ءايصوألا مداخ نوكلا  1ناميالا ةسينك 1 GOD 1
www.universecustodianguardians.org

ثلثم تقولا CG Klock
!ةياهنلاو ةيادبلا سايقل نامزلا قلخ 1 GOD
)ةعاس( ريصقلا ىدملا ىلع ) Klock ( CG Klockنايدراجلا مداخ
) :سماخلا  21H 24Hنراق( ىرخألا تاعاسلا عيمج لدبتسي ،تقولا ةرادإ

يناوث  21هيدل ةقيقد > 1ةقيقد  21اهيد ةعاس > 1ةعاس  21هيد موي
تارقن  21اهيدل شالف > 1تاضمو  21هيد ةفرط > 1ضموي  21اهيد ةيناث > 1

:رطسلا  3ضرع تاشاش مدختستو ةعاسو ةعاس

.ةيناث ، 16ةقيقد ، 12ةعاس رشاعلا  1: 14طخ
عوبسألا نم موي رشاعلا ، 4ةنسلا نم موي رشاعلا  2: 207طخ

موي  8 -Week 2 - 4رهش  -ةنس  3: 1رطسلا

14H-12M-16S
فاج  - 4ىد 207
Y1 - M8 - W2 - D4

 1ةنسلا نم رهشلا يرتشملا بكوك يف  2عوبسأ نم عوبسألا فصتنم :وأ

 1موي مويلا :عوبسأ ،ةيمست

اعوبسا  5موي عوبسألا فصتنم  3موي  2موي
عتمم موي ةياهنلا

موي رشاعلا  7موي رشاعلا  6موي رشاعلا  5موي رشاعلا  4موي ريوطتو ثحب  3موي ةيناثلا  2موي عراش 1

ءاعبرأا * ءاثالثلا * نينثإلا * دحألا
* تبسلا موي * ةعمجلا موي * سيمخلا * موي

لا  ...تقولا قوف رقناو ،شالف ،ةفرط ضرع اضيأ فقو ةبقارم-نا
لصحتل كب يتاعاس لأسن .فقوت ةعاسو ةعاس ،ةعاسلا رادم ىلع اهبتك يتلا  CG Klockضرع متي
، ..) .تيقوت ةعاس ،شتوو  21H،ةعاسلا رادم ىلع(  1ىلع

 73لك .سمشلا قورش يف ةليل رصقأ دعب ماع لك تاعاس  Oررقملا نمو
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 Daylightةجاح كانهو ) .يفيصلا تيقوتلا( نييعت ةداعإ متت ةعاس ) 0ةنسلا يف  (5Xمايأدنع لصي ام ىلع لوصحلا .نكمم تقو سمشلا قورش ىلإ برقأ لصي ام ىلع لوصحلا ريفوت
.يحصو يعيبط رمأ سمشلا قورش

ثلثم تقولا
سمشلا قورش تاعاس  : Oموي ةيادب

فصتنم يه تاعاس  7تاعاس  0-7وه مويلا ركبم تقو
مويلا
بورغ يه ةعاس  14تاعاس  7-14وه رخأتم تقو يف موي
سمشلا

ةعاس  14-21وه ليل

ةينثو ةعاسلا رادم ىلع  21H CG Klock / 24Hةنراقم
ةعاس  24ةينثو ةعاسلا رادم ىلع *

ثلثملا تقولا

تاعاس 6

> سمشلا قورش تاعاس  0يف مويلا أدبي

حابص 6-12

> تاعاس  0-7وه مويلا ركبم تقو

ةريهظلا تقو 12

> مويلا فصتنم يه تاعاس 7

رهظلا دعب 12-18

> تاعاس  7-14وه رخأتم تقو يف موي

ءاسم 18 - 22

> سمشلا بورغ يه ةعاس 14

ليل 22-24 + 1-6

.ةعاس  14-21وه ليل

 22-6لوجتلا رظح ليل

.ةعاس  14-21لوجتلا رظح ليل
لوجتلا رظح ليللا

رشبلا .ةيليل نوكيل ناسنإلا مسج ميمصت متي مل
ةايح بولسأ قلخل  brain-ةطلسلا مادختسا ةءاسإ
.ةديج ةحصل ةديفم تسيل ةايحلا هذه .ةيليل
.ةديج ةحص لجأ نم لوجتلا رظح اليل ةجاح كانهو

.يمازلإ )ةعاسلا  Pagan-ةعاس ، 24تاعاس  (22- 6تاعاس  14-21لاوجتلا رظح ةليل ةعاس A 7
ةيامحو ثولتلا نم دحلاو ،ةقاطلا كلاهتسلاا اهئوشن ضافخناو ،ةديج ةحص لجأ نم
عيجشتو ،ةموكحلل ةفلكتلا نم دحلاو ،ةميرجلا يف ضافخنا .ةيربلا ةايحلا
.برضلا
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