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تايساسأ
سرهف
:يساسألا
تاعوضوم ،حلاص ايموي ،يضارتفالا ميوقتلا ، CGيمويلا نيتورلا ،ةيمويلا تاولصلا
.ةيامح ،تيوصتلا ،ثلثملا ينمز ،ةلءاسملا ،ريرمتلا  7ةماع ةرظن  Fun-،مويلا

 CGميهافم
ميهافملاو ) نورك ( حبرلا ميهافم الو .لدعلا موهفمو فنعلا ميهافم الو
ىلع ءاقبلا ةلسلس ،ميهافملا ) رضخأ ( ةئيب .رشلا نم ةلسلس ،ةيداصتقالا
)  ( NA.tm.تقولا ةرادإ .ةايحلا ديق

!يرشبلا سنجلا ريخو هللا  1دجمل
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!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ءاعد يمويلا
انونح ،ةفيظن نوكت يندعاس لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
:ليلدك تاطوطخم  7مادختسا عضاوتمو
.رشلا ةبقاعمو كب ةصاخلا تاعادبالا ةيامح فوسو

ال ،عايجلا ملاظ موجهل ةيذغت نيجاتحملاو ءافعضلا ،نيمورحملا ،ل فوقولا
:ىضرملا اودان ةحارلاو ىوأملا مهل ىوأم
مويلا اذهل اركش ءايصوألا مداخ نوكلا 1GOD، 1FAITH، 1Church،
)مسا عراش  (1يصولا-مداخ نينمؤملا اعضاوت رثكألا كب صاخلا

ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل
يأ يف ةعومجم يف وأ اهدحو ،يمويلا نيتورلا نم يمويلا ءزج ةالصلا هذه مدختستو
.ءاقللا يف ىلتي .ةقلغم سمشلا نويع عافترا ةهجاوم يف ،ديرت ناكم

ءاعد اليزج اركش
بارشلا عم يل ديروتل اركش لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
كتلاسر ثدحأ ءاذغلا ةايحلاو يمويلا
ىأنمب نوكت نأ يل له موي لك قحتست ةيذغتلا نوكت نأ ىلإ ىعست I
نينمؤملا اعضاوت رثكألا دهجلا اذه لوهذلا عوجلاو شطعلا ةملؤم
)مسا عراش  (1يصولا-مداخ
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل
!ةعضر لك لبق ةالصلا هذه مادختسا

:ءاشعلا عوضوم نوكيل اموي عوبسأ لك جاتحي
؛ييدثلا ناويحلا  3:موي ؛نجاود  DAY2:؛تاورضخ  1:مويلا
؛ةيرحب تالوكأم  5:موي .فحاوزلا :عوبسالا فصتنم
.تارشحلا :عتمم موي ؛روذب  ،زوج :عوبسالا ةياهن ةلطع
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يموي نيتور
ةهجاومل دادعتسا ىلع نوكتو" )ناسنإلا مسج ةيامح(  2مازتلالا" ةيبلتل يرورض يمويلا نيتورلا ' أ
لقتنا ،ةفيفط دورب ىفصملا ءاملا نم اسأك اهلو ،لصي ام ىلع لوصحلا .ةلبقملا تايدحتلا
) '،نيرامت( حلاص يليد' له ،ضاحرملا
نم ققحت .يسبالم يدترأ ،راطفإلا ةبجو لوانت ،نيديلاو هجولا لسغو "،ةالصلا ةيمويلا" ةدابع
' .كيف هللا كراب  1 GODدق ،ديج مويلا يف كيدل له" .تايدحتلا ةهجاومل دادعتسا كيدل نآلا ".ططخم"

سانلا لك نكلو انأ يمويلا نيتورلا "نم طقف سيل ةيذغتلاو ةفاظنلا لمشي" ' أ
لسغ .ةعضر لك لبقو ضاحرملا ةرايز لك دعب نيديلا لسغ .كل اعبت ىرخألا تاقولخملاو
ماعطإ .ريرسلا ىلإ باهذلا لبق هلك مسجلا لسغو نانسألا ةاشرف .ةعضر لك لبق هجولا
:مويلا يف تارم 5
كيدل له .ءاشع ،مويلا ةفيفخ ةبجو رخأتم تقو يف ،ءادغلا ،مويلا ركبم تقو يف ةفيفخ ةبجو ،راطفإلا"
!ةعضر لك عم فافختساب ةدربملا ىفصملا ءاملا نم بوك

ةالصلا اركش :نودجست متنأ ماعطإ لك لبق !ةظوحلم
 .تاورضخ  1:موي لاثملا ليبس ىلع :ءاذغلا عوضومل عوبسألا مايأ نم موي لك جاتحي

 .ةيرحب تالوكأم  5 :موي  .فحاوز  :عوبسأ  -فصتنم  .ييدثلا ناويحلا  3 :موي  .نجاود DAY2 :

 .تارشحلا  :عتمم موي  .زوجلا روذب  :ةياهنلا  -عوبسأ

،ةيعانطصالا ةيلحتلا ،لوحكلا :ةيحصلا ريغ ةيذغتلا بنجت ةيذغت دنع
ةعنصملا  (GM) ،ءاذغلا ةيثارولا ليدعت وأ )ركسلا ،زوكولجلا( زوتكرفلا
ةيزاغلا تابورشملا .ةولحلا ةعيرسلا تابجولاو ،ةحلاملا ،ينهد ، ...ءاذغلا
!ةيلحتلا ،مويدوصلا ،الوك ،نييفاكلا ،لوحكلا ىلع يوتحت

لامعأ ' لعف ىلع يوطني ةديج يرجي .رشلا ةبقاعمو ةديج اهنوك لمشي يمويلا نيتورلا ' أ
تاقولخملاو ،عمتجملاو ،كلوح نم سانلا ىلإو I،ل عون نوكي .فطللا نم ةيئاوشع
 ... 1 GODنطومو ،ىرخألا
وتسفيناملا بها  " Law-مدختست رشلا ةرم لك ةبقاعم .فطللا نم ةيئاوشع لاعفأ بحي
.ليلدك "

!رشلا صفق !ديج نك !هتياهن نم برتقيو "رشلا" نم تاونس 1000
'،سيردتلا ملعت ' '،ةفرعملا قيبطتو باستكاو ،سامتلا" ىلإ E ndeavor

ةيرورض يه  expe-ةايحلا  riencesىلع رمي ميلعت ،ملعت .براجت ةايحلا' ىلع رمت
ةئيبلا عم "ةمءاوم" يف دعاست ةطشنألا هذه .رورسلا ةايحلا  1 GODديفمل
 1درلا ىلع دعاسي ةفرعملا قيبطتو باستكا نع ثحبلا .عاونألا ءاقبو ةيلحملا
.موي ةمايقلا يف ةروصلا ةلئسأ " GOD
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'.ماني ' يه ةيسيئرلا ةيقب .ةديجلا ةحصلاو ءاقبلا لجأ نم ةحارلا ىلإ ةجاح كانه

ةالصلا " ةدابع .ريهطتلاو فالعألا ذنم ةعاس  1لقتنت نأ بجي .يمويلا نيتورلا يهتني مونلا
ردق ةملظم مونلا ةفرغ نوكت نأ بجي طيشنت حيرملا مونلا ىلع لوصحلل .مونلا
اذه لعجي لوجتلا رظح ليللا .هنم دب ال رمأ يجراخلاو يلخادلا جيجضلا بايغ .ناكمإلا
" يريش ' .انكمم
.لاوجتلا رظح ةليل" ذيفنت
] Hستنيإ[

ةعاسلا رادم ىلع ةعاس ، 24تاعاس  (22- 6تاعاس  14-21لاوجتلا رظح ةليل ةعاس A 7
نم دحلاو ،ةقاطلا كلاهتسلاا اهئوشن ضافخناو ،ةديج ةحص لجأ نم .يمازلإ )Pagan-
،ةموكحلل ةفلكتلا نم دحلاو ،ةميرجلا يف ضافخنا .ةيربلا ةايحلا ةيامحو ثولتلا
.برضلا عيجشتو
يمحتل ) .ةيعانطصا فايلأ يأ( "ةيقاولا سبالملا" ةبسانم ءادترا امئاد جراخ باهذلا دنع
يرعلا .ثولتلاو ضرملاو خانملا نم ناسنإلا مسج يف )نيمدقلاو دلجلاو رعشلاو نويعلا(
!هفات وه يجراخلا
ىلإ لوصولل ةعرسلا ىدم ىلع لقعتلا يمويلا مادختسالا بسانت مايقلا دنع
ظافحلاو ،كمسج اهنا .ةديفم ريغ وه كلذ دعب سيلو مويلا  1ةسرامم .رركي ىصقأ
!بسانملا نم هنأ ىلع

ةرطيس عدت ال ةساردلا وأ لمعلا يف رتويبمكلا ططخم مادختسا دنع
ميمصت متي مل .سانلا لجع ىلع تقو اهمادختسال سيلو !تنأ 'تقولا'
.عرستلا نع ناسنإلا مسج

فاقيإو راكفألا نم ريثكلا موي لك نأ دقتعيو .تدقف وأ راكفألا ىسنن نأ عدت ال
متي .هتباتك وأ لجس ،ظافتحالا متي ال امدنع مهنأ يرجي ببسلا .تدقف وأ يسن ةعرسب
!لضفأ نادقف
لمح .ةديدجلا راكفألا ةياعرو ىلع ظافحلاب رمألا قلعتي امدنع اهيلع دامتعالا نكمي ال ةركاذلا
فلم !كلذ ىلع ظافحلاو ،ةركف روطت امدنعو مكعم لجسم وأ )ططخم( لومحم رتويبمك زاهج
!كراكفأ يعوبسألا

يأ اهل نوكي نل ضعب ) .ةديج عيباسأ  4لك( كراكفأ ةعجارم كنكمي امك .كراكفأ ةعجارم
ةديفملا راكفألا ضعب نأ ودبيو .اهنم صلختلا .ل ىلع ةقلعم قحتسي ال مه .ةميق
فلم ذاختاو ،نآلا ".قحال تقو يف" وأ "،طشن" :اهظفح ،هذه ءاقبإ .ةقحال ةلحرم يف وأ نآلا
".طشنلا"
،ثوحبلا .ةلصلا تاذ راكفألا نأ ةركف طبر .رمألا يف ركف .ومنت ةركفلا هذه لعج نآلا !ةركف رايتخا
،اياوزلا عيمج يف قيقحتلا .ةركفلا هذه عم قفاوتم وأ لثامم ءيش يأ ىلع روثعلل ةلواحم يف
،لعف دودر ىلع لوصحلا .كلذب مايقلا .اهقيبطت متيل ةزهاج كتركف دقتعت تنك امدنع .تايناكمإو
.نحل ةركف ةمارغ عفدو
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يضارتفالا ميوقتلا نايدراجلا مداخ
رهشلا مجن 1.
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رهشلا قبئزلا 3.

رهش ةدمل سونيف 4.
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رهش ةدمل ضرألا 5.

رهشلا يف رمقلا 6.
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رهش ةدمل خيرملا 7.

رهش ةدمل يرتشملا بكوك 8.
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رهش ةدمل لحز 9.

رهشلا يف سوناروأ 10.
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رهشلا وتولب 12.

رهش ةدمل نوتبن 11.
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رهشلا يف حصفلا ديع 14.

حصفلا

ديع 1

اماع ورتاوك
حصفلا ديع  -ورتاوك 2

1

رهش ةدمل ةيسمشلا ةقاطلا 13.
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)نيرامت ( ةفيحص حلاص
متي .يمويلا نيتورلا نم ءزج يه ،بجي ةديج ةحص ىلع ةيمويلا نيرامتلا
ةرودلاو ،هافرلا يحاونلا عيمج نم :ةدايز ةيمويلا نيرامتلا .حابص لك اهلامكتسا
مارتحاو ،تالضعلا ميغنتلا  mating-،ةبغرلا ،ماعطلا مضه ،غامدلا طاشنو ،ةيومدلا
،لبمدلا ،بابلا راطإ ،ةنوحاطلا ،ردصلا :يه  7نيرامتلا .يعانملا زاهجلا زيفحتو ،تاذلا
.ل  SHEرركتت ،ةداعسلل يه  7نيرامتلا عيمج  .راود ،كوه ،عكار

ىدم ىلع ميلسلا سحلا مادختسا  21.هردق ىصقأ دح ىلإ ةدايزو ،راركت  1نم ضرع
 21ةسرامم .ديفم وه ةيمويلا راركت عم رارمتسا .رركي ىصقأ ىلإ لوصولل ةعرسلا
فقت نيرامتلا نم ءاهتنالا دعب .ةديفملا سيل لبقملا ةسرامم مدعو ،موي  1رركي
عم لصاوت .تارم  3كلذب مايق دح ىصقأ ىلإ ريفزلا مث قمعب سفنتلاو ابصتنم
،مسجلل مات لهاجت ىلع ةمالع وه ةسرامم مدع ! ةظوحلم .كب صاخلا يمويلا نيتورلا
، ...لسكلاو ،تاذلا مارتحا ضافخناو

ضرتعا )يت لكش( ضرألا ىلع ةمزاع يقفألا ةحلسألاو ،ةخماش فقت  1:نيرمتلا ردص
ناكمإلا ردقب ءارولا ىلإ ةحلسألا لقن .ردصلا سمل

.يلصألا ةمزاع فقوم ىلإ ةحلسألا لقن مث ) .ةئجافملا ال(
! )ىصقأ دحك  (21ررك

ر( قباطلا ىلإ  hori- zontalةيبناج ةدودمم ةحلسألاو ،ةخماش فقت  2:نيرمت ةيئاوه ةنوحاط
براقع هاجتا يف لوحت ءدب .ةرشابم مامألا ىلإ ةدحاو ةطقن ىلع كرصب زكرت ) .لكشلا
لوحت مسجلا تاوقلا ىتح ةيؤر ةطقن ىلع زيكرتلا ) .نيميلا ىلإ راسيلا نم( ةعاسلا
ةهجو ىلإ لوحت يقبت .نكمم تقو برقأ يف زيكرت ةداعإ لوحت ظافحلا .كلذ نادقف ىلإ
!ةظوحلم .كسفن ارقتسم تاوطخ عضب يشمي قمعب سفنتلا  1.امهيأ تافطعنملا  21وأ ةخودلا
.ىصقأ دحك لوحتي  21ىلإ ةدايز هرودب  1عم أدبت ضرملا نم ءافشلل وأ نيئدتبملا

.راودلاب رعشأ تأدب امدنع امئاد فقو ،ريذحت
رظنلا فرصبو كرولا ضرع مدق عم حوتفم بابلا راطإ يف بصتنم فوقولا  3:نيرمتلا بابلا لكيه
ةفاحصلا نيقفرملا ) .تنديارت لكش ،ةيوئم ةجرد  (90ىنميلا ةيوازلا يف ادوعص ىنحنم نيقفرملا
جارفإلا دعب .دشلا يخرا  10) ،ددعلا( دقعو ،فتكلا نيب رتوتلا رعشت ىتح بابلا راطإ نم نيبناجلا دض
 3) ،ددعلا( دقعو ،ىصقألا دحلا ىلإ نيتئرلا يواستلاب ألمي فنألا قيرط نع قشنتسي رتوتلا نع
.ىصقألا دحلا ىلإ مفلا لالخ نم ءطبب ريفزلا مث

ابصتنم فق .لبمدلا  2مدختست ال  2kg) .نم( يه  HE (4KG) ،لبمدلا  1مدختسي  4:نيرمتلا لبمدلا
.مامألا هجاوت صاخلا ليخنلا نيبناجلا ىلإ نيقفرملا رظنلا فرصبو كرولا ضرع نيمدقلا عم
ىرسيلا ديلا عم لبمدلا طقتلت
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)ةجرد  (90ىنميلا ةيوازلا يف وه دعاسلا ىتح كدي عوك ءانحنالا

دقع وحن لصت لبمدلا عفرو ،نيسأرلا تاذ هلضعلا ءطبب طغضلا
 ( 1-7) .ررك ،ةيادبلا عضو ىلإ لبمدلا لقأ ءطبب مث  3) ،ددعلا( فتكلا
 ( 1-7) .ررك ،ىنميلا عارذلا رييغت
.فادرألا دض مزحب تعضو نيديلاو  prayermatمسجلا بصتنم ىلع عوكرلا  5:نيرمتلا عكار
ردقب فلخلا ىلإ سأرلا ءطبب حيملت نآلا .ردصلا نقذلا سمالي ىتح مامألا ىلإ سأرلا ردحنا
ةكرش يديألا ىلع ظافحلا ناكمإلا ردق ءارولا ىلإ ليمت تقولا سفن يف ،بهذت فوس اهنأ ام
.فادرألا ىلع
! )ىصقأ دحك  (21ررك

ليخنلا ددم ،كرهظ ىلع ءاقلتسالا )دربلا نم ةيامح(  prayermatىلع  6:نيرمتلا ديص ةرانص
ةدتمملا ةحلسألا ليخنلا مامألا ىلإ ءطبب سيئر ردحنا نآلا .مسجلا دض لفسأ ىلإ ةحلسألا
سفن يف ردصلا نقذلا سمالي ىتح مامألا ىلإ سأرلا ءطبب عافترالا نآلا .مسجلا دض لفسأ
سيئر( ءطبب ةدوعلا مث  3) ،ددعلا( قلعم )ةجرد  (90يسأرلاو ،يلاوتلا ىلع نيتبكرلاو كيقاس عفر تقولا
! )ىصقأ دحك  (21ررك .ةيادبلا ىلإ )نيقاسلاو

ةحلسألا ليخنلا ددم ،كرهظ ىلع ءاقلتسالا )دربلا نم ةيامح(  prayermatىلع  E xercise 7:بطق
هيتبكر ىلع ليخنلا ةكرش ظفح .فادرألا يج  touch-باقعأ كيتبكر ينث نآلا .لفسأ ىلإ
سمل راسيلا ىلإ نيتبكرلا بطق مث .ةريصح سمت اهنأ ىتح نيميلا ىلإ بطق ةريصح
.يمويلا ةبون نم ءاهتنالا دعب ! 21له .راسيلا بطق لك دع بطق راسيلاو نيميلا ررك .ةريصح
.اهتيفصت تمت يتلا هايملا ةفيفط دورب نم ) (0.2lبوك كيدل له

اليل نيرامت
ىلإ باهذلل( لصي ام ىلع لصحت نأ بجي .امهنيب لصاف عم ماني  2كانه نوكي نأ يعيبطلا نمو
نيرامتلا نم  1مايقلاو ءاملا ضعب برشو ،ريرسلا ةفاح ىلع ماصتعا ةدوعلا ىلع  ...) ،ضاحرملا
يف ) .ةدعابتم فتكلا ةفاح نيتبكرلاو ريرسلا ىلع سولجلا ءانثأ نيرامتلا عيمج متت( ةيلاتلا
.ةفلتخم ةسرامم مايقلا ظقيتسأ تنك ةرم لك

ىلإ نيتبكرلاو لخادلا ةفاحصلا دي .كيتبكر جراخ دض كيدي * ليخنلا عض  1ST:نيرمت
ذخأتو ،ءاخرتسالا ) .فتكلاو نيقاسلاو نيعارذلا يف رتوتلا رعشأ تنك( ناوث  7دقعو ،جراخلا
.ديلا ةضبقب نيابتلا مادختسا * .اديج مونلاو ،ءاقلتسالاو ،ةفشر ءاملاو رركي ال ،اسفن

،جراخلا طغضا تاضبقلا .نيتبكرلا لخاد ىلع اهعضو * تاضبقلا لعج  2ND:نيرمت
رعشت تنأ( ناوث  7دقعو ،لخادلا وحن نيتبكرلاو
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مونلاو ،ءاقلتسالاو ،ةفشر ءاملاو رركي ال ،اسفن ذخأتو ،ءاخرتسالا ) .ةدعملاو نيقاسلاو نيعارذلا يف رتوت
.ةحطسم ليخنلا نيابتلا مادختسا * .اديج

ينث ادوعص ىرسيلا ديلا لوحتت ردصلا ىوتسم ىلع ) (90٪دنيب ةحلسألا  3RD:نيرمت
.عباصألا ءانحنالا لفسأ ىنميلا ديلا ليوحتو ،عباصألا

رتوتلا رعشأ تنك( ناوث  7دقعو ،سكاعملا هاجتالا يف دي بحس نآلا .ةقيض قيشعتلا عباصأ
،ءاقلتسالاو ،ةفشر ءاملاو رركي ال ،اسفن ذخأتو ،ءاخرتسالا ) .ردصلاو نيعارذلاو عباصألا يف
.اديج مونلاو
ديلا لوحتت ،ىرسيلا اهتيحض ةيحان ليوحت ردصلا ىوتسم ىلع ) (90٪دنيب ةحلسألا  4TH:نيرمت
ةحوتفم دي ةفاحصلا تقولا سفن يف لفسأ ةفاحصلا دي يف ةضبق عض .ةضبق يف ىنميلا
يسكع . sequenناوث  7دقع ،ادوعص

) .ردصلاو قنعلاو نيعارذلاو نيديلا يف رتوتلا رعشأ تنك( ناوث  7دقعو ،م -
.رركي ال .ديج لكشب مونلا ،لفسأ ىلإ ءاملا بذك نم ةفشرو اسفن ذخأتو ،ءاخرتسالا
.نيتبكرلا ىلع نيديلا عضو :ةسرامم لك ىلإ نيرمتلا اذه ةفاضإ رهظلا رتوت نم نوناعي نيذلا صاخشألا
رعشأ تنك( نيتبكرلا عم لاصتالا دقفت نأ نود مامألا ىلإ روخصلا ةدوعلا مث ينحني فلخلا ىلإ سأرلا ةلامإ
) .ةدعملاو رهظلاو نيعارذلا يف رتوتلا

.اديج مونلاو ،ءاقلتسالاو ،ةفشر ءاملاو رركي ، 7اسفن ذخأتو ،ءاخرتسالا

تقو تابيردتلا نم  1مايقلل له .راهنلا لالخ اريثك نوسلجي نيذلا سانلا !ةظوحلم
تمت يتلا هايملا ةفيفط دورب نم ) (0.2lجاجز نم ءاهتنالا عم .ةعاس  2لك بوانتلاب-ليللا
.اهتيفصت

كسفن ىلع ائبع ، blubbery،ةيحص ريغو ،لوسك ،ةحلاص ريغ كلعجي :نيرامتلا ال
رثكأ نوكت ،بائتكالاو ،لافطألل ائيس الاثم ،عمتجملاو ةرسألا كئاقدصأ
.رغنوي توميو ،جرح جوازتلاو ،ىضرملا
ريثكلا اهيدل .هيف شيعن ىتم ،نحن ةحص نع اذام !ةيذغت يمويلا ةبون نم ءزج
.انيدل ةداع لكألا عم هلعفتل
:مويلا يف تارم  5ماعطإ

..و نبلاو لسعلاو لباوتلاو باشعألاو هايملا لمشت ،راطفا ةبجو'
، ..ياشلاو باشعألاو ةهكافلاو هايملا لمشت ،ةفيفخ ةبجو ،موي ركبم تقو يف

، ..ةوهقلاو ضيبلاو ةطلس ،هايملا لمشتو ،ءادغ
، ..واكاكلاو لباوتلاو بوبحلا ،تارسكملا ،هايملا لمشتو ،ةفيفخ ةبجو ،موي رخأتم تقو يف

.تاورضخلا  ..ةوهقلا وأ ياشلا ،ءاشعلا عوضوم ،هايملا لمشتو '.ءاشع ةبجو
ةرذلاو سدعلاو ريعشلاو رادواجلا( تايلوقب ) ،رطف( تايرطفلا :ايموي لكؤت نأ بجي يتلا ةمعطألا 7
رضخألاو ينبلا( لصبلا ،نخاسلا راحلا لفلفلاو )حمقلاو ةرذلاو زرألاو اونيكلاو نخدلاو نافوشلاو
،نويلهلا( تاوارضخلاو ،ولحلا لفلفلا ،سنودقبلا ) ،ثاركلاو موثلاو رمعملا موثلا ،عيبانيلاو ،رمحألاو
) ..معاربو ،ءالزابلاو رزجلاو طيبنرقلاو ،يلكوربلاو ،ايلوصافلاو
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ةعتم موي عيضاوم
اموي راعلا > Sمويل يراكذتلا بصنلا > Mعتمم موي > Fلافتحالا موي >C

موي
رياش موي 1.3.7

موي
موي  1.1.1ديدجلا ةنسلا

رهش
ةمجن

BlossomDay 2.1.7
 2.4.7ةميرجلا موي نم اياحضلا
مايألا برح  3.4.7نم اياحضلا برضلا موي  3.1.7قبئزلاو
ةرهزلا بكوك
 4.1.7لفطلا موي
 4.2.7ثولتلا موي
ضرأ
 5.1.7لامعلا موي
 5.3.7مألا ديع
رمقلا
ميلعتلا موي 6.1.7
 6.2.7طقسملا موي
خيرملا
ةيذغتلا موي  7.1.7 7.3.7موي دادجألا
يرتشملا بكوك
نوكلا موي 8.1.7
 8.2.7ةقرحملا موي
لحز
 9.1.7لئوملا موي
نورك موي 9.3.7
سوناروأ
 10.1.7ءابآلا موي
 10.2.7موي نهد
سمش

 11.3.7موي ةفيلألا تاناويحلا

 11.1.7موي ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا نوتبن

 12.2.7موي نامدإلا  12.1.7ةحصلل ديج موي

وتولب

 13.1.7موي ةريجش

يسمش

 13.3.7ديع ةرجش

 14.0.2موي ورتاوك

 14.1.7موي حصفلا ديع حصفلا ديع

ةكراشملا .ركذت مهحضف متي لافتحالل ةجاحب عمتجمل ةيبلت عيضاوملا موي ةعتم
نم اماه ايساسأ اءزج ،وه ةنسلا نم موي  ،راع  ،يراكذتلا بصنلا  ،تالافتحا يف
يفطاعلا رارقتسالل مهم رمأ نيرخآلا عم ةيعامتجالا ةئشنتلا .عمتجملا ةشيعملا
.يصخشلا
.حرملا مويو  7موي لعجو مايأ  6لمعن !  1 GODعباتن نحنو
كحضلاو )يلوحك ريغ( بارشلاو ماعطلا لوانتو ،صقرلاو ،ءانغلاو ،حرم ،ايعامتجا
.ىقتلملا ةرايز .ةداعسلاو يلخادلا ماجسنالا ىعست لمأتلاو ةالص اضيأ نكلو
.موي ةعتم تاعوضوملا معد

!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ءاعد عتمم موي
نينمؤملا اعضاوت رثكألا كيدل لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
)مسا عراش  (1يصولا-مداخ
نأ تلواح عيباسأ اذه تايدحت ةهجاومل تنك" لضفب
ةيمويلا ةالصلا-شيعي

هيجوتلا بلط  Iءاقدصألاو ةلئاعلا عم ةدابعو لافتحا مويلا انأ
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل لبقملا عوبسألا لالخ
!موي ةعتم ةالصلا  +ةلصلا تاذ ةالص مويلا مدختسي وه عوضوم ىلع
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ةماع ةرظن تاطوطخم 7
ديكأت ةالصلا

ناميإ  1:لقتنا

!SHEو ةداعس ءاوس دح ىلع وه يذلا  1 GODكانه

!يداملا نوكلا مداخ نوكي نأ يرشبلا سنج رايتخاو  2نوكلا قلخ 1 GOD
!ةفعاضمل مازتلا كانهو ،لمحلا نم ةسدقم ةيرشبلا ةايحلا
!كلذ قيبطت مث ةفرعملا باستكاو يعسلا وه يرشبلا سنجلا

!تلسرأ  1GODةقباسلا لئاسرلا عيمج لحم لحي وتسفيناملا بها-نوناق

!يهلإ وه  7ددعو ةمهم ماقرأ
!ةكئالملا كانهو ةرخآلا كانه

مازتلا ةالصلا تامازتلا  2:لقتنا
ىرخألا مانصألا لك لهاجت  1 GOD،ةدابع

لمحلا نم ناسنإلا مسجو ةيامح
ةفرعملا قيبطتو ةدايزو ،يعسلاو ،ةليوط ةايح

ةصاخلا ةرسألا يف ءدبلاو ةفعاضمل يتام

كب صاخلا دادجألاو ءابآلا مارتحاو فرش
ةايحلا لاكشأ ةفاكو ةئيبلا ةسارح
ةيامح اهتلاسر رشن  "،وتسفيناملا بها نوناقلا ' لا مدختسا
ضارقنالاو ةوسقلا نم تاناويحلا

نيجاتحملاو ءافعضلا ،نيمورحملا ،ملاظ موجهل فوقولا
ىضرملا ةحارو ىوأملا مهل ىوأم ال ،عئاج ماعطإ
يئيبلا بيرختلاو ،ةيقالخأاللاو ملظلا ىلع اجاجتحا
ثولتلا فيظنتو بنجت

عكستلا ال ،ةأفاكم لمعب مايقلا

ةقيثو رباقملاو قرح

رشلا ةبقاعم ةديج نوكت نأ

!تاباختنالا عيمج يف تيوصتلا مارتحالا قحتست ءاطعإو الداع نك

ةالص بلط تازايتما  3:ريرمتلا
فينعلا لاخ عمتجم انيدل

يقنلا ءاوهلاو سفنت
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فيلأ ناويح كيدل

اهتيفصت تمت يتلا هايملاو برشلل ةحلاصلا

يناجملا ميلعتلا

يحصلا ءاذغلاو ،لكألل حلاص

ىضرملا دنع يناجملا جالعلا

ةلوقعم راعسأب سبالملا ،ةيقاو

مارتحالا يقلت

ةلوقعم راعسأب ىوأملاو ةيحصلا

عم ريبعتلا ةيرح ةلادعلا يقلت  1 GODيف قدصو ةدابعلا
ةرسألا أدبت ،لمعلا يتام ةأفاكم ةيقالخألا ديقي

ةيرحب نيبختنملاو ةموكحلا
ةماركلا عم يهتنت

روصقلا  4:لقتنا

روصقلا ةالصلا
روز ةداهش

دسحلا رشبلا موحل لكأ

نامدإ

ينانأ

بهن

بيرخت

لئاضف ةالصلا ايازم  5:ريرمتلا
امئاد رشلا ةبقاعمو  1 GODطقف ةدابع
ةفرعملا ةيرارمتساو ميلعت مث ،ملعت عراش 1
لئوملا عم ةمءاومو ةئيبلا ةيامح
رباثملا بترم و فيظن نينمؤملاو اهيلع دامتعالاو ،ةبحملا

ةكراشم ،طقف ،ةمحرلاو ةعاجشلا

ثارتلا ةالصلا  6: Khronicleلقتنا
اماع  - 70ل  - 700بيرقلا يضاملا

قلخ

تاونس  - 70-0ةيلاحلا زميات

ةنس  - 2100ل ةميدقلا زميات

:هدعب نم ةنس  0نم ديدجلا رصعلا ةنس  - 1400ل  - 2100ديعبلا يضاملا

أبنت

اماع  - 700ل  - 1400يضاملا ةطسوتم

حورلا ةالصلا
ديج ةالصلا فيفخت

كالم

ةئيس ةالصلا فيفخت

موي نازيملا ةراهطلا مكح

ةرخآلا  7:ريرمتلا
نزحلا ةالصلا
ىتوملا ثثج قارحإ
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ةلئاسملا
نأ وه ةموكحلاو تاكرشلاو تاسسؤملاو عمتجملاو دارفألا !ةيلوؤسملا لمحي 1 GOD
!'لدعلا' ساسأ يه ةلءاسملا .ةلءاسملا معد نايدراجلا مداخ .لقأ الو لعفت

،ءيس لكشب رومالا تراس امدنع .تايكولسلاو لاعفألا نع ةلءاسملا قبطنت
،ةسايكلا تاعلطتو عمتجملا قالخأ ءافولا متي مل ،عمتجملا حئاوللاو دعاوقلا قرخو
.ةلءاسملا قيبطت متي
تاضيوعتلا ءارجإ مت .ةلءاسملا ىلع بها نوناقلا ةلادعلا دنتسيو
روثعلل  ciaryأطاوتت judi-و ةماعلا ةباينلاو عافدلا  accu-.ةيلاملا
متي .احيحص نوكيل  accusa-اهئوشن ىلع روثعلا مت '.ةقيقحلا'
ةداعإ :ةجيتنلا .ةمئاقلا نس ةلمجلا ىلع ةيمازلإ  +تامكارت قيبطت
)لدعلاو ،تاظفاحم  7رظنا( .ضيوعتلاو ليهأتلا

لمع لعجل لوؤسم امهالك .جاوزلا دقع ماربإ ناجوز !ةيلوؤسملا لباقم ةلءاسملا
تدأ يتلا يخارتلا وأ اهلمع نع ةلوؤسم فارطألا ءاوس دح ىلع ةلشافلا جاوزلا !جاوزلا
.لشفلا ىلإ

.اهذيفنت نع نيلوؤسملا قيرف ةمهم ىلع يوطنت دق
يه ةباصع وأ . A mittee COM-مهتبساحم متيس )قيرفلا سيئر( دحاو صخش نكلو
.ةلءاسملل ةعضاخو ةلوؤسم ةلماش
بقاوع يغلي نارفغلاو ةلءاسملا سيسأت دعب !ةرفغملا لباقم ةلءاسملا
.فئاوطلا هللا رشلا ةحفاكم ضعب .مرجم يفع دق ةيئاضقلا ثيح نم .ةلءاسملا
رشلا مه عوبسألا ةيقب .ةئيس سانلا رش لك ةروفغم عوبسألا يف ةدحاو ةرم
) ....رشلا راركت ةرود( مهل رفغو لبقملا عوبسالا .ةئيس

!رشلا ،دساف وه نارفغلا .ةرفغملا ةضراعم نايدراجلا مداخ
! 1حورلا ةلءاسم لك لمحي ةمايقلا موي يف 1 GOD
.ةلوهسب حماسي ال GOD
!بقاوع ءاطخألا
)ةرخآلا  7ريرمتلا رظنا(
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ثلثملا  -تقولا
!تقولا ميظنت رمعلا-ديدجلا نايدراجلا مداخ
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
 .يزيلكنإ ناصح ةطساوب ربجا .ةعاس : 14-21لوجتلا رظح-ةليل يمازلإ

)ةعاس( ريصقلا ىدملا ىلع ) KLOCK ( CG Klockنايدراجلا مداخ
) :سماخلا  24H 21Hنراق( ىرخألا تاعاسلا عيمج لدبتسي ،تقولا ةرادإ

يناوث  21هيدل ةقيقد  21> 1ةقيقدلا اهيد 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

:وأ 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
متت ةعاس ) 0ةنسلا يف  (5Xاموي  73لك .سمشلا قورش يف ةليل رصقأ دعب ماع لك تاعاس  Oررقملا نمو
قورش ىلإ برقأ لصي ام ىلع لوصحلا ىلإ راهنلا ءوض ريفوتل ةجاح كانهو ) .يفيصلا تيقوتلا( نييعت ةداعإ
.يحصو يعيبط رمأ سمشلا قورش دنع لصي ام ىلع لوصحلا .نكمم تقو سمشلا
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تيوصت
عمتجم يف ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا .يندملا بجاو ،ةيقالخأ تيوصتلا
ال سانلا .اهئاضعأ نم ةكراشملاو معدلا نم ردق ىصقأ ىلع دمتعي
اهنأ .ةاغطلاب ءاشنإ نأ غنيت سانلا  suppor-عقاولا يف يه نوتوصي
!نآلا توص كيلع بجي .ةدسافلا مكحلا ىلإ طغضلا تاعامج حمست
 R1ةسنآلا ،لاثتمالا مدع

تيوصتلا ةيفيك
.ل اهل نولهؤم مه يتلا تاباختنالا عيمج يف نايدراجلا مداخ تيوصتلا

؟اهمعد نكمي يتلا حشرم وه نم
ناك وأ له  70.مث رثكأ وأ  28مث انس رغصألا مل اهنا وا هنا لاقو
.نيدلاولا دحأ

ايلقع ريغ .نيدعاقتملا وأ عوطتم وأ فظوم وه
.يعماجلا ميلعتلا هيدل دجوي ال .ايدسجو

،سنجلا سفن( يسنجلا زجعلا هيدل دجوي ال .صفق يف ليهأتلا ةداعإ يأ لمكي مل
.مهدشرمو "وتسفيناملا بها-نوناق" مدختسي ) .لفط شرحتلاب ،نيسنجلا نيب طلخلاو

نايدراجلا مداخ وه

نيحشرملا نوشو ديؤي ،بوس ءانيم ،حشرت نأ خويشلا نالكو نايدراجلا مداخ راصنأ
نكمي ال ) (Zenturion، Praytorian، Proclaimerءاضعألا نايدراجلا مداخ .تاباختنالا يف
.ةسينكلا  1ةرادإلا جراخ نيحشرملا دييأت وأ حيشرت ،معدت نأ

ةبختنم ناجل .ءامتنالا يف بغرت اهنأ .ةيعامتجا تاقولخم مه رشبلا
ةدايقلا .نايغطلا وه  1ةبسنب ةدايقلا .ةجاحلا هذه ةيبلت ارح اباختنا
SHE.و ةداعسلل يواستملا ليثمتلا معد . CGةلداع ةنجل لبق نم

رثكأ تاوصأ نم غلبملا سفن .بختنيو تاوصألا نم ددع ربكأ عم )يه وه( حشرملا
متي .مهتيالو ةرتف لامكتسا باختنا متي مل صخش  SHE.وأ ةداعس باختنا رابك
.ةيناثلا  2ءاج يذلا صخشلا عم لادبتسا
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ةيامحلا
! Cimateةيامح ىلإ ةجاحب ناسنإلا مسج يف ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

للبم ) ،دراب راح( ةرارحلا ةجرد ) ،عاعشإ( سمش :تاديدهتلا خانملا
نم خانملا ةيامحل نوكتتو ) .رابغلاو دربلاو ،قرحلا( حير ) ،مسجلا ةرارح ضافخنا ،دربلا(
.ىوأملا و ينمالا ،ةيقاولا سبالملاو ،ةيامحلا سيئر

.رصانعل ضرعتت )يرع( دلجلا ةيراع مسجلا ناسنإلا ىلع ارطخ
ةدحاو ةسدع :يلمع :ماسقأ  2ىلا مسقنتو )نيعلا ةيامح ( E-P1
) .تاراظن( تاسدعلا : 2هضوم ) .عانق(

!جراخ نوكت امدنع امئاد سبلي نيعلا ةيامح
،درابلا نم خانملا ةيامح جاتحت سيئرو رعش .عرقت دض ةيامحلا سيئر ةذوخV-
.ثولتلاو ديدشلا عاعشإلاو ،بطرلاو
،فتاهلا ،يفتقملا  inbuild GPSعم ةذوخ -Vأ :عرقت نم ةيامح اضيأ سأر جاتحي
 ..لجسم ويديف
ةعبق ( افالكالاب أ .ناذالا يه وشحلا نم أزجتي ال اءزج .دلجلا وشحلا لخاد اهل ةذوخ -سماخلا لا
ةذوخلل ةيلخادلا ةناطبلا ىلع ظافحلل .ةذوخ تحت اهؤادترا نكمي حاشو K-وأ )ةريغص
ءارمحلا تحت ةعشألا ،ءوضلا قرشم :يجراخ قحلم .موحشلاو ةرشقلاو قرع نم ةفيظن
.ويديفلا اريماك .حابصم ءوض

طقف ضيرعت هلك سأرلا ةيطغت )ةريغص ةعبق ( افالكالاب
ال( فوصلاو نطقلا نم طيلخ وأ فوصلا نم كوبحمو .نينيعلا
نوكي دق طمن وأ نول يأ نوكي نأ نكمي ) .ةيعانطصالا فايلألا
ةيامح ةبقرلاو هجولا ةجاح ال امدنع .ةمقلا ىلع موب موب روكيدلا
".ةعبق" حبصتو اهيط نكمي افالكالاب

نم ردق ىصقأ( نويع طقف ضيرعت هلك سأرلا يطغي دق حاشوK-
وأ فوصلا نم كوبحمو .باجحلاو سأرلا ءاطغ ةباثمب اهنا ) .ةيامحلا
فوصلاو نطقلا نم طيلخ
.طمن وأ نول يأ نوكي نأ نكمي ) .ةيعانطصالا فايلألا ال(

.مفلاو فنألا ةيطغت لالخ نم ةيامح الك حاشو K-وأ افالكالاب
للقي .ةعساللا تارشحلاو ةكاتفلا ةيدعملا ضارمألا بنجتو ،ثولتلا قاشنتسا
يوتحي .وبرلاو ةيساسحلا ضيفخت متي .درابلاو فاجلا ءاوهلا ريثأت نم
.ةيدعملا ضارمألا راشتنا

!جراخ نوكت امدنع امئاد سبلي ةيامح سيئر
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مسجلا ءازجأ .ثولتلاو ضرملاو خانملا نم مسجلا ةيامحل ةيقاو سبالم
سبالملاو .نيمدقلاو دلجلاو ،سأرلا يه ةيقاولا سبالملا اهيمحت يتلا ةيسيئرلا
.جراخ امئاد سبلي ةيقاولا
،تارشحلا( غدل ) ،ناسنإلاو تاناويحلا( تاضعلا نم ،ةيامحلا نم ريثكلا جاتحي دلجلا
،ةرارحلا( عاعشإلا ) ،تاسوريفلاو ،ميثارجلاو تايرطفلاو ايريتكبلا( تاباصإ )ربإ
،فاوحلا ةداح ،تسورف ،رانلا ،ضمح( فوشكم ) ،يوونلا دوقولا ،ةيسمشلا ةقاطلا
) .بطرلاو

نطقلا plantfiber،و ريرحلاو دولجلا تاناويحلا :ةيعيبطلا فايلألا نم ةعونصمو سبالم
جاتنإ .يرشبلا دلجلا سمل ءيش يأو سبالملل ةيعانطصا فايلأ مدختست ال .فوصلا وأ
.ىرخأ ضارغأل يلاحلا نوزخملا ريودت متيو ،سبالملا تاياغل ةيعانطصا فايلأ

ةضرعم لحاوكلاو مدقلا عباصأو ،دلجلا .عرقيو خانملا نم )ةيذحألاو براوجلا( ةيامحلا مادقأ
.مدقلا ةيامح ءادترا امئاد يدستووأ .رطخلل
براوجلا .طمن يأ نول يأ ) ETIC synth-فايلألا ال( فوصلا نم جيزم ،نطقلا وأ ،فوصلا ،نطقلا نم ةعونصم براوج
ةداضملا ،ايريتكبلل ةداضم صئاصخ ءاطعإو ،يف ةجوسنملا )كئابس ال( ةيقنلا ةضفلا تائيزج اهل
قوفو  7cmىلإ لصت مادقأ براوجلا يطغتو .ةهيركلا حئاورلا نم دحلاو ،ةنكاس ةحفاكمو تابوركيملل
.نيلحاكلا

يأ( يلخادلا ةمعانلا دولجلاو ) ،ةيبيكرتلا داوملا يأ( يولعلا ةيقاو دولجلا انيدل ةيذحألا
طاطملا وأ دلجلا نطاب ) ،ةيبيكرتلا داوملا

قوف مس  7ىلإ لصت نيمدقلا ةيامحل يه ةيذحألا ) .اهريودت ةداعإ نكمي(
نيمدقلا )مقطأ ،لاعنلا ،لدنص( يمحت ال يتلا مدقلا ةيامح !ةظوحلم .نيلحاكلا
.جراخ مدقلا ةيامح هيدترت نأ امئاد يغبني .ةدئافلا ةميدع يه نيلحاكلاو
.يحص ريغ جراخ نيمدقلا يفاح يشملا

دولجلا نم ةعونصم تازافق !سبلي تازافق لكش يف ةيامحلا ديلا
فايلألا ال( فوصلا نم جيزم ،نطقلا وأ ،فوصلا ،نطقلاو
.طمن يأ نول يأ )ةيعانطصالا

.جراخلا امدنع امئاد سبلي ةيقاولا سبالملاو
.ناسنإلا ةجاح )لمعلاو ،شيعلاو ،لزنملا ( ىوأم و ينمالا
تارشحلاو قئارحلاو ) ،سقط( رصانع ) ،نامألا( ةميرجلا نم ةيامحلا
!قحلا ارظن  1 GODوه ىوأم و ينمالا ةلوقعم راعسأب  .ثولتلاو
ال ) .ةشيعملا عمتجملا( ءانغلا  hou-ةيدوقنعلا لضفت نايدراجلا-مداخ
!يريش لشفو ،مهل ىوأم

 ..ةحارلاو نمألاو ءاقبلل ىوأم و ينمالا
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