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ػاٍ کلیسی تزای ُوَ ػلْم
طْاز ُوَ خِاًی ─ طیظتن ای اط ت ذاؽ تزای ػٌاذت ُوَ چیش ّ زر هْرز ُوَ چیش ،ػٌاذت تواهی کلوات خِاى ُا
(زًیا ُا) .کلواتی کَ کیِاى ُا تَ کوک آًِا ذْز را ذلك هی کٌٌس .طْاز ُوَ خِاًی طیظتوی ذاؽ اس زاًغ اطت اس ُوَ
چیش ّ زر هْرز ُوَ چیشُ ،وَ لغات خِاى ُا (زًیاُا) .تْطیلَ آًِا ُوَ زًیا ُا ذْز را ذلك هی کٌٌس! ُوَ زًیا ُا تَ فؼل زر
هی آیٌس! کلیسی تزای تواهی ػلْم ّ زیي ُای رّی سهیي .ایي زاًغ زر ژى ُز هْخْز سًسٍ تز رّی سهیي ّ ُوَ زًیا ُا
ثثت ػسٍ اًس ،هٌدولَ زر ژى اًظاى .هحتْای ّالؼی آى زر ُز کدا ّ ُوَ خا حضْر زارز .طْا ِز ُوَ خِاًی ػثارت اطت
اس «ستاى اّلیَ» ّ هٌؼْر[ ، ]iتارید ّ ریؼَ ػٌاطی لغت ،طتارٍ ػٌاطی ّ تیْلْژی ،ػلْم فیشیک ّ ػیوی ،طیاطت ّ
التـاز ،طیگوًْیکا (زرک ّ زریافت اًزژی هْاز هافْق -ػالی) ّ ػلن یــِْ ِگــٌیکا[( ]iiػلوی زر هْرز اؿْل پزّع هْاز
طالن) ،ػلن پییتیکا ( ػلوی کَ ایي اهکاى را هی زُس تا تسرطتی زًیای پیزاهْى را تظاسین ّ زرک کٌین ،تا آى ارتثاط تزلزار
کٌین ّ تز آى تاثیز تگذارین) هزتْط تَ حزکت ّ تظیار زیگز اس ایي زطت.
هؼرؾ ػسٍ کَ تارید «توسى تیْلْژیک[ »]iiiاًظاًی حسّزا اس چِل هیلیْى طال پیغ آغاس گززیسٍ .تا تِزٍ گیزی
اس«طْاز» هیتْاى آگاُاًَ تا ؿس زرؿس ّ حتی تیؼتز اس کارکزز هغش ذْز تِزٍ گزفت.
ُوچٌیي تسیي طزیك هی تْاى طی تا طی ّ طَ ػضْ حظگز ذْز را فؼال ًوْز ،کَ تٌِا پٌح تای آى ػٌاذتَ ػسٍ اًس .تیظت ّ
ُؼت ػضْ حظگز زیگز زر ّضؼیت تؼلیك حیات تظز هی تزًس .طْا ِز ُوَ خِاًی ایي اهکاى را فزاُن هی کٌس کَ ایي
تیظت ّ ُؼت ػضْ حظگز اس حالت ذفتگی یا «تؼلیك حیات» ذارج ػًْس ّ ،تاػث هی ػْز تا لازر تَ زرک لذت ُا گززین
ّ ًیش زارای تْاًایی ُای تیؼواری گززین کَ تزای ازاهَ حیات ضزّری ُظتٌس.
طْا ِز ُوَ خِاًی چْى رّػٌایی اطت ّ تَ اًظاًِا ایي اهکاى را هی زُس کَ ُْع ّ سًسگی حمیمی را زّتارٍ زریاتٌسّ ،
حیات را تز رّی سهیي ─ ایي طزسهیي ذسای ذْرػیس (طزسهیي ذسای " َرع" ،ذسای ذْرػیس تاطتاى) ،حفع ًوایٌس.

ًگارع تزای یاز آّری
اًظاى لازر تَ زرک چٌس تؼسی اطت (تیغ اس طَ تؼس) ،چزا کَ اًظاى  -زارای ذززهٌسی اطتُ .ؼت ُشار طال پیغ ،تا
تْخَ تَ ایٌکَ «ُْػوٌسی» تتسریح زر حال اس زطت رفتي تْز ،تِتزیي زاًؼوٌساى همسهات تِیَ «تزگَ ُای تملة» را فزاُن
ًوْزًس ،تا چْى ػاهلی یاز آّری کٌٌسٍ تزای اًظاًِا تالی تواًٌسّ ،طیلَ ای تزای تاسیاتی آًچَ اس یازُا رفتَ اطت.
حاؿل ایي ػس کَ ایي «ػٌاؿز آغاسیي» « -هٌؼْر آغاسیي» چٌس تؼسی کَ «طزهٌؼاء حیات» ( زر طاذت هْاز ّ تواهی
حیات) تْزًس زر ططحی زّتؼسی هحـْر گززز .حدن تظیار سیاز اس زاًغ (!) ایي کار ػظین پٌح لزى تَ زراسا کؼیس.
حاؿل آى اًؼکاص ًؼاًَ ُا (هؼاًی) تْز تز رّی ططحی زّ تؼسی کَ زر لالة حزّف ًوْز یافت.
زر تِزٍ گیزی سهیٌی آى ،تؼساز «ػٌاؿز آغاسیي» « -هٌؼْر آغاسیي» ؿس ّ چِل ّ ُفت ػسز هیثاػس ،کَ هدوْع حزّف
ت چٌس تؼسی تْز زر زّتؼس .زر حالی
الفثا ًاهیسٍ هی ػًْس .تسیي تزتیة ًگارع هظطح آغاس ػس ،کَ اًؼکاص فؼززٍ ػسٍ حال ِ
کَ ُز یک اس ایي حزّف الفثای ذالق آغاسیي چٌس تؼسی ُظتٌس ّ ُز حزف اس حزف لثلی ذْز یک تُؼس تیؼتز زارز.
زر طال زُّشار ّ زّاسزٍ هیالزی تارید زّ ّخِی ًوْزى ذظ تز رّی طیارٍ ها ُفت ُشار ّ پاًـس ّ ًْسزٍ طالَ ػس.
تا تِزٍ گیزی اس ایي رّع «هٌؼْر آغاسیي» چٌس تؼسی زر ططحی زّ تؼسی هٌؼکض ػس ،کَ کاهال تزای اػراؿی کَ لازر
تَ زرک طَ تؼس (طْل ،ػزف ،ارتفاع) ُظتٌس لاتل فِن هی تاػس .زر ایي هتس چٌیي فزف ػسٍ کَ تتْاى لسم تَ لسم اس یک
ططح ّ هزحلَ تَ هزحلَ تاالتز ارتماء یافت .چْى کلیسی اطت تزای زرک چٌس تؼسی تْزى طاذتار زًیا ُا.
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هثاًی اؿلی
ُوَ چیش اس ًمطَ ُا آغاس هی ػْز ً .مطَ ػـارٍ تواهی ّیژگی ُای هطلْب آغاسیي ّ ًْػی طیظتن تیْلْژیک اطت.
«ًمطَ» آغاس راٍ ؿؼْز زر هسارج فضا-سهاى کْاًتْهی گًَْ ِ[ ]iiهؼیي اطت .زر حیي طی کززى هظیز راٍ ،هیشاى
پیؼزفت رّس افشّى هی ػْز ّ زر ایي ؿؼْز کیفیت فزاُظتی طالهتی تیغ اس پیغ هی گززز ّ .تطْر ُوشهاى «ًمطَ» تَ
طیظتن تیْلْژیک چٌس تؼسی تشرگی تسل هی گززز .طپض تَ هزحلَ تؼسی هی رطس ّ ایي تیْطیظتن[ ]iهتؼالی[ ]iiگززیسٍ ّ
تَ ػـارٍ تِتزی ي زطت آّرز ُای هزحلَ تؼسی تسل هی گززز ّ ،تاس «ًمطَ» تا ذـْؿیات ًْیي ّ زر هزحلَ خسیس اس
ؿؼْز تْخْز هی آیس ّ .تَ ُویي تزتیة الی آذز( .اس طیگوًْیکا ─ ػلوی زر هْرز ؿؼْز یا ػزّج

زر هْرز زرک هفِْم «هٌْگاهزًْطتی» «چٌس تُؼسی»

تؼس یکن ─ ػوك
هتؼکل اس ًماط ─ ػـارٍ ُای تکزار ًؼسًی اطت کَ تَ ؿْرت ذطی هظتم ین ػزّج هی کٌس ،اػؼَ ای هٌحـز تفزز کَ
ًماط را هتحس هی طاسز .تسیي تزتیة هازٍ یک تؼسی طاذتَ هی ػْز.
تؼس زّم ─ پٌِا
چٌاًچَ ًماط زر ذظ هظتمین تیغ اس حس اًثاػتَ ػًْس ،کح هی ػْز ّ تثسیل تَ «هٌحٌی» هی گززز ّ تَ ططح تثسیل هی گززز.
زر ُویي حال «ًماط» اتتسایی کَ تا یکسیگز زرآهیرتَ ػسًس ّ ؿؼْز ًوْزٍ ّ «هٌحٌی» گززیسًس ،تثسیل تَ خظوی زّ تؼسی
هیگززًس( .آیا ػیء تک تؼسی تی اًتِا اطت -هظتمین اطت؟ /پزطؼی اس ریاضیات ّالؼی)/
تؼس طْم ─ طْل (زًثالَ)
پض اس تسطت آهسى «ططح»ً ،ماط هتحس ػسٍ زّ تؼسی ،اس لحاظ تؼساز افشایغ هی یاتٌس ّ ّیژگی ّ هاُیت ای ًْیي راکظة
هی کٌس ّ ،ػزّع هی کٌس تَ طَ تؼسی ػسى ،یؼٌی فزهی هارپیچی تَ ذْز هی گیزز ّ ،زارای طاذتاری تا «فاکتْر» یک هی
گززز( .آیا ػیء تک تؼسی تی اًتِا اطت -کح اطت؟) ػیء طَ تؼسی اس ایي هارپیچ ُای اتتسایی ػکل هی گیزز .اها ػزّج ّ
ؿؼْز ػیء ازاهَ هی یاتس.
تؼس چِارم ─ ضراهت
ّلتی تز تؼساز ػاذَ ُای هارپیچ تیغ اس حس افشّزٍ هیؼْز ،پیچیسٍ هی گززز ّ اس هارپیچ طازٍ تَ هارپیچ ِهارپیچ ُا ─
فاکتْر زّم تثسیل هی ػْز( .آیا ػیء طَ تؼسی تی اًتِاطت – هارپیچ؟) .تسیي تزتیة ػیء چِار تؼسی طاذتَ هی ػْز.
تؼس پٌدن ─ حالت اطفٌدی
تُؼس پٌدن ّ اتؼاز تَؼسی تسیي تزتیة ػکل هیگیزًس« :هارپیچ هارپیچ ُا» ی کْچکتز تَ فزم هارپیچ ت ُؼس تاالتز پیچیسٍ هی
گززز – هارپیچی اس هارپیچ هارپیچ ُا – اس ًْع فاکتْر طْم.
تؼس اس فاکتْر اس ًْع طْم  ،اس آى تَ تؼس هْازی تا زرخَ پاالیغ تاال تْخْز هی آیٌس – هارپیچ اس هارپیچ ِ هارپیچِای ِ
هارپیچ ُا .ایي فاکتْر اس ًْع چِارم اطت .ػیء تٌِا تا فاکتْر اس ًْع ُؼت فزم هازی زارز ،اس آى تَ تؼس ،یؼٌی اس تُؼس زُن
– پییت – تَ ؿْرت ػفاف زر هیآیس.
ػی ء تا زٍ تُؼس آذزیي فزم اس گزٍّ هْاز سهرت (آًچَ ها ایٌدا تَ ػٌْاى هازٍ طرت زرک هی کٌین) هی تاػس .زر ػلن ًْیي،
کَ لسهت اع تٌِا زّیظت طال اطت ،تَ اػتثاٍ تٌِا هْاز سهرت هازٍ زاًظتَ هی ػْز ،اگز چَ زیگز هْاز طاذتَ ػسٍ طاذتار
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یافتَ[ً ]iiiیش هرلْلی اطت هازی  ،اها تا ظزافت تیؼتز ،کَ تَ ذاطز ظاُز ًا آػٌای ػاى هتاطفاًَ اس طْی هززم لاتل
زرک ًیظتٌس.

] [iمنشور یا قوانین آغازین (زاپاودالناست) عبارت است از منشور "روس" همه جهانی.
 .عبارت است ازمنشور کیهان ما و همه تمدن های بیولوژیک موجود در آن.
 .عبارت است از سر رشته راهنمای رستاخیز برای هر موجود زنده.
 .عبارت است از مجموعه اصول رستاخیزی انواع ماده اعم از مواد ضمخت و ظریف
آنان به زمینیان رسیده اند آنچنان که معروف است "چهل از چهل گانه"
] [iiیــِوگِنیکا عبارت است از علمی مربوط به رشد و پروش ماده سالم.
] [iiiتمدن بیولوژیک (بیوتسیویلیزاتسییا) در این مورد بر این امر توجه خاص شده که در تمدن بیولوژیک همه و هر چیز
دارای خرد می باشد .بدین معنی که هر لحظه "خود بالندگی" به منصه ظهور میرسد ،یعنی خرمندی و رهایی فرا می
رسد .تمدن امروزین"وابسته به تکنولوژی" است ،بدین معنی که اسیر ماشین و صنعت است .ماشین فاقد خردمندی است –
یعنی مرده است .از این رو است که بسیاری از عالمان فهیم تمدن امروزی را "فرهنگ مرده" می نامند .از این روست که
هدف هر دین واقعی باز یابی خردمندی انسان است .ترکیب حروف "ری" (در لغت روسی ریلیگیا – دین) در خود مفهوم
بازیابی را داراست ،ترکیب حرف "لیگیا" یا "لیگاوُ ست" به معنی ارتباط و همبستگی استبه عنوان مثال افالطون می گوید:
"سه شر بزرگ عبارت اند از – دموکراسی (آزادی چشم چپ از چشم راست و از این قبیل) ،کودنی دانشمندان و بی
نیو ِژستوا ) و "نادانی" (نیزنانیه ) در
نزاکتی روحانیان " .در اینجا الزم است یاد آور شویم که لغات روسی "بی نزاکتی" ( ِ
بیشتر زبان های اروپایی "بی توجهی" معنی می شود.
] [ivکونتینیومالنایا – کوانتومی گونه – پله و مرحله ای است که در آن توانایی و کیفیت برای رستاخیز و بازیابی
خردمندی وجود دارد.
] [vسیستمی کلی که دارای نظام خاصی است.
] [viفعل "سیگمییرویــِتسیا " به معنی تجمیع (آنگونه که اغلب معنی می شود) نیست .مبنای "سیگمییرویــِتسیا " در حرف
سیگما
منعکس شده .عبارت است از عصاره با کیفیت ای نوین تا عصاره اصل.
] [viiعبارت "او ستروکتوریزی ُروانیه" ساختار یافته تا "اوستروکتوریزی ُروانیه" طاذتَ ػسٍ ی فزق زارز .ایي لغت
هتاطفاًَ زر لغت ًاهَ ُای اهزّسیي زرج ًؼسٍ .حزف  Оاّ زر اتتسای کلوَ تَ هؼٌی "تؼسی" اطت  О -زارای فزم حلمَ یا
زایزٍ اطت ،چَ زر ستاى رّطی ّ چَ زر زیگز ستاى ُا .تَ ػٌْاى هثال ایي لغت ّخْز زارز :اّ ُکلت ِظْات تَ هؼٌی هحاؿزٍ
کززى .اس ایي رّ حزف  Оاّ زر اتتسای کلوَ تَ هؼٌی "حلمَ" طاسی اطت.
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ػلوی زر هْرز ػزّج – طیگوًْیکا

)زآ(
) (
اؿْل ػزّج اس ُز هزحلَ تَ هزحلَ تؼسی تْطظ ػلوی تَ ًام طیگوًْیکا هْرز تزرطی لزار هی گیزز« .طیظتن زّرٍ ای
ػٌاؿز ػیویایی اّلیَ»  ،تز ُواى اطاطی ػکل هی گیزز کَ حزّف الفثا تا ؿس ّ چِل ّ ُفت حزف (ػالهت) .تسیي هؼٌی
کَُ ،ز ػٌـز اس «طیظتن زّرٍ ای ػٌاؿز ػیویایی اّلیَ» ُ ،وچْى حزّف الفثاً ،ظثت تَ ػٌـز لثلی زارای تؼسی تاالتز
اطت .زر ایٌدا تَ تزرطی ؿؼْز یک تیْطیظتن اس یک هزحلَ «هسارج فضا-سهاى کْاًتْهی گًَْ» تَ هزحلَ (فضا-سهاى
کْاًتْهی گًَْ) تؼس هی پززاسین.
زر ایي ػکل آغاس ػزّج تَ تـْیز کؼیسٍ ػسٍ ،تَ ایي تزتیة کَ حزف (آز) رطن ػسٍ ّ ،زر ُویي هزحلَ ػکل گیزی
کیفیت ای تاسٍ ّ چٌس تؼسی ػسى ّ حزف ػـت ّ چِارم (اُت) زیسٍ هی ػْز .زر ازاهَ ػثْر اس لْکاهْرًایا سًّا ًاحیَ
زریای کواًی ًاحیَ ذلیح  ،کَ ػاػز رّطی پْػکیي زر هْرز آى هطالثی ًْػتَ تْز) ّ رطیسى تَ « هسارج فضا-سهاى
کْاًتْهی گًَْ» تؼسی زیسٍ هی ػْز ،یؼٌی هزحلَ ای کَ زّتارٍ ّ تز اطاص حزف «آس» آغاس هی ػْز ّ تَ « اُت » ذتن هی
ػْزُ .ویي ّیژگی زر هْرز اًظاًِا ًیش ؿازق اطت ،اًظاًِایی کَ کیِاى را تَ طْی ذْز خذب هیکٌٌس ،کظاًی کَ زر فزخَ
ای اًسک اس تروک تارّر اّخ ،تی [« ]iچَ ػدیثی تْ» تَ هرلْق ذساًّس تسل هی ػًْس ،هرلْلی هتؼالی ّ هٌحـز تفزز.
زر ػزّج تَ «هسارج فضا-سهاى کْاًتْهی گًَْ» زیگز ،ػـت ّ چِار ػٌـز زرُن هی آهیشًس ّ ازغام هی ػًْس ّ ًمطَ
ای ًْ هی طاسًس ّ .تا آغاس ؿؼْز ّ ػزّج طاذتار تیْلْژیکً ،مطَ ای ًْ یا اًظاًی ًْ طاذتَ هی ػْز ،زر ُز هزحلَ
«هسارج فضا-سهاى کْاًتْهی گًَْ» ُؼت سیز هزحلَ ّ زر ُزکسام اس آًِا ُؼت لسم طی هی ػْز ،تا رطیسى تَ تؼُس تؼسی،
ػـت ّ چِار لسم تززاػتَ هیؼْز.
ُز ًمطَ پض اس رػس تَ هزحلَ «هسارج فضا-سهاى کْاًتْهی گًَْ» تؼسی ؿؼْز هی کٌس ّ ػیء ای ػـت ّ پٌح تُؼسی هی
ػْز .زر حالی کَ اس تُؼسی تَ تُؼس زیگز هٌتمل هی ػْز ،طاذتار تیْلْژیک ،تواهی ّیژگی ُای چٌس تؼسی تسطت آهسٍ اس لثل
را زر ذْز حفع هی ًوایس ّ تَ ػٌـزی چٌس هٌظْرٍ تثسیل هی گززز.
اس حزف «آس» تا حزف «اُت» ػـت ّ چِار لسم ؿؼْز فاؿلَ ّخْز زارز ،ػـت ّ چِار حزف ،ػـت ّ چِار تُؼس.
ُؼت زر ُؼت هزحلَ  .هؼزّف اطت کَ پزّفیزی ایْاًــْف تَ ػـت ّ چِار لسم تزای ػزّج[ ]iiهؼتمس تْزُ ،وچْى
«آس» «اُت» (ا ُست) ًیزّی سًسگی  .ػـت ّ چِار لسم ػزّج – حزف ،کَ ًؼاًگز اؿْل هؼتزک زر آهْسٍ ػزّج ّ
ؿؼْز ُوَ طیظتوِای تیْلْژیک تزای توام «هسارج فضا-سهاى کْاًتْهی گًَْ» اطت.
سهاى ّ فضای چٌس تُؼسی تسیي تزتیة طاذتَ هی ػًْس

5

ت مام دن یا ها داوس
زرک هاُیت «چٌس تؼسی» تَ تیساری تْاًایی ذفتَ فِن «زرک چٌس تؼسی» کوک هی کٌس ،تْاًایی فِن ػوك ّ زًیا ُای
ذساًّس .ایي اهز تاػث هی گززز کَ ُْع تؼزی تاسطاسی ػْز.
طتارگاى تَ ظاُز ذاهْع ػًْسٍ
گز
ًظارٍ
تؼسی
طَ
ذْز
سهاًی کَ زاًؼوٌساى کًٌْی تا «چؼواى في طاالر»  -تلظکْپ
ِ
ُظتٌس ،ایي طتارگاى تَ ُوزاٍ طیارٍ ُای طیظتن ذْز ّ «توسى ُای تیْلْژیک ذْیغ» تَ کیفیت چٌس تؼسی ّ خسیس ذْیغ
ّارز هی ػًْسُ ،ز چٌس کَ ٌُْس ایي اهز اس زیس سهیٌیاى پٌِاى هاًسٍ .تٌِا تا زرک پاییي اطت کَ طیارات ،طتارگاىّ ،
کِکؼاى ُای ُوظایَ ایي چٌیي زّر زیسٍ هی ػْز.

تیْلْژیک تْزى تفکز
اًظاى تا تکارگیزی حزّف الفثا زر حمیمت حافظَ ژًتیک ذْز را کؼف هیٌوایس .تسیي تزتیة ،تاسیاتی تیْلْژیک تفکز
ؿْرت هیپذیزز.
هرـْؿا تفکز تیْلْژیک اهکاى تَ یازآّری ارتثاط تا طیظتن طتارٍ هداّر-ذْرػیس ،کِکؼاى هداّر – راٍ ػیزی ،کیِاى
ها ُ« -وَ خِاًی رّص»[ ]iiiرا فزاُن هی کٌس .گذػتگاى هی زاًظتٌس کَ سًسگی تَ ػکلی هارپیچی تَ پیغ هی رّز.
اًظاًِای ُْػوٌس زر هظیز هارپیچ چٌست ُؼسی فضا ّ سهاى را زرهی ًْرزیسًس ،زر هظیز ُای طْالًی تیْلْژیک گذر
هیکززًس ،تسّى تِزٍ گیزی اس ّطایل طَ تؼسی (راکتُْ ،اپیوا ،اتْهثیل ّ اس ایي لثیل) .اًظاًِا ایي اهکاى را زارًس کَ تَ
ؿْرت تیْلْژیک ّ «هٌْگاهزًْطتی» چٌس تؼسی تَ للة هارپیچ سًسگی[ّ ]iiارز ػًْس ،زر حالی کَ اس هیاًَ فضاء ّ
سهاى گذر هی کٌٌس .تا یاز آّری اهکاى ازغام زر زیگز توسى ُای تیْلْژیک ،ارتثاطی کَ لثال ّخْز زاػتّ ،خْز زارز ّ
ّخْز ذْاُس زاػت ،زر ایٌدا السم اطت یاز آّر ػْین کَ تا اطتفازٍ تیؼتز اسُْع چٌیي اهزی اهکاى پذیز اطت ،تیغ اس آًچَ
کَ اکٌْى اًظاًِای رّی سهیي اس آى تِزٍ هی گیزًس (تیغ اس طَ زرؿس) .تزای ایي هٌظْر هی تایس ُْع ذفتَ را تیسار
ًوْز.
ططح تاالی ُْع ایي اهکا ى را تَ اًظاًِا هی زُس ،کَ تَ فِن ّ خوغ آّری ُز آًچَ اس هٌاتغ هلی حفع ػسٍ تپززاسین ّ آًِا
را زر یک توسى گزز آّرین ،توسًی کَ زر آى ُْع حکوزاًی هی کٌس ًَ ّ ،تی ذثزی ّ آسهٌسی اًظاى.
اّلیي حزّف الفثای طاذتَ ػسٍ ،طزهٌؼا ستاًِای ُوَ هلت ُاطت  .زرک ّ تؼوك زر آى تٌِا راٍ فِن ُز چیش ّ ُوَ چیش
اطت .آًِا پاطد ُز پزطؼی را زر ذْز زارًس.

ایي راُی اطت تزای یکی ػسى!

][iحروف ترکیبی اوخ "  " УХدرحقیقت از دو حرف ( Уاوک) به مفهوم عصاره آغازین نرینگی زندگی و حرف
( Xخــِر) به مفهوم عصاره آغازین مادگی زندگی تشکیل شده .و یا آنگونه که امروزه آن را می نامند ( Yوای)و X
(ایکس) کروموزوم.

مردم روس مقدس در ابتدا از ساختار ژن ها و کروموزوم ها آگاه بودند و از این رو بود که در هنگام وجد و شعف می
گفتند " "УТ ХУ" :اوخ ،تی" یعنی "تو" عصاره زندگی آغازین هستی .حرف ( Yاوک) همچنین ریشه کلمه ناوکا (در
ژیزن اُچاگا یا حافظ چراغ زندگی می باشد.
زبان روسی  Наукаعلم) می باشد .و حرف  – Xخ عالمت خرانیتِلنیتسا
ِ
] [iiشست و چهار قدم برای عروج همچنین ُ
ازت نیروی زندگی نامیده می شود.
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 "یا"] [iiiحرف " Яیا" همچنین سلُوا ( )СЛОВОیعنی کلمه نامیده می شود .بدین معنی که عبارت " همه جهانی " (وسی ِ
کیهان کیهان هاست که به ما تعلق دارد و کلمه
سوت نایا) به معنی همه کلمات روس مقدس  ЬСУРاست .این نام
ِ
ِ
آوسِ لِنیوانیه با این لغت هم ریشه است .لغت وسِ لیُننایا ( )ВСелённаяاز لغت سِ لینیه ( – )Селениеروستا است.

] [ivمارپیچ زندگی مثل هر موجود زنده ای به صورت مارپیچی تنومند (تنیده می شود) می گردد .که این گردش به
سمت راست است .مارپیچ راستگرد مارپیچ زندگی است ،ولی چپگرد نه ،برای بسیاری از افراد که در عصر حاضر
زندگی میکنند این امر را تشخیص نمی دهند .از این رو است که مسلمانان به راستی اعتقاد دارد ،ما (روس ها) پراو
اسالو (به روسی یعنی ار ُتدوکس) هستیم ،که هر دو این کلمات با این مفهوم در ارتباط اند .مفهوم مارپیچ دی ان آ (بهتر
است بگوییم فاکتور های ارثی) معروف است .حتی نور خورشید به صورت مارپیچ گسترش می یابد (امروزه ثابت شده).
دقیقا به همین خاطر ،به عنوان مثال کلمه زندگی در زبان التین " " Vitaاست که به معنی تنیدن و رشد کردن و تنیده شدن
است .در سواد (دانش) همه جهانی حرفی وجود دارد که ویتا " " Vitaنامیده می شود

تْخَ! تزخوَ هتْى اس ستاى رّطی تَ ستاى ُای زیگز تا هؼکالتی زر فزم خولَ ّ تثییي ُوزاٍ اطت .اس ایي رّ پیؼٌِاز هی
کٌین کَ زر ؿْرت اهکاى هثٌای تاى هتي تِیَ ػسٍ تَ ستاى رّطی تاػس ،چزا کَ زلیك تز اطت .ذْػحال ذْاُین ػس تا تَ
ػوا زر تزخوَ هتْى تَ ستاى ذْزتاى کوک کٌین .آزرص ایویل:
programotu.ru

.

