راکشآ هدنشخب-نوناق 1FAITH

نابهگن نابهگن ناهج 1God 1FAITH 1CHURCH
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!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

زامن  -تساوخرد
رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
تساوخرد ینتورف و تادهعت مامت ماجنا نم )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
لیدبت هعماج قوقح تازایتما تازایتما یمامت زا
ار نم هعماج قوقح نیا دییأت ار هعماج هک میتسه نآ ناهاوخ دیاب نم
رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب قوقح نیا یارجا هب قیوشت
!هدناوخ ییامهدرگ کی رد ای و هناخ رد زامن نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
کاپ یاوه
.سفنت

،سفنت  1:زایتما

اوه ندب ناسنا یاهزاین زا ندنام هدنز یارب

و بآ ) ،نب ریذ دیسکا ید ،ناتم ،نژیسکا ،نژورتین( هدش هتخاس یاهزاگ زا اوه ام سفن
.نژیسکا و الاب نژورتین زاین اوه ام سفن ) .روپسا ،اه بورکیم ،رابغ و درگ( یگدولآ
،تسا زاین دروم )تبوطر( بآ یاوتحم .ناتم و نبرک دیسکا ید یاراد نینچمه رهش نیا
تسین زاین دروم یصلاخان .و دوش یم هدننک تحاران تمالس عوضوم کی الاب تبوطر
.اه هیر رو هلعش ار اهنآ
هب سفنت اوه نودب .تروق اوه یارب امش نآ زا سپ ،هقیقد  4؟دیراد هگن ار دوخ سفن دیناوت یم تدم هچ یارب
.سفنت ییاوه چیه ،یزوس شتآ رد دنریم یم تعرس هب مدرم !دنریم یم امش ،نداد تروق

ندش هتشک و هجنکش ناونع هب سفنت اوه نتشادهگن یفخم
اوه نتشادهگن یفخم .دوش یم هدافتسا تاناویح و ناسنا
تلود اب کرتشم )یزور هنابش و بآ( هجنکش ناونع هب سفنت
.تسا ناراکنامیپ تلود و هدحتم تالایا تلود نانکراک ،اکیرمآ
 / R7مناخ تسا رارق بیقعت تحت هب تیانج کی هجنکش

) .تاناویح (  / R4مناخ ) ،ناسنا(
ندرک یشکدوخ( تسا دوخ طسوت هدش هدافتسا ای یفداصت نتشک یارب سفنت اوه نتشادهگن یفخم

:دوخ .تسا شتآ رد دود یمس :یفداصت ) .نامرجم( نارگید ،تلود )
.زاگ زپ و تخپ ای زکرمتم نبرک دیسکا ید قاشنتسا دنمفده
،هفخ : garroting،ییانج .هرادج زاگ ،زیوآ قلح :تلود
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 / R7مناخ ،دینک تفایرد ییانج لتق و تلود .زیوآ قلح ،هدننک هفخ

.تسا سفنت اوه' یارب یلصا دیدهت ییاهزیچ ندنازوس ناسنا
یارب لابرغ ناونع هب ار دوخ هیر و شکدود کی ناونع هب ار دوخ یان زا هدافتسا اب هک یدرف اب ار نآ
رطخ دیدش شکدود ناونع هب ناسنا ندب زا هدافتسا اب .دوش یم عورش اوه یگدولآ و دود-یمس
.حرط  1GODرد تسا هب نیهوت و یتشادهب

!دایتعا ندیشک راگیس

ار دوخ ردخم داوم هب ناداتعم .تسا کرد زاین شخب تذل یرارکت یرابجا راتفر دایتعا
،هداوناخ ،دوخ هب بیسآ .بیرف دهد یمن ماجنا ار دوخ راتفر بیسآ شریذپ اب
.تسا هعماج و دوخ ناراکمه ،ناتسود
! )زیگنا تقر  -رابفسأت( فیعض & )هناقمحا( رواب دوز )قمحا( نادان )ناداتعم( ردخم داوم هب ناداتعم
نتشاد هگن و دوخ زا ندرب تذل اهنآ ناونع هب داتعم ینالوط ناونع هب اهنآ منک یمن رواب ناداتعم
اهنآ .تسا هعماج و نم یارب دیدهت کی هب اهنآ ندش لیدبت داتعم هک یماگنه .مه اب ار دوخ یگدنز
ریاش یاهورین نیا .دوش  uncaringو هاوخدوخ ،راکبیرف ،یقالخا ریغ ،یعامتجا دض ،تسردان ،مهوت

.قوقح و یاه یدازآ ندرک دودحم .یگدنز کبس دوخ لرتنک هب )هعماج(
دب یوب .تسا وبدب ناهد زا یراگیس دارفا
.قاتا کی وبدب اهنآ .اهنآ سابل
اج همه ار دوخ هت .دنتسه اج همه اهنآ رتسکاخ
دارفا ،زیگنا ترفن ،فیثک اهنآ .دنتسه
.اهنآ مرش !ار اهنآ زا بانتجا .تسا نفعتم

دنازوس یم اهنآ .ناشدوخ-اهنآ هب رطخ تمالس یراگیس دارفا
راب کی ،وا ندش دوخ یاه هیر و یان ،ولگ ،ناهد ،هثل ،نادند ،بل
.تسا هعماج هب
دوخ و دنکشیم دود یرایسب نتفرگ رظن رد لبنت یراگیس دارفا
!وگخساپ .دنتسه  sickiesدراو
هدشن دلوتم ندز همدص لاح رد رادراب یراگیس دارفا .تسا نارگید هب رطخ تمالس یراگیس دارفا
نکمم اهنآ .درک موکحم تمالس هب طوبرم لئاسم نتشاد یگدنز هب نیا دازون دلوت زا سپ .ار دوخ
 / R3مناخ :هدماین ایند هب ندز همدص ،بیقعت دروم رادراب یراگیس ، ..تیلولعم  /لکش رییغت تسا
.
راگیس دود داجیا هک یراگیس دارفا .تسا مدرم دنز یم همطل )هلمح( راگیس دود
 / R3 .مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت

دهد یم هزاجا ).راک ،تغارف تاقوا ،یمرگرس( اه تیدوجوم
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راگیس هک دهد یم هزاجا تلود .تمارغ تخادرپ و  / R3مناخ ،بیقعت دروم ندیشک راگیس
 / R7 .مناخ و نیزگیاج ندیشک
.لگنج ،نمچ ،هناخ ،یزوس شتآ عورش اهنآ .دنتسه تلفغ یراگیس دارفا
ای  /و مدرم اهنآ .ماک دزمتسد تخادرپ و  / R4مناخ ،دنشاب یم وگخساپ اهنآ
 / R5 .مناخ ،بیسآ تاناویح
 / R6 .مناخ ،دنشکب ار تاناویح ای  /و مدرم اهنآ

یدج یدیدهت ملاسان ندیشک راگیس هک دش صخشم )تسرپ تب میوقت(  1951لاس رد
قفوم 'نوم یک ناب' ندیشک راگیس یمن هک شخب  /تلود و یتلود یاه نامزاس .تسا
.هعماج زا تظفاحم و تمدخ هب
 / R7مناخ ،هانگ تفایرد نیا و هدش یط تسا رگن هتشذگ نیناوق
) ،یبایرازاب ،تاغیلبت ،دازآ  (biesجیورت هک تسا رگید داهن ای و راک و بسک ،هورگ ای درف ره
نیمات( دوس ، ...) ،یمرگرس لحم ،اه ناروتسر ،هاگشاب ،راک ،ناملعم ،نیدلاو( دهد یم هزاجا
دزاس یم سرتسد رد ) ،ناشورف هدرخ ،ناشورف هدمع ،لقن و لمح ،ناگدننک دیلوت ،هدننک
،راگیس ،هچ هک تسین مهم  / R7مناخ ندیشک راگیس ای  /و یبناج مزاول ،دشکیم راگیس
.تسا رطخ تمالس هب ندیشک راگیس لمع .یواح

!راگیس هب رفص لمحت
،زاگ ندنازوس اب سفنت اوه ندوب سرتسد رد دهد یم شهاک ار دارفا
زپ و تخپ یارب تفن ،گنس لاغز ،بوچ ،دوک

لاح رد دسر یم نایاپ هب نیا .شیامرگ تردق ) ،بابک لماش(
هدش دیلوت نتخوس نودب هک تسا قرب زا هدافتسا !رضاح
 / R2مناخ و تازیهجت بیرخت ،هرداصم رد ار جیاتن ،ضقن .تسا
یارب )، ..تفن ،مویناروا ،زاگ ،گنس لاغز( یگتخوس هک قرب یاه هاگتسیا
.دندرب نایم زا و هفخ یم یژرنا داجیا

مناخ ،بیقعت دروم اهروتارپا ،نابحاص هدولآ
.هدش موم و رهم و تسا هدش هتسب نداعم مویناروا و گنس لاغز / R7 .
ریغ یاه شور اب یژرنا  / R7 .مناخ ،بیقعت دروم یاهروتارپا و نابحاص ندعم
.تسا هدش دیلوت ندنازوس
و تفن !یگناخ ریغ و یلخاد ییاجباج دسر یم نایاپ هب تکرح یارب شزوس
.نتخوس زا ریغ هدافتسا دنراد زاگ

اومارت-هاردازآ« اب هار-ناگیار رد یگناخ ریغ و یلخاد لقن و لمح
تسا ینیمز ینالوط یاه تفاسم رد لقن و لمح !نیزگیاج
.نهآ هار اهنت
.دسر یم نایاپ هب یمرگرس هدولآ
،امیپاوه ،نیشنرس نودب یاهامیپاوه( هب قلعتم یصوصخ ییاوه لقن و لمح ،دهد یم ناشن اوه :اوه رد
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، ...) .لتاش اضف ،رتپوکیله ،تج

نیباک( هب قلعتم یصوصخ ییایرد لقن و لمح ،یروتوم قیاق هقباسم :بآ ریز رد  /رد
، ..) .ینابداب قیاق ،اهرذب قیاق ،یکسا تج ،واناوه ،یتشک ،زورک ،وانمزر
یراوسوردوخ ،لیبموتا ترپسا ، SUV،هکسلاک ،هخرچود ،هخرچ :یروتوم خرچ  4و  2،3همه :نیمز یور رب
یمرگرس هدولآ جورم .یرگشدرگ راطق .زا عنام نیشام ،ینار لیبموتا .سکول یاه لیبموتا ،گرزب
 /مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت یمرگرس هدولآ یارب هیلقن لیاسو ناگدنهد هئارا و
R7

نایرتشم .تسا هدش تظافح سفنت نادنمراک .تسا یمس یاهزاگ داجیا نخان نلاس
دود یمس اهنآ .تسا زاب الماک زکارم-دیرخ رد نخان نلاس .تسین )نایرتشم( گنخ
،رادراب نانز صوصخ هب نانز .تارطخ تمالس هب ار اهنآ یاشفا .شوغآ رد نارذگهر
و نلاس تیاکش ضرعم رد تسا هدش دود یمس هب امش رگا .نسم دارفا و نادازون
.ناربج یارب ماجنا دیرخ زکرم
هب لبنت دح زا شیب هک یدارفا طسوت اهنآ .دنتسه اوه هدولآ هب التبا رطخ-تمالس نخان نلاس
درگیپ تحت .دنک عونمم و ار اهنآ فقوت .دندرک دیدزاب دنتسه دح زا شیب لوپ و دوخ نخان ماجنا
 / R7مناخ ،ناریدم و نابحاص رارق ینوناق

لبنت دح زا شیب هک یدارفا طسوت اهنآ .دنتسه اوه هدولآ هب التبا رطخ-تمالس ییابیز نلاس
.دندرک دیدزاب دح زا شیب لوپ و دنتسه اهنآ ماجنا هب
 / R7مناخ ،ناریدم و نابحاص رارق ینوناق درگیپ تحت .دنک عونمم و ار اهنآ فقوت

هک وم شیارآ  / R7مناخ ،رارق ینوناق درگیپ تحت ،لیطعت دود یمس داجیا هک وم شیارآ
.دنریگ راک هب لومعم روط هب دینک داجیا اوه یگدولآ

نابحاص .دننک قیوشت ار رورغ غاب اب هناخ تلود )صیرح هدنرد لگنا( راد هیامرس
رازبا غاب ینیزنب روتوم هدافتسا هناخ
یگدولآ هب رجنم هک )، ..ینز فلع ،نز نمچ ،یقرب هرا ،رئولب ،شرب وم ملق(
 / R7 .مناخ تفایرد ،ناشورف هدرخ ،ناگدننک دیلوت ،هناخ بحاص ) .کاخ ،ادص و رس ،اوه(

 / R7 .مناخ و نیزگیاج یگدولآ نیا هک دهد یم هزاجا تلود
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اهنآ .یبصع متسیس هب هلمح اهنآ زا ،دوش یم هدافتسا اه شک هرشح لخاد رد
متسیس و یناسنا کیرحت ار اه شک هرشح .لاعف شیب دازون و هدشن دلوتم
.دنک یمن هدافتسا لخاد رد اه شک هرشح زونه .یگناخ ناویح یسفنت یاه

داوم و غاب ،یعارز تالوصحم یم هدافتسا ییاذغ داوم و غاب ،یعارز تالوصحم رد زا جراخ رد اه شک هرشح
داوم ،هدولآ لوصحم .دنتسه یناویح ای ناسنا فرصم یارب بسانمان دنا هدش هدولآ هک تسا ییاذغ
هزاجا هک نامرد یتلود  / R7 .مناخ هدننک دیلوت علطم یراجت ) .ریاش( هتخوس هعماج طسوت هک تسا ییاذغ
 / R7 .مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت و نیزگیاج اه یگدولآ نیا دهد یم

، A / Nهرجفنم داوم ،لقن و لمح اب اوه هدولآ یماظن
.حالس )ییایمیش( ) Cیکیژولویب( ) Bیا هتسه  /یمتا(

.دنتسه  plantlifeو ناویح ،ناسنا هب دیدهت اهنآ
،بیقعت دروم داجیا حالس نیا هک نادنمشناد
شتآ هب و بیرخت اه حالس نیا زا اه هدننک دیلوت  / R7 .مناخ
،ناریدم ،ناریدم ،نابحاص ) .ریاش( هعماج طسوت هدش هدیشک
هک یماظن  / R7 .مناخ ،دینک تفایرد تاناکما نیا تسرپرس
دروم حالس عون نیا زا هدافتسا اب ای و دنا هدرک هدافتسا
زا ،بیقعت
حالس نیا زا یزاس هریخذ ای  /و لوصحم نوی هک دهد یم هزاجا تلود  / R7 .مناخ ،الاب تمس هب  NCOهبتر
 / R7 .مناخ ،رارق ینوناق درگیپ تحت و تسا هدش نیزگیاج

اهنآ .هدمع ناگدننک هدولآ زا یکی یزاب شتآ
هب هتسب .دوش یم رت هدولآ رتگرزب رت عیاش
یارب تسا نکمم ییاوه و بآ طیارش اوه یگدولآ
ار نآ هدولآ بآ رد لصف و لح تارذ یگدولآ .لطعم زور
هب یزاب شتآ .ندیشون یارب بسانمان ار نآ و
.اهنآ ندرک نیزگیاج غارچ ،رزیل !نایاپ

!یگدنز یارب هقیقد  4دیاب امش اوه سفنت لباق ریغ
.تسا هدولآ اوه رثا و تلع ای و دنک یم راکنا ار سفنت اوه هک تلود ای و نامزاس ،درف ره
نآ سفنت اوه اضاقت  / R7 .مناخ ،سفق ،رارق ینوناق درگیپ تحت ،دنشاب یم وگخساپ
!تسا تسرد هداد  1GODتسا

!!!!!!! هدولآ اوه هب رفص لمحت
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رتلیف بآ
یندیماشآ

،یندیماشآ  2:زایتما

بآ ندب ناسنا یاهزاین زا ندنام هدنز یارب

.دراد زاین نآ هب ام ندب رد لولس ره .هدش لیکشت بآ زا ام ندب زا 60 +٪

 ...هلابز یگتفرگرگ و ترارح هجرد ندب ام میظنت ،لصفم ناور بآ
.تارطق لیکشت ار رفسمتا بآ راخب مکارتم
)ناراب طوقس( نییاپ تارطق دشک یم نیمز شنارگ
تسا ناراب بآ نیا .تسا نیریش بآ زا یلصا عبنم کی ناراب .حطس هب
،وشتسش ،زپ و تخپ ،اذغ ندرک هدامآ ،دوش یم هدافتسا ندیشون یارب
، ...یصخش تشادهب

،ناراب بآ ندیشون هب رداق دوش یم هدافتسا درف کی
 advisنیا .تسا ییاذغ داوم یزاس هدامآ یارب نآ زا هدافتسادب ،دب هزم ،یدیسا ،یمس ،ملاسان ،تسا هدولآ ناراب بآ ،رداق
لیدبت یارب اهر ناراب رد دیاب تسین یئوشسابل .وب
اما تسا وب  bad-و فیثک هاگن ار نآ اهنت هن .هدولآ هب ندش
.کیرحت ار تسوپ تسا نکمم
و لامش بطق ،دنلب یاههوک هتشابنا فرب .فرب ای گرگت ناونع هب دتفا یم درس ناراب
، pollu-تسا دیفس فرب .نیریش بآ ریاخذ داجیا بونج بطق

یاهلاچخی ،هدش ادیپ ایلامیه رد تسا هایس فرب .تسا دیفس و هایس یتح یرتسکاخ فرب دت
.بونج بطق و دنلنیرگ ،ناهج رسارس رد یعیبط

رپ ار اهنآ هب هیکت فرب بوذ و ناراب بآ رد نزاخم نیا .نیریش بآ نزاخم داجیا عماوج
.یناویح ای ناسنا فرصم زا لبق نامرد هب زاین بآ نیا یگدولآ زا هک اجنآ .دینک
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،ریخبت شهاک ،تسا رتدرس قیمع یاه بآ .دوش یم قمع مک یاج هب قیمع دیاب نزخم
یارب تسا عونمم شزرو بآ .تارشح موجه و یمس عون صوصخ هب اه کبلج دشر
قیاق ،یکسا تج( بآ تعنص و رنه .بآ هب  pooingو هناهام تداع ،راردا ندرک فقوتم
)، ..یروتوم
:انثتسا !تسا عونمم اهنآ )، ..دیسا یاه یرتاب ،نیزنب ،تفن( هدولآ
.لقن و لمح رجنر کراپ
اب نامرد ،نامرد نودب .دننک یم هیکت تسرد نآ ماجنا هعماج رد دناوت یمن صخش کی
رد بآ یلصا نامرد ، ..هنامرجم راتفر ،داسف ،هنیزه شهاک ،هابتشا نامرد ،یئزج تاقتشم
.تسا یرابجا ندش لیدبت لاح

:شهاک هب هک تسا هیفصت .نویسارتلیف زاین بآ یلصا نامرد
،نیگنس تازلف ،اه شک فلع ،کاخ ،سم ،تانبرک یتخس ،مرفورلک ،رلک ،تسبزآ ،کینسرآ
زپ بآ تروص هب زاین رتلیف بآ رتمرگ یاوه و بآ رد نینچمه ، ...یگدز گنز ،اه شک تفآ ،برس
رابگرم ربارب رد تظفاحم یارب

.ضرم )مسیناگرا ورکیم(

نیریش بآ یاه هب دیدهت

.زواجت هزات بآ ندوب سرتسد رد دهاوخ نیریش بآ یارب اضاقت یدوز هب
لپ( یزلف یاه هزاس یگدروخ ،هتسوپ ،گنر ثعاب دناوت یم هدولآ ناراب
شزوس ،یهایگ ششوپ و گرب یگدرمژپ ،گنس شیاسرف ) ،اه
هب هنوگچ هیصوت رب موهفم زبس' و 'اوه سفنت' یسررب ، ...تسوپ
.یگدولآ یواح
زا رت عیرس بآ ینیمزریز نزخم ندش هدولآ ثعاب یرایبآ یارب ینیمزریز یاه بآ زا هدافتسا اب !یرایبآ
بآ یاه دوبمک داجیا و لماک متسیسوکا زا ندش کشخ هجیتن رد و .ندرک رپ هرابود دیناوت یم نآ
یارب ینیمزریز هدافتسا اب ینوناق ریغ یسک ره .دسر یم نایاپ هب ینیمزریز بآ یرایبآ .نیریش
تحت ،نیزگیاج ،ینیمزریز بآ یرایبآ دهد یم هزاجا تلود  / R7 .مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت یرایبآ
 / R7 .مناخ ،رارق ینوناق درگیپ

نایرج دنک یم دنک ار ، ...رهن ،هچایرد ،اه هناخدور زا نیریش بآ زا هدافتسا اب ،یرایبآ
نایاپ رد یرایبآ زا عون نیا !یلاسکشخ هجیتن رد .دنک یم قیوشت ریخبت نیا .بآ
.نایاپ یرایبآ .ندمت هب نداد

داجیا )، ...هچایرد ،هکرب ،رختسا ،نایرج ،رهن( تسا هدولآ هاربآ
.نیریش بآ یاه دوبمک
، maceuticals phar-، ..مومس ،مومس اب هدش رپ بآ نافوط
،مومس ،مومس ،یتعنص یاه هلابز ینوناق ریغ یزاسدازآ
،بیقعت دروم هدولآ ،دسر یم نایاپ هب بآ هار زا هدولآ ..
 / R7 .مناخ ،نارگید همه  / R3مناخ دارفا

نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

8

راکشآ هدنشخب-نوناق 1FAITH

نیریش بآ یاه لمکم
بولطمان ریثات بآ فرصم .تسا هنیزه رپ ،یژرنا زا یدایز رادقم کی زا هدافتسا اب نک نیریش بآ
ییایرد تادوجوم .متسیس هب ، ...ار دوخ غرم مخت ،فدص ،یهام زا یدایز دادعت ندیشک ،یطیحم تسیز
،ییایمیش نامرد .تسا هداتفا ماد فرصم راتخاس کی لباقم رد شیامن هحفص ربارب رد رتگرزب
.تسا هدش رشتنم سونایقا هب ار سامت هک مرگ کمن بآ کی داجیا  corro-،نویس

ماد ،یزرواشک رد بآ نیا .رت نییاپ بآ تیفیک یارب و الاب روب یاوتحم یاراد ییادز کمن
فرصم .دوش یم هدافتسا الاب روب حطس ییاذغ میژر کی هجیتن رد ییاذغ داوم دیلوت و یراد
.تسا ملاسان الاب روب حوطس تدم ینالوط

،فذح یذغم داوم ،دماج داوم زا ار هیلوا نامرد زا روبع زا سپ بالضاف ،بالضاف تفایزاب
روبجم ءاشغ کی قیرط زا سپس و تسا بآ .رتشیب اه سوریو و اه یرتکاب فذح رتلیف
تمالس همه تست .تسا لح هار نیرخآ زا هنیزگ کی ریش هب تلاوت  ules molec-.فذح هب
.دنک یمن راکشآ تارطخ
راشتنا یکیتسالپ بآ یاه یرطب ییایمیش داوم .تسا رفس یارب بسانم )رب هنیزه( یندعم بآ
یاه یرطب )برس نودب( هشیش ) .یراخب ،دیشروخ( هدش کانرطخ ندرک مرگ هک یماگنه هک تسا
.دوش یم هیصوت

یندیماشآ بآ راد معط
.دوش بانتجا تسا و تسا  unheal-وت هدنهد معط یخرب .دوش معط نکمم یندیماشآ بآ عونت یارب
.تسا هدرک تمدخ مرگ و درس تسا نکمم راد معط بآ
هیودا ،یزبس ،هویم ،هوهق ،یاچ ،وئاکاک ،غرم هراصع ،واگ تشوگ ،تشوگ هراصع :معط اب یندیشون بسانم
.تاجیزبس ،تاج یشرت تاج

هدنهد معط ،یعونصم گنر ،لکلا :سکافریاف ندرک هفاضا و معط اب یندیشون ملاسان
،یژرنا یاه یندیشون ،یمیمص ،الوک ،رادزاگ ،یعیبط یاه هدننک نیریش و یعونصم ،یعونصم
، ..میدس ،هدنرادهگن ،هویم بآ اه هویم ،نیئفاک نودب هوهق ،دانومیل
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تسا برش لباق بآ
هدعو ره زا لبق .تسا هدش رتلیف بآ ،درس یمارآ هب زا  0.2lیا هشیش کی ،وش دنلب :لومعم هنازور
یمارآ هب زا  0.2lیا هشیش کی )ماش ،هدعو نایم ،زور رخاوا رد ،راهان ،هدعو نایم ،زور لیاوا رد ،هناحبص( اذغ
هدش رتلیف بآ  0.2lاب هدش رپ )یکیتسالپ نودب( یا هشیش ندیشون .تسا هدش رتلیف بآ ،درس
و دیدزاب امش تلاوت کی زا سپ راب ره بش لوط رد ندیشون .لودج نابایخ ور هدایپ کی ره یور رب
.تسا حبص رد ندش دنلب ماگنه هیقب ندیشون ،کشخ ولگ کی نتشاد هک ینامز

!یگدنز یارب زور  4دیاب امش .فرصم عیام نودب
بآ زا رثا و تلع ای و دنک یم راکنا ار یندیماشآ بآ هک تلود  /نامزاس ،صخش ره
،سفق رد ،دنشاب یم وگخساپ .تسا هدولآ
 / R7مناخ

کیرحت ینامسآ یندیشون کی هوهق
 coffeeplant.زا هداد وب یاه هناد زا هدش هیهت مد یندیشون کی هوهق
اوتسا دادتما رد بوطرم یاوه و بآ ،مرگ رد دشر ،هوهق تخرد هناد ،هداد وب ،کشخ زا هوهق
لماک و یوق معط و رطع یاراد اتسوبور یاه هناد :دراد دوجو عاونا . 2تسا هدش هتخاس
یاه تیفیک و فیطل معط و رطع یاراد و دشر رتالاب عافترا رد اکیبرع یاه هناد .ندب
.رتشیب رطعم
ات دهد یم هزاجا نیا .هدادوب دارگ یتناس هجرد  200دودح رد هوهق یاه هناد ،کشخ و تشادرب راب کی
رگید .تسا هعسوت هب هوهق زا معط و رطع و ندروارد ای ندمارد هتخوس دنق تروصب هب ایبول رد دنق
،معط ،رطع رلوف و دوب دهاوخ ،بابک رت هریت  rature tempe-،زا رتالاب ای و ،دوش یم هداد وب یاه هناد
قیمع دنراد رت هریت بابک هک یلاح رد ،رت یدیسا معط ،رت حضاو یاراد یلک روط هب رون بابک رد
ناجنف کی تبالص و تردق .رت یوق' ،اموزل هن و تسا کیرات بابک .تسا رت ینغ معط و رطع ،رت
.مد هک تسا هوهق هک یلاح رد تسا هدش هفاضا بآ ردقچ هک دراد یگتسب هوهق
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؟ ofcoffeeات  ma keacهنوگچ
.هوهق زا ار دوخ هقالع دروم یاه ناجنف زا رتشیب تفایرد یارب هنوگچ

بآ زا هدافتسا ،تسین سرتسد رد هدش هیفصت بآ رگا .دوش یم عورش گرزب هزم اب هوهق ندرک هزم گرزب )1
یرتک هب ار نآ ندرک هفاضا زا لبق هب هیناث دنچ یارب و دینک ارجا ار نآ دیهد هزاجا .دینزب هبرض یور زا درس
.یهداوه

اب .لونارگ )رتلیف یا هرطق ای و یروف( هدمآ هوهق هب ار نآ نتخیر زا لبق شوج ندرک بآ دیهد هزاجا )2
.هزم و معط یور رب ریثات و لونارگ دنازوسب شتآ هب بآ ندناشوج

هفاضا ریش رگا .تسا بآ زا دعب ناجنف هب ار نآ ندرک هفاضا ) ،دوشیمن هیصوت( ریش زا هدافتسا ماگنه )3
،ندنازوس مرگ ریش دناوت یم مرگ بآ .تسا هدشن طولخم یبوخ هب ناونع هب تسا نکمم هوهق  1،تسا هدش
.معط و رطع رییغت
!ندرک بارخ هوهق )یعونصم ای دنق( رکش یاه نیزگیاج !دیشاب هتشاد هجوت

.تسین کسیر تمالس اما هوهق نیئفاک نودب
.ینبل ریغ ریش اهنت زا هدافتسا

 :تامدقم
) .هاگتسد( وسرپسا ؛هوهق رتلیف هرطق

،یروف ،هویم بآ دیلوت یارب

!رطخ ،نامرد و تشادهب نیئفاک نودب هوهق
.هدعم یتحاران بلغا لالح هدنام .لالح زا هدافتسا اب ییادز نیئفاک
.تسا هوهق ندیشون زا فده تسکش ار نیئفاک نودب هوهق !قطنم

!رطخ ضرعم رد تسیز طیحم فالغ هوهق
ریذپ بیرخت تسیز اهنآ .دنتسه یطیحم تسیز هعجاف کی  1billionزا مامت فالغ هوهق
!دیلوت !ندرک فقوتم .تسا تفایزاب لاح رد اهنآ .تسین
!اهنآ زا هدافتسا اب !ندرک فقوتم  / R7 .مناخ ،رارق ینوناق درگیپ تحت
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؟هوهق ناجنف کی ندیشون هب هنوگچ
یاج هب گرزب  slurpsار ار زا یمک کنخ ار نآ دیهد هزاجا معط  /معط و رطع نیرتهب تفایرد یارب
رد ادج هوهق یم .ینامسآ ،نآ معط و وب .تسا رتشیب رطع راشتنا هوهق گرزب  slurpsار .ندیشون
:دراد دوجو ریش اب طایح

هوهق قیرط زا راشف تحت مرگ بآ ندرک راداو اب مد زکرمتم یندیشون کی وسرپسا
میخض ماوق وسرپسا ،هوهق هویم بآ دیلوت شور رگید اب هسیاقم رد .تسا زیر نیمز
اه یندیشون یارب یا هیاپ وسرپسا .دنک فک ،لولحم دماج داوم زا یرتالاب تظلغ ،رت
ای زاوا ،هناگیب ،ه ، Americanoاخم ، Macchiato،وسرپسا ،ونیچوپاک :تسا رگید
.دنخبل کی اب تمدخ .هزیر و هزادگ ،تاش ود یقیسوم

ریش .تسا هلحرم نیرت مهم ریش یامد و تفاب هدامآ :ونیچوپاک
نآ هب کچوک رایسب اوه بابح ندرک هفاضا زپ راخب هک تسا
رارق ناجنف هب ار وسرپسا تاش کی ) .موف(  tex- TUREیلمخم
هب موف  2cmزا اب ،تسا هدش هفاضا مرگ موف ریش ،هداد
.دیسر نایاپ هب نیچراد نیمز من من اب ،ردص تماخض

ندرک رپ .ماخ غاد وئاکاک ار :اخم

نودب ریش ندرک مرگ Macchiato:

فک نودب ریش ندرک مرگ :هتال هفاک

هفاضا .غاد وئاکاک اب  1/2ناجنف اب  2/3ناجنف ندرک رپ .دنهد یم فک هب ار تسا وسرپسا تاش کی .دنهد یم

ات الاب .وسرپسا تاش کی ندرک

تاش کی ندرک هفاضا .ریش

غاد ریش .تسا هداد رارق ناجنف کی

هفاضا .ریش فک و ریش اب

.انعن گرب اب الاب .وسرپسا

من من اب ردص رد ،تسا هدش هفاضا

.ماخ وئاکاک من من ندرک

.ماخ وئاکاک

ناجنف ندرک رپ :هرذ

تاش کی : 1هزادگ

غاد عانعن یاچ اب 1/2

ندرک هفاضا .وسرپسا

.تسا

 - tratedتظلغ زا ولهپ کی

تاش کی ندرک هفاضا

ندرک هفاضا .نیرادنام بآ

موف اب الاب .وسرپسا

غاد ماخ وئاکاک زا تاش کی

مرگ

من من اب و دناسرب نایاپ .ریش
.نیچراد نیمز

هفاضا .تسا مرگ موف ریش اب الاب
.نیچراد نیمز من من ندرک
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 2ندرک هفاضا :تاش ود یقیسوم ای زاوا
.غاد بآ سپس .وسرپسا سکع

 1/2ناجنف ندرک رپ :هناگیب تسا وسرپسا تاش کی :ه Americano

 2ندرک هفاضا .مرگ بآ اب

غاد بآ .تسا هداد رارق ناجنف لخاد هب ار

من یالاب رد .وسرپسا سکع

.تسا هدش هفاضا

.زوج من

کیرحت ینامسآ یندیشون کی وئاكاك
کی لخاد رد .دنتسه فالغ هویم نیا .دننک یم دشر یناراب یریسمرگ قطانم ،مرگ رد وئاکاک ناتخرد
.تسا هدش لیدبت ردوپ و وئاکاک هرک هب ار وئاکاک یاه هناد ) .ایبول( دراد دوجو هناد فالغ

:غاد وئاکاک یزاس هدامآ
،وئاکاک ردوپ یروخ اذغ قشاق 1

قشاق . 1ینبل ریغ ریش رگید ای ریش زب ،ایوس ریش :ناجنف 1
.تسا زوج زا شاد ،شاد نیچراد ،لیناو هراصع یروخ یاچ

هاگتسد ،نییاپ طسوتم ترارح یور ار مرگ و طسوتم هملباق کی رد ار هدنهد لیکشت داوم بیکرت
.مرگ و فک ات نزمه یاه

کیرحت ینامسآ یندیشون کی یاچ
ای هایس یاچ .تسا یاچ ام اب شزادرپ و تشادرب گرب نآ .تسا زبس هشیمه هایگ کی ایلماک
.رارق طابت ای و معط تسا نکمم اهنآ .تسا یمومع زبس
هب مد نداد رارق .یاچ مد کی هب ار یاچ گرب شزادرپ لش لحم ،یاچ یزاس هدامآ نابهگن-نابهگن
یا هشیش ناجنف هب بابح فقوت هک ینامز ،شوج زا یریگولج ،بآ ندناشوج .یا هشیش ناجنف
! ندرب تذل .دیزیرب
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سپ .دیزیرب دیفس و هایس یاچ زا شیب بابح فقوت ناونع هب طقف )کی(
،ندیشون .هقیقد زا رگید یکی فذح زا سپ .راب  3مد دینزب مه هقیقد  1زا
و زرل ،درس ار نآ هزاجا ای و ،معط و رطع یارب تابکرم بآ ره ندرک هفاضا ای
یعونصم( یمن هدولآ یاه هدننک دیفس ،هدننک نیریش اب رادشه .یندیشون
) .یعیبط ای  /و

مه .دیزیرب زبس یاچ زا شیب بابح فقوت زا سپ هیناث ) 10ب(
ندرک هفاضا ای ،ندیشون .فذح هقیقد  1زا سپ .راب  3مد دینزب
و زرل ،درس ار نآ هزاجا ای و ،معط و رطع یارب هویم گنس بآ ره
.یندیشون

یعونصم( یمن هدولآ یاه هدننک دیفس ،هدننک نیریش اب رادشه
) .یعیبط ای  /و
رارق .تسا هدش هدرشف مد کی هب هناد لش لحم ،یاچ یزاس هدامآ هناد یهایگ
طقف .دیایب شوج زا یریگولج ،بآ ندناشوج .یا هشیش ناجنف هب مد نداد
 3مد دینزب مه هقیقد  1زا سپ .روپ هناد شیب گنیل فقوت  bubb-ناونع هب
،درس ار نآ دیهد هزاجا ای و ،یندیشون .دینک فذح ار رگید هقیقد  7زا سپ .راب
یعونصم( یمن هدولآ یاه هدننک دیفس ،هدننک نیریش اب رادشه .یندیشون و زرل
) .یعیبط ای  /و

.یاچ زبس نامه .یاچ یزاس هدامآ گرب-یهایگ

 chopp.هشیر ،یاچ یزاس هدامآ هشیر یهایگ

.یاچ-دیفس و هایس نامه هدامآ

.معط دروآ یم ناغمرا هب هسیک یاچ کی مد هک ویوورکیام کی زا هدافتسا اب
اب یذغاک بسچرب ،اه نیرت .تسا هدش فذح یزلف نئمطم یلصا ءزج ار یاهسیک یاچ زا بسچرب فذح
.معط و رطع اب لخادت ،رب گنر رییغت بآ ،نازرا رهوج زا هدافتسا

هب ویوورکیام رد امرگ > هسیک یاچ امش باختنا ندرک هفاضا >ناجنف رد ار غاد بآ نداد رارق
کی یارب مد ویوورکیام رد ار نآ دیهد هزاجا > )تاو  (400-500تردق زا یمین رد هیناث  30تدم
!دیربب تذل > ار نآ > هقیقد

)راد معط تسا نکمم ( تسا برش لباق بآ
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ملاس ییاذغ داوم

،یندروخ  3:زایتما

نیا ماجنا هب یدایز دح ات .ام رمع لوط و ام ملاس هنوگچ .تسا ندروخ هنازور همانرب کی زا یشخب
.تسا ام ندروخ اذغ تداع اب راک

:زور رد راب  5کاروخ
، ..هوهق ،لسع ،تاج یشرت تاج هیودا ،ناهایگ ،بآ لماش ،هناحبص ،

، ..یاچ ،یزبس ،هویم ،بآ لماش ،هدعو نایم ،زور لیاوا
، ..هوهق ،غرم مخت ،دالاس ،بآ لماش ،راهان
، ..وئاکاک ،تاج یشرت تاج هیودا ،توت ،لیجآ ،بآ لماش ،هدعو نایم ،زور رخاوا رد

.تاجیزبس  ..هوهق ای یاچ ،یروخراهان عوضوم ،بآ لماش '.ماش
اه هناد ) ،چراق( چراق :هدروخ هنازور دیاب هک تسا ییاذغ داوم 7
،یا هوهق( زایپ ،غاد لفلف ) ،مدنگ ،موگروس ،رادواچ ،جنرب ،الونیوک ،نزرا ،وج ،ترذ ،سدع ،وج(
،هبوچرام( تاجیزبس ،هملد لفلف ،نیریش ،یرفعج ) ،یگنرف هرت ،ریس ،زایپ ،راهب ،زمرق ،زبس
)، ..ملک ،یگنرف دوخن ،جیوه ،ملک لگ ،یلکورب ملک ،ایبول

؛تاجیزبس  Day1:لاثم ناونع هب :ماش مت کی هب زاین زور هتفه ره
؛ییایرد یاذغ  Day5:؛ناگدنزخ :هتفه طساوا ؛نارادناتسپ  Day3:؛غرم Day2:
.تارشح :بوخ زور ؛هناد و لیجآ :هتفه رخآ تالیطعت
یکیتنژ ییاذغ داوم ،ییاذغ داوم دیلوت ،یعونصم : sweetnersناگدننک دیدزاب ' چیه نودب ییاذغ میژر
.زوتکورف هفاضا ،رییغت

) .مدرم  -ندش قاچ( یقاچ و تباید یلصا تلع زوتکورف
لوط رد زوتکورف ندرک هفاضا .دیآ یم هویم ای و رکش رد ار نآ ایآ هک تسا نیا دب زوتکورف
زا عون نیا شورف ،عیزوت ،شزادرپ .تسا رطخ تمالس ییاذغ داوم ای و یندیشون شزادرپ
تسا هنامرجم راتفر ییاذغ داوم ای و یندیشون
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 / R6مناخ .رارق ینوناق درگیپ تحت یاهزاین و

 .تاجیزبس  ،لسع  ،هویم  ،اه توت عاونا هدشن یروآرف :انثتسا
،کیک ،تیوکسیب ؛رکش ،زکولگ ،زوتکورف :لماش هک یزیچ ره  :هب نتفگ هن
ینیمز بیس ،:سس ،مج ماج ،ینتسب ،هویم بآ اه هویم ،تالکش ،تالغ گنهرف-هناحبص
 ...بارش ،سس  Muesli-،اه هفاک ،دالامرام )، ...یژرنا ،الوک( دانومیل ،خرس

دح زا شیب بلغا ،هدنرادهگن داوم یرایسب دح زا شیب روش دح زا شیب تسا ییاذغ داوم دیلوت
ماد و یگناخ تاناویح ،ناسنا طسوت فرصم یارب ار نآ و هدش هفاضا دنق یاراد و تسا برچ
)مدرم  -ندش قاچ( یقاچ و قورع یگتفرگ ،تسا نوخ الاب  causeofراشف ییاذغ داوم دیلوت .بسانمان
ینوناق درگیپ تحت زاین هنامرجم راتفر هدش هتخاس ییاذغ داوم شورف ،عیزوت ،شزادرپ .
 / R6مناخ .دشاب یم رارق

،دوف تسف ،رینپ ،تاینبل ،ریش تاینبل :هب نتفگ هن

، ...یملعا ،رگربمه ،نوبماژ
،سیسوس ،ازتیپ ؛تشوگ ،نان :هتخاس
 ...تاجیزبس ،پوس ،هویم  :هدش یروآرف
)یسدنهم( هدش حالصا یکیتنژ ناونع هب یم عورش نآ همه .دنک یم فرصم عقاو رد مدرم هک تسا یزیچ ییاذغGM-
نایرج لیلد هب تاتابن حالصا و تعارز) . GM-تاتابن حالصا و تعارز (GM-هناد

،دیدج یاه یرامیب داجیا هک شهج داجیا .یا هریجنز یاه اذغ فیط دهد یم رییغت رثا رد -
لیدبت مدرم !ناسنا هلمج زا !یا هریجنز یاه اذغ یاضعا مامت رد نوعاط-یناهج تایح دیدهت
،رامیب رتشیب نادازون ،رتشیب لکش رییغت ،ناوج ناج ،رامیب رتشیب دش دهاوخ
.دیهد رییغت ار ناسنا  DNAدهاوخ  ...رتشیب نینج طقس
مخت ،ازلک ،هناحبص تالغ ،ترذ ،نان ،نکیب ،ییاذغ داوم کدوک ،هجنوی :اقب ییاذغ GM-دیدهت
،سیسوس ،جنرب ،غرم ،یگنرف دوخن ،ایاپاپ ،ینیمز بیس ،تشوگ ،نیراگرام ،نوبماژ ،غرم
، ...زبس ودک ،مدنگ ،یگنرف هجوگ ،ایوس

،شک فلع ،حالصا ،کیتنژ ،لکلا . NO:هعماج هدشن طولخم ییاذغ داوم زا اضاقت
) ، ...یعیبط ای یعونصم( تالحم ،کمن ،یدیلوت ییاذغ داوم Insectisides،

میوقت  CGزور تمالس بوخ
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هفرص هب نورقم یاه سابل ،ظفاحم  4:زایتما
یرامیب ،اوه و بآ زا ار ندب ناسنا زا تظفاحم یارب تسا زاین دروم ظفاحم یاه سابل
سابل-ظفاحم .تسا دیفم و  comfor-لودج هب زاین سابل-ظفاحم .تسا یگدولآ و
زا تظافح و باروج ،سابل ،ششوپ رس لماش ظفاحم سابل .هفرص هب نورقم دیاب
.اپ
( . BALACLAVAهالک و مشچ زا تظافح ،یرسور، K-هالک  BALACLAVA،زا لکشتم تظافح رس
کیت ربیف نودب( مشپ و هبنپ زا یبیکرت ای فابشک مشپ زا جراخ نم یرسور) ، K-هالک
 UV.ربارب رد تظافح ار ینمیا هالک و تظافح مشچ .یوگلا ای گنر ره دناوت یم synthe-) .
هعشا ،رایسب شارخ ربارب رد مواقم ،نکشن ،نییاپ و الاب هب میقتسم و ینحنم یرو ریگ
 /رت کبس ،رت کبس  /رت هریت( تسا میظنت رون هب تیساسح ،ات شاپ هم هن ،کولب UV
.دنب ندرگ ناونع هب تشپ مرچ یاراد هالک ) .رت هریت

یگدولآ و یرامیب ،اوه و بآ زا ار ندب ناسنا زا تظفاحم یارب تسا زاین دروم ظفاحم یاه سابل
سابل-ظفاحم .اپ ،تسوپ ،ییابیز سابل-یتظافح طسوت هدش تظافح ندب یلصا تاعطق .تسا
.دوش یم هدافتسا جراخ دیاب هشیمه
یبیکرت ای و ،مشپ ،هبنپ ،ناتک زا هدش هتخاس هعطق  2ای و )راد هالک( ، Coverallظفاحم یاه سابل
،دنراد ترش یت ندرگ کی دیاب تروص ود ره رد .وگلا  /گنر ره )یعونصم فایلا نودب( مشپ  /هبنپ زا
هزاجا اهاپ و  Puffedهدننک حالس * ) .تابثا سیون شیپ( هتسب اپ چم و تسد چم رد اهاپ و حالس * قارغا
.تسا ندب و تسوپ یارب اوه و بآ لرتنک داجیا لخاد رد اوه زین ار هنادازآ تکرح هب وناز  /جنرآ لصافم

هدش هتخاس یعیبط فایلا زا تسا سابل :مشپ ای هبنپ ،مشیربا ،ربیف هناخراک ،ناهنپ تاناویح
دیلوت .دوش یمن هدافتسا تسوپ ناسنا ندرک سمل سابل یارب فایلا-یعونصم .تسا
.دسر یم نایاپ هب سابل فایلا-یعونصم

تظافح )حارط بسچرب( زور دم .ول ، affordab-المع ،تدم ینالوط ،تحار یتظافح یاه سابل
!تسین لوبق لباق .تسا تدم هاتوک و یلمعریغ ،نارگ ،ایسآ سابل زا

تظافح .دنتسه رطخ ضرعم رد اپ چم و اپ ناتشگنا ،تسوپ .هبرض و اوه و بآ زا تظافح هب زاین اپ
.دنشوپ یم جراخ تراسج هک یماگنه اپ ظفاحم زا هشیمه .همکچ و باروج لماش اپ
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ره )یعونصم داوم نودب( تسا هدش هتخاس مشپ و هبنپ زا یبیکرت ،مشپ ،هبنپ زا جراخ رد باروج
.دهدیم ششوپ ار الاب  7CMاپ چم ات اپ دیاب باروج .یوگلا ره گنر

نودب( ینورد مرن مرچ ،یناقوف ظفاحم مرچ دنراد همکچ
.فک کیتسال ای مرچ )یعونصم داوم
.اپ چم الاب  7CMات اپ تظفاحم همکچ
هار هب دیناوت یمن امش .اهنآ شوج اپ مرگ یعونصم شفک
.نتفر
هدوسرف )یعونصم داوم نودب( شکتسد بلاق رد تظافح تسد
!زاین دروم ناونع هب

SHUN:
هدش دیلوت .تمیق زا شیب حارط یاه بسچرب .دیاتراپآ تورث زا ارگ هبخن یشخب هدش یحارط یاه بسچرب
ارقف و نادنمزاین شالت هب ییانتعا یب شوماخ یبوخ هب ربکتم یارب هدش هتخاس .راوهدرب طسوت
.نیا ندیشوپ هک مدرم زا بانتجا .تسا

هک شورف هدرخ !بسچرب حارط نآ رد هک هک یدارفا !حارط بسچرب
!سابل-یبسن تظفاحم ایسآ !هدش یحارط یاه بسچرب شورف هب
هدش هتخاس یتظافح یاه سابل !زور دم یلمعریغ ظفاحم سابل
اهنآ .تسا رتمک هناخ هرخسم مدرم  SHUNو مرش ! artificial-فایلا زا
و هراپ هراپ دنمفده دنا ،هتسش هاگن  cothingهب تخادرپ اب
.تسا اهنآ رد هدش هتخاس خاروس

:شزرا یب باجح لوبق لباق ریغ

.دنتسه شزرا یب اهنآ هک میناد یم شزرا یب مدرم دیهد هزاجا

دیلوت هب نداد نایاپ .سابل شفک یعونصم بانتجا
.شفک ،یعونصم یاه سابل
 / R6 .مناخ ،دینک تفایرد هدنزاس ینوناق ریغ کیتتنس یاه نغور

!جراخ سابل-یتظافح یاه هدافتسا دوخ ندب زا تظافح
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gienic، affordableshelter

P rivilege 5: HY

)هانپ(  Quar-یگدنز توپسا نما هب هجوت اب هفرص هب نورقم هب تسار  1GODکی ناسنا
هاگهانپ .تسا نما یگدنز یاه هلحم هفرص هب نورقم اب نآ تیعمج نیمات هب فظوم تلود .
،ریاش  ،هضرع
! یلصا هحفص .یزیر همانرب ریاش زا یشخب ) .یلحم تلود(
یصوصخ( یلخاد هانپرس و نیمز یعطق تیکلام مامت هفرص هب نورقم یگدنز یاه هلحم نیمات یارب هیحان یارب
سنارت یلاخ .تسا هدش لقتنم نآ هب )هب قلعتم

هناخ .تسا هدش رپ راظتنا تسیل رد هداوناخ و نامناخ یب دارفا اب تسا هدش لقتنم لاوما -
یعامتجا دض راتفر نیا .نارگلاغشا رگید رد هب زاین رگلاغشا  1اب طقف باوخ قاتا دنچ یاه
.تسا باوخ قاتا  1زا شیب نتشاد رفن  1یارب لوبق لباق ریغ

،غاب یتنیز رورغ ،تیاهن رد .هراجا تماقا لحم هفرص هب نورقم یگدنز یاه هلحم همه
هراجا نکسم .دوش نیزگیاج نکسم هشوخ هعماج طسوت هب زاین هداتسیا دازآ هناخ
.تسا هدش هئارا ریاش" یاه هشوخ

هناخلگ حطس  + 1نارجاتسم زا حطس  3دیاب هشوخ تماقا لحم همه
لحم ) .ناهایگ زا دناوت یم رجاتسم( غاب هناخلگ  2،حطس  1،حطس ،حطس هب نیمز
قاتا  (3اه هداوناخ ) ،قاتا  (2اه رهوش و نز ) ،قاتا  (1دحاو کت زا لکشتم یا هشوخ تماقا
.نداد تساوخرد )نس ،یگداوناخ تیعضو( یرابجا  guide-طوطخ ...) .

.تسا هراجا تماقا لحم نما یراویدراچ هفرص هب نورقم همه
دمآرد زا دصرد  14نارجاتسم هراجا دنچ .تسا رجاتسم زا یگتفه صلاخان دمآرد زا دصرد  14یگتفه هراجا
 14 $. $هراجا ،یگتفه صلاخان دمآرد  $لاثم ناونع هب . 100تسا نارجاتسم زا کرتشم یگتفه صلاخان
 140 $.هراجا ،یگتفه صلاخان دمآرد 1000

ریاش .فرصم عطق رثکادح )تخادرپ نآ زا سپ( ) /ناگیار( هنازور لقادح اب قرب و بآ نیمات هیحان
بالضاف و هلابز ،یحیرفت ،یرادهگن و ریمعت ،هعماج هدش هتسش یاه سابل هضرع زین
.ندرب نیب زا

لحم هب دوک لاقتنا  63نس رد .دنوش رادروخرب هعماج نمیشن قاتا  1هب رجاتسم اهنت
یمومع تلاوت نامه رد زا هدافتسا اب رجاتسم قاتا  1اهنت ) .یرابجا( یگتسشنزاب تماقا
نییاپ رد و شود زکرم  /حطس
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.مامح  /هدش هتسش یاه سابل حطس

هب .مامح  /تلاوت و هناخزپشآ  /باوخ  /یگدنز :قاتا  2نارجاتسم )وا  1و وا  (1رهوش و نز
.نییاپ حطس رد ناو  /هدش هتسش یاه سابل کارتشا

،اهنت رهوش و نز .دنسر یم ناکدوک هک یماگنه' اه هداوناخ هب )یرابجا( تکرح
.یدحاو کت هب )یرابجا( دوش یم لاقتنا
هتسش یاه سابل کارتشا هب .مامح  /تلاوت و هناخزپشآ  /باوخ  /یگدنز( قاتا  2هداوناخ نارجاتسم
رب( دنک یم تکرح دنزرف نیرخآ زا سپ .تسا دنزرف  2ره یارب قاتا ) + 1نییاپ حطس رد ناو  /هدش
.یگدنز رهوش و نز هب )یرابجا( رهوش و نز لاقتنا ) .یرابجا  18نس ساسا

ریاش ، ...تسا یتظافح ،یتشادهب ،تحار ،هفرص هب نورقم هانپ
کی !ناسنا یاهزاین مامت ندرک هدروآرب هشوخ-یعامتجا نکسم
.تسا هداوناخ کی دشر و عورش یارب لحم

ایآ .تسا کچوک گس ،هناخلگ ،مویراوکآ :کچوک دهد یم هزاجا هناخ-هشوخ
زا رتگرزب هک تسا ندش دوقفم ای ،یگناخ تاناویح ،شحو تایح ،اه هبرگ
هب دیدهت کی هک یتادوجوم .دهد یمن هزاجا شرورپ نودب ،کچوک گس کی
.هاگتسیز و نارجاتسم

طسوت هدش هئارا هژیو یاه هاگهانپ رد ،یسنج تیلولعم ،یمسج ،ینهذ اب نارجاتسم !دیشاب هتشاد هجوت
.دننک یم یگدنز یناتسا تلود

ی هناخ .نکسم-هشوخ-یدنمدوس زا ینابیتشپ
!امش
!ار دوخ هعماج
 lievein 1GODدوش یم و rship

وو P rivilege 6:

.دوش تب هب دهاوخ یم ،مارتحا راتساوخ  1GOD . 1GODهنازور شتسرپ نابهگن نابهگن
تشونرس( یکیزیف ناهج داجیا هب هک تسا یلصا حور .تسا وا و وا ود ره هک 1GOD
.تسا تدابع ،مارتحا نداد ناشن  1GODندیتسرپ ) .تشهب( یناحور ملاع و )ناسنا

هب ) .ناسنا تشونرس( یکیزیف ناهج زا نابهگن ار رشب دهاوخ یم 1GOD
دروم یامنهار ناونع هب اه مایپ ، 1GODرشب عون دبای یم لماکت ناونع
.دتسرف یم رارق هدافتسا

همه دزاس یم ار نآ ،راکشآ هدنشخب-نوناق :هک تسا مایپ نیرخآ
.دشاب خوسنم یلبق یاهمایپ
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تدابع .تسا یکیزیف ناهج رد فلتخم تادوجوم همه هب ار یلصا حور زا یشخب 1GOD
.یونعم ناهج اب طابترا رد حور دراد یم هگن ار
 1GOD.اب دراد یم هگن سامت رد ناسنا تدابع هعماج و یدرف
ناگدننک دیدزاب  1GOD،زا یریگ هرهب اب و زا هدافتسا اب ،تبقارم ،اعد مزلتسم  1GODشتسرپ

تسا دونشخ هب هک تسا زیچ همه لماش تدابع .قلخ
.دنک یگدیسر نمؤم لامعا ای ،رواب هب طوبرم لئاسم اب اهنآ ایآ 1GOD،
 ....یصخش راتفر و یعامتجا یاه تیلاعف ،راک ،اهرواب ،موسر و بادآ لماش نیا

حرطم دصاقم نیاربانب ناکم .مهاوخ یمن ار تدابع هدش هتخاس فده یاه ناکم دنک 1GOD
شرورپ و شزومآ نامتخاس تابیکرت تسا ینامتخاس حلاصم و داوم .بیرخت یم تدابع هتخاس
کی رد زور Fun-هب ای و نامز ره رد ،هطقن ره رد تدابع نابهگن-نابهگن .تفایزاب ،ناگیار
 .هسردم کی رد ییامهدرگ

و ندروآ تسد هب ،لابند هب اما .مهاوخ یمن ار ینابرق 1GOD
نیاربانب .موادت شناد ،هبرجت یگدنز رد روبع یگدنز مامت شناد زا هدافتسا
.نوبیرت اب نیزگیاج زاین اهبارحم

) .زامن هورگ( تاعمجت زا یرایسب اب  1FAITHاهنت دهاوخ یم 1GOD
 1Churchاهنت دراد زاین نآ هب )راکشآ هدنشخب-نوناق( یامنهار  1یاراد 1FAITH

 7Tribes .زا یگدنیامن هب لقتسم تلود  7اب )نابهگن نابهگن ناهج(
.تسا هقرف ،رگید یبهذم یاه هورگ مامت تخاس نید اهنت 1FAITH
ینتورف ششوک تسا نابهگن-نابهگن ره  1FAITH .هب لیدبت هب زاین هقرف
 1FAITH .هب نارفاک لیدبت یارب
و نیغورد یاهتب بانتجا .تسا تسردان تب یرگید زیچ ره ! ، 1GODدراد دوجو تب  1اهنت
.ار اهنآ هب لصتم یزیچ ره

راکنا هک ینامزاس ای سک ره .دوخ بهذم هب ار قح هداد  1GODکی نابهگن نابهگن
هگن  1GODهک منک یم اعد ام نیا رب هوالع .یرود دنتسه قح نیا اب لخادت ای و هدرک
.گرم زا سپ یگدنز و وگخساپ یگدنز رد اهنآ دراد یم

ینامز  1GOD.تسا اب سامت رد ندنام شور نیرتهب یت یآ .اعد لماش  1GODشتسرپ
یم شوگ ! 1GODندناوخ زامن !تسین یدیما چیه هک یماگنه !شوگ  1چیه هک
.دهد

YYY

YY

!امش مار  RFس هب مرگونان  WA ITIتسا 1GOD
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 -Prayerادخ 1
اهنت و  1ناهج زا ردپ و ردام ناهج نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
رگید تب چیه هب دهعت نم شتسرپ هب نم یارب تب

نم دوخ تمالع تفایزاب و بانتجا نیغورد یاهتب همه نم
بوخ و  1GODلالج یارب هارمگ حور مامت یزاسزاب یارب شالت
رشب عون
!قلاخ یارب ار دوخ شیاتس شیامن

وم P rivilege 7: F REE SP eechwith ralrestrains
رد .تسا یقالخا عنام اب نایب یدازآ زا تیامح نابهگن نابهگن
دوخ فرح یارب قح کی  Rehabilitators،زج هب ،درف ره دازآ هعماج کی
نابز چیه :دوخ نایب یدازآ تاررقم و نیناوق کی هب زاین .دراد ار
دب
) .دنگوس یادا ،بدا یب ،دنلب یادص اب ،ردلق(

یدازآ .تکراشم ،یمومع یهاگآ ندناسر رثکادح هب هعماج کی ات دهد یم هزاجا نایب یدازآ
چیه .تیفافش و تقادص دروآ یم ناغمرا هب لقتنم یلحم یاه هتیمک نایب
.تسا هنادازآ ثحب ،دازآ هعماج کی زا رتهب زیچ

لابقتسا نیا .تسا دنتسشن ، speak-دروم رد ثحب ،ثحب ،تچ طقف زا رتگرزب نایب یدازآ
لتنیا ،لاتیجید ،یتوص( تاطابترا زا یا هدرتسگ فیط

زا دادبتسا تیار یپک .تسا سرتسد رد هک )یریوصت ،یمالک ،پاچ ،یرکف لاوما -
 .تسا نایب یدازآ ضقن راکتحا ،زآ و صرح
 / R6مناخ ،تسا مرج تیار یپک اعدا
ای یراکبارخ ،ترفن  encite،هب ناگیار راتفگ زا هدافتسا اب .تسا ارجا لباق یقالخا عنام دیاب نایب یدازآ
یآ یب فا رومام فیصوت ،ییانج مارد هدحتم تالایا رد لاثم ناونع هب  / R3 .مناخ ،تسا ییانج تنوشخ
لتق هب یماظتنا  encitesنیا .تسا بوخ نتشک نودب .تسا بوخ نتشک ناونع هب درف کی ندش هتشک
.دنوش یم سفق رد هک لدزب ناراکتیانج سیلپ ،لتاق .دنناسرب

 / R3 .مناخ ،ییانج ناکدوک یفارگونروپ و هدهاشم یارب راتفگ زا هدافتسا اب

 / R6 .مناخ ،ییانج نالاسگرزب  /ناکدوک یفارگونروپ )سرتسد رد ،تخاس( ندروآ مهارف
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 / R3 .مناخ ،ییانج دوس هب ،بیرف هب ناگیار راتفگ زا هدافتسا اب
یعیبط و ربارب دوش یم اعدا لاثم ناونع هب نایارگ سنجمه ،ندرک هارمگ یارب ناگیار راتفگ زا هدافتسا اب
یریگ تفج .هنوگ یاقب یارب دیدهت کی هک تسا یسنج تیلولعم یاراد نایارگسنجمه ،تسین تسرد .تسا
)نادند و ناهد یریگ تفج و دعقم( اهنآ discusting

نیرتدب زا هدننک هارمگ تسا یعیبط نایارگ سنجمه اعدا .تسا ناکدوک یارب دیدهت کی راتفر
.دشاب هدننک هارمگ یسنج یناوتان دروم رد هک اه هناسر مامت هب رما نیا  / R4 .مناخ ،تسا عون

هب ناکدوک دنزرف نایارگ سنجمه نداد ناشن یارب ناگیار راتفگ زا هدافتسا اب اه هناسر
،نارگیزاب  / R7 .مناخ ،نیرت عینش تیانج کی زواجت ناکدوک زا تیامح اه هناسر نیا .یداع تروص
،بیقعت دروم عیزوت ،دیلوت همدخ

یسنج یناوتان ردام و ردپ هب ار رفص لمحت  / R7 .مناخ
نایب یدازآ زا هدافتسا ءوس .دوش یم تظفاحم و دوش یم هدافتسا ،یمارگ هب تسا نایب یدازآ
، encite،وشتسش دناهدش یزغم هب نایب یدازآ زا هدافتسا اب تلود بلغا .دسرب نایاپ هب تسا
یمن اهنآ .تسا هدش فذح تلود زا ار راتفر هک هک تلود یاضعا .تسا غورد ،هارمگ ،تاغیلبت یارب
.دننک یم یرود اهنآ .دوش باختنا هرابود هب هن اهنآ .تسا هداتسیا ددجم باختنا یارب دنناوت

نیا .تسا نایب یدازآ زا هدافتسا ءوس هنالوئسم ریغ )یزتناف  /یلیخت( یدازآ
زا یدازآ ،یتلود رابجا زا یدازآ ،دازآ هدارا ،دیراد تسود ناونع هب ماجنا هب ،یدازآ
ار هعماج کی یاقب و تینما و تسا هناهاوخدوخ یدازآ زا عون نیا .هانگ تراسا
.دنک یم فیعضت
،جرم و جره هب رجنم دح زا شیب یدازآ .منک لمحت ار دح زا شیب یدازآ دناوت یم ناسنا
لوصا ساسا رب( یرابجا تاررقم و نیناوق هب زاین ناسنا ، ...یقالخا داسف ،تلاسک
) .یقالخا

هعماج کی یاراد هک تسا بسچ یقالخا یراد نتشیوخ اب لوئسم هدافتسا نایب یدازآ
هعماج کی نیا .دنک یم ینابیتشپ ار  1GODتسا هعماج زا عون نیا .تسا مه اب
.تسا نابهگن نابهگن

یرون لاس ، startf AMIهت

ام P rivilege 8:

اقب یارب برض و رسمه هب ) 1SHEو  (1HEناسنا دهاوخ یم یحارط ناگدننک دیدزاب 1GOD،
کی عورش و دادرارق جاودزا-سدقم دراو وا و وا ،اقب نیرتهب یارب نمجنا یحارط .هنوگ
.دهد یم شیازفا هعماج تیامح اب ار دوخ ناکدوک دیدج هداوناخ .تسا هداوناخ

.تسا  inbuildرسمه هب لیم هنوگ یاقب نیمضت یارب یحارط ناگدننک دیدزاب 1GOD،

موسر و بادآ ترشاعم اهنا یصخشم هک  opositeسنج ره یریگ تفج نآ ییادتبا هنوگ یارب
طیارش اهنآ !بلقت ،رت هتفرشیپ یاه ناسنا .تسا هتشذگ
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!توهش ،اب ترشاعم نتخیر نوریب

و شزرا یب هب توهش یارب رسمه .قشع یوجتسج رد )، ...تیحیسم( نارفاک .رسمه کی ندرک ادیپ
.دینک ادیپ ندرک برض هب رسمه کی زگره زا یرایسب

رد .تسا ذوفن ای  /و تورث شیازفا یارب تاقوا یهاگ و شزرا یب هب راد هیامرس رسمه
هعماج کی عفانم تهج رد نیا زا ریغ .یریگ میمصت ردام و ردپ اهگنهرف زا یرایسب
.دنتسه

تامدخ سناژروا ( ' ، CEیریگ میمصت لوط رد تلود یناتسا دنراد نابهگن-نابهگن
لاس  18ره و وا لاس  17ره ، (H-MC) .جاودزا-سدقم" کی دادرارق دراو هک یسک )یعامتجا
.دننک تکرش وا
باختنا اب زین . CEتسا هدش یبایزرا دیفم هلیبق هب ار اهنآ ناوت یم هنوگچ هک تسا همه  CEلوط رد
.دنک یم کمک یگدنز کیرش

 Fosterردام و ردپ" هب ندش لیدبت ریثکت هب رداق یکیزیف ظاحل زا هک دوب وا و دوب وا.ناکدوک ،نیمات . ، CE،دادرارق ،جاودزا-سدقم" کی دراو هک .دنتسه

.یرون لاس  NN ingofaf AMIیگب سدقم جاودزا
،رسمه  ':ناسنا عاونا یگنادواج و  1تشونرس ققحت هب ،هنوگ اقب یارب  1GOD ،افطل
زا تبقارم ،تبحم اب ،یقالخا کی رد دشر هب زاین ناکدوک !هداوناخ کی عورش و برض
ار یقوقح و یقالخا لئاسم نیا دادرارق  ،جاودزا  -سدقم ' . Aلور یاه لدم وا وا اب تسیز طیحم
دراو ار دادرارق نیا هب دناوت یمن  molesterکدوک ای یتیسنجارف ،سنج .دهد یم ششوپ
.دینک

ار دادرارق نیا هب دیناوت یمن امش  molester) ،کدوک ای یتیسنجارف ،سنج(  Secualیناوتان
ریغ هک یناسک یتح .تسا هدش وغل ار نآ ،اه هناسر یلاع یاروش کی دراو هک ره .دینک دراو
 1GODدش ینوناق دض یقالخا

.دنتسه هنیطنرق هب زاین دارفا نیا .تسا ربارب زگره امش ،یناوتان یسنج .تلود
.ناکدوک زا تظفاحم یارب
نیا .یاضما اب دوش یم زاغآ یسورع زور رد نیا .تسا نایاپ و زاغآ یاراد' دادرارق سدقم جاودزا یو
.وا یارب یگلاس  17نس رد ،وا هب یگلاس  16نس کدوک لمکم  TESنیرتناوج هک دسر یم نایاپ

 IR EME NTSنآرق  YREاد  -دنتسشن هنکمم اب ام هرابود P

هک تسا "م" هب هک یدراوم تسا نکمم .زور یسورع زا لبق یا هدمع زاین همه هتسد' ، CE
.دراد دوجو تسا زاین دروم زور یسورع زا لبق ،هب ندز تسد

دنوریم اهنآ  .یروآ عمج کی رد ار دوخ ،یدزمان' مالعا وا و وا
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زا هرود نیا لوط رد .هتبلا "هداوناخ کی عورش" کی رد مان تبث و یزکرم رتفد  ،هیحان  ،هب
کی نینچمه .دنتسه  ING conceiv-هب رداق اهنآ هک دهد یم ناشن ،یکشزپ اهنآ تفایرد
،مه مدع .ناکدوک شرورپ یارب یفطاع و ینهذ یگتسیاش نداد ناشن تسا زاین دروم لیافورپ
و دهعت وغل رد ار جیاتن

.دادرارق  " HMهن "
 Entiو یهدب لباقم رد اهییاراد ( ، ' AVL & Eخیرات ات کی هب زاین رهوش و نز

زور ،یسورع رب هدراو یاه یهدب و تفایرد قوقح و ییاراد هنوگ ره '.هینایب )- tlement
.تسا هدش هفاضا  E'statementو ، AVLهب
،سنج نامه( یسنج لولعم دارفا ،جاودزا زا ریغ ردام و ردپ ،ردام و ردپ اهنت !دیشاب هتشاد هجوت
.دهد یمن شیازفا ار ناکدوک دناوت یم ) molesterکدوک ،هابتشا سنج

 IR EME NTS.نآرق  YREاد  -دنتسشن  DDام
.دش رازگرب رتنالک رتفد-ریاش زا راذگرب طسوت  6زور رد یسورع
.تسا  AVL & Eو اه لیافورپ ،یکشزپ  (*) ،متاوخ هضرع داماد و سورع
نودب( رد تکرش هب زاجم یرگید سک چیه .دروایب ناغمرا هب نارهاوخ و ناردارب ردام و ردپ اهنآ
) .هچب

 9هداس ،هقلح تشگنا اب وا * .دراد یم هگن ار مان هداوناخ ار دوخ وا ! دیشاب هتشاد هجوت
یالط رایع  9هداس ،هقلح تشگنا وا .مان  1 STداماد و سورع خیرات ،یکاکح ،الط زر لگ رایع
.مان  1 STسورع و خیرات داماد یکاکح ،درز

YYY

YY

!امش مار  RFس هب مرگونان  WA ITIتسا 1GOD

 Rیرآ یمومع طباور  -برض
رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
یریگ تفج زا ندرب تذل یارب امش رکشت )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
برض و رسمه هب دهعتم ملاس دلوت و یروراب یارب دسرپ یم

لالج یارب یکیزیف ار ناهج دیناوت یم رشب نیاربانب
رشب عون بوخ و  1GODرامعتسا
هدافتسا برض زور و یسورع زور رد زامن نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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دادرارق 'سدقم جاودزا : CG ،ناونع
!هداوناخ هب عورش و برض ،رسمه :فده
دنزرف نیرتکچوک هک دسر یم نایاپ .یسورع زور دوش یم زاغآ :نامز تدم
.وا یارب یگلاس  17نس رد ،وا یارب یگلاس  16نس لماک

.دشاب یم بولطم رتشیب ،تسا یمازلا : 3نادنزرف
 1st-روصت هب بولطم هنازور یریگ تفج !اهنت یریگ تفج قوقح :یریگ تفج

.نامز

تسا یکشزپ ینابیتشپ ،هتفه  10زا سپ یرادراب نودب :روصت
.تسا هدش وغل دادرارق ،هتفه  50زا سپ یرادراب نودب .دیاب

.تسا هدیسر ناکدوک  3هیمهس ات روصت هنالاس دیاب

وا وا .هرود ردام و ردپ دیاب وا و وا :ردام و ردپ
.تسا زاین دروم ناونع هب روضح -PHeCناتسا و -SMECریاش دیاب

ره تسد زا هانگ * .دوش هتخانش راکهانگ هب زاین بزح : 1قالط
نیا نینچمه .دادرارق لوط رد هدش هتخاس دوس هنوگ ره  +هینایب ' 'AVL & Eزا قح
.دراد دوجو ناکدوک اب رتشیب سامت هک تسا
.تسا دنزرف یرادهگن هب ناکدوک ،هانگ ود ره *

 Rehabسفق ،انز ،دایتعا :قالط للع-، 50یناور یتیافک یب ،تایح زا ینابیتشپ رد هتفه ilitation، 7
.یناوتان و یکیزیف رتشیب ای دصرد
................................................. ...............................سورع :طسوت هدش اضما

 ................................................. ............................داماد

: .................................................. ...........راذگرب دهاش
: .................................................. .................................................خیرات
: .................................................. ......................................ناگدننک تکرش

.......................................................................................
.......................................................................................

مشخ مارهش  eriffمارهش EN forcedby:

زا دعب .دوش ماجنا  7هتفه هب دنتسه یبهذم جاودزا مسارم
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هب .دننک تکرش دوخ یبهذم تادهعت هب دنناوت یم اهنآ .دوخ لسع هام زا رهوش و نز تشگزاب
.یروآ عمج رد روضح لاثم ناونع

و گرزب یسورع مسارم هوکشرپ
اهنآ .ربکتم ،یعامتجا دض بیجع ستفب
.دندرک یرود هعماج طسوت

دادرارق .دنک باختنا ار  2دیاب رهوش و نز ) (H-MCجاودزا-میرک دادرارق داقعنا زا سپ
.هناگادج ای و  (CC) ،دینک دراو ار نیشنمه

دادرارق مدمه و هارمه
دادرارق 'مدمه و هارمه : ،ناونع
!یگدنز یراذگ کارتشا هب ،یهارمه :فده
هب ار تسا هدرک ادج .گرم ای ادج ات :نامز تدم
.رتفد ریاش رد  3monthعالطا
دادرارق زا یشخب دیدج هینایب '" AVL & Eای" ، HMدادرارق زا یا هینایب'  Eو ، AVLنتسب
دوش یم رگید  1ریم و گرم رد .دوش یم هب قلعتم ییاراد زا یمین ره ندرک ادج رگا .دوش
.دنوش یم هتفرگ هدیدان هدارا ره .مامت

................................................. ...................................وا :طسوت هدش اضما

HE ................................................. ......................................

: ... ................................................. ..........رسفا ریاش دهاش
: .................................................. ...................................خیرات

اب وا .لدابت یاضما زا سپ هقلح تسا نکمم '' اب سامت نیشنمه هباحص
، 9هقلح تشگنا وا .مان  STوا  1و وا یکاکح ،الط هداس دیفس رایع ، 9هقلح تشگنا
.مان  STدوخ  1و وا یکاکح ،الط هداس دیفس رایع
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YYY

YY

!امش مار  RFس هب مرگونان  WA ITIتسا 1GOD

 Rیرآ یمومع طباور  -یهارمه
رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
یم تبحاصم زا ندرب تذل یارب امش رکشت )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
هب و گنهامه دهعتم یراذگ کارتشا هب مدمه تدم ینالوط یارب دسرپ
یراذگ کارتشا
رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب مدمه جوز رگید اب ترشاعم
! isprayerisused enenteringcontract WHمیروت

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
 ...دنام یم یقاب رادافو هدعو نتسکش لاح رد تنایخ
هک .رگیدکی هب دنام یم یقاب رادافو وا و وا نیب هدعو کی نتسکش لاح رد تنایخ
ای ،همان ،قشع رد هدش رکذ ،نارادتسود نیب یهافش قفاوت کی تسا نکمم هدعو
.دقع هبطخ زا یشخب
.تسا افو یب زواجت افو یب لمع کی دامتعا ضقن هدعو نآ نتسکش
هانگ نیا .ود ره ای وا ره طسوت یقالخا هابتشا کی .تسا لوق ضقن تنایخ
، ...هعماج ،ناگیاسمه ،ناتسود ،هداوناخ طسوت بانتجا مزلتسم

انز
هابتشا کی یسنج لاقتنا  gressionره' دادرارق جاودزا-سدقم کی تدم لوط رد
طسوت )لانیژاو ای یکاروخ ،دعقم( یسنج زواجت .تسا زین هعماج تیانج و مرج هک یقالخا
طسوت )لانیژاو ای یکاروخ ،دعقم( یسنج زواجت .تاناویح ای و وا ،وا زا رگید یکی اب رهوش
».هنصحم یانز« ،دنتسه تازواجت نیا .تاناویح ای و وا ،وا رگید یکی اب رسمه
) .قالط (  ،دادرارق جاودزا-سدقم ' ،زا یرابجا وغل رد انز جیاتن

درگیپ تحت )نز نآ ای درم نآ( راکانز درم .دراد دوجو ناکدوک چیه و تسین رادراب رسمه رگا
هب تنایخ نیا ینابرق هب دور یم راکانز درم هب قلعتم زیچ همه !  / R4مناخ ،تسا رارق ینوناق
همه و  / R4مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت ناراکانز ود ره رهوش و نز .تراسخ ناربج ناونع
رد ار دوخ زیچ
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.یراد هنازخ ترازو هب دور یم

درگیپ تحت )نز نآ ای درم نآ( راکانز درم .دراد دوجو نادنزرف ای  /و تسا رادراب رسمه رگا
ناکدوک یکیدزن رد ای و ندید هب زاجم )رهوش ای نز( راکانز درم !  / R5مناخ ،تسا رارق ینوناق
ناونع هب تنایخ نیا ینابرق هب دور یم راکانز درم هب قلعتم زیچ همه .دشاب هشیمه
.تراسخ ناربج
هب دور یم رد ار دوخ زیچ همه و  / R5مناخ دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت ناراکانز ود ره رهوش و نز
.هرابود ار دوخ ردام و ردپ ندید هب زگره و نتفر تبقارم رتساف هب ار ناکدوک .یراد هنازخ ترازو

قالط
ضقن  ،دادرارق جاودزا  " Holy-کی زا فرط ود ره ای  1هک ینامز دوش یم یرابجا قالط
.دنوش دوخ تادهعت ماجنا هب رداق ای و نآ

) .دینیبب ار تنایخ( تنایخ  4) .تکرح هب دینک هاگن( دایتعا زا راد هقباس نامرجم

رد هتفه ، H-MC 7زا فرط ود ره ای  1رگا .یشخبناوت-سفق دراو ، H-MCزا فرط ود ره ای  1رگا
رتشیب ای دصرد  50یهاوگ .تسا هدش دییات ناور یتیافک یب .تسا تایح زا ینابیتشپ
.یناوتان و یکیزیف

' 'AVL & Eزا  entitle-نامرد ره تسد زا هانگ .دوش هتخانش راکهانگ هب زاین بزح  1قالط
سامت هک تسا نیا نینچمه .دادرارق لوط رد هدش هتخاس دوس هنوگ ره هوالع هب هینایب
هنازخ هب ییاراد .تسا دنزرف یرادهگن هب ناکدوک ،هانگ ود ره .دراد دوجو ناکدوک اب رتشیب
.تسا

هناگادج
ود ره .تسا هدش میسقت یواسم هینایب'  "AVL & Eشزرا  H-MC .مامتا زا سپ ییادج
 grand-) .ناکدوک( دنامب یقاب ناکدوک اب سامت رد هب فرط

هینایب'  "AVL & Eشزرا  Shire-.رتفد رد  3monthعالطا نداد زا دعب هباحص زا ییادج
) .هون( دنامب یقاب ناکدوک اب سامت رد هب فرط ود ره .تسا هدش میسقت یواسم

ردام و ردپ
دیلوت هب ار تصرف نیا دوخ نادنزرف هب رداق ردام و ردپ تیرثکا رضاح لاح رد
تصرف نیا ناکدوک زا یرایسب دیاتراپآ تورث رطاخ هب نیا .دهد یمن ار دوخ نیرتهب
تورث نایاپ :خساپ دیاب نابهگن-نابهگن .درک بیذکت ار دوخ نیرتهب دیلوت هب ار
دنتسه تورث زا رثا و تلع هک یناراکهبت )  / R6مناخ ( سفق و اه ییاراد راون دیاتراپآ

نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

29

راکشآ هدنشخب-نوناق 1FAITH

.دیاتراپآ
،شزومآ و یریگدای ،ناگیار شرورپ و شزومآ ،هعماج هدافتسا ردام و ردپ نابهگن-نابهگن
و تسا یکشزپ ،نایبرم ،ناققحم شزاس دنزرف تیبرت نمجنا !-PHeCناتسا و -SMECریاش
.دیدنویپب ام هب بوخ ردام و ردپ یارب .ردام و ردپ

کدوک یراذگمان
 10ات( مان مود ) ، 2فرح  10ات( مان . 1 STار دوخ مان  3هدش دلوتم هزات ار نابهگن-نابهگن
هزات مان . CGتسا فرح  10زا شیب مان زا کی چیه ) .فرح  10ات( یگداوناخ مان ) ،فرح
همادا هدنهد ناشن هدش دلوتم هزات مان .دلوت زا لبق دینک باختنا ار هدش دلوتم
.یگداوناخ ثاریم ردپ و ردام کی

ای هدنز( ناردام هداوناخ زا مان مود  2ای و  1 STنانز تسا هدش دلوتم هزات  SHEکی مان 1 ST
هداوناخ زا مان مود  2ای و  1 STدرم کی تسا هدش دلوتم هزات  HEکی مان deseased) . 1 ST
 deseased) .ای هدنز( ناردپ
شیپ روط هب تسا هدش هداد دلوتم دیدج .دنتسه مان یور رب ددرم ردام و ردپ ،دلوت ماگنه رد
.مان  1 STناردپ دوش یم دلوتم هزات . HEمان  1 STناردام دوش یم دلوتم هزات اب ینز هب .مان  1 STضرف
.داد رییغت ناوت یمن هداد رابکی یماسا

ای هدنز( ناردپ هداوناخ زا مان مود  2ای و  1 STنانز تسا هدش دلوتم هزات  SHEکی مان مود 2
هدنز( ناردام هداوناخ زا مان مود  2ای و  1 STدرم کی تسا هدش دلوتم هزات  HEکی مان مود deseased) . 2
شیپ مان دلوتم دیدج .دنتسه مان یور رب ددرم ردام و ردپ ،دلوت ماگنه رد  deseased) .ای
 fathers'mothers '1 STدوش یم دلوتم هزات اب ینز هب .تسا هدش هدروآ  2ضرف

ناوت یمن هداد رابکی یماسا .مان  1 STناردام ناردپ دوش یم دلوتم هزات . HEمان
.داد رییغت
وا ناونع هب مان هداوناخ وا دراد یم هگن وا  ،دادرارق جاودزا-سدقم کی ندرک دراو ماگنه رد
) .یرابجا( تسا ناردام مان هداوناخ هدش دلوتم هزات  SHEکی مان-هداوناخ .دنک یم
) .یرابجا( تسا ردپ مان هداوناخ دلوتم دونشخ  HEکی مان-هداوناخ

یگناخ ناویح  aدنراد

P rivilege 9:

هداوناخ کی .تاناویح اب یگنهامه رد یگدنز یارب تسا نابهگن-تسرپرس کی فیاظو زا یشخب
یگناخ تاناویح ناونع هب تاناویح نیا .دینک بیکرت ار دوخ هداوناخ هب تاناویح دهاوخ نابهگن-نابهگن
.تشاد تسود و تبقارم ،شزومآ هب اهنآ .تسا هدش هتخانش
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.تسا شحو تایح ار نآ و هاگتسیز ،هعماج یارب یرطخ چیه هب دنتسه یگناخ تاناویح
.تسا شحو تایح دنتسه یگناخ تاناویح .تسا نایچراکش دنتسه یگناخ تاناویح .دنتسه یمس ریغ و یگناخ تاناویح
.دننک زاورپ دنناوت یمن یگناخ تاناویح .کچوک گس کی نآ زا سپ رتگرزب چیه یگناخ تاناویح

یم زوجم ناگدنهد شرورپ طقف  desexed.دنتسه نارادناتسپ یگناخ تاناویح
.ناویح ره یارب  / R3مناخ ،زوجم نودب شرورپ .داژن دیناوت
.جراخ ضرعم رد نتفرگ رارق اما دوش هتشاد هگن لخاد رد طقف دیابن نارادناتسپ

یاه گس  / R1 .مناخ ،راک نیا ماجنا مدع تعاطا شزومآ لیمکت یارب دیاب اهنآ نیبقارم و گس
تروص بحاص زا گرزب یاه گس ضقن .دوش یمن هدافتسا یگناخ تاناویح ناونع هب گرزب
.دننک یم یگدنز هناخ-هشوخ رد کچوک یاه گس طقف  / R1 .مناخ ،تسا هتفرگ

،یگناخ تاناویح ناونع هب ول  unsuitab-ار اهنآ ندز هسرپ هب مهاوخ و نایچراکش هبرگ
تاناویح ناونع هب ار اهنآ .تسا زاورپ هب دازآ دیاب ناگدنرپ زاورپ  / R3.مناخ ،ضقن
 / R2 .مناخ ،ضقن ،بسانمان یگناخ

،اه هبرگ ایآ .تسا کچوک گس ،هناخلگ ،مویراوکآ :کچوک دهد یم هزاجا هناخ-هشوخ
،کچوک گس کی زا رتگرزب هک تسا ندش دوقفم ای ،یگناخ تاناویح ،شحو تایح
.دهد یمن هزاجا شرورپ نودب

.هاگتسیز و نارجاتسم هب دیدهت کی هک یتادوجوم

مویراوکآ
یم متسیس یور رب  Educati-نابهگن-نابهگن زا یشخب مویراوکآ
دوش یم هداد شزومآ منادنزرف .مویراوکآ دنا  PHeCو  SMECره .دشاب
هناخ هشوخ یارب یریسمرگ یهام و درس بآ .مویراوکآ یرادهگن و ریمعت
.تسا بسانم

هناخلگ
ره .دنتسه  CGشرورپ و شزومآ متسیس زا یشخب هناخلگ
و ریمعت شزومآ دیاب ناکدوک هب .هناخلگ دنراد  PHeCو SMEC
بسانم هناخ هشوخ نیرت کچوک هناخلگ .هناخلگ یرادهگن
.تسا
کی نتفرگ زا لبق .تسا یعیبط راتفر هب زاجم یگناخ تاناویح
ناویح هنوگچ دروم رد شزومآ ار دوخ دیاب نابحاص دیدج یگناخ ناویح
نابحاص یگناخ ناویح نادان .تسا یعیبط راتفر دوخ یگناخ
نیا .تسا یعیبط ریغ راتفر هب روبجم تسا نکمم یگناخ تاناویح
.دوش یم لیدبت یگناخ تاناویح هب متس و ملظ
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یگناخ تاناویح هب ملظ

 / R2مناخ ، ...مد ،عطق شوگ :هلثم
،ار اهنآ نامسناپ ، ...تسوپ ،زخ یشاقن .دم زخ شیاریپ
مناخ .تسا دوخ هب اهنآ راکنا ،ناسنا ناونع هب اهنآ نامرد ...
/ R2 .
 / R2مناخ ، ...ندز دگل ،متش و برض :راد هحیرج
 / R3مناخ ، ...یهاگشیامزآ تاناویح ،همعط :هجنکش

 / R4مناخ ، ...یرافاس ، roadkill،ینوناق ریغ راکش ،راکش :لتق ناجیه

فاص هرهچ هشیمه اب هسنارف سورخ ،یسیلگنا ،اه : pugsداژن
هب ار دوخ هناکدوک  resemیارب یگناخ ناویح بحاص .تیبرت
بلج دوخ هب فاص تروص

یبناج ضراوع رد ینوخمه جیاتن .تهابش -
لیلد هب مرگ بلق و اوه و بآ یرامیب لوط رد طوقس گس نتشاد یسفنت تالکشم
منک یم رکف یگناخ ناویح بحاص .دنرب یم جنر دوخ یگدنز مامت گس هک ،فیعض سفنت
مناخ ،شرورپ دسر یم نایاپ هب زا عون نیا .دنتسه باذج تیصخش یاه یگژیو یسفنت لکشم
/ R4
یشخب زین تاناویح .تسا هنامحر یب ترشاعم زا ار دوخ نآ عون اب ار نآ نودب  1یگناخ ناویح نتشاد هگن
.دنتسه یریگدای و شزومآ' و 'شرورپ و شزومآ-ناگیار ، 'CGزا
.تسا شحو تایح .دنتسه یگناخ تاناویح نارگید ،یگناخ تاناویح اهنآ زا یضعب

همه هداوناخ جلاک ،رتخد هسردم اهنت ،هسردم ،یمومع ،هاگشاب هدش دلوتم هزات SMEC :
.دوب نادنمشناد و ناردام ،نایبرم زا .یگناخ تاناویح
.تسا شحو تایح تاعلاطم و یلها تاناویح و تاناویح زا SMEC

 -College،یربهر ،ینف جلاک ،جلاک-درگاش ،رسپ هسردم اهنت PHeC :
هاگن ناردپ و نایبرم ،ناققحم زا .یگناخ تاناویح همه پمک-یربهر
.تسا شحو تایح تاعلاطم و یلها تاناویح و تاناویح زا . PHeCدرک

YYY

YY
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زامن PET -

زور یگناخ ناویح  11.3.7.نتفرگ نشج

رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
)مان  (1 STنابهگن-نابهگن
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زا تبقارم ،شزومآ دیاب نم یگناخ تاناویح زا تذل یارب ،امش زا رکشت اب
لوئسم ناب هزاورد تبقارم هب شالت نم مامت یمارگ و یگناخ تاناویح
یارب یراتفردب و متس و ملظ زا یگناخ تاناویح دیاب نم یگناخ ناویح
رشب عون بوخ و  1GODتظفاحم لالج

.تسا زاین دروم هک نامز ره ای و هدافتسا دروم یگناخ ناویح زور رد زامن نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
 1GODمشخ تلفغ یگناخ تاناویح .دنتسه تیلوئسم یگناخ تاناویح

اجهمه  veviolent - freec ommunراتکه P rivilege 1 0:
و هعلاطم رد ییوج هفرص ساسحا دنراد قح اهنآ .دنشاب هتشاد دوخ هناخ رد ییوج هفرص ساسحا قح مدرم
هاگن( تسا هدش هتخاس سرتسد موهفم  Viol- ENCEبانتجا نابهگن-نابهگن ،تسا لیلد نیمه هب .دنراد راک
 .ریاش ره رد یزاس هدایپ یارب ) CH4، 7Tribesهب دینک

شوماخ ای ،رد .فیاظو تشگ و دراگ طسو رطخ هب مک یگدیسر نابهگن .نابهگن تامدخ هئارا هیحان
ره شرازگ و )یگدولآ ،تیانج ،یراکبارخ( شرازگ یعامتجا دض راتفر دهاوخ نابهگن کی هفیظو
هدش بکترم تایانج و کرد هتسکش ضقن یارب نابهگن .هعماج لئاسم ینمیا و تمالس هنوگ
ریگتسد هب ات دینک باختنا ینز تشگ یارب خساپ ار دوخ هاگتسیا سپس .دننک ریگتسد
.دندرک

 (CGتعاس  14-21یماظن تموکح بش  7hourیرابجا هئارا هیحان
،یژرنا فرصم شهاک ،تسا بوخ یتمالس یارب ) .هب Klock
و مرج شهاک .تسا شحو تایح زا تظافح و رتمک یگدولآ
.هنیزه قیوشت برض و تلود هب ،تیانج

و نیناوق ضقن زا رایشوه طسوت .یماظتنا کمک لاح رد سیورس یرارطضا نارگراک
هریخذ .تسا تشادزاب یماظن ریغ هب روبجم تسا نکمم اهنآ .تسا یراک شوماخ ای تاررقم
.هب کمک یارب مان هب تسا نکمم CE
.تفرگ رارق هلمح هک دنک کمک دوخ ناگیاسمه مدرم

ناققحم و نایبرم .دنک کمک راکمه نارگراک
.دنک کمک رگیدکی
.ناگیار دوش یم تنوشخ هب تسا ریاش ره فده
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.تسا ییوج هفرص ساسحا هب قح یناسنا ره .تسا هفیظو و قح ناگیار نشخ هعماج کی نتشاد
دهد یمن ماجنا .اهنآ یور رب  inflicktedتنوشخ هک یدارفا هب کمک یارب هفیظو کی یاراد صخش ره
 / R2مناخ ،نیاربانب

،قیوشت( قیوشت هک یدارفا  / R2مناخ ،تنوشخ یاشامت ،تنوشخ دهد یم هزاجا هک یدارفا
 / R3مناخ ،یریگتسد زا زیمآ تنوشخ مدرم زا تظافح ،تنوشخ ،کیرحت ) ،کمک

YYY

YY
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ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع  2. 4. 7.دوبدای زور  P rayerمرج زا ناینابرق
درد و هودنا و مغ تلوهس هب دسرپ یم )مان  (1 STنابهگن-نابهگن رادافو نیرت نتورف
تراسخ ناربج و تلادع زا تیانج و مرج ناینابرق هب کمک تیانج و مرج ناینابرق زا یشان
رد ناطیش هک دیسرپب نایاپ یب تیانج و مرج تازاجم هب کمک یارب مهد یم لوق نم
رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب تازاجم گرم زا سپ یگدنز و یگدنز

! )میوقت  (CGرارق هدافتسا دروم مرج زور ناینابرق زامن نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
 pensityمه زونه رد تنوشخ فارطا طیحم .دوش یم عورش هدشن دلوتم اب تنوشخ
هشام کی هب زاین تنوشخ هب شیارگ .تسا یگدنز هیقب یارب تنوشخ هب رادفرط
،یشزرو سامت -،راکمه راشف ،سرت ،مشخ ،لکلا :ثعاب .هدیشک تنوشخ هب یارب
،نشخ ییوئدیو ،کیرحت ،یلدمه مدع ،داوم رییغت نهذ ،ریقحت ،لهج ،شزرو-اب هزرابم
، ...یزاب ویدیو نشخ

ار نآ هک دینادب .رگیدکی نیهوت اباب و نامام ضرعم رد هدشن دلوتم
رد هدشن دلوتم .داد دهاوخ ماجنا یگدنز رد دعب و ءوس یهافش هب تسرد
دلوتم هزات وا .تسا هدید همدص ردپ طسوت یکیزیف ندوب ردام ضرعم
دونشخ وا  HE.طسوت یناور یاه هجنکش لمحت ار یگدنز رد نآ زا دعب دهاوخ
.وا هب ندز همدص هب بوخ نآ منک یم رکف دلوتم

.تسا یردلق نارگید هب طلسم ،زیمآ دیدهت ،هدافتسا ءوس تدش هب
الومعم هبنپ ناولهپ .لماکت هلمح زا سپ دیناوت یم و دوش یم عورش  intimitationاب یردلق
.تسا هدرک هطاحا هراچیب هنالدزب  individidualsاب ار دوخ
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 / R1 .مناخ . Indimidation،تسا نمجنا طسوت هانگ دناب و هبنپ ناولهپ
دناب ای و دشرا ،نالاسگرزب ،ناناوجون ،کدوک نیناوق ،یدرف :لتق هب ای و هدید همدص  / R2 .مناخ ،دیدهت
.دوش یم لامعا

iolence V isthethreat
دینک فقوتم ار تنوشخ
 startatهناخ
reetrea TME ensick NT WH

P rivilege 1 1: F

رد ناگیار نامرد .دوش یم هداد بوخ مدرم هب ار قح  1GODتسا رامیب هک ینامز ناگیار نامرد
،یراوخ مدآ ،دایتعا( لئاسم تمالس دراو دوخ اب مدرم .تسا  Rehabilitatorsهب تسا سرتسد
.دینک تفایرد ار ناگیار نامرد )، ...یشکدوخ ،وضع عطق ،یحارج لمع یباختنا

YYY

YY
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نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع  1 2. 1. 7نشج زور  ALTH P rayerوا OD-ورب
یارب یهاوخرذع ) (1 ST NAMEنابهگن-نابهگن رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک
ناربج یارب شالت نم ملاسان یگدنز کبس

هک ناگیار نامرد' نم ناربج هب تیامح نم یاه شالت افطل
رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب تیامح رامیب
دوش یم هدافتسا یتشادهب-بوخ زور رد زامن نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
یم نایاپ هب یتشادهب یاه تبقارم یارب )هلابز ،راکتحا ،عمط و صرح( دوش یم تخادرپ ،یصوصخ
طبض ار ماک دزمتسد نودب ار دوخ یاه ییاراد تسا هدش خوسنم یصوصخ ینامرد یاه همیب .دسر
شزومآ و یکشزپ عمتجم ریاش ( ، SMECبذج طسوت تمارغ تخادرپ نودب یصوصخ یاه هویش .دندرک
و یتیالو ناتسرامیب ( ، PHeCبذج طسوت تمارغ تخادرپ نودب یصوصخ یاه ناتسرامیب ) .شرورپ و
) .شرورپ و شزومآ عمتجم
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ار دوخ ندب دساف دیاتراپآ تورث یاهروشک رد صیرح راکتحا نامرد و تشادهب ،یصخش
.تلفغ ییانج یتشادهب یاه تبقارم ینیلاب تظفاحم ینوناق درگیپ زا اهنآ .میظنت
ندرک هراپ هب دوخ یاضعا دنک یم کمک نینچمه  injust.نیناوق یارب یبال ندب نیا
رد نآ ناریدم و تسا هدش هتسب )تمالس طقف هن( گنیت ندب  selfregula-ره .نارامیب
 / R6 .مناخ ،سفق

اهنآ .تسین یعقاو ناکشزپ دنا نینچ» )یمومع کشزپ( ، GPلیصحت و هاگشناد
،دقن لوپ اب یلعج ناکشزپ نیا شاداپ یزاسوراد .دنتسه اهوراد یارب صرق فارگلت
، ...رفس ،هیده
ناگیار یاه تبقارم هئارا ' SMEC . SMECقیرط زا تسا  'GPیارب یکشزپ شزومآ نابهگن-نابهگن
) .تبقارم زا سپ و موادم ،هناریگشیپ( یکشزپ

' PHeC .قیرط زا تسا صصختم' یارب یکشزپ شزومآ نابهگن-نابهگن
.ناگیار یناتسرامیب یاه تبقارم هئارا PHeC

 ' PDEcقیرط زا تسا سناژروا  /سنالوبمآ شزومآ نابهگن-نابهگن
.ناگیار  ambulan-تامدخ سناژروا و  CEهئارا ) . PDEcسناژروا زکرم و یتیالو عافد(

.تسین نامرد ماجنا و دنتسه یمس :اهوراد زا یرایسب

رظن رد تدم دنلب هب زاین و یتحاران ) دیاش( تلوهس هب اهنآ
" رتشیب اهوراد دنراد راتساوخ یبناج ضراوع ' 'ALLاهنآ .دوش هتفرگ
راکتحا یبایرازاب متسیس کی .یرتشیب یبناج ضراوع )مس(
تارثا( دیدج یفرعم > ) (dependancyرارکت >اضاقت تسرد .یلگنا هدنرد
مدرم هب نداد شاداپ شورف .تالوصحم )یبناج
تخادرپ نیاربانب تمالس زا تبقارم ارچ هک تسا دساف متسیس نیا ) .ناکشزپ(
.تسا هدیاف یب و تامادقا جراخم

بانتجا .هراچ نیرخآ نامرد دنتسه اهوراد .یودب تمیق نارگ یاه نامرد دنتسه اهوراد
ناتالراش« دساف و تیافک یب اهنآ .اهوراد زیوجت اهنت هک ینامرد یتشادهب ینیلاب
هرواشم هب نتسویپ !دیشاب هتشاد هجوت .دوش یم تیحالص در ناهاوخ .دنتسه »اه
 80٪ +.اب یرامیب دهد یم شهاک ار ریز تانیرمت و نابهگن-نابهگن ییاذغ میژر

. Rehabilitatorsباسحتروص دینک یم تفایرد یتشادهب یاه تبقارم دودحم هک Rehabilitators
.تسا تایح زا ینابیتشپ رد دیناوت یمن
.دننک یمن تفایرد ییابیز یحارج لمع ماجنا Rehabilitators

،یلکلا :تخادرپ تمالس تبقارم یارب لئاسم تمالس دراو دوخ اب مدرم
،ادص و رس رپ ندب( ، Druggies، Fasters، Mutilators،نیطایش ،تارج
، cosmetic-هنتخ
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، Thrillseekers '، ...یراگیس دارفا ) ،دنویپ ،لاقتنا ،یبوکلاخ ،یحارج لمع
.دنشاب یم وگخساپ یمن دوخ تمالس زا تبقارم دروم رد هک مدرم

ناگیار یکشزپ ،مدرم بوخ نویدم نمجنا The

رد  CATIقیقر reee

P rivilege 1 2: F

.دوش یم هداد بوخ مدرم هب ار قح  1GODتسا ناگیار شزومآ

هب هک تسا رشب«  1 Belief4،تکرح ماجنا زا هلحرم  STتسا  1ناگیار شزومآ
".لامعا ار نآ سپس و شناد ندروآ تسد هب لابند

ات هراوهگ زا سرتسد رد ناگیار شرورپ و شزومآ نابهگن-نابهگن
ار یسنج تیلولعم ،یمسج ،ینهذ اب ناناوجون ،ناکدوک .تسا ندنازوس
یصصخت تابیکرت رد و هاگن زا سپ اهنآ .تشادن روضح ناگیار شزومآ
.دننک یم یگدنز یناتسا

وا

.ناگیار شزومآ نایاپ و زاغآ )شرورپ و شزومآ و یکشزپ عمتجم ریاش ( SMEC
نینچمه . SMECنایاپ ات دعب  '63نس زا نادنملاس و' ' 0-16نس زا وا  '0-9،نس زا
تسا وا اهنت یارب ریسم هفرح
.یروآ عمج" کی  SMECره ! )ناردام(

رد زور : SMEC ، 6دلوتم دیدج هاگشاب  ،دوخ ردام اب هدش دلوتم هزات لیصحت لحم  0-2:نس
ناردام " دلوتم هاگشاب ملپید دونشخ  ،تفایرد  2لاس لیمکت رد هدش دلوتم هزات .هتفه
، SMECیزومآراک  1لاس : ،درک دیهاوخ تفایرد شزومآ و هاگشاب شزومآ تعاس  280لیمکت
 ،یهاوگ

طولخم سالک هتفه رد زور  6روضح )ناملاع( رسپ و رتخد  3-9:نس
تفایرد  9لاس لیمکت رد ناققحم  ،هسردم-یمومع ) SMEC:طلتخم(
شزومآ و یمومع هسردم شزومآ تعاس  140لیمکت ناردام  .هسردم-یمومع ملپید ،
 ،یهاوگ ، SMECیزومآراک  2لاس : ،درک دیهاوخ تفایرد
رتخد اهنت  ' SMEC:رد سالک اهنت نارتخد هتفه رد زور  6روضح )ناملاع( نارتخد  10-14:نس
تفایرد  14لاس لیمکت رد ناققحم  .تسا هسردم
و هسردم اهنت رتخد شزومآ تعاس  140لیمکت ناردام هسردم ملپید اهنت رتخد ،
 Trade-، .یهاوگ شرورپ و شزومآ و یکشزپ « :دینک تفایرد شزومآ
) (1X WMWدوش یم تخادرپ هتفه رد زور  6روضح )ناملاع( نارتخد  15-16:نس

ملپید " تفایرد  16لاس لیمکت رد ناققحم  .جلاک هداوناخ  ' SMEC:رد یاه سالک
،جلاک هداوناخ
هاگشاب  ، SMEC: Seniorتسا سرتسد رد شرورپ و شزومآ )طلتخم( دشرا زا شیب ای و  63نس
 ، .تیلاعف
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)شرورپ و شزومآ عمتجم و یتیالو ناتسرامیب ( PHeC
اهنت" '  '10 - 18نس زا وا .ناگیار شرورپ و شزومآ موادم دنک یم مهارف
،هاگشناد-ینف :شرورپ و شزومآ رتشیب وا و وا .جلاک-درگاش' و ،رسپ هسردم
.پمک-یربهر ،هاگشناد-یربهر

 PHeCهسردم اهنت ' ،رد سالک اهنت نارسپ هتفه رد زور  6روضح )ناملاع( نارسپ  10 - 14:نس
) (wltutشزومآ و کرد ،دینک یعس ،نداد شوگ ،یریگدای یچم تعاس قیرط زا ار اهنآ  14،هورگ رد  .رسپ
هفیظو زا یتسرهف هتفه رد زور  1رد ناردپ  .ملپید رسپ کی تفایرد  14لاس مامتا زا سپ .
.دنریگ راک هب کمک ملعم ناونع هب و هدید شزومآ

رد  .درگاش  PHeCجلاک ' رد یزومآراک ) (1 WMWشاداپ لاس  3کی عورش رسپ  15 - 18:نس
) (wltutشزومآ و کرد ،دینک یعس ،نداد شوگ ،یریگدای یچم تعاس قیرط زا ار اهنآ  14،هورگ
و زور  2هدکشناد رد اهنآ  2لاس .زور  CRON 3کی رد راک و زور  3هدکشناد رد اهنآ  1لاس .
زا سپ .زور  CRON 5تکرش کی رد راک و زور  1جلاک اهنآ  3لاس .زور  CRON 4کی رد راک
 .تراجت زوجم " :هدروآ تسد هب مامتا

هرود زور مامت هام  1اهنآ ' .ینف هدکشناد  ،تسا سرتسد رد رتشیب شرورپ و شزومآ
کی زور 6-باتفآ بورغ زا لبق تعاس  1ات عولط زا دعب تعاس  1نیا .دیراد هگن تسرپرس
،تاطابترا ،یسانشناور ،اه نیرمت ،سناژروا : pray-لومعم هنازور .تسا هتفه  4هتفه هرود
ماک ، ledership،تئیه

 ،یهاوگ تسرپرس ،هدروآ تسد هب زیمآ تیقفوم مامتا زا سپ - mittees، ...
ملپید-تیریدم" و -،ربهر ملپید  ،زور مامت یاه هرود هام  2، 1دنک یم مهارف  ،هاگشناد-یربهر ،
یرارطضا تادهعت  +امنهار داتسا هتبلا هباشم لومعم هنازور یربهر هتبلا ' .
دنتسشن لماش دیهدب هتبلا  .ملپید ربهر " تفایرد مامتا زا سپ .تسا سیورس
مامت هام  ' 2پمک-یربهر  . ،ملپید-ریدم ' رد بسک لیمکت  CRON .کی یزادنا هار عورش
شزومآ( یرارطضا طیارش اب تالماعم &' -CRONهشوخ کی ات هعومجم هتبلا .تلود هتبلا زور
 .هجرد ریدم ' رد بسک لیمکت PDEc) .

، CEلمع )سناژروا زکرم و یتیالو عافد ( PDEc
طسوت" یرارطضا "شزومآ" تامدخ یرابجا لاس  1لمع ) . CEیعامتجا سناژروا تامدخ(
.هریخذ  retrainsنیا .وا هلاس  18و هلاس SHE 17

هک سک ره .پمک-یربهر شزومآ' مهس  PDEcو PHeC

نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

38

راکشآ هدنشخب-نوناق 1FAITH

ات ،دوش یم  standbyeرد هریخذ کی  CEهک  HEره .دوش هریخذ شزومآ : CE،تفایرد
کی هب لیدبت ) ،دادرارق جاودزا یلاه(  'H-MCگنیت لمکم زا دعب مامتا هب وا  49.نس
 49.نس ات  standbye،رد هریخذ

یم مهارف نادنملاس هلمج هب هدماین ایند هب زا شرورپ و شزومآ-ناگیار' یناتسا تلود
طسوت )یمومع ،دازآ( تالیصحت .تسا هتسب & یمن ینابیتشپ یتلود ریغ شزومآ .دنک
.تسا هدش هئارا ریاش و ناتسا
.شرورپ و شزومآ و یکشزپ عمتجم ریاش SMEC ،

 ".تسا شزومآ عمتجم و یتیالو ناتسرامیب PHeC،

.سناژروا زکرم و یتیالو عافد PDEc،
،سناژروا تامدخ نمجنا ' CE
.تسا ناکشزپ و نایبرم ،نیدلاو نیب یراکمه شرورپ و شزومآ
.یزومآراک یاه هرود و تشادهب ،ناگیار ،ناگیار شرورپ و شزومآ لماش نیا

!هاگشناد ،هن !یتلود ریغ شزومآ ،نودب !فیلکت نودب
شزومآ عیرس ار ناگیار شرورپ و شزومآ رد .سیردت هب عورش ،ندیمهف یتقو ،دینادب 1 ST
.تمدخ ودب دیدج شزومآ هبرجت اب رگراک راک لحم رد .دنک ناگدنریگدای

YY

YYY

!امش مار  RFس هب مرگونان  WA ITIتسا 1GOD

زامن  -تالیصحت

 6.1.7.نشج زور

رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
زا هدافتسا و ندروآ تسد هب ،لابند هب هدعو )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
و شزومآ قیرط زا شزومآ و یریگدای یارب ینالوط رمع مامت شناد
تایبرجت رد یمومع شزومآ-ناگیار ساپ زا تیامح یارب ناگیار شرورپ
رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب یدعب لسن هب ار یگدنز

رارق هدافتسا دروم شرورپ و شزومآ زور رد و سالک رد زامن نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
هدش هتشون یبوخ هب هک تسا یزیچ ارچ .دیدج یاه هدیا دربشیپ و رد تخاس یارب هبناج
یمن یمارگ دیاب نتشون زا بوخ هعطق کی .یسیونزاب
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 .شرتسگ نآ یور رب سپس و نتشون زا بوخ هعطق کی هبناج .هلثم یسیونزاب اب ناوت

.دیدج داجیا نآ زا سپ و دوجوم هب اکتا اب ار تفرشیپ لماکت
درادناتسا هب صخش لقع دنلب هب نهذ دنک یم قیوشت نتشون زا بوخ هعطق کی ندناوخ
شزومآ طسوتم یسیونزاب یور رب زکرمت هب رکفت نیا ندرک فقوتم .تسا یلصا زا الاب
.هبناج' ،دیشاب دنمشوه .تسا فلت تقو شرورپ و

دربتسد .دوش یم لامعا نتشون هب اهنت هن یبدا راثآ زا سابتقا
یم مدرم هب دیامن عامتجا ) .یونعم تیکلام( " ، IPهمه دروم رد یرکف
همه نیاربانب .یونعم تیکلام هعسوت یارب یتصرف و رازبا دهد
لواپچ ار"  'IPزا راکتحا !دوش یم هدافتسا همه هب هعماج لاوما" 'IP
 / R6 ،مناخ : ،مرج هعماج
دوس ،زآ و صرح ،دساف رد .تسا همه عفن هب هعماج هب قلعتم ،یونعم تیکلام" همه
تیار یپک اعدا .ضقن ار تیار یپک تسا نکمم ، ING plagiariz-اهروشک ادخ  1دض روحم
 / R6 ،مناخ : ،هنامرجم راتفر ،هعماج زا تقرس

ققحم کی .تسا شزومآ ای و یریگدای زا هدیاف یب و نیرت تسردان لکش بش قشم
بش قشم نیرت  ...طخ نامز ردام و ردپ ،لهج ،ناتسود ،ترپ ار وا ساوح راشف تحت تسا
فیلکت .دوش یم ماجنا یدنب هجرد و یبایزرا لاح رد هک تسا دنمشناد طسوت هک تسا
و ردام و ردپ .تسا یبایزرا یارب هدننک هارمگ و هدیاف یب نآ تسردان تیهام لیلد هب
.بلقت تیامح ،بش قشم زا تیامح نایبرم

دوب ققحم هک دننک یم نامگ اهنآ .کرام هک یماگنه یقالخا لئاسم نایبرم
فیلکت .تسا هدیاف یب هداد تمالع ره نانیمطا مدع نیا هک اجنآ زا .تسین باستنا
یلصا هحفص نیاربانب .تسا هدننک هارمگ کرد زا یبایزرا شور زا رازبا ناونع هب

فیلکت نودب .تسا عبانم و تقو فالتا راک -
.دینادب رثوم و دیفم و شزومآ هب تسا زاین دروم  :یبایزرا
!!!' بش قشم چیه« :دراد دوجو تسا ! دیشاب هتشاد هجوت

هک نامز ره .تسا هدش یبایزرا سالک رد هدش لیمکت کرد فیلاکت یارب نارگشهوژپ
فیلاکت .بلطم کرد یبایزرا یارب  assign-زو زا ناققحم ،تسا مامتا هب لوژام هعلاطم کی
!!!' فیلکت نودب ' :دراد دوجو ! دیشاب هتشاد هجوت .تسا هدش لیمکت سالک رد کرد

تسا عماج  70٪خرن روبع .تسکش ای روبع :دراد دوجو یبایزرا 2
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هجوت .ساپ کی ات لوژام هعلاطم رارکت هب تسا ققحم و تسکش .نویس
.تسا لاس مامت رارکت زاین لوژام طقف ! دیشاب هتشاد

70٪

اهنت یبایزرا ) .هدافتسا لباق ریغ تیلاعف( ییاهن تاناحتما ای  /و یبایزرا دراد دوجو ییاهن لاس چیه
یاه لوژام مامت ققحم کی هک یماگنه .تسا هدش هتشابنا یاه لوژام یارب هن ،تسا لوژام ره یارب
.تسا هدنارذگ ار تسا هدش رداص  Certi-هرود  ficateکی هعومجم

90٪

شناد کرد و ،شزومآ و یریگدای هب دهعت ،یگتسیاش راک یارب نایبرم
دوخ سیردت درکلمع هب رداق دیاب ملعم کی .تسا هدش یبایزرا زومآ
سالک کی .یبایزرا-دوخ«

فذح )ملعم( یبرم و رتمک یزیچ ره .تسا لوبق لباق هوالع هب  90٪خرن کرد زومآ شناد
.یزومآ زاب و
تیقفوم" دیاب تدم یارب  assign-زو لوژام هعلاطم کرد همه تدم شزومآ ره زا لبق
لقادح نازیم ،روبع زمر کی هب زاین یبرم .دشاب یم هطوبرم یبرم طسوت لیمکت
هب زاین یبایزرا .تسین شزومآ تدم هک تسا عوضوم نیا یبرم ،تسکش 90٪.
.دشاب هتشاد شقن شرورپ و شزومآ اب بسانم درف هک یتروص رد هدش هتخاس
عون یزیچ زا یکدنا تخانش .دنک یمن ینابیتشپ کنیلیکسا دنچ ماجنا : CGدیشاب هتشاد هجوت
نایبرم .تسین بسانم شرورپ و شزومآ یارب ،درف  mediochreکی دوش یم ثعاب .تسا یزیچ و رد ششوک
.هاگآ ناصصختم دوش یم

و رتمک .تسا لودج  accep-هوالع هب دصرد  80نازیم-کرد هسردم درگاش
.تسا سیردت هب دنادرگ یمرب ار .تسا هدش فذح شزومآ-یلصا

80٪

حالطصا ،تدم .هام  1، 1 ST، 5تدم .تسا هدش میسقت رظن  3هب هک تسا لاس هسردم

دوجو تالیطعت هسردم چیه .میوقت نابهگن نابهگن زا هتشذگ هام  3، 5تدم .هدنیآ هام 2، 4
نامز کی رد هتفه ، 1هناگادج .ناونع تحت هتفه  2، 1تالیطعت هب ناققحم ،نایبرم .دراد
و ردپ .دوش یم لامعا شیپ هتفه  4لقادح دیاب .ادج مه زا هام  3لقادح .تسا هدش هتفرگ
.دوش یم لامعا نادنمشناد یارب ردام

شزرو
هب  L-GMزا هدافتسا( یلخاد  CES exerci-هاگشیامن رد تکرش )یرابجا( هنازور ناراگزومآ و نادنمشناد
و شزرو-اب هزرابم ،ی تیارد شزرو ) .یرابجا( تسا هدش هتسب یضیب ،یزاسندب ) .یامنهار ناونع
و شزومآ زا یبرم  /ریدم یذوم دوجوم ره .دن  ban-یم ) loosersزا یرایسب ،هدنرب  (1یشزرو ناگبخن
.تسا هدش فذح شرورپ
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یناوتان-یسنج
،دنک داجیا تمحازم کدوک( دهد یم ناشن 'یناوتان-یسنج' ،زا ییاه هناشن هک نادنمشناد
رگا ) .ردام و ردپ ،ناکشزپ ،نایبرم( یبایزرا هتیمک طسوت ).هابتشا سنج ،سنج نامه
تظفاحم دوخ زا ) .هنیطنرق یناوتان یسنج بکرم( لقتنم ، 'SDQCهب التبم هدش ادیپ
.دنک یم تظفاحم رگید یاه هچب و دننک

ینهذ یناوتان
،نایبرم( یبایزرا هتیمک طسوت  .دهد یم ناشن 'یناوتان-ناور' ،زا ییاه هناشن هک نادنمشناد
بکرم( ، 'MDQC،هب هداد لاقتنا دنتسه التبم ادیپ رگا ) .ردام و ردپ ،ناکشزپ
.دنک یم تظفاحم رگید یاه هچب و دننک تظفاحم دوخ زا ) .هنیطنرق یناوتان-ناور

یناوتان-یکیزیف
یبایزرا هتیمک طسوت  .دهد یم ناشن 'یناوتان-یکیزیف' ،زا ییاه هناشن هک نادنمشناد
یناوتان-یکیزیف( ، 'PDQC،هب هداد لاقتنا دنتسه التبم ادیپ رگا ) .ردام و ردپ ،ناکشزپ ،نایبرم(
.دنک یم تظفاحم رگید یاه هچب و دننک تظفاحم دوخ زا ) .هنیطنرق بکرم

قیرط زا شناد زا هدافتسا >شیازفا >لابند هب

شزومآ و یریگدای< شرورپ و شزومآ ناگیار

دننکراک rded

P rivilege 1 3: REWA

لباق یراکیب .تسا شاداپ راک و دیفم دناوت یم قح هب هجوت اب  1GODکی یاراد درف ره
.تسا هدیاف یب یگدنز .تسا هعماج هب راب کی .تسین لوبق

یاه تمس یارب یاهزاین زا سپ روآ نان .تسا هدش میسقت بلطواد و روآ نان هب شاداپ راک
حور یارب بوخ هنابلطواد .دسر یم رظن هب یلوپ یاه شاداپ تفایرد یگدنز زا یکیزیف
!نابلطواد دراد تسود ار . 1GODتسا
!یاشامت لاح رد 1GOD
هنالاس . ، WMW ،تسا هدش میظنت یناتسا تلود طسوت ) (WMWطیارش و دزمتسد ،یداصتقا تیریدم یارب
طیارش ناونع هب نییاپ ای و ،دورب الاب ای و ،دنامب یقاب نامه تسا نکمم . WMWتسا هدش میظنت
.دراد زاین یداصتقا

تیریدم همه نیرتهب یارب .دنتسه درادناتسا اهنآ طیارش و دزمتسد میظنت یارب
دنتسه تلود تیکلام و یصوصخ .تسا روآ نان یداصتقا
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. 7دنک یم نییعت طیارش و دزمتسد تلود .وغل اه هیداحتا  CRON .یاج هب و وغل
.دراد دوجو تخادرپ تارمن
.ربارب دنچ  (WMW) & Aساسا رب یگتفه دزمتسد لقادح کی رد Pay
 X7 WMWهب )نیرتمک(  X1 WMWدوش یم عورش اب تخادرپ سایقم

) :نیرتشیب(

ریدم ریدم ربهر

درگاش ،رهام ریغ
، Tradyرهام
-Tradyداتسا
تسرپرس

× WMW × 5
6 WMW
WMW × 7

)نیرتشیب(

WMW * 1 * 2
WMW WMW
×3×4
WMW

 7زور رد یتیلاعف چیه ،هتفه رد ،تعاس ، 42زور هنابش تعاس * ، 7زور WMW 6

لبق تعاس  1ات عولط زا دعب تعاس ) : 1ثلثم-نامز( هتعاس راک لوط هنازور ) .بوخ زور(
) .یماظن تموکح بش( راک سناژروا تامدخ اهنت نامز نیا زا جراخ .باتفآ بورغ زا
.هاگ هب هاگ راک چیه .تقو هراپ راک )زور رد تعاس  (3تعاس  18زا شیب چیه یگتفه

تسا هدش هدافتسا نامز تیریدم دیدج رصع ،هب * CG Klock

:تخادرپ تارمن  7همه یارب طیارش
،یردپ هتفه  7یصخرم تفایرد ناگدننک دیدزاب 'وا رظتنم
~ دوش یم لامعا نیناوق  SMECسپس WMW 1
~ ، WMW 1نامیاز یصخرم هتفه  1تفایرد ناگدننک دیدزاب :اقآ

~ ، WMW 1تارمن تخادرپ همه یارب تخادرپ رامیب

~ ، WMW 1دراد دوجو تیاکش یصخرم زور 3

)زور  (14دراد دوجو هتفه 2
، WMW 1هجرد تخادرپ یصخرم-هنالاس
هن و ،دراد دوجو کرت-هنالاس یراذگراب نودب ~
~ سیورس ینالوط یصخرم

هدش هئارا تشادهب و یندیشون ،اذغ ،راک هدند
.تسا

شفک و ظفاحم هدند اب نما و ملاس یارب تسا یراک طیحم :یراک طیارش
رد رتشیب راک ماجنا هب مدرم نداد قوس .تسا زاین دروم ناونع هب هدیشوپ
 3ره دنکش یم .دبای یم شهاک تیفیک و ملاسان ،تسا نما ان رتمک نامز
 .دنک یمن زواجت تعاس  10دیاب زور رد راک تعاس عمج .دراد دوجو تعاس

،یراک هبرجت طسوت هدش جیورت ،دراد دوجو زاب کی هک یماگنه !یلغش ریسم
) .وا وا ( یتامدقم زا سپ رتشیب هعلاطم .دشرا

نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

43

راکشآ هدنشخب-نوناق 1FAITH

 wmw7 :الاب دمآرد یارب یتایلام ~  wmw7: 0٪ات دمآرد یارب تایلام
!: 100٪یبنج یایازم یارب یتایلام ~ 100٪
.دینک ادیپ تقو همین ای و لماک راک دیناوت یم هک ینارگراک

رب  ،هیحان  ،طسوت )ناراکوکین( راکب یدیفم ایآ
!راکیب فذح ار ناراکوکین نتشاد X1 WMW .

YYY

YY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD
اه نشج  ،هیحان  ،زور نارگراک 5.1.7.

زامن Workers-

رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
نکمم نم هک یروط هب کمک یارب دسرپ یم )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
شاداپ و دوش یم ینادردق نم یاه شالت نکمم دیفم رگراک کی تسا
لالج یارب نم نامز همه رد نم نیرتهب ماجنا یارب شالت نم اتبسن
رشب عون بوخ و  1GODدرک دهاوخ راختفا نم هب هعماج

هدافتسا نارگراک زور رد زامن نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ceiverespect

خساپ P rivilege 1 4:

مارتحا تفایرد .مارتحا دا هب دنهاوخ یم ضوع رد اهنآ» مارتحا نداد نابهگن-نابهگن
 privlegeمارتحا تفایرد .تسا ماک  munityو راک لحم ،ینومراه هداوناخ کی زا یشخب
(  1Churchیاضعا و ناگرزب هب ،نابهگن-نابهگن رگید هب مارتحا نداد ناشن . CGتسا
UCG1) .
.هتسیاش دارفا رگید هب مارتحا نداد ناشن نینچمه اهنآ

درواتسد ای  /و تلیضف یارب نیسحت ناشن مارتحا تفایرد
هک یماگنه .تسا هاگآ بوخ تایصوصخ زا هب ندش لیدبت یارب شالت و تقو رد تسا نکمم .
.مارتحا اب تیفیک یناسک راختفا ،موزل تروص رد و هاگآ

دشر لاح رد یاهدرد ردام و ردپ ضوع رد .درک دیهاوخ تفایرد ار دوخ نادنزرف زا مارتحا ردام و ردپ
قیرط زا ناوج مارتحا هدنهد ناشن زا نادنملاس تفایرد مارتحا .دنراذگب مارتحا دوخ نادنزرف
یاضعا  CRONهب مارتحا نداد ناشن نارگراک  elect-.دا ناربهر هب مارتحا نداد ناشن مدرم .موادت شناد
.هتیمک
یمن هک یدارفا !تسا هدروآ تسد مارتحا .تسا  Freebieنیا تسا مارتحا
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.تسا دوبهب هب زاین اهنآ .دننک یمن تفایرد مارتحا زونه .تسا مارتحا هدروآ تسد هب

امش .نارگید ،یبایزرا دوخ !هن هک ارچ ،مارتحا هدشن تفایرد !بوخ ،هلب" :مارتحا تفایرد امش ایآ
.دنراد زاین شنزرس تسا نکمم نارگید .رییغت هب زاین تسا نکمم

!دنمشزرا فده کی ! هجوت
ceivejustice

خساپ P rivilege 1 5:

نیرتگرزب !تسا هدش هداد رشب قوقح  1GODتسا تلادع تفایرد
تورث و نارگمتس-یسایس نارگمتس-یثرا تلادع یارب اهدیدهت
نیا راکنا .دنتسه apart- HEID

مناخ ماک  munityمرج و  1GODتسا زیمآ نیهوت هدش هداد زایتما 1GOD
/ R6-7
، ..داسف ،ییارگ هبخن ،تلادع رد تسا تلادع یارب یدیدهت
،ربکتم زا هجیتن رد دنتسه یتلادع یب ) .ناطیش زا یا هریجنز(
یریگ هرانک .یسایس نارگمتس و یماظن  Heredi-داتعم تردق و هاوخدوخ
،سفق رد ای و دبتسم-یثرا
 / R7 .مناخ ،سفق رد دنتسه رگمتس-یسایس  / R7 .مناخ

دنتسه یوجدوس ،یشحو ،یلگنا ،دساف .دسر یم نایاپ دیاتراپآ تورث
 / R6 .مناخ ،سفق رد ،هدشن لیمکت ییاراد

 WMW.و  CRONطسوت نیزگیاج
.دننک تیامح کیتارکومد و هنالداع هعماج کی نابهگن-نابهگن

هتشون و هنالداع ،تسار  moralyهک هچنآ هب راتفر ای  /ساسا رب هک تسا
 .راکشآ هدنشخب-نوناق ،رد هدش

هدش دییات .دوش یم ارجا دراد دوجو نیناوق .تسا تلادع تفایرد یارب
لاشرام ،رختسا لیکو رتنالک( هیئاضق هوق اب هزرابم ریغ طسوت
'هانگ' ،مالعا ».تقیقح« ،ندرک ادیپ یارب یراکمه هک ) .رختسا لیکو
و یشخبناوت ،یرابجا مکح هتشابنا ،تسد .تسین هانگ' ای
یندم یهاوخداد چیه .دراد دوجو هفصنم تئیه چیه !دیشاب هتشاد هجوت .تسا یرورض ناونع هب تراسخ ناربج
.دراد دوجو

سلف-صولخ > تواضق زور
زامن ساسحا مظنم روطب ) 7هتفر(
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 - RI GHTرشب م نم طقف

نایاپ

P rivilege 1 6: withdignity

 1GODکی مدرم .تسا دریم یم ای و دنک یم یگدنز هک یریگ میمصت قح  1GODرواب نابهگن-نابهگن
نداد نایاپ مزلتسم هک .هزاجا عیاقو هک هزادنا نامه هب تزع اب ار دوخ یگدنز هب نداد نایاپ قح هداد
.اه تسد  1GODرد رد میمصت نیا گرم و یگدنز نداد رارق اب  unlivableیگدنز کی هب

) . 1GODیرابجا( زور  3زا سپ )یکشزپ رداک طسوت( لیدبت زا نآ تیامح یگدنز رد درف کی
کی کرت .دریم یم ای و دنک یم یگدنز درف هک یتروص رد دریگ یم میمصت سپس
 / R7 .مناخ ،تیانج و مرج ،تسا هجنکش تایح زا ینابیتشپ رد رگید درف

هدنز زونه ) .یحارج لمع( تسا یخالس ار دوخ ندب . 1 STدیدهت یرامیب یگدنز اهنآ تفگ تسا درف کی
 (Ceuticalsار  Poisenedهب رضاح لاح رد درف هدنز زونه .شبات اب )باذع رد غیج( تسا هتخوس درف
نامرد هب امش ای .دوش یم نامرد یارب تسا نکمم امش هدنز زونه ) .ییوراد تالوصحم و داوم ظفاحم
هنامحر یب یناسنا ریغ نیا .کاندرد و یجیردت گرم گرم هب پچ زا امش هجنکش زا سپ ،تسین
.تزع اب تسین نایاپ کی .تسا

و ، rcise exe-ییاذغ میژر لماش هناریگشیپ یتشادهب یاه تیامح نابهگن-نابهگن
یم هرادا هب هجنکش ینامردوترپ .تسا لح هار نیرخآ یکشزپ شور کی یحارج .یزاس نمیا
 rmaceuticalsاهنآ .دنتسه ندرک  RIPPملاسان اهنآ ،دوش بانتجا هب ،یزاسوراد . CALSدوش
.دوش بانتجا گرزب تمالس هب التبا رطخ دنتسه یبناج ضراوع

نکمم .نآ ندروخ  foresee-رداق هدنیآ رد ای و رضاح لاح رد و چیودناس کی هب رداق صخش
یریگ میمصت دنیارف  envoke 1GODهب دیهاوخب تسا
کی ندرک در .تسا یندیشون و ییاذغ داوم ،نامرد راکنا ار قح صخش ره ) .گرم ای یگدنز(
 / R7 .مناخ ،تیانج و مرج ،تسا هجنکش قح نیا درف

زا ،نایاپ و زاغآ یاراد یکیزیف ناهج رد ار زیچ همه هک تسا هدش یحارط  1GODرد
هن .دنرب یم جنر هب نداد نایاپ دنمزاین ناسنا تقفش .تسا ندب ناسنا هلمج
یحارط  1GODاب لخادت تسا ینالوط یگدنز یعونصم .ینالوط یعونصم یگدنز
.نیا
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ندنازوس .دیاب هک تسا ندنازوس ندش روگ هب هدنز زا یریگولج یارب
!دیشاب هتشاد هجوت .حور دازآ زین
.تسا نیمز زا بالضاف و یتشادهب رطخ کی ناتسربق

حور و فیعض نهذ کی زا یا هناشن )یشکدوخ ،محرت رس زا نتشک( لتق هدمآ دراو دوخ
رگم تلاخد دیابن رگید یاه ناسنا .تسا حور یارب هبرجت یگدنز کی نیا .تسا فیعض
هب درف کی هب کمک .دنک هرادا ار زور مکح رد نیا ادخ . 1دراد دوجو نارگید هب ار رطخ هکنیا
دوجو گرم یوزرآ هک دریذپ یم هطوبرم هاگداد هب تسا لوبق لباق ینامز ات دراو دوخ لتق
!نآ هب نداد نایاپ .تسا هجنکش دیدش جنر و درد .دراد
دقاف اهنآ لاح نیا اب .دوخ جنر و درد زا تاناویح جنر هداد رارق ناسنا !دیشاب هتشاد هجوت
.تسا دوخ عون یارب یزوسلد

.تسا یناسنا قح کی تزع اب یگدنز هب نداد نایاپ

YYY

YY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

زامن Soul-
ظفاحم هعماج وضع افطل نیرت ابیز ناهج قلاخ  1GOD ،زیزع
رایسب درف کی تسا بوخ دوش یم شالت هک ام نتورف نابهگن
حور نیا دازآ دیدمآ شوخ لمع دوخ تیرومام شتآ هک ینتشاد تسود
 1GODلالج یارب هتفر تسد زا درف هب رصحنم حور کی زور تواضق یارب
رشب عون بوخ و

زا لاتروپ نایاپ  Ceromonyکی رد .نامز ره ای صخش گرم کی زا سپ تسا هدش هدافتسا اعد نیا
.دوش یم هدافتسا یزوس دسج هروک کی

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
 NT vefreelyelectedgover NMEراتکه P rivilege 1 7:
نیا ققحت باختنا هنادازآ هتیمک .دنراد قلعت هب دنراد تسود اهنآ .تسا یعامتجا یدوجوم ناسنا
.تسا هنالداع هتیمک طسوت یربهر .تسا دادبتسا  1طسوت یربهر .زاین

هدش نیزگیاج باختنا هنادازآ تموکح یا هنیزگ دنچ اب دادبتسا یسایس و یثرا
هدنشخب-نوناق " زا هدافتسا بختنم تاماقم .ربارب روضح اب وا و وا هدنهد ناشن تموکح .تسا
.یامنهار ناونع هب ،راکشآ
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نکمم نداد یار  elect-.یاهنوی رد نداد یار اب باختنا هنادازآ تلود زا تیامح لاح رد مدرم
ای یثرا( دادبتسا کی داجیا و تلود یاه لاکیدار زا شیب فرصم هجیتن رد تسا
ناهج  "،تموکح زا عون  2اهنت تیامح  / R7 . ،مناخ ،فذح سفق رد ملاظ نامکاح ) .یسایس
ار نآ ناتسا کی داجیا زا سپ ) .یلحم( ،ریاش' و )یناتسا( :ناتسا نابهگن نابهگن
هب ار وا  1و وا  1باختنا هقطنم ره .تسا هدش میسقت یسایس لاک هقطنم  35هب
ارآ نیرتشیب اب )وا وا(  candi-خیرات ) .ورتاوک لاس(  4yearsتدم یارب نامرد ناملراپ
نابهگن-نابهگن .تسا هدش هتخانش نامکاح ناونع هب باختنا . 70دوش یم باختنا
.تسا بازحا لقتسم تروپ ماش

) .سلجم( هرادا هتیمک یزکرم طسوت The 7Provinces
لیکشت یتلود نامرد نامکاح . 36تسا هدش هتخاس نامکاح  70زا ات تسا سلجم نیا
.زرکچ مان هب یتلود ریغ نامکاح و ناراذگنوناق هدش هتخانش ناونع هب تلود نامکاح .دهد یم
.یمالسا یاروش سلجم ،یلدنص هک  Ruler-یرواد هضرع زرکچ

 1 STنامکاح .یرواد  1 Ruler-و ناراذگنوناق  7زا هتیمک کی یفخم یار اب باختنا نامکاح
رگید و ، Chief'Legislatorدوش یم رتالاب یار اب  1اهنآ ندومن  1 SHE.و وا  1بختنم
نامه ) .تسا یرواد-مکاح و تسا سیئر وا لاثم ناونع هب( ،یرواد  Ruler-رگوجتسج
.دوش سیئر دشرا یارآ زا رادقم
دشرا یارآ زا رادقم نامه  SHE.ناراذگ نوناق  3و وا  3باختنا نامکاح زا دعب
،شناد ،یلخاد ،یجراخ ،تسیز طیحم( هدنامرف  disburses 5سیئر .تسا ناراذگنوناق
.دوش یم هرادا نونکا ناتسا .سرباسح راداهب قاروا  1و )ریاش
ییوگخساپ .سرباسح یسرباسح زین سلجم یرواد-مکاح !دیشاب هتشاد هجوت
.تسا رادروخرب تیولوا زا ناملراپ

تسا ریاش اروش .ریاش "هب" نارواشم'  3دهد یم هئارا ناتسا .ریاش کی داجیا ناتسا
زور رد لاس  4ره دنتسه  1 SHE) ، Kalifsو وا  (1هدش هتخاس  2 'Kalifsو ،نارواشم  3،زا هک
.تسپ متسیس هتشذگ  1طسوت * دنوش یم باختنا هلاس ورتاوک ،هام  Passover-زا 1

میوقت ، CGنامز تیریدم دیدج رصع *
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نداد یار یارب هنوگچ
:یارب نداد یار هب دزمان
ردام و ردپ ای و تسا  70.نآ زا سپ رتگرزب ای  28نآ زا سپ ناوج چیه وا
.تسا هدوب

زا .دش هتسشنزاب ای بلطواد ای و دنمراک کی
شزومآ چیه .بسانم یکیزیف و یناور ظاحل
.هاگشناد

سنج ،سنج نامه( یسنج یناوتان چیه .تسا هدشن لیمکت سفق رد یشخبناوت چیه
کی .دوخ یامنهار ناونع هب ،راکشآ هدنشخب-نوناق« زا هدافتسا ) .کدوک تمحازم ،هابتشا

نابهگن نابهگن

! دیشاب هتشاد هجوت

و تیامح ،ماش تروپ ،دزمان تسا نکمم ناگرزب نالک و نایماح نابهگن-نابهگن
 (Zenturion، Praytorian،ناربراک نابهگن-نابهگن .تسا تاباختنا رد  Shunدزمان
زا جراخ دزمان کی دییات ای و یمسا و هلباقم ،ینابیتشپ دناوت یمن )Proclaimer
 1Church.تلود

.تسا هفیظو یندم یریگ یار
.تسا یناسنا قح کی بختنم تموکح
.تسا یریگدای 'تسکش' دروم هب نامز نآ زا .هدروآ تسد هب" تازایتما ،تفایرد زا سپ
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نایاپ

نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1FAITH 1Church
www.universecustodianguardians.org

14.12.1.1

49

