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  آثار تمدنهاي قديمي در سياره مريخ

  دومقسمت 

 :( Shrouded Wisdom) حكمت نا شناخته 

ادعا شده كه . ميباشد  يكي از مهم ترين و مورد بحث ترين اثار مسيحي همراه با مسيح 

پيچيده  نبصورت لباس مسيحي ميباشد كه ممكن است مسيح پس از به صليب كشيده شدن در ا 

بسياري از مسيحيان معتقدند كه اين تصوير بوسيله يك .شده باشد كه تصوير مسيح را بر روي ان به جاي گذاشته است 

 اما كليسا تعصب زيادي در مورد . نوع معجزه مسيح شكل گرفته است كه پس از ان مسيحيت شكل ميگيرد 

رده اند بايد بگويم كه اين اثر از نظر تاريخي بيشتر در ارتباط با چرا ؟براي افرادي كه تازه اين مساله را شروع ك. ندارد 

كليسا و گرايش به عرفان اگر چه هردو ريشه در انتظار . روحاني معابد و از اين قبيل بوده است  رازهايسنت مخفي 

سا سعي كرده است تمامي يع در مقابل با يكديگر هستند و اغراق نكرده ايم اگر بگوييم كه كلقمسيحيت دارند اما در وا

 . اعتقادات عرفاني را از بين ببرد مثل نازي هاي الماني كه سعي ميكردند تمامي يهوديان را از بين ببرند 

ترام جريان مخفي روحانيت بود بنابراين چنين مساله اي ممكن است نشان دهد كه قسمتي از حمورد ا همانند 

به عالوه يك فرضيه معروف وجود . هت از بين بردن ان الوده شده باشد اين اثر مقدس با يك ويروس توسط كليسا ج

ساخته شده بود ، دوره  1300در واقع در حدود دهه   دارد كه مورد تاييد رو نوشت هاي تاريخي قراردارد كه 

توسط   براي مثال كار ( ديگر اينكه بعضي گفته اند . بصورت رسمي روي كار امد  اي كه 

را ساخته است   بود كه  كه اين ) اهده كنيد را مش و  

يكي از بزرگ ترين نخبگان تاريخ است و  و . نيست  و تصوير نقاشي شد ه كسي جز خود 

قرار داشته  Sionكه گفته ميشود اين سنت در راس ايين معبدهاي ( خيلي كم با سنت روحانيت در ارتباط بوده است 

فرستاده شده به دنياي كاتوليك  شكلي از  و  گر تقريبا به نظر ميرسد كه ا). است 

  . باشند بنابراين انتظار وجود دارد براي اينكه با حقيقت تكان دهنده اش اين مركز را به لرزه در بياورد 

و فروپاشي كليسا همگي از موضوعات كليدي ضميمه شده در كلمات  ، /مفاهيم ويروس ، فريب 

مفهومش اين . مورد بحث قرار گرفتند  نه كه در مقاالت قبلي من در مورد رمزي بيگانه هستند ، همانگو

به نحو تصادفي   Peterميباشد بنابراين رمز گشايي  است كه در واقع اين مساله بيشتر در ارتباط با ماتريس 

المت در تمامي اين موارد ميشود طرح ع اخرين كشف باعث تبلور مكان .يا تعمدي باعث درك ان شده است 
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گرفته  Watcherبه خاطر مي اوريم ، بيشتر از وب سايت 

  

 "ديسك "وجود دارد كه در ان ) نسخه اصلي يا به روز شده 

بوسيله يك جسم چهار ضلعي جايگزين شده است و بنابراين اين جسم چهار ضلعي مركز پيام چند بعدي از 

يباشد كه ارتباط زيادي با اين عملكرد تقويت مجدد بحث در مورد عالمت رمز بيگانه  م

داراي گرافيك چهار ضلعي بيگانه با ارتباط زياد با صفحه وب ميباشد كه 

 كه بوسيله همان فرد بر اساس 

قرار دارد كه در زير نمايش داده  

نشان داده شده است ) پس از رمز گذاري 

  زمانيكه من متن بدون رمز را در باالي پنجره خواندم شك زده شدم چون مشخصا درباره

مستقيما در ارتباط با زبان برنامه نويسي 

تغيير كرده بود كه در عوض بوسيله عالمت هاي 

به ايجاد پيام رمز  . كپي شده بود و درست مثل پيام ان رمز گذاري شده بود 

 گذاري شده ميپردازد و تصوير نمايشي ان نشان ميدهد كه پيام اصلي قبل از رمز گذاري در ارتباط با 
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به خاطر مي اوريم ، بيشتر از وب سايت  ، همانگونه كه ما از 

  .شده بود ، همانگونه كه مقايسه زير اين مساله را نشان ميدهد 

نسخه اصلي يا به روز شده ( اين نتيجه حاصل ميشود كه نسخه ديگري از اين عكس 

بوسيله يك جسم چهار ضلعي جايگزين شده است و بنابراين اين جسم چهار ضلعي مركز پيام چند بعدي از 

اين عملكرد تقويت مجدد بحث در مورد عالمت رمز بيگانه  م

  . و فيزيك چند بعدي دارد 

داراي گرافيك چهار ضلعي بيگانه با ارتباط زياد با صفحه وب ميباشد كه  اما مهم تر از ان اينكه وب سايت 

كه بوسيله همان فرد بر اساس ( نام دارد  به تبليغات برنامه رمز گذاري ميپردازد كه 

وي اين صفحه تصوير صفحه نمايش برنامه 

پس از رمز گذاري ( و متن رمزي ) قبل از رمز گذاري ( در اين دو پنجره متن اصلي ساده 

زمانيكه من متن بدون رمز را در باالي پنجره خواندم شك زده شدم چون مشخصا درباره

مستقيما در ارتباط با زبان برنامه نويسي   اين برنامه : اين مفهوم را در نظر بگيريد 

تغيير كرده بود كه در عوض بوسيله عالمت هاي  بود و كمي نسبت به ورژن 

كپي شده بود و درست مثل پيام ان رمز گذاري شده بود 

گذاري شده ميپردازد و تصوير نمايشي ان نشان ميدهد كه پيام اصلي قبل از رمز گذاري در ارتباط با 
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، همانگونه كه ما از  2002رمز بيگانه در سال 

شده بود ، همانگونه كه مقايسه زير اين مساله را نشان ميدهد 

  

  

  

اين نتيجه حاصل ميشود كه نسخه ديگري از اين عكس 

بوسيله يك جسم چهار ضلعي جايگزين شده است و بنابراين اين جسم چهار ضلعي مركز پيام چند بعدي از 

اين عملكرد تقويت مجدد بحث در مورد عالمت رمز بيگانه  م. ميباشد  

و فيزيك چند بعدي دارد   

اما مهم تر از ان اينكه وب سايت 

به تبليغات برنامه رمز گذاري ميپردازد كه 

وي اين صفحه تصوير صفحه نمايش برنامه وبر ر) .ساخته شده است 

  .شده است 

در اين دو پنجره متن اصلي ساده 

زمانيكه من متن بدون رمز را در باالي پنجره خواندم شك زده شدم چون مشخصا درباره.

اين مفهوم را در نظر بگيريد ! بحث ميكرد 

بود و كمي نسبت به ورژن  

كپي شده بود و درست مثل پيام ان رمز گذاري شده بود  2002رمزي نسخه سال 

گذاري شده ميپردازد و تصوير نمايشي ان نشان ميدهد كه پيام اصلي قبل از رمز گذاري در ارتباط با 
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. ! ميباشد  و چيزي در ارتباط با . بوده است و يا به عبارت ديگر با عالمت هاي مخفي بيگانه رمز گشايي ميشود 

والبته اين مساله ). ه كسي از ان محافظت ميكند و در واقع فرقي نميكند كه چ( اين جسم داراي ارزش ابتكاري است 

بحث شده است ، يك  در  براي مثال همانگونه كه توسط . در اين جا پايان نميپذيرد 

اين مقاله به همين ترتيب به بررسي . ناميده ميشود  وجود دارد كه  نوع جايگزيني ضمير 

هم زمان با ظهور  6در قرن  و كشف .پر ميكند  ميپردازد و خال هاي به جا مانده را از  

اگر چه انها از نظر لغوي يكسان نيستند اما . انعكاس پيدا كرده است  هنر تصاوير متداول مسيح ميباشد كه در

جالب ميباشد كه اين مساله به ثبت رسيده . همراه با يكديگر هستند  و   مشخص است كه 

اگوست به عنوان روز جشن رسمي اثا  16به قسطنطنيه وارد شد و  ) 944(اكوست  15در  است كه 

اگوست ناگهان عالمت هاي رمزي  15اگر ما به خاطر بياوريم اين مساله جالب است كه در حدود . مقدس تعيين شد 

ر سپس در اين نقطه سيگنال خيلي قوي شد و مص. در زمينه مربوطه در انگلستان پديدار شدند  2001/2002بيگانه 

از   Peterدر واقع ديگر اهميتي ندارد كه ايا رمز گشايي . ميباشد  بود كه پيام بيگانه تا حدي شامل 

  .را به نحو موثري دريافت  درست يا نه چون جدا از اين مساله هم ميتوان ارتباط  كلمه 

Shadow of Baphomet ) سايه مجسمهBaphomet(  

عمدتا از پيام  و مساله  وم را ميرسانند كه مسائل روشن شده جديدي ناگزير اين مفه

بعضي خوانندگان ممكن است همين االن حس كنند كه با اين مساله . بيگانه نشات ميگيرد كه در ارتباط با هم هستند 

  : نوشته شده بود  2002من اشاره شده بود كه در مارس  اشنايي دارند چون به اين ارتباط قبال در مقاله 

ممكن است كمابيش در ارتباط با چهره شبيه به چهره هاي روي  مت گذاري شده بر روي قسمت سر عال

اين مساله داراي نقاط . اين استنباط احمقانه ميباشد مگر اينكه شواهد زيادي به تاييد ان بپردازند . سياره مريخ باشد 

من فقط به دو مورد هم زمان نادر و . مشتركي با تحقيق ديگر من ميباشد اما من نميخواهم در مورد ان بحث كنم 

  : عجيب اشاره ميكنم 

Shroud ناميده ميشود  در ديگر زبان ها با عناوين  

من نميخواهم خيلي مساله را باز كنم اما خواهم گفت كه . اين تنها يك نكته كوچك ميباشد ).  فردي از ( 

به نحوي هوشمندانه و مستقيم به  و موضوع  موجودات عجيب 

  :بنابراين در واقع من اين رمزهاي جديد عالمت گذاري شده را اسان تر كرده ام . ارتباط پيدا كرده اند هم 

من ارائه شده بود و كامال فوق تخصصي بيان شده است و من نميخواهم به اين  اين ايده در كتاب 

اشد كه افراد خواستار اهميت حقيقت و زودي ها بصورت عمقي به بحث در مورد ان بپردازم اما حاال متن به گونه اي ميب
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چرا از .( پيشرفت دانش بشر كم و بيش مجبور هستند تا به تقسيم بندي يافته هاي مربوطه در اين مقاله بپردازند 

اما قبل از پرداختن به اين مساله اجازه دهيد نگاهي طنز ) خب مسخره است : اصطالح نظامي مثل اين استفاده ميشود 

  بپردازيم  وير چهره هاي روي اميز به به تص

  

  

ما اين مساله را ياد اوري ميكنيم كه اين عكس داللت . مورد بحث قرار گرفتند  كه در قسمت اول مقاله 

چيزي كه من قبال نشان دادم تصوير خيالي . در عصر امروز  فريب  اديسه در موقعيت / دارد بر مساله دسيسه 

  .ناميده ميشد  چيزي بود كه 

  

اين شكل . اولين باري كه من اين عكس را ديدم پس از اينكه خنده ام تمام شد يكشكل دقيق رمز گونه را در ان ديدم  

 م يك شكل هماهنگ و بيشتر شبيه به يكحيوان به نظر من امد كه كه با ه و سايه سر يك بصورت گوش هاي 

ازتاب شرارت بوسيله شكلي نشان داده ميشد كه شبيه پس از چند دقيقه فكر كردن فهميدم كه ب. شيطان را ميساختند 

غالبا به شكل  . ، يك مخلوق به شكل ديو ، با يك سر شبيه به غول و همراه بادانش زياد بود  به 

  .ضلعي نمايش داده ميشود و بنابراين براي مردم معموال خوي اهريمني تجلي ميشود  5
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براي . شان داد كه اين مساله كال بصورت  هم زمان و تصادفي نبوده است در اين جا نگته اي وجود داشت كه به من ن 

قابل تجزيه نميباسد همچنين با عنوان نسبت طاليي  ضلعي از نظر هندسي از نظر ارزش باالي رياضي  5مثال 

 سنگ( هم دريافت شده است  و همچنين پيام هندسي . . خوانده ميشود 

بنابراين با پيدا كردن يك تصوير ذهني در عكس به همراه ). وجهي ميباشد  5، يك مجسمه  كه مدل اهرام 

من قبال اين مساله را بيان نكرده بودم چون فكر ميكردم كه اين . اين معنا را كمي منسجم تر ميكند  مفهوم 

ه به معموال بيشتر يك قطعه شبي رابطه مبهم ميباشد اما حاال اين مساله برايم روشن تر شده است چون 

مورد تجريم و احترام معبد  همانند  گفته شده كه سر !در نظر گرفته نميشود  

براي مثال چندين پادشاه ان را با عنوان : ميباشد  پادشاهان بوده است كه  گفته ميشود خون مقدس و 

د خاص در هم صدا ميزنند ودر مكان هاي بسيار زيادي به عنوان يك مكان واحد براي مرشدين و يا افرا 

به هر حال ما شواهد محكمي را پيدا . با حرمت ياد ميشود  به نظر ميرسد كه از ...نظر گرفته ميشد 

در واقع وجود سر ان ها به نحوي از موضوعات . كرديم كه نشان دهنده رمز و راز موجود در سر اين موجودات ميباشد 

  .اشد متداول و غالب ثبت شده از طريق تفتيش عقايد مذهبي ميب

معروف هم در ارتباط باشد كه به نظر ميرسد در اختيار معبدها در سال  به عالوه اين سر ممكن است با 

يافته هاي اخير در ارتباط با اين سر . بوده است كه معنايي فراتر از يك سر تنها داشته است  1307و  1204هاي 

در نظر گرفته شده است و نويسندگان   ميباشد و حداقل بصورت ازمايشي به عنوان سر در فرقه مسيحي

الوده شده بودند كه مسيح را به عنوان پيامبر دروغين  يا كفر  خاصي گفته اند كه اين معبدها با 

به نظر  نيز عالوه بر  توجه كنيد كه . انكار كردند و يحيي  را به عنوان مسيح واقعي معرفي كردند 

واين مساله تقويت كننده پيام منسجم عكس . مقدس القا ء كرده است ميرسد كه اهميت خود را به عنوان سر 

را تجلي ميدهد و به نظر ميرسد كه با اين  ميباشد چون سر موجودي است كه تصوير  

هم در نظر گرفته ميشود كه از  به عنوان شكلي از  روش ميتوانيم دقيق بگوييم كه سر 

از نظر اندازه براي بدنش خيلي كوچك  و به اين نكته هم اشاره شده است كه سر . بقيه بدنش جدا شده است 

ياداور ميشود كه سر خيلي كوچك نسبت به بدنش دارد كه محققان  را در  اين مساله . است 

  .بسياري به اين مساله اشاره كرده اند 
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زماني با معنادارتر ميشود كه با رابطه متقابلي را به نحو عجيبي بين اين اثر تاريخي و احتمالي با  اين ارتباط

  :سياره مريخ برقرار ميكنيم 

گرفته شده است كه به سياره مريخ اشاره  واقع شده است ، از نام  ، مركز مصر كه در كنار  نام  •

  .)ميباشد  "ظفر "م .از طريق معناي لغوي تر ان كه به مفه. ( دارد 

بود  كه نام ان خيلي شبيه به  را ساعت هاي افقي ميناميدند  مردم مصر باستان  •

به رنگ قرمز نقاشي  و تا مدت هاي زيادي  . سياره مريخ نيز ساعت هاي قرمز ناميده ميشد 

 .ميشد 

ميباشد  ت سياره مريخ در افسانه هاي قديم بصور. دزست مثل پيوند انسان و شير است   •

 .يعني مرد شيري 

سياره اتشين ميباشد كه در يونان با  (به معناي اتش گرفته شده است  از كلمه يوناني  "اهرام "اصطالح  •

 ) .عنوان به هيزم اتش زدن جسد مرده اشاره دارد 

ارائه شده است كه شكل روي سياره مريخ به  جال تر اينكه كشفيات و مسائل جديدي در مورد 

 .ميباشد كه يك طرف ان سر شير و طرف ديگر ان سر وسينه يك زن ميباشد  ت يك طبيهت دوگانه از صور

  

با بسط اين مساله ممكن است اين . باشد يعني سر  ممكن است سر يك  بنابراين سر  

  .ميباشد  شكلي از  نتيجه حاصل شود كه سر 

Sangarral خون مقدس ؟ ،  
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Grail  ) داراي چند اليه متعدد از سمبل گرايي ) وبرعكس ( را تغيير ميدهد  كه روح) جام شراب مسيح

 و هم  نقش وجود اثر مقدس به همراه مرگ مسيح هم براي . ميباشد كه دزر ظاهر به چشم نمي ايند 

يعني  اصلي براي  ماهيت اين تداوم در اصطالح. كاربرد داردو شكلي از تداوم سلطه يهود را زنده ميكند 

به عبارت ديگر در ابتدا . كه ميتوان ان را به خون پادشاهي ترجمه كرد . رمز گذاري شده است  

گرفته  كه به نام خون مقدس معروف شده اند ممكن است در واقع خون اجدادي شدند كه از مسيح 

دي مسيح ؟ شما ممكن است بگوييد اما او خون اجدا) . هم تمثيلي از فرد ديگري است  اگر چه خود مسيح( شده اند 

. اما مسيح رابطه جنسي نداشت يعني بر خالف سنت ترويج شده مسيح توسط كليسا بود . حتي ازدواج هم نكرده بود 

ت ميباشد سكتاب مقدس چيزي در مورد اين مساله نميگويد كه مسيح پسر يا همسر داشته است اما اين مساله هم در

مساله وضعيت تاهل مسيح چيزي است كه در انجيل نيامده است و .مورد قبل از ان نگفته است كه هيچ جيزي هم در 

  . ضرورتا نشان دهنده تجرد او نميباشد 

اگر چه او به تجرد . نكرده باشد  بر اساس شواهد فرهنگي خيلي بعيد است كه مسيح قبل از شروع ارشاد خود ازدواج

. له تشويق كننده بوده باشد و به زندگي قبلي وي ارتباطي نداشته باشد اصرار داشت اما ممكن است اين يك مسا

بنابراين عدم وجود اطالعات در مورد ازدواج مسيح در انجيل بحث عجيبي ميباشد كه با ان مخالفت نميشود اما بر 

لي ما جواب احتما. اما واقعا اين امكان وجود دارد كه مسيح همسري داشته است . خالف عقايد يهود است 

نام اين زن تنها .است ، يك زن مرموز كه نوشته هاي مقدس را به همراه مسيح به تصوير ميكشيد  

بنابراين با اطمينان ميتوان گفت كه اگر مسيح ازدواج كرده . امده است  نامي است كه در انجيل در كنار 

زدواج مسيح و گفته شده است كه جشن ا. ( نقش همسري وي را داشته است  باشد طبيعتا 

در واقع امروزه اين مساله براي ) . در كتب عهد جديد مسيحيان توصيف شده است  در  

شما ممكن است به . البته اين چيزي است كه مسيحيان خوششان نمي ايد بشنوند . اغلب مسيحيان مشخص نيست 

به هر حال .......) . قا اين است كه اما در واقع دقي. ( واقعي نيست فرزندان خود براي اولين بار بگوييد كه 

با مسيح توسط كليسا ترويج شده است كه او زن خرابي بوده است كه  جريان اصلي ديدگاه ازدواج 

اگر چه اين مساله امروزه بصورت يك واقعيت پذيرفته . اما اين معنا به غلط تفسير شده است . مسيح نجاتش داده است 

مسيحيت عهد جديد در واقع هرگز نميگويد كه او يك .تفسير رسمي از اين مساله است  شده است اما در واقع تنها يك

زن خراب بر اساس گفته خادم معابد يونان قديم به زن مقدس معبد اشاره دارد  به عالوه اصطالح. زن خراب بوده است 

انجام داده است كه در انجيل توصيف  كه مراسم مذهبي را شبيه به تعميد دادن مسيح بوسيله 

و گفته ميشود كه در زمان هاي قديم تعميد دادن )  اورده ميشود  معموال معادل با . ( شده است 

. روس خانواده سلطنتي انجام ميشده است عپادشاه رسم بوده كه ازدواج پاك در يونان ناميده ميشده كه توسط تازه 

مسيح و ازيرس ، خداوند قديم مردگان مصر اشاره شده است كه اين ايده را تقويت  ديگر اينكه به اختالف شديدي بين
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چون همسر ازيريس ، به نام ايزس يا . وجود داشته است  ميكند كه رابطه صميمي بين مسيح و 

به قتل رسيد وزمانيكه دوباره  بر اساس افسانه ها ازيريس بوسيله برادرش . شناخته ميشود  

با استفاده از .حيات داد  فرزند ازيريس را پذيرفت و به ) كه ان زمان هنوز بچه بود ( يات داد ايزس به او ح

در .در زندگي ايزس نقش داشته باشد  و رستاخيز مسيح خيلي طبيعي است كه  مسائل مربوط به مرگ

ه عنوان تنها شاهد زنده كردن او ب. واقع او تنها چهره برجسته تاريخ به صليب كشيدن مسيح و احياي مردگان نميباشد 

پس از ايزس در حدود زمان  بنابراين اين مساله قويا نشان ميدهد كه .!مرده توسط مسيح شناخته ميشود 

ما در اين ميان شاهد انگيزه كليسا و دشمني انها با روحانيون . از وي حامله شده است  به صليب كشيده شدن مسيح

خون "اين مساله ممكن است با تهديدي كه در برابر ) . ن بطور كلي ويا يك ز. ( ميباشيم  عرفاني و 

وجود دارد در ارتباط باشد چون نوادگان مسيح ادعاي مالكيت كليسا را دارند چون داراي قدرت پادشاهي به  "پادشاهي 

يني خود را به و ميتواند جانش. پس مسيح بايد يك روحاني كشيش باشد كه كه از ميان رفته است .توده مردم هستند 

تنها وجود نوادگان مسيح تا حد . كشيش هايي بدهد كه كليسا ادعا ميكند داراي قدرت الهي براي انجام اين كار ميباشد 

همانگونه كه تاريخ نشان ميدهد كليسا بيشتر قدرت را . زيادي اين قدرت كليسايي خيالي را دچار ابهام كرده است 

از طريق عموم مردم  "خون پادشاهي "را اين كار به بهترين نحو از طريق وجود راز و ظاه. ميخواهد تا خود حقيقت را 

چقدر اين مساله متناقض ميباشد كه افرادي ادعاي پيروي از مسيح . ( مثل كسب شهرت عمومي انجام داده است 

  ميكنند ولي در واقع بدترين كابوس ها براي مسيح هستند 

ا گفتن اين حقيقت روشن كنم كه ممكن است تنها يم معناي رمز گذاري شده در كتاب حاال من بايد مساله باال را ب) . 

يم كه ما نبايد حتي خود وو خيلي رك بگ. سنت مقدس وجود داشته باشد و خود ان ممكن است هنوز رمز گذاري شود 

يت هاي تاريخي خود مسيح تركيب مختلفي از ابعاد شخص. مسيحيت را انگونه كه در كتاي مقدس هست فرض كنيم 

  . )به ان نمي پردازيم ا در واقع پادشاهي مصر باستان معماي بزرگي براي اين مساله ميباشد اما در اين ج.( است 

 ديو ودلبر 

خود را بيان ميكنم عين اينكه در انها معاني عميقي  در اين جا من بعضي از يافته هاي كتاب 

و  دات عجيب .موجو: اين پروژه معناي كالم من را در زماني نشان ميدهد كه مينويسم .وجود دارد 

بايد در يك مسير غير مستقيم و هوشمندانه با يكديگر تركيب شوند كه  موضوعات 

هستند كه  د كه هم مسيح و هم سياره مريخ هر دو همراه با اول توجه كني. اين مساله به ماه مارس برميگردد 

در برگيرنده  ) . مينامند  سياره قرمز را در مصر باستان . ( ميباشد  و  پسر 

اين مساله اجازه ) .گرفته شده است  و  كه از تركيب (معناي خون پادشاهي ميباشد 
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 ف ديگر به نظر ميرسد كه معادل قرار دادن از طر. شباهت پيدا كند  ميدهد تا سياره مريخ به 

اما اين مساله داراي عدم . ميباشد  مقايسه شده است كه پدر  تناقض داشته باشد چون مسيح قبال با 

حتي در مصر . هماهنگي نميباشد و اين درصورتي است كه ما مسيح را به عنوان نماينده خون خانواده خود بدانيم 

تبديل ميشد و در  زنده در زمان مرگ به  امال مشخص نيست بنابراين فرعون ، باستان هم اين تمايز ك

واقع بر اساس فرض قبلي تولد فرزند مسيح هم زمان با مرگ مسيح ميباشد البته در صورتي كه به احياي مردگان و و 

مادر (  و  همين مساله مشترك در مورد اسم هاي .اعتقاد تولد دوباره اشاره كنيم 

زن (  اگر چه مفهوم زن خراب و .هستند  براي مثال هر دو شبيه به . هم مشاهده شده است )  مسيح

،  بنا بر گفته نويسنده .در تقابل با يكديگر قرار دارنداما در واقع هر دو دو روي يك سكه هستند ) پاكدامن 

. اد فساد و عفت بوده است بر اين اساس همزمان نم سمبل زن پاكدامن ، فاحشگي و دانايي ميباشد و  

ر گرفته كه مورد مورد استفاده قرا نيز گاهي براي اشاره رمزي به  به نظر ميرسد كه 

در  ا مفهوم اصلي مربوطه اين است كه جدر اين . د بحث براي كليسا بوده است دوم يك چهره مور

اين مفهوم ميپردازد اين است كه بر چيزي كه به تاييد . ميباشد  و دربرگيرنده مسيح و  ارتباط با سنت 

و يا بر اساس استفاده از يك اصطالح ديگر ، . ميباشد  و سر  تركيبي از بدن  اساس سنت يونان ، 

اين مساله تنها . انها در تكامل يكديگر ميباشند . ميباشد  ويا مسيح و  ،  تركيبي از  

در سنت باستاني  هر دو همراه با  و  و ستاره  و  زماني اتفاق مي افتد كه 

توجه كنيد كه خود مسيح . ديده اند ) سنبله ( و عرب هاي دوره باستان حتي يك شير را در صور فلكي . باشند 

. ( ه ديويد بوده است اميباشد يعني اينكه او نواده مستقيم پادش) اسدي ( مشخصا يك شخصيت شير خو  مثل 

و  ويا  نشان دهنده اتحاد مقدس مسيح و  و  بنابراين . )سمبل قبيله ديويد شير بود 

، به يك چهره تاريخي  يعني  هستند و به عالوه بر اساس بحث قبلي نقطه مقابل  

  ) . . (از پيوستگي و اتحاد تبديل خواهد شد 

 5شكل ديده شده بود و )  يعني (  عامل شير در اين چهره قبال منطبق با بعد پادشاهي شيران 

وجهي  5به عنوان يك شكل  كه با بعد چهره . است  هم از قبل به همراه اين چهره بوده / وجهي 
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در اين جا كشف . ( همراه است  ،  بازتاب پيدا ميكند كه از نظر سنتي با تركيبي از 

كل دامنه بررسي هاي اين بحث با شروع پروسه . جديدي وجود دارد كه براي اولين بار در اين جا ارائه شده است 

در يك بعد جديد شروع ميشود و من فكر ميكنم كه تعداد زيادي از محققين نميتوانند خود را با تغييرات  

مشخصا تركيب  اين نتيجه به دست امد كه در . وفق دهند و به زودي از بازي بيرون خواهند رفت 

 2001رايند اين كشف جديد در بهار سال ف. !ميباشد  وجود دارد كه حتي مستقيم تر از  رمزي از  

  .تصوير جديدي از سياره مريخ را بوسيله يك محقق جهاني سياره مريخ ارائه داد  در زماني اغاز شد كه 

كه امروز از هر زماني واضح تر بوده است نشان داد كه شكل گيري  تصوير . واكنش اول بيشتر نااميد كننده بود 

در مورد  اما من پس از خواندن تجزيه و تحليل هاي . انسان ميباشد  سنگ تنها كمي شبيه به سر

اين مساله براي من خيلي جالب . اين تصوير با ديدگاه او موافق شدم  كه اين اثر نصف سر انسان ونصف سر شير ميباشد 

اما در عوض او . ته باشد بود و تصميم گرفتم تا ان رابراي برادرم بفرستم و انتظار داشتم تجسم مشابهي همانند من داش

  يك چيز كامال متفاوت را ميديد

حتي براي او هم سر شير كامال قابل ) : كاري كه در حال پيشبرد است ( اجازه دهيد از كتاب دومم براي شما بگويم  

به نظر . اشتم مشاهده بود اما زمانيكه جهره انسان نما را به او نشان دادم پاسخ او قطعا چيزي نبود كه من انتظارش را د

  ميبينيد چه اتفاقي افتاد ؟. او ان تصوير يك سر انسان نبود بلكه تنديسي از كمر به باال بود 

  

من گيج و . من واكنش تعجب زده از خود نشان دادم او تكرار كرد اين بدن انسان است با دست و كمر اماسر ندارد  

تصوير عوض شده بود و نوك . ه از بدن انسان در ان جا بود و در واقع يك تن. مهوت نگاه ديگري به تصوير انداختم 

چيزي كه بعدا توجه من را به خود جلب كرد . پستان و دستها كه به الت تناسلي بسته شده بودند كامال مشخص بودند 

  من با خود فكر كردم كه ايا اين تصوير يك زن حامله است ؟. سينه ها و شكم باد كرده بودند 
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در واقع اين تصوير ! حامله شده است  و  بوده است كه از   ،  بعدا فهميدم كه اين بدن 

از نيم تنه بدن انسان بدون سر در زمان احياي مردگان توسط مسيح است وستارگان سر را خيلي كم رنگ نشان 

  .ميدهند 

را نشان ميدهد  سر شير و تن حامله    به عبارت ديگر 

 و بدن  كه از نظر سنتي سر . است  وير كه بازتاب تص

برابر با تانژات  بايد اين مساله را نيز ياداور شد كه كسينوس ارتفاع ( و .ميباشد 

  .) .هستند  ميباشد كه هر دو برابر با  ارتفاع تنديس 
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، و چهره ان نرينه ساز هستند نيز  ، يعني  اين حقيقت كه  

و اين يك مساله ديگر را بوجود مي . ده شده است پيچي كامال در مساله مهم 

همگي نمادي از  .  مساله : اورد 

جالب . ابهام در مورد يك مساله مشابه هستند كه ايا مسيح هم جفت زن داشته است يا نه 

ما ميبينيم كه بدن . ميباشد كه در واقع به نظر ميرسد كه اين مساله وجود داشته است اما 

  .زن است كامال بدن يك  

  

  

  

از بدن زن و سر يك مرد است درست مثل  مساله جالب در اين جا ميباشد كه به نظر ميرسد تصوير  

اگر اين مساله كفايت نميكند ما يك فرضيه هم داريم كه نشان داده است سر .  ،  
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، ممكن است توجه كنيد كه با اين نام ،. ميباشد  در واقع سر  

به عالوه در تاييد اين نظريه ميتوان .  است درست مثل  داراي سر  گفته شود كه بدن 

در نظر گرفته شده است كه داراي ارتباط ويژه با  Grailبعضي اوقات به عنوان حافظ  گفت كه 

بنابراين سر جدا شده ( يحيي تعميد دهنده ميباشد كه پيشواي قبلي مسيحيت بود و سرش را از بدنش جدا كردند 

تنها : مورد بررسي قرار گرفته است  بوسيله  همراهي .) هوم ارتباط دارد بااين مف

} بوسيله لئوناردو { تنديس به جا مانده از لئوناردو از يحيي تعميد دنده بود كه او را با لبخندي شبيه به لبخند موناليزا 

كار لئوناردوكاري است كه هميشه  اين. نشان ميدهد و با انگشت دست راست خود مستقيم به سمت باال اشاره ميكند 

( فردي در باالي درخت خرنوب ايستاده است  Magiدر تابلوي مراسم نيايش . با يحيي تعميد دهنده همراه بوده است 

در اين كارتون معروف از . كه نماد خون مقدس ميباشد در حاليكه به جايي اشاره ميكند ) درخت يحيي تعميد دهنده 

St Anne ممكن است چيزي كه . تون هم هشدار دادن در مورد از دست دادن عفت و پاكدامني ميباشد ، موضوع كار

از (  شما از اين مساله درك ميكنيد يك مريد روحاني باشد كه صورتش در تابلوي نقاشي 

بصورت همزمان تمامي اين اشاره ها ياد اوري كننده اين مساله . به نشان اتهام به سيمت مسيح اشاره ميكند ) لئوناردو 

  . يحيي حفظ شده است  امروز در   Shroudبه يحيي ميباشند كه 

  ورود به ضد مسيحيت 

  چيز خاصي در مورد او وجود دارد ؟  پس چرا يحيي تعميد دهنده ؟ چه

كه خيلي مورد احترام  با ) John( همانند نتايج به دست امده در مورد يحيي تعميد دهنده 

در نهايت كليسا . قات اين مساله در مورد حقيقت مسيح هم صدق ميكند كه از او ربوده شد روحانيت بود ، بعضي او

در  . را از كل تاريخ حذف كند  تمام تالش خود را كرده است تا هم يحيي و هم 

. ه اين نكته اشاره ميكند كه مسيح و يحيي ممكن است دشمن و رقيب بوده باشند بدر ماجراي افشاي معبد حتي 

براين ايا يحيي تعميد دهنده را ميتوان به عنوان يك فرد ضد مسيح در نظر گرفت ؟ صادقانه بگويم من در وب سايت بنا

خود در مورد ضد مسيحيت به عنوان يك مفهوم كلي اصال صحبت نميكنم اما حدس ميزنم كه نميتوان از بحث در مورد 
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را  تشكيل ميدهد   قسمت اصلي پازل  Watcherشايان ذكر است كه وب سايت. اين مساله اجتناب كرد 

ميباشد و اينكه چگونه به ضد  وهمه ان در مورد . كه باعالمت گذاري رمزي خارجي ساخته شده است 

اما عقيده من در مورد اين مساله اينگونه . به نظر  ميرسد كه اين مساله مربوط به اينجا ميباشد . مسيحيت ميانجامد 

 يحيي تعميد دهنده وهمچنين . ي است هر چيز بدي ضد مسيحيت است نيست كه روش مسيحيت مدع

زمانيكه سيستم اجتماعي به سركوب درستي و حقيقت وابسته ميباشد انگاه اين مساله . اساسا حقيقت را پايمال كردند 

هر چقدر اين . د به ايجاد فشار در برابر واقعيتي ميپردازد كه روز به روز به تهديدي براي دنياي واقعي تبديل ميشو

حقيقت بيشتر سركوب شود انگاه شرايط خطرناك تر خواهد شد و حقيقت به يك بمب ساعتي تبديل ميشود كه منتظر 

ما  اين حقيقت سركوب شده در متن بحث . تاثير جانبي اين مساله مكاشفه خواهد بود . زمان انفجار است 

چند بعدي و روحانيت متبلور شده در يحيي تعميد  لوژي واقعيتو، تكن) غفلت ماوراءالطبيعه(  بصورت 

 به اساني ميتوان ديد كه چگونه اشكار سازي مسائل مربوط به .خواهد بود دهنده و 

تا حد زيادي تكنلوژي اقتصاد مذهبي را دگرگون ) يعني جنبه ديگر ان ( بصورت مصنوعي و با واقعيت چند بعدي 

شده است مبهم تر و سخت تر  هارائ اما چيزي كه توسط تركيب پيچيده و معنوي . ميكند 

ان ماهيت واقعي و اصل دنياي مسيحيت غرب چن. ميباشد چون سركوب ان بسيار گسترده و درهم پيچيده بوده است 

اخيرا يك داستان خبري : يك مساله مربوط به اين مورد . مذهب را ناديده گرفته است كه مسخره به نظر خواهد رسيد 

البته واكنش اصلي مسيحيان اين . ، برادر مسيح در اسرائيل ساخته شده است  در مورد كشف تابوت 

به اين خبر اگر صحت داشته باشد ، در ابتدا شواهد تاريخي وجود بود كه مسيح برادر داشته است ؟ پس در واكنش 

اگر چه اين مساله در مورد مذاهب ( به عبارت ديگر بيشتر مسيحيان . دارند بايد عليه نقض تعهدات مسيحيت بكار رود 

مساله ريشه در در مورد اصول اوليه پرستش چيزي نميدانند و يا به ان اهميت نميدهند و اين ) ديگر هم مصداق دارد 

عقايد مسيحيت دارد كه واقعا در مورد ترويج سنت مسيحيت بصورت بازبيني شده است وبا اهداف سياسي در هم تنيده 

در واقع كليسا تمايلي ندارد كه به پيروان خود تاريخ مذهبي را بصورت عميق تعليم دهد در غير اين صورت .شده است 

در هر . ل تحريفاتي بگردند كه كليساهاي مذهبي بر اين اساس بنا شده اند ممكن است انها كنجكاو شوند  وبه دنبا

من  صورت سقوط كليسا به عنوان بعد گسترده اي از موضوع سقوط مسيحيت و جزء الينفك مقاالت قبلي 
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زمانيكه بمب ساعتي درستي و حقيقت به زمان صفر ميرسد انگاه قسمت سركوب شده روحانيت . به شمار ميرود 

ميشود از زير ويرانه ها بيرون مي ايد وممكن است اين مساله به عنوان  يخچه مسيحيت كه دربرگيرنده تار

و در مورد اين مساله انجيل به .مكاشفات ضد مسيحيت بررسي شوند كه قبل از بازگشت مسيحيت پيش بيني شده بود 

ت قبل از زمان مسيح مسير را براي او باز كرده بهترين نحو به ما ميگويد كه اين يحيي تعميد دهنده بوده است كه درس

در حاليكه تمامي اين عالمت ها نشان دهنده زمان فرا رسيدن اشكار شدن حقيقت ميباشند و حقيقت معموال . است 

  دچار اسيب ميشود ، كدام يكي را انسان بايد انتخاب كند ؟ صدق يا كذب ؟

  پيام طاليي 

ل وجود يك پيام رمزي ديگر را دادم كه بصورت تصنعي و براي فريب دادن ارائه من با بازگشت به پيام بيگانه احتما

( را ببينم  وجهي در باالي عالمتي قرار دارد كه به من اين امكان را ميدهد تا عالمت  5اين عالمت . شده است 

يك عالمت بوسيله  در رياضيات .وجهي قاال جدا شدن نيست  5از  كه در هندسه و در )  نسبت طاليي 

  .دايره و خطي كه ان را بصورت عمودي قطع كرده است نشان داده ميشود 

  

يعني يك دايره با خط عمودي از . بنابراين ميتوان دقيقا مشخص كرد كه ما چه چيزي را در اين عالمت خواهيم ديد 

كه در عدد روزهاي سال  منطبق نميباشد يعني عدد  اين مساله اصال با مساله اعداد!قالب مثلثي شكل 

اين مدت زمان دقيق چرخش ونوس به دور خورشيد ميباشد و ونوس . روز را ميدهد  ضرب ميشود و به ما  

روز به دست امده است اين  225چيز ديگري كه در مورد اين . وجهي نشان داده شده است  5از نظر سنتي بوسيله 

اگووست نيز روز  15. عني تاريخي كه عالمت هاي رمزي ارسال شدند اگوست ميباشد ي 15است كه اين روزها تا حدود 
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را در اين پيام بيگانه حتي از اين هم بيشتر ميكند ارتباط با ان با  چيزي كه اهميت .است  جشن 

شناخته ميشود كه از دو يا جند دايره مساوي روي هم افتاده  يك شكل هندسي ميباشد كه با عنوان 

اين شكل داراي حالت مقدسي ميباشد ) .مركز هر كدام در محيط دايره ديگري قرار گرفته است ( تشكيل شده است 

  .بپردازد  Phiچون به زمان باستان و علم هندسه مقدس مربوط ميشود چون حداقل تا حدي ميتواند به ارائه 

  

را  مورد احترام مردم بود و يگانگي بهشت و زمين /وجهي  5تا حدي مانند  در قديم  

الزم به ذكر نيست كه .ميباشد  اين عالمت براي اصطالحات مختلف بكار ميرود و يك سمبل . نشان ميداد 

اين عالمت در ارتباط با موضوعي ميباشد كه قبال از عالمت رمز بيگانه گرفته شده است يعني فيزيك چند بعدي كه 

نيز به  توجهي در مي يابيم كه  ما به طور قابل. باشد  فرضميشود اين عالمت هم پيام نهاني 

عنوان نمادي براي نمايش مسيح پيام رمزي بيگانه اي ميباشد كه حاوي مرجع رمزي به يك سنت و ايين مسيحي است 

در اين نقطه من كامال متقاعد شدم كه هندسه بخش عظيمي را از پيام بيگانه تشكيل  . 

ي پيدا كردن هر نوع تصوير تجسمي شكل هندسي مقدس پرداختم بنابراين من به بررسي طرح عالمت رمز برا. ميدهد 

دازه گيري ندر ابتدا من مستطيل را ا. طبيعتا در ابتدا قصد من كنترل نسبت طول و عرض قاب مستطيلي دور پيام بود .

از اين مساله نتيجه گرفتم كه نسبت طول ) . كه هنوز تقريبي بود ( فوت را پيدا كنم  360فوت در  250كردم تا شبكه 

اشاره داشته كه  احتماال به  اين ماله گمراه كننده بود چون . ميباشد  1:14و عرض حدود 

  . عص اشكار شدنمساله مهم بعدي شد سپس اين امر با. بوده است  ارزش عددي به همراه ارزش مقدس 

ET  درACARDIA EGO   
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من به بحث در مورد اين مساله پرداختم تا كنترل . اين يكي از مسائلي بود كه باعث ايجاد درك شهودي شده بود 

نقاشي و طرحي كه من . كنم تا ببينم كه ايا عالمت رمزي مستطيلي ميتواند منطبق با ابعاد خاص نسبت نقاشي باشد 

 ETكه با عنوان  . ميشد  در  در ذهن داشتم مربوط به منطقه 

  . شناخته ميشد  ACARDIAدر 

  

اشنايي داشتند بي  1980در دهه  Grailهمانند ديگر افرادي كه با رمز و راز خون مقدس و    

  .در فرانسه جنوبي اشنايي داشتند  شك با منطق 

 ET  شد كه من در از نظر لغوي به اين معنا ميبا  درACAIA  اصطالح . هستمArcardia   كه

به عنوان يك كلمه در هم ريخته در نظر گرفته ميشود به معناي صندوقچه خداوند ميباشد يعني صندوقچه عهد وپيمان 

ارتباط نقاشي با بحث ما نيز گويا نشان ميدهد كه مبناي هندسي اين . هم بسط پيدا ميكند  و ببصورت معناي 

چيزي  اگر : بر اساس گفته پروفسور . وجهي ميباشد  5شكل  از اثر هنري 

  وجهي و زاويه هاي سازنده ان باشد 5ميگويد ي به نظر ميرسد كه در مورد 
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پر رمز و راز در اين نقاشي به گونه اي به نظر ميرسد كه انگار برجستگي  به عالوه اشاره ميكند كه  

فرض كنيد كه سنگ قبر ) . ضلعي ميباشد  5نفر هستند كه با تاكيد بر شكل  5ي كه تعدا افراد در اين نقاش( دارند 

نبوده است كه با  متعلق به مسيح باشد انگاه ميتوان به اساني نتيجه گيري كرد كه زني غير از 

اين مساله كه محور اصلي اين . كه همزمان با مرگ شوهرش بود  مسيح حامله بوده باشد درست مثل حاملگي  مرگ

ضلعي در زمان قديم ميپردازد كه نماد تركيب  5منطقه را تشكيل ميدهد به تقويت و تاييد مساله 

و اشاره به اين نكته حائز اهميت ميباشد كه بر اساس افسانه ها ، . بوده است  

اين مساله در يك نقاشي به تصوير . فرانسه رفت  مدتي پس از به صليب كشيده شدن مسيح به 

پس شواهد به خوبي نشان . مربوط ميشود  كشيده شده است كه به جنوب فرانسه و نزديك 

زمانيكه من ابعاد اين منطقه را . ميدهند كه فرصت خوبي وجود دارد تا نقاشي با عالمت هاي رمزي بيگانه تركيب شود 

و نسبت طول و عرض در نقاشي .س كردم كه احساس دروني من درست ميباشد چك كردم هم تعجب كردم و هم ح

در اينجا جاي بحث در اين مورد بيشتر است اما من حس ميكنم كه بايد در همين جا اين بحث را . بود  عمال 

ررسي من مطمئن هستم اولين بارسي كه همه موضوعات اين مساله را ب.هضم اين مساله مشكل ميشود . متوقف كنيم 

كه با هم تركيب شده اند انها را  به عنوان ابعاد مشابه  و ايين مخفي  كرديد به خصوص در مورد 

  .بازي در نظر گرفتيد 
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و . هستند كه بصورت اجسام بسيار تيره ميباشند  4بازي  ناين عالمت هاي پيش بيني كننده نشان دهنده پايا 

  . وند يره و كدر در جلوي ما پديدار ميشتابرهاي 

            http://www.goroadachi.com/etemenanki/endgame-3.htm:     منبع 
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