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Abstract 
 
This work presents an analysis of the miraculous image from the sixteenth century of Our Lady 
of Guadalupe with the help of new tools, such as: the key of proportion discovered in the icon of 
the Holy Trinity written by Andrej Rublev and the mathematical-symbolic language M-S. These 
tools allow us to reveal the geometric structure of this image and previously unknown content 
hidden in the image, among others the "Codex of Meekness". 
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Wprowadzenie   
a) Obraz Matki Bożej.  
 
 

W XVI wieku  na wzgórzu Tepeyac, które obecnie znajduje się w 
granicach miasta Meksyk objawiła się Matka Boża ubogiemu 

Aztekowi św. Juanowi Diego Cuauhtlatoatzinowi.
[1,2,3]

 Objawienie 

to jest najstarszym objawieniem maryjnym zatwierdzonym przez 
Kościół Katolicki. Przyczyniło się ono do masowej chrystianizacji 
Ameryki Łacińskiej, która dokonała się zaledwie w ciągu  kilku lat 
po objawieniu. Matka Boża ukazywała się Diego kilkakrotnie. 
Opisywane przez niego objawienia i życzenie Matki Bożej by na 
wzgórzu Tepeyac została zbudowana świątynia  spotkały się z 
niedowierzaniem biskupa Juana de Zumárraga. Biskup  domagał 
się przekonującego dowodu potwierdzającego prawdziwość relacji 
o objawieniu. W ostatnim dniu objawień, 12 grudnia 1531 roku 
Diego zgodnie z  poleceniem Maryi wspiął się na wzgórze 
Tepeyac, zerwał kwitnące tam kwiaty i zaniósł je do biskupa w 
tilmie - fartuchu wykonanym z płótna agawy, który miał założony 
na sobie. Kiedy św. Juan Diego rozwinął przed biskupem tilmę, 
kwiaty wypadły na podłogę, a na tilmie biskup ujrzał wizerunek 
Maryi. Obraz ten zaskoczył wszystkich tam obecnych. 

Przedstawia on Maryję w postawie stojącej. Matka Boża ubrana jest w tunikę przyozdobioną 
wizerunkami kwiatów i spiętą pod szyją broszką oraz przepasana jest czarnym podwójnym 
pasem w talii, który w kulturze Azteckiej był używany przez kobiety jako znak bycia brzemienną. 
Pod splotem pasa na tunice znajduje się kolejny znak łatwo rozpoznany przez Azteków, kwiat z 
czterema płatkami - Nahui Ollin (na rysunku obok 
zaznaczony na niebiesko). Znak ten pokrywa się z łonem 
Maryi i przez swoje położenie informuje, że ten który się 
narodzi będzie świadczył o spotkaniu Boga z człowiekiem. 
Głowę Maryi i Jej ramiona okrywa pofałdowany płaszcz 
ozdobionym gwiazdami. Matka Boża stoi na księżycowym 
łuku i jest otoczona owalną tarczą promieni, co zostało 
odczytane przez Azteków jako wschodzące Słońce. Cała 
ta  kompozycja  wydaje się być unoszona przez anioła. 
Ten właśnie portret Matki Bożej utrwalony czy też 
wyłaniający się z tilmy św. Juana Diego, wiszący do dziś w 
sanktuarium wybudowanym w miejscu objawień, jest 
słynnym, cudownym wizerunkiem Maryi z Nazaretu - Matki 
Jezusa - Matki Bożej z Guadalupe. Technika wykonania 
tego wizerunku nie jest nam znana.  Pewne  prawdy  
religijne  oraz  życzenia  Maryja  wyraziła  słowami,  
przekazując  je  św. Juanowi Diego. Pozostałe treści 
zakodowane są w symbolach. Wiele symboli zawartych w 
kształtach i kolorach tego obrazu bez trudu odczytali 
Aztekowie, gdyż istniały już one w ich kulturze i miały 
jednoznaczną interpretację. Na wizerunku Maryi stanowiły 
one dla nich jednak treść nową i prawdziwą, którą przyjęli, 
bo zauważyli istniejącą moc nowego życia wiążącą się z 
ich losem. Losem ludzi, których otacza troskliwą opieką 
Matka Boża. Symbole te, są opisywane i wyjaśniane w 

książkach dotyczących Guadalupe.
[4,5]

 W poniższym opisie postaram się odsłonić treść 
Maryjnego przesłania, która wcześniej nie była znana, a wynika ze specyficznego języka 
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przekazu użytego w konstrukcji geometrycznej obrazu. Przekaz ten ma oświecić "Azteków" 
naszych czasów, którzy generują ofiary z ludzi, gdyż uprawiają kult dominacji rozumu, 
zapominając o źródle życia, które jest w Bożym Sercu.  Zachowanie tej istotnej dla człowieka 
równowagi między sercem i rozumem, która rodzi owoc Ducha Świętego - opanowanie,  jest 
jednym z wątków omawianego Maryjnego przesłania z XVI w.   
 

Poniżej przedstawiam fotografię obrazu Matki Bożej z Guadalupe wykonaną przez Emeterio 
Guadarrama Guevara i certyfikowaną przez Arcybiskupa Meksyku Norberto Cardenal Rivera 
Carrera, że wizerunek jest zgodny z oryginałem. Fotografię tę używałem do geometrycznych 
porównań i kalkulacji proporcji omawianych w dalszej części pracy. Rozdzielczość fotografii 
1272px x 2008px  (px - piksel - punkt obrazu) umożliwiła pomiary odległości między elementami 
na wizerunku Matki Bożej z dokładnością lepszą niż 1mm. 
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Czytając zapisane w czterech Ewangeliach 

[6]
 słowa Jezusa nie trudno zauważyć, że treść 

Jezusowej nauki zawiera wiele przypowieści i porównań. Przez porównania uwalniamy się od 
wymiaru czasowo-przestrzennego przekazywanej informacji, rozszerzamy horyzont zdarzeń i 
akcentujemy wartości, które mogą dotykać naszych uczuć i emocji w podobnych do omawianej 
sytuacji. Porównania pobudzają do myślenia i aktywnie włączają nas w proces uchwycenia i 
zrozumienia przekazywanej treści, co buduje głębszy świadomy ślad w naszej pamięci. W 
artystycznych dziełach sztuki, na obrazach, rzeźbach czy w architekturze poza porównaniami 
symbolicznymi akcentowane są proporcje geometryczne, które również mają na celu dotknięcie 
ludzkich uczuć i emocji. Omawiany obraz Matki Bożej jest unikalny, bo nieznana jest technika 
jego wykonania. Zastanawiające są również proporcje ukryte w planie geometrycznym tego 
obrazu. Jakie charakterystyczne cechy tego obrazu przyczyniły się do szukania wpisanych w 
niego proporcji?  Są to następujące elementy: 
 

1. Obraz jest portretem Maryi w stanie błogosławionym, Syn jest w jej łonie. Maryję otacza 
świetlista tarcza w kształcie muszli. Światłość niewidzialnego dla nas Ojca oświeca i chroni 
Matkę Bożą. Maryję unosi i prowadzi anioł, który działa w mocy Ducha Świętego. Wymienione 
elementy świadczą o obecności Trójcy Świętej na tym wizerunku Matki Bożej. 
 

2. Świetlista  tarcza  jest  urwana na szczycie obrazu. Cały jej zarys nie zmieścił się na tilmie 
św. Juana Diego. Postać anioła jest widoczna tylko w połowie. Wydaje się, że te dwa ucięcia 
akcentują wysokość obrazu. Urwanie szczytu świetlistej tarczy można interpretować jako ludzką 
niemożność zobaczenia oblicza Ojca, zaś niewidoczne nogi anioła świadczą o Duchu 
przenikającym przestrzeń, w której nie potrzebuje On podparcia, gdyż to przestrzeń wspiera się 
na Nim. 
 

3. Wysunięta spod szaty stopa Maryi oraz widoczny pod płaszczem szczyt głowy pozwalają na 
pomiar wzrostu Matki Bożej w odniesieniu do wysokości całego obrazu. 
 

4. Dobrze zaznaczone broszki na szatach Maryi i anioła umożliwiają wyznaczenie odległości 
między nimi. 
 

5. Dolny i górny księżycowy łuk, na którym stoi Maryja zakreślone są tym samym promieniem 
oznaczonym jako R na ilustracji przedstawionej na stronie 18, (porównaj położenie tego okręgu   
na ilustracji umieszczonej na stronie 46). Gdy zakreślimy okręgi zawierające te łuki to środki 

tych okręgów będą przesunięte w linii pionowej o odcinek, o długości równej π R /12 . 
 

6. Zaznaczony  wyraźnie przedziałek włosów Maryi tworzy swoim kształtem pionowy odcinek, 
tak jak gdyby sygnalizował podział lub kierunek. 
 

7. Ułożenie płaszcza Maryi i widoczne jego liczne faldy wydają się być zaczepione do 
niewidocznego geometrycznego szkieletu. 
 

8. Aztekowie uważali, że Matkę Bożą otacza Słońce, ale przedstawione Słońce przypomina w 
swym zarysie elipsę, a nie okrągłą tarczę słoneczną.  

 
b) Klucz proporcji. 
 

Wymienione powyżej cechy obrazu Maryi i analiza znalezionych na nim proporcji 
geometrycznych naprowadziła mnie do  zauważenia ich wyraźnego związku z kluczem 

proporcji
[7]

, który odkryłem na ikonie Trójcy Świętej Andrieja Rublowa 

[8,
 

9,
 

10]
 jak również do 

zrozumienia  matematyczno-symbolicznego języka przekazu 

[11, 12, 13]
 i ujawnienia treści, które 

niesie przesłanie zapisane w wizerunku Matki Bożej. Język ten nazywam językiem M-S. Jakie 
są więc słowa tego języka przekazu, jaka gramatyka, jaki akcent? Akcentem jest klucz 
proporcji.  Klucz  ten  ujawnia  się,  i  to  wielokrotnie,  w  geometrii  obrazu  Matki Bożej. 
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Położenia klucza wskazują na proporcje. Proporcje generują informację liczbową niezależnie od 
przyjętej jednostki miary.  Liczba zaś,  wskazuje  na słowa  (wartości)  i  relacje. Co więcej, 
klucz proporcji łączy wizerunek Matki Bożej z wizją z XV wieku Trójcy Świętej ukazaną na 
ikonie Rublowa. Przedstawiam  to w dalszej części tej pracy. Klucz proporcji opisuję w pracy: 

"Ikona Trójcy Świętej Andrieja Rublowa tablicą ukazującą klucz proporcji budowy świata". 

[7]
 

Poniżej prezentuję trzy ilustracje, które przedstawiają: ikonę Trójcy Świętej, znalezione na niej 
położenie klucza proporcji oraz klucz proporcji i korelowane z nim stałe matematyczne. 

 

 
 
 

Ikona Trójcy Świętej napisana przez św. Andrieja Rublowa  
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Położenie klucza proporcji na ikonie Trójcy Świętej. 
 

W klucz proporcji wpisane są podstawowe stałe matematyczne, co ilustruje następny rysunek.   
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c) Język M-S opisuje w kilku publikacjach
[11,12,13]

, gdzie wymieniam słowa występujące w tym 

języku oraz je uzasadniam (zobacz odnośniki w źródłach na końcu tej pracy). Poniżej w dużym 
skrócie przedstawiam podstawy opis języka M-S. 
 

Konstrukcja języka M-S zakłada istnienie symetrii między opisem rzeczywistości duchowej przy 
pomocy wartości liczbowych i opisem przy pomocy wartości duchowych ukazanych w 
Objawieniu Bożym i zapisanych w Piśmie Świętym. Obserwator opisujący rzeczywistość 
duchową przy pomocy liczb i działań matematycznych powinien wskazywać na to samo źródło 
dobra, które zauważa obserwator czytający Pismo Święte i analizujący historię. Można więc 
powiedzieć, że informacja o strukturze przestrzeni duchowej, zależnościach i oddziaływaniach 
w niej występujących jest dostępna z dwóch różniących się formą przekazu kanałów, które 

wskazują jednak na tą samą treść moralną i podkreślają te same wartości etyczne
[6,14]

, a więc 

są względem siebie informacyjnie symetryczne . 
 

Słowo w języku M-S niesie informację o wartości duchowej, jej rodzaju i przypisanej jej wartości 
liczbowej, co można ująć w sposób strukturalny:  
 

SŁOWO [ wartość liczbowa ,  wartość duchowa ,  rodzaj ] 
 

Wartość liczbowa słowa określa miejsce zaczepienia wartości duchowej w przestrzeni istnienia. 
Słowa oznaczam przez liczby, litery lub inne symbole graficzne. Lista słów jest przedstawiona 
na str. 12 -14. Ze względu na liczący zaledwie kilkadziesiąt słów słownik języka M-S zdania o 
rzeczywistości duchowej formułowane w tym języku są bardzo proste.  
 

Wartość duchowa może być zawsze dobra lub zawsze zła, a także może być wartością 
niestabilną, która posiada potencjał dobra ale może go tracić w skutek działania zła i 
odzyskiwać w wyniku działania dobra. Wartości duchowe związane z dobrem, są wartościami 
budującymi i dlatego będę je oznaczał strzałką do góry ����. Wartości duchowe związane ze złem 
są wartościami destruktywnymi. Będę je oznaczał strzałką do dołu ����.  Wartości  niestabilne 

będę oznaczał przez wskazanie do góry i do dołu ����.  
 

Rzeczywistość duchowa wiąże się z życiem, a więc można mówić o atmosferze, w której życie 
trwa. Wartość liczbową słowa (liczbę) można próbować zinterpretować jako wielkość "ciśnienia 
duchowego". "Temperatura duchowa" (emocja, opis na str. 14 i 15) będzie zaś związana z 
oscylowaniem wartości duchowej w obszarze wokół związanego z nią "ciśnienia". Wartość 
duchowa zaznacza wówczas swój obszar działania. Maksymalna szerokość oscylacji wartości 
duchowej jest równa przypisanej do niej wartości liczbowej skalowanej przez stały czynnik 

wynoszący 0.003369 (uzasadnienie w pracy "Język M-S, interpretacje geometryczne" 
[12]

). 

Granice obszaru działania (oscylacji) wartości duchowej obliczamy ze wzorów ukazanych w 
ramkach: 
 

 
 

gdzie: mnożnik 0.0016845 wynika z symetrycznego podziału 0.003369/2 na granicę 

lewostronną i prawostronną. W języku M-S nie ma operatora odejmowania. Istnieje natomiast 
słowo oznaczające: zamysł lub pragnienie słowa, które związane jest ze stałą matematyczną 

nazywaną jednostką urojoną i będącą metryką osi urojonej w zbiorze liczb zespolonych i = . 

Działanie zamysłu generuje pole zamysłu i 

2
, w którym istnieje "ujemne ciśnienie", gdyż i 

2 
= -1. 

Zamysł może łączyć się z każdym elementem przestrzeni istnienia. 
 

Słowa lub złożone z nich 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.  
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W języku M-S 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. Wartości duchowe zdań lub poszczególne wartości 
duchowe wskazują na siebie gdy ich obszary działania (obszary oscylacji)  posiadają część 
wspólną 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 ϕϕϕϕ  - wola, gdyż przypisana do niego 

wartość liczbowa wynosząca 1.6180, posiada obszar działania charakteryzowany przedziałem 
liczbowym (1.6153, 1.6208), a liczba 1.6157 należy do tego przedziału.  
 
 

 
 

Gdy słowa lub zdania wskazują dokładnie na tę samą wartość liczbową to wówczas występuje 
wzajemne ich splątanie lub określając inaczej występuje ich nierozerwalne powiązanie. Relacje 

splątane będę oznaczał przez strzałkę dwukierunkową  ↔↔↔↔ . 
 

Przykłady splątanych wartości duchowych: 
 

e 

i
 

ππππ
  ↔↔↔↔  i  

2
   -  życie w mocy pragnienia Słowa Bożego przenikającego przestrzeń jest splątane  

                        z zamysłem w mocy Ducha Świętego.  Wyrażenie  to powstało z przekształcenia  

                        wzoru Eulera  e 

i
 

π
+1=0 uważanego przez wielu matematyków za najpiękniejszy  

                        wzór matematyczny. 

e^σσσσ      ↔↔↔↔  666    -  życie w mocy szatana jest splątane ze złem. 
 

e^   ↔↔↔↔  33.3    -  życie w mocy Odkupienia jest splątane z Królestwem Bożym. 
 

( )^ln   ↔↔↔↔  ♥  -  pragnienie Świętości w potędze źródła mocy życia wiecznego jest  

                                                                                                                      splątane z miłością. 

( )^ln   ↔↔↔↔ W  - pragnienie Trójcy Świętej w potędze źródła mocy życia wiecznego jest  

                                                                                                                           splątane z wiarą. 

( )^ln   ↔↔↔↔  N   - pragnienie Syna Bożego w potędze źródła mocy życia wiecznego jest  

                                                                                                                      splątane z nadzieją. 

i   

0
 + 1/i   

0
  ↔↔↔↔  2    -  zamysł w mocy Opatrzności Bożej połączony z prawdą spełniającą ten 

                                                                                      zamysł jest splątany z Duchem Świętym. 

i   

2222
 + 1/i  

2222
  ↔↔↔↔      -  zmysł w mocy Słowa wypełniającego Trójcę Świętą połączony z  

                                       prawdą spełniającą ten zamysł jest splątany z Bogiem Ojcem. 

Z + ϕϕϕϕ        ↔↔↔↔         -  zgodność połączona z wolą Bożą jest splątana z Bożym Ciałem. 
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Słowa w zdaniach zapisujemy w kolejności, zaczynając od słów mających mniejszą wartość 
liczbową. Relacje między słowami określają operatory działań. Na wartości liczbowe słów 

operatory działają zgodnie do zasad przyjętych w matematyce 

[15]
, a na wartości duchowe słów 

operatory działają w sposób opisany poniżej.  
 
Lista operatorów języka M-S 

 

+   operator dodawania oznacza łączenie wartości. 
 

x   operator   mnożenia   oznacza:   przenikanie,    przenoszenie,    ujawnianie,    nasycanie,   
rozwój i wzmacnianie wartości oraz sprawuje funkcję spójnika "i". Przenikanie i rozwój 

akcentowane są na przykład w wyrażeniu  αααα ΩΩΩΩ x 2 x π π π π →→→→  2 , które należy odczytać: Duch 

Święty 2 przenikający przestrzeń π  π  π  π  i rozwijający dobro αααα ΩΩΩΩ wskazuje na ducha w mocy życia 

wiecznego 2  (o potęgowaniu na następnej stronie).  
 

Uzasadnienie prawdziwości wskazania w powyższym przykładzie  
 

Wartości liczbowe przypisane do słów z powyżej przytoczonego przykładu są przedstawione na 
stronach 12, 13 i przyjmują odpowiednio w zaokrągleniach do czterech miejsc po przecinku 

następujące  wartości   dla  αααα ΩΩΩΩ 1.2775,  dla  2 2.0000,  dla π π π π 3.1416,  dla  3.0054. Wyniki 

działań na wartościach liczbowych są więc następujące: dla strony lewej  wyrażenia 

otrzymujemy 1.2775 x 2 x 3.1416 = 8.0268, a dla strony prawej 2
3.0054

= 8.0301. Zgodnie do 

wzorów przedstawionych w ramkach na str. 8  obliczamy  obszary  działania dla wartości 
korelowanych z otrzymanymi liczbami:  8.0268 , 8.0301.  Dla liczby 8.0268 obliczamy granicę 

lewostronną 8.0268 + i
2
8.0268 x 0.0016845 = 8.0268 - 0.01352 = 8.0133  oraz granicę 

prawostronną 8.0268 + 8.0268 x 0.0016845 = 8.0404. Obszar działania wyrażenia ααααΩ Ω Ω Ω x 2 x π  π  π  π  jest 

więc reprezentowany przez przedział (8.0133, 8.0404). Podobnie obliczamy granice obszaru 
działania dla liczby 8.0301 związanej z prawą stroną omawianego wyrażenia. Po wykonaniu 

obliczeń dla 2  otrzymujemy (8.0166 , 8.0436). Porównując otrzymane przedziały związane z 

obszarami działania dla αααα Ω Ω Ω Ω x 2 x π  π  π  π  oraz dla 2  zauważamy, że posiadają one część wspólna, 

którą możemy opisać przedziałem (8.0166 , 8.0404), a więc wartości duchowe reprezentowane 

przez  wyrażenie: ααααΩ Ω Ω Ω x  2  x  π  π  π  π  oraz  wyrażenie  2   wskazują  na  siebie.   Prawdziwość  relacji 

αααα ΩΩΩΩ x 2 x π π π π →→→→  2  można też uzasadnić w prostszy sposób. Należy tylko podzielić przez siebie 

otrzymane powyżej liczby odpowiadające lewej i prawej stronie wyrażenia, a więc 8.0268 i 
8.0301 i  porównać czy otrzymana w wyniku dzielenia liczba należy do obszaru działania 

prawdy 1 (str. 12) czyli  należy do przedziału (0.99832 , 1.0017). Wykonajmy dzielenie: 

8.0268/8.0301 = 0.9996 lub dzielenie 8.0301/8.0268 = 1.0004. Otrzymane liczby: 0.9996, 
1.0004  należą  do  przedziału  (0.99832,1.0017),  a  więc  relację przedstawioną  w  wyrażeniu  

αααα ΩΩΩΩ x 2 x π π π π →→→→ 2   uznajemy za prawdziwą. Ogólnie, metoda ta jest prostsza ale w przypadku 

gdy otrzymalibyśmy liczbę, która nie należy do przedziału (0.99832,1.0017) ale jest do tego 
przedziału zbliżona, wówczas metoda nie przesądza o braku relacji w przypadku relacji słabych 
(str.15). Stosujemy wtedy metodę pierwszą.  
 

By przybliżyć koncepcję przenoszenia (przemieszczania,  niesienia)  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  αααα ΩΩΩΩ x 2 x π π π π  możemy powiedzieć, że przestrzeń przenosi Ducha 

Świętego i dobro.  
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Przestrzeń π π π π spełnia działanie woli Bożej ϕϕϕϕ    
2
, a to wskazuje na Ducha 

Świętego 2, który przenikając Wiarę-Nadzieję-Miłość 3 wpisuje się w 

działanie Eucharystii 
2
. 

Słowo  Boże  1  pochodzące od Ojca  łączy się z Bożym Ciałem , 

a to połączenie spełnia Ducha Świętego  2. 

(  )  operator grupujący - wartości zawarte w nawiasach tworzą grupę wartości. 

 

/  lub   operator  dzielenia (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, jak również świadczenie o 
wartości wypełnianej przez wartość wpisywaną oraz oddawanie się wartość wpisywanej 
wartości wypełnianej. Dla wyrażeń, w których występuje ten operator, czytanie treści zapisu 
zdania w języku M-S zwykle rozpoczynamy od słów ukazanych nad kreską ułamkową.  
 

  operator 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 np.  należy znaczeniowo wiązać z pragnieniem dobra,  należy 

odczytać jako pragnienie istnienia.  wskazuje na znaczenie - 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) czyli w języku M-S , ujawnia się w 

wyrażeniu splątanym z wartością ϕϕϕϕ   (złoty podział ϕ� =(1+ )/2 =1.6180),    która reprezentuje 

wolę Bożą: 
 

       

 
 

^   operator potęgowania lub potęga za symbolem słowa oznacza potęgowanie wartości. 

Wartość lub grupa wartości umieszczona za operatorem stanowi potęgę w  zapisanym  

wyrażeniu  np.  wyrażenie   2^2   jest  równoważne  wyrażeniu   2
2
.    Wartość  podstawowa  

lub  grupa wartości może stanowić potęgę - moc innej wartości np.: ϕϕϕϕ    ^αααα    należy odczytać jako 

działanie woli w mocy miłosierdzia. Zapis ϕϕϕϕ    ^αααα     jest równoważny zapisowi ϕϕϕϕ    
αααα
. Podnoszenie  

do  drugiej  potęgi  (do kwadratu)  oznacza  pole wartości,  działanie wartości lub wartość w 

mocy Ducha Świętego. Zapis 
2
 należy odczytać jako Syn Boży lub jako działanie Ciała 

Bożego, ofiarowanie Ciała Bożego, działanie Eucharystii.   
Przykład:   

           

        
 
 
 

ln  operator logarytmu naturalnego  oznacza,  że  wartość na którą działa ten operator  stanowi  

źródło związane z potęgą mocy np. ln e oznacza źródło mocy życia. Źródło to jest splątane ze 

Słowem Bożym 1: 

ln e   1,    gdyż ln e=1. 

 
Wartości związane z dobrem wchodzą w relacje i działają na inne wartości związane z dobrem 

lub wartości niestabilne mogące być dobrymi. Przestrzeń π π π π     i życie e, są wartościami dobrymi, 

które przenoszą inne wartości oraz w które wpisują się inne wartości. Mogą być też one w mocy 



12 

 

innych wartości. Na przestrzeń i życie działają wartości związane z dobrem ale przestrzeń i 
życie to dwie szczególne dobre wartości, na które działa też zło. Zło wchodzi również w relacje 
z wartościami związanymi ze złem i działa na wartości niestabilne mogące być złymi. Do 

wartości niestabilnych zaliczam: zamysł  i,  człowieka 5,  jego wolę ϕϕϕϕ   oraz  chęci  działania 4.  
 
 

Poniżej przedstawiam listę słów języka M-S. W ramkach podane są granice obszaru działania 
wartości duchowej: 
 

i [ , pragnienie Słowa Bożego, zamysł Boży, ����] 
 

i [ , zamysł człowieka, ����] 
  
 

0 [0, przyszłość, to co jeszcze nie zaistniało, ����] 0 0  
 

 

0 [0, Opatrzność Boża, ����] 0 0 
 

 

 

Z [0.6180339887, zgodność człowieka ze Słowem Bożym, ����]  
 

1 [1, Słowo Boże, prawda, ����] 0.99832 1.0017  
 

 

 

k [1.0179941658, kłamstwo, ����] 1.0163 1.0197  
 
 

 [1.2720196495, pragnienie dobra, ����] 1.2699 1.2742  
 
 

Vz [1.2771864934, "ziarno dobra"- naczynie Boże - arka ludzkiej duszy, ����] 
1.2750 1.2793  

 
 

ααααΩΩΩΩ         [1.2775087839, dobro, ����] 1.2754 1.2797  
 
 

    ΥΥΥΥ  [1.3002579341, pycha, ����] 1.2981 1.3024   
 

 
 

 [1.4142135624,  Duch Prawdy oraz pragnienie świętości, ����] 1.4118 1.4166 
 

 

    

ψψψψ        [1.4166695505, duch kłamstwa, ����] 1.4143 1.4191 
 

 
 

♥♥♥♥ [1.4642962079, miłość, ����] 1.4618 1.4668 
 

 
 

ϕϕϕϕ  [1.6180339887, wola Boża, ����] 1.6153 1.6208  
 
 
 

ϕϕϕϕ  [1.6180339887, wola człowieka, ����] 1.6153 1.6208  
 
 
    

ααααΩΩΩΩ     

2 
[1.6320286929, dobroć, ����] 1.6293 1.6348  

 

 
 

 [1.7320508076, Ojciec oraz pragnienie Trójcy Świętej, ����] 1.7291 1.7350  
 
 
 

 [1.7724538509, pragnienie bycia, ����] 1.7695 1.7754  
 

 

 

W [1.8302720819, wiara, ����] 1.8272 1.8334  
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2  [2, Duch Święty, ����] 1.9966 2.0034 
 

 
 
 

ββββ        [2.0069526154, duch zła, ����] 2.0036 2.0103 
 

 
 
 

 [2.2360679775, Boże Ciało, Ofiara-Eucharystia, pragnienie Syna, ����]     

2.2323 2.2398 
 

 
 

 

S [2.4142135624, sumienie, ����] 2.4101 2.4183 
 

 

 

N [2.4242560254, nadzieja, ����] 2.4202 2.4283  
 

αααα  [2.5029078751, miłosierdzie Boże, ����] 2.4987 2.5071  
 

 

n    [2.5497626694, nienawiść, ����] 2.5455 2.5541 
 

 

 

e [2.7182818285, życie, ����] 2.7137 2.7229  
 

3  [3, Trójca Święta, oznacza również Wiarę- Nadzieję- Miłość (W-N-M), ����] 2.9949 3.0051  
 
 
 

 [3.0054125390,  życie wieczne w Niebie, ����] 3.0004 3.0105  
 
 

π π π π     [3.1415926536, przestrzeń, obszar: istnienia, zdarzeń, działania, życia,����]   
 

 [3.1677694165, demon, ����] 3.1624 3.1731 
 

 

 [3.5055573970, Odkupienie przez Krzyż Chrystusa, ����] 3.4997 3.5115  
 

 

U [3.6055512755 , ufność, ����] 3.5995 3.6116  
 

 

4 [4, uczynki dobra, ����] 3.9933 4.0067  
 

 

4 [4, chęci działania, ����] 3.9933 4.0067  
 

P [4.0001444836, pokój Chrystusa, ����] 3.9934 4.0069  
 
 

ns [4.6501233319, niesprawiedliwość, ����] 4.6423 4.6580     
    

δδδδ    [4.669201609, sprawiedliwość, podział Boży, nowy stan równowagi, ����] 4.6613 4.6771 
 

 
 

5 [5,  Syn Człowieczy - Jezus, Matka Boża, człowiek święty, ����] 4.9916 5.0084  
 
 

5 [5,  człowiek, ����] 4.9916 5.0084  
 

 

 [5.7188243152, światło chwały Bożej, ����] 5.7087 5.7279  
 

 [5.8309518948, pragnienie wzajemności, ����] 5.8211 5.8408  
 

Md [6.4971527401, modlitwa, ����] 6.4862 6.5081  
    

σσσσ    [6.5012896705, szatan, ����] 6.4903 6.5122  
 

 

Ł [6.5029078751, łaska Boża, ����] 6.4920 6.5139 
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7 [7, Siedem Duchów Bożych, ����] 6.9882 7.0118 
 

 

d [7.0833477524, siedem demonów, ����] 7.0714 7.0953 
 

 8 [8, duchowe cechy człowieka potrzebne w budowie dobra, ����] 7.9865 8.0135  
 
 

M [8.0300069860, mądrość, ����] 8.0165 8.0436  
 

ΕΕΕΕ [8.0901699437, wolność, ����] 8.0765 8.1038 
 

9 [9, szczyty ludzkiego dobra, węzły wartości ludzkiego dobra, ����] 8.9848 9.0152 
 

 

10  [10, przykazania Boże, ����] 9.9832 10.017 
 

 

p [10.0347630762, pokusa, nakłanianie do omijania przykazań Bożych, ����] 10.018 10.052  
  

12 [12, fundamentalne wartości, składniki lub wymiary, ����] 11.980 12.020  
 

 

13 [13, moralność lub pokorność wobec Stwórcy, ����] 12.978 13.022  
 
 

nm [13.0477803077, niemoralność, zgorszenie, ����] 13.026 13.070  
  

 

15 [15, łączniki miłości, ����] 14.975 15.025 
 

 

21 [21, świadomość oraz jej pełnia - świadomość Świętości ����] 20.965 21.035 
 

 

g [25.8069758011, grzech, ����] 25.764 25.850 
 

 

33.3 [33.3, królestwo Boże na Ziemi, pokonanie mocy zła, zbawienie, ����] 33.244 33.356 
 

 

kz    [33.3262596375, królestwo zła na Ziemi, dominacja zła, ����] 33.270 33.382  
 

34 [34, wzajemność, ����] 33.943 34.057  
 

40 [40, czas oczekiwania lub wytrwałość, ����] 39.933 40.067 
 

 

70 [70, pokuta, przebaczenie, pojednanie, ����] 69.882 70.118 
 

 

153 [153, dobro darów Bożych, ����] 152.74 153.26 
 

 

 

666 [666, zło, ����] 664.88 667.12 
 

 

1000 [1000, radość, ����] 998.32 1,001.7 
 

 

144000 [144 000, powołanie lub przyzwolenie do działania, ����] 143,757 144,243  
 

∞∞∞∞ [ , wieczność, ����]  

 
Przedstawione w ramkach granice obszaru działania wartości duchowej odpowiadają 
maksymalnej amplitudzie oscylacji wartości duchowej. Rzeczywista wartość amplitudy zależy 
od emocji, działającej na wartość duchową. Emocja może kształtować amplitudę oscylacji ale 
jedynie do wartości maksymalnej. Emocję więc, możemy scharakteryzować jako mnożnik 
amplitudy przyjmujący wartości liczbowe z przedziału od 0 do 1. Są wyjątki od tej zasady np. 
granice obszaru działania Słowa Bożego, przestrzeni oraz wieczności są  zawsze wyznaczane 
przez maksymalną amplitudę oscylacji. Każda wartość jest splątana z wiecznością. 
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Jedynie wartości splątane, a więc te, które posiadają tą samą wartość liczbową zawsze 
wskazują  na  siebie  niezależnie  od  "emocji". Pozostałe wartości duchowe wskazują na siebie 
gdy ich obszary działania, a więc amplitudy oscylacji przenikają się lub dotykają. Zjawisko to 
zachodzi  gdy  obszary  oscylacji  posiadają  część  wspólną,  o  czym  pisałem  na  stronie 9. 
W oddziaływaniach tych można wyróżnić relacje słabe, silne i splątane. Do zawiązania relacji 
silnych potrzebne są mniejsze "emocje" od tych, które są wymagane do zawiązania relacji 
słabych. Poniżej ilustruję wymienione powyżej typy relacji między wartościami duchowymi przez 
ukazanie odpowiadającej im relacji między ich wartościami liczbowymi L i amplitudami 
maksymalnymi A. 
 

1. Brak relacji: 

 

Przykład: brak relacji miedzy  

Duchem Świętym 2 (L1=2.0000) 1.9966 2.0034  i  duchem zła  ββββ     (L2 = 2.0070) 2.0036 2.0103  

 
 

2. Relacja słaba: 

   

Przykład: atak ducha kłamstwa ψψψψ        na Ducha Prawdy  

    

ψψψψ        (L2 =1.4167) 
1.4143 1.4191   →→→→   (L1 =1.4142) 

1.4118 1.4166 
 

 
3. Relacja silna: 

   

Przykład: relacja między uczynkami dobra 4, a pokojem Chrystusa P 
 

  4 (L1 = 4.0000) 
3.9933 4.0067   →→→→  P (L2 = 4.0001) 

3.9934 4.0069  

 
4. Relacja splątana: 
 

   

Przykład: L1 = 3.0000 = L2 

     Trójca Święta 3  

2.9949 3.0051     źródło mocy życia w potędze W-N-M ln (e
3
) 2.9949 3.0051  

 

(skrót W-N-M oznacza Wiarę-Nadzieję-Miłość). 
 
W dalszych rozważaniach wartości liczbowe wynikające z proporcji będą zapisywane zwykle w 

formacie  dziesiętnym  z  trzema  cyframi znaczącymi  np. 1.00  1,  1.62  ϕϕϕϕ .  Tą 

uproszczoną notację będę używał by zwiększyć czytelność zapisu. Nie świadczy ona jednak o 
precyzji obliczeń, które wykonywane będą ze znacznie lepszą dokładnością. 
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Wymiary 
 

szerokość obrazu: 
 

S=1272 px, 
 

wysokość obrazu: 
 

W=2008 px,   
 
wzrost Maryi: 
 

WMB=1667px, 
 
odległość między 
broszką anioła 
i broszką Maryi: 
 

OB=1545 px. 

Matematyczno-symboliczny opis wizerunku Matki Bożej z Guadalupe 
 

Część I -  obraz planu realizacji misji Syna Bożego. 
 

Weźmy pod uwagę zależność miedzy wysokością obrazu W i wzrostem WMB Maryi. Relacja ta 

jest następująca: W/ WMB = 2008px/1667px  6     / 5. Wyrażenie to przypomina przybliżoną 

równość 6     /   5  π π π π /ϕ ϕ ϕ ϕ 2. Odnoszę więc liczbę ππππ  do wysokości obrazu, a  ϕϕϕϕ    2   łącze z Matką Bożą.   
 

 
 

Ze względu na załamania brzegów obrazu i ucięcia szczytu światłości oraz wizerunku anioła 
trudno jest precyzyjnie ustalić rzeczywistą wysokość obrazu, która stanowiłaby wielkość 
wyjściową do wielu dalszych kalkulacji matematycznych. Wzrost Matki Bożej możemy ustalić 
natomiast z większą precyzją bo Jej wizerunek jest widoczny w całości. Uważam więc, że 
wzrost Maryi jest wielkością bazową do kalkulacji związanych z geometrycznymi proporcjami 
występującymi na obrazie. Przyjmując to założenie oraz powyżej ukazane zależności, wysokość 
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obrazu do dalszych kalkulacji powinna dla zmierzonego wzrostu Maryi WMB = 1667px  

przyjmować   wartość  w = 2000px  (oznaczam przez małe w),  gdyż  zgodnie  z  zależnością  

w = (π /ϕ 2)  x WMB, iloczyn (π /ϕ 2) x 1667px  2000px.  Wynika z  tego,  że  analizowany obraz 
posiada margines dolny i górny. W sumie więc 8 pikseli (2008px  - 2000px = 8px) to brzegi: dolny 
i  górny  przeznaczone na  zasłonięcie  ramą  obrazu.  Jeśli  więc  przyjęta  wysokość  obrazu 

w = 2000px reprezentuje liczbę  ππππ  to  szerokość  S = 1272px  reprezentuje   liczbę  2,  gdyż 

w/S = 2000px / 1272px  1.57  ππππ    / 2  1.57. Wyrażenie 2xππππ     określające pole tego 

prostokątnego obrazu wskazuje na  treść w języku M-S, którą należy  odczytać jako obszar, w 

którym Duch Święty 2 przenika przestrzeń ππππ.  Obszar ten będę nazywał  obszarem istnienia,   
który  możemy  objąć  naszym  ludzkim  rozumem  i  sercem.  W  obszar ten wpisana jest 

postać Matki Bożej. Z Nią łączone jest ϕϕϕϕ    
2
, co należy odczytać jako pole działania woli Bożej, 

lub Słowo Boże połączone z wolą Bożą 1+ϕ ϕ ϕ ϕ     (gdyż 1+ϕ  ϕ  ϕ  ϕ  = = = = ϕ ϕ ϕ ϕ 2). Składając te informacje w 
całość otrzymujemy następującą treść: Maryja wpisuje w istnienie Słowo Boże z woli Bożej lub 
najkrócej - Matka Boża. Jest to strona tytułowa "Kodeksu Pokory", który niesie w sobie ten 
obraz.  
 

Należy zauważyć, że zapisana w obrazie relacja 2 x π π π π  harmonizuje z hipotezą o "krzyżowaniu" 

(przenikaniu) się z sobą ducha i materii. 

[17]
 W geometrii 2π jest zapisem kąta pełnego 360 

stopni. Na omawianym obrazie kąt ten akcentowany jest przez księżycowy łuk, na którym stoi 
Matka Boża. Gdy zakreślimy okrąg na tym łuku to zaznaczymy kąt pełny i otrzymamy zarys 

tarczy księżyca w pełni. Obwód zakreślonego okręgu jest równy 2ππππR, gdzie R jest promieniem 

okręgu. Na analizowanej fotografii obrazu długość promienia R wynosi 382px. Dokonajmy 
przeskalowania długości przy założeniu, że  382px = 1 w pewnych jednostkach umownych. 
Przyjmujemy więc, że promień tego okręgu wynosi 1 (R=1). Promień R więc w języku 

matematyczno-symbolicznym będzie reprezentował 1 - Słowo Boże. Obwód okręgu zgodnie ze 

wzorem: obwód okręgu = 2π R będzie wówczas równy 2ππππ 1. Pole ππππ 12, które obejmuje ten okrąg 
staje się obszarem działania na skutek zakreślenia i zamknięcia go, a więc wypełnienia go 
Słowem Bożym. Zauważmy, że obszar działania zawiera się i zamyka we wcześniej 

wymienionym obszarze istnienia o polu 2xππππ, który określa inna jednostka, różna od R. 

Oznaczmy ją przez J. Szerokość obszaru istnienia S reprezentuje liczba 2. Szerokość tą 
wyznaczają więc  dwie  połączone  z  sobą  jednostki  J+J, a wysokość tego obszaru 

reprezentuje liczba ππππ. Jednostką zaś w obszarze działania jest promień R zakreślonego okręgu. 

Jednostka  J = S/ 2 = 1272px / 2  =  636px  w obszarze  istnienia    wiąże   się   z   jednostką   R   

w   obszarze   działania    następującą   proporcją  J / R = 636px / 382px  1.665  →→→→   5/  3,  co  

interpretuję w dwojaki sposób: Syn Boży, Syn Człowieczy - Jezus 5 świadczy o Trójcy Świętej 3 
ale też Maryja 5 spełnia Wiarę-Nadzieję-Miłość 3. Jezus i Jego Matka łączą więc obszar 
istnienia z obszarem działania przez oddanie siebie Trójcy Świętej.  Można  stwierdzić,  że  

normalizacja  zdarzeń  i  pokój  między  tymi  obszarami  jest  możliwy  dzięki  wartości  5/ 3. 

Zdarzenia wynikają z działania  woli,  która  jest  reprezentowana  przez  liczbę  ϕϕϕϕ .  Na obrazie 

odpowiada jej odcinek OP = 618px (rys. str.18). Długość odcinka OP w jednostkach R = 1 wynosi 

OP/ R = 618px / 382px  1.618 = ϕ ϕ ϕ ϕ  (złoty podział). Wynika z tego, że wola łączy obszar zdarzeń 

z obszarem działania, bo jej  "zasięg"  jest  większy od  R , (ϕ ϕ ϕ ϕ  > R). Wola jest dynamicznym 

łącznikiem między chęcią bycia, a chęcią działania. 

[16, 17]
 Podstawa trójkąta w kluczu proporcji 

wyznacza podstawę obszaru zdarzeń, bo wpisane są w nią Słowo Boże 1 i Boża wola ϕ ϕ ϕ ϕ , a te 

dwie wartości połączone z sobą generują pole działania woli Bożej ϕϕϕϕ    
2
, które wpływa na 

zdarzenia 1+ϕ  ϕ  ϕ  ϕ  →→→→    ϕϕϕϕ    
2
.  Wysokość  tego trójkąta, jak wiemy, związana jest z liczbą ππππ , a więc w 

kluczu proporcji wpisanym w obraz wysokość ta określa szczyt obszaru zdarzeń. Prostokąty w 
kluczu proporcji reprezentują obszar życia ( ilustruje to następny rysunek).  
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Gdy odległość OB=1545px (rys. str.16) między środkami broszek: Maryi (środek Krzyża) i anioła 

podzielimy   przez   długość  ϕ 2  będącą  podstawą   trójkąta  w   kluczu   proporcji  (odcinek 

TP = TO + OP = 1 + ϕ  = ϕ 2 = 382px + 618px = 1000px) to uzyskamy w wyniku tego działania 

liczbę 1.545; OB/ϕ 2 
= 1545px/1000px = 1.545.  Otrzymana  liczba 1.545 wskazuje na  

wyrażenie  5/(ϕϕϕϕ x2), bo 5 / (2ϕ ) =   5 / (2 x1.618)  1.545. Wyrażenie to możemy odnieść zarówno 
do Jezusa jak i do Maryi. Wskazuje ono, że Jezus i Maryja spełniają  wolę  Bożą,  którą  niesie  

Duch  Święty. Z powyższej zależność OB /ϕ 2  5 /(2ϕ) wyznaczamy OB  5ϕ  / 2 →→→→ (ϕϕϕϕ  x 5)/ 2. 

Odległość OB reprezentuje więc drogę Jezusa. Jezus na tej drodze, przeniknięty jest wolą 
Bożą, świadczy o Duchu Świętym, ujawnia Go swoją Osobą. O drodze tej będzie w dalszej 
części tej pracy, na odkrywanych kartach zapisanego w obrazie "Kodeksu Pokory".  
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Zwróćmy również uwagę na proporcję  WMB / OB = 1667px / 1545px  1.079, która wskazuje na 

wyrażenie (ϕϕϕϕ  x 2)/ 3, gdyż 2ϕ�  / 3  1.079. Na podstawie tej relacji i wcześniejszych można 
wnioskować, że Maryja wpisując się w drogę Syna sprawia, że Duch Święty, którego Syn 
ujawnia przeniknięty wolą Bożą, spełnia Trójcę Świętą. Odczytana treść harmonizuje ze 
słowami: "Oto Ja służebnica Pańska" (św. Łukasz 1: 38), "Tyś zrodziła Stwórcę swojego, ku 

zdumieniu całej natury” 
[18]

, "Oto Matka twoja" (św. Jan 19: 27), "Matka nadziei" 

[19]
, "MATKA 

ODKUPICIELA zajmuje ściśle określone miejsce w planie zbawienia" 
[18]

. 
 

 
 

Długość poziomego odcinka AB (382px) łączącego światłość z przedziałkiem włosów Maryi  
jest równa promieniowi jednostkowemu R=1 (382px) i reprezentuje Słowo Boże, które oświeca 
światłością człowieka. Słowo to rozświetla i pokonuje ciemności ludzkiej duszy, co reprezentuje 
Maryja stojąca na Księżycu symbolizującym noc. Jej stopa dotyka okręgu o promieniu R=1. 



20 

 

Zauważmy że trójkąt klucza proporcji szczytowym wierzchołkiem wskazuje na ucho Maryi. 
Matka Boża jest pokorna i wierna, cierpliwie słuchająca Słowa Bożego. Ukazane na powyższym 
rysunku proporcje ujawniają podstawową wiedzę, którą Matka Boża nam przypomina, że wola 
Boża działa w Duchu Prawdy i powoduje, że dzięki działaniu Trójcy Świętej ujawniają się 
składniki dobra. Słowa te stanowią wstęp do dalszych ukrytych treści, które będziemy 
odsłaniali w tym obrazie. Zakreślmy okrąg jednostkowy o środku w punkcie B. Zauważmy, że 
okrąg akcentuje profil twarzy Maryi, przechodzi przez brodę, usta, nos i przedziałek we 
włosach. Zauważmy  również, że linia wyznaczona przez oczy Maryi przechodzi przez punkt B, 
a linia wyznaczona przez usta przechodzi przez szczytowy wierzchołek trójkąta w kluczu 

proporcji i przecina punkt B. Powstałe kąty γ γ γ γ  i  σσσσ, które tworzą te linie z linią zawierającą 

odcinek AB (AB=R=1) są równe górnym kątom w trójkątach klucza proporcji. Konstrukcja 
potwierdza, że klucz proporcji wyznacza plan geometryczny tego obrazu.  
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Przypuszczam, że spojrzenie Maryi skierowane jest w stronę Królestwa Bożego na Ziemi. 
Dokonajmy symetrycznego odbicia uzyskanej konstrukcji geometrycznej względem osi 
wyznaczonej wysokością klucza proporcji. Przekręcamy więc klucz w kierunku spojrzenia Matki 
Bożej.  
 

 
 
Otrzymany z połączenia trójkątów obszar zdarzeń zawiera dwa prostokąty, z którym łączy się 
jeden i ten sam obszar działania, a w nim dwa życia, które wiążę z osobami Syna i Ojca w 
Jezusie Chrystusie. Te dwa życia są wzajemnie odbiciami lustrzanymi istniejącymi w tym 
samym obszarze istnienia, działania i zdarzeń, zakreślonym tym samym Słowem (R=1) i jednej 
połączonej woli lecz akcentujące jednocześnie dwie duchowe formy: przyrodzoną i 
nadprzyrodzoną (Syn Człowieczy, Syn Boży). Po przekręceniu klucza staje się również 
dostrzegalne połączenie z Niebem, bo wówczas zauważamy, że szczyt połączonych obszarów 
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zdarzeń wnika w dwa inne obszary działania, które posiadają część wspólną i skupia się na 
okręgach, z którymi wiążą się obszary życia. Prostokąty reprezentujące życie w tych dwóch 
obszarach działania i zdarzeń nie są jednak widoczne na tej ilustracji, są niewidoczne dla nas. 
Znajdują się one w przestrzeni, w której istnieje dopełniająca część światłości do świetlistej 
tarczy otaczającej Maryję. Jest to Niebo, w którym Ojciec i Syn stanowią jedność lecz są 
rozróżnialnymi Osobami. Charakterystyczne dwa promienie okręgu zewnętrznego i środkowego 
(promienie r1, r2 - zobacz na str. 7), które w kluczu proporcji wynikają z zależności związanych 

ze stałymi matematycznymi ϕ, e oraz δ, reprezentują ramiona tchnienia Bożego. Zauważmy, że 
krótsze ramiona tchnienia (r2), w tych dwóch obszarach działania spoczywają na ramionach 
Maryi. Wydaje się, że tchnienie to związane jest z łaską Bożą, którą Maryja niesie, jest "łaski 
pełna". Dzięki wsparciu tchnienia o Matkę Bożą, łaska Boża promieniuje w obszary życia i 
działania, gdziekolwiek Matka Boża podąża i się znajduje. Na taką interpretację wskazują 

proporcje uzyskane ze stosunków wartości liczbowej 6.5029 związanej z łaska Bożą Ł (str.13) z 
wartościami c = 0.64996 oraz a = 0.20316, które wyznaczają krótszy promień r2 (str.7), a więc 

6.5029 / 0.64996  10.0  →→→→ 10,  co  interpretujemy w  języku M-S  jako  przykazania  Boże, a 

6.5029 /  0.20316  32.0 →→→→ 
10 

 interpretujemy jako Duch Prawdy w mocy przykazań Bożych.   

 
Przedstawiony obok rysunek ilustruje 
opisane wcześniej obszary (str.17, 18) i 
kierunki związane z wpisanym w obraz 
kluczem proporcji. Analizując ten rysunek 
nasuwa się przypuszczenie, że obszar życia 
przemieszcza się w obszarze działania, 
"krąży" w tym obszarze. Życie jest jednak 
zawsze obecne w obszarze działania, który 
jest podzbiorem obszaru istnienia. Obszar 
działania ma część wspólną z obszarem 
zdarzeń jednak życie może opuścić obszar 
zdarzeń po przeniknięciu woli Bożej i Słowa 
Bożego i znaleźć się w rejonie tchnienia 
Bożego. Wydaje się, że stan taki można 
łączyć z sakramentami, modlitwą lub 
refleksją duchową. Tchnienie Boże działa w  
głębi obszaru działania i stanowi fundament 
obszaru zdarzeń, jest jego korzeniem 
utwierdzonym w obszarze działania i 
istnienia. Dzięki Chrystusowi życie zostało 
uniesione do góry w stronę Nieba. Na 
rysunku reprezentuje to niebieska pozioma 
linia Krzyża, która wiąże się z rozpostarciem 
Chrystusowego dobra dla nas, a więc i z  
Eucharystią, wyznaczającą granicę za którą 
istnieje już tylko dobro. Zmartwychwstanie 
Chrystusa i Jego Wniebowstąpienie 
zaznaczyło drogę prowadzącą do życia 
wiecznego. Reprezentuje ją niebieska 
pionowa linia Krzyża - droga do Ojca.   

 
Mojżesz przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone do Ziemi Obiecanej. Chrystus 
przeprowadza nas przez przestrzeń ducha, w której działa zło i istnieje Piekło. Chrystus 
prowadzi nas do Nieba.  
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By prawidłowo odczytać kolejne strony ukrytego "Kodeksu Pokory" zapisanego w obrazie Matki 
Bożej musimy znać marginesy stron, wówczas ujawni się treść między nimi zapisana. Okładka 
każdej książki zabezpiecza i ochrania strony. Okładkę tego "kodeksu" stanowi portret Maryi i 
zapisany tytuł - Matka Boża. Okładka zawiera również informacje o Jej osobie jako wiernej, 
pokornej, cierpliwie słuchającej Słowa, łaski pełnej. Margines również stwarza ochronną barierę, 
by zapisany na stronie tekst nie dotykał krawędzi strony i nie był narażony na zniekształcenie 
na skutek przypadkowego zabrudzenia lub zatarcia słów przy przewracaniu stron.  Szerokość 
zapisanej na stronie treści wynika z długości podstawy dużego trójkąta powstałego z 
połączonych trójkątów klucza proporcji w położeniu przed oraz po przekręceniu klucza czyli po 
wykonaniu obrotu wskazania woli w stronę, w którą spogląda Matka Boża, a więc w stronę  

Królestwa  Bożego  na  Ziemi  (rys. str. 21). Szerokość ta, którą oznaczam przez małe s wynosi 

2ϕ  (s = 2ϕ), przyjmuje wartość 1236px i stanowi bazę dla proporcji geometrycznych zawartych 

w szerokości obrazu. Bazę tę, ϕ ϕ ϕ ϕ     x 2 wynikającą z przenikania Ducha Świętego i woli Bożej 
wprowadza Matka Boża w obszar istnienia dzięki Słowu Bożemu, które na jednym z 
poprzednich rysunków reprezentowane przez odcinek jednostkowy dotyka głowy Maryi 
wskazując na przedziałek.  Przedziałek jak wiemy wyznacza linię podziału włosów, a na obrazie 

symbolicznie wiąże się z wolą Bożą,  którą  reprezentuje liczba  ϕ   i  wyznacza  podział odcinka 

s =1236px według złotej proporcji. Złoty podział dzieli odcinek s na dwie części: 472px i 764px. 
Punkt podziału łączy się z przedziałkiem oddalonym od lewego brzegu tilmy o 496px i przez to 
ustala margines lewy na 496px -  472px=24px i prawy na 1272px  -1236px   - 24px=12px. Wysokość 
zapisanej treści zaś ustala wyznaczona na str.17 wysokość w = 2000px.  Margines dolny ustala 
najmniejsza odległość miedzy popiersiem anioła i dolną krawędzią tilmy na 6px. Margines górny 
zaś to 2px, gdyż 2008px -2000px -6px=2px. O poprawności takiego doboru marginesów górnego 
i dolnego upewnia nas uzyskana odległość mierzona od górnego marginesu do podstawy 
symbolu Krzyża uwidocznionego na broszce Maryi. Odległość ta jest równa jedynce w kluczu 
proporcji  i  reprezentuje  Słowo.  Jedynka  stanowi  długość  jednostkową w kluczu proporcji. 

W naniesionym na obraz kluczu proporcji jedynce odpowiada 382px, liczbie π  odpowiada 

1200px, liczbie ϕ  odpowiada 618px zaś liczbie ϕ 2 odpowiada 1000px (ϕ 2=ϕ +1). Treść na 

stronie zapisana jest więc w kolumnie o szerokości s = 1236px i wysokości w  = 2000px. 

Zauważmy, że dla tak określonych długości wyznaczona wysokość w jest równa 2ϕ 2 lub w 

przybliżeniu (5/3) x π . W dalszej części analizy obrazu ilustrowana będzie właśnie ta część 
obrazu o wymiarach 1236px x 2000px, lub wyrażając w jednostkach R wpisanego w obraz 

klucza proporcji  2ϕϕϕϕ  x 2ϕ ϕ ϕ ϕ 2. Po odcięciu marginesów szerokość prawej od przedziałka części 
obrazu wynosi 764px. Gdy podzielimy tę szerokość przez długość 382px reprezentującą Słowo 

to uzyskamy liczbę 2 (764px / 382px = 2), która w języku matematyczno-symbolicznym M-S 

wskazuje na Ducha Świętego 2. Można przypuszczać, że źródło powiewu Ducha Świętego, z 
którym łączę punkt zaczepienia odcinków ukazujących proporcje stanowi prawy górny róg 
obrazu. Występuje wówczas zgodność w stosunku do obrazu przedstawionego na ikonie Trójcy 
Świętej A. Rublowa. Anioł reprezentujący Ducha Świętego jest ukazany tam po prawej stronie.   
 

Część II -  misja Jezusa - treści związane z Jego wolą, życiem i dobrem. 
 

Zauważmy, że płaszcz Matki Bożej jest pofałdowany. Widoczne są wewnętrzne części 
płaszcza, które zwrócone były w stronę Maryi i część zewnętrzna zwrócona w stronę Nieba, co 
symbolizują ukazane gwiazdy. Brzeg płaszcza podkreślony złotym obramowaniem,  załamuje 
się wielokrotnie. Jednak jest na nim tylko 15 takich załamań, w których płaszcz odwraca się ze 
strony zewnętrznej na wewnętrzną lub odwrotnie. Punkty te zaznaczam na następnym rysunku i 
przedstawiam ich współrzędne w formacie (x,y) względem początku układu współrzędnych, 
który wiążę z powyżej zauważonym prawym górnym rogiem obrazu. Uważam, że te 15 zagięć 
płaszcza Maryi można łączyć z dwoistością natury Jezusa: boską i ludzką. Matkę otula "płaszcz 
misji Syna" ale Dzieciątko Boże jest dopiero w Jej łonie. 
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Portret Matki Bożej o wymiarach  s =1236 px  i  w = 2000 px  po odcięciu marginesów. 
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Uporządkujmy zauważone na obrazie punkty według malejącej współrzędnej x i obliczmy 
stosunek wysokości obrazu w =2000 px do współrzędnej y. 

 
 

Graficzne zobrazowanie uzyskanych danych przedstawia poniższy wykres - linia czerwona. 
 
 

 
Na powyższym wykresie uzyskane punkty naniesiono cyklicznie i skorelowano ze skalą 
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czasową z zapisu elektrokardiogramu 
[20]

 (zapisu EKG) człowieka. Uzyskana fala przypomina 

kształtem ten zapis. Elektrokardiogram jest graficznym zapisem (wykresem) zmian potencjałów 
w trakcie depolaryzacji i repolaryzacji komór mięśnia sercowego. Charakterystycznymi 
elementami zapisu EKG są: 

 
 
 
linia izoelektryczna – linia pozioma 
zarejestrowana w czasie, gdy w sercu 
nie stwierdza się żadnych pobudzeń.  
 
załamki – wychylenia od linii 
izoelektrycznej.  
 
odcinki – czas trwania linii 
izoelektrycznej pomiędzy załamkami.  
 
odstępy – łączny czas trwania odcinków 
i sąsiadującego załamka. 
 

 
 

 
Analizując wykres uzyskany na podstawie punktów odczytanych z obrazu można zauważyć, że 
odcinek ST jest na nim uniesiony względem linii izoelektrycznej. Sytuacja taka występuje w 
zapisach EKG związanych z zawałem serca ściany przedniej. Można przypuszczać, że taki 
właśnie zapis akcji serca mógł dotyczyć ukrzyżowanego Jezusa lub Jego Matki stojącej pod 
Krzyżem. Poniższy rysunek przedstawia porównanie zapisu uzyskanego na podstawie 
zauważonych 15 punktów na płaszczu Matki Bożej z zapisem EKG człowieka zarejestrowanym 
w czasie zawału serca. 
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Uporządkujmy jeszcze raz zauważone na obrazie punkty, tym razem według malejącej 
współrzędnej y i obliczmy stosunek szerokości obrazu s=1236 px do współrzędnej x. 
 

 
 

Graficzne zobrazowanie uzyskanych danych przedstawia poniższy wykres - linia zielona. 
 

 
Przebieg fali odczytanej z obrazu przypomina przebieg fal mózgowych theta (θθθθ), które są  
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rejestrowane przez elektroencefalograf  

[21]
 (EEG) w zakresie częstotliwości 3–7 Hz. Kształt fali 

θθθθ jest zróżnicowany i wynika z elektrycznej aktywności części mózgu zwanej hipokampem, 
która jest odpowiedzialna za kojarzenie i pamięć. Przykładowy 3 sekundowy fragment obrazu 

zapisu fal θθθθ zarejestrowanych w sposób wielokanałowy w czasie snu przy pomocy wielu 
elektrod rozmieszczonych na głowie człowieka przedstawiam poniżej. Dla porównania falę 
odczytaną z obrazu i przeskalowaną zgodnie do skali czasowej tego zapisu zaznaczyłem linią 
zieloną. 
 
 

 
 

 

Fale θθθθ są najczęściej występującymi falami mózgowymi podczas medytacji, transu lub 

intensywnych emocji. Rytm θθθθ  wiąże się z progiem podświadomości i towarzyszy nam przez 
większą część snu, wtedy wiedza jest przyswajana i utrwalana. Być może, że odczytany z 

obrazu odcinek fali θ  θ  θ  θ  łączy się z chwilą przed biologiczną śmiercią ciała Jezusa kiedy zdarzenia 
z całego życia zostają przywołane w jednym błysku świadomości. 
 
Wiedza na temat zmian potencjałów w trakcie depolaryzacji i repolaryzacji komór mięśnia 
sercowego jak i na temat fal mózgowych wynika z badań naukowych i osiągnięć technicznych 
XX wieku. Czy zatem nie jest prawdziwą hipoteza, że odkryte na obrazie zapisy EKG i EEG 
były przeznaczone do odczytania w czasach nam współczesnych?  Zapisy  te  stają się możliwe 
do rozpoznania dopiero po zdobyciu i zastosowaniu odpowiedniej wiedzy matematycznej 
połączonej z wiedzą o zjawiskach fizycznych i biologicznych związanych z budową  człowieka.  
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Weźmy więc pod uwagę uzyskane proporcje w/y i s/x zamieszczone w tabelach na stronach 25 
oraz 27 i postarajmy się odczytać przypisane im treści w języku M-S odnosząc je do Jezusa 

Chrystusa 5, Jego życia e, woli ϕ ϕ ϕ ϕ  i dobra αααα ΩΩΩΩ. 

 
Proporcje w/y związane z umęczonym sercem Jezusa ujawniają następujące treści : 
 

1.67  5/3   - Jezus świadczy o Trójcy Świętej.  Wyrażenie to można też odczytać jako:  

                        Jezus wypełnia Wiarę-Nadzieję-Miłość. Wyrażenia te są splatane z wyrażeniem: 

                      5/  

2
 - Jezus wypełnia działanie Ojca. Wymienione wyrażenia wskazują na: 

                      5/    - Jezus - Syn Człowieczy wpisuje się w życie wieczne.  

Treści na które wskazuje proporcja 1.67 harmonizują między innymi ze słowami Jezusa, które 
zapisał św. Jan w Ewangelii 5:19-47 - "Apologia Jezusa": "(...) Syn nie mógłby niczego czynić 
sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. (...) Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, 
tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym". 
 

1.36   e/ 2    - życie Jezusa świadczy o Duchu Świętym. 
 

1.49   δδδδ/ππππ    - sprawiedliwość Boża wpisuje się w przestrzeń - istnienie, życie,  

                                                                                                                     działanie, zdarzenia. 

1.23   2/αααα ΩΩΩΩ
2
    - Duch Święty wypełnia Jezusową dobroć. 

 

33.3   33.3    -  pokonanie mocy zła, Królestwo Boże. 
 

4.29  7/αααα ΩΩΩΩ
2
   - Siedem Duchów Boga wpisuje się w działanie Jezusowego dobra, 

świadczy o dobroci Jezusa. "I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców 
stojącego Baranka jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem 
Duchów Boga wysłanych na całą ziemię"  (Apokalipsa 5:6). 
 

2.28   1+αααα ΩΩΩΩ    - Słowo Boże łączy się z Jezusowym dobrem. 
 

3.50   7/2    -  Siedem Duchów Boga  "wysłanych na całą ziemię"  świadczy o  

                                          Duchu Świętym, jak również 

                               -  Odkupienie przez Krzyż Jezusa. 
 

3.52   3
2
/(αααα ΩΩΩΩ     x 2 )   - działanie Wiary-Nadziei-Miłości Jezusa wypełnia  

                                                                                 Jezusowe dobro, które niesie Duch Święty. 
 

4.55  2 x (1+αααα ΩΩΩΩ)  - Duch Święty ujawnia Słowo Boże złączone z Jezusowym dobrem. 

 

1.37   /αααα ΩΩΩΩ
2
    - Ofiara Jezusa (Eucharystia) spełnia Jezusową dobroć. 

 

 

1.98   ( x 7)/5    - Duch Prawdy i Siedem Duchów Boga wypełniają Jezusa.                                             
 

1.31   ϕ ϕ ϕ ϕ 
2
/2    - działanie woli Jezusa spełnia Ducha Świętego. 

 

1.35   (ϕ ϕ ϕ ϕ x  αααα) /3    - wola Jezusa i miłosierdzie Boże świadczą o Trójcy Świętej. 
 

1.50   7/δδδδ            -  Siedem Duchów Boga świadczy o sprawiedliwości Bożej.  
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Proporcje s/x związane z progiem podświadomości Jezusa w chwili przed Jego śmiercią na 

Krzyżu    ukazują zaś :  
 

1.45  (ϕϕϕϕ    x 2 )/   -  wola Jezusa i Duch Święty wypełniają Boże Ciało. 
 

3.24   ϕϕϕϕ    x 2    -  wolę Jezusa przenika Duch Święty. 
 

3.27   + 2  - Jezusowe pragnienie dobra (Odkupienia) łączy się z Duchem Świętym. 
 

1.33  33.3/5
2
 -  pokonanie mocy zła spełnia działalność Jezusa. 

 

2.62   ϕ ϕ ϕ ϕ 
2
     -   działanie woli Bożej. Wyrażenie to jest splątane z wyrażeniami: 

                    1 + ϕ    ϕ    ϕ    ϕ    -  Słowo Boże łączy się z wolą Jezusa, 

                     1 x ϕ ϕ ϕ ϕ 
2
  -  Słowo Boże wzmacnia działanie woli Jezusa,   

                    ϕ ϕ ϕ ϕ 
2
/ 1   -   działanie woli Jezusa spełnia Słowo Boże,  

 

      ( 3 +  )/ 2   -  Wiara-Nadzieja-Miłość łączy się z Ofiarą Jezusa - Eucharystią,  a to  

                                                                                             połączenie spełnia Ducha Świętego.  

1.39  1 + (e/7) -  Słowo Boże łączy się z życiem Jezusa świadczącym o Siedmiu  

                                                                                                                             Duchach Boga. 

 3.60   3
2
/αααα    -   działanie Wiary-Nadziei-Miłości Jezusa napełnia miłosierdzie Boże. 

 

1.27   2
2
/ππππ    -  działanie Ducha Świętego wypełnia przestrzeń, jak również: 

                   P/ππππ   - pokój Jezusa wpisuje się przestrzeń - istnienie, życie, działanie, zdarzenia. 

"Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję." (św.Jan 14:27) 
 

3.20   αααα ΩΩΩΩ    x  αααα   -  dobro Jezusa rozwija miłosierdzie Boże. 
 

2.00   2   -  Duch Święty.  
 

2.05   ϕ ϕ ϕ ϕ 
2
/αααα ΩΩΩΩ   -   działanie woli Jezusa napełnia Jezusowe dobro. 

 

2.07  1 + (5/δδδδ) - Słowo Boże łączy się z Jezusem wypełniającym sprawiedliwość Bożą. 

                     "Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi", (św. Jan  5:22). 
 

1.67   5/3   -   Jezus świadczy o Trójcy Świętej, jak również treści przypisane dla tego  

                                                                                                 wyrażenia na poprzedniej stronie. 

2.28   1+αααα ΩΩΩΩ   -   Słowo Boże jest połączone z Jezusowym dobrem. 
 

1.62   ϕ ϕ ϕ ϕ      -   wola Jezusa,  jak również splątane z nią wyrażenia:  

                   Z + 1   -  zgodność (Jezusa) łączy się ze Słowem Bożym, 
 

    ( 1 +  )/ 2   -  Słowo  Boże łączy się z Bożym Ciałem, a to połączenie  

                                                                                                              spełnia Ducha Świętego. 
 

Najczęściej  pojawiające się słowo to:  2  - Duch Święty,  pojawia się dwunastokrotnie. 

Zauważmy również, że zarówno dla proporcji w/y jak i dla s/x, a więc dwukrotnie, pojawiają się 

treści: 5/3 - Jezus świadczy o Trójcy Świętej oraz 1+αααα ΩΩΩΩ - Słowo Boże jest połączone z 

Jezusowym dobrem. Ukazane powyżej treści można uporządkować grupując je np. ze względu 

na występujące słowa: ϕϕϕϕ    , 2, 33.3 oraz słowa występujące w dwóch wyróżnionych wyrażeniach: 

1+αααα ΩΩΩΩ,  5/3.  Powstanie w ten sposób 5 grup. Postarajmy się przypisać do nich pragnienia.  
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ϕϕϕϕ      - wola Jezusa   - pragnienie działania na chwałę Bożą 

1 + ϕ    ϕ    ϕ    ϕ    -  Słowo Boże łączy się z wolą Jezusa. 

1 x ϕ ϕ ϕ ϕ 
2
  -  Słowo Boże wzmacnia działanie woli Jezusa.   

ϕ ϕ ϕ ϕ 
2
/1  -  działanie woli Jezusa spełnia Słowo Boże. 

ϕϕϕϕ    x 2    - wolę Jezusa przenika Duch Święty. 

ϕ ϕ ϕ ϕ 
2
/2    - działanie woli Jezusa spełnia Ducha Świętego. 

ϕ ϕ ϕ ϕ 
2
/αααα ΩΩΩΩ    - działanie woli Jezusa napełnia Jezusowe dobro. 

(ϕϕϕϕ    x 2 )/   - wola Jezusa i Duch Święty wypełniają Boże Ciało. 

(ϕ ϕ ϕ ϕ x  αααα) /3    - wola Jezusa i miłosierdzie Boże świadczą o Trójcy Świętej. 
 

2  - Duch Święty  - pragnienie pomocy 
 

2/αααα ΩΩΩΩ
2
    - Duch Święty wypełnia Jezusową dobroć. 

2 x (1+αααα ΩΩΩΩ)  - Duch Święty ujawnia Słowo Boże złączone z Jezusowym dobrem. 
 
 

 + 2  -  Jezusowe pragnienie dobra (p. dobra Odkupienia) łączy się z Duchem Świętym. 

e/2    - życie Jezusa świadczy o Duchu Świętym. 

7/2  →→→→     - Siedem Duchów Boga świadczy o Duchu Świętym. 

                           Odkupienie przez Krzyż Chrystusa. 

( 1 +  )/ 2  -  Słowo  Boże łączy się z Bożym Ciałem, a to spełnia Ducha Świętego. 
 

( 3 +  )/ 2  -   Wiara-Nadzieja-Miłość łączy się z Ofiarą Jezusa - Eucharystią,  a to  

                                                                                             połączenie spełnia Ducha Świętego.  

2
2
/ππππ  →→→→  P/ππππ    -    działanie Ducha Świętego wypełnia przestrzeń, a to wskazuje, że pokój  

                                       Jezusa wpisuje się w przestrzeń - istnienie, życie, działanie, zdarzenia. 
 

33.3    -  pokonanie mocy zła, Królestwo Boże  - pragnienie bycia z Bogiem 

33.3/5
2
    - pokonanie mocy zła spełnia działalność Jezusa. 

 

5/3    5/  

2
 →→→→   5/    - Jezus świadczy o Trójcy Świętej  - pragnienie wzajemności 

 
 

( x 7)/5   - Duch Prawdy i siedem Duchów Boga wypełniają Jezusa. 

1 + (5/δδδδ)  - Słowo Boże łączy się z Jezusem wypełniającym sprawiedliwość Bożą. 

3
2
/(αααα ΩΩΩΩ     x 2 )   - działanie Wiary-Nadziei-Miłości Jezusa wypełnia Jezusowe dobro,  

                                                                                                              które niesie Duch Święty. 

3
2
/αααα    -   działanie Wiary-Nadziei-Miłości Jezusa napełnia miłosierdzie Boże. 

 

1+αααα ΩΩΩΩ    - Słowo Boże jest połączone z Jezusowym dobrem  - pragnienie poznania Boga 

Z + 1   -  zgodność (Jezusa) łączy się ze Słowem Bożym, 

1 + (e/7) -  Słowo Boże łączy się z życiem Jezusa świadczącym o Siedmiu Duchach Boga. 

7/αααα ΩΩΩΩ
2
   -  Siedem Duchów Boga wpisuje się w działanie Jezusowego dobra. 

/αααα ΩΩΩΩ
2
  - Ofiara Jezusa (Eucharystia) spełnia Jezusową dobroć. 

αααα ΩΩΩΩ    x  αααα   -  dobro Jezusa rozwija miłosierdzie Boże. 
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Zauważmy, że tylko dwie treści wynikające z proporcji w/y: 7/δδδδ    - Siedem Duchów Boga 

świadczy o sprawiedliwość Bożej oraz  δδδδ/ππππ  - sprawiedliwość Boża wpisuje się w przestrzeń 

(istnienie, życie, działanie, zdarzenia), nie włączają się do powyższych grup. Z zestawienia 

wartości w grupie  5/3 - Jezus świadczy o Trójcy Świętej znajdujemy następującą treść: 

1+(5/δδδδ) Słowo Boże łączy się z Jezusem wypełniającym sprawiedliwość Bożą. Występuje tu 

zbieżność ze słowami Jezusa:"Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał 
Synowi", (św. Jan 5:22). Syn jest więc sędzią rodzaju ludzkiego, to On nie uruchamia 
sprawiedliwość Bożej lecz znajduje inne działanie. Wskazuje On nam bowiem na drogę prawdy 
oświetlaną miłosierdziem Bożym. Być może, należy to łączyć ze słowami Jezusa które 
skierował do św. Faustyny, gdy mówił jej o godzinie swojej śmierci - godzinie miłosierdzia: "w tej 
godzinie stała się łaska dla świata całego - miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość" 

(Dzienniczek 1572).
[22]

 Treści odnoszące się do miłosierdzia Bożego, związane z ostatnią 

chwilą przed śmiercią Jezusa, ukazują proporcje w/y i w/s trzykrotnie:  
 

1.  3
2
/αααα  - działanie Wiary-Nadziei-Miłości Jezusa napełnia miłosierdzie Boże, 

2. αααα ΩΩΩΩ    x  αααα  - dobro Jezusa rozwija miłosierdzie Boże. Uważam, że tą treść niosą obrazy Jezusa  

                     Miłosiernego (ilustracje na str. 74). 

3. (ϕ ϕ ϕ ϕ x  αααα) /3 - wola Jezusa i miłosierdzie Boże świadczą o Trójcy Świętej, 
  

Siedem Duchów Boga wpisuje się jednak w działanie dobra 7/αααα ΩΩΩΩ
2
,  w działanie "ziarna 

dobra"
[23]

, a dzięki temu dobro automatycznie oświecane jest sprawiedliwością Bożą, gdyż 

7/δδδδ    - Siedem Duchów Boga świadczy o sprawiedliwości Bożej. Poznanie więc prawa Bożego 

może odbywać się w sposób pośredni przez oświecenie siedmioma uczuciami, które niesie 

Siedem Duchów Boga i życie z nimi, korzystanie z nich, bo przecież 1 + (e/7) -  Słowo Boże 

łączy się z życiem świadczącym o Siedmiu Duchach Boga. Postępujemy wówczas dobrze nie 
ze względu na to, że znamy i przestrzegamy prawo ale dlatego, że mamy w sobie dobroć 
pochodzącą od Boga i wytrwale używamy ją w naszym działaniu. 
 
Powyższe wnioski świadczą o szczególnej doniosłości dla człowieka Siedmiu Duchów 
Boga. Siedem Duchów Bożych bowiem to siedem uczuć, które dotykają ludzkiego serca i łączą 
je z Bogiem. Uczucia nie mają same w sobie świadomości i woli. Przemawiają one jednak przez 
nasze sumienie,  oddziałują  na naszą świadomość, wspomagają naszej woli i są falą niosącą 

nasze modlitwy do Boga, jak również są falą niosącą łaski Boże dla nas.
[13]

 Myślę, że 

prawdziwość ostatniego stwierdzenia można doszukiwać się w wizji św. Jana (Apokalipsa 
1:4,5): "(..) Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu 
Duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, (..)". 

 
Siedem Duchów Bożych akcentują linie modlitw: "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo": 
 
"Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!"  -  linia Ducha Radości 
"Niech przyjdzie królestwo Twoje;"  -  linia Ducha Miłości 
"niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie."  -  linia Ducha Ufności  
"Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;"  -  linia Ducha Cierpliwości 
"i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;" -  linia 
                                                                                                                                                           Ducha Łagodności 
"i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,"  -  linia Ducha Wierności 
"ale nas zachowaj od złego!"  -  linia Ducha Pokoju 
 

(św. Mateusz 6:9-13). 
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Zdrowaś Maryjo ,   -  linia Ducha Pokoju 
łaski pełna ,   -  linia Ducha Ufności  
Pan z Tobą ,  -  linia Ducha Wierności 
błogosławionaś Ty między niewiastami,  -  linia Ducha Radości 
i błogosławiony owoc żywota Twojego,  Jezus.  -  linia Ducha Miłości 
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi   -   linia Ducha Łagodności 
teraz i w godzinę śmierci naszej.  -  linia Ducha Cierpliwości 
 

(podobnie w "Zwiastowaniu Maryi" - św. Łukasz 1:26-38) 
 
 
Siedem Duchów Bożych zaakcentował wyraźnie Chrystus słowami, które adresował do Ojca.  
 

W czterech Ewangeliach odnajdujemy dokładnie 7 takich zdarzeń:   
 
 

1. Św. Mateusz (11:25,26) przedstawiając "Objawienie Ojca i Syna" napisał:  "... Jezus 
przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy 
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje 
upodobanie»", (podobnie wg św. Łukasza 10:21)  -  Duch Radości. 
 
 

2. Św. Jan (11:33-44) opisując "Wskrzeszenie Łazarza" ukazał, że Jezus przed dokonaniem 
cudu wskrzeszenia zmarłego Łazarza "wzruszył się w duchu, (...) zapłakał. A Żydzi rzekli: «Oto 
jak go miłował!»". Po czym "(...) Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do 
grobu (...). Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja 
wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to 
powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał»"  -  Duch Cierpliwości. 
 
 

3. Św. Jan (12:27,28) przedstawia chwilę lęku Jezusa, który wie, że "Godzina Syna 
Człowieczego" jest już blisko - "Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego 
przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię!»". Św. Mateusz (26:39-42) opisując 
modlitwę i trwogę konania Jezusa w Ogrójcu przytacza słowa Jezusa: " «Ojcze mój, jeśli to 
możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszak nie jak Ja chcę, ale jak Ty. (...) Ojcze mój, jeśli 
nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»", (podobnie 
wg św. Marka 14:36 oraz św. Łukasza 22:42)  -  Duch Miłości. 
 
4. Św. Jan (17:1-26) ukazuje Modlitwę Arcykapłańską Chrystusa, którą wygłosił przed Jego 
pojmaniem: "«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i 
aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne 
wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego 
prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. (...)"  -  Duch Pokoju. 
 
5. Św. Łukasz (23:33-43)  opisując  ukrzyżowanie przedstawia: "Gdy przyszli na miejsce, zwane 
«Czaszką» ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego 
stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią»"  -  Duch Łagodności.  
                                                                                                                                                                    
 

6. Św. Marek (15:34) i św. Mateusz (27:46) opisują, że umierający na Krzyżu Jezus zawołał  
"(...) Boże mój, czemuś Mnie opuścił"  -  Duch Wierności. 
 
7. Św. Łukasz (23:46) opisując końcowy fragment męki Jezusa przedstawia: "Wtedy Jezus 
zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam  ducha  mojego.   Po  tych  słowach  
wyzionął  ducha"  -  Duch Ufności. 
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Siedem Duchów Bożych zaznaczył również Jezus na Krzyżu przez 7 zdań, które wówczas 
wypowiedział.  Trzy z nich kierowane są do Ojca i były już powyżej cytowane: 
 
1. "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią", (św. Łukasz  23:34) - Duch Łagodności. 
2. "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną w będziesz raju", (św. Łukasz 23:43) -  Duch Radości. 
3. "Niewiasto, oto syn Twój. (...) Oto Matka twoja ", ( św. Jan 19:26,27) - Duch Miłości. 
4. "Pragnę", (św. Jan  19:28) - Duch Cierpliwości. 
5. "Ojcze, w Twoje ręce powierzam  ducha  mojego", (św. Łukasz 23:46) - Duch Ufności. 
6. "Eli, Eli, lama sabachthani? - Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?",  
                                             (św. Mateusz 27: 46 oraz św. Marek 15:34) - Duch Wierności. 
7. "Wykonało się !", (św. Jan 19:30) - Duch Pokoju. 
 
Jak wskazuje analiza, którą przedstawiłem w pracy pt. "Moc Siedmiu Duchów Bożych ukazana 
przez Serce Maryi", Matka Boża jest dla nas wzorem jak przywoływać Siedem Duchów Boga i 

jak korzystać z tej łączności.
[24]

 To właśnie Jej ludzkie Matczyne Serce jest miejscem dla nas 

dostępnym, w którym zawsze znajdziemy Siedem Duchów Bożych i Ducha Prawdy, a więc w 
Niej mieszka Duch Święty. 
 

Część III -  droga Jezusa i Maryi. 

 
Przejdźmy  do  dalszej  części  analizy  cudownego  wizerunku  Maryi  utrwalonego na tilmie 
św. Juana Diego. Klucze proporcji wpisują się w ten obraz wielokrotnie i generują kolejne strony 
ukrytego w nim "Kodeksu Pokory". Położenie kluczy proporcji jest wyznaczane przez 
otaczającą Maryję promienistą tarczę oraz ułożenie płaszcza Maryi i widoczne na nim fałdy.  
Fałdy wskazują na istotne w życiu Matki Bożej zdarzenia. Ujawnia się treść, którą przekazuje 
nam Matka Boża za pośrednictwem geometrycznych proporcji. Proporcje te wynikają z 

położenia klucza proporcji, który wyznacza poziom tchnienia Bożego. Opisuje to odległość tn. 

Położenie podstawy obszaru działania i zdarzeń wyznacza odległość dn, zaś położenie 

wierzchołka obszaru zdarzeń określa odległość wn, gdzie n jest liczbą naturalną przypisaną do 
kolejnych ukazanych różniących się obszarów zdarzeń (rysunki na stronach 39-60). Położenie 

podstawy życia  wiąże  się  z  odległością  zi.  Położenie  szczytu  obszaru  życia  opisuje  

odległość  si. W obszar życia, promieniami miłosierdzia Bożego wpisuje się miłość Boża. Wiąże 

się to z odległością mi.  Odległość ui zaś określa położenie wysokości obszaru zdarzeń w 

obszarze istnienia. Indeks i  jest  liczbą naturalną  przypisaną  do  ukazanych  zdarzeń  
związanych z obszarem życia. Podstawę obszaru działania reprezentuje podstawa trójkąta w 
kluczu proporcji. Podstawa obszaru życia wiąże się z prawym bokiem mniejszego prostokąta w 
kluczu proporcji zaś szczyt obszaru życia z lewym bokiem większego prostokąta. Boki  te są  
prostopadłe do kierunku wyznaczonego przez podstawę obszaru działania i zdarzeń. Można to 
interpretować, że życie wtapiając się w obszary: działania i zdarzeń rozszerza je. Klucze 
proporcji wpisane w obraz Matki Bożej łączą go również z konstrukcją ikony Trójcy Świętej 
Rublowa. W tym celu należy zmniejszyć wielkość obrazu Matki Bożej o czynnik  wynikający z 

relacji wartości: /  (Ojciec przyjmuje Ofiarę Syna - str. 49), czyli o 1.29. Na 

zmniejszonym w ten sposób obrazie Matki Bożej, wielkość wpisanego w obraz klucza proporcji 
będzie taka sama jak wielkość klucza proporcji wpisanego w ikonę Trójcy Świętej. Te dwa 
obrazy można połączyć  - nałożyć jeden na drugi tak by oba klucze proporcji stopiły się w jeden. 
Dzięki temu połączeniu postać Maryi zajmuje miejsce przy stole Trójcy Świętej. Matka Boża ma 
złożone ręce - oddaje się woli i mocy Bożej, wpisuje się w objęcia Boże. Na ikonie Trójcy 
Świętej przedłużenie podstawy obszaru życia wskazuje na drzewo życia. Na ilustracjach 
przedstawionych w dalszej części pracy (str. 40-61) ukazuje to niebieska linia łącząca podstawę 
obszaru życia z drzewem życia. Światło miłosierdzia Bożego (linia zielona) wychodzące z Serca 
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Syna wskazuje na lewy bok mniejszego prostokąta. Gdy otworzymy okno Wiary-Nadziei-Miłości 
i oświecimy  promieniami miłosierdzia Bożego naszą duszę to światło to ulega załamaniu w 
stronę Ducha Świętego, który rozwija prawy bok większego prostokąta i kieruje Boże promienie 
miłosierdzia w stronę szczytu obszaru życia (lewy bok dużego prostokąta). Szczyt obszaru 
życia graniczy ze stanem śmierci biologicznej. Promienie miłosierdzia Bożego złamują się 
wówczas na szczycie obszaru życia i niosą naszą duszę do szczytu drzewa życia. Życie więc 
załamuje się po śmierci biologicznej ale nie kończy, bo zmierza do Nieba dzięki wypływającej 
miłości z Serca Syna, które kieruje życie przez Jego Ofiarę dzięki mocy Ducha Świętego do 
drzewa życia. Pouczył o tym Jezus: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie 
chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia" (św. Jan 8:12). "Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i 
nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia" (św. Jan 5:24). 
 

Przy pomocy języka matematyczno-symbolicznego M-S możemy odczytać treść przesłania 
ukazaną przez proporcje związane najpierw z prostokątem życia od strony lewej do prawej czyli 
od  strony  "Słowa" - 1 (lewa strona klucza  proporcji), "bo  Ono  było  na  początku  u  Boga", 

ku "woli" - ϕϕϕϕ  (prawa strona klucza proporcji). Następnie czytamy proporcję wynikającą z 
położenia wysokości trójkąta obszaru zdarzeń,  przesuwamy się po niej do dołu i przechodzimy  
do  odczytania proporcji związanej z poziomem tchnienia w obszarze działania, następnie 
odczytujemy proporcję dotyczącą  położenia podstawy obszaru zdarzeń, na której znajduje się 

centrum obszaru działania i kończymy na proporcji określającej położenie wierzchołka π   
trójkąta obszaru zdarzeń. Kierując się tą zasadą ujawniamy treść, która ze względu na 
ograniczoną liczbę słów w języku matematyczno-symbolicznym przyjmuje formę prostych zdań, 
które przedstawiam poniżej zaś ilustracje związane z przedstawioną wyżej metodą ich odczytu 
prezentuję na stronach 39-62. Poszczególne linie odsłanianej treści są akcentowane przez 

jednego z siedmiu Duchów Bożych 

[23]
, co zaznaczam w nawiasach. 

 
1. Zwiastowanie 
 

Wola   (Duch Pokoju) 
Ojca,   (Duch Miłości) 

przez 
pragnienie Słowa w mocy Ducha Świętego spełniającego zamysł Boży i wpisującego się w 
obszary życia, działania i zdarzeń, rozwija (rodzi) Słowo, które wypełni ziarno dobra Syna  
Człowieczego.  (Duch Łagodności) 
Dobro Maryi niesie ziarno dobra Syna Człowieczego.  (Duch Radości) 
Siedem Duchów Boga wypełnia obszar działania.   (Duch Cierpliwości)  

(rozmowa Maryi z Archaniołem Gabrielem, św. Łukasz 1:26-38).    
Maryja spełnia wolę Ojca.  "... niech mi się stanie według twego słowa"   (Duch Ufności) 
Wola Maryi łączy się z Duchem Świętym.  (Duch Wierności)    

 
2. Poczęcie 
 

Z woli   (Duch Pokoju) 
Ojca,    (Duch Miłości) 
życiem napełnia się ziarno dobra Jezusa. (Duch Łagodności) 
Ziarno dobra Jezusa działa w mocy Ducha Świętego.  (Duch Radości) 

"Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona"  
                                                                                                                          (św. Łukasz 1:42) 
Pragnienie istnienia, dzięki działaniu woli Bożej  (Duch Wierności) 
nasyca się życiem, które wpisuje się w obszar życia.   (Duch Ufności) 
Rozpoczyna się rozwój organizmu biologicznego człowieka.   (Duch Cierpliwości) 
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3. Narodzenie 
 

Z woli   (Duch Pokoju) 
Ojca,    (Duch Miłości) 
życie wypełnia ziarno dobra Jezusa.    (Duch Łagodności) 
Ziarno dobra Jezusa działa w mocy Ducha Świętego.   (Duch Radości) 

"To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło jest duchem" (św. Jan 3:6).   
Słowo Boże łączy się z obszarem działania, spełniając działanie Ojca.   (Duch Cierpliwości) 
Syn Człowieczy - Jezus wpisuje się w działanie Ojca,   (Duch Ufności) 
na wieki wieków.   (Duch Wierności) 

 

4. Nauka i uczynki Jezusa 
 

Jezus - Syn Boży napełnia ziarno dobra Syna Człowieczego, które niesie Duch Święty.   (Duch  
                                                                                                                                                                      Łagodności) 

"Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może 
grzeszyć, bo się narodził z Boga" (Pierwszy List  św. Jana 3:9). 
Życie Jezusa wypełnia dobro, jak również życie Jezusa wpisuje się w dobro.  (Duch Cierpliwości) 
Pragnienie świętości człowieka (o które Bóg zabiega) napełnia zbawienie i łączy się  
z życiem Jezusa.   (Duch Ufności) 

Duch Prawdy i Siedem Duchów Boga wypełniają Jezusa.  (Duch Pokoju) 
Słowo Boże rozwija Jezusowe dobro.   (Duch Radości) 
Słowo Boże połączone z działaniem Jezusowego dobra spełnia Ojca.   (Duch Wierności) 
Ojciec przenika Ducha Świętego, którego niesie w sobie Jezus.   (Duch Miłości) 

 

5. Ustanowienie Eucharystii i Ukrzyżowanie 
 

Z woli   (Duch Pokoju) 
Ojca,    (Duch Miłości) 
miłość w mocy Trójcy Świętej przenika z Nieba przez "okno" Wiary-Nadziei-Miłości, wypełnia  
dobro i źródło mocy działania Ducha Prawdy, które niesie ofiarowanie Jezusa.   (Duch Łagodności) 
Dobro Jezusa działa w mocy Ducha Świętego.   (Duch Radości) 
Uczynki dobra Jezusa rozwijają miłosierdzie Boże i spełniają szczyty dobra.    
Źródło mocy Królestwa Bożego wpisuje się w przestrzeń, w obszary ludzkiego życia, działania i 
zdarzeń. (Duch Ufności) 
Ofiara Syna napełnia Ojca - Ojciec przyjmuje Ofiarę Syna.   (Duch Wierności)   
Słowo Boże złączone z pragnieniem dobra łączy się z Odkupieniem. Powstaje cząstka 
Królestwa Bożego.   (Duch Cierpliwości) 
 

6. Wielka Sobota po Ukrzyżowaniu i Zmartwychwstanie 
 

Z woli   (Duch Pokoju) 
Ojca,    (Duch Miłości) 
dobroć, którą niesie ofiarowanie Jezusa napełnia Ducha Prawdy, który przenika życie Jezusa 
jak również dobroć, którą niesie ofiarowanie Jezusa spełnia pragnienie świętości człowieka 
niesione przez życie Jezusa.   (Duch Łagodności) 
Dobro Jezusa działa w mocy Ducha Świętego.   (Duch Radości) 
Odkupienie świadczy o miłości w mocy Trójcy Świętej. Siedem Duchów Boga, które wypełniają 
Jezusa (zobacz: nauka i czyny Jezusa), świadczy o Duchu Świętym przenikającym (przestrzeń):  
istnienie, życie, działania i zdarzenia. ("I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a 
kręgiem Starców stojącego Baranka jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, 
którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię" - Apokalipsa 5:6). Działanie woli 
Bożej niesie dobro Jezusa i wpisuje je w życie wieczne. (Duch Ufności)  

Boże Ciało Syna "wstępuje do Ojca".   (Duch Wierności) 
Powstała cząstka Królestwa Bożego staje się zaczątkiem tego Królestwa na Ziemi.  (Duch 
                                                                                                                                                                     Cierpliwości) 
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7. Wniebowstąpienie 
 

Miłosierdzie Boże wypełnia dobro Jezusa.   (Duch Łagodności) 
Życie wieczne wypełnia Ducha Prawdy jak również spełnia pragnienie świętości. (Duch Cierpliwości) 

Duch Prawdy wypełnia ( jak również pragnienie świętości człowieka spełnia) Królestwo Boże,  
a to jest złączone z życiem Jezusa.   (Duch Wierności)  
Duch Prawdy i Siedem Duchów Boga wypełniają Jezusa.  (Duch Pokoju) 
Jezus spełnia wolę, która przenika Trójcę Świętą.   (Duch Ufności) 
Jezus spełnia Ducha Prawdy i napełnia życie wieczne w Niebie. (Duch Radości) 
Życie w mocy Trójcy Świętej wypełnia Jezusa.  (Duch Miłości) 
 

    Wyjaśnienie: Duch Prawdy  jest nierozerwalnie związany: 
a) z zamysłem w mocy prawdy wypełniającej Ducha Świętego połączonym ze Słowem Bożym  
    spełniającym ten zamysł,  
b) z miłością w potędze Słowa wypełniającego źródło mocy życia wiecznego, ("Jam Alfa i  
    Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia." - Ap 21:6) 
c) z działaniem zamysłu połączonego z sumieniem, 
d) z pragnieniem by zamysł w mocy uczynków dobra łączył się ze źródłem mocy życia. 
Związki te ilustruje poniższy diagram.   
 

 
 

Działanie Ducha Prawdy jest splątane z Duchem Świętym    

2
 2 . 

 
8. Zesłanie Ducha Świętego 
 

Zesłanie Ducha Świętego jest z dwóch kierunków: z Nieba (opis w Dziejach Apostolskich 2:1-
13) i z Eucharystii, gdyż poucza o tym linia Ducha Łagodności dotycząca ustanowienia 
Eucharystii i Ukrzyżowania: miłość w mocy Trójcy Świętej przenika z Nieba przez "okno" 
Wiary-Nadziei-Miłości, wypełnia dobro i źródło mocy działania Ducha Prawdy, które 
niesie ofiarowanie Jezusa. 
 

a) Z Nieba:  Słowo Boże ujawnia Ojca.   (Duch Radości) 
Słowo Boże łączy się z życiem i wypełnia Ducha Świętego.   (Duch Pokoju) 
Człowiek napełniony wolą Bożą łączy się z Duchem Świętym.   (Duch Wierności) 
Życie w mocy miłosierdzia świadczy o Siedmiu Duchach Boga.   (Duch Miłości) 
Człowiek święty spełnia pragnienie świętości.   (Duch Ufności) 
Duch Święty przenika obszary: istnienia, życia, działania i zdarzeń.   (Duch Cierpliwości) 
Słowo Boże łączy się z pragnieniem dobra.   (Duch Łagodności) 



38 

 

b) Z Eucharystii:  Przez dobro Jezusa w mocy Jego Ofiary    (Duch Miłości) 
życie wieczne spełnia wolę Bożą.   (Duch Wierności)    
Miłosierdzie i łaska Boża napełniają Ofiarę Jezusa i ujawnione przez Nią obszary: istnienia, 
życia, działania i zdarzeń.   (Duch Ufności)    
Życie w mocy miłosierdzia Bożego wypełnia Eucharystię i przenikane przez Nią obszary: 
istnienia, życia, działania i zdarzeń.    (Duch Łagodności) 
Jezusowe dobro rozpostarte na Krzyżu w mocy Ducha Świętego nasyca miłosierdzie Boże i 
ujawnia Siedem Duchów Boga. Jezus niesie - rozświetla chwałę Bożą.   (Duch Radości) 

Duch Święty przenika obszary: istnienia, życia, działania i zdarzeń.   (Duch Cierpliwości) 
Sprawiedliwość Boża napełnia pragnienie istnienia, które niesie Duch Święty.  (Duch Pokoju) 
 

9. Wniebowzięcie 
 

Maryja wpisuje się w dobro, które niesie Duch Święty.   (Duch Łagodności) 
Życie Maryi wypełnia dobro.   (Duch Cierpliwości) 
Pragnienie świętości spełnia zbawienie, a to łączy się z życiem Maryi.   (Duch Wierności) 
Duch Prawdy i Siedem Duchów Boga wypełniają Maryję.   (Duch Pokoju) 
Maryja spełnia wolę, która przenika Trójcę Świętą.    (Duch Ufności) 
Maryja spełnia pragnienie świętości i napełnia życie wieczne w Niebie.   (Duch Radości) 
Życie w mocy Wiary-Nadziei-Miłości wypełnia Maryję.    (Duch Miłości) 
 

10. Królestwo Boże na Ziemi 
 

Jezus niesie wiarę, która spełnia Ducha Świętego   (Duch Wierności) 
i wpisuje w życie wieczne.   (Duch Radości) 
Duch Święty rozwija nadzieję spełniając działanie Ojca.   (Duch Ufności) 
Z woli Bożej,  (Duch Pokoju)   źródło mocy wzajemności, które niesie Jezus napełnia węzły 
wartości ludzkiego dobra  - napełnia szczyty ludzkiego dobra.  (Duch Łagodności) 
Dobro darowane człowiekowi przez Boga napełnia Wiarę-Nadzieję-Miłość   (Duch Cierpliwości) 
i wypełnia Królestwo Boże na Ziemi.   (Duch Miłości) 
Działanie Ducha Prawdy rozwija zgodność człowieka ze Słowem Bożym  (Duch Ufności) by miłość 
stanowiła fundament - podstawę działania i zdarzeń,  (Duch Miłości) "... abyśmy się wzajemnie 
miłowali" (1J 3:11).  Uczynki dobra wzmacniają Wiarę-Nadzieję-Miłość.   (Duch Wierności) 
Człowiek łączy się z Siedmioma Duchami Boga.   (Duch Łagodności) 
Trójca Święta łączy się ze szczytami ludzkiego dobra.   (Duch Radości)   

( W szczyty ludzkiego dobra są wpisane przykazania Boże, błogosławieństwa Jezusa i 
owoce Ducha Świętego.[16, 17] Szczyty te są węzłami wartości, którymi wszyscy jesteśmy 
nierozerwalnie  splątani  z  Bogiem  i  wzajemnie  z  sobą.) 
Trójca Święta przenika pokój Jezusa.  (Duch Pokoju)   
Pokój Jezusa łączy się z mądrością.  (Duch Cierpliwości) 
 

Na następnych stronach ilustruję proporcje, które przez liczby wskazują na odczytaną treść. 
Odczytana treść jest prawdą bo ujawniłem ją z niosącego w sobie prawdę cudownego obrazu 
Matki Bożej. Do odczytania tej treści użyłem narzędzi których budowa oparta jest o prawdę. 
Zastosowałem geometryczny klucz proporcji, który niesie w sobie prawdę zależności 
matematycznych, jak również słowa i operatory przyjętego języka M-S związane są z logiką 
matematyczną, która ujawnia prawdę. Klucz proporcji odkryłem analizując ikonę Trójcy Świętej 

A. Rublowa. 

[7]
  Klucz ten wskazuje na podstawowe proporcje istniejące w obserwowanym przez 

człowieka świecie materialnym i duchowym, a więc wskazuje na prawdę. Klucz proporcji 
przyłożony do obrazu Matki Bożej wskazuje na wartości i proporcje istniejące w obszarach: 
życia, działania i zdarzeń. Wartości te ustalone zostały Słowem Bożym i Jego wolą, a właściwe 
ich używanie przez człowieka świadczy o pokorze wobec Stwórcy. Dodatkowym argumentem 
świadczącym o poprawności odczytanej treści jest przedstawiony jej związek z Siedmioma 
Duchami Boga, które nasycają uczuciem kolejne linie "Kodeksu Pokory".   
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Zwiastowanie   
 

 



41 

 

 



42 

 

Poczęcie 
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Narodzenie Jezusa 
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Przedstawiane powyżej połączenia wizerunku Matki 
Bożej z Trójcą Świętą na ikonie św. A. Rublowa 
poprzez klucz proporcji ukazują Maryję kierującą 
swoją uwagę na nas, troskającą się o nas. Następna 
część odsłanianego przesłania Matki Bożej z 
Guadalupe dotyczy nauki i czynów Jezusa. Klucz 
proporcji oparty jest na księżycowym łuku. Jest to 
jednak klucz ukazany dla nas w odbiciu lustrzanym - 
rysunek na dole po prawej stronie. Takie położenie 
klucza proporcji poszerza przestrzeń zdarzeń w 
kierunku, w którym spogląda Maryja. Jest to strona 
Królestwa Bożego, która jest "widoczna" z Nieba przez 
Trójcę Świętą w kluczu proporcji odwróconym. Matka 
Boża jest wówczas skierowana w stronę Nieba. 
Przypisując ten wizerunek przez nieodwrócony klucz 
proporcji do ikony Trójcy Świętej A. Rublowa należy tę 
relację interpretować, że Matka Boża jest razem z 
nami  w świecie ducha dla nas dostępnym ale 
zwrócona jest w stronę Trójcy Świętej (rysunek obok).   
 
 

Tak więc, poniższy rysunek po prawej stronie ukazuje interpretację graficzną wizerunku Matki 
Bożej tak jak "widzi" ją Trójca Święta gdy Ona jest do Niej zwrócona, a rysunek po lewej stronie 
pokazuje interpretację graficzną tego zdarzenia tak jak my to wówczas postrzegamy. 
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Nauka i czyny Jezusa 
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Zauważmy, że powyżej przedstawione przesłanie związane z nauką i czynami Jezusa posiada 
wewnętrzną pętlę sprzężenia działań łączącą koniec z początkiem. Syn Boży - Jezus wpisuje 
się swoimi uczynkami w "ziarno dobra". "Ziarno" to jest naczyniem Bożym, które Bóg wypełnił 
życiem, jest żywą tkanką Ducha. Jezus napełnia "ziarno dobra" swoimi uczynkami. Dobro w 
"ziarnie" wzrasta i staje się wzorem dla człowieka, bo Słowo Boże, Duch Prawdy, 7 Duchów 
Bożych, działanie Ducha Świętego zostawiają w nim trwały ślad, a życie "ziarna dobra" łączy się 
z Duchem Prawdy i pragnieniem świętości spełniającymi zbawienie i wypełniającym Królestwo 
Boże. Słowo Boże rozwija Jezusowe dobro. Słowo Boże połączone z działaniem Jezusowego 
dobra spełnia Ojca. Ojciec przenika Ducha Świętego, którego Jezus niesie w sobie. Duch 
ujawnia Ojca i Syna, a Syn - Jezus tak jak zapisane jest to na początku w pierwszej linii 
przesłania wpisuje rozwinięte przez Słowo Boże dobro do "ziarna dobra", które niesie Duch 
Święty. Wróciliśmy więc na początek cyklu budowy dobra dzięki mądrości Słowa Bożego, 
działaniu Ducha Świętego i uczynkom Jezusa. Cykle te powtarzają się, bo gdy jedne uczynki 
dobra już się spełniają inne się rozpoczynają itd. Dobro rodzi dobro. Dobro zawarte w "ziarnie" 
wypełnianym przez Jezusa jest Bożym Dobrem, na wieki wieków, gdyż świadczą o tym słowa 
przesłania dotyczące Narodzenia Jezusa: "Syn Człowieczy wypełnia Ojca w mocy Ducha 
Świętego na wieki wieków", co jest równoważne że Jezus spełnia działanie Ojca na wieki 
wieków, a te stwierdzenia nawiązują do słów Jezusa -"Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a 
Ojciec we Mnie", (św. Jan 14:11). Dobro, które Jezus umieścił w "ziarnie dobra" jest dla 
człowieka odczuwalne i zrozumiałe, gdyż zostało do "ziarna dobra" wprowadzone przez Syna 
Człowieczego w zrozumiałym dla człowieka ludzkim języku pojęć i uczuć. "Ziarno" to zostanie 

otworzone na Krzyżu 

[26]
, a uwolnione z niego Dobro jest darem dla człowieka (por. 153 ryby 

wyciągnięte z sieci - św. Jan 21:1-11). Człowiek jest powołany do korzystania z tego Daru w 
budowie świętego ducha w sobie i Królestwa Bożego na Ziemi. Przedstawiony w przesłaniu 
schemat wskazań na działania generujące dobro, jest pomocą w zrozumieniu Bożego zamysłu 
pokonania mocy zła.  
 

Następne zdarzenia:  
 

� Ustanowienie Eucharystii i Ukrzyżowanie, 
� Wielka Sobota po Ukrzyżowaniu i Zmartwychwstanie, 
 

zajmują ten sam obszar działania i zdarzeń. Podstawę tych zdarzeń wyznacza Ofiara Syna  

(Boże Ciało), która wypełnia Ojca . . . . Ojciec przyjmuje Ofiarę Syna i doświadcza Jej. Celem 

działań jest zaczątek Królestwa Bożego  na Ziemi reprezentowany przez wierzchołek 
trójkąta przestrzeni zdarzeń. Z podstawą przestrzeni zdarzeń związane jest tchnienie Boże. Dla 
wymienionych wyżej zdarzeń działa ono w tym samym otoczeniu - "kierunku", jednak dla 
każdego ze zdarzeń generuje inny dar duchowy.  
 

Obszar zdarzeń dla Wielkiej Soboty po Ukrzyżowaniu i dla Zmartwychwstania przedstawiony 
jest przez Matkę Bożą zwróconą w stronę Trójcy Świętej, a więc na obrazie w odbiciu 
lustrzanym.  
 

Obszar życia (reprezentowany przez prostokąty) dla wymienionych zdarzeń wskazuje na te 
same proporcje, co dla Zwiastowania, Poczęcia i Narodzenia Jezusa. Ponieważ "ziarno dobra" 
Jezusa zostało rozpostarte na Krzyżu przesłanie podkreśla to Boże dobro, które Bóg ofiarował 
człowiekowi przez swojego Syna. Pierwsza i druga linia dla tych zdarzeń jest identyczna, 
informuje o sprawczej  "woli Ojca". Trzecia linia podkreślana przez Ducha Łagodności dotyczy 
ofiarowania Jezusa. Dlaczego linie tę, dla tych zdarzeń podkreśla zawsze Duch Łagodności? 
Odpowiedź znajdziemy w Księdze Izajasza 53:1-12: "(...) Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, 
nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec 
strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. (...)". Czwarta linia, dla wymienionych zdarzeń, 
również jest identyczna i poucza, że "dobro Jezusa działa w mocy Ducha Świętego".  
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Ustanowienie Eucharystii i Ukrzyżowanie  
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Wielka Sobota po Ukrzyżowaniu i Zmartwychwstanie  
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Wniebowstąpienie 
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Duch Święty przybywa do człowieka z Nieba przez Serce Syna Bożego, a także przez 
Eucharystię - Boże Ciało, z którym Boże Serce jest połączone. Na zamieszczonym rysunku 
występują więc dwa złączone podstawami klucze proporcji. Dolny prostokąt reprezentuje 
obszar życia, o którym Jezus pouczał apostołów w czasie Ostatniej Wieczerzy, a który 
następnego dnia zaznaczył na Krzyżu. W zestawieniu klucza proporcji z obrazem Matki Bożej 
prostokąt ten jest w tym samym miejscu jak na ilustracji dotyczącej Eucharystii i Ukrzyżowania.  
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Zesłanie Ducha Świętego 
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Wniebowzięcie 
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Królestwo Boże na Ziemi 
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Królestwo Boże - Chrystus Królem. 
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Ostatnie dwa zestawienia Obrazu Matki Bożej z ikoną Trójcy Świętej można zinterpretować w 
następujący sposób.  Na pierwszym zestawieniu prawa dłoń środkowego Anioła - Syna Bożego 
reprezentująca Jego wolę dotyka Serce Matki Bożej. Serce Maryi jest posłuszne woli Bożej. 
Anioł po prawej stronie reprezentujący Ducha Świętego jest wpatrzony w Jej Serce, które 
oparte jest na kielichu oraz wsłuchany w Jej modlitwę, która unosi się nad kielichem. Modlitwę 
reprezentują złożone ręce Maryi. Maryja obejmuje kielich i osłania go swoim płaszczem. Anioł 
po lewej stronie - Ojciec, prawą dłonią błogosławi Maryi. Na drugim zestawieniu, Serce Matki 
Bożej oraz Jej modlitwa (złożone ręce i usta) wpisują się w aureolę chwały Syna Bożego. 
Otaczają Syna chwałą. Okrąg obszaru działania jest zakreślany przez prawe ramię Syna 
Bożego, które reprezentuje Jego wolę. Punkt centralny obszaru działania pokrywa się z 
miejscem na prawym boku Chrystusa, z którego po przebiciu włócznią na Krzyżu  wypłynęła 
krew i woda. Tchnienie Boże skierowane jest na kielich. Szczyt obszaru zdarzeń (wierzchołek 
klucza proporcji) dotyka szczytu aureoli chwały Syna. Anioł unosi do Nieba kielich z 
ofiarowanym Ciałem Bożym, które wzięło na siebie ludzkie grzechy. Obszary działania i zdarzeń 
dostępne człowiekowi reprezentowane przez okrąg i trójkąt klucza proporcji zostają uniesione 
przez chwałę Chrystusa i wpisana do Nieba. Syn Boży jest "głową" zdarzeń, a Jego Serce 
napędem działania. Chrystus jest Królem. Maryja oręduje za nami. Serce Matki Bożej pomaga 
Synowi unieść ludzkiego ducha w stronę Drzewa Życia, które pochyla się nad Maryją. Matka 
Boża została wywyższona, stoi za Chrystusem. Ilustracja przedstawia Maryję jako Królową 
Świata.  

 
Część IV  -  Krzyż Jezusa Drzewem Życia dla nas. 
 

Format poszczególnych części "Kodeksu Pokory" można wyrazić w jednostkach jakim jest 
Słowo (str.17). Odległość mierzona między marginesem lewym i prawym jak wiemy z 

przeprowadzonej analizy na str.17 wynosi wówczas s = 2ϕϕϕϕ , a odległość między marginesem 

górnym i dolnym w  = 2ϕ ϕ ϕ ϕ 2 lub, co jest równoważne w  = 3+ .  Dla tak przyjętego formatu 
można zauważyć, że obszary życia związane z ukazanymi zdarzeniami układają się w sposób 

ściśle uporządkowany. Wartościami generującymi to uporządkowanie są: wola Boża ϕϕϕϕ  i Duch 

Święty 2. Obie te wartości  wpisują się w działanie "ziarna dobra" - naczynia Bożego: Vz
2
.  

Naczynie to  otrzymujemy w chwili poczęcia. Jest to dar Boży w przestrzeni ducha powierzany 
indywidualnie każdemu człowiekowi.  Jest to talent, który nie powinniśmy "ukrywać w ziemi" 
(por. św. Mateusz 25:14-30). Musimy ten dar pielęgnować, napełniać dobrem, żeby wzrastał i 
stał się w czasie naszej wędrówki przez życie dobrym, zdrowym "ziarnem", które przyniesie 
plon, by stał się arką dla naszej duszy do życia wiecznego w Niebie. 
 

 
 

Odległość u1 = 1.9839 ustala położenie wysokości klucza proporcji dla Zwiastowania (i=1) 

względem szerokości s = 2ϕϕϕϕ . Kolejne położenia obszarów życia, a przez nie położenie 

obszarów działania i zdarzeń w przestrzeni istnienia charakteryzowane przez odległości: u2, u3, 

u4 względem s = 2ϕϕϕϕ   wynikają z proporcji związanych z obszarem życia i relacji między bokami 

prostokątów. Położenie klucza proporcji względem wysokości w  = 2ϕ ϕ ϕ ϕ 2 ustalają górne 
wierzchołki trójkąta zdarzeń, które reprezentują cel działania dla poszczególnych rozdziałów 
zdarzeń. Wyjątek stanowi Zesłanie Ducha Świętego. Cel wówczas skierowany jest na 
połączone podstawy dwóch obszarów zdarzeń. Odkryte uporządkowanie świadczy o 
prawidłowości zastosowanej metody odczytu treści ukrytej w proporcjach obrazu, gdyż ukazuje 
logicznie złożony (model matematyczny), a nie przypadkowy system połączonych z sobą 
zdarzeń ujawniających duchowy kształt dobra. Ilustrują to następne rysunki i tabele. 
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Wierzchołki reprezentujące: 
Narodzenie, Wniebowzięcie, Naukę 
Jezusa oraz Królestwo Boże 
wyznaczają krzyż oparty na Sercu 
Matki Bożej. Stosunek długości belki 
pionowej krzyża do długości belki 
poziomej wynosi 2.72 i wskazuje na 

życie e. 

Krzyż Jezusa jest Drzewem Życia. 
Odległość Nauki Jezusa od Serca 
Maryi  wynosi 1.00, a więc wskazuje 

na Słowo Boże 1. 
 
Przedstawiona konstrukcja  
reprezentuje Ojca podtrzymującego 
Krzyż Syna. 
 
 
 
 
Łącząc wierzchołek reprezentujący 
Ukrzyżowanie z ramionami krzyża i 
jego podstawą uzyskujemy 
geometryczny szkic pozycji 
ukrzyżowanego ciała Jezusa  (linie 
czerwone). 
 
Przedstawiona konstrukcja 
reprezentuje Syna Bożego jako 
Zbawiciela Świata. 
 
 
 
 
 

Gdy punkt, w którym Słowo 1  

i wola ϕϕϕϕ  wiążą się z sobą w kluczu 
proporcji (fioletowy punkt bazowy) 
dla Zesłania Ducha Świętego 
połączymy z wierzchołkiem krzyża i 
jego ramionami  to uzyskujemy zarys 
geometryczny szybującego ku ziemi 
gołąbka - symbol Ducha Świętego 
(linie białe). 
 
Przedstawiona konstrukcja 
reprezentuje ujawnienie Ducha 
Świętego.  
 
 



67 

 

Zależności matematyczne i struktury geometryczne zrealizował Bóg w dziele stworzenia świata. 
Są one odkrywane przez naukę i znajdują zastosowanie w technice. Struktury geometryczne 
wpisane są również w obrazy, które omawiam w tej pracy. Są to ślady Bożego tchnienia. Logika 
zawarta w ich konstrukcji oświetla rozum, pobudza serce i ujawnia treść obrazujacą dzieło Boże.  
 

Przedstawione na poprzedniej stronie trzy konstrukcje geometryczne oparte na Sercu Maryi 
zawierają informacje o Trójcy Świętej. Można powiedzieć, że jest to geometryczna wizja Trójcy 
Świętej. Kompozycja prezentowana w tej wizji przypomina wizję Trójcy Świętej jaką 

doświadczyła siostra Łucja 

[25,26]
 w Tuy, w roku 1929. Weźmy pod uwagę siedem punktów 

zaznaczonych na poprzednich rysunkach. Na następnym rysunku oznaczam  je  dużymi  
literami,  które  można  łączyć   z   następującymi   słowami: N - Narodzenie Jezusa, Nadzieja 
lub Niebo, z  którego  Syn Boży zstąpił,    K - Królestwo Boże,    O - Ojciec,    E - Ewangelia,    
S - Syn Boży,    D - Duch Święty,   W - Wiara, Wieczność  lub  Wniebowstąpienie. 
 

          
 

Postarajmy się odszukać proporcje niosące informacje o Trójcy Świętej. Weźmy pod uwagę 
odległości zaznaczone na rysunku: 
 

Krzyż:  NW = 1.3493     ON = 0.3854     OW = 0.9639     OE = 0.2590     OK = 0.2369     
 

Ukrzyżowany Jezus:     SW = 0.5279      SE = 0.6986      SK = 0.4883 
 

Duch Święty:                  DN = 0.8431      DE = 0.5750      DK = 0.4729        
 

Odległości te obliczyłem na podstawie współrzędnych punktów bazowych ui oraz wn zawartych 
w tabelach na str. 64 i 65. Są one podane w jednostkach jakim jest Słowo - długość łączona z 
jedynką w kluczu proporcji. Na ilustracji Słowo reprezentuje odległość EW=1.0011. Długość 

belki poziomej krzyża EK wynosi 0.4959, a proporcja NW  /  EK = 2.7209 wskazuje na życie e. 

Krzyż dzięki Chrystusowi stał się Drzewem Życia dla nas. Dobra zespolonego z tym 
Drzewem nie można zabić, zniszczyć, unicestwić, gdyż należy do Boga.  
 

Odcinek NW reprezentuje w przestrzeni zdarzeń drogę Syna Bożego, który z Nieba zstąpił, 
doświadczył ludzkiego życia i do Nieba wstąpił. Obliczmy ile wynosi długość tej drogi, a więc 
długość odcinka NW=1.3493 w punktach obrazu (px). Ponieważ długość Słowa wyrażona w 
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punktach obrazu wynosi 382px (str.17), otrzymujemy: NW = 1.3493 x 382px = 515px. Z drogą 
tą związane są  trzy Osoby Trójcy Świętej: 
 

1. Ojciec, który podtrzymuje Krzyż Syna.  
    Reprezentują to odcinki: ON, OW, OE, OK i proporcje:  

    NW/  ON = 3.5010         NW/  OW = 1.3998         NW/  OE = 5.2097         NW/  OK = 5.6957          

2. Syn. który poniósł Krzyż i na nim cierpiał.  
    Reprezentują to odcinki SW, SE, SK i proporcje:  

    NW/  SW = 2.5560        NW/  SE = 1.9314           NW/  SK = 2.7633           

3. Duch, którego ujawnił Ojciec i Syn.  
    Reprezentują to odcinki DN, DE, DK i proporcje:  

    NW/  DN = 1.6004         NW/  DE = 2.3466          NW/  DK = 2.8532    
 

Z uwagi, że drogę NW pokonały 3 Osoby Trójcy Świętej przemnóżmy przez 3 długość drogi 
NW, otrzymujemy 3 x 515px  = 1545px. Uzyskaliśmy dokładnie tę samą odległość jaka jest 
między broszką anioła, a broszką Matki Bożej OB=1545px (str.16). Myślę, że świadczy to o 
spójności proporcji geometrycznych istniejących na obrazie Matki Bożej, jak również świadczy o 
spójności treści, które staram się przedstawić w tej pracy. Spróbujmy odczytać na jakie wartości 
duchowe wskazuje 10 powyższych proporcji związanych z drogą NW. Wartości te 
odczytujemy w takiej kolejności w jakiej Matka Boża przedstawiona na ilustracji, na 
poprzedniej stronie zaznaczyłaby je ruchem ręki zakreślając znak krzyża.  

 

Siedem Duchów Boga  "wysłanych na całą ziemię"  
świadczy o Duchu Świętym. Odkupienie przez 
Krzyż Jezusa Chrystusa. 
 

Uczynki dobra Jezusa świadczą o miłosierdziu Bożym. 

 
Siedem Duchów Boga wypełnia Jezusa, (Jezus wypowiada 7 
zdań na Krzyżu, które akcentują Duchy Boże - opis na str. 34). 
 

Duch Święty niesie dobro Jezusa, ("ziarno dobra" Jezusa 
zostało otworzone na Krzyżu - opis w pracy "Ziarno, a wizja 

Trójcy Świętej siostry Łucji"
 [26]

). Powiew Ducha Świętego 

rozsiewa dobro Jezusa, aktywuje nasze "ziarna dobra" na  
"ziemi żyznej"  (św. Łukasza 8:4-15). 
 

Miłość, pragnienie istnienia i Mądrość świadczą o Pokoju 
Jezusa.  

 

Sprawiedliwość napełnia ludzkie sumienie. 

 
Życie wieczne wypełnia dobro Jezusa 
 
 
Działanie Ducha Prawdy, Boże Ciało i Pokój Jezusa wpisują się 
w obszary życia, działania i zdarzeń.    

 
Wolność Jezusa oddaje się Miłość, którą niesie Duch Święty.  

 
Boże Ciało niesie dobro Jezusa. 
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Św. Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
rozwinął tilmę wypełnioną 
kwiatami i ukazał się obraz 
Matki Bożej.  My  wpatrzeni  w  
ten obraz, chcąc dostrzec to co 
jest na nim bezpośrednio 
niewidoczne rozszerzamy go, 
by świetliste otoczenie Maryi 
przyjęło okrągły kształt Słońca. 
Gdy to uczynimy, Maryja 
rozwija dla nas kwiaty, które 
ułożyła na swojej sukni. 
Ukazuje się obraz głębszy, 
obraz "ziarna dobra", które 
ujawnił dla nas Jej Boży Syn 
Jezus. Ujawnia się struktura 
wartości, które rozwijamy 
oświecani Bożą światłością. 

 

Refleksje końcowe, o drodze, prawdzie - Słowie Bożym i życiu wiecznym. 
Dokonajmy dwukrotnego powiększenia szerokości s=1236px (str.23) analizowanego obszaru 
obrazu. Powiększona szerokość wynosi 2 x 1236px = 2472px, a stosunek wysokości obrazu 

w=2000px (str. 23) do powiększonej szerokość wskazuje na wolę spełniającą Ducha Świętego, 

gdyż 2000px /  2472px = 0.809 →→→→  ϕϕϕϕ         /   2. W tej skali świetliste otoczenie Maryi przyjmuje okrągły 
kształt Słońca - "Niewiasta obleczona w Słońce" (Ap 12:1). Długość promienia okręgu, w który 

wpisuje się kształt  Słońca  wynosi r =1032px.  Stosunek  oryginalnej  szerokości  s=1236px do 

promienia r =1032px określa proporcja s/ r = 1236px/ 1032px  1.2  π π π π /ϕ ϕ ϕ ϕ 2 , co jak wiemy z 
dokonanej analizy na początku naszych rozważań (str 16, 17), jest proporcją wysokości 

analizowanego obszaru obrazu  do  wzrostu  Maryi  w/ WMB = 2000px/1667px   1.2  π π π π /ϕ ϕ ϕ ϕ 2 .   
Na sukni Matki Bożej widocznych 
jest dziewięć dużych kwiatów 
ukształtowanych na podobieństwo 
serca. Sześć umieszczonych jest 
poniżej szarfy. Na każdym rękawie 
jest jeden, jak i jeden na piersi 
poniżej broszki. Na następnym 
rysunku zaznaczam je kolorem 
żółtym i łączę liniami. Uzyskana 
konstrukcja jest modelem "ziarna 
dobra". Na pierwszym planie przez 
zgięte kolano Matki Bożej 
wyeksponowany jest węzeł 
wartości, który łączę z piątym 
błogosławieństwem Jezusa - 
"błogosławieni miłosierni". Szczyt 
Miłości - wierzchołek 9 dotyka 
wówczas Serca Maryi. Matka Boża 
ukazuje więc tę samą stronę "ziarna 
dobra", która ukazana jest na 
obrazie Jezusa Miłosiernego (opis w 

pracy: "Seed of Our Goodness 
[16]

). 
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Maryja więc, przez swój wizerunek akcentuje również miłosierdzie Boże. Św. Mateusz 
dwukrotnie przywołuje słowa wypowiedziane przez Jezusa "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary" 
(9:13 oraz 12:7). Słowa te nawiązują do Starego Testamentu, do Księgi Ozeasza (6:6), w której 
prorok wyraża Boże pragnienia w stosunku do człowieka - "Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, 
poznania Boga bardziej niż całopaleń". W zapisanych przez św. Mateusza słowach Jezus 
wskazuje na potrzebę i wagę miłosierdzia ale jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, by 
sięgnąć głębi ludzkiego serca i wzbudzić w nim miłość w działaniu, a więc miłosierdzie - 
potrzebna jest Jego ofiara. Ofiara, wynikająca z ułomności ludzkiego ducha i woli. Ofiara, o 
której czytamy w Księdze Mądrości (2:12-20): "Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam 
niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam 
błędy naszych obyczajów. Chełpi się, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pańskim. Jest 
potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne 
do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od 
nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem. 
Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli 
sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników.  
Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. 
Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo - jak mówił - będzie ocalony". Jezus przyjął tą haniebną 
śmierć, będąc zaliczony do grona przestępców. Oddał ludziom swoje Ciało, a Ojcu swojego 
Ducha. Oddał wszystko, co wówczas posiadał i ujawnił coś najcenniejszego - moc swojego 
miłosierdzia wypływającego z Nieba, z życia wiecznego, a więc również prowadzącego do życia 
wiecznego. Św. Faustyna zapisała w Dzienniczku (1182) słowa Jezusa: "Córko moja, napisz, że 
im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia mojego, a namawiaj wszystkie dusze 
do ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia mojego, bo pragnę je wszystkie zbawić. Zdrój 
miłosierdzia mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz - nikogo 
nie wyłączyłem". Miłosierdzie i życie są więc z sobą ściśle związane. Przejawem życia jest 
miłosierdzie, ale też zachodzi działanie w drugą stronę bo przecież miłosierdzie pobudza i 
rozwija życie o czym świadczy Zmartwychwstanie Jezusa oraz Jego pouczenia o miłosierdziu 
Bożym zapisane przez św. Faustynę. Przykazania Jezusa by miłować Boga i miłować bliźniego 
jak siebie samego (św. Marek 12:30,31) również wydają się mieć związek z relacją istniejącą 
między miłosierdziem, a życiem. Miłując Boga i bliźniego świadczymy o pragnieniu życia w 
świętości i pragnieniu dobra, a miłosierny Bóg te pragnienia zaspokoi, bo przecież jak nauczał 
Jezus w "Kazaniu na Górze": "Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" (św. Mateusz 6:4, 
6:6, 6:18). Uważam, że słowa te łączą się z konstrukcją ołtarza w Sanktuarium Matki Bożej z 
Guadalupe w Meksyku, na którym otaczająca Maryję świetlista jasność kryjąca w sobie Ojca 
rozszerza się i wypełnia formę klucza proporcji, a wypływające tchnienie Boże zniża się w 
stronę wiernych. W wierszu "Stabat Mater" Jacopone da Todi przedstawia cierpiącą Maryję 
stojącą pod Krzyżem Syna: "Bolejąca Matka stała U stóp Krzyża, we łzach cała, Kiedy na nim 

zawisł Syn. (..) Widzi jak samotnie kona Owoc Jej czystego łona, Dając życie za ten świat".
[27]

 

Matka widząc mękę Syna, słyszała też Jego słowa: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co 
czynią". Słyszała też pytanie i prośbę złoczyńcy:"Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc 
siebie i nas" (św. Łukasz 23:33-34). Przyjęła słowa, które Syn wypowiedział do Niej i do 
stojącego obok apostoła Jana: "Niewiasto, oto syn Twój, (..). Oto Matka twoja" ( św. Jan 
19:26,27).  Słyszała  również  gdy  Syn  zawołał: "(...)  Boże  mój,  czemuś  Mnie  opuścił ? " 
(św. Mateusz 27: 46 oraz św. Marek 15:34) .  Być może, że kompozycja ołtarza w Sanktuarium 
Matki Bożej z Guadalupe ukazuje odpowiedź na pytanie Jezusa. Ojciec po przyjęciu prośby 
człowieka - złoczyńcy: "wybaw (...) nas" opuszcza Syna bo nie może zostać na Krzyżu w 
umierającym Jego ciele. Ojciec zniża się do cierpiącej Matki, otacza Ją i wspiera swoją mocą. 
Jezus oddaje Ducha Ojcu i kona (św. Łukasz 23:46). Duch Jezusa więc na drodze do Ojca, 
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który otoczył Maryję musiał bezpośrednio dotknąć duszy Matki i wpisał w Nią Boży Święty ślad 
dobra Syna Bożego i ślad drogi do Ojca. Śladami tymi zapisanymi w Jej duszy otoczonej przez 
Ojca dzieli się z nami Maryja przez obraz na tilmie św. Juana Diego, dzieli się z nami w 
Kościele, którego jest Matką.  
 
 

 
 
(Fot. ks. Ryszard Koper) 



72 

 

 
Dotknięcie człowieka przez tchnienie Boże akcentuje również kształt budowli tego Sanktuarium. 
Nic nie wiem na temat zamierzonych przez architekta czy też projektantów tego Sanktuarium 
proporcji  w jego budowie i symboliki którą ma nieść w sobie kształt budowli. Dotarcie do źródeł 
i wiedzy na ten temat nie jest prostym zadaniem i jak do tej pory, kiedy pisze te słowa, nie udało 
mi się tego dokonać. Przedstawione więc porównania wynikają z moich własnych spostrzeżeń.  
 

 

     (Fot. ks. Ryszard Koper) 
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Klucz proporcji jest wpisany również w kształt zabudowań Watykanu. Poniższa ilustracja 
przedstawia Watykan widziany z góry. Zarys Bazyliki i plac św. Piotra tworzą kształt klucza. Ten 
architektoniczny klucz wpisuje się w klucz proporcji. "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu", ale 
koniec drogi jest w Watykanie (wyjaśnienie źródła tej refleksji na podstawie porównań, które 
zamieszczam nieco dalej, zostawiam czytelnikowi). 
 

            (Fot. Google Earth) 

 
Klucz proporcji w odbiciu lustrzanym wpisuje się w dwa najbardziej znane obrazy Jezusa 
Miłosiernego. Na obu obrazach w obszarze tchnienia (obszar tchnienia jest zaznaczony na rys. 
str. 22 i 72) widzimy stopy Jezusa. Stopy łączą się z drogą. Tchnienie Boże skierowane jest, 
więc na drogę prowadząca do Nieba. Dlaczego klucz jest odwrócony? Bo Jezus prowadzi nas 
drogą do Nieba, a by tam wejść trzeba klucz przekręcić. Gdy Jezus przyłoży ten klucz do 
klucza, który wspiera się na stopach Trójcy Świętej (ilustracja na str. 6) i przekręci to otwiera 
wejście do życia wiecznego, które On tylko zna. Na ikonie Trójcy Świętej wg wizji św. Andrieja 
Rublowa tchnienie również dotyka stóp aniołów, ale w tej wizji aniołowie siedzą, a ich stopy są 
na podnóżkach. Myślę, że oznacza to koniec drogi. Jest to wejście do życia wiecznego w 
Niebie. Tę drogę i to samo wejście do Nieba zaznacza nam Matka Boża w kolejnych etapach 
swojego życia i życia Jezusa, które przedstawia w części III  "Kodeksu pokory" (porównaj z 
ilustracjami na str. 40, 42, 44, 47, 50, 52, 54, 59). 
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Na obrazach Jezusa Miłosiernego wierzchołek klucza (szczyt obszaru zdarzeń) dotyka Serca 

Jezusa. Podstawa klucza od strony woli ϕϕϕϕ dotyka lewej ramy każdego z obrazów (dotyka 
granicy naszego postrzegania rzeczywistości Nieba), a duży okrąg zakreślany przez Słowo 

Boże 1 dotyka słów "Jezu ufam Tobie". Zauważmy, że obszar życia ma zaledwie jeden krok do 
Nieba. Z wizerunków tych promieniuje prawda "Ja JESTEM drogą i prawdą, i życiem" (J 14:6). 
 

 
Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego namalowany  
     w obecności św. siostry Faustyny w 1934r.,           Obraz namalowany po śmierci św. siostry Faustyny 

 w Wilnie przez Eugeniusza Kazimirowskiego
[28]

.              w 1944r., w Krakowie przez Adolfa Hyłę[28]
. 

 
Czy zestawione razem te dwa obrazy reprezentują dwoistość natury Zbawiciela: Syn Boży, Syn 
Człowieczy? Syn Boży przychodzi do nas z Nieba, Syn Człowieczy idzie do Ojca, który jest w 
Niebie. My podążamy za Nim. Ojciec "słysząc kroki Syna" - czując jego tchnienie, mówi - "Jezu 
ufam Tobie". Wejście do Nieba się otwiera. My wierzymy, wyznajemy - "Jezu ufam Tobie" i 
wstępujemy do "domu Ojca" za Zbawicielem. 
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"Rzekł do niej Jezus: 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. Jana  11:25-26). 
Z słów tych wynika, że Jezus jest źródłem mocy życia świadczącym o życiu wiecznym do 
którego człowiek jest powołany. Jezus świadczy również o miłosiernym Ojcu: "Bądźcie 
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny" (św. Łukasz 6:36) i o pokoju uczuć, pokoju ludzkiej 
duszy, który od Niego otrzymujemy: "Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak 
daje  świat,  Ja  wam  daję. Niech  się nie  trwoży serce  wasze  ani  się  lęka!"  (św. Jan 14:27). 
W Piśmie Świętym znajdujemy również między innymi świadectwa o woli Bożej: "Taka bowiem 
jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali" (Pierwszy 
List św. Jana 3:11); "Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do 
milczenia niewiedzę ludzi głupich" (Pierwszy List św. Piotra 2:15). O działaniu woli Bożej 
świadczy więc przestrzeń w obszarach: życia, działania, zdarzeń. Świadectwo to akcentowane 
jest przez proporcję wysokości całego obrazu na tilmie św. Juana Diego do wysokości 
wizerunku Maryi, jak również wiąże się z położeniem   klucza   proporcji  na  tym   obrazie.  
Przedstawiam to w części I  na str. 16 i 19. W części III "Kodeksu Pokory" na str. 36 dwukrotnie 
pojawia się przesłanie, że dobro Jezusa działa w mocy Ducha Świętego. Oznacza to, że 
uczynki dobra Jezusa świadczą o działaniu Ducha Świętego. Świadectwo to odnajdujemy 
również w Piśmie Świętym. Jest ono wyrażone przez słowa o poczęciu Jezusa: "... z Ducha 
Świętego jest to co się w Niej poczęło"  (św. Mateusz 1:20) i przez słowa Jezusa: "To, co się z 

ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło jest duchem" (św. Jan 3:6). Przesłanie 
z części II na str. 30 poucza, że pokonanie mocy zła spełnia działalność Jezusa. Pokonanie zła 
stanowi o Królestwie Bożym. Odkupienie przez Krzyż Jezusa jest źródłem mocy Królestwa 
Bożego. Św. Józef miał objawione pouczenie, że Maryja "Porodzi Syna, któremu nadasz imię 
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" (św. Mateusz 1:21). Maryja zaś już po 
narodzeniu Jezusa usłyszała proroctwo Symeona: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na 
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (św. Łukasz 2:34-35). Pokonanie mocy zła 
wiąże   się  z  trudem  i  cierpieniem  Syna  Bożego,  jak  również  z  cierpieniem  Jego  Matki. 
W Apokalipsie św. Jan (5:1-14) opisuje, że tylko sprawiedliwy Syn Boży - Baranek "jakby zabity" 
mający Siedem Duchów Bożych może otworzyć siedem pieczęci księgi przeznaczeń. Siedem 
Duchów Bożych jest "wysłanych na całą Ziemię", a to świadczy o sprawiedliwości Bożej. 
Świadectwo to jest akcentowane w części II  "Kodeksu Pokory" na str. 32.  Wymienionych 
siedem świadectw  Ewangelii możemy w języku M-S zapisać jako: 
 

lne/     -  źródło mocy życia (zmartwychwstanie) świadczy o życiu wiecznym, 
 

αααα
2
/    

2
  -  miłosierdzie w mocy Ducha Świętego świadczy o działaniu Ojca, 

ππππ    / ϕϕϕϕ    
2        -  przestrzeń w obszarach: w życia, działania, zdarzeń świadczy o działaniu woli Bożej, 

  

/  ln 33.3  -  Odkupienie przez Krzyż Chrystusa świadczy o źródle mocy Królestwa Bożego, 

 

4 /  2
2
  -  uczynki dobra Jezusa świadczą o działaniu Ducha Świętego, 

 

P/   

2
 - pokój Jezusa świadczy o Synu Bożym, jak również świadczy o działaniu Ciała Bożego, 

 

7/ δδδδ        -  7 Duchów Bożych świadczy o sprawiedliwości Bożej.  
 

Świadectwa te ukazał nam Jezus przez swoją naukę, uczynki, Krzyż i zmartwychwstanie. 
Wzajemne przenikanie się tych świadectw wskazuje na liczbę 1.0000001, a to z kolei bardzo 
wyraźnie wskazuje na Słowo Boże. Można w przenośni powiedzieć, że wzajemność tych 
świadectw powoduje, że utworzona grupa "skaluje" się na Słowo Boże. Poniżej, świadectwa 
ułożone są względem rosnącej  wartości liczbowej. 
 

((lne/   ) x (P/   

2
) x (4 /  2

2
) x ( /  ln 33.3) x (ππππ    / ϕϕϕϕ    

2
) x (7/ δδδδ) x (αααα

2
/    

2
)) →→→→ 1.0000001 →→→→ 1  
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Słowo Boże na tym schemacie 
jest reprezentowane przez  

duży okrąg.  
 

Wartości splątane ze Słowem 
Bożym są podświetlane  

kolorem żółtym.  
 

Trzy świadectwa   
Wiary-Nadziei-Miłości i siedem 
świadectw Ewangelii stanowi 

"wnętrze" Słowa Bożego.  
 

Trzy splątania fundamentalne 
"dotykają" Słowa Bożego z 
"zewnątrz". Ich działanie 

"promieniuje" na zewnątrz.  
 

Siedem świadectw Ewangelii 
ukazane jest w postaci grupy w 
kształcie podkowy podświetlonej 
kolorem jasno niebieskim. Grupa 

ta jest splątana ze Słowem 
Bożym przez nierozłączną część 

wspólną swojego obszaru 
działania z obszarem działania 

Słowa Bożego. 

Granice obszaru działania przestrzeni i Słowa Bożego ("Żywe bowiem jest słowo Boże ..." - List 
do Hebrajczyków 4:12) są zawsze wyznaczane przez maksymalną amplitudę oscylacji tych 
wartości (str.14,15) więc wzajemne przenikanie się tych siedmiu świadectw będzie zawsze 
wskazywało na Słowo Boże i z tego względu można uważać, że występuje nierozerwalne ich 
powiązanie, splątanie ze Słowem Bożym. Zwróćmy uwagę, że w pierwszym świadectwie  

występuje źródło mocy życia, a Słowo Boże jest też z nim splątane  ln e  1. O związku 

Słowa Bożego z życiem świadczy św. Jan (1:1-5): "Na początku było Słowo, a Słowo było u 
Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.  Wszystko  przez  Nie  się  stało,  a  
bez  Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie".  Splątane ze Słowem Bożym  są  

także  dwa  świadectwa: /  ln 33.3  1  i  4 /  2
2
  1.  Ze Słowem Bożym i z grupą siedmiu 

świadectw Ewangelii są splątane również trzy świadectwa Wiary-Nadziei-Miłości:  
 

1 ↔↔↔↔ W/    
ln

   -  wiara świadczy o pragnieniu Trójcy Świętej w potędze źródła mocy życia 

                                                                                                                                    wiecznego,  

1 ↔↔↔↔ N/   

ln
   -  nadzieja świadczy o pragnieniu Syna Bożego w potędze źródła mocy życia 

                                                                                                                                    wiecznego, 

1 ↔↔↔↔ ♥/    
ln

   -  miłość świadczy o pragnieniu Świętości w potędze źródła mocy życia 

                                                                                                                                    wiecznego. 
 

Słowo Boże jest splątane również z zamysłem w mocy działania Ducha Świętego i 
2^2

  1, 

oraz z zamysłem  Bożym,   który   przenika   przestrzeń  i  świadczy o źródle  mocy  działania  

zamysłu i x ππππ    / ( ln i 
2
)  1. Słowo Boże jest splątane także z przyszłością w mocy Opatrzności 

Bożej 0
0

  1. 
[12] 

Trzy ostatnie splątania stanowią fundament nierozerwalnie związany ze 

Słowem Bożym. Splątań ze Słowem Bożym jest jeszcze więcej. Bardziej szczegółowy opis tego 
tematu postaram się przedstawić w oddzielnej publikacji. Wymienione splątania ze Słowem 
Bożym ilustruje poniższy schemat.  
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Siedem Duchów Bożych 7 wypełnia człowieka 5 niosącego  

Ducha Prawdy w działaniu  

2
, łączy się z Trójcą Świętą 3,  

a to połączenie rozwija węzły wartości ludzkiego  dobra 9  
(wzmacnia  szczyty  dobra  w  "ziarnie dobra,  w  które  są  
wpisane przykazania Boże, błogosławieństwa Jezusa  
i owoce Ducha Świętego. My z tych darów korzystamy). 

W części III "Kodeksu Pokory" na str. 49 dotyczącej Eucharystii i Ukrzyżowania oraz na str. 51 
dotyczącej Wielkiej Soboty i Zmartwychwstania pojawia się proporcja wskazująca na zaczątek 
Królestwa Bożego  na Ziemi. Zaczątek ten powstał dzięki Ofierze Jezusa, o którym 
prorokował Izajasz (53:5): "był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła 
Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie". W języku M-S możemy 
to opisać następująco: zaczątek Królestwa Bożego jest nierozerwalnie związany z Bożym 

Ciałem , które niesie działanie Ducha Prawdy  

2
 i wzięło na siebie ludzkie grzechy g.    

     

 
 

Warto również wiedzieć z jakimi wartościami jest splątany zamysł w mocy Królestwa Bożego. 

Wiedzę tę dostarcza nam poniższe wyrażenie z którego czytamy, że zamysł  i w mocy Królestwa 

Bożego 33.3 jest splątany z życiem e w mocy zamysłu Bożego i przenikającego przestrzeń ππππ  i 

rozwijającego moralność 13 , która wypełnia człowieka świętego 5 niosącego działanie Ducha 

Świętego 22
. Z działaniem Ducha Świętego są nierozerwalnie powiązane uczynki dobra 22↔↔↔↔ 4. 

 

       
 

Na stronie 60 przedstawione są proporcje i związane z nimi treści dotyczące struktury zdarzeń 
prowadzących do Królestwa Bożego na Ziemi. W kolejności działań dostrzegamy udział wiary, 
nadziei, źródła wzajemności, miłości, działanie Ducha Prawdy, łączność z Siedmioma Duchami 
Boga oraz korzystanie z darów Bożych jakie Trójca Święta wpisuje w węzły wartości ludzkiego 
dobra (szczyty dobra w "ziarnie dobra") by człowiek mógł osiągnąć pokój Syna Bożego i 
mądrość. Królestwo Boże na Ziemi ma być więc Królestwem Miłości, Pokoju i Mądrości. Żadnej 
z tych trzech cech nie jesteśmy w stanie pomierzyć by stwierdzić, że Królestwo Boże jest tu lub 
tam. Jezus zdając sobie sprawę z tej trudności jaką ma człowiek, który pragnie ocenić stan 
ducha, dał nam kilka pouczeń dotyczących Królestwa Bożego. Przytaczam trzy z nich:  
1. "Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: "Oto tu jest" albo: "Tam". Oto 
bowiem królestwo Boże pośród was jest" (św. Łukasz 17:20-21). 
2. "Kto nie przyjmuje królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego" (św. Łukasz 18:17). 
3. "Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. 
Łatwiej jest  wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego" 
                                                                                                                   (św. Marek 10:24-25). 
Z pouczeń tych wynika, że Królestwo Boże to obszar w przestrzeni duchowej, który dotyka 
życia, działania i zdarzeń. Niezbędna jest wytrwała praca nad stanem ludzkiego ducha i 
cierpliwe z ufnością dziecka podążanie drogą prawdy prowadząca do Królestwa Bożego. 
Królestwo Boże nie jest też jedynie globalnym dobrobytem, ale związane jest z uczuciem 
wzajemności. Królestwo to "pośród was jest", może ono być więc nawet: miedzy dwoma 
osobami, w rodzinie. Może być też w nas gdy ufnie przyjmujemy pokój Chrystusa, spożywamy 
Eucharystię i odwzajemniamy się Bogu uczynkami dobra za ten duchowy pokarm, który bierze 
na siebie nasze grzechy. Treści przedstawione na stronie 60 harmonizują z relacją wartości, 

które są splątane z Królestwem Bożym 33.3 :  
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Ostatnie wyrażenie tylko częściowo pomaga nam na rozpoznanie Królestwa Bożego. Siedem 
Duchów Boga jesteśmy w stanie rozpoznać w sobie, bo są to uczucia które doświadczamy i są 
"zrozumiałe" dla nas. Nie wiemy natomiast czy jest w nas Duch Prawdy, który działa i wpływa 
na nasze uczynki. Nie jesteśmy też w stanie sami ocenić mocy naszych  węzłów  wartości 
dobra - szczytów naszego dobra. Jest jednak inna formuła, która może nam pomóc w 
rozpoznaniu o tym czy jesteśmy już w Królestwie Bożym, czy też nie. Formułę tę tworzy 7 
świadectw Królestwa Bożego, które podobnie do 7 świadectw Ewangelii przenika się, tworząc 
grupę "skalującą" swoją wartość liczbową na 33.2999999991. Ponieważ trzecie świadectwo w 
tej grupie świadczy o Słowie Bożym, dla którego granice obszaru działania są zawsze 
wyznaczane przez maksymalną amplitudę oscylacji (str.14,15) więc wzajemne przenikanie się 

tych siedmiu świadectw będzie zawsze wskazywało na Królestwo Boże 33.3 i z tego względu 
występuje ich nierozerwalne powiązanie, splątanie z Królestwem Bożym. Jeśli wszystkie 7 
świadectw świadczy na "tak" wówczas jesteśmy w Królestwie Bożym i swoim postępowaniem 
świadczymy o miłości, pokoju i mądrości. Poniżej, prezentuję te świadectwa. Ułożone są one 
względem rosnącej  wartości liczbowej. 
 

((ϕϕϕϕ    / E)  x  (Z/    )  x  (i 
4
/ 1)  x  ( /  )  x  (e

2
/ αααα)  x  (7/  )  x  (5

2
/  Vz))  ↔↔↔↔  33.3 

 

(ϕ ϕ ϕ ϕ / E)   -  wola człowieka świadczy o wolności, 
 

(Z/    )   -  zgodność świadczy o Duchu Prawdy, 
 

(i 
4
/ 1)   -  zamysł człowieka w mocy uczynków dobra świadczy o Słowie Bożym, 

 

( /  )   -  światło chwały Bożej świadczy o Odkupieniu przez Krzyż Jezusa Chrystusa, 
 

 (e
2
/ αααα)   -  działanie ludzkiego życia świadczy o miłosierdziu Bożym, 

 

 (7/  )   -  7 Duchów Bożych świadczy o pragnieniu Trójcy Świętej,   
 

(5
2
/  Vz)   -  działanie człowieka świadczy o "ziarnie dobra" - naczyniu Bożym, arce ludzkiej 

                     duszy, które człowiek niesie w sobie.  
 
Wyrażenie siedmiu świadectw Królestwa Bożego, które jest splątane z Królestwem Bożym 
możemy przekształcić do postaci, która jest splątana ze Słowem Bożym, gdyż trzecie w nim 
świadectwo dotyczy Słowa Bożego. Po przekształceniu zamysł człowieka w mocy uczynków 
dobra będzie świadczył o Królestwie Bożym, ale w tym świadectwie będzie to zamysł człowieka 

świętego  i  w  mocy  działania  Ducha  Świętego  22
.  Będzie  to  pierwsze  świadectwo  w  tej 

nowej  grupie. Zawiera  ono już w swojej strukturze wyrażenie splątane ze Słowem Bożym, 

gdyż  i 
^22  ↔↔↔↔  1.  Ilustruje to wyrażenie: 

 

((i 
^22

/  33.3)  x  (ϕϕϕϕ    / E)  x  (Z/    )  x  ( /  )  x  (e
2
/ αααα)  x  (7/  )  x  (5

2
/  Vz))  ↔↔↔↔  1 

 

Wyrażenie to zawiera dwie wartości niestabilne (���� str. 8): człowieka 5 i jego wolę ϕϕϕϕ. Wyrażenie 
to stanowi wnętrze słowa Bożego podobnie jak siedem świadectw Ewangelii. Występuje jednak 
istotna różnica w obrazie wnętrza, gdyż z tą grupą świadectw we wnętrzu Słowa Bożego 
znajdują się trzy fundamentalne składniki Słowa Bożego. Obraz zewnętrznej części Słowa 
również ulega zmianie, gdyż z zewnątrz Słowo Boże otaczają trzy świadectwa Wiary-Nadziei-
Miłości. Ilustruje to następny rysunek.  
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Słowo Boże na tym schemacie jest 
reprezentowane przez duży okrąg. 
Wartości splątane ze Słowem Bożym 
są podświetlane kolorem żółtym. Trzy 
splątania fundamentalne i siedem 
świadectw związanych w Słowie z 
Królestwem Bożym stanowi "wnętrze" 
Słowa Bożego. Trzy świadectwa  
Wiary - Nadziei - Miłości "dotykają" 
Słowa Bożego z "zewnątrz". Ich 
działanie "promieniuje" na zewnątrz. 

Siedem świadectw związanych w 
Słowie z Królestwem Bożym 
reprezentuje grupa w kształcie 
podkowy podświetlonej kolorem 
różowym. Grupa ta jest splątana ze 
Słowem Bożym przez nierozłączną 
część wspólną swojego obszaru 
działania z obszarem działania Słowa 
Bożego. 

 
 

Poniżej ilustruję porównanie tych dwóch obrazów Słowa Bożego. Uważam, że rysunek po lewej 
stronie reprezentuje obraz czynnika "męskiego" w Słowie Bożym (Słowo Ojca), a rysunek po 
prawej  stronie  reprezentuje  obraz  czynnika  "żeńskiego"  w  Słowie  Bożym (odpowiedź 
Maryi: "... niech mi się stanie według twego słowa" ). Połączenie z sobą tych dwóch elementów 
jest Słowem Bożym, Słowem Trójcy Świętej o którym pisze św. Jan (1:1-18): ""Na początku 
było Słowo ...". To co jest nieskończone wnika w to co jest skończone. To co jest punktem -
pragnieniem Słowa, zamysłem Światłości rozwija się w nieskończoność. 
 
 

                
 
 

Tabela na następnej stronie przedstawia zestawienie wartości duchowych na jakie wskazywały 
proporcje odkryte w omawianych czterech częściach analizy obrazu Matki Bożej. Wartości 
prezentuję w kolejności, w jakiej odkrywałem proporcje, które na nie wskazywały, a więc 
rozpoczynając od części I, która ukazuje obraz planu realizacji misji Syna Bożego, przez część 
II dotyczącą ofiarnej misji Jezusa związanej z Jego wolą, życiem i dobrem. Następnie 
zamieszczam kolejne, wcześniej nie odkryte w częściach I i II wartości, a odkryte w części III, 
w której wyraźnie jest akcentowana wola Ojca i efekty jej działania, a więc zdarzenia związane 
z misją  Jezusa  i  życiem  Maryi.  Zestawienie  to kończy  lista  kolejnych  nowych  wartości  z 
części IV  związanej  geometryczną  wizją Trójcy Świętej opartą o serce Matki Bożej.  
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Niebieski punkt w tej tabeli oznacza, że wartość występuje w danej części.  

 
 

Zauważmy, że tylko cztery wartości występują, w każdej z czterech części. Są to: 
1. Przestrzeń, obszary: istnienia, zdarzeń, działania, życia, 
2. Duch Święty, 
3. Jezus, Matka Boża, człowiek święty. 
4. Duch Prawdy 
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Boże przesłanie odczytane z obrazu adresowane jest do człowieka przez wstawiennictwo Matki 
Bożej, którą unosi Duch Święty. Przesłanie akcentuje podstawową wiedzę i wartości duchowe 
potrzebne nam w życiu i działaniu, które ukazał nam Jezus. Wartości te rzutują na zdarzenia, 
budowę Królestwa Bożego i mają decydujący wpływ na i nasze zaistnienie w życiu wiecznym w 
Niebie. Wartości te zostały nam dane przez Tego "Który Jest", jest istnieniem w Trzech 
Osobach Trójcy Świętej. To On powoduje zdarzenie - zwiastowanie Maryi planu Bożego. Zgoda 
Maryi na jego realizację sprawia, że Duch Święty zaczyna działać i Maryja rodzi Syna Bożego 
Jezusa, który przez swoje życie ukazuje wartości i dobro stanowiące wzór dla nas. Drogę, którą 
pokonali Jezus i Maryja ukazuje "Kodeks Pokory" w części III. Prześledźmy drogę Jezusa od 
Zwiastowania do Wniebowstąpienia biorąc pod uwagę proporcję 2.1243 (tabela na str. 64), 
która pojawia się na wszystkich etapach tej drogi i dotyczy obszaru życia. W ramkach podaję 
granice obszarów działania wartości ukazanych na tej drodze. Na wcześniejszych rysunkach 
proporcję tą zapisywałem w skróconej postaci 2.124. Zauważmy, że wartości przedstawione w 
trzech pierwszych etapach są splątane z sobą. Boże pragnienie Słowa łączy się z życiem przy 
udziale naczynia Bożego jakim jest "ziarno dobra". Po narodzeniu życie Jezusa rozpoczyna 
wypełnianie naczynia Bożego dobrem. Zauważmy również, że jedynie wyrażenie odnoszące się 
do ustanowienia Eucharystii i Ukrzyżowania nie zawiera słowa życie. 
 

 
 

"Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha 
Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, 
ponieważ u was przebywa i w was będzie"  (św. Jan 14:16-17, porównaj z wyjaśnieniem na str. 37) 
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O miłości w mocy Trójcy Świętej, upewnia nas wartość związana z obszarem działania i 
zdarzeń  na  którą  wskazuje  proporcja  w/t5 = 1.1143 (tabela na str. 65),  ukazana  dla  Wielkiej  
Soboty i Zmartwychwstania. Wartość ta poucza, że Odkupienie świadczy o miłości w mocy 
Trójcy Świętej. 
 

                          
 
"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (św. Jana 3:16). 
 

W planie Bożym Trójca Święta zabiega o uświęcenie człowieka. Kolejność etapów w tym 
planie: istnienie, zdarzenie, działanie, życie jest odwrotna do kolejności etapów jakie my mamy 
zadane: życie, działanie (uczynki dobra), zdarzenia, istnienie. Naczynie Boże "ziarno dobra", 
które w chwili naszego poczęcia otrzymujemy w darze od Boga, mamy w czasie naszego życia 
wypełnić dobrem. Gdy kończymy nasze życie biologiczne oddajemy swoje dobro Bogu. Nasze 
życie wpisane jest w to dobro.  Bóg przez "okno" Wiary-Nadziei-Miłości wypełnia nasze dobro 
swoją miłością, wpisuje ją również w źródło mocy działania Ducha Prawdy, które w nas jest bo 
niesie je Jezus Chrystus w Eucharystii, którą przyjmujemy. Jezus sprawia, że nasze dobro 
działa i spełnia Ducha Prawdy, który rozwija życie, a to wskazuje na życie wieczne wypełniające 
Ducha Prawdy jak również spełniające pragnienie świętości. Jest to życie wieczne w Niebie na 
chwałę Boga i radość Nieba. Jest to życie wypełnione miłością w mocy życia wiecznego. 
Przedstawione relacje można uogólnić następującym schematem: 
 
                  Miłość w mocy Trójcy Świętej                  Miłość w mocy życia wiecznego 
 

                     3.1397 3.1344 3.1450                                        3.1462 3.1409 3.1515    

  
 

                                                            3.1416 3.1363 3.1469  
 

Przestrzeń, obszary: istnienia, życia, działania, zdarzeń 
 

Miłość w mocy Trójcy Świętej i miłość w mocy życia wiecznego wskazują wzajemnie na siebie. 
Obie wartości są splątane z przestrzenią, z obszarami istnienia, życia, działania i zdarzeń ze 
względu na to, że odpowiadające im wartości liczbowe 3.1397 i 3.1462 zawsze należą do 
przedziału liczbowego (3.1363, 3.1469) związanego z działaniem przestrzeni, dla której jak już 
wcześniej o tym pisałem, granice obszaru działania są zawsze wyznaczane przez maksymalną 
amplitudę oscylacji (str.14,15). 
 

Tak więc, ci którzy kierują się prawdą, maja pragnienie świętości, z ufnością zwracają się w 
stronę miłości, w stronę Bożego miłosierdzia i przyjmują Eucharystię, budują swoje dobro i 
jednocześnie wpisują swoje życie w dobro, gdyż mają dostęp do Drzewa Życia, którym jest 
Krzyż Jezusa Chrystusa. Owoce tego drzewa: Ciało i Krew Chrystusa stanowią dla nas pokarm 
duchowy dzięki któremu wzrasta w nas Duch Prawdy i prowadzi drogą oświetloną promieniami 
Bożego Miłosierdzia do życia wiecznego w istnieniu Tego "Który Jest" Dobry.  
 

"Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, 
dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa"  (Pierwszy List św. Piotra 1:23). 
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"Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie"  
                                                                                                                              (św. Jan 4:24). 

 
 
 
 
 
 
Modlitwa 
 
 
Wiem, że jesteś, 
Ty Który Jesteś, 
w Trójcy Jedyny.  (Duch Pokoju) 
 
W Tobie bogactwo wszelkiego dobra.  (Duch Radości) 
 
W Tobie moc bycia i działania.  (Duch Cierpliwości) 
 
W Tobie źródło życia, potęga miłości, pokój i mądrość.  (Duch Łagodności) 
 
Ty dałeś nam przykazania.  (Duch Wierności) 
 
Ty nam błogosławisz, jesteś łaskawy i obdarzasz owocami Twojego Ducha.  (Duch Ufności) 
 
Ty dajesz nam Ciało swoje i Krew byśmy spożywali, 
by wzrastał w nas Duch Prawdy, który świadczy o Tobie 
i prowadzi do Ciebie drogą oświetloną promieniami Twojego miłosierdzia.  (Duch Miłości) 
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