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 ١- پیش گفتار:

چنانکه پیشتر به خوانندگان گرامی مژده داده بودم دنباله پژوھش ھای خود را در 

زمینه آگاھی و سامانه ی مغزی مردمان روی زمین به دیدگان شما فرا می 

سپارم.پیشتر به گونه ای چکیده و کوتاه نشان دادم که مغز به دستاویز روی دادن 

دگرگونی ھا و دگردیسی ھای زیستی و بیوشیمیایی ھیچ روی جای خوبی برای 

نگھداری از یادواره ھا(=خاطرات) و آگاھی ھا و .... انسان نیست و بایگانی آن برای 

انباشت یادھا و آگاھی ھا و داده ھای کوتاه پای و زودگذر (=حافظه موقت) کاربرد 

دارد و دستاویز درست بودن این دیدگاه نیز پدیده ای به نام "فراموشی" و فراموش 

کردن یادھا و یادگارھای اندیشگی زودگذر به دنبال گذز زمان و روزگار است که در 

پی دگرگونی ھای شیمیایی در مغز بوده و از این رو به انسان به عنوان آفریده ای 

فراموشکار نگریسته می شود و این نگرش پیامد ھمین داستان است که در مغز 

جایی با عنوان بایگانی دیرپای یادھا و داده ھای آگاھی ورزانه (=حافظه دایمی) ھر 

 گز نبوده و نیست و نخواھد بود.

 ٢- مینوی خرد:

پرسش بزرگ اینجا پدیدار است که جای راستین این بایگانی پس کجاست ؟ و کجا 

می باشد؟ در ایران باستان از روزگار زرتشت تا ساسانی پاسخ این پرسش بسیار 

روشن بوده و آن جایی در کیھان بوده که به آن به زبان پھلوی "مینوگی خرت" 

(=مینوی خرد=سپھر اندیشه ھا) یا "جاویدان خرد" گفته می شد و این ھمان 



جایی است که زرتشت سروده ھای خود گاتاھا را از ھمپرسگی و پرسش و پاسخ 

خود با آن و از دل آن بیرون کشید و ھرگز نگفت که کتاب بزرگوارش"گاتاھا" سخنان 

خداست و او تنھا پیامبری در جھان است بزرگوارانه فرمود که ھمه ی این فرمایش 

ھای گھربار و مینوی سروده ھای خود اوست که از این ھمپرسگی با مینوی خرد یا 

ھمان اھوره (=مینوی=سپنتایی=مقدس) مزده (=دانش=خرد) به بار آمده است 

که ھمگان می پندارند او خدای جھان دین زرتشتی می باشد و این نام که ھمان 

"مینوگی خرت" است و کتابی به ھمین نام به زبان پھلوی ساسانی به دست 

توانای موبد "فرن بغ دادگی" نگاشته شده است درست باید دزست برگردان پھلوی 

نام اوستایی و کھن اھورامزدا یا ھمان مزده اھوره باشد و چه درست به جا این 

دانشمند توانا آرمان زرتشت را از مزده اھوره در گاتاھا دریافته است.ھمچنین می 

دانیم که این بایگانی بزرگ کیھانی با نام دیگری نیز در میان آریاھای ھندوایرانی 

شناخته می شده که باید کھنتر از مینوی خرد بوده و آن در میان ایرانیان باستانی 

به نام آگاسیه(=آگاھی) و در میان ھندیان باستان با نام آکاشی(=از ھمین ریشه 

آگاھی که آریایی می باشد) خوانده می شد.در خور نگرش اینجاست که ھنوز این 

نام کھن در میان مردمان لرستان به ریخت "عکاشه" به عنوان نام خانوادگی یا 

پسانام یک خاندان پر آوازه لر به کار می رود.در زمینه ی آکاشی ھندیان دیباچه زیر 

 که نوشته دوست گرامی ھومنه است بسیار در خور نگرش است:

ھومنه نوشته -آکاشیک یا کتاب زندگی جھان بایگانی :  

 ماھیت سوابق آکاشیک

 

در (است " کتابخانه ی پنھان"ساله ی سانسکریت به معنای  ٥٠٠٠واژه ی آکاشا برگرفته از زبان 
جوھر اولیه توصیف کرده اند که به نظر شخص من صحیح تر به نظر   منابع دیگر آن را به معنای

می تواند توسط مدیتیشن و رفتن به اعماق    حاوی پرونده ھای خلقت که این تاالر پنھان). میاید
به زبان مبتنی بر تکنولوژی که امروز مرسوم تر است، می توان آن را . ذھن ناخودآگاه آشکار شود

دانست که ھر  ( Internal World Wide Web) ھمچون نوعی شبکه ی جھان گستر درونی
اطالعات درباره ی ھر کسی یا چیزی دسترسی پیدا کندمی تواند در آن آزادانه به   کسی . 

 
می . اطالعاتی که در آرشیو آکاشیک یافت می شود چیزی فرای یک غیب گویی ساده است

ما ھر کدام مان به این اطالعات . توان آن را نگاھی به کل خط سیر ارواح و سرنوشت دانست
کل جھانیم، اما از آنجا که ذھن ما غالبًا دسترسی داریم چرا که ھریک از ما تنگاتنگ مرتبط به 

. بسیار اشتغال به مسائل دنیوی دارد ارتباط ما به این پایگاه بی نھایت داده ھا قطع می شود
انرژی و امواج آگاھی که   آکاشا واقعیت دارد؛ چیزی نیست جز ذرات بنیادی کوانتومی از حوزه ی

ع به نوعی بزرگراھی اطالعاتی محسوب می در واق. در ھر چیز و ھر کس در جھان موجود است
  .شود که ھمه چیز و ھمه کس را در جھان به ھم مربوط می کند

 
فقط باید مکث کرد و به آن موقعیت . در ھر موقعیتی که باشیم انرژی اکاشیک در آن حضور دارد

ورت متوجه در آن ص. باید به زیر پوسته و به اعماق احساسات و افکار خزید. نگاه عمیقی انداخت
ما ھمگی در تار و پود آگاھی جھانی . آگاھی ای می شویم که در عمق ھر موقعیت نھفته است



. بافته شده ایم و جزیی از آن ھستیم و فھم این واقعیت آستانه ی دسترسی به آکاشا ست
ه ناخوآگاه می گذاریم و آنھا را می گشاییم قادر خواھیم بود ھر گون   وقتی که ما پای به روابط

 .اطالعاتی را در باره ی ھر گونه سیر روحی، ھر مکان ، ھر زمان، ھر واقعه ای به دست آوریم
آکاشا به سطح ناخودآگاه تعلق دارد ــ نوعی از ھوشیاری که درست وقتی در دسترس شماست 

به جز این مواقع کوتاه تنھا به روش . که در آستانه ی به خواب رفتن یا برگشتن به بیداری ھستید
مدیتیشن است که می توان حتی در حالت غی خواب و با حفظ آگاھی به اطالعات این حوزه 

وقتی که ما از فضای ذھنی شلوغ و خودمحور روزمره ی خود فراتر برویم و به خود . دست پیدا کرد
فرصت تجربه ی سکوت را بدھیم قادر به شنیدن، دیدن و لمس اطالعات خواھیم بود، چنان واضح 

خود خدا آنھا را برای ما به نجوا می گویدکه گویا  . 

 
 اطالعات آکاشیک چگونه ذخیره می شوند؟

 

اطالعات . اطالعات ھر شخص را می توان از طریق تاریخ تولد دقیق و نام کامل او به دست آورد
آن کامال با   شخص شما بر روی موج و فرکانس خاصی از انرژی سوار است که به لحاظ ارتعاشات

این خصوصیات درست مثل اثر انگشت . بوط به ھر شخص یا ھر چیز دیگری متفاوت استامواج مر
شما تنھا به شما تعلق دارد و سوابق آکاشیک شما براساس این تفاوت ھا ذخیره و رمزگذاری 
می شود بنابراین با استفاده از آنھا می توان تنھا به پرونده ی خاص شما در آرشیو دست پیدا 

یا پایگاه داده ھای اطالعاتی ای است که مھم ترین و حیاتی ترین " شناخت کتاب" این . کرد
شما ، رسالت تان، مقصودتان و خط سیرتان را در طول زندگی در بر دارد   اطالعات مربوط به . 

برای شناخت درست مسیری که در آن گام بر می داریم کسب اطالع از زمان گذشته ضرورت 
با این حال برخی از ما چنان . نمی دانیم امروز چه کسی ھستیمبدون شناختن گذشته ما . دارد

غرق گذشته می شوند و به شناخت آن دلبستگی نشان می دھند که به قول معروف از شدت 
درست مثل اینکه فرد قادر به دیدن تخم . تراکم درخت ھا قادر به دیدن جنگل پیش رو نیستند
که دیده شود، ما برای آن که به  چشم خود نیست چون خیلی نزدیک تر از آن است

جایگاه و ماھیت خود را بشناسیم نیاز به بازتابی گسترده تـــــر و آینه ای وسیع تر داریم   درستی
 .که در مقابل آن بایستیم

 
بر شما آشکار می شود که   آن جھتی که در حال گام برداشتن به سوی آن اید در لحظه ای

می شود که توانایی آن را به دست آورید که سکان کشتی  این امر باعث. بفھمید کیست اید
. خود را بگردانید و تغییر جھت دھید و رو به سویی بروید که منطبق با رسالت و قصد شماست

آینده را روی سنگ سخت حک نکرده اند ھر چقدر در شناخت خودمان در گذشته موفق تر باشیم 
از نو رقم بزنیم بیشتر استامکان آن که بتوانیم حال و آینده ی خود را  . 

 
 

 چگونه می توان به سوابق آکاشیک شخص دست یافت؟
 

ھمانا دست یافتن به ذھنی بسیار عمیق و   راز قدم گذاشتن به قلمرو کھن بایگانی آکاشیک
این موجودات خود را به . زندگی در این عمق ما را به یاد زندگی وال ھا می اندازد. متمرکز است

سپارند این آرامش و سکوت ھمان حالتی است که اگر ما - آب می   یرالیه ھایز   عمق و سکوت
 .خود را به آن برسانیم به اطالعات آکاشیک دست پیدا می کنیم

پیدا کردن اطالعات شخص شما د ر این بایگانی درست مثل تنظیم موج رادیو بر روی یک موج یا 
خاص با فرکانسی " عالمت"    ابره ی یکروح شما به طور مداوم در حال مخ   .فرکانس خاص است

مشخص است که خواننده ی سوابق شما قادر به درک آن است و به کمک آن اطالعات آکاشیک 
بایگانی   چیزی است که خواننده ی" احساس ھم موج شدن . "شما را رمز گشایی می کند

ھای متعدد  گاھی با یک بارتنظیم موج تمامی زندگی. آکاشیک شما ھنگام کار حس می کند
 .شما در طول سفر روحی تان بر او آشکار می شود



 
این اطالعات معموًال به صورت تصادفی و در لحظه ای که انتظارشان را نداریم بر فرد ظاھر نمی 

بلکه دستیابی به آنھا ھنگامی مقدور است که فرد با جسم و روح آماده، با تصمیم قبلی، و . شود
آکاشا قادر است . باشد  مترین اطالعات مربوط به موضوع یا شخصیمتمرکز، خواھان بھترین و مھ

که چشم انداز آینده شما را در حالی که به بھترین روشن بینی دست یافته اید نمایان کند و 
  .ھمچنین رویدادھای گذشته ی شما را که به دانستن آن محتاج اید بر شما آشکار سازد

 
ر سودمند است که یک بار به دست آوردن آن اثرات دستیابی به سوابق آکاشیک دانشی بسیا

این دانش ھمچنان که قادر به کمک کردن شما . مثبتی در پی دارد که تا آخر زندگی با شماست
در به دست آوردن بینشی دقیق از مسیر مادی و دنیوی زندگی است، شما را در درک عمیق 

ارد نیز یاری می کندزندگی تان وجود د  مفاھیم روحانی ای که در پس پرده ی . 
 

 ٣- سامانه مغز

چنانکه پیشتر نیز کوتاه سخن آمد دستگاه ابررایانه ھر انسان که خود شاھکار 

آفرینش خداوند است تنھا به عنوان سامانه ی دریافت و پردازش و فرستنده و 

گیرنده دوباره این داده ھا و راھبری آنھا در زندگی در ھنگام نیاز که به آن فرایند 

ھوشیاری نیز می گویند کارکرد داشته و خردورزی و یادگیری و یادآوری نیز پیامد 

ھمین فرایند می باشد و فراموشی ھایی که به دنبال آسیب ھای فیزیکی یا 

فیزیولوژیکی به مغز پدید می آیند نیز پیامد از کار افتادن این آنتن جادویی و ھنوز 

 ناشناخته ی آفرینش می باشد.

ساز و کار دریافت و فرستادن این داده ھا که به روش زیرکه روش بی درنگ نیز 

 خوانده می شود: 

Non delay & instant transaction processing 

 انجام می پذیردنیز ھنوز به عنوان بزرگترین راز جھان برجای مانده است.

 

 ٤- سامانه ی رمزی :

پس از برسی ھای فراوان بر روی نوشته ھای باستانس آریایی ھا چنین به دریافته 

شده است که داده ھای آگاھی بارگیری شده در مغز به گونه ای رمزگذاری شده 

از راه بخش فرستنده ی مغز با این بایگانی کیھانی فرستاده می شود و در ھنگام 

خوانش دوباره ی این داده ھا و دستور دریافت آنھا از بایگانی آگاھی دوباره خود مغز 

آنھا را از بایگانی دریافت و رمزگشایی می کند و اینکه چرا باید این داده ھا به این 

روش رمزگذاری شده در این بایگانی انباشت شود این است که این روش بارگذاری 



داده ھا به این بایگانی بی کران و سترگ سر و سامان داده و از در ھم ریختگی 

آنھا پیشگیری می کند و دیگر اینکه ھرکسی با دستگاه مغزی خود بتواند تنھا به 

داده ھا و آگاھی ھای خود دسترسی داشته باشد و نه دیگران و آگاھی ھای 

مردمان از گزند خوانده و دریافت شدن از سوی دیگران به دور ماند و به سخن دیگر 

مغز ھر کس کلید بی ھمتای تنھا و تنھا درب گنجینه ی آگاھی ھا و داده ھای حود 

است مگر کسانی که دارای نیروھای مغزی و روانی و مینوی بزرگ و ناشناخته و 

ویزه ای ھستند و یا اینکه روان و مغز خود را برای انجام این دستیابی و دسترسی 

به بایگانی داده ھای دیگران پروزش و آموز ش داده اند.دستاویز دیگر ما برالی 

درستی این سخن این است که پاسخ این پرسش که چرا آگاھی ھا و یادواره ھا و 

رویدادھای زندگی ھای پیشین خود را به یاد نمی آوریم نیز در ھمین داستان نھفته 

است. زیرا که روان و خرد ما در زندگی کنونی خود دیگر دارای کلید رمزگشای آن 

آگاھی ھا که ھمان مغز کالبدھای ما در زندگی ھای گذشته است و اکنون مرده و 

خاک شده نیست و برای این دسترسی ھم چنانکه گفتیم یا باید از آغاز مینوی 

روان و مغز ما دارای نیروھای ویژه باشد یا اینکه این نیروھا را گسترش داده و 

مغزمان را برای اینکه به یک شاھکلید برای ھمه ی این بایگانی ھای پارتیشن 

 بندی شده دسترسی داشته باشد دگردیسی دھد آماده سازیم.

 با شگفتی ھر چه بیشتر میبینیم که این پدیده نیز در ایران باستان شناخته شده 

بود و به بخش فرایند رمز گذاری بر روی داده ھا در مغز "زنتو آگاسیه"(=زند 

آگاھی=دیتا کدینگ) گفته می شد و فرایند وارون و آینه ای آن را که ھمان فرایند 

دریافت داده ھای رمزگذاری شده از بایگانی کیھانی و رمزگشایی (دیتا دیکدینگ) از 

آن ھا می باشد را " پادزند" یا "پازند" می خواندند  که به گمان دسته ای از 

پژوھشگران خاورشناس به نادرستی این "زنتوآگاسیه" را تفسیر اطالعات دینی یا 

گزارش گزاره ھای پیچیده ی دینی آورده اند و نادرستی این دیدگاه آنھا از این جا 

نشان داده می شود که پس از این که زند را دانش تفسیر نوشته ھای دینی 

زرتشت می خواندند در اینکه برای واژه ی پازند باید چه برابرنھادی (=معنی ) را 

پیشنھاد دھند درمانده می شدند و به ناچار آن واژه را که آشکارا ضد معنی واژه ی 

 زند (پادزند) بود را نیز تفسیر خوانده!!!؟؟؟؟ .

 بدین گونه واژه ی  "پادزند" را به ناچار "تفسیر بر تفسیر؟؟؟؟؟!!!!!" ترجمه می 

 کردند!؟.... 

اکنون برای نمونه به بخشی از این سرگشتگی در میان واژگان و پرت و پالگفتن 

 مستشرقین فرنگی در این زمینه بنگرید:



 زند

یا» زند«واژه   "Zend" ( ھای به آخرین متمم) »ترجمه«یا » تفسیر«به معنای  به  متون پھلوی 
این تفسیرھا که مربوط به اوایل . شود اطالق می پازند و پارسی میانه زبان

ھای  ھستند، برای استفاده متون مذھبی نوشته نشدند؛ بلکه برای آموزش ساسانیان دوره
در مقابل . مورد استفاده قرار گرفتند) کردند که به زبان اوستایی تکلم نمی(مذھبی به عموم 

که یک زبان(د و به زبان اوستایی ماندن متون اوستا به عنوان متون مقدس باقی تلقی  مقدس 
برای اشاره به اوستا یا بکار گیری » اوستا–زند«استفاده از عبارت . شدند خوانده می) شد می
در . اند ھستند که اخیرًا متداول شدهبه عنوان نام یک زبان یا متن، اشتباھاتی » زند«واژه 

دوپرون –آنکوئتیل  ١٧۵٩ سال ھای  نام زبان نوشته» زند«گزارش داد که به او گفته شده که  
منتشر شد از  ١٧٨٩ در سومین اثر برجسته خود که در سال سر ویلیام جونز .باستانی تر است

زند، نام متون مقدس و اوستا، نام «: کند که به او گفته بود گفتگویی با یک کشیش ھندو یاد می
 «.زبان است

ھنوز ھم در مواردی به » اوستا –زند «این سرگشتگی در بین متفکران غربی بسیار رایج شد و 
بحثی درباره «ثر اولیه راسک با عنوان ا). ھرچند نادرست است(شود  متون کھن تر اطالق می

کتاب وسترگارد با عنوان . در این سرگشتگی نقش دارد) ١٨٢١بمبئی، (» اعتبار زبان زند
فقط این اشتباه را ترویج کرد) ١٨٢۵ -۵۴کپنھاک (» ھای مذھبی زرتشتیان زنداوستا یا کتاب« . 

 

پس به دنبال این ھمه لغزش بایستی که به راه راست و درست بازگشت و از این 

رو گمان درست بر آن است که واژه ی "زند" پارسی یا "زنتو" ی پھلوی یا ھمان 

"آزنتی" اوستایی باید از ریشه ی واژه ی سه بخشی آ (=پیشوندی با کاربردی 

ھمچون پیشوند "نا")+زان (=دان=دانش)+تی(=پسوند -ته امروزی) بوده که این 

زنجیره برابر با "نا+دانش+ته" (="نادانسته" به زبان امروزی ایران) و یا "ناگشوده" و 

"ناشناخته" و "پوشیده" می شود که ھمان دانش بسیار پیچیده ی رمز گذاری بوده 

و شگفت آور نیست که در کتاب اوستا نیز این واژه را در دو جا در کنار واژه ای با 

درونمایه ی  "دانش جادویی" به ریخت "زندمچه یاتومه تمچه" می یابیم.(یاتومه 

تمچه اوستایی یا ھمان یاتومنت پھلوی برابر با جادومند پارسی می باشد*آمده در 

این دو جا ن ک به :  یسنای ٦١ بند٣ و نیز  وندیداد ١٨ بند ٥٥) و از این رو خود 

زرتشتیان نیز نوشته ھای اوستایی را که از پیچیده ترین زبان نگارشی و ریشه ھای 

رمزنگاری بھره می برد و ما پیشتر در دیباچه ی زبان رمزی اوستا نشان دادیم که بر 

بنیاد واالترین دانش ریاضیات ماتریسی گسترش یافته است و نیز روش خواندن آن 

نیز به روش زیرلب خوانی (=نجوا و زمزمه چنانکه دسته ای از تاریخ نگاران ایرانی و 

عرب پس از ساسانی خود واژه ی "اوستا" را از ھمین ریشه زمزمه دانسته اند که 

روش خواندن آن از سوی موبدان بود) و جویده جویده خواندن ( ھمان دانش تجوید 

دز زبان عربی که خود این واژه عربی نبوده و معرب از ھمین ریشه فارسی می 

باشد) بوده را "زند" می خواندند و در این کتاب دانش ھایی بوده که جدای از 

نگارش و از بر خواندن آنھا اموختن آنھا نیز بر ھمگان روا نبوده است و تنھا گروه ویزه 



ای از مردمان می توانستند به آنھا دسترسی داشته باشند و ما در آینده در 

 "نیرنگستان ٦" در این باره بسیار گسترده خواھیم گفت.

 

روش باستانی بھینه سازی و افزایش کارایی مغز- ٥  

ایرانیان باستان  یا ھمان آرین ھای فالت کنونی کشوری که امروزه به آن ایران می 

گویند به نیکی می دانستند که یکی از روش ھای افزایش نیروی مغز که سامانھی 

شتابدھنده ی نیروی مینوی خرد است افزایش گستره ی سامانه ی گیرندھھا و 

پروتئینی کراتینی در ھم تنیده ی فرستنده ھا ی آن که ھمان ساختارھای بافه ای 

آنھا به نیکی .نام دارد" مو"و کالبد روییده و  می باشد که بر زوی پوست سر و چھره

می دانستند که این ساختار پروتئینی به سادگی می تواند تا اندازه ی فراوانی بر 

 روی نیروی روانی و مغزی و خرد اندیشه پرداز آنھا برایندی سودمند و توان افزا

داشته باشد و به دنبال ھمبن آگاھی بیشتر بزرگان و جادوگران و فرزانگان تالش 

کردند تا دارای موھای انبوه و ریش بلند گشته و از این رو ما بیشتر سرکردگان ویس 

و " ریش سپید"ھا و خاندانھا و آبادی ھای نخستین را با عنوان ھایی چون 

و " شاھخدایی"سیم به ساختار ھای می شناسیم تا اینکه می ر....و " سربزرگ"

که دارای موھایی انبوه اما در ھم بافته و ریشھایی بلند اما آراسته و " شاھموبدی"

درھم پیچیده شدند و سپس این ساختار کراتینی را با گذاشتن دیھیم ھا و کاله ھا 

گر که جدای از زر و گوھر و کنگره دارای ساختارھای آمیخته از کراتین دیو تاجھایی 

برای . بود آراستند ....و چنگال و پر و جانداران مانند شاخ و چرم مویین و ناخن 

سال پیش  ٥٠٠٠نمونه به این تندیش مفرغین با کاله شاخدار از فرھنگ ایالم که 

:ساخته شده است بنگرید  

 



 

 

 

این روش کالھگذاری از میان اشکوبه ی شاھخدایان به میان اشکوبه  اندک اندک

و جنگاوران نیز راه یافت که برای نمونه می توان در میان سکاھای  پھلوانان

که رستم دستان شاھنامه ) تیز خود؟یا درستتر دارای خود ھای پیکان دار( تیگرخود

نیز میتواند با آن کالھخود جنگی شاخدار آنھا را نمایندگی کند و نمونه ی اروپایی 

 ھخود ھای شاخدار پرآوازه ی شان واین پھلوانان که ھمان وایکینگ ھا باشند با کال

را یافت که گذشته از کارکرد .... نمونه ھای فراوانی از این دیھیم ھای پھلوانی و ...

جنگاوران و افکندن ترس در دل ھماوردان به گونھای با شکوھمندی بخشیدن به 

ند بوده افزایش توانایی مغزی و مینوی و روانی که پیش نیاز پیکار آنھا بوده نیز در پیو

در میان شاھان ایرا باستان نیز می توان برای نمونه ای از این گونه تاج نھادن است 

از سنگ نگاره ای یاد کرد که از آن کوذوش بزرگ است و در دشت پارسه بوده و در 



پایه تاج دو شاخ برآمده از پیش و پس به روشنی دیده می شود که بر یاالی آنھا 

انند دیده می شود که پیش از این نیز در دیباچه ای به سه ساختار رازآمیز دمبل م

:آنھا پرداخته بودم  

اين داستان ھمانندي فراواني با داستان فريدون پادشاه پیشدادي در *:

كه به =ثري تئونه ي اوستايي = فريدون(شاھنامه و ستیز او با ضحاك 

 در سنگ نگاره) THREE TAONA=سه توانايي ٣پارسي مي شود دارنده ي 

كه در قرآن از ايندو (زير به سه چیز گرز يا دمبل مانند كه بر روي دو شاخ 

زبان عربي مي شود  ن القرن ياد شده و دارنده ي آن بهشاخ با عنوا

بر آمده از تاج يا كاله كوروش نھاده شده بنگريد آيا اين سه چیز ) ذوالقرنین 

فراسويي  فريدون  گرزمانند نمي تواند نمادي باشد از سه نیروي جادويي يا

كه در نام اوستايي او نیز نھفته مي باشد؟؟ در خور نگرش اينجاست كه در 

شاھنامه نیز به جاي اين نماد اوستايي دارنده ي سه توانايي استاد توس 

فردوسي از نمادپردازي ديگري بھره برده كه ھمانا دارنده و پدر سه پسر 

كه ھر يك بر ) تورج(و تور) مسر(بودن فريدون است به نامھاي ايرج و سلم 

يكي از سرزمینھاي بزرگ جھان باستان كه خود فريدون میان آن سه انھا را 

بخش و مرزبندي كرده بود فرمان مي رانده اند و اين ھمانا مي شود پدر سه 

 شاه نیرومند

از داستان سرگذشت ) فريدون و كوروش(ھمانندي ديگر میان ايندو شاه 

زيرا در ھر دو داستان يكي از فرزندان نیكو و نیك نھاد . یرد فرزندانشان ريشه مي گ

ايرج فرزند نیك (و نیكوكار ھر دو شاه بدست برادر يا برادرانشان كشته مي شوند 

  ) فريدون و برديا فرزند نیكوكار كورش

نگاره ھای زیر به ھمراه بخشی از یافته ھای استاد گرامی انوش راوید که این 

در روزگار کنونی تا کشور باستانی آسیایی ای که به نام فرزند روش تاج گذاری را 

نام دارد پی =....) کامبوزیا=کامبیز=ھمان کامبوجیه (کوروش بزرگ است و کامبوج 

  :را نگاه کنید ٩گرفته

  

  



  

وروش پائین تصویری از ک  عکس باال دوشیزگان کامبوجی با کاله باستانی و دینی خودشان مشغول مراسم رقص دینی،   

کھ این کاله دینی کامبوجی از ایران  این دو عکس بوضوح نشان می دھد،   ،مجموعھ پاسارگادبزرگ با ھمان کاله در 

کھ عکس این سھ دوشیزه را  فقط در فکر این می روند،  اما عده ای بجای اینکھ بیایند تاریخ ما را دریابند،   رفتھ است،

درست مانند البسھ باستانی ایران   حتی لباس ھای این دوشیزگان امروزی کشور کامبوج، . تر کنند+ در این وبالگ فیل 

فقط چشم   از این دست عکسھا و مدارک در آسیای جنوب شرقی زیاد است، . تر پست نکردم+ و از احتمال فیل   است،

  .تاریخ بین می خواھد





  



  

  



  

 



 

 

نمونه ی دیگر از تاج ھای شاخدار شاھان ایرانی تاج شاخدار یکی از شاھان 

.ساسانی آراسته با شاخ گوزن است  



 

 

با . و نیز شاه ساسانی در شکارگاه با دیھیمی که با شاخ قوچ آراسته شده است

:ھم می بینیم  



 

 

برای گسترس آنتن ھای کراتینی خو تنھا از شاخ و  شاھان و جنگاوران ایران باستان

ناخن بھره نمی برده اند و به کارگیری ساختارھای دیگری چون پر پرندگانی چون 

شاھین و باز شکاری و طاووس نیز برای آراستنن تاجھا و خود ھای خویش بھره 

و شاید نخستین  می بردند که ھمانند شاخ و ناخن از کراتین ساخته شده است

مونه ی نمادین این روش بھره گیری از پر به عنوان آنتن کراتینی را در ایران باستان ن

بتوان در داستان زال پھلوان افسانه ای ایران و فراخواندن سیمرغ پرنده ی افسانه 

ای فرزانه و نیرومند و دارای نیروھای مینوی از جھان مینو از راه به کار گیری 

در میان سرخپوستان دکتر جی آلن به .در آتش یافت پرسیمرغ و بر نھادن این پرھا



دار سرخپوستان آمریکایی با  پر ھمانندی ھای بسیاری میان کاله ھا یا سربند ھای

پارسی ھخامنشی که کنگره ی آنھا از ھمان الگوی سربند کالھھای کنگره دار 

اتالنتیس و شاھنشاھی (ھای پردار سرخپوستی پیروی می کند یافته است

:نگاه کنید).ن دکتر م جی آلنپارسیا  

 

یک سرباز پارسی ھخامنشی و یک سرخپوست بومی در پایین و دنباله ی این اگو 

....در پیکره ای ساسانی   



 

 یک مھر ھخامنشی با ھمان الگو

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 سنگ تراشه ی ساسانی با ھمان الگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آراستن تاجھای شاھان به کار رفت الگوی دیگر که در روزگار ساسانیان در دنباله   

بھره گیری از نماد کھن گوی بالدار و آراستن تاج با یک بخش گوی مانند که در 

 ی چون شاھین و طاووس و خروسپیرامون آن ساختار ھایی مانند پر یا بال پرندگان

:دیده می شود  



 

 



 

 

 



 

 



 

فرشاد فرشیدراد در برای نیک فرجامی این دیباچه به پژوھش دانشمند فرزانه 

بدرود: ھمین زمینه در پایان سخن شما را فرا میخوانم  

 

 
 این گفتار برای نخستین بار در ایران منتشر میشود

 پژوھشھای سری دایره پزشکی آمریکا
" نام مستعاری برای یکی از شاھندان عینی پژوھشھای سری آمریکا بعد " سالی

در یک بیمارستان روانی که  از جنگ ویتنام است او نوشته است که شوھرش
 .سربازان آمریکایی را معالجه میکرده است کار میکرده است

و او شاھد بوده که ھر شب شوھرش با اسناد و مدارکی وارد منزل شده و تا 
دیروقت روی آنھا مطالعه میکرده است تا روزی که شوھرش گه مردی معتدل و بدور 

موھا و ریشھای خود را بلند کند از تعصبات دینی بوده است تصمیم میگیرد 
  ! ھمچنین دکترھای دیگر در این موئسسه پژوھشی ھمینکار را میکنند



در اسناد پزشکی فوق آمده بوده که در جنگ ویتنام ارتش آمریکا از میان 
سرخپوستان آمریکایی که توانایی فوق العاده ایی برای ردیابی و جنگ در شرایط 

یان ھوشمندترین و مستعد ترین این افراد با انواع سخت داشتند عده ایی را از م
اما با کمال تعجب مشاھده شد این . تستھا و آزمایشات ھوش استخدام نمودند

. افراد مستعد بعد از ورود به ارتش تواناییھای خارق العاده خود را از دست میدھند
ان که اما پاسخی برای این پدیده وجود نداشت تا اینکه برخی از این سرخپوست

پیشتر استخدام شده بوده و اکنون به خانه ھای خود بازگشته بودند اعالم کردند 
آنھا زمانی که در سرباز خانه موھایشان کوتاه شد حس ششم و نیروھای 

ھوشمندانه و آگاھیھا و تواناییھای طبیعی خود را از دست دادند ولی اکنون دوباره 
  .آنرا یافته اند

وم شد که مو و ریش بلند در صورت و در بدن میتواند مانند با آزمایشات دیگری معل
یک آنتن اطالعات را از طبیعت پیرامون دریافت نماید ھمچنین مو میتواند امواج الکترو 

 .مغناطیس مغز را به بیرون ساطع نماید
آنان یک سرحپوست مودار و یک " آزمایشات ارتش آمریکا دوباره آغازشد مثال

ر جایی که خوابیده بودند مورد آزمایش قرار دادند و یک سرخپوست بی مو را د
دشمن فرضی را به آنان نزدیک کردند مرد مو دار به سرعت از خواب بیدار اما منتطر 

شد تا دشمن به او برسد و در فرصتی او را از پا در آورد اما مرد بی مو در خواب ماند 
 .و دشمن او را غافلگیر نمود

که نوعی عکاسی از انرژیھای بدن جانداران  Kirlian photography عکاسی کرلیان
 .است نیز توانسته امواج ساطع شده از موھا را نشان دھد

دانشمندان ھنوز پاسخی مشخص برای این پدیده ندارند اما آنان معتقدند بدن 
پستانداران طی ملیونھا سال به تکامل رسیده و ھر بخشی از آن وظایفی را انجام 

ھنوز به آن پی نبرده ایم اکنون ثابت شده موھا عضوی زاید در بدن  میدھد که ما
نیست بلکه میتواند در آگاھی انسان نقش مھمی داشته باشد و نیروھای حسی 

حس ششم را افزایش دھد" او را خصوصا . 

The Truth About Long Hair 

This information about hair has been hidden from the public since the 
Vietnam War. Our culture leads people to believe that hair style is a matter 
of ... 
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