Vārdu veidošana.
Lai iemācītos izprast Vārda etimoloģiju, ir vēlams sākumā apgūt Burtu nosaukumus un to
satura jēgu.
Apskatot Vārdu un meklējot katras Burta sastāvdaļas jēgu mēs atklājam sev jaunu
informāciju, līdz ar to iegūstot jaunas kvalitātes saprašanas un citu.
Cilvēces ienaidnieki gribētu no DzīviRadošā Vārda izdarīt līdzekli, kas likvidētu
saprātīgumu. Šim gadsimtam, samainot izrunas, sākuma Burtu uzrakstīšanu, atņemot tiem
nosaukumus, izmainot un nogriežot ābeces, izņemot no tām burtus, izlaižot un izgriežot
vārdu un teikumu daļas, sadalot un darot slipus, slēpdamies zem vienkāršotām un it kā
mūsdienīgām gramatiskām „reformām”, alkdami novest cilvēkus pie nesamaņas un
vājprātības.
Katra Ābeces Patiesā Burta nozīmīgumu var izprast, apskatot nākamo piemēru. Krievu
ābecē līdz 1710. gadam bija Burts
par Prāta pamatojumu, Burts
Burts

„Jus – Um”, kas attēloja elementāru informāciju
„Ot” – paskaidro, kā tiek veidota un Uzaust Dzīve,

„Ksi” – kā savieno Dvēselisko un Garīgo ar Ķermenisko un Miesīgo, un citus. Līdz

1918. gadam vēl bija Burts

„Fita”, kas paskaidroja, kā Sporās dzimst Patiesība,

savienota ar Garu un Miesu, Burts
JaunoUzaušanu, un citus.

„Jatj”, kas paskaidro kā Radīt Prāta

Kārtība Vārda veidošanā.
Kārtība, kurā tiek veidots Vārds, sastāda tā uzbūvi, kurai ir secīgums trijās daļās. Katra daļa
norāda uz tā līdzību, līdzekli un kvalitāti, ko šī daļa satur. Nosaka jebkādu sistēmu
sastāvdaļas un jaunradītās īpašības. Trīs daļas, kuras iekļauj sevī Uzkāpšanas trīs posmus.
Formula ir vienkārša, un ir zināms princips „Pēc tēla un Līdzības”. „Kāds Vārds, tāds būs arī
rezultāts”. Atgādinājumi par to saglabājās tautas teikās utt. Trejādības princips Vārdu
uzbūvē saglabājās arābu valstīs.
Vārda uzbūves Konstruktīvā Parauga Formula ir sekojoša:
Pirmā daļa norāda – „Kas? vai Ar ko?”,
Otrā – „Ar ko? Ko? Caur ko? vai Ar kā starpniecību?”,
Trešā – „Kam? vai Kas no tā?”.
Turklāt mainot kombinācijas, t. i., sastāvdaļu secīgumu, kvalitāte mainās, tāpat kā Reālajā
Matemātikā.
Piemēram, Н2О ≈ 2+1 и НО2 ≈ 1+2.
Atkarībā no tā, kāds ir apskatāmo objektu, burtu un to savienojumu skatleņķis, - Vārdi tiek
lasīti un rakstīti ar noteiktām īpatnībām. Tas ir, izvēloties apskata leņķi, tiek ņemta vērā
daudzdimensionalitātes pakāpe, objektu liekuma ātrumu un citu.

Ir saprotams, Vārdu var izlasīt ar dažādu sastāvdaļu koncentrāciju. Tas ir, it kā izvērsti un
vairāk koncentrēti. To var saprast zināmā mērā, apskatot teleskopijas vai mikroskopijas
piemērus. Jo tuvāk mēs apskatām objektu, jo labāk redzam, taču mazākā diapazonā utt.
Apskatīsim Vārdu izlasīšanas un uzrakstīšanas piemēru:

- PUSTOTA (TUKŠUMS), vārdu apskatām sekojošā kārtībā P-U-S-To-Ta.
Vārds sastāv no Burtiem, kuriem ir sekojošas etimoloģiskas nozīmes:
Burtu Nosaukums

Īsa NOZĪME - Īpašības

Pokoj (Miers)

Pīlārība

Uk

Zināšanas, Vīrišķība, KosmoCilvēcība

Slovo (Vārds), Si

Debesis un Zemes Spēku Vienotība

Mislete, То

Domāšana, Debesu DzīvesIekārta

Aleva, Та

Lietpratīgs Pamatojums

Dabūsim vienu no īsiem atšifrējumiem:
priekš

- Domāšanas

Dotajā gadījumā burts
uzrakstīta zīme.

- Pīlārību

- Zināšanas

- Vārdi

- Lietpratīgā Pamatojuma

- „М” Mislete (Domāšana), tiek lasīts kā „ТО”, jo virs tā ir

Kad virs burta ir zīme, tas tiek lasīts atbilstoši savam pilnam vai īsam vārdam.

Tāpat arī burts
(О), ar līniju augšā
, tiks lasīts kā „Оt”. Turpmāk kļūs saprotamāk,
kad tiek likta līnija, un kādu nozīmi tā dod.

Jau agrāk tika informēts, ka Burti biežāk tiek rakstīti uz trim noteicošām līnijām (Lokiem),
bet, kad Burti uzrakstīti uz 5 vai vēl lielāka līniju skaita, tad Burti un to savienojumi tiek
apskatīti vēl lielākā dimensiju skaitā un vēl lielākā koncentrācijā.

Piemēram:

- PUSTOTA (TUKŠUMS), vārdu apskatām sekojošā kārtībā P-Ust-Ot-A.

- Pīlārību

- Ust(Ustoja) Iekārtas priekš

- DzīvesIekārtas

- Uzaušanas.

Šeit no lielas daudzdimensionalitātes mēs redzam, kad „U” - Vīrišķība, ar Zināšanām
Pamatojas uz „Т” – Tverdi (Cietzemes), Pervokreste (Sākotnējā Krusta) veidojas Ustoj
(Iekārta), utt.

- VAKUUM (VAKUUMS), vārds tiek apskatīts sekojošā kārtībā V-Ak-UUm.

-Vedanjem (ar Zināšanām)

KosmoCilvēcības) Zināšanām

- Akij (Tas, kurš) priekš

- (Vīrišķības,

- Eņģelim

Dotajā gadījumā ir parādīts piemērs, kā Burti
-„Аz”, un
nozīmē, kuru tie veido abi kopā, nevis atsevišķi.

„Kako” ir paskaidroti

