
 

 

  الحقیقي للمعرفة.ادة المعرفة الكونیة ھي المفتاح األصلي لجمیع العلوم ، والمسار شھ

   

شهادة المعرفة الكونیة هي شهادة لجمیع كلمات العوالم (الكون)، وهي حوصلة لجمیع الكلمات الموجودة 

  للمعارف عن كل شيء ومفتاح لكل العلوم ودیانات األرض. محددة في العوالم ! إنها منظومة

  إن هذه شهادة منسوخة في كل شيء حي على األرض، لدى اإلنسان، وفي كل العوالم.

أساس مضمونها موجود في كل شيء و كل مكان. إنها اللغة األولى والسر المحفوظ، وهي التاریخ 

الرتقاء وأصل الكلمة، إنها علم الفلك وعلم األحیاء، الفیزیاء والكیمیاء، السیاسة واالقتصاد، (سیجمونیكا) علم ا

  والشعر، والكثیر من المجاالت األخرى. ) (العشریة)النمووعلم تحسین النسل، حركة الصعود (

ملیون عامًا. بمعرفة شهادة  40) یعد حوالي حضارة األحياءمن المعلوم أن تاریخ الحضارة البیولوجیة (

من حواسه التي  33إلى  30% وأكثر، وأن ُیشغل 100المعرفة یمكن للمرء أن یجعل عقله یعمل بوعي بنسبة 

) تتواجد في وضع االحتیاء. تمنح المعرفة الكونیة الفرصة 28) منها، ألن البقیة وعددها (5ُیعرف فقط خمسة (

  حاسة من حواس المتعة من السبات ، و بفضلها ُیمكن امتالك العدید من القدرات الضروریة للحیاة. 28إلیقاظ 

وء للناس، حیث تسمح لهم برؤیة الحقائق، وبعث الحیاة في كوكب شهادة المعرفة الكونیة هي بمثابة ض

  والحفاظ علیها.  ) - 1ТерРаاألرض (

   

1ТерРа - – .التسمیة القدیمة لكوكبنا األرض  

من طبیعة اإلنسان امتالك القدرة على إدراك عدة أبعاد (أكثر من ثالثة أبعاد)، وذلك لكون اإلنسان 

ثابة تذكیر أالف سنة بوضع مسودة تكون بم 8وعاء للعقل. بسبب الضیاع التدریجي للحقائق بادر العلماء منذ 



  للبشریة ووسیلة ضروریة الستعادة ما ُفقد.

تمثلت هذه المهمة في عرض العناصر والمبادئ متعددة األبعاد األولیة لبنیة الحیاة (بنیة المادة والحیاة ككل) 

  والمعارف الضخمة على سطح ذي بعدین.

ّیم ) تسمى باللغة استمر هذا العمل الشاق خمسة قرون، وكانت نتیجته عرض على السطح رموز ( ق

رمز،  147الروسیة (بوكوفي). الستخدام هذه المبادئ األولى والعناصر األولى على كوكب األرض هناك 

أي أنها أبعاد متعددة "مضغوطة" ومعروضة في  –ویسمى جمعها باألبجدیة. هكذا ظهرت الكتابة المسطحة 

لوقة متعددة األبعاد، حیث أن كل رمز (بوكوفا) أكبر بعدین. مع العلم أنه في الواقع، هذه األبجدیة األولى المخ

  من سابقه بقیاس واحد.

عناصر هذه الشهادة محفوظة في المعتقدات الشعبیة، في الحكایات واألساطیر، والفنون، والِحَرف، والرقص، 

  وتظهر هذه الرموز في زخارف األلبسة، والسجاجید، والرسومات على جدران المعابد، .. الخ.

  عاما على ظهور الكتابة المسطحة على كوكب األرض. 7519مع مرور  2012عام  یتزامن

الطریقة التي عرضت بها المبادئ األولى متعددة األبعاد متاحة لمن اعتاد على التصور ثالثي األبعاد (الطول 

هذا یعد االرتفاع). تقتضي هذه الطریقة على االنتقال صعودا من ُبعٍد إلى آخر خطوة خطوة. و  –العرض  –

  المفتاح لفهم األبعاد المتعددة ببنیة العوالم.

  -األسس الهامة:

  

كل شيء یبدأ من النقطة. النقطة هي تركیز ألحسن الحاالت السابقة للجودة واإلنجازات لمنظومة أحیاء ما. 

النقطة هي بدایة لطریق الصعود إلى درجة صعود مكانیة وزمنیة ذات جودات معینة* ، وعلى طول هذا 

لطریق تزداد التحسینات والجودة الموضوعیة لكل ما یصعد بشكل صحیح على هذا المستوى. بعد ذلك، مع ا

الصعود إلى المستوى التالي تلتئم منظومة األحیاء هذه في تركیز لكل ما تم تحسینه وتحقیقه على هذا 

علم  –جمونیكا أي في نقطة جدیدة مع جودة جدیدة وفي مستوى جدید للصعود. الخ. (سی –المستوى 

  الصعود).

هي درجة أو مستوى یحتوي في ثنایاه على  –  )Continium( درجة صعود ذات جودات معینة *مالحظة:

  لصعود المعقولیة. معینة جودات

  حول فهم تعددیة األبعاد

 

 



 

  عمق.ال     البعد األول:

 تنتظم النقاط العدیدة الُمركزة والفریدة من نوعها وتتجمع لُتكون خطا مستقیما، وهكذا تنتظم المادة أحادیة البعد.

  العرض.     البعد الثاني:

عند اكتظاظ عدد النقاط في الخط المستقیم وعند بلوغه مستوى التفاقم یتعوج الخط ویتحول إلى منحنى، فیبدأ 

في استیعاب مسطح، وعند هذه الحالة تتحد النقاط األصلیة وتجتمع في منحنى وتتحول إلى كیان ثنائي األبعاد. 

  السؤال من الریاضیات الحقیقیة /) /(هل الخط كیان ال نهائي أم أحادي األبعاد ؟ مباشر 

  الطول.   البعد الثالث:

بعد استیعاب مسطح البعد الثاني، یزداد اتحاد النقاط كّمًا وعند وصوله إلى مستوى تفاقمي جدید وبعد التجمع 

ل من الترتیب األول (هل المنحنى یبدأ التحول إلى بعد ثالث، أي أنه یأخذ مظهراً لولبیاً وتتحول تركیبته إلى عام

    كیان ال نهائي؟ )

  تُبنى المادة ثالثیة األبعاد من مثل هذه الحلقات الحلزونیة األولیة، حیث أن صعود (نمو) المادة یتواصل الحقا.

  السمك.   البعد الرابع:

بعد بلوغ عدد الحلقات الحلزونیة مستوى تفاقمي تبدأ اللولبیة في الدوران والتجمع لتتحول من لولبیة بسیطة إلى 

عامل من ترتیب ثاني. (هل الكیان ذو بعد ثالث هو لولبیة؟) هكذا تُبنى المادة ذات البعد  –لولبیة اللولبیة 

   الرابع.

  غوة (أفرودیت أو والالت عند العرب، خروج أفرودیت من رغوة البحر).الر     البعد الخامس:

البعد الخامس وكل األبعاد التالیة تتركب على نفس المبدأ: لولبیة اللولبیة الصغرى تدور لتتحول إلى لولبیة ذات 

  عامل من ترتیب ثالث. –لولبیة من لولبیة اللولبیة  –بعد أكبر 

واعتبارا من البعد السادس تبدأ تتركب مادة أكثر تفصیال وهي لولبیة من لولبیة  بعد العامل من الترتیب الثالث،

  لولوبیة اللوبیة. إنه عامل من الترتیب الرابع.



تصبح المادة تمتلك خاصیة  –"بییت"   -عند بلوغ المادة تنظیمًا من الترتیب الثامن، أي مادة ذات بعد عاشر 

  الشفافیة.

األخیرة في صف المادة الكلیة (ما نشعر به كمادة صلبة). في العلم المعاصر، المادة من البعد العاشر هي 

عاما فقط المادة الصلبة تسمى بالخطأ مادة، وذلك بالرغم من وجود  200وفقا للطریقة التي ال یتجاوز عمرها 

قلیة الراهنة مواد أخرى أكثر تنظیمًا ولكنها أكثر دقة ، إال أنه لألسف ال یشعر بها البشر في حالتهم الع

  الضعیفة.

  علم الصعود (النمو) –سیجمونیكا 

   السیجمونیكا هو علم یدرس مبادئ االنتقال صعودا من البعد األصلي إلى البعد التالي.

یتشكل الجدول الدوري للعناصر الكیماویة األولیة على نفس المبدأ الذي تتكون فیه رموز (بوكوفا) األبجدیة 

رمزا، وهذا یعني أن كل عنصر كیماوي في الجدول الدوري للعناصر الكیماویة وكل رمز في  147التي تعد 

  األبجدیة یلي سابقه ببعد واحد أكبر من البعد السابق.

  ظومة أحیاء ما من درجة (مستوى) استمراریة زمنیة ومكانیة معینة إلى درجة تالیة.لندرس صعود من

 

(أز) ،     یعرض الرسم طریقة بدایة الصعود (النمو) على أساس المبدأ الذي یعرضه رمز (بوكوفا)

وفي نفس هذه الدرجة (المستوى) ینتهي الصعود باكتساب جودات جدیدة وأبعاد متعددة یرمز إلیها الرمز 

(أوت). الحقا یتم المرور عبر منطقة "لوكومورنایا" (منطقة وصفها    )64(بوكوفا) الرابع والستون (

بوشكین أ.س.) (منطقة الربط بین المستویات) والدخول إلى درجة صعود مكانیة وزمنیة التالیة ذات جودات 

  (أوت).   (أز) إلى رمز   معینة ، حیث یبدأ الصعود (النمو) من جدید على أساس مبدأ رمز

إن هذا یتعلق بشكل خاص بالبشر الذي ُیعَتبرون ُمركزات لألكوان والذین یصعدون (ینمون) خالل مدة زمنیة 

  إلى مرحلة "مخلوق إلهي" على صورة اهللا ومثاله.قصیرة من "بیضة ملقحة" أي من مرحلة "التعجب" 

تجتمع وتتوحد النقاط  64أثناء الصعود إلى الدرجة أو المستوى التالي لالستمراریة المكانیة والزمنیة للعنصر 

في نقطة جدیدة، وفي كل درجة لالستمراریة المكانیة والزمنیة تمر تركیبة األحیاء التي تبدأ في الصعود (أو 



) خطوات في كل درجة فرعیة لتنتقل إلى 8) درجات فرعیة وثماني (8جدیدة أو اإلنسان) بثماني (النقطة ال

  خطوة مرة أخرى. 64أبعاد تالیة، أي 

بعد عند النظر إلیها  65كل نقطة أثناء صعودها إلى درجة تالیة لالستمراریة المكانیة والزمنیة تعد كیانا ذي   

مكانیة والزمنیة. في الوقت ذاته، أثناء الصعود من البعد األصلي إلى بعد من الدرجة السابقة لالستمراریة ال

آخر تحمل تركیبة األحیاء في ثنایاها كل أنواع الجودة المتعددة األبعاد التي اكتسبتها سابقا، ولهذا تعد النقطة 

  عنصرا بناًء ذي اتجاهات مختلفة.

خطوة  64ُبعد. یشار إلى  64رمز (بوكوفا)،  64  خطوة في الصعود، 64 –   إلى "أوت"   من "أز" 

  "أز أوت قوة الحیاة". –للصعود بـ 

رموز (بوكوفا) التي ُتظهر مبادئ الوصایا المشتركة لصعود كافة منظومات األحیاء  -64خطوات الصعود 

 لكافة درجات الصعود المكانیة والزمنیة ذات جودات معینة.

  هكذا تُبنى الفضاءات واألزمنة متعددة األبعاد. 

السبات الشعور باألبعاد المتعددة وعمق العوالم وجمالها، وٕاعادة إن فهم تعددیة األبعاد یساعد على إیقاظ من 

  المعقولیة الذاتیة لإلنسان.

یرون في البعد الثالث نجوما متضائلة،  –التلسكوبات  –حین ینظر علماؤنا الحالیون بـ"أعینهم التكنوقراطیة" 

لها تصعد إلى جودات جدیدة وفي الحقیقة إن هذه النجوم ومنظومات الكواكب وحضارات األحیاء التابعة 

أكثر أبعادا عددا وغیر مرئیة بعد لسكان األرض، حیث أنه فقط حینما یكون اإلدراك قلیل األبعاد تظهر 

  الكواكب والنجوم المجاورة بأنها بعیدة جدا.

  الطابع البیولوجي للتفكیر

ا یستعید الطابع البیولوجي لتفكیره، باستیعاب اإلنسان أبجدیته األصلیة یكتشف ذاكرته الوراثیة (الجینیة)، وهكذ

حیث أن بیولوجیة التفكیر هي بالذات التي تسمح بتذكر العالقات مع جیران نظامنا الشمسي ومجرتنا 

  و"كافة یا روسیا المقدسة" (الروس الكونیة الشاملة). –وفضائنا 

لبیات متعددة األبعاد التي ینسج كان الناس القدماء یعلمون بأن الحیاة تصعد بشكل حلزوني (لولبیًا). في اللو 

فیها البشر "أوعیة العقل" الفضاءات واألزمنة، یمكن اجتیاز المسافات الطویلة بیولوجیًا دون استخدام تقنیات 

من بعد ثالث (الصواریخ ، الطائرات، السیارات ..الخ)، حیث أنه بمقدرة البشر التنقل بیولوجیًا بأبعاد متعددة 

الحیاة، وذلك عبر الفضاء والزمان. مع التذكیر بإمكانیات التنقل إلى حضارات أحیاء على مسار قلب لولبیة 

أخرى ، والتي تربطها مع حضارة البشر صالت في الماضي والحاضر، تجدر اإلشارة إلى أن ذلك ممكن إذا 

النیة التي )، وفي هذا الصدد هناك ضرورة في إیقاظ العق%3تم تفعیل عقالنیة أكبر مما لدى البشر حالیا (

    تتواجد حالیا في مرحلة احتیاء، وشهادة المعرفة الكونیة تساهم في ذلك.

إن الدرجة العالیة للعقالنیة تسمح للبشر بإدراك وتوحید المصادر الوطنیة المحفوظة في حضارة موحدة 

  الصلة، حیث یسود فیها العقل ولیس الجهل والسمسرة.



ات كافة األمم. استیعابها والتمعن فیها هو الطریق إلى فهم كل األبجدیة األولى المخلوقة هي مصدر لغ

  شيء، كما أنها تحتوي على أجوبة على كل األسئلة.

  إنه الطریق إلى الوحدة.

  

  فیما یلي بعض التوضیحات:

  ما معنى كلمة "شهادة المعرفة"؟     )1

"شهادة المعرفة" ال تعني فقط المعرفة، األصح أنها أساس لكل مهارة، وما یعطي التوجیه الضروري لنشاط العقل. شهادة 

. تعني كلمة توجیه (التوجه) االستیعاب، وذلك ألنه في العدید من الدول األوربیة كلمة "شهادة االستیعاب (التكیف) المعرفة هي

  (خریطة). Сartaتُترجم كـ ) Грамота –المعرفة" ("غراماتا" 

  )Свет -"سفیت"  -) وما االختالف مع الكون ( "النور"Мір -العالم ("میر"     )2

" لدیها معاني عدیدة.  мирكان القدماء یقولون " كل الكون األبیض" "كل العالم اإللهي" ( "كل الكون اإللهي" ) . كلمة "میر" "

" (وحدة العوالم)،  мїр" (النور)، "میر  мірرف في الوسط. على سبیل المثال، "میر االختالف في هذه التعددیة یتطابق مع الح

) تكتب باللغة الروسیة من ثالث حروف. كل شيء ُیبنى على مبدأ الثالوث МИР" (السالم) وغیرها. الكلمة "میر" ( мир"میر 

ي ذلك الكلمة، أي من ثالثة أجزاء (ماذا، عن طریق (الماضي، الحاضر، المستقبل، هنا، من الخارج، من الداخل، .. الخ)، بما ف

ماذا، ولماذا). مفهوم اللواحق، البادئات، الخ. (بالمعنى الحدیث) لم یكن في السابق. السبب بسیط، كان الناس یعلمون بأن كل 

معروفة ومحددة حرف هو بالفعل جذر له معنى معین وأساس واسم. كل حرف لیس مجرد صوت بسیط، ولهذا بالذات هناك قواعد 

للقراءة، وعلى سبیل المثال تلك التي تتعلق بالصلوات (الدعاء) والخ. بما في ذلك، هناك الكثیر من القصص والتعالیم، حیث یتم 

  فیها إیالء أهمیة قصوى للنطق الصحیح، بما في ذلك الرسم الصحیح للحروف.

لمة، بما في ذلك كتابة الحروف بشكل معین، أي حسب مكان لقد تم الحفاظ كذلك في اللغة العربیة على الشكل الثالثي للك

الحرف في الكلمة (في بدایة الكلمة، في وسطها، في آخرها). لقد تم الحفاظ بأعجوبة على آثار الكتابة العربیة القدیمة ، والتي 

صلة مباشرة مع الشهادة الكونیة  تم تعریفها بواسطة العلم الحدیث بالكتابة العربیة الجنوبیة، والتي تشیر رسومات الحروف إلى

  -للمعرفة. فیما یلي بعض األمثلة:

 الرمز العربي القدیم شھادة المعرفة الكونیة  تسمیة الحرف

 .رمز بدایة حیاة األنثى –خیر" "
 .إكس" كروموسوم. حافظة مركز الحیاة"

 

 

 .رمز لعرض بدایة الذكر، للشجاعة والمعرفة –و" ل"

 

 

 رمز للتدلیل وحمایة المستقبل الصاعد –سلوفو" أي "الكلمة" "
  

 

 

  

 <<<<<<<<--عودة للصفحة الرئیسیة



  
  

  الوصایا )3

  ). Руси ВсеЯСветнойوصایا "كافة یا ورسیا المقدسة" (

  إنها وصایا َكْوننا وكافة حضارات األحیاء الموجودة فیها.                      -

  إنها الخیط الدلیل لصعود كل كائن حي.                      -

  الصلبة والدقیقة. –إنها مجموعة مبادئ صعود كافة أنواع المواد                       -

  ".أربعون)) (سوروك سوروكوف) "Сорок Сороковъلقد وصلت إلى سكان األرض تحت التسمیة المعروفة ((

  

  یفجینیكا. ) 4

  علم حول مبادئ التطور الصحیح للمادة.

  

  ب)( أوخ ، تي)( إشارة التعج  )5

تركیز لبدایة حیاة األنثى. أو كما رمز إلیه   یعني  (خیر)    ك) یعني تركیز لبدایة حیاة الذكر ، وحرف(أو    حرف

  ) (إكس) كروموسوم.Х) (إغریك) و (Yالمعاصرون (

وموسوم، ولهذا في لحظة اإلعجاب بشخص ما كان سكان روسیا المقدسة یعرفون بنیة الجینات والكر 

) Наука) (أوك) یعد جذرا لكلمة (У) ، أي إنَك تركیٌز لبدایة الحیاة. حرف (   (  یقولون

  ) (خیر) رمز لحافظة مركز الحیاة.Х(ناووكا) (أي العلم)، و(

  

  )Сигмация( السیغماتیة )6

  ما" ( ) . إنها تركیز في جودة جدیدة وتركیز للخالصات.لیست الجمع كما ُیعتقد. مبدأ السیغماتیة یعكسه حرف "سیغ –السیغماتیة 

  

  »О » ""О Структуризирование  " تركیبة )7

أو ستروكتوریزیروفاني) غیر موجودة في ( »О Структуризирование«كلمات مختلفة. كلمة  –تمحور ، تركیبة ، تنظیم 

على شكل " خ " "دائرة أو ختم"، وذلك في اللغة الروسیة  -القوامیس المعاصرة. " خ " (أو) في بدایة الكلمة یعني ما یلي:

  دائرة". (أوكولتسیفات) (تطویق ) ، . " خ " في بدایة الكلمة یعني أن التركیبة "على شكل  واللغات األخرى. هناك مثال، كلمة

  



  )ВсеЯСветная Русь( روس "كافة یا روسیا المقدسة" )8

  

) (سلوفو) . أي أن (كافة یا المقدسة" (فسي یا СЛОВОا یسمى بكلمة ()أیض   (یا) ( Яحرف 

.  )Всех Слов Светий Русь( ُتفهم ككافة كلمات روسیا المقدسة (فسیخ سلوف سفیتي روس) ) ВсеЯСветнаяسفیتنایا) (

  مصفوفة المعنى والمبدأ لصعود أنظمة الحیاة. –(روس)  ) Русь( كلمة

   

  

أوفسیلیفاني ) كلمتان ذات   Овселениваниеو  Вселенная (فسیلینایا  .)Вселеннаяإنها أیضا تسمیة كْوِننا (فسیلینایا ) (

" ( زاسیلیات)  заселять " (فسیلیات) (إسكان) و"вселять (قریة) " و" селениеسیلیني " –جذر واحد. (من كلمة 

  (استعمار)).

  

  لولبیة الحیاة )9

  لولبیة الحیاة، وذلك ألن كل حي یصعد وینمو ویتطور وفقا للولبیة.

   

علما بأن اللولبیة یمینیة االتجاه. اللولبیة الیمینیة حیة، والیسرى ال. في الوقت الحاضر الكثیر ال یدرك هذا االختالف. ولهذا 

اإلیمان  ( حرفیا: )ПравоВерные) ، والمسلمون (الحمد الصحیح (الیمین) (حرفیا: )ПравоСлавныеنحن أرثودوكس (

) الحامض النووي الرایبوزي DNAا سلف. من المعروف مفهوم لولبیة (حلزونیة) ())، وهذا له عالقة بمالصحیح (الیمین

منقوص األكسجین (العامل الوراثي). حتى ضوء الشمس ینتشر وفقا للولبیة (وقد تم برهنة ذلك في الوقت الحاضر). لهذا 

أي  вить, витой, виток باللغة الروسیة ) ( ما یقابلهVitaبالذات، على سبیل المثال الحیاة باللغة الالتینیة تسمى "فیتا" (

  .    ) Vitaدورة حلزونیة، التواء، دوامة، الخ). في شهادة المعرفة الكونیة هناك حرف یحمل اسم "فیتا" (

  

      التي ترسخت في العالم اإلسالمي. الرموز القدیمة حول )10

   

إنه لیس مجرد رمز بسیط لـ"الشهر" كما یقدمونه حالیا. إنه رمز ( سلوفو) "كلمة" على شعاع من الضوء. لیس من الصدفة أن 



مسجد. إنه رمز للتدلیل وحمایة للمستقبل یختار محمد رمز "كلمة" محموال على شعاع من الضوء لیكون بمثابة هوائیة فوق ال

  الصاعد.

 

 ماذا یعني الرمز القوي النجم ذو ثماني رؤوس؟

  

الفراغ  –لبدایة الذكر     -أي تجمیع وتركیز ( التئام)  –هذا الرمز یعني "سیغماتیة"  -      

)vacuumالفراغ . إنه رمز لبنیة الحیاة، ونشأة الحیاة، والوالدة اإللهیة. العدید    –(تجمیع) لبدایة األنثى   )، و

  من الشعوب یسمون هذا الرمز بنجم المریمیة.

  

 

 



 

 

  تابة الحروفك

  

"لوكا")، إال أنها قد  -في كثیر من األحیان ُتكتب الحروف على ثالث خطوط أساسیة (یسمى مثل هذا الخط باللغة السنسكریتیة

  .خطوط أو أكثر 5ُتكتب على 

 

  "كوسم" (من كلمة "كوسموس" (الفضاء)) )Косм - kosmos( یسمى    العلوي الخط

، الخط    (المالحة)) navigation اف" ( نفس الجذر مع نافیغاتسیا"ن )Навь - Navi( أو

  "تفیوردا ستویت" أي "یقف ثابتا") –"تفیورد" (یقال أیضا  )  Твердь - Tverdo(   -   السفلي

ع "یافنوست" (الوضوح) ). الخط الوسط الذي یوحد "كوسم" و"تفیورد" یسمى "یاف" (نفس الجذر م )Явь - Javo( أو 

) أو " الفا " (نفس الجذر مع (الیمین، الصالحین)"براف" (نفس الجذر مع "برافوست" )Правь - pravo(   بـ

  كوسم""سالفا" (الحمد ، المجد)). البشر ُیوحدون في الخط الوسط "

و "تفیورد"، أو كما ُیقال "السماء واألرض". یمكن رؤیة انعكاس هذا في اآلثار المعماریة القدیمة. (انظروا مثال إلى المثال في 

  الصورة).

 في اللغة العربیة ، هناك أیضا تسمیات قدیمة وفریدة من نوعها لهذه الخطوط. ُیمكن للباحث أن یجدها بنفسه.

  



 

 

    حرف "إجي"

  

  

الماضي والحاضر والمستقبل، أي أنه انعكاس للبعد الیمین.  –حرف "إجي" (الصوت "إ") یعد انعكاسَاً◌ لثالوث الزمن 

كذا یعكس كل حرف على األفق الرابط بین األزمنة إنه عامل الوحدة في نهر األزمنة. األزمنة منعكسة على السطح أفقیًا. وه

  الخلق (الروابط ما بین المخلوقات). –(الروابط الزمنیة) وعمودیًا 

  

  

  حرف "كولو" (الدائرة )

  



  
   

درجة یعطي انعكاسا لحرف "كولو". إنها اللوبیة  90اإلعجاب). حرف "إجي" عند الدوران بـ  –حرف "كولو" (صوت "أو" 

، والتي تجمع أفضل عوامل "فاكتوریكي" (فاكتوریالیكي) (فاكتولایر) (تیار لولبي ظاهر ) )لولبیة جدیدة "نوفو فاكتور" ( –العمیقة 

  الثابت) و"الف"."كوسموس" (الفضاء) ، "تفیورد" (

  

  

  حرف "أز"

  

   

  

  

حرف التفكیر العمیق ، والحمایة من الدمار، والمعقل، وقلعة لدرجة صعود مكانیة  –مرتفع")  –حرف "أز" (صوت "أز" 

ة. في مدرسة معلمي "التنشئة العظمى" تم تخصیص العدید من المجلدات الكبیرة لحرف "أز". بعد اكتشاف دمیتري وزمنی

مندلییف للجدول الدوري للعناصر ظهرت أمام علماء الحضارات األحیاء إمكانیة مساعدة علماء األرض للوصول إلى فهم 



) بقوة عن التسمیات المعرفیة 1917اإلمبراطوریة الروسیة (قبل عام  الجدول الدوري للحروف. هذا، وقد دافع ممثلو العلوم في

  (أز أوت) تحمل حجما هائال من المعلومات.   للعناصر أثناء االعتماد الرسمي لجدول مندلییف، كما أن تسمیة

  

  

       حرف "أوت"

  

   

  (من أین أتى البشر).  "أوت" (صوت "أو"). ("أو" تشیفو باشلي لیودي)حرف 

  إنه عالمة تشكیل الخلیة األولیة.

  -  أوتییتس" (األب)"   -   (المجتمعات)  "أوبشیستفا"

  ، أي أنه تأكید للحیاة األولیة.  "مات" (األم)    -    "دیت" (األوالد)

م یجب أن یكون لدیهما عدة أطفال. منطقة االتحاد في حرف "أوت" یسمى علما بأنه لیس من دون سبب التذكر بأن األب واأل

(دیتینیتس" (الطفل)، وهو القلعة الداخلیة. یجب رؤیة ثالوث الوحدة "األب واألم والطفل"، على غرار األنواع األخرى للثالوث 

  الخاصة ببنیة الحیاة وحمایة الحیاة.

قا للولبیة، وحتى وفقا لدورات قطریة مختلفة، أي في اإلسقاط السطحي على النحو بعد تفسیراتنا تمت برهنة أن الكون یتحرك وف

  .    التالي

  



  حرف "لیودي" (البشر)

  

   

   

ف "لیودي" (البشر) (صوت "ل") هو انعكاس لبیضة العالم الُمركز، ویعد اإلنسان العاقل حامال لها. الساقان في حرف حر 

مؤنث. الساقان اعتبارا من الركبة  –"لیودي" (البشر) تعد انعكاسا لدعامات الوالدین في البدایة. الجانب األیسر في اإلنسان 

هم األطفال، األحفاد ..الخ.، وكذلك الرجل  –ة وأم الجدة ...الخ. األیدي من المرفقین "كولینا" من األسفل ، هي األم والجد

األوالد، واألحفاد .. الخ. لهذا یسمون األجیال القدیمة بـ "بوكولینیا" (من  –األب، الجد وأب الجد ..الخ. الید الیمنى  –الیمنى 

  )الركبة() . -كلمة "كولینو" 

  

  (العشري)" –ا) (دیسیتیریتشنای –حرف "إ 

  

  
   

"دیسیتیریتشنایا" العشري (عشرة أنهار ) . (صوت "إ"). ظل تعبیر "إیوتا" (النقطة) و"یدینا" ("أودنا تشرتا منوغي  –حرف "إ" 

ُولد اإلنسان". ُیعد هذا الحرف كیانا ذو عشرة  –كثیر من العقول تمتلك میزة مشتركة)، أو " سقط النجم -أي  -  روزومي إمِیِیت"

  أبعاد.

، أما الوصول    (خط عمودي) "-Rez" أو   حرف "كولو" (الدائرة) من فضاء متعدد األبعاد سنرى میزةإذا نظرنا إلى 

اإلنسان  -)    أو    أي (      أو     یعطي لنا  إلى المیزة أو "ریز" (القطع) تركیز بدایة المذكر أو المؤنث



العشریة). تركیز كل  –حرف "إ   أبعاد أرضیة، وهذا ما یعكس إلیه 5هو إنسان یجمع في نفسه خمسة أبعاد سماویة و –"بییت" 

  السابقة..). -. (تركیز ماذا؟ العوالم اإللهیة السابقة ما هو أفضل في

  

  

  "علي" مقدسة؟ –د كلمة لماذا في اللغة العربیة یستخدمون كثیرا كلمة "الـ " ، ولماذا تع

  البشر الجدید ، لتعمیم وترسیخ كل ما هو أفضل للوصول إلى مستوى إبداع (خلق) جدید. –"الـ"     

)أي على أساس مبدأ العشریة))) للجنس البشري في المستقبل.   –الصعود الجدید ("بییتوفوستي"  –"علي"    

  تشیید جدید لبنیة الحیاة.

 


