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  آثار تمدنهاي قديمي در سياره مريخ

  قسمت اول

  

گرفته شده بود و در اخبار و رسانه ها در سطح تصوير جالب در اينجا اخيرا توسط دكتر 

سايت دكتر . به نظر ميرسد كه اين تصوير صورتي را با با تاج بر سر ان نشان ميدهد . جهان پخش شده بود 

داراي تصاوير بسيار جالب ديگري از كشفيات سياره مريخ ميباشد ومن در پايين اين صفحه  

 .لينكي را ارائه داده ام تا هر كسي كه عالقمند ميباشد اين سايت را مشاهده كند 

 

مخلوقاتي به كوچكي  حتي. اين چهره عجيب نشان دهنده ميزان جزئيات عجيب ان ميباشد : صورت 

 .در سمت راست اين تصوير وجود دارند و در سايت اين تصاوير غير طبيعي مشاهده ميشوند مژه هاي چشم 

 

  

 



WWW.UFOLOVE.WORDPRESS.COM 

  

  

  

 تصوير متحير كننده باال بوشيله 

 .كشف شد 

 اين تصوير شكل اصلي مخلوق عجيبي به نام  

معناي اين تصوير . است كه بر روي سياره مريخ پيدا شد 

  ! .ميباشد   قبل از رسيدن به نشان دهنده عزيمت 
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 . مطمئنا اين جانور انسان نماي عجيب نميتواند طبيعي باشد 
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 از موجودات مرموز عالم هستي هستند  تصويرهاي زير بر روي سايت 

ارائه شده بود به اين نتيجه  كه با نگاه انداختن به چند عكس تحقيقاتي جديد سياره مريخ كه بوسيله 

  . رسيديم كه اين شكل عجيب همانند افراد كنده در جنگ هاي صليبي همراه با شمشير و سپر ميباشد 

 

عكس اول كرفته شده توسط محقق سياره مريخ را ميتوان با كليك كردن بر روي قسمت سمت راست مشاهده 

  .كرد 
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  .انقدر بزرگ است كه شما ميتوانيد جزئيات را مشاهده كنيد  اندازه اوليه ان بر روي سايت 

ناميده ايم  اين عكس ديگري است كه روي سايت مالين مشاهده ميشود كه ان را 
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  . .ناميده ايم  اين عكس ديگري است كه روي سايت مالين مشاهده ميشود كه ان را 
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براي هر كسي كه در مورد واقعيت  يك سير و سفر سريع از موجودات عجيب سياره مريخ در 

  :اين مخروبه هاي به جا مانده مثل مواد توخالي نازك ميباشند . هاي ان عالقمند باشد ضروري است 
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  : نها مثل قطعات توليد شده به نظر ميرسند آ
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 كشف شد و در سايت  ان توسط يك سنگ با شكل صورت دروسط

  .معروف شد  توسط
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 .عكس باال يك عكس جالب در يوتوب مي باشد كه موجودي در حال مراقبه در مريخ است

 

 



WWW.UFOLOVE.WORDPRESS.COM 

 

 



WWW.UFOLOVE.WORDPRESS.COM 

  

اين چهار تصوير از فيلمي در يوتوب با دوربين عكس گرفتم موجودي در مريخ كه به ارامي حركت كرده و دست 

 چپش را به سمت اسمان ميبرد
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 بازهم تصويري از مريخ
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  جمجمه در مريخ

 

 .اين عكس از منطقه يخي مريخ شبيه درخت هستند
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  .اين شي در مريخ فلز دست ساز ميباشد
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  اين موجود در دوردست چيست؟

  

  يك راز ديگر ؟

تصميم  مطلب  2و 1دريافت كردم كه پس از خواندن قسمت  اكتبر ايميلي را از  22من در 

در سال  او پيامي را از ديسك رمز گذاري شده در ديسك . گرفته بود با من تماس بگيرد 

د هاي زير پا گذاشته شده انها اگاه هيعني اينكه در مورد حامالن هداياي غلط و تع: دريافت كرده بود  2002

پيام خوبي .   .زياد رنج كشيده ايد اما هنوز فرصت هست ) .  .(باشيد 

، كه البته اين ) صداي زنگ( زنگ را به صدا در بياوريد . ما با فريب و نيرنگ مخالفيم . ز ان استخراج ميشود ا

  .جمله كامل بيان نشده بود 
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اگر اين پيام توسط گروهي از افراد ساخته شده است چرا كلمه : كنجكاو شده بود كه  .   

ك و رمز گذاري فكر كردم و ناگهان دريافتم كه دليل مشابهي ناقص را رمز گذاري كرده اند ؟ من در مورد ديس

اگر شما جمالت . محافظت در برابر كپي كردن : د دارد .ج. يا  براي مثال هاي خرابي روي 

. نگاه كردم  سپس من به تعدادي كلمات در . ناقص در ان داشته باشيد نميتوانيد ان را كپي كنيد 

فرانسه كه ) ودرنهايت تعجب ( ا و با مقايسه تعداد اصوات در چند زبان مثل انگليسي با تجزيه و تحليل تعدا د انه

لغات انگليسي چندان كمكي .داراي اين اصوات بودند توانستم كلمه در هم ريخته را از زبان فرانسه پيدا كنم 

حاال تك تك حروف را .  }"مكان "به معناي { نكردند بنابراين فرانسه را امتحان كردم و عبارت  را پيدا كردم 

به عبارت .  : كه به ما ميدهند .    :ببينيد و به جايگاه انها نگاه كنيد 

  :ديگر 

   

Peter در : جالب است كه اين اعداد در ابتدا اعداد اول هستند اما در اخر معناي نقطه پيدا ميكنند : ادامه داد

ميرسانند  11و9اصطالحات رياضي نقطه را ميتوان به عنوان دستور ادامه سلسله عملياتي فرض كرد كه ما را به 

اوالينكه عدد . ين تاريخ در واقع دقيق نيست ا:  شما را به ياد چيزي نمي اندازد ؟ تاريخ به روز 9/11ايا .

 در عوض اعداد . هم عدد اول نيست  9دوم اينكه . از نظر فني يك عدد اول نيست  "1"

. اولين توالي عددي اعداد فرد هستند و بنابراين بر اساساين تفسير هنوز اين اعداد ممكن است معنا دار باشند 
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. اين رمز خيلي گويا به نظر نميرسد . بايد بگئيم كه هنوز كامال متقاعد نشده ام كه اين يك رمز معتبر ميباشد 

ومهم تر اينكه .  منطبق باشد  1ميباشد و ضرورتا نميتواند با عدد  Eداراي سه حرف  براي مثال 

ليه ارائه شده بوسيله به اين مساله اشاره شده است كه كلمه ناقص ممكن است بر اساس كلمه او

نظريات زيادي در مورد اين مساله .نبوده باشد  كه ممكن است بصورت .باشد  

وجود داشت كه در اين پيام در واقع چيزي نوشته شده است اما تا االن هيچ راه حل قطعي براي اين معما پيدا 

كه من شك دارم اينگونه باشد ،  فردي است كه حافظ رمز و رازها ميباشد ، اما اگر اقاي  . نكرده ايم 

هنوز ميتواند حاوي  بنابراين . ممكناست خودش يك كليد رمز را در داخل ان قرار داده باشد 

به عالوه . خيلي زود گذشت  وبه اين دليل من فكر كردم كه نميتوان از رمز دوم  .اطالعات مفيد باشد 

 يا   مساله بود كه چيزي كه باعث شد من ايده وي را ناديده نگيرم اين 

مشخصا يك جفت ) مكان (  و )زمان ( : در پيام بيگانه قرار ميگيرد  timeدرست بعد از كلمه 

در كد ) ، عدد شبه اول  1و( به عالوه يك هم زماني سئوال برانگيز در اشاره به اعداد اول . كلمه منسجم هستند 

ه را به خاطر بياوريم كه بصورت خيلي منسجم اگر ما مجددا عالمت بيگان). يعني .( وجود داشت 

منطبق با تماس كتاب و فيلم ميباشد ميتوان گفت كه يك پيام عجيب از  بر اساس توضيحات 

  .طريق استفاده از اعداد رمز گذاري شده در موج هاي راديويي بيان شده است 

  

مشخصا اين رويداد : رانگيز بوده است ال بوهم س 11-9به اين مساله اشاره كرد كه ارتباط   Peterهمچنين  

(  براي مثال توجه كنيد كه عبارت .ميباشد  Endgameيك موضوع اصلي در ماتريس 

كه (  به خوبي منطبق با موضوع )    NYCيعني ( در كتاب مقدس جديد )   WTcيعني برج هاي 

خداوند ميباشد و با مشاهده رابطه از نظر كتاب مقدس به معناي دروازه ) موضوع  اصلي تماس نيز بوده است 

، پيامبر فرانسوي به نحوي در  به اين مساله فكر ميكرد كه ايا  Peter،  كلمه فرانسوي 

  :او مينويسد . همه اين مسائل پيچيده قرار داشته باشد 

استفاده شود انگاه اين مساله نشان دهنده  براي نشان دادن شاخص  11و 9زمانيكه از عددهاي 

 ميباشد وهمچنين شما نكته اي را در  اين رباعي داراي كلمه .رباعي ميباشد  11و  9قرن 

همراهي كلمات ويروس و طاعون داراي معاني زيادي ) . بيماري طاعون ، سالح هاي زيستي ( ويرو .داريد 

من در اين جا تنها به اين نكته اشاره .مورد بحث قرار خواهد گرفت  endgameاز  4ميباشد كه در فصل 

باز ميگردد ممكن است  1300قسمت از جمعيت اروپا را نابود كرد كه به دهه  4ميكنم كه مرگسياه همه گير كه 
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زماني بود كه   300همچنين دهه . باشد   Peterدر رمز  و اعداد   1357در ارتباط با سال 

در فرانسه ، از نظر قانوني كارشان منع شد و مورد پيگرد قانوني  ، حاميان  

در ارتباط با ديگر سنگ هاي مقدس جالب ميباشد كه موضوع اصلي  اين مساله . قرار گرفتند 

Endgame    1357جالب تر اينكه عدد . تفسير شده بود  بود و توسط يك ويروس كيهاني 

و مجددا اين مساله هم در . بط و پخش شد ضبار  براي اوليندقيقا سالي بود كه فيلم 

بعضي اوقات يكي  و  به عالوه اهميت ديگر اين مساله در اين است كه . . فرانسه بود 

متعلق  هم مانند  و .تلقي ميشوند و از نظر ظاهري هم هر دو اثر به مرگ مسيح مربوط ميشوند 

  : ام نوشته  همانگونه كه من در مقاله . بود  به  

خيلي زود پس از سركوبي راهبان مبارز قرون وسطي يعني  روي كار امد كه در بين ديگر  در واقع 

مالك .قرار داشت  موارد اتهامي به پرستش چيزهاي عجيب و غريبي متهم شده بودند كه در راس انها 

 ، مرشد  ، در واقع برادر زاده  اصلي اين اثر ، 

و بعضي به ارائه اين فرضيه يا دليل موجه پرداخته اند كه .  سوزانده شد بوده كه با 

ميباشد كه گفته ميشود مركز  SIONدر واقع بوسيله  ساخته شده بود كه ادعا ميكرد خالق اصلي دير  

مقدس  بوده كه به عنوان محافظان  اصلي  اصلي معبدهاي پادشاهان قرون وسطي در 

كه از سلسله اعتقادات ازدواج مقدس ) بر اساس سنت هاي رافضي ( ند در اين فرضيه به تصوير كشيده شده ا

در  و ممكن است اين نتيجه به دست بيايد كه . ريشه گرفته است  بين مسيح و 

قسمت ( ميباشد كه در عوض نشان دهنده جانشيني مسيح بصورت پنهان ميباشد  يك نظر شكلي از 

  ). اصلي 

  :منبع

www.ufolove.wordpress.com 

  .براي ترجمه و ارسال اين مطلب)نيتياناندا(از مهدي عزيز فراوان با تشكر 

  .قسمتهاي بعد در روزهاي آتي در وبالگ قرار داده مي شود


