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Kod Biblii ukrywa w sobie wiele tajemnic, których zrozumienie jest o wiele trudniejsze niż samo
ich znalezienie. Jednym z takich tajemniczych przesłań kodu jest Lisan i znajdujący się na nim
Obelisk. Lisan, jest to półwysep znajdujący się nad morzem Martwym, najniżej położonym
morzem na Ziemi.

Gdy Rips przeszukiwał kolejne rozdziały hebrajskiej wersji Biblii, natrafił na wskazówkę
dotyczącą pewnego dekodera za pomocą, którego udałoby się rozszyfrować cały kod.
Zaciekawiony szukał dalej i znajdował coraz to ciekawsze połączenia słów. KLUCZ KODU
przecinało słowo OBELISK, a później USTA OBELISKÓW.

  

Czyżby tym dekoderem ma być właśnie budowla zwana obeliskiem? Ale, w jaki sposób miałaby
się ona posłużyć w rozszyfrowywaniu? Prawdopodobieństwo przypadku było bardzo bliskie
zera. I tym razem Rips wykonał obliczenia na potężnym komputerze Uniwersytetu Hebrajskiego
i otrzymał zdumiewający wynik. Szansa na trafienie dwukrotnie tych samych połączeń słów była
jak 1 do 1000000! Dodam, że nauka odrzuca możliwość przypadku już przy 1 do 1000. Tak,
więc pewne jest, że ktoś to umieścił świadomie.
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Z następnych odkrytych słów, Rips wywnioskował, że owym obeliskiem może być OBIEKT Z
NIEBA, który krzyżował właśnie słowo obelisk. Jednak największym odkryciem było znalezienie
opisu miejsca w którym dekoder ma się znajdować. I tu pojawiło się słowa DOLINA SIDDIM.
Tak dawniej nazywano dolinę gdzie teraz znajduje się morze Martwe. Dosłowne znaczenie tej
nazwy to wapno. Tak więc to posunęło odkrycie dalej. Wiadomo, że półwysep Lisan na tym
morzu jest pokryty właśnie wapieniem. Miejsce te jest bezludne i pustynne. Jako, że jest to
najniżej położone miejsce na ziemi, można by powiedzieć o nim „pępek świata”. Tak więc warto
było poszukać w Biblii słowa LISAN. Oczywiście bez problemu znaleziono to hasło, zmieszane
ciekawie z innymi, takimi jak: LISAN JAKO SIDDIM, MAZRA (wioska niedaleko płw.), OBELISK,
KLUCZ, MAPA CZUJNIKA.

Ciekawostką jest, że słowo Lisan oznacza także język, język który umożliwi rozszyfrowanie
kodu. Tak, więc z pewnością można powiedzieć, że na Lisanie na pewno coś się znajduje. Co
takiego? Teraz można tylko szukać. Rips przeszukuje teren, w poszukiwaniu niewiadomego,
lecz gdy odnajdzie „dekoder” z pewnością odmieni świat.
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