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                    ХОРУСОВ ЗАРЕЗ = 1,0158 

                    ХОРУСОВО ОКО И БРОЈ 64/63 

 

                    Математици никад краја. Све што смо радили и цртали у вези Прве 

Земље Равне Плоче било је нужност јер смо све изведене радње у вези ње 

доказивали са најразличитијих страна. И показало да до сада све то чинимо 

потпуно у сагласности са свиме. Показало се да је светска баштина препуна 

најразноврснијег знања.  

Сада ћемо да урадимо оно што се каже – завршни ударац – завршни доказ да 

смо математичком логиком читања митологије стигли до самог краја – КАКО ЈЕ 

НАПРАВЉЕНА ДАНАШЊА ЗЕМЉА? Не сумњам да су се то сви питали и 

захтевали да коначно кажем и то – како је онда направљена ова планета Земља? 

Желим да Вас поведем до Србског Бога ВИДА, до свевидећег ХОРУСОВОГ 

ОКА и да видимо да ли од њега можемо да очекујемо помоћ. Онај који све 

ВИДИ и даје нама СВОЈ ВИД ДА ГЛЕДАМО И ДА КРОЗ НАША СОЧИВА 

ДОЖИВИМО ЊЕГОВ СВЕТ. 

Ово ОКО је СВЕВИДЕЋЕ и оно сочиво које нам је представио Роберт Темпл је 

заправо знање о светлости коју смо добили од Богова.  

Ова слика је слика коју је у време старог Египта имала свака породица, јер је 

била лековити талисман за лечење и охрабривање свих породица и сваког 

појединца, јер је његово присуство значило – ЈА САМ ТУ СА ВАМА. 

Међутим, осим талисмана, сви знамо да су сви 

хијероглифи имали своја вишеструка значења. Бог 

ХОРУС је уз Оца Озириса и Мајку Изиду 

најслављенији, али исто тако, што није ни чудно, 

исто и најмистификованији.  

Но, неки су уочили да је заправо  ХОРУСОВО 

ОКО састављено управо из елемената који 

одговарају одређеним математичким 

вредностима. Те вредности су разломци.  Ово је 

тај нови приказ са           Слика бр. 229 Хорусо око 

 подцртаним математичким вредностима.   

Када се зброје све ове вредности 

добијамо бројку 63/64. И код Роберта 

Темпла налазимо да се ово чита као 

приближна вредност Питагориног зареза, 

тј. 64/63 = 1,015., стр. 399. 

''Уђат'', или ''Уђа'', како је право 

египатско име Хорусовог ока, вуче ме на 

помисао да имам право да ово тумачим 

као ''Уђет'' или ''УЂЕ''. Јер заиста 

светлост улази, УЂЕ у око, или  

Слика бр. 230 Хорусово око као разломак 

СОЧИВО, и преноси нам слику коју видимо на СВЕТЛОСТИ. СВЕ – ТЛО је оно      

Слика бр. 230 Хорусово око као разломак 

тло које је изграђено и које видимо само када наше сочиво прима зраке СУНЦА 

и СИРИЈУСА. То нам омогућује да разликујемо боје и нијансе. Када нема 

светлости нема ни свег тла, светла, и ми смо у мраку. 
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Како тумачити сада Хорусово око у светлу Прве Земље Равне Плоче? Морам да 

то урадим храбро као и све до сада. 

                    Прва Земља Равна Плоча има 10 прстена, сваки на по 200км. 

Пречник је 4.000км, полупречник је 2.000км.  

Али планета Земља има пречник од 12.756км 

Полупречник је 6.378км. 

Када поделимо 12.756 са 400км добијамо број од 31.9 

прстенова. Наиме, слободно можемо да кажемо да је то 

32 прстена и да они чине заправо основу једне, рецимо 

горње полулопте Земље. То је линија екватора. 

Нормално је да је и друга половина управо 32 прстена. 

То даје број 64.  

Али, ако је задњи 32. прстен највећи, значи да је можда 

доња полулопта почиње са једним прстеном мање, са 31. 

прстеном. 

То даје број 63.  

Делимо 64/63 = 1.015. 

Добили смо НАЈСВЕТИЈИ ЕГИПАТСКИ БРОЈ = БРОЈ 

ХОРУСОВОГ ОКА = 64/63 ИЛИ 63/64. 

ОН И ЈЕСТЕ НАЈСВЕТИЈИ ЈЕР ЈЕ ТО БРОЈ КОЈИМ СУ 

БОГОВИ НЕТЕРУ НАПРАВИЛИ ЦЕЛУ ПЛАНЕТУ 

ЗЕМЉУ. 

  

БОГ ТОТ ДРЖИ У РУКАМА ‘’ХОРУСОВО ОКО’’ 

ИЛИ ‘’ЈЕДНУ ПОЛУЛОПТУ СА ПРСТЕНОВИМА 

КАКО БИ СЕ ПОКАЗАЛО ДА ЈЕ ЗЕМЉА 

НАПРАВЉЕНА ИЗ ПРСТЕНОВА КАО ДВЕ 

ПОЛУЛОПТЕ СА 32 ГОРЕ И 32 ИЛИ 31 ДОЛЕ 

ПРСТЕНОВА, 

ШТО ДАЈЕ БРОЈ 63/64 ИЛИ ‘’ХОРУСОВО ОКО’’. 

 

ЈА САМ ИЗ ПОШТОВАЊА ПРЕМА БОГУ НЕБА 

ХОРУСУ ДАО ИМЕ ''ХОРУСОВ ЗАРЕЗ'' КОЈИ ЈЕ 64/63  

                                                                                                           Слика бр.231 Бог 

Тот 

БОГ ТОТ ЈЕ СА ГЛАВОМ ИБИСА И ИЗМИСЛИО ЈЕ ПИСМО, ТО ЈЕ БОГ 

ЗНАЊА И ПИСАРА, АЛИ И МЕСЕЦА. 

ЗАТО БОГ ЗНАЊА И ИМА ХОРУСОВО ОКО КОЈЕ ЈЕ СКЛОП ЗНАЊА О 

ПРАВЉЕЊУ ЗЕМЉЕ. 
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ANNEX 05 

                   HORUS POINT = 1,0158   

               HORUS EYE AND NUMBER 64/63 
                   Mathematics never end. All we did and draw on the first 

Earth was flat was a necessity because we are all performed actions in 

relation to it, argued with different sides. I found that so far all we do so 

in full compliance with everything. It turned out that the world's most 

diverse heritage full of knowledge. 

Now we are going to do what they say - the final blow - the final proof 

that we are reading the mathematical logic of mythology get to the very 

end - How is made the other countries? I have no doubt that this is all 

they asked and demanded that the final say and that - as it made the 

Earth? 

I want to lead you to Serbian God  VID, the all-seeing eye of Horus to see 

if from it we can not expect help. He who sees all and give us your vision 

to see and THAT EXPERIENCE THROUGH OUR LENSES his world. 

This EYE  allmighty and what lens is presented to us by Robert Temple is 

actually knowledge of the light we have received from the Gods. 

This image is a picture that at the time of ancient Egypt had every family, 

because it was healing talisman for healing and encouragement for all 

families and each individual, because his 

presence meant - I'M HERE WITH YOU. 

However, except for talismans, we all know 

that all the hieroglyphics have their multiple 

meanings. God Horus is the Father of Osiris 

and Isis the Mother most celebrated, but 

also, which is no surprise, as the most 

mistificated. 

But some noted that it is actually composed 

of Horus AROUND precisely the elements 

that correspond to certain mathematical values.         Picture  1 Horus eye 

These values are fractions.  

This is the new view from the underlined mathematical values. 

When you add up all these values we get number 63/64. And with Robert 

Temple, we find that this is read as an approximate value of the 

Pythagorean comma, ie. 64/63 = 1.0158., Pp. 399. 

’’Uđat '' or ''Uđa,'' as the right eye of Horus Egyptian name, pulled me to 

think that I have the right to interpret this as a ENTER, BECAUSE IT IS 

Serbian word ‘’UDJE'' or '' You get in and she entered''. For really light 

enters, enters the eye, or Lentils, and transmitted to us the picture you see 



the light. ALL - the ground is what                                                                 

soil that is built and we see only when 

our lens receives rays of sun and  

Sirius. This allows us to distinguish 

colors and shades. When there is no 

light of all the soil, light, and we are 

in the dark. 

As now interpreted in the light of 

Horus about the First Earth is flat? I 

have to do with courage as well until now.    Picture 2 Horus eye as a fraction 

                    The FIRST EARTH FLAT DISC is flat has 10 rings, each of 

the 200 km. Diameter is 4.000km, the radius of 2.000km. 

But the Earth has a diameter of 12.756km radius is 6.378km. 

When we divide 12,756 with 400km of 31.9 gives the number of 

rings. Namely, we can freely say that it is 32 rings, and that they are 

actually based on one, say the upper hemisphere of 

the Earth. This is a line of the equator. 

It is normal that the other half just 32 rings. 

This gives the number of 64. 

But if the last 32nd ring the most, it means that 

maybe the lower hemisphere begins with one ring 

less, with 31 ring. 

This gives the number 63. 

We share 64/63 = 1.0158. 

We got the most sacred NUMBER = NUMBER OF 

EGYPTIAN EYE of Horus = 64/63 OR 63/64. 

ON I HAVE TO BECAUSE most sacred numbers 

you Neter GODS MADE WHOLE EARTH. 

  

GOD TOT HELD IN HANDS ''Horus  EYE’’ -  

ONE HALF OF hemisphere with loops In order to 

show that the Earth is MADE out of the ring as the 

two hemisphere with 32 UP AND DOWN 32 OR 

31 RINGS, WHAT MAKES NO 63/64 OR ''Horus 

EYE''. 

I AM FROM RESPECT for God HORUS OF 

HEAVEN named ''HORUS  POINT’’ THAT IS 

NUMBER  64/63. 

                                                                                    Picture 3. God Thoth 

TOT GOD IS WITH HEAD IBIS invented the letter, it is God and scribes 

KNOWLEDGE, BUT ALSO THE MONTH. 

BECAUSE GOD HAS KNOWLEDGE AND Horus AROUND BY 

TRAIN OF KNOWLEDGE ABOUT MAKING THE COUNTRY. 


