej duszy oznaczam przez Vz.
Idealne "ziarno dobra" jest żywą tkanką Matki Bożej.

Vz [1.2771864934, "ziarno dobra"- naczynie Boże - arka ludzkiej duszy]
Jak można zauważyć następujące słowa i wyrażenia związane z dobrem mają w przestrzeni
działania zbliżone do siebie obszary tzn sąsiadują z sobą:
mądrość - M i duchowe cechy człowieka potrzebne w budowie dobra - 8 :
M → 8.03
8 → 8.00
 nadzieja - N i sumienie - S :
N → 2.42
S → 2.41
Trójca Święta oraz Wiara-Nadzieja-Miłość 3 i życie wieczne
wskazują na liczbę 3.00,
posiadają więc część wspólną w przestrzeni działania. Ludzkie chęci działania 4 oraz pokój
P, też posiadają część wspólną w przestrzeni działania. Oba słowa wskazują na liczbę 4.00.
Człowiek budujący dobro: 5 + 4 działa w tym samym obszarze, który związany jest ze
szczytami ludzkiego dobra 9, gdyż 5+4=9. Człowiek może osiągnąć szczyty dobra. "Ziarno


dobra" Vz i dobro α Ω posiadają część wspólną w przestrzeni działania, gdyż obie wartości
wskazują na liczbę 1.28.
Zauważmy również, że miłość napełniająca wiarę

♥/ W → 0.8000, pokój wypełniający Jezusa

P/ 5 → 0.8000 oraz mądrość spełniająca miłosierdzie i pokój M/(α x P ) → 0.8020,
wskazują na siebie i ujawniają relacje dotyczące "ziarna dobra":

♥/ W

P/ 5

M/(α x P)
12

♥/ W

wzajemnie

Słowa związane ze złem
W dostępnej człowiekowi przestrzeni duchowej, człowiek buduje dobro, ale też narażony
jest na wpływ złych stanów ducha i uczuć, które dopuszczone zostały do działania przez
wskazania ludzkiej wolnej woli działającej pod wpływem pożądania i niewiedzy. Zło 666
(Apokalipsa św. Jana 13:18) potencjalnie zawsze istnieje i może być dopuszczone do
działania, a wówczas w mocy swojego działania powinno wskazywać na liczbę 144000. Z
czym więc jest związany ten stan ludzkiego ducha, w którym zło ujawnia się w działaniu?
Postarajmy się najpierw znaleźć liczbę, a następnie przypisać do niej stan ducha. Szukamy
więc niewiadomej x z równania: x^666=144000. Rozwiązaniem tego równania jest wartość
x=1.0179941658. Liczba ta zbliżona jest do liczby związanej ze Słowem Bożym 1, które jest
prawdą. Otrzymana wartość x nie reprezentuje jednak prawdy. W pierwszym przybliżeniu
wynosi 1 i mogłaby uchodzić za prawdę. Również w drugim przybliżeniu 1.0 jeszcze bardziej
przypomina prawdę. Jednak te dwa przybliżenia jedynie "udają prawdę", bo trzecie
przybliżenie 1.02 ukazuje, że x prawdą nie jest. Stan ducha związany z liczbą x nazywam
kłamstwem. Słowo to oznaczał będę literą k.



k [1.0179941658, kłamstwo]


Słowo grzech jest cząstką, z której powstaje zło 666. Wartość liczbowa słowa grzech
wynosi więc
= 25.8069758011. Słowo to oznaczał będę literą g.
2

Słowo grzech - g → 25.8 i działanie człowieka - 5 → 25.0 mają w przestrzeni działania
zbliżone do siebie obszary działania - sąsiadują z sobą.

g [25.8069758011, grzech]


Spróbujmy znaleźć liczbę wynikającą z wpływu kłamstwa i grzechu na działanie ludzkiej
woli, co przedstawia następujące wyrażenie:

Otrzymaną liczbę 10.0347630762 łączę ze słowem pokusa i oznaczam przez p .

p [10.0347630762, pokusa, nakłanianie do omijania przykazań Bożych]


Działającym na wolę zalążkiem grzechu i kłamstwa jest stan w ludzkiej podświadomości,
który nazywam demonem. Demon jest więc cząstką - pierwiastkiem pokusy czyli

[3.1677694165, demon]


Gdy demon

znajduje wzmocnienie swojej natury w ciele człowieka

to rodzi

wówczas
x
→ siedem demonów, które działają na wolę, zmysły i wyobraźnie. Św.
Marek (16:9) oraz św. Łukasz (8:2) piszą, że Jezus wyrzucił siedem złych duchów z Marii
Magdaleny. Siedem demonów nie posiada części wspólnej w przestrzeni działania z
Siedmioma Duchami Boga. Słowa te sąsiadują z sobą. Wartość liczbowa słowa siedem
demonów wynosi: 2.2360679775 x 3.1677694165 = 7.0833477524. Słowo siedem
demonów będę oznaczał literą d.

d [7.0833477524, siedem demonów]
13



Gdy pokusa wzbudza w człowieku pragnienie by ją zaspokoić to stan taki nazywam
duchem zła. Pokusa wówczas wypełnia człowieka, co można zapisać jako p/ 5, a to
wskazuje na działanie 10.0347630762 / 5 = 2.0069526154. Liczba 2.0069526154 jest
zbliżona do liczby dwa, która wskazuje na Ducha Świętego. Podobnie tak jak kłamstwo tak i
duch zła, w pierwszym i drugim przybliżeniu "udaje", że nie jest groźny, jednak trzecie
przybliżenie 2.01 wskazuje, że świętością nie jest. W Ewangelii wg św. Łukasza (11:15),
znajdujemy opis sytuacji, w której faryzeusze i uczeni w Piśmie oskarżają Jezusa, że "mocą
Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy". Liczbę tę wiążę ze słowem duch zła i
oznaczam przez β (beta) od pisanego po grecku słowa Βεελζεβούλ - Belzebub.

β [2.0069526154, duch zła]


Cząstką - pierwiastkiem ducha zła jest duch kłamstwa. Wartość liczbowa słowa duch
kłamstwa wynosi więc
= 1.4166695505 i jest zbliżona do liczby łączonej z
Duchem Prawdy
→ 1.4142. Duch prawdy i duch kłamstwa posiadają część wspólną w
przestrzeni działania. Jak wiemy z naszych doświadczeń życiowych prawda i kłamstwo
mieszają się i ścierają w naszej świadomości. Słowo duch kłamstwa oznaczam grecką literą
ψ (psi) od greckiego słowa Ψέµα - kłamstwo..

ψ [1.4166695505, duch kłamstwa]


Odszukajmy teraz słowo, które przyczynia się do istnienia zbioru zła 666 i oznacza potęgę
jego źródła, którą nazywam szatanem. Wartość liczbowa słowa szatan jest więc
logarytmem naturalnym liczby 666 i wynosi ln666 = 6.5012896705. Słowo szatan wskazuje
na liczbę 6.50. Obszar działania szatana posiada część wspólną w przestrzeni działania z
obszarami wyznaczonym przez:
1. przenikanie i rozwój miłości, wiary i nadziei (modlitwa i łaska):
2. połączenie wiary i sprawiedliwości: W +

δ→

♥x W x N →

6.50

6.50

3. połączenie miłosierdzia Bożego i pokoju: α + P → 6.50
4. przenikanie woli Bożej przez mądrość wypełniającą działanie Ducha Prawdy,
2
(mądrość jest nośnikiem woli Bożej): (ϕ x M)/ (
) → 6.50
5. połączenie miłosierdzia Bożego z ludzkimi chęciami działania: α + 4 → 6.50
6. połączenie człowieka z Siedmioma Duchami Boga spełniającymi sprawiedliwość:
5 + 7/ δ → 6.50
7. połączenie Słowa Bożego z Wiarą-Nadzieją-Miłością i człowiekiem, który spełnia
Ducha Świętego: 1+ 3 + 5/ 2 → 6.50
8. połączenie działania Ducha Świętego z człowiekiem, który Go spełnia czyli z
2
człowiekiem świętym: 2 + 5/ 2 → 6.50
9. połączenie Wiary-Nadziei-Miłości z Siedmioma Duchami Boga wpisującymi się w
Ducha Świętego: 3 + 7/ 2 → 6.50
10. Jezus Chrystus powiedział : "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (św. Jan 14:6).
Gdy przyjmujemy te słowa i potwierdzamy je uczynkami dobra na chwałę Bożą to
łączymy Wiarę-Nadzieję-Miłość z potęgą źródła Królestwa Bożego ln33.3, a więc z
Odkupieniem

(czyli: uczynkami i Krzyżem Chrystusa - drogą, Ewangelią - prawdą i

Jego Zmartwychwstaniem - życiem). Działanie to można zapisać jako: 3 +
→ 6.51 .
Szatan posiada więc dostęp do wyżej wymienionych obszarów działania wartości i
zakłóca je. Szatan zaburza połączenia, nie może jednak zniszczyć zabiegających o
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połączenie wartości, gdyż wskazują one na liczby, które leżą poza zasięgiem jego
działania. Szatan nie może także zakłócić woli Bożej niesionej przez działanie Ducha
2
Świętego czyli ϕ x 2 → 6.4721 gdyż jego obszar działania (6.4905, 6.5121) nie ma
części wspólnej z obszarem, w którym wola Boża przenika działanie Ducha Świętego
(6.4614, 6,4829). Szatan zakłóca wyżej wymienione obszary działania wartości ale i te
obszary zakłócają jego działanie. Szczególnie niebezpiecznymi dla szatana są: modlitwa
i łaska Boża, które "ściskają i zakrywają" jego obszar działania z dwóch stron (por.
zestawienie na str. 25). Szatan nie ma dostępu do modlitwy i do łaski, gdy wartości te
niesione są przez Siedem Duchów Boga: Md x 7→ 45.5 ← Ł x 7.
Słowo szatan oznaczam grecką literą

σ (sigma) od greckiego słowa σατανάς - szatan.

Życie w mocy szatana jest złem: e^σ→ 666 .

σ [6.5012896705, szatan]


Kroplą - cząstką mocy źródła zła jest nienawiść
. Wartość liczbowa słowa nienawiść
wynosi więc
= 2.5497626694. Słowo nienawiść będę oznaczał literą n.

n [2.5497626694, nienawiść]


Gdy człowiek odwraca się od dobra i wybiera zło to wówczas szatan σ napełnia człowieka
5 i rodzi w nim σ/ 5 → pychę. W Księdze Przysłów czytamy (16:18): "Przed porażką –
wyniosłość, duch pyszny poprzedza upadek" . Katolicy zaliczają pychę do grzechów
głównych ponieważ powoduje inne grzechy i inne wady (Katechizm Kościoła Katolickiego
1866). W wersecie 2094 Katechizmu czytamy zaś: "(...) Nienawiść do Boga rodzi się z
pychy". Wartość liczbowa słowa pycha wynosi: 6.5012896705 / 5 = 1.3002579341.
Słowo pycha będę oznaczał grecką literą Υ (ipsilon) od pojęcia - Yβρις (hybris) - w
kulturze starożytnej Grecji oznaczającego pychę.

Υ [1.3002579341, pycha]


Gdy szatan σ przenosi ducha zła β to wówczas powstaje β x σ → niemoralność.
Wartość liczbowa słowa niemoralność lub zgorszenie wynosi:
2.0069526154 x 6.5012896705 = 13.0477803077. Słowo to oznaczam przez nm .

nm [13.0477803077, niemoralność, zgorszenie]


Gdy kłamstwo

k

i wola w mocy szatana

ϕ ^σ

wypełniają człowieka 5 to rodzi się

wówczas niesprawiedliwość ( k x ϕ ^σ)/ 5 → niesprawiedliwość. Wartość liczbowa
słowa niesprawiedliwość wynosi: (2.0069526154 x 1.6180339887^6.5012896705)/ 5 =
4.6501233319. Słowo to oznaczam przez ns.

ns [4.6501233319, niesprawiedliwość]


Połączenie: kłamstwa, szatana i grzechu generuje królestwo zła na Ziemi

k+σ +g→

33.3262596375

Wyrażenie: królestwo zła na Ziemi będę oznaczał przez kz.

kz [33.3262596375, królestwo zła na Ziemi, dominacja zła]
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Słowo wspólne - związane z dobrem i ze złem


Słowem wspólnym związanym zarówno z dobrem jak i ze złem jest słowo oznaczające:
zamysł, pragnienie słowa. Słowo to związane jest ze stałą matematyczną w zbiorze liczb
zespolonych, którą nazywa się jednostką urojoną i oznacza przez i. Stała ta spełnia
2
równanie i = -1.

i[

, zamysł, pragnienie słowa]

Uwagi i przykłady:


Przyjęta na str. 5 zasada, że szerokość obszaru działania wartości duchowej w przestrzeni
działania jest równa ok. 1/3% wartości liczbowej wynika z wyrażenia na promień działania
wartości duchowej, który stanowi wartość duchowa wypełniająca Ducha Świętego,
napełniająca miłosierdzie Boże, spełniająca Trójcę Świętą i wpisująca się w wytrwałość działająca wytrwale: wartość/(2 x α x 3 x 40) → liczba x 0.001665. Szerokość obszaru
działania wartości duchowej wynosi więc: 2 x 0.001665 x liczba = 0.00333 x liczba czyli
stanowi ok.1/3% wartości liczbowej. Granice obszaru działania wartości duchowej określane
są w sposób ukazany w ramkach:
liczba - liczba x 0.001665 liczba + liczba x 0.001665



Zauważmy, że 1 [1, Słowo Boże] mające obszar działania
części wspólnej ze słowem

k

2.

1.0017

nie posiada

[1.0179941658, kłamstwo] mającym obszar działania

1.0163 1.0197 . W połączeniu z człowiekiem

1. 1 +
oraz

0.9983

5 → 6, posiada obszar działania

5 powstają zdania:
5.9900

6.0100

k + 5 → 6.0179941658, posiada obszar działania

6.0080

6.0280 .

Powstałe zdania mają część wspólną 6.0080 6.0100 w przestrzeni działania. Gdy
prawda i kłamstwo łączą się z człowiekiem to spotykają się w nim i ścierają z sobą.
Podobnie Duch Święty i duch zła ścierają się dopiero z sobą w człowieku. Na szerszym
polu walczą Duch Prawdy i duch kłamstwa, gdyż zarówno w przestrzeni działania poza
człowiekiem jak i w połączeniu z nim mają części wspólne w przestrzeni działania.
Niszczenie duchowych cech człowieka potrzebnych w budowie dobra 8 7.9867 8.0133 i

M
zdarzeń n x π
mądrości

8.0166 8.0434
7.9970

dokonuje nienawiść, którą zło rozwija w przestrzeni

8.0237 . Zło sieje nienawiść i przeszkadza w budowie dobra (por.

"Przypowieść o chwaście" św. Mateusz 13:24-30 i wyjaśnienie 13:36-43).


Wyrażenie 5/ 3 należy odczytać jako: Jezus Chrystus wypełnia Wiarę-Nadzieję-Miłość.



ϕ

wyraża pole działania woli Bożej, które wynika z połączenia słowa Bożego z Bożą wolą
jak również wpisania w Ducha Świętego połączenia Wiary-Nadziei-Miłości z Bożym Ciałem.
2
2
Algebraicznie przedstawiają to równości: ϕ = 1 + ϕ , ϕ = (3+
)/ 2



α Ω wyraża dobroć - działające dobro.



7/ 2 oznacza: Siedem Duchów Boga spełnia Ducha Świętego. Zauważmy, że relacja ta
3.4997 3.5114 .
wskazuje na Odkupienie: 7/ 2 3.4941 3.5059 →

2

2
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1 + (5/δ) należy odczytać jako: Słowo Boże łączy się z Synem Człowieczym
wypełniającym sprawiedliwość Bożą.



Algebraicznie, pierwiastek kwadratowy z liczby L podniesiony do kwadratu jest równy liczbie
2
2
) = 5. W języku matematyczno-symbolicznym jednak, wyrażenie (
) nie jest
L np. (
równoważne wyrażeniu 5. Oba wyrażenia wskazują na siebie, a ich forma zapisu akcentuje
przestrzenne działanie geometryczne. 5 jest w mocy Słowa Bożego 1, zaś
jest w mocy
Ducha Świętego 2 i świadczy o polu działania wartości. W interpretacji geometrycznej 5
jest przekątną prostokąta o bokach 1 oraz 2 i
reprezentuje odcinek o długości 5, zaś
podniesione do kwadratu reprezentuje pole o wartości liczbowej 5.



Wyrażenie 3/słowo nie występuje, gdyż Trójca Święta nie może być wpisana do
jakiejkolwiek indywidualnej wartości duchowej. Wyrażenie odwrotne słowo/ 3 występuje
np.: 2/ 3 lub 5/ 3.



Zauważmy, że w opisywanym języku matematyczno-symbolicznym nie ma operatora
odejmowania. Działanie Boże ujawnia, nasyca, przenosi, łączy, rozwija, wypełnia, potęguje.
W Bogu wszystko żyje co jest przez Niego powołane, co przyjmuje i używa Jego łaskę i
miłosierdzie.



Ponieważ zdefiniowany powyżej język matematyczno-symboliczny zawiera ograniczoną
liczbę słów to odsłaniane treści będą przedstawiane jako proste przesłania.



Wszystkie obliczenia wykonałem podstawiając do przedstawionych w pracy wzorów stałe
matematyczne z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku.

Jaką mogę mieć pewność, że konstrukcja języka matematyczno-symbolicznego, którą powyżej
zdefiniowałem rzeczywiście pozwala na opisywanie relacji występujących w przestrzeni ducha.
Potrzebne są działania sprawdzające, których wynik wskazuje np. na liczby objawione w Piśmie
Świętym. Obliczmy zatem jaki jest wynik działania, w którym biorą udział wszystkie liczby
związane z wyżej wymienionymi słowami podstawowymi. Działanie to jest następujące:

Znak INT (integer) oznacza, że obliczamy naturalną część liczby będącej wynikiem działań
matematycznych ujętych w duże nawiasy. Liczba 144 000, jak wiemy z Apokalipsy św. Jana
(7:4) jest liczbą opieczętowanych - powołanych sług Boga "ze wszystkich pokoleń synów
Izraela". Jest to liczba naturalna. Uważam, że struktura przyjętego wyrażenia matematycznego
jest logiczna, gdyż wartości związane przez słowa z liczbami występującymi w liczniku wpisują
2
się w działanie Ducha Prawdy (
) wskazującego na Ducha Świętego 2, napełniają Syna
2
Bożego (
) wskazującego na Syna Człowieczego 5 i wypełniają życie wieczne , a to
2
spełnia działanie Ojca (
) wskazującego na Trójcę Świętą 3. Otrzymany wynik świadczy o
poprawność w doborze liczb - powołaniu liczb w języku matematyczno-symbolicznym.
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Kolejnym przykładem potwierdzającym poprawność przyjętych zasad języka matematycznosymbolicznego jest związek z liczbą 666. Św. Jan w Apokalipsie (13:18) zapisał słowa: "Tu jest
[potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A
liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć". Liczba 666 związana jest więc z mocami zła i z
człowiekiem. Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że Jezus określał siebie w dwoisty sposób
jako: Syn Boży oraz Syn Człowieczy. W języku matematyczno-symbolicznym Syn Boży
2
) , a Syn Człowieczy przez liczbę 5. Jezus pouczał, że "Jeśli
reprezentowany jest przez (
ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo:
Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza" (św. Jan 7:37-39). "(...) Ja jestem
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i
wierzy we Mnie, nie umrze na wieki" (św. Jan 11:25,26). Jezus działa w mocy potęgi źródła
życia wiecznego wypełniającego dobro. W języku matematyczno symbolicznym potęgę źródła
życia wiecznego reprezentuje ln . Wyrażenie zaś, że potęga źródła życia wiecznego wypełnia
dobro odpowiada relacji ln /αΩ. Można to wyrażenie próbować łączyć z rajskim drzewem
życia. Zdanie: Syn Boży przenika Syna Człowieczego - Jezusa, działającego w mocy potęgi
źródła życia wiecznego wypełniającego dobro, można zapisać w języku matematycznosymbolicznym jako wyrażenie matematyczne:

Wyrażenie to jest równoważne stwierdzeniu, że ofiarowanie Ciała Bożego (Eucharystii),
przenika, nasyca i rozwija Syna Człowieczego działającego w mocy potęgi źródła życia
wiecznego wypełniającego dobro. Wyrażenie to wskazuje na działanie Ducha Świętego, który
przenika Syna Człowieczego.

Chrystus jest Królem Pokoju. Jak to wcześniej zaznaczyłem opisując słowa złożone: wyrażenie
5^( ln /α Ω) oznacza pokój - P. Korelowana z nim liczba wynosi 4.000144415 w przybliżeniu
4.00.
Proroctwo proroka Izajasza (53:5) spełniło się bo Jezus Chrystus ofiarował siebie - "był przebity
za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w
Jego ranach jest nasze zdrowie". Jezus przez ofiarowanie swojego Ciała w Pokoju Ducha Pokoju, który nam objawił, wziął na siebie "nasze grzechy", "nasze winy" i ukazał Królestwo
Boże. Powyższe myśli równoważne są zapisowi:

Wynik powyższego działania wskazuje na liczbę 33.3 reprezentującą Królestwo Boże.
Chciałbym zaznaczyć, że zło związane z liczbą 666 oraz inne wynikające ze zła stany ducha,
uczuć i emocji nie mogą przenikać lub wpisywać się do wartości związanych z dobrem, z
wyjątkiem człowieka, jego woli oraz przestrzeni ducha, w której zakłócają działanie dobra.
Potęga źródła zła - szatan może działać na ludzkie życie i zamieniać je w zło: e^σ→ 666 .
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Przedstawię jeszcze jedną relację matematyczną, która w języku matematyczno-symbolicznym
opisuje wypełnianie Arki Przymierza darowanym człowiekowi przez Boga dobrem
reprezentowanym według mnie przez liczbę 153. Liczba ta zawiera w swojej budowie cyfry 1, 5
i 3. Jak wiemy z definicji budowy "ziarna dobra" jedynka to jedna wola działająca w przestrzeni
"ziarna", piątkę reprezentuje 5 Chęci: Bycia, Działania, Pomocy, Poznania i Wzajemności, a
trójkę - 3 podstawowe cechy budujące dobro Mądrość, Miłość i Pokój, a także dar WiaryNadziei-Miłości i trzy oblicza Bożego Serca kształtujące ludzkie dobro. Suma 1+5+3 = 9, a 9 to
liczba wierzchołków w "ziarnie", które są szczytami ludzkiego dobra. Liczba 153 pojawia się w
części końcowej Ewangelii wg św. Jana (21:1-11), w opisie spotkania zmartwychwstałego
Jezusa z uczniami nad Morzem Tyberiadzkim. Św. Jan przedstawia: "A ukazał się w ten
sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej,
synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę
łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy
nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli,
że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy macie co na posiłek?» Odpowiedzieli Mu:
«Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i
z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego
Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie
wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią,
ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci. A
kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł
do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili». Poszedł Szymon Piotr i
wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak
wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała". Dlaczego liczba 153 ryb została uznana za na tyle ważną
by wspomnieć o niej w Ewangelii - nauce o Królestwie Bożym? Z przytoczonego tekstu wynika,
że ludzie sami nie mogli zdobyć dobra, o które zabiegali - "nic nie złowili". Dopiero pomoc
Jezusa i ufność uczniów do Jego polecenia zaowocowała obfitym połowem. Jaki jest więc
związek z Arką Przymierza, którą ludzie wykonali według Bożego polecenia: "I uczynią arkę z
drzewa akacjowego; jej długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia; jej wysokość półtora łokcia i
jej szerokość półtora łokcia" (Księga Wyjścia 25:10)? Fizyczne proporcje Arki to 2.5 x 1.5 x 1.5.
W celu uchwycenia proporcji duchowych Arki Przymierza dokonuję transformacji proporcji
fizycznych na duchowe przy pomocy języka matematyczno-symbolicznego. Przedstawia to
rysunek:
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Arka Przymierza jest przestrzenią duchową należącą do Ducha Świętego 2. Przestrzeń tą
2
napełnia Ojciec swoim działaniem (
) . Podstawę Arki w proporcjach duchowych wyznacza
miłosierdzie Boże α i 7 Duchów Boga, które spełniają Jego sprawiedliwość δ. Gdy człowiek w
przestrzeni swojego ducha blokuje lub ogranicza działanie 7 Duchów Boga pojawia się
niesprawiedliwość. Gdy blokuje miłosierdzie pojawia się nienawiść. Liczba korelowana z
objętością Arki w proporcjach duchowych wynosi VARKI = 5.6285. Obliczamy ją ze wzoru:

Gdy w tak określoną duchową objętość Arki wpiszemy dobro darowane człowiekowi przez Boga
reprezentowane przez liczbę 153 to wówczas pojawi się następująca relacja:

Relacja ta wskazuje na treść: Słowo Boże - 1 przenika Ducha Świętego - 2, który nasyca życie e (i) człowieka - 5 . Ponieważ 2 x 5 = 10, to relację tę można też interpretować jako ex10 czyli
życie przenika i ujawnia przykazania Boże. Jak wiemy 2 tablice, na których Bóg napisał
przykazania (10 słów Bożych przypuszczalnie po 5 na każdej tablicy), Mojżesz umieścił w Arce
Przymierza "i tam pozostały, jak mi Pan rozkazał" (Księga Powtórzonego Prawa 10:1-5).
Wierzch Arki zakrywała przebłagalnia, na której umieszczone były dwa cheruby zwrócone jeden
ku drugiemu, mające rozpostarte skrzydła ku górze, a twarze zwrócone ku przebłagalni (Księga
Wyjścia 25:17:21).
Duchowe dary Boże dla człowieka, wpisują się w Niebie w Słowo Boże, Ducha Świętego, życie i
wypełniają Syna Bożego. Mając na uwadze powyższą zależność można ich objętość Vd w
przestrzeni ducha korelować z liczbą wyznaczoną z zależności:

Vd = 153/(1 x 2 x e x ( )2 )
Obliczona z powyższego wzoru wartość liczbowa korelowana z objętością darów Vd wynosi
5.6286. Objętość ta zawiera "wielkie ryby w liczbie stu pięćdziesięciu trzech". Dary te
"pływają" w wodach nadprzyrodzonej przestrzeni Ducha, a my stoimy na brzegu tych wód. Nie
potrafimy chodzić po wodzie, a tym bardziej po tej nadprzyrodzonej, nie mamy nawet takich
zdolności, nie dysponujemy odpowiednią łodzią i siecią. Wpatrując się w przestrzeń ducha
zauważamy, że "pływa" po tych wodach statek - ARKA, którego kapitanem jest Jezus, a
sternikiem Matka Boża. Załogę stanowi miłosierdzie, Duch Prawdy i Siedem Duchów Boga.
Bosmanem jest sprawiedliwość. Statek kieruje się w naszą stronę. Jest już niedaleko.
Tworzone przez niego fale zaczęły odbijać się od brzegu. Ogarnął nas kojący pokój. W szumie
fal każdy z nas usłyszał głos sumienia: potrzebuję ryb na posiłek, sam nic nie mogę złapać.
Serce dodało "Jezu ufam Tobie", a rozum powtórzył "Jezu ufam Tobie". Zawołaliśmy potrzebujemy ryb, sami nic nie możemy złapać, "Jezu ufam Tobie", pomóż. Jezus wydał
polecenie załodze - "Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi". Sieć Ducha Świętego została
zrzucona w głębię po prawej stronie. A kiedy Arka dobiła do brzegu i miłosierdzie, duch Prawdy
oraz Siedem Duchów Boga ciągnąc "sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu
trzech" zeszli na ląd i zbliżyli się do nas, by nam przekazać połów, zauważyliśmy, że "pomimo
tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała". Duch Prawdy widząc nasze zdziwienie zaczął
opowiadać jak jest na niewidocznym dla nas, schowanym za horyzontem brzegu, nad którym
unosi się Niebo. Posileni rybami zapragnęliśmy tam się znaleźć. Duch Prawdy wytłumaczył, że
statek przypłynął do nas napędzany promieniami Bożej światłości Wiary-Nadziei-Miłości 3
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2

powstałej w wyniku działania Ojca (
) , który jest w Niebie i może tylko pływać po
nadprzyrodzonych wodach Ducha. By mógł unieść się do Nieba potrzebna jest praca dwóch
cherubów, które mocą swych skrzydeł mogą tam nas ponieść. Źródłem energii dla cherubów są
nasze dobre uczynki. Ważne są więc nasze 4 chęci działania. Zaznaczył również, że ciężar
naszego ciała, nasza fizyczna masa jest przeszkodą by cheruby wzniosły Arkę. Musimy więc
zastąpić nasze materialne ciało, ciałem lżejszym. W transformacji pomogą nam: 1 - Słowo
Boże, 9 szczytów dobra, w których znajdziemy potrzebne instrukcje, jak również 12 składników
budowy - 12 nowych kości, które będą stanowiły szkielet naszego nowego ciała. Musimy
również posilać się Bożym Ciałem (
)2 by nasze nowe ciało żyło i było lekkie. Do pomocy
. W łączności z wolą Bożą będzie nam pomagało 7 Duchów Boga.
mamy Ducha Prawdy
Duch Prawdy i Siedem Duchów Boga są dla nas dostrzegalne przez serce i rozum. Będą one
pomagały nam zrozumieć Słowo Boże oraz będą kierowały nasze działanie w stronę budowy
dobra. Duchy te wypływają z wnętrza Ducha Świętego. Otrzymujemy więc dar przetworzony ze
153 → ( 1 x 9 x ((
)2 +12), który wykorzystamy w budowie naszego ducha w dostępnej nam
przestrzeni, gdyż w nowej przetworzonej postaci będzie on w sposób skuteczny pomagał nam
na końcu naszej ziemskiej wędrówki wejść w przestrzeń nadprzyrodzoną. Przestrzeń
nadprzyrodzona nie oddziałuje fizycznie z przestrzenią materialną, w której istnieje materialne
ciało człowieka. Jednak przekaz informacji między przestrzenią materialną i nadprzyrodzoną
jest możliwy dzięki Arce, która oddziałuje z duchem związanym z materią. Objętość tego
duchowego przetworzonego przez Arkę daru jest identyczna do daru "wyłowionego" Vd i
wynosi:

Vd = (1 x 9 x (( )2 + 12))/(( )2 x e x 5 )
Weźmy jeszcze pod uwagę następujące wyrażenie, które opisuje objętość ducha przebłagania:

Vp = (αΩ2/π ) + (Vz x 22)

(wzór I)

Vz jest jednostkową objętością "ziarna dobra" obliczaną ze wzoru (4+7ϕ )/12 (str.150 - "Ziarno
Naszego Dobra"). Uwzględniając tę relację we wzorze I na objętość ducha przebłagania Vp
otrzymuję:

Vp = (αΩ2/π ) + ((4 + ϕ x7)/3)

(wzór II)

Z powyższego wzoru obliczam, że Vp wynosi 5.6282. Uzyskana wg wcześniej przedstawionego
wzoru liczba korelowana z duchową objętością VARKI wynosi zaś 5.6285. Można powiedzieć, że
wartości duchowe wpisane w objętości: Vd = 5.6286, VARKI = 5.6285 i Vp = 5.6282 są w
przybliżeniu równe oraz że duch darów Bożych w nadmiarze wypełnia Arkę, a duch
przebłagania, który wnika do Arki przez przebłagalnię prawie wypełnia Arkę, bo Vd jest
nieznacznie większa od VARKI, a Vp jest nieznacznie mniejsza od VARKI.
Wyrażenie

Vp

2

= (α Ω

/π )

2

+ (Vz x 2 ) składa się z dwóch połączonych części, z dwóch
2

cherubów zwróconych ku sobie. Pierwszy cherub to α Ω /π. Interpretuję go jako działanie
ludzkiego dobra, pole dobra, ludzką dobroć, która wypełnia przestrzeń zdarzeń i jest owocem
2

Ducha zrodzonym w objętości "ziarna"- naczynia Vz. Drugi cherub to: Vz x 2 . Wiąże się on
działaniem Ducha Świętego, którego człowiek przywołuje by przenikał, nasycał i rozwijał dobro.
Vz można wówczas interpretować jako naczynie do którego Bóg wlewa swoje łaski. Połączone
działanie tych dwóch cherubów - ich sprzężenie stanowi przebłaganie i jest odpowiedzią
człowieka na Bożą dobroć.
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Biorąc pod uwagę wzór II na objętość ducha przebłagania widzimy, że postać drugiego cheruba
przedstawiona jest jako: (4 + ϕ x7)/3. Zapis ten interpretuję następująco: ludzkie chęci
działania budujące dobro 4 łączą się z wolą Bożą ϕ , która przenika Siedem Duchów Boga 7.
Sformułowanie - wola Boża przenika Duchy Boże należy rozumieć, że Duchy Boga niosą wolę
Bożą. Ludzkie chęci spełniają wówczas Wiarę-Nadzieję-Miłość - 3. Tę postać przebłagania
używamy gdy budujemy nasze "ziarno dobra". Gdy "ziarno" jest już gotowe na spotkanie z
2
Bogiem, wówczas "ziarno" - naczynie - Vz, przenika działanie Ducha Świętego 2 . Duch Święty
przenosi "ziarno", do Nieba przez przestrzeń nadprzyrodzoną, a razem z "ziarnem" połączone z
2

nim działanie naszego dobra (dobre uczynki) wypełniające przestrzeń zdarzeń αΩ /π. Jak
wiemy materialna Arka Przymierza wykonana z drzewa akacjowego pokrytego złotem zaginęła,
jednak jej część duchowa istnieje nadal i jest niesiona przez Jezusa i Jego Matkę. Duchowa
Arka Przymierza działa dzięki Chrystusowi. Przez tę właśnie Arkę znającą drogę do Nieba, za
pośrednictwem naszych "ziaren dobra", naszych indywidualnych arek łączymy się z Ojcem,
który jest w Niebie.

Graficzną interpretację przeprowadzonych rozważań przedstawia poniższy rysunek.
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Na zakończenie opisu języka matematyczno-symbolicznego przedstawię jeszcze kilka
wynikających z niego prostych relacji.



4 x 5 x 33.3 → 666



π ^(1/δδ) → α Ω



(e/π )^α Ω →



(



α Ω^(1/5) → (



α Ω^

→

-

dobro w mocy Ducha Prawdy wskazuje na Ducha Prawdy.



α Ω^

→

-

dobro w mocy Eucharystii wskazuje na Ojca.



α Ω^ α →



α Ω^3 → 5



α Ω^P → ♥+ π/ϕ



α Ω^δ
δ →



e^(1/5) → (



2 + e^ln



5/α
α → 2 - Syn Człowieczy napełniający miłosierdzie Boże wskazuje na Ducha Świętego.



(



♥ x 2 /ϕ



1 + (e/10) →



(



α Ω  x 2 x π → 2^

-

- przestrzeń w mocy Słowa wypełniającego sprawiedliwość
wskazuje na dobro.

ϕ 2/π

)^δ
δ → 13

-

)^(1/7)

-

/12

→

-

-

dobro w mocy miłosierdzia wskazuje na życie w mocy
Ducha Świętego napełniające pokój Chrystusa.
dobro w mocy Wiary-Nadziei-Miłości wskazuje na działanie
Syna napełniającego składniki budujące dobro.

2

-

2

dobro w mocy pokoju Chrystusa wskazuje na miłość łączącą
się z przestrzenią życia spełniającą działanie woli Bożej.

dobro w mocy sprawiedliwości wskazuje na przestrzeń dobra.

)^(1/

→5

-

dobro w mocy Słowa wypełniającego Jezusa wskazuje
na Ducha Prawdy w mocy Słowa wypełniającego Siedem Duchów Boga.

2

)^P → 5

- życie wypełniające przestrzeń w mocy dobra wskazuje na
działanie woli Bożej napełniającej przestrzeń - Bóg jest dobry.

Ojciec w mocy sprawiedliwości wskazuje na moralność.

e2/P

π

chęci działania, które niesie (posiada) człowiek ujawniający
Królestwo Boże wskazują, że zło istnieje.

)

- życie w mocy Słowa wypełniającego Jezusa wskazuje na
Ducha Prawdy w mocy Słowa wypełniającego Ojca.
- Duch Święty złączony z życiem w mocy potęgi źródła życia wiecznego
wskazuje na Syna Człowieczego.

- Boże Ciało w mocy pokoju Chrystusa wskazuje na Jego działanie.

+ (2/5)

- Miłość przenikająca Ducha Świętego i napełniająca wolę
Bożą wskazuje na Ducha Prawdy złączonego z Duchem Świętym wypełniającym Syna.

/

)^

-

Słowo Boże połączone z życiem spełniającym przykazania Boże
wskazuje na pragnienie dobra.

→

-

→

M

Ofiara Syna wypełniająca Ojca w mocy Ciała Bożego
wskazuje na pragnienie istnienia.
-

Duch przenikający przestrzeń i rozwijający dobro

wskazuje na Ducha Świętego w mocy życia wiecznego - wskazuje na mądrość M .




→ 3

- Życie wieczne w Niebie wskazuje na Trójcę Świętą.

α → 33.3 / (2 x 5)
ϕ ^α

- wola Boża w mocy miłosierdzia wskazuje na Królestwo Boże,
spełniające Ducha Świętego niesionego przez Jezusa Chrystusa.
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Poniżej przedstawiam listę słów języka matematyczno-symbolicznego (M-S) w kolejności
narastającej wartości liczbowej. W ramkach podane są granice obszaru działania:

i[

, zamysł, pragnienie słowa]

1 [1, Słowo Boże, prawda] 0.9983

1.0017

k [1.0179941658, kłamstwo] 1.0163 1.0197
Vz [1.2771864934, "ziarno dobra"- naczynie Boże - arka ludzkiej duszy]

1.2751 1.2793

α Ω [1.2775087839, dobro ] 1.2754 1.2796

Υ [1.3002579341, pycha]
[1.4142135624,

1.2981 1.3024

Duch Prawdy i pragnienie Świętości] 1.4119 1.4166

ψ [1.4166695505, duch kłamstwa]

♥ [1.4642962079, miłość]

1.4143 1.4190

1.4619 1.4667

ϕ [1.6180339887, wola Boża, a także wola człowieka]

1.6153 1.6207

[1.7320508076, Ojciec oraz pragnienie Trójcy Świętej]

W [1.8302720819, wiara]
2 [2, Duch Święty]

1.7292 1.7349

1.8272 1.8333

1.9967 2.0033

β [2.0069526154, duch zła]

2.0036 2.0103

[2.2360679775, Boże Ciało, Ofiara-Eucharystia, pragnienie Syna, ciało] 2.2323

S [2.4142135624, sumienie] 2.4102 2.4182
N [2.4242560254, nadzieja] 2.4202 2.4283
α [2.5029078751, miłosierdzie Boże] 2.4987
n [2.5497626694, nienawiść] 2.5455 2.5540
e [2.7182818285, życie] 2.7138 2.7228

2.5071

3 [3, Trójca Święta, oznacza również Wiarę- Nadzieję- Miłość (W-N-M)]
[3.0054125390, życie wieczne] 3.0004 3.0104

π [3.1415926536, przestrzeń]

2.2398

2.9950 3.0050

3.1364 3.1468

[3.1677694165, demon] 3.1625 3.1730
[3.5055573970, Odkupienie przez Krzyż Chrystusa] 3.4997 3.5114

U [3.6055512755 , ufność]

3.5995 3.6116

4 [4, ludzkie chęci działania oraz uczynki dobra]

3.9933 4.0067

P [4.0001444836, pokój] 3.9935 4.0068
ns [4.6501233319, niesprawiedliwość] 4.6424 4.6579
δ [4.6692016091, sprawiedliwość, podział Boży, nowy stan równowagi]
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4.6614 4.6770

5 [5,

Syn Człowieczy - Jezus jak również Matka Boża lub człowiek] 4.9917 5.0083

[5.7188243152, światło chwały Bożej] 5.7093 5.7283

Md [6.4971527401, modlitwa] 6.4863 6.5080
σ [6.5012896705, szatan] 6.4905 6.5121
Ł [[6.5029078751, łaska Boża] 6.4921 6.5137
7 [7, Siedem Duchów Bożych]

6.9883 7.0117

d [7.0833477524, siedem demonów]

7.0716

7.0951

8 [8, duchowe cechy człowieka potrzebne w budowie dobra]

M [8.0300069860, mądrość] 8.0166
Ε [8.0901699437, wolność] 8.0767
9 [9, szczyty ludzkiego dobra]
10 [10, przykazania Boże]

7.9867 8.0133

8.0434
8.1036

8.9850 9.0150

9.9834 10.0167

p [10.0347630762, pokusa, nakłanianie do omijania przykazań Bożych]
12 [12, fundamentalne wartości, składniki lub wymiary]
13 [13, moralność lub pokorność wobec Stwórcy]

nm [13.0477803077, niemoralność, zgorszenie]

11.980 12.020

12.978

13.026

10.0181 10.0515

13.022

13.070

15 [15, łączniki miłości] 14.975 15.025
21 [21, świadomość] 20.965 21.035

g [25.8069758011, grzech]

25.764 25.850

33.3 [33.3, królestwo Boże na Ziemi, pokonanie mocy zła, zbawienie]

kz [33.3262596375, królestwo zła na Ziemi, dominacja zła]

33.271

33.245 33.355

33.382

40 [40, czas oczekiwania lub wytrwałość] 39.933 40.067
70 [70, pokuta, przebaczenie, pojednanie] 69.883 70.117
153 [153, dobro darów Bożych]
666 [666, zło]

152.75 153.25

664.89 667.11

1000 [1000, radość]

998.34 1001.67

144000 [144000, powołanie lub przyzwolenie do działania]
∞ [∞, wieczność]

143760 144240

Kontakt z autorem przez e-mail: ziarnodobra@aol.com lub ziarnodobra@gmail.com
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