http://www.arianafghanistan.com

2018/09/01

احسان هللا مایار

وظیفۀ تایپستی و پوسته رسانی را دارم
کاروان فکرم بنده را سوی فیسبوک کشانید و عنوان زیر نظرم را چنان جلب نمود که بدون از مکث مضمون را
با عالقه و ِکلک زیر دندان آنرا مطالعه نموده و ویدیو ذیربطش را با حیرت دیدم و شنیدم.
با خود گفتم بایست حکمتی در آن گره خورده باشد که با این ارقام سر و کار دارد لذا بمنظور کنگاش و کاوش
بیشتر بدون ازضیاع زمان مضمون را کاپی کرده تصمیم گرفتم به دید خوانندگان برسانم که آنها در مورد چی
نوع برداشتی دارند.
عقیدۀ راسخ دارم که هر انسان ،بنده که مسلمان هستم ،رازی با خالق خود دارد که از حدود تخیل دیگران خارج
بوده و در آن هیچ فردی نمی تواند باالی آن تسلط داشته باشد ،لذا هر کس رازش و خالقش را عنوان نموده شمارا
دعوت به مطالعۀ نوشتۀ ذیل می نمایم و بنده به وظیفۀ تایپستی و پوسته رسانی خود اختتام می بخشم.
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لطفأ تا پایان بخوانید هر اندازه که به پایان متن برسید جالب و جالب تر میشود.
مکه در مسیری قرار دارد که در فکر میلیون ها مسلمان است و مرکز مقدس اسالم است ،به زودی شما شاهد
یک اثبات علمی از این راز باور نکردنی خواهید بود که مربوط به هزاران سال قبل میشود:
ما به یک عدد خاصی در ریاضیات تفسیر می کنیم و آن عدد ( )1.618است.
مخلوقاتی که خداوند آفریده همه از این عدد پیروی می کنند ،تمام وقایع که برای چیز های که خداوند آفریده،
اتفاق می افتد :ضربان قلب ،طرح مارپیچی  ، DNAشکل کهکشان که برایش دوداکه هیدرون گفته میشود ،رشد
و نمو گیاهان که به اصطالح فیلوتاکسی یا آرایش گیاهی گفته میشود ،شکل کرستال های برف ،ساختار مارپیچ
گونه کهکشان ها ،تمام این چیز ها و مخلوقات از این شماره طالیی ( )1.618پیروی می کنند.
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این اهرام ثالثه مصر که شما دیده اید ،کاری معماری بسیاری مشهور در دنیا است و ستاره شناسان مشهور از
این عدد گرانبها پیروی کرده اند.
داکتر استیو طی تحقیقات بسیار فشرده  25ساله روی بدن انسان های سالم پ طبیعی دریافت که این عدد در بدن
آنها صدق میکند ،ا ین تحقیقات بر روی صورت و بدن انسان ها انجام گرفت که این عدد نیز بر روی تک تک
انسان های کامل در جهان صدق میکند.
تمام فرم ها و قسمت های صورت و بدن از این عدد ( )1.618پیروی میکنند که در واقع مناسب به یک تصویر
کامل است.
نقطۀ نسبی طالیی در جهان:
خوب ،نقطه اصلی کره زمین در کجاست؟
مقیاس (اندازه) فاصله مکه تا قطب شمال و مقیاس فاصله تا قطب جنوب دقیقأ ( )1.618است .بر عالوه مقیاس
فاصله بین مکه و قطب جنوب و هر مقیاس هر دو با هم همچنان ( )1.618است.
معجزه هنوز به پایان نرسیده است!
نقطۀ اصلی بر روی کره زمین وابسته به بر زبان مشترک بشر بر روی نقشه که همه مردم آنرا قبول دارند ،آن
شهر مکه است ،مقیاس مکه به طرف شرق و غرب همچنان ( )1.618است .عالوه برآن در نقشه مکانی که
مکه در آن واقع است به صورت مورب (کج) یا وتری همان مکه است که همان عدد طالیی ( )1.618است ،بر
روی سیستم نقش ه نقطه طالیی کره زمین مکه است .اگر آنرا بخواهیم کیلومتر ها مورد قیاس قرار دهیم ،برای
ما همیشه مرز های مکه را نشان میدهد که آن نقطه مرکزی یا همان مکان ،مکه است ،شما میتوانید خیلی حساس
تر با استفاده از نرم افزار گوگل مسافت دو قسمت را محاسبه کنید ،اگر مایل باشید میتوانید با استفاده از این نرم
افزار ،محاسبه مقیاس طول و عرض جغرافیایی این مورد را خود تان با یک ماشین حساب ساده و معمولی تأیید
کنید .شما اگر بخواهید ،میتوانید حتی از یک نرم افزار امریکایی که محاسبه گر است ،استفاده کنید ،که از آن
برای تعیین کردن نقطه حساس بر روی عکس و نقاشی استفاده میکنند .اگر نقشه را با آن برنامه باز کنیم ،نقطه
سپکتیو مشخص شده بر روی نقشه همان نقطه طالیی یا همان شهر مکه است .طول و عرض جغرافیایی مربوطه
و مقیاس آن با زمین و دریا یک نطقه طالیی بر روی کره زمین است که شهر مکه است.
معجزه همچنان ادامه دارد:
معجزه طالیی در کلمه #مکه در کتاب آسمانی(قرآن):
یک کلمه منحصر به فرد در قرآن میباشد که همان مکه است .ارتباطی که در شهر مکه و کلمه کعبه و نقطه
طالیی وجود دارد در آیت  96سوره آل عمران است .
در آیۀ  96که از ابتدای آیه تا آخر اگر حساب شود  47حرف وجود دارد .برای محاسبه نمودن نقطه طالیی
مجموع کل حروف را از ابتدای آیت تا ابتدای لغت به صورت صریح عدد  47را تقسیم ( )1.618می کنیم ،و
عدد  29میشود .که اگر  29حرف از ابتدای آیت حساب کنیم به کلمه کعبه میرسیم که این دقیقأ شبیه نقشه
جغرافیایی جهان است.
مثأل نطقه طالیی یک دانه در نقشه است و کلمه کعبه یک دانه در قرآن است.
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این روندی را که بر روی نقشه جغرافیایی جهان و روی جهان انجام دادیم و ارتباط بین مکه ،نطقه طالیی و
کعبه بیانگر آنست که:
سازنده جهان فقط یکی است .و همه این محاسبات یک رخداد ساده به حساب نمی آید.
شما میتوانید از لینک ذیل ویدیو این بحث مکمل را نیز تماشا کنید:
https://youtu.be/Ejhob2khXko

نتیجه:
عزیزان گرامی:
دیدید که چگونه خالق هستی نقطه نسبی طالیی جهان را در خود نام همان جای نقطه طالیی گنجانیده است آیا
این همه ظرافت و هوش مافوق هوش ها را تصور کرده میتوانید ،ما چقدر محاسبه انجام دادیم تا به نتیجه
رسیدیم ،ولی ذات اقدس الهی در یک جمله کوتاه!
عجب ذات نخبه یی است!
چقدر فرزانه است!
چقدر با حکمت است!
هر چه توصیف کرد بازهم هیچ و هیچ است!
این هم معجزه دیگر از قرآن که دانسته شد!
ض ََلیَا ٍ
ت ِل أل ُمؤأ ِمنِینَ )جاثیة )(3
س َم َاوا ِ
( ِإ َّن فِي ال َّ
ت َو أاْل َ أر ِ
"یقینا ً در آسمانها وزمین نشانه های برای مومنان است".
بلی واقعأ نشانه های است اگر دقیق متوجه شویم!
کوشش کنید به حقیقت برسید!
ما در نشر بهترین و عالی ترین اطالعات ناب اسالمی و ساینسی رقیب همه گان هستیم!
با عرض حرمت :
خادم همۀ

تان"♦" ♦D.W.W

برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار (سعدی)
و در باال تایپست برگ سبزی تحفه دارد که امید است مورد قبول و متاع فکر و تعمق کردن در مورد را داشته
باشد!
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