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YY

YY

زامن  -تادهعت

رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
نارگید دهاوخ تادهعت مامت ماجنا هب رویدنا )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
فیاظو فیاظو ناونع هب تادهعت دیاب نم نامه ماجنا هب قیوشت ار
عون بوخ و  1GODلامعا دوش ارجا لالج یارب قیوشت هعماج یعامتجا
رشب

!هدناوخ ییامهدرگ کی رد ای و هناخ رد زامن نیا

.تسا رگید یاه تب مامت نتخادنا رود 1GOD،

تدابع  1:دهعت

یرگید تب ره .طقف  1GODظوفحم یارب تب زا عون نیا .تسا یصخش تب شتسرپ
.دوش یم تفایزاب تب رگید یونعم و یکیزیف دهاوش همه .تسا نایاپ' و طلغ
اهنآ لیدبت هب تسا هدش هتخاس نتورف شالت .هارمگ  1GODاما یزیچ ره شتسرپ مدرم
سپ یگدنز و یگدنز رد تدش هب . 1GODنابهگن نابهگن ناهج  1GOD 1FAITH 1Churchهب
.تب )تسردان( رگید دتسرپ یم هک یسک ره اب درک دهاوخ دروخرب گرم زا
یکیدزن نیا هعسوت امش هک روطنامه .تسا یصخش کیدزن  1GODشتسرپ
.هویش نامه هب ساسحا هک یدارفا اب ترشاعم هب دیهاوخ یم امش  1GOD.اب
هزادنا هب نایماح یمن  1.هب عورش ،یکیدزن رد ،یروآ عمج ،هن !یروآ عمج زا دیدزاب
،دناعم ،یتلاجخ ، misuided،نادان ،کش لیدبت .یروآ عمج کی عورش یارب یفاک
، ...نارفاک ،یتاساسحا

 1FAITH .هب تصرف هب هجوت اب یناسنا ره هک دهاوخ یم 1GOD
یگدنز یراذگ کارتشا هب ،تبقارم ،هناهاوخدوخ ریغ ،تنوشخ مدع دهد یم ناشن لیدبت
یعامتجا یپوت .تسا هدش یفرعم یروآ عمج کی هب لیدبت .نابهگن نابهگن یعامتجا
رانک زا سپ .درک کمک نیغورد یاهتب رود اب لیدبت .نابهگن نابهگن یگدنز
.دوش رکذ زگره دوخ هتشذگ .دننک هارمگ هتشذگ نتشاذگ

ییاهزیچ نتخادنا رود .تب )تسردان( رگید مامت نتخادنا رود یانعم هب  1GODشتسرپ
هدیا ،تاساسحا بذاک هکلب )، ...اه نوکیآ ،اه هتشون ،همسجم( تسین یکیزیف اهنت
.هلابز تفایزاب هکلب هدام ندرب نیب زا ینعی رود  ...راکفا ،موسر و بادآ ،اه
،ادوب :طلغ یبهذم یاه تب .هن ای یبهذم تسا نکمم نیغورد یاهتب
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ره رد ؛ندش دوقفم ای عون رد تیناحور ،ناراتسرپ .ار دوخ نادرگاش ،وا ردام ،حیسم یسیع ؛ناسنا سدقم
، ...نایادخ-ودنه ،تسرپ تب نایادخ ؛لحم سدقم ای ،نیمز سدقم ره ،تاناویح ای و ،یناسنا ،هتوب

؛نارادمتسایس ،نارگمتس -یسایس ،نارالاس گنج ،نارگمتس-یثرا :یبهذم ریغ تب طلغ
،تارایس ،ناگراتس ،دیشروخ ،یدازآ ،ناگناگیب ؛دنمشناد ،ناراکشزرو ،نادنمرنه ،ریهاشم
، ...رامقا
همانرب ریاش .رارق ددجم هدافتسا دروم داوم-نامتخاس همه .بیرخت یم تدابع یاه ناکم نیغورد یاهتب
.دوش یم لامعا یزیر

.مهاوخ یمن ار تدابع تخاس زا فده نامتخاس دنک 1GOD
لباق ریغ بذاک تب نتخانش تیمسر هب زا ییاه هناشن همه .تدابع زا هدش هتخیر رود یاه ناکم

! 1GODدراد دوجو تب  1اهنت

.تسا صیخشت

.دسر یم نایاپ هب وضع عطق نژاو و درم یلسانت تلآ .دوشیم هتخیر رود طلغ موسر و بادآ تب
زا ینوناق ریغ لمع .دش دنهاوخ فذح ،یبوکلاخ .دوش یم فذح ندب زا ءایشا ،ادص و رس رپ ندب دسر یم نایاپ هب
 / R4مناخ :تسا رارق ینوناق درگیپ تحت هتخادنا رود موسر و بادآ

هتشون ،اه همسجم ،ریواصت ،لیاسو یدوبان یارب ریشمش :دوش یم هتخیر رود تاقلعتم نیغورد یاهتب
.دوش صیخشت لباق ریغ تسا هتخادنا رود تاقلعتم ، ...اه

یتح ،ناویح ای ناسنا ،یراکادف .دوشیم هتخیر رود بذاک مسارم تب
نوبیرت اب بارحم .مهاوخ یمن ار ینابرق . 1GODدنوش همکاحم نیدامن
 1GODرد .تسا هدش نیزگیاج
!راکشآ هدنشخب-نوناق ،دننک یم یگدنز اب و شوغآ رد ار مدرم

 - DO:دیاب
هب ،نامز ندش دوقفم ای ،دوش یم ماجنا هطقن ره رد  1GODشتسرپ !طقف  1GODتدابع
،یاهاسیلک( مهاوخ یمن ار تخاس فده چیه ) . 1GODرتشیب ای  (2هورگ کی ناونع هب ای ییاهنت
رود .تدابع نکاما )، ...دباعم ،اه هسینک ،اه هاگترایز ،هعموص ،دجاسم ،اه هعموص ،اهاسیلک
نتخادنا

.تدابع تخاس فده یاه ناکم مامت )تفایزاب و بیرخت(
دیاب نتورف شالت .دنتسه هارمگ  1GODاما شتسرپ ار یزیچ ره هک یدارفا
هب ار اهنآ )* زامن شلاچ( لیدبت هب دوش هتخاس
رگید شتسرپ هب هک دروخرب یسک ره اب تدش هب 1GOD. 1GOD
.تب )تب بذاک(
، Scroll1، Affirmation1زامن-شلاچ *

ناهج زا نابهگن !دنک یم یگدنز نآ تشونرس« رشب ینعم  1GODشتسرپ
زاین رامعتسا-اضف .تسا یمازلا ) (SX & Cرامعتسا و فاشتکا-اضف !یکیزیف
!دشر تیعمج
یگدنز هب ندیسر یارب .ناگتشرف و گرم زا سپ یگدنز هب داقتعا ینعم  1GODشتسرپ
حور رد تسا نکمم ندنازوس .دت  crema-ناسنا ندب کی یتشادهب لیالد هب و گرم زا سپ
.تسا حبش کی هب ندش لیدبت
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رود .دوشیم هتخیر رود تاقلعتم و موسر و بادآ ،موسر و بادآ ،اه هاگتدابع نیغورد یاهتب
هکلب )، ..اه نوکیآ ،اه همسجم ،اه هتشون( تسین یکیزیف اهنت ییاهزیچ نتخادنا
.هلابز تفایزاب و داوم ندرب نیب زا ینعی رود  ...راکفا ،اه هدیا ،تاساسحا بذاک
شتسرپ ! هجوت ،ضوع رد دهاوخ یم ! 1GODتسا هدش داجیا رشب عون یارب یکیزیف ناهج 1GOD
.یمارتحا یب نداد ناشن تسا تسردان اه تب

 1Idol، 1G OD.دراد دوجو اهنت
.موهفم زا ناسنا ندب

،تظافح  2:دهعت

،یکیتنژ حالصا ،اوه و بآ زا ناسنا ندب هب )تارطخ ( دیدهت
هجوت .تسا هدمآ تنوشخ و یگدولآ ،یراگنا لهس ،یتیافک یب ،یرامیب
.تسا هعماج هفیظو .تسا ندب ناسنا یاقب زاین تادیدهت هب
ینعم نادب نیا .تسا شالت میت کی ندب ناسنا زا تظافح
.تسا یدرف نیب کیدزن یراکمه تسا

تلود زا عون همه و هعماج ،ناگیاسمه ،ناتسود ،هداوناخ اهنآ
.تسا
اب دسر یم نایاپ هب و )غرم مخت وا اب وا مرپسا هضرق قاروا( موهفم رد دوش یم زاغآ تظافح
یگدولآ ،نایاپ یکیتنژ تلاخد ،تنوشخ لماش ،تظافح اوه و بآ مزلتسم تظافح .ندنازوس
تیافک یب ار هلباقم و تلفغ تازاجم نامرد ار اهیرامیب و هدرک یریگولج ندناسر لقادح هب
.تسا

.تسا درف ره هفیظو ندب ناسنا زا تظافح

YY

YY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

زامن  -اقب
رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
نم رشب عون یاقب یارب امش زا رکشت )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
هدنز دیاب نم ندنام هدنز هعماج و هنوگ ،نم ندب هب کمک یارب شالت
یارب هب ندنام هدنز یارب نم یاه شالت افطل تیولوا نم  NO.1ندنام
رشب عون بوخ و  1GODار تیامح لالج

!هدناوخ بسانم نامز رد ای و زور اقب رد زامن نیا
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.نیناوق ریز زا هدافتسا لامعا اقب روظنم هب یریگ میمصت هب زاین هک یماگنه

مرگرس میوقت  CGزور ءاقب 11.1.7.

: 1.Specie، 2.Habitat،اقب شرافس
3.Community، 4.Family، 5.Individual،
 7.Personal.لیاسو 6.Animals،
:نس اب اقب
1.Unborn، 2.Newborn، 3.Baby، 4.Child،
:نتفرگ نشج 5.Juvenile، 6.Adult، 7.Senior.
مت زور هدننک

 .تظافح-اوه و

بآ ندب ناسنا یاهزاین زا ندنام هدنز یارب

بوطرم ) ،امرس ،امرگ( ترارح هجرد ) ،شبات( باتفآ :هب دیدهت-اوه و بآ
رس زا ی  sistsتظافح اوه و بآ ) .رابغ و درگ ،زرل ،یگتخوس( داب ) ،یمرتوپیه ،زرل(
.هانپرس-یتظافح و سابل ،یتظافح ،تظافح
.رصانع ضرعم رد )یگنهرب( تسوپ تخل ندب ناسنا یارب رطخ
هب رس اب .ار دوخ رس زا تظفاحم یارب زاین دروم زیچ همه )درادناتسا تظافح هب رس اب ( H-PS 1
 ''.ندرگ لاش  '،' BALACLAVA '،' K-هالک: E-P1 '،' V-زا لکشتم تظافح

زنل کت :یدربراک :دوش یم میسقت شخب  2هب ار )تظافح مشچ ( E-P1

) .کنیع( زنل : 2شور ) .ریگ(
مواقم دیاب ) .فرط ود ،نییاپ ،الاب( فرط همه رد تارذ اوه رد دوجوم نتشاد هگن هب زاین :هیشاح تاراظن
تسا نکمم گنر ره دناوت یم ) .تسشن رد هک ینامز تسکش هن و دنک یم( نتسکش ربارب رد
.یتنیز
رون هب تیساسح ،ات گنیگ  fog-یمن ،کولب  UVهعشا ،شارخ ربارب رد مواقم رایسب ،نکشن  :یاهزنل
) .رت هریت  /رت کبس ،رت کبس  /رت هریت تارییغت( میظنت

.دوش یم هدافتسا جراخ رد هک ینامز هشیمه تظافح مشچ

 /درس زا اوه و بآ تظافح هب زاین رس و وم .هبرض ربارب رد تظافح رس هالکV-
کی :هبرض زا تظافح هب زاین زین رس .تسا یگدولآ و دیدش شبات ،بوطرم
، ..طبض وئدیو ،نفلت ،بایدر  inbuild GPSاب هالکV-
دناوت یم هک تسا ینایم طخ سارلا طخ هک تسا نآ زا .تسا یعونصم ای زلف جراخ هتسوپ
الاب هب میقتسم و ینحنم یرو ریگ .تسا نوفورکیم کی یاراد مرچ ، .. chinstrapرپ و لاب :نیئزت
هب تیساسح ،ات شاپ هم هن ،کولب  UVهعشا ،رایسب شارخ ربارب رد مواقم ،نکشن ،نییاپ و
تسا میظنت رون

.دنب ندرگ ناونع هب تشپ مرچ یاراد هالک ) .رت هریت  /رت کبس ،رت کبس  /رت هریت(
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ای )هالک ( . BALACLAVAدنتسه یاهیشوگ کتشلاب رد هدش یزاساج .مرچ دپ لخاد رد تسا هالک V-
زا یلخاد ششوپ نتشاد هگن یارب .دوش یم هدافتسا ینمیا هالک ریز رد دناوت یم ندرگ لاشK-
پمال زمرق نودام  /رون نشور :جراخ یبناج مزاول .سیرگ و رس هروش ،قیرعت زا زیمت ینمیا هالک
.یرادربملیف نیبرود کی ؛رون

ای فابشک مشپ زا جراخ .مشچ اهنت یاشفا رس هب لماک ششوپ ) . BALACLAVAهالک ( BALACLAVA
کی تسا نکمم یوگلا ای گنر ره دناوت یم ) .یعونصم فایلا نودب( مشپ و هبنپ زا یبیکرت
دشاب زاین دروم تظافح ندرگ و تروص چیه هک ینامز .دشاب هتشاد الاب رد هلوگنم ینیئزت
.هدش لیدبت" نیچقرع کی و ات درون دناوت یم BALACLAVA

.دهدیم ششوپ ار مشچ اهنت ضرعم رد رس مامت تسا نکمم ندرگ لاش. K-ندرگ لاشK-

ای فابشک مشپ زا جراخ ) .تظفاحم رثکادح( دنک یم لمع باجح و دلج یور رس کی ناونع هب ار نآ
.یوگلا ای گنر ره دناوت یم ) .یعونصم فایلا نودب( مشپ و هبنپ زا یبیکرت

طسوت هدش تظفاحم ود ره ندرگ لاش K-ای BALACLAVA
یرامیب ،یگدولآ قاشنتسا .ناهد و ینیب دنتسشن cover-
نیا رب هوالع .دوش بانتجا شزگ تارشح و یرسم هدنشک یاه
درس و کشخ یاوه و دهد یم شهاک .دبای یم شهاک مسآ و یژرلآ
.تسا یرسم یرامیب شرتسگ لماش .تسا

.دوش یم هدافتسا جراخ رد هک ینامز هشیمه تظافح هب رس اب
یگدولآ و یرامیب ،اوه و بآ زا ار ندب ناسنا زا تظفاحم یارب تسا زاین دروم ظفاحم یاه سابل
و تسوپ ،رس دنتسه  tectiveسابل رادفرط طسوت هدش تظافح ندب یلصا تاعطق .تسا
.دوش یم هدافتسا جراخ دیاب هشیمه سابل-ظفاحم .اپ
،تارشح( شزگ ) ،ناسنا ،تاناویح( شزگ زا ،تظافح زا یدایز رادقم هب زاین تسوپ
،یدیشروخ ،یترارح( شبات ) ،سوریو ،بورکیم ،چراق ،یرتکاب( تنوفع ) ،نزوس
) .بوطرم ،اه هبل زیت ،تسارف ،شتآ ،دیسا( ضرعم رد نتفرگ ) ،یا هتسه

.تسا ناسنا و کانرطخ تاناویح  /ینابصع بانتجا :تظافح شین
وضع عطق دوخ( ندب خاروس ای و یبوکلاخ ) .ظفاحم یاه سابل( ششوپ تسوپ  :تظافح شین
زا تظفاحم ) .تنوفع ثعاب تسا نکمم ،تسا یعیبط ریغ رامیب یبوک لاخ ای و خاروس-ندب
.تخود ماگنه رد ناتشگنا

میژر .سابل-ظفاحم اب ششوپ ،زیمت یتسوپ :تظافح تنوفع
،تاج یشرت تاج هیودا و ییوراد ناهایگ ،شزرو ،ملاس ییاذغ
.یزاس نمیا و لمکم
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هتسه یارب .تسا یدیشروخ و امرگ یارب )ظفاحم یاه سابل( ششوپ تسوپ :تظافح شبات
!راطخا .تسا ندب زا  100٪ششوپ صوصخم تک کی یا

.تسا ملاسان )اوه و بآ( رصانع هب )یگنهرب( تخل تسوپ یاشفا
زا هدش هتخاس هعطق  2ای و )راد هالک( ، Coverallسابل-ظفاحم :تظافح ضرعم رد نتفرگ رارق
رد .یوگلا ره گنر ره ) synthe-کیت فایلا نودب( مشپ طولخم  /هبنپ کی ای و ،مشپ ،هبنپ ،ناتک
چم و تسد چم رد اهاپ و حالس * قارغا ،دنراد ترش یت ندرگ کی دیاب )هعطق  2ای  (coverallتروص ود ره
هتسب اپ
هنادازآ تکرح هب ار لصافم وناز و جنرآ دهد یم هزاجا اهاپ و  Puffedهدننک حالس * ) . ..تابثا سیون شیپ(
.تسا ندب و تسوپ یارب اوه و بآ لرتنک داجیا لخاد رد اوه نینچمه

یعیبط فایلا زا جراخ هب زاین :مشپ ای هبنپ ،ربیف هناخراک ،مشیربا ،ناهنپ تاناویح شوپ نت
هدافتسا تسوپ ناسنا ندرک سمل یزیچ ره و سابل یارب فایلا-یعونصم .تسا هدش هتخاس
رگید دصاقم یارب دوجوم ماهس ،دسر یم نایاپ هب سابل یارب فایلا-یعونصم دیلوت .دوش یمن
.تفایزاب
اپ ناتشگنا ،تسوپ .هبرض و اوه و بآ زا ) .یاه همکچ ،باروج( تظافح هب زاین اپ
.دنتسه رطخ ضرعم رد اپ چم و

فایلا نودب( تسا هدش هتخاس مشپ طولخم  /هبنپ کی ای ،مشپ ،هبنپ زا جراخ رد باروج
دض نداد ،رد هدش هتفاب )ژایلآ نودب( صلاخ هرقن تارذ باروج .یوگلا ره گنر ره ) synth-کیتا
ات اپ ششوپ باروج .وب شهاک ،کیتاتسا دض و یبورکیم دض رادفرط ، pertiesیرتکاب
.اپ چم الاب 7CM
) ،یعونصم داوم نودب( مرن  ER leath-یلخاد ) ،یعونصم داوم نودب( الاب ظفاحم مرچ دنراد همکچ
هتشاد هجوت .اپ چم الاب  7CMات اپ هب همکچ ) .تفایزاب تسا نکمم( کیتسال ای مرچ فک
اپ چم و توف )کبس لدنص ،ییاپمد ،لدنص( دنک یمن تظفاحم هک اپ زا تظافح !دیشاب
جراخ نتفر هار هنهرباپ .دوش یم هدافتسا جراخ دیاب هشیمه اپ تظافح .تسا هدیاف یب
.تسا ملاسان
،مشپ ،هبنپ ،مرچ زا شکتسد !زاین دروم ناونع هب هدوسرف شکتسد بلاق رد تظافح یتسد
.یوگلا ره گنر ره ) synthe-کیت فایلا نودب( تسا هدش هتخاس مشپ طولخم  /هبنپ کی ای

.دوش یم هدافتسا جراخ رد هک ینامز هشیمه سابل-ظفاحم
)تینما( تیانج و مرج زا زا تظافح ،رشب زاین )راک ،یگدنز ،هناخ ( هاگهانپ-ظفاحم
هفرص هب نورقم  .یگدولآ و تارشح ،شتآ ) ،اوه و بآ( رصانع ،
 1GODتسا هاگهانپ-یتظافح
نکسم-هشوخ دنهد یم حیجرت نابهگن-نابهگن !تسا تسرد هداد

) .یگدنز هعماج(
هتخاس شیپ الاب تبوطر ربارب رد مواقم و یناشن شتآ ،نافوط زا ،فقس ،راوید ،فک ناگدننک دیدزاب ' قاتا
زیمت و کاپ بوطرم هب زاین هقبط .تسا هدش لیکشت ینتب یاه لناپ

.یتشادهب ،راهم کپک و بلاق ،کیتاتسا دض ، nonslip،رداق -
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زاب یدیلک جراخ و لخاد رد ندش لفق لباق ،دماج  ،ینوریب .تسا لکش لیطتسم یبوچ ریغ باق :برد
.وش لفق لخاد ،دماج  ،یلخاد .ییانیب هار زا، 1-برد شیامن هحفص یور تارشح

هدرپ ای هدرپ چیه .تسا عبرم ریغ یبوچ یاه باق .یگنر هرادج ود یم اه هرجنپ  Sliding-یقفا
لفق( جراخ یاج هب یا هرکرک یاه هرجنپ )، ...تارشح ،اه بورکیم ،رابغ و درگ :ملاسان( دراد دوجو
.تارشح ییوشک شیامن هحفص یقفا لخاد رد و )وش
یعیبط اوه شدرگ تسا هدننک کنخ .دوش یم هدافتسا )مرگ بآ ،راخب( یزکرم شیامرگ * کاشوپ یارب
تسا دارگ یتناس هجرد  19-21قاتا یامد رد .تسا

تسا مرج یژرنا نتفر رده *

 ON / OFF.چیئوس راکدوخ روط هب دیاب * ییانشور
تسا مرج یژرنا نتفر رده *

نورقم هب تسار  1GODکی ناسنا .لناپ یدیشروخ لماش یلخاد ریغ هاگهانپ فقس
تیعمج نیمات هب فظوم تلود ) .هانپ(  Quar-یگدنز توپسا نما هب هجوت اب هفرص هب
،ریاش ،غورد  supp-تسا )نکسم-هشوخ( هانپ .تسا نما یگدنز یاه هلحم هفرص هب نورقم اب نآ
.دنتسه هراجا دحاو هفرص هب نورقم یگدنز یاه هلحم همه ) .یلحم تلود (

 ...تحار ،تینما ،اقب یارب هاگهانپ-ظفاحم
) SHIEو وا تسا( یگنهرب تخل تسوپ یاشفا
:تسا ملاسان )اوه و بآ( رصانع هب )یگنهرب( تخل تسوپ یاشفا
رد هک یماگنه .بوطرم ،داب ،شزگ ،شبات ،تنوفع ،یترارح ،تسارف ،شارخ ،رابغ و درگ
!وم و دلج یور تسوپ جراخ
ات یبوچ شفک و تسوپ کشخ رابغ و درگ .رابغ و درگ هب تسوپ ضرعم رد )یگنهرب( تخل تسوپ
یارب ار زیخلصاح ینیمز ذفانم تسوپ ات هتفرگ نینچمه .سفنت زا فقوت تسوپ ذفانم تسوپ
!هدننک بوطرم زا هدافتسا !زا رابغ و درگ نتسش ) .کاندرد ،شراخ( تنوفع

نکمم هدشن نامرد و کاندرد تسوپ بیسآ هک یگدیشارخ نتشاد شیازفا )یگنهرب( تخل تسوپ
ششوپ .تسا بآ و میالم نوباص اب ندرک زیمت اب ار یگدیشارخ نامرد .دوش رجنم تنوفع هب تسا
!دینک هدافتسا مرک ای و هدننک ینوفع دض رد زونه .دیراد هگن راون اب لحم رد ،نامسناپ اب شیاس

تسوپ تسارف تراسخ .تسارف هب تسوپ ضرعم رد )یگنهرب( تخل تسوپ
مک فرظ کی ندرک رپ .امرس زا ینابرق فذح .دشاب یمئاد تسا نکمم نیا
ندب زا یشخب ششوپ یارب  37 Cهب مرگ یفاک هزادنا هب بآ اب قمع
.هدزامرس
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.هدزامرس تفاب ژاسام ای شلام زگره
ار نآ تسا نکمم و تسوپ کشخ ترارح .ترارح هب تسوپ ضرعم رد )یگنهرب( تخل تسوپ
.دربب نیب زا جنر و درد و تدم ینالوط درد هب رجنم

.دراد یکشزپ یروف هجوت هب زاین لوات و دیدش یاه یگتخوس

هعشا هب تسوپ ضرعم رد )یگنهرب( تخل تسوپ
.تسا رامیب رایسب تسوپ دوش یم ثعاب شبات .الاب ) . UVیدیشروخ(
.یکشزپ یاه هیصوت لابند !هدش هتخانش تیمسر هب رید یلیخ بلغا
یم رییغت بوطرم هب تدم ینالوط ضرعم رد نتفرگ رارق .بوطرم هب تسوپ ضرعم رد )یگنهرب( تخل تسوپ
!یروف کمک لابند هب .دهد یم خر دح زا شیب یرامیب ندب ترارح هجرد دهد یم شهاک ار نآ رگا .ندب ترارح هجرد دهد

شین تارشح نیرت جیار .شزگ هب تسوپ ضرعم رد )یگنهرب( تخل تسوپ
،روبنز ،هشپ ،روبنز ،لسع روبنز( یم

یرامیب بلغا و مروت ،یزمرق تسوپ کاندرد تلع شین تارشح ... ) .
.دشاب دیدش
ار نآ تسا نکمم و تسوپ کشخ داب .داب هب تسوپ ضرعم رد )یگنهرب( تخل تسوپ
!هدننک بوطرم زا هدافتسا ،زیمت تسوپ .دنازوس یم

زا تظفاحم .تسا ملاسان )اوه و بآ( رصانع هب )یگنهرب( تخل تسوپ یاشفا !راطخا
.دوش یم هدافتسا جراخ دیاب هشیمه )ظفاحم یاه سابل( تسوپ
ریغ هناخ زا جراخ رد یگنهرب .تسا یقالخا هلئسم کی هناسر ای یمومع راظنا رد )یگنهرب( تخل تسوپ
شزرا یب دهد یم ناشن ار وا رتشیب تسوپ .ندوب شزرا یب مرش مدع دهد یم ناشن ار نآ تسا یقالخا
یم هعماج ره رد صقن کی اهنآ .دوش یم نامرد هلابز لطس دننام هب دنتسه شزرا یب مدرم .دنتسه رت
.دشاب

انش .بآ ریز ای رد یگدنز هب تسا هدش یحارط ناسنا ندب .تسین یعیبط هک تسا انش
دحتم للم نامزاس ،تسا یعیبط ریغ ای و بآ ریز رد ندرک

،اه هچایرد( یلخاد یاه بآ و )ایرد( سونایقا زرتاو یعیبط .دوش بانتجا دیاب و ملاس -
، ...مرگبآ ،انش یاهرختسا یعیبط ریغ بآ ، ...) .اه هناخدور

.تسا بآ رد هدنز تادوجوم مامت هب تلاوت کی زرتاو یعیبط
یاهبآ رد نایاپ ات بالضاف ناسنا و تاناویح .ار دوخ عوفدم ماجنا بآ زارف رب زاورپ ناگدنرپ
کی رد ندرک انش ، ...ندرک باترپ ،هناهام تداع ،ندرک راردا لحاوس رد مدرم .اه سونایقا ،یلخاد
ار نآ زونه .تسا یتمالس یارب رطخ کی تلاوت بآ . Gulpingتسا تسوپ هب ملاسان تلاوت
!دنرادن

:اوه یگدولآ ، ...مس ،یگدولآ بذج دننام جنفسا زرتاو یعیبط
هاگورین( یا هتسه یاه شبات ) ،نافوط ،ندعم( کاخ و درگ ) ،ناروف ،شزوس( رتسکاخ ،ناراب ،دیسا
نداد نایاپ تیاهن رد )بآ ،کاخ ،اوه طسوت( ییاذغ هریجنز دراو اوه یگدولآ ) .یماظن ،یژرنا یاه
!ناسنا ییاذغ میژر )تمالس رطخ( کی زا یشخب
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یلیسف یارب دنتسشن ،هتم .لقن و لمح بآ ،یگدنراب مجح ،گنیپماد ،یرافح :بآ یگدولآ
مومس ،بالضاف ماخ ،هلابز ،ردخم داوم ،ییایمیش داوم زا هدننک نوگژاو .بآ و اوه  polutesتخوس
ماخ ،هلابز ،ردخم داوم ،ییایمیش داوم ،مومس( یگدنراب مجح .تسا زور رد دتفا یم قافتا
،یتشک ،زورک ،لماح هلف بآ لقن و لمح .دننک هدولآ ،تعنص ،عرازم ،بآ نافوط زا )بالضاف
رتکچوک .تسا گرزب هدولآ یگنج یاه یتشک ،یجرک ،اه ییایردریز ،هداعلا قوف لمح یاه نویماک
طیحم زا یراکبارخ' ،تسا بآ و کاخ ،اوه یگدولآ .دننک هدولآ ار یلخاد هژیو هب بآ زین لقن و لمح بآ
.دسر یم نایاپ هب زورک و ینارقیاق تذل همه  / R7 .مناخ :مرج تسیز

تسا ییایمیش داوم زا یبیکرت لماش یعیبط ریغ بآ
یاهرختسا .تسا تسوپ و وم ،مشچ کیرحت و ندرک کشخ هک
هلابز انش یاهرختسا .دوش بانتجا مرگبآ و انش
.بایمک نیریش بآ زا ارگ هبخن

!hiswasteends T
یعیبط یاهبآ دح زا شیب  inva-گنید هک تسا رجنم هتسخ راکیب رد دیاتراپآ تورث
بآ زا ناسنا هناراکتیانج هلمح نیا .فلتخم تادوجوم زا یرایسب زا یگدنز یاضف و
.ایرد زا تیقالخ  1GODیربهر هب یعافد یاه شنکاو کی هب یعیبط
کیرحت ار تسوپ طقف اهنآ زا یضعب .شین هب ار دوخ یاهکخاش زا هدافتسا J ellyfish
دنچ هک تسا هدنشک  Jelly-یهام مس .کاندرد یاه لوات داجیا ،دنتسه کاندرد رگید .دنک
دوجو مس زا ات تخاس کی رگا دنتسناد یمن .دراد دوجو مس زا ات تخاس کی & هدیزگ راب
.تعرس هب یکشزپ کمک لابند هب هک تسا نیا راک نیرتهب .دراد

رب هک یماگنه .تسا ناهج رد نیرت یمس یهام زا یکی Stonefish
ای یگدنز( هجیتن .اپ اپ هب بجوم یناسنا یاهورین مس کی یور
زا زه .دراد یگتسب ندب دراو کلهم مس رادقم هچ هب بلغا )گرم
یب .تسا هدرک تفایرد نامرد و هجلاعم درف یدوز هب هنوگچ ،شین
.نیرخآ شین زا سپ هتفه دنچ یارب دیناوت یم شزوس ای یسح

یمس ییایرد تاناویح زا یکی ناونع هب راد هقلح یبآ سوپاتخا
لک بلغا و دیدش جلف ار دوخ رهز .تسا هدش هتخانش ناهج رد نیرت
 INGیهار چیه هدیزگ ،دهد یم خر هک تسا جلف زا هک اجنآ زا .تسا ندب
یبآ نودب .یناشیرپ دهد یم ناشن هار ره ای و کمک یارب لانگیس
.دیراد هگن درف سفنت .تسا سرتسد رد اپ تشه رهزداپ راد هقلح
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اهنآ .دشاب دیدش دناوت یم نآ یگدمآرب زا تفاب هب بیسآ ییایرد تشپراخ
دعتسم و کاندرد رایسب تسا نکمم اهنآ .دوش بهتلم و زمرق ،مروتم
ندب رسارس رد شرتسگ نوخ رد هزاجا رگا .دنتسه تنوفع هب التبا
.دنشکب دناوت یم هدشن لرتنک تنوفع .دنک یم رامیب ار امش
ایفارغج طورخم .شین شکتسد قیرط زا دیناوت یم یطورخم نوزلح
دض چیه نآ کچوک  body.Thereرد یمس داوم  100زا شیب اب ،نیرترابگرم
.تسا یطورخم نوزلح یارب مس
.یکشزپ یاه هیصوت لابند .دهد یم ناشن هب هتسهآ Symtons

نامحازم بلق رد اهنآ هک یمس کاندرد رگنیتسا ،زیت کی هارهار
یکشزپ یروف کمک اهنت هدز شین بلق رد هک یماگنه .فده
.تسین انش  singrayالاب زونه .دهد تاجن ار درف کی هب
ثعاب رما نیا .دوش یم داجیا هموح باناور  /یرهش تسا رضم یکبلج ییافوکش
دیناوت یم امش .داصتقا و تسیز طیحم ،ناسنا ،تاناویح هب یهجوت لباق بیسآ
.دنک انش نآ رد ای و دینکن فرصم ار نآ

رد امش هک ینامز هجوتم امش هک یزیچ نیلوا ،دودح ییایرد شپش ینامز هچ
اهنآ ،کچوک رایسب یزیچ یارب .امش تسوپ رسارس رد دوخ شین شرپ سونایقا
نداد رارق امش هب یفاک هزادنا هب ابیرقت ار نآ ؛چناپ هتسب دناوت یم اعطق
.یکشزپ یاه هیصوت لابند هب یزیرنوخ هک یماگنه .تسا بآ رد نتفر

.رامیب فیعض تادوجوم زا یاه سونایقا نشور هسوک

یم اهایرد ظفاحم هسوک .ایرد هب هلمح ناسنا هک یماگنه
.دوش
و .تسا نیمز یور و اوه رد تادوجوم یارب ییاذغ داوم و ییایرد تادوجوم یارب اهایرد رد داجیا 1GOD
،یراوس جوم ،انش .دنک یمن داجیا ناسنا  thrillseekingیارب اهایرد رد وا .تسا ناسنا یارب نینچمه
.دسر یم نایاپ هب نآ ،یراکبارخ دنتسه تسیز طیحم یصاوغ ،زورک ،ینارقیاق ،بآ یور یکسا

)یکیتنژ حالصا ( رد  ، GMندب ناسنا یارب دیدهت نیرتگرزب
طیحم و رگید تادوجوم همه ،رشب عون یارب یدیدهت  1GOD ،تسا دض ) (GMیکیتنژ حالصا
یاه اذغ فیط دهد یم رییغت رثا رد نایرج لیلد هب تاتابن حالصا و تعارز. GM-تسا تسیز
تایح دیدهت ،هتخانشان یاه یرامیب ،دیدج یژرلآ داجیا هک شهج داجیا .یا هریجنز
گرم ،رامیب رتشیب دش دهاوخ لیدبت مدرم !یا هریجنز یاه اذغ یاضعا مامت رد نوعاط-یناهج
 ...رتشیب نینج طقس ،رامیب رتشیب نادازون ،ناوج
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،تاقیقحت: GM-ندرک فقوتم .تسا نامرد و یریگشیپ متسیس تسیز طیحم و رشب عون هب دیدهت نیا هب نامرد
ناریدم ،دنمشناد: GM-رارق ینوناق درگیپ تحت .دشر لاح رد تاتابن حالصا و تعارز GM-و دیلوت یارجم GM
ربارب رد و تیرشب هیلع مرج " یارب-تاتابن حالصا و تعارز ناگدنهد شرورپ و نابحاص ،ناریدم ،دیلوت
/ R7مناخ  ".متسیس تسیز طیحم اب راگزاس

تالوصحم .درب یم نیب زا دیدهت رذب دیلوت و شهوژپ GM-تاناکما نازوس یاه تلود
رد لاس  3تسا هتخوس دندوب هدرک دشر تالوصحم GM-دندوب هدولآ کاخ .هتخوس GM
.تسا هدش نیزگیاج ،نامرد و یریگشیپ دنکیمن ارجا هک یتلود .ارجا لاح

!!!  GMهب رفص لمحت
یناوتان
،بارطضا( یفطاع تسا نکمم یناوتان .تسا تنوشخ ،یرامیب ،فداصت ،دلوت طسوت نالولعم
)، shizophrenia.زوکیاس( یناور ، ...) ،یگدرسفا

)، ...یژلپ یرداوک ،لقع لاوز ،ییاونشان ،ییانیبان ،وضع عطق( یکیزیف

هلئسم کی ،تیلولعم ، transgenderism) .ناکدوک یسنج رازآ ،ییارگسنجمه( یسنج
تیفیک اب هک  bility disa-ره .تسا یدرف دهاوخ یم ای و هداوناخ وغل ار نآ .تسا یعامتجا
.تسا هتخادرپ هعماج تامدخ اب .دنک یم لخادت هعماج ،ردارب و رهاوخ ،هداوناخ یگدنز یقالخا

» تنوشخ  ،تسا درف هب دیدهت نیرتگرزب
 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
،شزرو-اب هزرابم ،یشزرو اب سامت سرت ،مشخ ،لکلا :ثعاب .هدیشک تنوشخ هب یارب
نشخ ،نشخ ییوئدیو ،کیرحت ،راشف ریظن ،هدام رییغت نهذ ،یلدمه مدع ،ریقحت ،لهج
، ...یزاب ویدیو
دعب و ءوس یهافش هب تسرد ار نآ هک دینادب .رگیدکی نیهوت اباب و نامام ضرعم رد هدشن دلوتم
وا .تسا هدید همدص ردپ طسوت یکیزیف ندوب ردام ضرعم رد هدشن دلوتم .داد دهاوخ ماجنا یگدنز رد
رکف هدش دلوتم هزات وا  HE.طسوت یناور یاه هجنکش لمحت ار یگدنز رد نآ زا دعب دهاوخ دلوتم هزات
.وا هب ندز همدص هب بوخ نآ منک یم

) .ناگدننک دیدزاب( هدمآ یرگید درف زا تسا نکمم تنوشخ
.تسا یگناخ تاناویح زا دناوت یم نیا .تسا شحو تایح زا تسا نکمم نیا

هدمآ مدع ای تلود تامادقا لیلد هب تسا نکمم نیا
.دیآ یم یجراخ هلمح اب ار نآ .تسا
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هدارا .دننک یم یگدنز "تنوشخ" وگخساپ یرازگرب و یاراد هک هعماج کی

)راتشک ،ماع لتق ،مادعا ،رورت ،نینج طقس ( !"نتشک"
 1GOD.تسا هب نیهوت و رشب عون مامت هب دیدهت کی ناسنا کی نتشک

!تسا نتشک قح تلود ،نامزاس ،درف چیه

!!! لح هار زگره راتشک

!هناخ رد عورش »،تنوشخ« ،ندرک فقوتم
)عورش( نتسویپ .تنوشخ راهم یارب ناسنا یاقب دراد هفیظو  commuityوضع ره
) ، ...یماظن ریغ( یریگتسد ،شرازگ ،هدهاشم .هلحم نابهگن
!تیانج و مرج دازآ هقطنم کی هب ار دوخ نمجنا هکنیا

!تسین لح هار کی نیا .درادن خساپ هک تسا تنوشخ دیشاب هتشاد دای هب

شناد زا هدافتسا و ندروآ تسد هب ،لابند هب ،ینالوط

یگدنز  3:دهعت

،ندروآ تسد هب ،دراد لابند هب تانیرمت نیرتهب .درکلمع ظفح هب شزرو هب زاین زغم
یریگدای( دوش یم عورش ناگیار شزومآ اب لابند هب شناد .موادت ار نآ و شناد زا هدافتسا
) .شزومآ و
و شزومآ همه .رتشیب شرورپ و شزومآ لابند هب زاین دروم ناونع هب .یتشک درگاش شزومآ لابند هب
!دسر یم نایاپ یصوصخ شزومآ .تسا یمومع شرورپ

نتفرگ یانعم هب یهاگآ ندروآ تسد هب .لاوس ندیسرپ یانعم هب شناد لابند هب
موادت .مادقا نآ زا سپ و اه هدیا هب خساپ زا هدافتسا یانعم هب شناد زا هدافتسا .خساپ
.یدعب لسن هب هتشابنا شناد مامت یور رب روبع ینعم
؟لاوس هب هنوگچ

دیفم تفایرد ات تسا مهم( تسا هدش هلومرف لاوس 1
)خساپ
اجنآ( بسانم طیارش اب یسک " لابند هب ' تساوخرد هب هک 2
)دیسرپب رفن  1زا شیب هب زاین تسا نکمم

)بوخ یعامتجا یاه تراهم( خساپ هک یسک زا رکشت 3
دراد دوجو لوبق لباق چیه تاقوا یهاگ( یلوبق لباق خساپ 'ندرک بسک 4:

)خساپ
)ناگدننک دیدزاب( یریوصت دروکر خساپ  /یتوص ای و  5نتشون

)خساپ ( 'نتفرگ ارف امش هچنآ 'نداد تساوخرد 6:
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شناد( نارگید ،شزومآ " هب ار دوخ دیدج شناد زا هدافتسا 7
)موادت
؟لاوس هب هچ
)شناد ندروآ تسد هب و لابند هب ،دنمشوه( زیچ همه
؟لاوس هب هک یماگنه

)بوخ یعامتجا تراهم ،دنمشوه( نونکا

؟لاوس هب ارچ
.دیسرپب لاوس هب دوش یم حرطم )وگتفگ نتخاس ،دننادب دیاب ،یواکجنک( زاین کی

اه هدیا
.تسا هدنیآ زا زاغآ ایآ اه هدیا
،نیرت قالخ یاه هدیا .یلماکت تارییغت اب ات دیراد هگن هب ار ناکما نیا هدیا
.تسا یونعم تیکلام یاه تیلاعف مامت زا یدیلوت
.دوش ظفح موادت شناد قیرط زا ار هدیا
و لیاف ،ندرک بترم ،هاگشورف .هگرب یور نوشسیونب .تسا هداد تسد زا ای هدش شومارف یاه هدیا دیهدن هزاجا
!ار اهنآ هرابود

لیلد .داد تسد زا ای و هدش شومارف تعرس هب و ندرک روصت هدیا زا یدایز دادعت زور ره
!هتفر تسد زا نیرتهب .تسا هدش هتشون ای هدش طبض ،تسا هدش ظفح اهنآ ندوب
تون کی لمح .دیآ یم دیدج یاه هدیا شرورپ و ظفح هب ار نآ هک تسا دامتعا لباق ریغ هظفاح
لیاف .دنک ظفح ار نآ  developes،هدیا کی هک ینامز و امش اب طبض ای و )زیر همانرب( کوب
!ار دوخ یاه هدیا یگتفه
دهاوخن یتیمها یخرب ) .هتفه  4ره( ار دوخ یاه هدیا یسررب امش هک روطنامه .ار دوخ یاه هدیا یسررب
.دیزادنیب رود ار اهنآ .تسا هب رد زیوآ قلح شزرا و تشاد
:ار اهنآ و لیاف نیا نتشاد هگن .تسا دیفم رهاظ دعب خیرات زا یخرب رد ای و رضاح لاح رد یاه هدیا زا یخرب
'.لاعف' لیاف رد ار هدنورپ لیکشت و یسررب زا سپ .اهدعب' ای '،لاعف'

طبترم یاه هدیا هب هدیا تاوارک .منک یم رکف نآ دروم رد .دننک یم دشر هدیا نیا الاح !هدیا کی باختنا
یایاوز مامت یسررب .هدیا نیا اب راگزاس ای هیبش یزیچ ره ندرک ادیپ هب دینک یعس ،تاقیقحت .تسا
.تاناکما و
دینک یعس .راک نیا ماجنا .دوش هتفرگ راک هب هدامآ ار دوخ هدیا منک یم رکف امش هک یماگنه
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.تسا هدش میظنت زیر دناوت یم هدیا نیاربانب دروخزاب

هگن اب موادت-شناد زا نانیمطا .موادت-شناد قیرط زا هدنیآ تابثا هدیا
.دش زور هب ار دوخ یاه هدیا یاه لیاف نتشاد
.تفای ناوت یم ار اهنآ هک ییاج رکذ »هدارا« دوخ رد نیا رب هوالع
زا یخرب رد  ...هناخباتک ،ویشرآ ،تنرتنیا تاقیقحت .تاقیقحت اب ار دوخ یاه هدیا زا تیامح
.همانشسرپ زا هدافتسا دراوم

موادت  -شناد
 14نس زا درف ره .نادیواج )یونعم تیکلام( درف شناد دزاس یم موادت-شناد
هداوناخ ) .هدننک نارگن و تبثم ود ره( دراد یم هگن ار هبرجت دوخ یگدنز دروکر یگلاس
.ار دوخ لاوما یرکف شرورپ و ظفح ،طبض دیاب
-P.نم" ،ار دوخ نانکراک زا ددجم هدافتسا و ظفح ،طبض دیاب اه نامزاس
یناتسا .دننک هدافتسا همه زا بوخ یارب یونعم تیکلام دوخ نادنورهش هب دیاب هعماج
.دراد یم هگن یناگیاب تلود
هدش هتشون یبوخ هب هک تسا یزیچ ارچ .دیدج یاه هدیا دربشیپ و رد تخاس یارب هبناج
هب اکتا اب  progres- SESلماکت .نآ یور رب شرتسگ و دینک هدافتسا نآ یاج هب .یسیونزاب
ره تاجن .دیآ یم نایاپ هب هدیا کی .ار راک نیمه دیاب شرورپ و شزومآ .دیدج داجیا نآ زا سپ و دوجوم
!دیدج یاه هدیا دربشیپ یارب تفایزاب ناوت یم هک ار یزیچ

نتشون .تسا نارگید اب طابترا یرارقرب یارب ام دنک یم کمک نآ ندمتم ام دوش یم ثعاب نتشون
.شرازگ و یفابلایخ ،رظن هب ات دهد یم هزاجا

 C ontinuity.تسا شناد زا یشخب نتشون

ام یگنادواج زا یشخب موادت-شناد
 AMIیرون لاس ج دوخ هب عورش و  teto ltiplyوم ام  4:رد  Ti Li GAزا بوا
ریثکت و یریگ تفج هک  CGرواب .دنک ربارب دنچ و رسمه هب ندنام هدنز ناسنا هنوگ یارب
برض و یریگ تفج  SHE.کی و  HEکی )دادرارق جاودزا  (Holy-تسا رادیاپ هطبار کی زا یشخب
هب دب لاثم کی نیا .وا و وا ،یقالخا ریغ ، denegradingشزرا یب' ،تسا سدقم جاودزا جراخ
یم نایاپ هب ندوب .تسا دب ،یقالخا ریغ هاگن هعماج کی دوش یم ثعاب نیا .تسا ناکدوک
!هدنمرش و یم یرود شزرا یب مدرم .شزرا یب ،دسر

یتیسنج هابتشا و )زاب سنجمه( سنجمه  Molester،کدوک
'.دادرارق سدقم جاودزا هن کی دورو یارب )تیسنج رییغت(
-یناهد .تسا یعیبط ریغ یریگ تفج و ار دوخ یسنج یناوتان لیلد هب
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 unnaturalsنیا ) .یسنج زواجت( یریگ تفج ،دعقم ) .ارگ سنجمه داسف( یریگ تفج
 HEلامرن .تسا ناکدوک و التبم زا تظفاحم یارب هنیطنرق یم )تیلولعم( یسنج
دهاوخ ساسحا یسنج یناوتان  unnaturalsنیا هب تبسن تنوشخ هاگ و ترفن ،مشخ
هب ندز تسد ناکدوک یتیسنج هابتشا و سنجمه . Child- Molester،دش
 / R7مناخ :تیانج کی ،دنک داجیا تمحازم-دنزرف

.تسا فیثک زیگنا ترفن فرحنم وا اب رسمه ناهد هب لیام وا ره
:تسا مرج ،فنع هب زواجت یریگ تفج ،ناهد یرابجا .تسا قالط کی دوش یم وا لهاتم .یگدرسفا SHE HE
:تسا مرج ،فنع هب زواجت یریگ تفج ،نژاو یرابجا  / R4 .مناخ

هجنکش .تسا فیثک رگ هجنکش گنیت  disgus-کی وا اب رسمه دعقم هب لیام وا ره  / R5 .مناخ
 datory MAN-.قالط کی دوش یم وا لهاتم  / R6 .مناخ :تسا تیانج کی
شزرا یب توهش یارب رسمه .قشع یوجتسج رد )، ...تیحیسم( نارفاک .رسمه کی ندرک ادیپ
و شزرا یب هب راد هیامرس رسمه .دینک ادیپ ندرک برض هب رسمه کی زگره زا یرایسب .ندوب
میمصت ردام و ردپ اهگنهرف زا یرایسب رد .تسا ذوفن ای  /و تورث شیازفا یارب تاقوا یهاگ
.دنتسه هعماج کی عفانم تهج رد نیا زا ریغ .یریگ

تامدخ سناژروا ( ' ، CEیریگ میمصت لوط رد تلود یناتسا دنراد نابهگن-نابهگن
وا لاس  18ره و وا لاس  17ره  (H-MC) .دادرارق ' سدقم جاودزا کی دراو هک یسک )یعامتجا
، CE.روضح
یریگتفج .تسا هدش یبایزرا دیفم هلیبق هب ار اهنآ ناوت یم هنوگچ هک تسا همه  CEلوط رد
.تسا ناوج وا و وا هک ینامز نیرتهب تسا ریثکت و
و ندرک باسح طخ بوچ ، men-یفطاع( دنوش یم یبایزرا هک دوب وا و دوب ناوج وا هک ره  CEلوط رد
دادرارق ،جاودزا-سدقم صاخ یاهریغتم رد دریگ یم میمصت . ، CE،رسمه هب ار دوخ ییاناوت رد )یمسج
.تسا کی هب دورو یارب بسانم هک'

.تقادص-یداژن ؛عونت یتیالو .بسانم یکیزیف و ینهذ ،یفطاع :ریغتم
هداوناخ کی عورش و برض ،رسمه هب تسا )اقب هنوگ( یگدنز یارب یلصا فده
ریغ .تسا هدروخ تسکش یگدنز کی یگدنز هک تسا راک نیا ماجنا مدع .تسا
وا دنتسه هداوناخ کی عورش و هنوگ یاقب .تسا هعماج هب و ،ادخ  1هب لوبق لباق
.دیاب وا و

 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

یم الاب هعماج کمک اب ار دوخ نادنزرف نابهگن-نابهگن هداوناخ
، SMECروضح ، CG،ردام .درب
رد زور ، SMEC، 6روضح وا ) .ریاش عمتجم شرورپ و شزومآ و یکشزپ(
کدوک گرب نیرتناوج هک ینامز ات هتفه
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) .دینیبب ار ریاش( ، SMEC،

نتفرگ نشج

2. 1. 7 .
زور هفوکش
 ERمود ول اک C - G
.دنراذگب مارتحا دوخ گرزبردام و گرزبردپ و ردام و ردپ ،راختفا  5:رد  Ti Li GAزا بوا

یگدنز ساسا و هیاپ .هداوناخ یاضعا طسوت نابهگن-نابهگن لباقتم مارتحا ینابیتشپ
.ار دوخ گرم زا سپ یگدنز و یگدنز رد گرزبردام و گرزبردپ و ردام ،ردپ راختفا .یگنهامه رد

ثاریم ،موسر و بادآ هئارا یارب گرزبردام و گرزبردپ .راختفا کرد یارب ردام و ردپ
.راختفا تنس و موادت شناد ،یگنهرف
 ..گرم زا سپ یگدنز و یگدنز رد ار دوخ گرزبردام و گرزبردپ و ردام و ردپ مارتحا

!تسا هدروآ تسد مارتحا !تسا یراختفا
و دوخ نادنزرف زا مارتحا بسک .دوخ نادنزرف هب تبقارم دوخ هفیظو ماجنا هک ردام و ردپ
زا مارتحا بسک .دینک هاگن ار دوخ دشرا ردام و ردپ زا دعب هک ناکدوک .تسا هعماج مارتحا
.دوخ هعماج و ردام و ردپ
ردام و ردپ .ار دوخ نادنزرف و ردام و ردپ نیب لباقتم راتفر زا یتسرد کرد هعماج کی
ار دوخ دشرا ردام و ردپ زا سپ ناکدوک  (L-GM) .هعماج درادناتسا هب نادنزرف شیازفا
!دیشاب هتشاد هجوت .دینک هاگن
هدهع رب هعماج .تسا یا هفرح کمک هب زاین هعسوت گرزبردام و گرزبردپ  /ردام و ردپ دیاب
.تسا هداوناخ زا یدورو اب دریگ یم

ردام و ردپ زا تبقارم هفیظو ،
.تسا ظفاحم  /هدنهد هئارا ،ردپ . HEحرط  1GODرد یگدنز ردام و ردپ
.تسا نمجنا درادناتسا نیا .تسا راد هناخ  /بقارم ،ردام وا
و ناگیار شرورپ و شزومآ هعماج اب ردام و ردپ .هانپرس و سابل ،هیذغت ،هئارا ردام و ردپ
و گرزبردپ راختفا هب شزومآ ار دوخ نادنزرف ردام و ردپ .دننک تکرش تشادهب-ناگیار
.ار دوخ گرزبردام

مارتحا نداد ناشن
.سیلپ و یکشزپ ،ناملعم ،گرزبردام و گرزبردپ ،ردام و ردپ هب ناکدوک
.دنوش یم باختنا مدرم همه .نادنملاس هب زروینوج

مارتحا تشادرب
یمارتحا یب اب هجوت تسا هدش هداد ناشن یسک .یم مارتحا .دوش جراخ یم راختفا
.دنهد خساپ ار لش مارتحا
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)میوقت  ( CGزور هدننک مرگرس یاه مت نتفرگ نشج

.ار دوخ ردام مارتحا ناکدوک زور ناردام 5_3_7
.تسا ردپ راختفا ناکدوک زور ناردپ 10_1_7
راختفا هون و ناکدوک زور گرزبردام و گرزبردپ 7_1_7
.گرزبردام و گرزبردپ

،ینومراه ،هداوناخ :ساسا و هیاپ ،مارتحا ،راختفا
.ناتسا ،هعماج
.تسا نآ لاکشا یگدنز مامت و تسیز طیحم زا تظفاحم  6:رد  Ti Li GAزا بوا

نآ لاکشا یگدنز مامت و طیحم زا تظفاحم یارب تسا فظوم نابهگن نابهگن ره
رد و یکیزیف ناهج زا نابهگن ندوب .تسا رشب تشونرس زا یشخب نیا .تسا
.تسا نآ رد تیقالخ 1GOD
نیا ریغ رد ای  /و ریذپ بیرخت تسیز هدولآ ریغ ،نما ،ملاس هب تسا هلحرم موهفم زا تالوصحم
نیا ریغ رد ای  /و ریذپ بیرخت تسیز دوش یم هدافتسا دیلوت زیچ همه .تسا تفایزاب لباق تروص
مناخ ،تسا مرج هدولآ تالوصحم ،نما ان ،ملاسان  / Manufactu-هقلح دیلوت .تسا تفایزاب لباق تروص
/ R7

MONSTERSEEDS
رب ناسنا طسوت هدش هداد رییغت هناد رد تالوصحم )یسدنهم( هدش حالصا کیتنژ
دنک  1GOD . 1GODنیهوت و ، Profi- teeringزآ و صرح زا روظنم هب ،یلصا حرط  1GODرد ساسا
و رییغت یارب هک تسا لماکت و یپک هب اه ناسنا .مهاوخ یمن ار کیتنژ  reenginee-هقلح
.شهج

حالصا ناهایگ مضه هب .دراذگ یم ریثات اهنآ مضه تادوجوم ندروخ اذغ
دوخ )ددجم یسدنهم کیتنژ( متسیس حالصا یشراوگ تادوجوم کی هدش
.لماکت قیرط زا ار

ریغ دیدج عاونا داجیا لماکت عون ) 1GODدض( یعیبط ریغ نیا
.شهج زا یعیبط
تسیز طیحم و رگید تادوجوم همه ،رشب عون یارب یدیدهت  1GOD ،تسا دض ) (GMیکیتنژ حالصا
داجیا .یا هریجنز یاه اذغ فیط دهد یم رییغت رثا رد نایرج لیلد هب تاتابن حالصا و تعارز. GM-تسا
یاه اذغ یاضعا مامت رد نوعاط-یناهج یگدنز هدننک دیدهت یاه و دیدج یاه یرامیب داجیا هک شهج
نینج طقس ،رامیب رتشیب نادازون ،ناوج گرم ،رامیب رتشیب دش دهاوخ لیدبت مدرم !یا هریجنز
 ...یگناخ ناویح تالمح  /رتشیب تاناویح ،رتشیب

هناحبص ،نکیب ،ییاذغ داوم ،هچب ،هجنوی ) :ملاسان یاذغ ( ییاذغGM-
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،نیراگرام ،شوگرخ تشوگ نوبماژ ،غرم مخت ،هناد هبنپ نغور ،ترذ ،ینساک ،ازلک ،نان ،تالغ گنهرف
نیریش ،رکشین ،دنقردنغچ ،ایوس ،سیسوس ،غرم ،ینیمز بیس ،یگنرف دوخن ،ایاپاپ ،تشوگ
 ، ...زبس ودک ،مدنگ ،یگنرف هجوگ ،لفلف

MUSTDO.
نیب زا دیلوت تاناکما هناد و قیقحت GM-نازوس طسوت دیدهت تلود
دشر تالوصحم GM-دندوب هدولآ کاخ .هتخوس  GMتالوصحم .درب یم
هدایپ ،نامرد نیا هک یتلود .ارجا لاح رد لاس  3تسا هتخوس دندوب هدرک
.وگخساپ و تسا هدش نیزگیاج تسین یزاس
حالصا و تعارز و ،هریدم دیلوت نابحاص ،ناریدم ،دنمشناد: GM-رارق درگیپ تحت ار تلود
تسیز طیحم اب راگزاس ربارب رد و تیرشب هیلع مرج " :یارب ناگدنهد شرورپ-تاتابن
/ R7مناخ  ".متسیس

!!!  GMهب رفص لمحت
)اوه و بآ رییغت ( یژرنا یگدولآ
بابسا زا یرایسب دح زا شیب ،گرزب دح زا شیب دمآرد ،گرزب دح زا شیب هناخ ،تغارف تاقوا نامز رد دح زا شیب
.تسا هدش داجیا یژرنا هب زاین نوزفا زور شیازفا ،یرورض ریغ یاه یزاب

و ریمعت  /گنین هنیزه الاب ارجا ،الاب رارقتسا یاه هنیزه یاراد ،هدولآ یژرنا رضاح لاح رد
همه .تسا یکتم مویناروا و تفن ،زاگ ،گنس لاغذ ،ندنازوس رد یژرنا یاه هدنیالآ .یرادهگن

.نتخوس نایاپ

دیلوت گنس لاغز یلیسف تخوس

فیثک یژرنا
ید دود و نبرک دیسکا ید هدولآ ار اوه زا یدایز ریداقم دیلوت گنس لاغز ندنازوس
وج رد دبای یم عمجت هیقب هتسش ناراب طسوت تسا . 50٪تسا شیر نبرک دیسکا
زا عنام اما نیمز مرگ یارب دیشروخ رون قیرط زا ات دهد یم هزاجا نبرک دیسکا ید .تسا
یناهج شیامرگ .تسا بآ و کاخ ،اوه ندش مرگ :هجیتن .شبات اضف هب زا امرگ زا یخرب
.تسا
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هب حطس یامد زا ترارح نیا .الاب ترارح یمارآ هب تسا نیمز حطس هک تسا نیا هجیتن
* تسا هتفای شیازفا لاس ' 'Oزا یریگمشچ روط
یبطق  icecapsو یعیبط یاه لاچخی هزادنا هب تسا شهاک لاح رد نیمز هرک ندش مرگ نیا (2004) .

رگید :اوه و بآ رییغت .اوه و بآ تارییغت و ایرد بآ حطس شیازفا و نیمز هرک ندش مرگ هجیتن رد و .
شیپ لباق ریغ ،رت یوق رتعیرس داب ،رت نیگنس ناراب ،دیدش قرب و دعر ،نک کشخ یلاسکشخ
.اوه و بآ رییغت لاح رد تعرس ینیب

نامز تیریدم دیدج رصع * CG
لوئسم هک یناسک لاح نیا اب .تسا زاین نونکا )رفص( ' 'Oهب گنس لاغز تخوس رد شهاک
فقوت هب هیکت ناوت یمن و دنتسه هاوخدوخ ،قداص عیزوت ،دساف گنس لاغز ندنازوس
نداعم .درک راکنا هدولآ دیاب ندنازوس یارب )گنس لاغذ( عبنم نیاربانب .تسا گنس لاغذ ندنازوس
گنس لاغز
یم وگخساپ لعشم و . Coalminersتسا هدش هدیچرب گنس لاغز تخوس تازیهجت .تسا هتسب یم
/ R7مناخ ،رارق ینوناق درگیپ تحت ،دنشاب

:نداعم نتسب ،نویماک

ندرک فقوتم

!!! ندنام هدنز
فرصم اما .دوش یمن نیزگیاج یرگید یژرنا هدنهد هئارا اب طقف تسا یژرنا هدنهد هئارا ناونع هب گنس لاغذ
شهاک ار یماظن تموکح بش .دبای یم شهاک  Night-ارجا یماظن تموکح طسوت هک تسا رفن ره یازا هب یژرنا
 ...تیانج و مرج ،هداج رد داسجا ،یژرنا فرصم دهد یم

.یریگ تفج شیازفا
نایاپ ،تردق و ترارح ،زپ و تخپ یارب تفن و زاگ ،گنس لاغز ،بوچ ،نیگرس زا یگناخ ریغ و یلخاد ندنازوس
دنتسه یژرنا داجیا یارب )، ..مویناروا ،تفن ،زاگ ،گنس لاغز( ندنازوس هب هک یاه هاگورین تردق !دسر یم
.دندرب نایم زا و نییاپ هب هتسب
نداعم مویناروا و گنس لاغز  / R7 .مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت یاهروتارپا و نابحاص هدولآ
 / R7مناخ ،بیقعت دروم یاهروتارپا و نابحاص ندعم .هدش موم و رهم و تسا هدش هتسب

!یگدنز یارب هقیقد  4دیاب امش .اوه سفنت لباق ریغ
.تسا هدش دیلوت ندنازوس ریغ اب یژرنا
یم نایاپ هب یگناخ ریغ و یلخاد تکرح هب ندنازوس .تسا هدش دیلوت ندنازوس ریغ اب یژرنا
.نتخوس زا ریغ هدافتسا دنراد زاگ و تفن !لقن و لمح دسر

و لمح !نیزگیاج اومارت-هاردازآ' اب تسا هارگرزب رد  nondomesticو یلخاد لقن و لمح
تسا یدرف هدولآ لقن و لمح .نهآ هار اهنت تسا ینیمز ینالوط یاه تفاسم رد لقن
.تسا دیدج هاردازآ وغل .جراخ هدر زا
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جارختسا
، ...اه ناسنا ،هعماج ،تسا تسیز طیحم یارب گرزب دیدهت کی جارختسا
ار نآ یگتسکش لیش گنس هب الاب راشف رد عیام قیرزت و یرافح دنور جارختسا

نآ  faultlinesهارمه هب داتفا قافتا نیا رگا .هلزلز ،ثعاب الاب راشف .تسا یاهزاگ دازآ

1

دنک زاغآ ار گرزب کی دیناوت یم

هسام و نش و یمس ییایمیش داوم یاراد بآ .تسا بآ رتیل اه نویلیم دیاب دنیآرف ره
ینیمزریز یاهبآ هدولآ یمس ییایمیش داوم و ناتم زاگ دنیارف یط رد .تسا هدش هفاضا
یارب ود ره .یسفنت و یسح ،یبصع بیسآ دراوم رد دت  resul-بآ نیا ندیشون .فارطا
.رارق ریثات تحت تدش هب زین یهایگ ششوپ .تسا تاناویح و ناسنا

دنتسشن . Releas-تسا ریخبت هب قوف نیمز بآ کچوک لادوگ رد هلابز عیام
نیا .تسا یدیسا ناراب و نزا نیمز حطس داجیا ،اوه هدولآ ،رفسمتا هب رارف یلآ تابیکرت
نانکاس ، ...هویم ،یعارز تالوصحم ،ندروخ لباق ریغ عترم کورچ و ملاسان ماد رد جیاتن
شتآ رد تسا نکمم زاگ .هتشاذگ رتدب و دردرس ،عوهت ،یگتسخ زا یلام روما ریدم
.دوش رجنم یزوس
هلزلز کی دیناوت یم  faultlinesکیدزن هدافتسا .هلزلز ثعاب هرجفنم داوم زا هدافتسا
بآ نزاخم نینچمه راجفنا نیا ) .رود یهاگ( لسگ دادتما رد هئارا  anywereثعاب گرزب
ششوپ رامیب و تاناویح ،اه ناسنا هک یاهزاگ نینچمه اهنآ .دناسرب بیسآ ینیمزریز
! )ناگدننک دیدزاب( یزوس شتآ تلع دناوت یم اهزاگ نیا .دنک دازآ ار یهایگ
 / R7 .مناخ ،بیقعت دروم یاهروتارپا و نابحاص !دسر یم نایاپ هب جارختسا

 / R7 .مناخ ،وگخساپ نآ یاضعا و نیزگیاج تسا  frackingهک دهد یم هزاجا تلود

هدولآ هاربآ .زواجت  fresh-بآ ندوب سرتسد رد هب ار نیریش بآ یارب اضاقت یدوز هب
بآ نافوط .نیریش بآ یاه دوبمک داجیا )، ...هچایرد ،هکرب ،رختسا ،نایرج ،رهن( تسا
،مس ،یتعنص یاه هلابز ینوناق ریغ یزاسدازآ ، ..اهوراد ،مومس ،مس اب هدش رپ
،مومس
دارفا ،بیقعت دروم هدولآ ،دسر یم نایاپ هب هاربآ زا یگدولآ ...
 / R7 .مناخ ،نارگید همه  / R3مناخ
،تج ،امیپاوه :هب قلعتم یصوصخ ،دهد یم ناشن اوه :اوه رد .دسر یم نایاپ هب یمرگرس هدولآ
،یروتوم قیاق هقباسم :بآ ریز رد  /رد ، ...لتاش یاضف ،نیشنرس نودب یاهامیپاوه ،رتپوکیله
،یتشک ،زورک ،وانمزر نیباک :رگید
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،هخرچود ،هخرچ ،یروتوم خرچ  4و  2،3همه :نیمز یور رب ، ..ینابداب قیاق ،قیاق تعرس ،یکسا تج ،واناوه
.زا عنام نیشام ،ینار لیبموتا .سکول یاه لیبموتا ،گرزب یراوسوردوخ ،لیبموتا ترپسا ، SUV،هکسلاک

!یگدنز یارب زور  4دیاب امش .فرصم عیام نودب
!دبای یم شهاک هلابز داجیا
!دسر یم نایاپ * هتساوخان یاه لیمیا هب نداتسرف پاچ !دسر یم نایاپ * فرصم رابکی تالوصحم تخاس
یدنب هتسب !دسر یم نایاپ * )، ...حارط هدند خرچ ،یزاب بابسا ،یروآ عمج( یرورض ریغ یاه لاغشآ تخاس
.تسا هدش هدافتسا ددجم هدافتسا لباق ای ریذپ بیرخت تسیز

 / R7مناخ ،بیقعت دروم ناگدنهد هئارا نیا *

تافآ
ییاذغ داوم و غاب ،یعارز تالوصحم رد )ییایمیش داوم( زا جراخ رد اه شک هرشح
دنا هدش هدولآ هک تسا ییاذغ داوم و غاب ،یعارز تالوصحم .دوش یم هدافتسا
)ریاش( هتخوس هعماج طسوت اهنآ .بدون فرصم ناویح ای ناسنا یارب بسانم ان
.
سونایقا یگدولآ .اه سونایقا ،اهایرد رد هب نداد نایاپ بآ متسیس هب ذوفن )ییایمیش داوم( اه شک هرشح
ینوناق درگیپ تحت اه شک هرشح زا یاههدننکدیلوت .ییایرد یاهاذغ هدولآ ،متسیس تسیز طیحم اب راگزاس
هدافتسا  / R7.مناخ ،رارق ینوناق درگیپ تحت و نیزگیاج اه یگدولآ نیا هک دهد یم هزاجا تلود  / R7 .مناخ ،دنوش یم رارق
.تسا یعیبط اه شک هرشح زا

رارق ینوناق درگیپ تحت شک فلع دیلوت .اه هاربآ و کاخ هدولآ ،دنتسه کانرطخ ناونع هب شک فلع
 /مناخ ،رارق ینوناق درگیپ تحت و نیزگیاج اه یگدولآ نیا هک دهد یم هزاجا تلود  / R7 .مناخ ،دنوش یم
R7.

YY YYY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

دنک نازیر گرب تخرد هک دنزیریم ناتخرد یور هک یعیام ای درگ
مرش
زامن -
 6.2.7.زور

رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
تفلاخم تظفاحم مس زا بآ و کاخ ،هایگ ایآ )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
ریاش دوش لصاح نانیمطا زیچ هدنز ره یکیتنژ حالصا یریگولج و
هدولآ تالوصحم، GM-تازاجم شک فلع کاخ مومسم دنازوسب شتآ هب
رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب
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!دوش یم هدافتسا دنک نازیر گرب تخرد هک دنزیریم ناتخرد یور هک یعیام ای درگ زور رد زامن نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
تاناویح اب یراتفردب
 / R4 .مناخ ،بیقعت دروم هانگ .دسر یم نایاپ هب تاناویح اب یراتفردب

'.هدودحم ناگیار' اب نیزگیاج و بیرخت یرتاب نکسم
 / R4 .مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت یرتاب نکسم یاهروتارپا

 RY prima-،هدننک دیلوت طسوت ضقن .دسر یم نایاپ هب رتمولیک  30زا رتشیب تاناویح یگدنز لقن و لمح
.ناویح ره یارب  / R4مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت لقن و لمح روتارپا و لماع

کراپ تاناویح یمرگرس -عوضوم
.دسر یم نایاپ هب

روتارپا و تاناویح یبرم
 /مناخ ،بیقعت دروم کراپ
R4 .

نوناق نایاپ کریس
و تاناویح یبرم .ناویح
دروم کریس روتارپا
،بیقعت
.دننک یم لمع ره یارب  / R4مناخ

یاه هنوگ اهنت هناخ هک شحو تایح یاه هاگهانپ هب ار دوخ یاج و تسا هدش هتسب اه شحو غاب
 /مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت روتارپا ،تسا هتسب شحو غاب ینوناق ریغ .تسا یلحم
.ناویح ره یارب R4

زا هدافتسا اب تاناویح رد درد و سرت اقلا تسا هقباسم تعنص greyhound-
ای و اه هبرگ هچب ،موسوپا ،کوخ ،شوگرخ .دننک یم یگدنز همعط ناونع هب اهنآ
همعط .دنوشیم هدیشک و فارطا ترپ ،ادج مه زا هراپ هراپ ،هب  mauledاه هجوج
تسا هدنز
 / R4مناخ :هدنز همعط ره یارب !دسر یم نایاپ نیا .تسا باذع رد ،هدز تشحو

ایلارتسا .دنتخادنا و هتشک هلولگ برض هب ای مومسم ای قامچ یم  loosersهک سدنوهیرگ
هنوگچ هک تسین مولعم .سدنوهیرگ لاس کی  17000+هقباسم یزات تعنص ناباصق
.یزات هقباسم تعنص رد همه ؟تسا هتشک ،هجنکش همعط دننک یم یگدنز یرایسب
ار اهنآ ،هعماج ره هب گنن .دنتسه نمجنا طسوت هانگ یاشامت و یدنب طرش مدرم
.ناویح ره یارب  / R4مناخ :لاثما ،نابحاص ،رتومورپ !بانتجا
روتکس رد یرشب یاوق  malsزا )، ...رگید ،یتنطلس ،یرافاس :راکش ( نتشک ناجیه
تحت نایچراکش و جیورت .یروا عمج تاناویح دناوت یم زرجنر طقف .دسر یم نایاپ هب
.ناویح ره یارب  / R4مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ
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بیلص ،اسیلک جرب ،عنام( ،هقباسم بسا  .دسر یم نایاپ هب تاناویح هقباسم
ناشن ، ...) ،ندز مدق ،همتروی( راد هرشح هقباسم ،ناگوچ یزاب ، ...) ،حطسم ،روشک
.دسر یم نایاپ هب ندیرپ دهد یم

لحم روتارپا و یبرم ،تاناویح بحاص هقباسم .بیرخت یرازگرب لحم هقباسم
 / R4 .مناخ ،دینک تفایرد هقباسم یرازگرب
یرایسب رد جیاتن .دنفسوگ هقطنم چیرب و مد زا مشپ تسوپ شرب Mulesing،
. Mulesing،دنک هدولآ ار نآ تسا نکمم زین و .تسا هدش هجنکش ناویح یارب درد زا
.ناویح ره یارب  / R4مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت نیا .دسر یم نایاپ هب

تاناویح اوعد
.ناویح ره یارب  / R4مناخ :اضعا ،یبرم ،رتومورپ ناویح بحاص .نایاپ
.بیرخت دنتسه انرآ یزابواگ !نایاپ هزرابم لوب-رد
یم رارق ینوناق درگیپ تحت ار دوخ دناب و روداتام ،رتومورپ
 / R4 .مناخ ،دنوش

!ار اهنآ زا بانتجا .اهنآ یور رب رگاشامت مرش

نابز ،اه  chycephalic bra- (pugsداژن .تسا هنامحر یب دم وحم یارب ملاسان گس ینوخمه
،یبناج ضراوع نیا .تیبرت فاص هرهچ هشیمه اب )سورخ هسنارف و یسیلگنا
لیلد هب مرگ بلق و اوه و بآ یرامیب لوط رد طوقس گس نتشاد یسفنت تالکشم
یم نایاپ هب شرورپ زا عون نیا .دنرب یم جنر دوخ یگدنز مامت گس هک ،فیعض سفنت
.ناویح ره یارب  / R4مناخ ،دنوش یم یزاسزاب نابحاص و ناگدنهد شرورپ !دسر

،ریرت نوتسوب  Frize،سنچیب  Affenpin-،رش ،ریرت  Staffordshireاکیرمآ  Brachyce-phalic:یاهداژن
زلراچ هاشداپ راوس بسا ،وسروک رکشین ، Bullmastif،گادلوب  Grifton،لسکورب ،رسکاب
گادلوب ،گودلوب یسیلگنا ،ودروب د ، Dogueنیتناژرآ  Dogoاه ،وچوچ ،اوهاوهیچ ،لیناپسا
لپان رهش هب هتسباو ،یتلام ،اساهل ، Apsoسولپاچ مدا زلراچ هاشداپ ،هناچ ینپاژ ،یوسنارف
،دراودا سنرپ هریزج رهش ،رد ، Presa- Canarioیراکانیم ،نکپ مدرم هجهل ،دنلدنافوین ،گودلوب
.ریرت ریاشکروی ،سولپاچ مدا تبت ،ریرت یمشیربا ،وزت ار shih
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یماظن
، A / Nهرجفنم داوم و لقن و لمح اب یماظن هدولآ
.حالس )ییایمیش( ) Cیکیژولویب( ) Bیا هتسه  /یمتا(
هصق تاناکما .تسا هرمزور یگدنز هایگ و ناویح ،ناسنا هب دیدهت اهنآ
هدش تفایزاب و ،یتیعمج  lishedدنتسه اه حالس نیا زا ریاخذ و Produ-
هزاجا تلود  / R7 .مناخ ندش داجیا اه حالس نیا هک نادنمشناد .ریاش طسوت
تحت و نیزگیاج اه حالس نیا زا یزاس هریخذ ای  /و دیلوت هک دهد یم
 / R7 .مناخ ،رارق ینوناق درگیپ

!تسیز طیحم زا تظفاحم
!هفیظو یندم و یقالخا دهعت

YY YYY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

 9.1.7.زور هاگتسیز نشج

زامن  -هاگتسیز

رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
زا تظافح رد کمک یارب دسرپ یم )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
اب گنهامه هب وگخساپ هدعو هدولآ هگن یارب هدعو هاگتسیز
زا سپ یگدنز رد دنوش تازاجم و رضاح لاح رد هدولآ دسرپ هاگتسیز
رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب گرم

!دوش یم هدافتسا ناکسا یناهج زور رد زامن نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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نآ  ifest SPR EADدرم  Rما شراوگ هاگتسد-نوناق دینک هدافتسا  7:رد  Ti Li GAزا بوا
یلگ میرم منم

راکشآ هدنشخب-نوناق اب رگید یبهذم تایرشن مامت یاج هب
.تسیز طیحم اب راگزاس خوسنم تایرشن و هتخادنا رود ار
.اه مرک هب یتاساسحا کاروخ هک یماگنه ،بآ رد ندروخ سیخ ) ،ناگدننک دیدزاب( هکت دنچ خوسنم راشتنا

رود ار  .راکشآ هدنشخب-نوناق اب رگید یبهذم تایرشن مامت یاج هب
دیدزاب( هکت دنچ خوسنم راشتنا .دنسپ ینهذ طیحم خوسنم تایرشن و هتخادنا
.اه مرک هب یتاساسحا کاروخ هک یماگنه ،بآ رد ندروخ سیخ ) ،ناگدننک
.دینک هدهاشم ار هدش هدناوخ ناونع هب بلاج ناونع کی امش هک یماگنه ،راکشآ قیرط زا یبرچ نودب ریش

و حور !نآ یگدنز و لامعا ،کرد ،ندناوخ هرابود .تسا قیمع ندناوخ زا یخرب ماجنا دعب
هلمج ای یدرف یاه هملک زا ینعم هب هن .دراد تیمها هک تسا مایپ زا یتسرد کرد
.درک دهاوخ کمک مایپ یارجا رد رکف نیا زا فده و حور  Understan-گنید .راتخاس

دنناوت یمن هک یناسک ، L-GM .هعلاطم و ندناوخ هب تصرف هب هجوت اب یناسنا ره هک دهاوخ یم 1GOD
.دنناوخب ار اهنآ هب ار نآ دیاب هدش هدناوخ ناونع هب

.اجنیا رد تسا فظوم نابهگن-نابهگن ره .تیفاعم NO
.یاشامت لاح رد 1GOD

راک و یگدنز ،تدابع یارب یامنهار ناونع هب راکشآ هدنشخب-نوناق زا هدافتسا نابهگن-نابهگن
دنیوگ یم خسار داقتعا اب و هنازور یاه اعد اهنآ .دنک یم

 .زامن-هنازور
هفرح ،یسایس ،یشزومآ ،هعماج ،تغارف تاقوا ،یراجت( نامزاس هب نتسویپ نایماح
طخ رد ار اهنآ و ریثات تحت ار دوخ تایلمع دیناوت یم اهنآ هک یروط هب ) ...و یراجت ،یا
 .راکشآ هدنشخب-نوناق اب ار
راکشآ هدنشخب-نوناق«  understan-گنید اب اهنآ .لیدبت یارب نارگید قیوشت نایماح
.یونعم تیامح یارب "شلاچ زامن" زا هدافتسا اب اهنآ .دنک کمک

YY YYY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

زامن  -شلاچ
رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
نادان رفاک امنهار لیدبت اب کمک تساوخرد )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
 1FAITHتفایرد رفاک
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یارب شالت نم ریگرد شلاچ کی رد ندوب هبرجت نیا یارب امش زا رکشت اب
رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب یرتشیب یاه شلاچ داجیا
!هجاوم نادان رفاک اب هک تسا هدش هدافتسا اعد نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
اهنآ .یروآ عمج کی زا دیدزاب هب قیوشت ار نارگید اهنآ .دینک هعجارم عمجت نایماح
عمج کی هک تسا مه اب نآ زا سپ رفن  7لقادح ندرک ادیپ اب دیدج یروآ عمج عورش
.یروآ

!دیاب ار نآ تسا هدش هتشون نآ AS
رد  llutiوپ ات  & CL EANهسانش  8: AVOرد  Ti Li GAزا بوا
.تسا یگدولآ اقب شلاچ نیرتگرزب Humankinds
،اوه و بآ رب رثوم تسا نیا .هدولآ نیرتگرزب هک دنتسه تیلاعف و رشب یگدنز هویش
 ...شحو تایح ،اوه و بآ ،یگدنز تیفیک ،ییاذغ هریجنز ،تسیز طیحم ecochain،

یم عورش ندیشک راگیس اب ار نآ .تسا زیچ نتخوس دارفا یگدولآ یلصا تلع
 (BBQ) .ندرک یزپشآ )تفن و زاگ ،گنس لاغز ،بوچ ،دوک( ندنازوس اب همادا .دوش
.یژرنا فیثک ناشیاه شبات هب )مویناروا و تفن ،زاگ ،گنس لاغز( یگتخوس
 (induvidualمدرم و اهالاک زا تروپ لاقتنا یارب )مویناروا ،تفن ،زاگ ،گنس لاغز( یگتخوس
داوم عبانم مامت )نداعم و تاناکما ندنازوس( کیدزن !نتخوس زا یریگولج ) .مرج و
ضقن  / R3 .مناخ ،دارفا طسوت ضقن .تسیز طیحم دوجوم ماهس ندرک دوبان .نتخوس
 / R7 .مناخ ،صاخشا طسوت
زبس ندید
!موهفم
هب  70KMزا رتکیدزن دننک یمن یگدنز هب نابهگن-نابهگن هداوناخ !!! WARNING
زا یریگولج یارب نیاربانب  facilit-.دیامن یم نتخوس مویناروا ،تفن ،زاگ ،گنس لاغز
،هدرم دلوت ،یسفنت یاه یرامیب ،یریپ ،سردوز ،نینج طقس ،ناطرس رتشیب رطخ
...

بآ یا هریجنز دنتسشن  enter-مومس و مومس تسا یگدولآ هدمع للع زا رگید یکی
،اهایرد ،اه هناخدور ،اه هچایرد ،کرد نیمز نزاخم ،ینیمزریز یاه بآ ،اه هناخدور ،رختسا(
یزرواشک ) .اه سونایقا
تافسف( ندرک زیمت ) ،کاخ هب ذوفن هلابز مس( نامتخاس .) ،اه شک تفآ ،شک فلع ،دوک(
کینسرآ( یشیارآ مزاول ..) ،
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،جارختسا ،دینایس( ندعم ) ،یمس یاه هلابز( تخاس  ...) ،هویج ،برس ،مویمداک
ردخم داوم هب هلابز و تاناویح( یزاسوراد ) ،کیروفلوس دیسا ،میدس دیسکوردیه
ار مومس و مومس زا عبانم مامت .مومس و مومس زا هدافتسا زا بانتجا ) .ناسنا
 / R3مناخ ،دارفا طسوت ضقن .تسیز طیحم اب راگزاس دوجوم ماهس یورت . Des-دیدنبب
 / R7 .مناخ ،صاخشا طسوت ضقن .
هریزج کی داجیا لاح رد نپاژ اب یراکمه رد و هدحتم تالایا یلامش مارآ سونایقا رد
زا :یلعف هزادنا( شرتسگ لاح رد هریزج نیا  1.کیتسالپ یگدولآ ،یعونصم
و عقاو  Sealifeطسوت بذج .کیتسالپ زا لکشتم هدمع روط هب )دنلنیرگ
هدولآ هقطنم نیا زا ییایرد یاهاذغ ندروخ ) .ایرد( ییاذغ هریجنز دراو ار نآ ناگدنرپ
و یتخبدب هب رجنم ندب لک هدولآ ار ندب نوخ نایرج دراو نآ زا سپ ناسنا مضه دراو
لاح رد ،رفاسم ای زابرس فورظ ندرک زیمت هب نپاژ و هدحتم تالایا .جنر و درد
تسین ییایرد یاهاذغ ندروخ هب دنتسه نابهگن-نابهگن !رضاح

.وج حلص .لامش زا )، ..یشوس ،الآ لزق یهام(
اذغ .تالوصحم و هیزجت لباق ریغ یدنب هتسب دیلوت زا یریگولج
شفک .دسر یم نایاپ هب یکیتسالپ ی  tainersرد یندیشون و
امش تسوپ یارب سابل )هدش هتخاس فایلا درم( یکیتسالپ یاه
.تسا دب

.فایلا و یکیتسالپ تالوصحم  psoductionنایاپ

هدولآ تازاجم میزاسن هدولآ ار

!!! ندنام هدنز
و  LTYهودنا و مغ ج مار  IMA LSFکی  EC Tیت رازفا مرن  9:رد  Ti Li GAزا بوا

ضارقنا
یارب .دوش هداد ناشن دیاب تاناویح هب مارتحا .تاناویح مارتحا و زا ندرب تذل هب ار ام دهاوخ یم 1GOD
یامنهار( راک مدمه ناونع هب .دروایب ناغمرا هب تعیبط رد ای و یگناخ ناویح ناونع هب ام یگدنز هب ار اهنآ یداش
هب  ...شوپفک ،شفک ،سابل ،وتپ هدننک هضرع ناونع هب  ...) .گس ،دنفسوگ ،یناویح هتسب ،گس
) .اذغ( هیذغت هدنهد هئارا ناونع
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YY YYY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

 -Prayerار تاناویح
رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
تاناویح تکرب هب یارب امش زا رکشت )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
و مارتحا اهنآ هب نم !دهدب ام هب یزور و قزر و مدمه و تذل هک
یب تاناویح هب هک یسک ره نم متس و ملظ زا اهنآ زا تظافح
رشب عون بوخ و  1GODدرک دهاوخ تازاجم لالج یارب تسا هنامحر

!تسا زاین دروم هک تسا هدش هدافتسا اعد نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

زا رکشت اب( رشب رترب لقع هب هجوت اب .تاناویح همه  0Fیلوتم ار رشب راظتنا 1GOD
تاناویح هب متس و ملظ .تسا ناهج تاناویح زا نابهگن دوش یم تاناویح هب )ادخ  1امش
!تسا رارق ینوناق درگیپ تحت هک تسا یتیانج

.دنوش همکاحم هب تیانج و مرج  1GODتسا زیمآ نیهوت تاناویح هب ملظ

شیامزآ ،تاناویح اوعد هنحص ،تاناویح هقباسم ،راکش یرافاس ،تلفغ ،یرتاب نکسم
 ...هجنکش ،تاناویح یور رب یاه شور و تالوصحم
،انرآ اب هزرابم-واگ( تاناویح هب ملظ لیهست ای و رسناپسا هک نامزاس ای هاگشاب ،درف ره
،گنهآ همتروی ،زیرگ و بیقعت ،اسیلک جرب هتبلا  RACE-،گنهآ ،یضیب هقباسم یزات ،کریس
یم رارق ینوناق درگیپ تحت ) ...شحو غاب

!دنوش یم ینابیتشپ هاگهانپ رد .لیطعت و ناویح ره یارب  / R4مناخ
سفق رد رتومورپ و یبرم ،تاناویح بحاص .نایاپ )، ...گس ،سورخ ،واگ ،سرخ( تاناویح اوعد
 .یم بیرخت یاهنلاس  / R4 .مناخ ،دنتسه

'.هدودحم ناگیار' اب نیزگیاج .تسا بیرخت یرتاب نکسم
.تسا هدش نیزگیاج ناسنا اب تاناویح .دسر یم نایاپ هب کریس تاناویح یمرگرس

هدش هدافتسا لمح لباق هاگراتشک .دسر یم نایاپ هب رتمولیک  30زا رتشیب یگدنز تاناویح لقن و لمح
.تسا
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بحاص هقباسم .بیرخت و تسا هدش هتسب یرازگرب لحم هقباسم .دسر یم نایاپ هب تاناویح هقباسم
 / R4 .مناخ ،اهروتارپا تفایرد یرازگرب لحم هقباسم ،یبرم ،تاناویح
تحت نایچراکش و جیورت .دسر یم نایاپ هب تاناویح )رگید راکش ،راکش-لایور ،راکش یرافاس( نتشک ناجیه
 .تاناویح زا کی ره یارب  / R4مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ
.یروا عمج تاناویح دناوت یم زرجنر طقف

، ...یراوس ،یزاب اب نیزگیاج .دسر یم نایاپ هب کراپ مت تاناویح یمرگرس

ریاش ره .تسا یلحم یاه هنوگ اهنت هناخ هک هاگهانپ شحو تایح یاج هب .تسا هدش هتسب اه شحو غاب
) .ناگدننک دیدزاب(  Sanctuarieشحو تایح تسا

سدقم هاگیاج
،هسام و نش یاه لکشت و کار ،متسیس وکا نیا .تسا یلحم ،هاگتسیز ،زا تظافح هاگهانپ ریاش
لاح رد . 1GODبلطواد رجنر هاگهانپ ریاش کی هب ندش لیدبت .تسا شحو تایح ،یهایگ ششوپ
.یاشامت

داجیا هاگهانپ ورهار کی تسا نکمم هحاو-ریاش دنچ .هاگهانپ کی هحاو-ریاش ره
.دنک یم کمک هاگهانپ ورهار اب یناتسا تلود .دینک

یریگیهام
یریگیهام ) .شزرو( شزرل هب زاین ساسحا و .یروآ عمج ییاذغ داوم ،زاین  1تمدخ رد یریگیهام
یارب یریگیهام .دوش یم ینابیتشپ نابهگن نابهگن طسوت ییاذغ داوم یارب
.تسین )شزرو( شزرل

YY YYY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

زامن  -یاهیلاسرا
رادافو امش نیرت نتورف نیرت ابیز ناهج قلاخ  1GOD ،زیزع
)مان  (1 STنابهگن-نابهگن
و حور یارب تسا بوخ نیا یریگیهام تکرب هب یارب امش زا رکشت
دهد یم هزاجا ای و یهام دح زا شیب دهاوخ یمن نم !بوخ هدعم یارب
نآ جورم و تسرپ ناجیه یننفت ناریگیهام نم یریگیهام زا شیب
رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب تازاجم

!تسا زاین دروم هک تسا هدش هدافتسا اعد نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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یصاخ یاه هنوگ هب هزادنا تیدودحم .یریگیهام شیب زا یریگولج یارب تراظن تحت تلود طسوت یریگیهام
) .نوناق( رشتنم ،دنتسه صاخ هزادنا کی ریز یهام .دوش یم لامعا

یاه متسیسوکا نیب برخم درگن مسیا دیناوت یم همعط یهام لقن و لمح و یریگتسد
یم رگید ناکم هب ناکم کی زا یهام لقن و لمح .اهنآ نتخادنا رطخ هب ،تسا هتفای شرتسگ
.دینک یسررب ار یلحم تاررقم .دوش متسیسوکا هب یهام هناگیب زا یا همدقم دناوت

!دنرادن ار نآ زونه .تسا هنامحر یب همعط دننک یم یگدنز زا هدافتسا اب

تعرس( هجیتن ییاز نابایب .دح زا شیب یارچ هجیتن .نیمز نتخودنا دح زا شیب نارادماد  /صیرح نازرواشک
زا نارادماد  /صیرح نازرواشک !دسر یم نایاپ نیا  lifestock.هب متس و ملظ هجیتن ) .زیچ ات اوه و بآ دب
زا کی ره یارب  / R4مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت اهنآ .تمارغ تخادرپ نودب ار دوخ یاه نیمز تسد
 .تاناویح

.تسا  1GODتقلخ همه هب متس و ملظ نایاپ
 airlyatt UNF acked،یو یت ای فا ات و  10: S tرد  Ti Li GAزا بوا
نادنمزاین و فیعض ،هلاس  sadvantید

هنالداعان یارب نداتسیا هب یندم هفیظو کی ،یقالخا دهعت کی عماوج و دارفا
.تسا نادنمزاین و فیعض ،مورحم ،دندرک هلمح
نابهگن .مورحم یکیزیف و ینهذ ،یفطاع هب کمک هب فظوم ار )وا وا( یوق یقالخا رظن زا
تادهعت هب ات یگدنز هب رداق هک یعماوج .تسا یوق یربهر نداد ناشن نابهگن
!ندنام هدنز هب تسین راوازس .تسا یندم فیاظو و دوخ یقالخا
،عمط ،ییارگ هبخن ،بیرف ،رابکتسا :زا هجیتن رد تسا نکمم هنالداعان هلمح
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یعامتجا ،رورغ ،ماقتنا ،غورد تداهش ،راشف ریظن ،مهافت ءوس ،یتلادع یب ،لهج ،تداسح
هدش حیحصت یتلادع یب .تسین یتلادع یب یارب عافد کی نیا ، ...دیاتراپآ تورث ،تیعضو
.وگخساپ )دنتسه( تسا یتلادع یب زا )ناگدننک دیدزاب( . Iniatorتسا

،یحول هداس ،دسر یم رظن هب ،راتفر ،شرگن دوخ لیلد هب دنتسه مورحم مدرم
نیا .تخب نیا هب کمک یارب دنراد هفیظو هعماج و یدارفنا ، ...یعامتجا تیعقوم
& هب ندش لیدبت زا رثا و تلع هک  ING rectify-طیارش اما .تسین نارشان تسد
 disadvanندنام
.دوخ تیعضو رب هبلغ یارب یصخش عفانم دنا مورحم - taged.
فیعض .تسا هدش شومارف و هتفرگ هدیدان یتحار هب هک گرزب شلاچ کی دنتسه فیعض
اهنآ رتمک زگره .هب کمک یارب هدننک هتسخ .یتاساسحا دسر یم رظن هب تسا نکمم
.کمک هب زاین

YYY

YY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

زامن  -هنازور
و زوسلد ،کاپ نک کمک نم هب نیرت ابیز ناهج قلاخ  1GOD ،زیزع
:یامنهار ناونع هب هبیتک  7دوش یم زا هدافتسا اب نتورف

.دب تازاجم و تظفاحم ار دوخ تیقالخ نم
کاروخ دنمزاین و فیعض ،مورحم ،دندرک هلمح هنالداعان یارب نداتسیا
:رامیب مالعا یتحار و نامناخ یب هاگهانپ ،هنسرگ

نابهگن نابهگن ناهج 1GOD، 1FAITH، 1Church،
مرکشتم زورما یارب
و  1GODلالج یارب )مان  (1 STنابهگن-نابهگن رادافو امش نیرت نتورف
رشب عون بوخ
هب ور ،هورگ کی رد ای ییاهنت هب ،هرمزور هدافتسا دیراد تسود ناکم ره رد اعد نیا
.یروآ عمج رد هدناوخ .تسا هتسب دیشروخ مشچ شیازفا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
رتشیب نادنمزاین هب .دوش یم هعماج کی هاوخدوخ ،یقالخا ریغ ،رت دساف
هتشاذگ کارتشا هب تورث دنتسه هعماج نوچ دنمزاین اهنآ .دراد هعماج نیا
یا هریجنز" زا ناگدننک تکرش همه ،نیا هدمآ زا شیب یارب .تسا ربارب یمن
 / R6 .مناخ ،هدشن لیمکت ییاراد ،دنشاب یم وگخساپ ناطیش زا
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/ R6 .مناخ مرج مرش تسا دنمتورث ندوب دنمتورث
،ینغ ،پمپ ،تلادع رد ،ربکت :نتشادن تسود 1GOD
.تسا تشهب نیا ،تورث ،هلابز ،تنوشخ ،هدوهیب

.هدش یرادیرخ ای و هوشر دیناوت یمن 1GOD
رتلیف رتمک هناخ وا  RY،نازیوآ یو یت یجورخ  1 1:رد  Ti Li GAزا بوا

 TSI CKای  comfو
هلابز یاه لطس رد باوخ( نامناخ یب تسا یلحم هعماج شوماخ یبوخ هب
شالت )هلابز ندروخ( هیذغت )هلابز
نودب ار نآ مدرم زا یرایسب .مدرم )یهدب عمج طسوت نیاک نم و تیذا و رازآ ،تیذا و رازآ(
و لوقعم و بسانم سابل ،کاپ بآ ،اذغ ول  (eatab-دننک یم یگدنز زور ره تایرورض
اهنیا ) .هانپرس-تحار

،راگیس( عضوم دیهد ریز هب رجنم بلغا هک ،رقف رد دنمزاین دارفا
امش لام ،کمک هب زاین اهنآ ) .نادرگناور داوم و اشحف ،لکلا
، ..هعماج
زا دوخ هفیظو مدع و ناطیش زا یا هریجنز ،یگدنز هاوخدوخ هعماج کی نیا
هفیظو ار نآ تسا نینچ رگا ؟ار دوخ هعماج نیا ایآ .تسا ناسنا تباجن
-1دض رش تسا یقالخا ریغ راک نیا ماجنا مدع .تسا زیچ  tochangeدوخ
.ادخ تسا

/ R6مناخ  caging،و بلس ییاراد رش یاهزاین
، 2ناتساد  2 buidingsرد )قیالان و دب( ردام و ردپ ات دهد یم هزاجا هک تسا هعماج کی
یم لاسرا نوریب چیودناس و هناحبص اب هسردم هب دوخ نادنزرف نیشام  2لغش
ار دوخ هعماج ایآ .ندنام هدنز یارب تسین راوازس هک دنک یم هعماج کی .دنک
!یاشامت لاح رد . 1GODاهنآ کارتشا و دوش یم هدنمرش ،هنسرگ مدرم هتشاد

ششوپ چیه اهنآ هک ارچ رود رامیب دارفا دوخ هبون هب نامرد و تشادهب هعماج زکرم کی ایآ
دراد )تسین  (rehabilitatorsندب ره .یتشادهب یاه تبقارم

نامرد و تشادهب راکنا .یتشادهب یاه تبقارم طرش و دیق یب یدازآ قح هداد 1GOD
راکتحا ره مرش و بانتجا .تسا داشگ یا هفرح رابتعا / R6 +مناخ ،تسا مرج ناگیار
.یکشزپ سیردت یلگنا

!تسا هدش هداد تسار  1GODناگیار کی نامرد و تشادهب

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

14.12.1.1

33

راکشآ هدنشخب-نوناق 1FAITH

Y Y YYYY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

زامن THANKYOU -
هیهت یارب امش زا رکشت اب نیرت ابیز ناهج قلاخ  1GOD ،زیزع
دوخ مایپ ندش طسوت ییاذغ داوم یگدنز و هنازور یندیشون اب
ار
دوش یم هدوشخب نم تسا نکمم زور ره قحتسم هیذغت هب شالت نم
نیرت نتورف ار دوخ یگنسرگ درد هدننک سحیب و یگنشت کاندرد
رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب )مان  (1 STنابهگن-نابهگن رادافو
!اذغ ره زا لبق یاعد نیا زا هدافتسا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
یب و یلاخ هناخ و ار دوخ هعماج هب .نامناخ یب دیابن  emty.یاه هناخ هک تسا هعماج کی
.و کالما یعقاو نایاپ یراذگ هیامرس  TY emp-.هناخ هب نامناخ یب تکرح .نامناخ
/ R6مناخ ،وگخساپ .هدنرد راکتحا هناخبحاص یلگنا نایاپ
هشوخ ریاش نکسم کی هب نامناخ یب ره .نامناخ یب تسا ریاش نابهگن-نابهگن
تامدخ  X1 WMW .رد نامناخ یب دهد یم رارق هلصافالب  ،هیحان . ،تسا هداد لاقتنا
یناتسا یعامتجا سناژروا
یخرب .دتسرف یم هعماج هب دت ماغدا ناوت یم نامناخ یب رگا دریگ یم میمصت هک بایزرا کی )(CE
زا دعب دسر یم رظن هب ریاش .تسا هدش هچراپکی هب ندش لیدبت یارب  abbleتسا نکمم نامناخ یب
،هب ، mauledتسا هدنام یقاب هنسرگ ،دامجنا ،ادز من ،ندش هرطق هرطق رد نتفگ غورد سک چیه .اهنآ
تسکش نآ هب تبقارم دوخ هفیظو رد هک تلود ریاش و یتیالو ، ...ینابصع گس طسوت ،هلمح
>نروبلم / R7مناخ ،رارق ینوناق درگیپ تحت ،نیزگیاج .تسا یدنورهش

قح  1GODتسا هعماج وضع )تسین  (rehabilitatorsره هک مراد داقتعا نابهگن-نابهگن
.هانپرس-تحار و لوقعم و بسانم سابل ،کاپ بآ ،یندروخ اذغ :هداد

!یگنهامه و یربارب اب هاوخدوخ هعماج نیزگیاج
و ، amora lityتلادع ام  testinjرازفا مرن  12:رد  Ti Li GAزا بوا
یل  SMادنو  -لت  ronmenنم تکاپ
و ذوفن ،یدام یاهزیچ زا یدایز ریداقم عمجت نارگید زا شیب تیزم کی ندروآ تسد
راومهان تورث هب رجنم رما نیا .تسا تردق
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هک هچنآ زا تظفاحم و رتشیب هب زاین تورث ) .دیاتراپآ تورث( عیزوت
اهنآ .تسا دساف دنمتورث تلادع نیا یارب .دنک یم داجیا دیاب امش
'' زا تظفاحم و شیازفا روظنم هب )نوناق دساف( د رییغت نیناوق
مدرم نیا .تسا یتلادع یب هب رجنم رما نیا .دوخ" یهاوخدوخ
یقالخا لوصا تاعارم مدع ،یلصا تلع نینچمه )ناطیش یاضعا زا یا هریجنز(
.دنتسه یراکبارخ تسیز طیحم "و"

،ینز هناچ-تساوخداد ،رطخ ود ،کیتاملپید تینوصم :نوناق یتلادع یب دساف
، ...زایتما ،تیدودحم ،تینوصم
 backdatedهب وغل ! )مکح رودص هرابود( تسا هدش لطاب دساف نوناق
.رارق بیقعت تحت هانگ 0.1.1.1 (2004/01/01) .
یسنج رازآ ،راک ،دنک داجیا تمحازم ،سامتلا ،متش و برض :کدوک یتلادع یب
، ...یراحتنا یراذگ بمب ،یزابرس ،اشحف ،ناکدوک

نایاپ !تسکش کی ،یعامتجا یتلادع یب لکش نیرتدب یتلادع یب کدوک
.هانگ سفق .کدوک یتلادع یب هب نداد

زواجت ،دزمتسد فاکش ،یگناخ تنوشخ :نانز یارب یاه یتلادع یب
،یتلادع یب نانز ، ...یسنج تیذا و رازآ ،یبهذم ،اشحف ،هدرب ،یسنج
یتلادع یب هب نداد نایاپ .دوش یگدیسر اهنآ هب هعماج تسکش کی
.نانز

تورث ،دوس ،زآ و صرح ،ییارگ هبخن ،یردلق :هعماج یتلادع یب
، ...دادبتسا یثرا ،دیاتراپآ
.دوش یگدیسر اهنآ هب اه یتلادع یب نمجنا
و تیار یپک ،یرهش تامدخ یزاس یصوصخ ،یثوروم :نوناق یتلادع یب دب
نوصم ،رابتعا  BLE،یادها  deducti-تایلام ) ،یونعم تیکلام( تاعارتخا تبث
 0.1.1.1هب وغل ! )مکح رودص هرابود( تسا هدش لطاب دب نوناق  ...رامق ،یزاس
backdated

.رارق بیقعت تحت هانگ (2004/01/01) .

،یسنج رازآ ،درجت ) ،مدنموزرآ  muti-وا و وا( هنتخ ،ششخب و وفع :یبهذم یتلادع یب
یاه یتلادع یب زا بانتجا و موکحم ، ...ضیعبت نانز ، sacrefice،ناکدوک یسنج رازآ ،زایتما
دوجو تسا .دشاب وگخساپ نویناحور دیراد هگن !نابهگن-نابهگن لیدبت .تسا یبهذم
:اهنت دراد

)1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1
و دنک راک هب هعماج کی یارب تلادع .تسا "یمومع" ناسنا زاین تلادع
.تلادع رد حالصا و تقیقح رارقرب تلادع .تسا یرورض ندنام هدنز
ناربج ،یشخبناوت ،یرابجا مکح نیا .هفصنم تئیه چیه تلادع
.تسا تراسخ
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تورث ،ییارگ هبخن  vade،یاه یراگزاسان ،مادعا ،داسف ،رورت :تموکح یتلادع یب
،یثرا( نیزگیاج  ..دادبتسا ،دادبتسا ،هجنکش یراکبارخ-تسیز طیحم ،هدولآ ،دیاتراپآ
.هتیمک تموکح باختنا هنادازآ تسپ هتشذگ هناگدنچ باختنا  mul- 1اب )یسایس
و نیزگیاج تسا رش تسا یتلادع یب داجیا هک تسا یرادتموکح  / R7مناخ :دادبتسا رارق ینوناق درگیپ تحت
 / R7 .مناخ :رارق ینوناق درگیپ تحت

مدرم دیراد هگن .هب نداد نایاپ یارب هفیظو یندم و یقالخا یتلادع یب کی یاراد درف ره
 / R6-R7مناخ ،یتلادع یب رثا و تلع هک دنتسه وگخساپ

!یتلادع یب هب رفص لمحت
رود یبهذم هفسلف .دسر یم نایاپ نیا  Ammorality.هعماج  endorceرد یرایسب
ءاضرا یپ اب قالخا .تیلاعف تغارف تاقوا و فرصم ،لابند هب ات دنوش یم هتخادنا
!تسین لوبق لباق نیا ) .کی رد یکیرات رش تمس زتنارپ  (em-نیزگیاج سفن
.دنشاب یم وگخساپ دارفا نیا
زا شیب .دسر یم نایاپ نیا .دح زا شیب  leisuretimeطوقس Humankinds
دح زا شیب یرورض ریغ هتساوخان رثا و تلع ،تغارف تاقوا نامز رد دح
.دح زا شیب یرگشدرگ .دح زا شیب یگدولآ .دح زا شیب هلابز .تسا
یاشامت ای و یزاب دح زا شیب .دح زا شیب دایتعا .دح زا شیب یگتسخ
.هعماج حور و یراک قالخا تسین یفاک .یزاب

ناونع هب راک هعومجم ) . 1GODهنابلطواد  (WMW،تسا هدش نیزگیاج ،تغارف تاقوا نامز رد دح زا شیب
هتفه مامتان همانرب و راک ره یتدم ینلاوط یرادهگن هخرچ ماک ،ار دوخ درواتسد یبایزرا  6زور رد زور  5لاثم
راک زا تغارف زا سپ .دننک یم راک هدنیآ

تکرش ،نشج ،زور هدننک مرگرس کی یگدنز زا ندرب تذل تحارتسا  7زور رد .بلطواد یارب دوش یم هدافتسا نامز -
 1عورش ،یکیدزن رد عمجت نودب .ییامهدرگ کی رد

هب ار هعماج میسقت .دننک لابند ار تغارف تاقوا سفن ءاضرا زا
تورث ( دنراد یفاک هزادنا هب هک یناسک و دح زا شیب هک یناسک
:شوغآ و هلابز ،فرصم ،تغارف تاقوا  Ammorality،شرب ) .دیاتراپآ

1GOD 1FAITH 1Church UCG
یب نداد ناشن یاه نامزاس و اه  individidualsتسا )مسیرورت تسیز طیحم اب راگزاس ( یراکبارخ تسیز طیحم
تحت و یتسیرورت تسیز طیحم اب راگزاس  ANTI 1GODهب  disres-تشاداو شیامن .قلخ  1GODرد هب یمارتحا
 / R7.مناخ ،رارق ینوناق درگیپ

یهایگ ششوپ متسیس تسیز طیحم اب راگزاس ،دزادنایم رطخ هب ار ) (EVیراکبارخ تسیز طیحم
یرامیب-یناهج دیدج تلع  Global-.نیمز هرک ندش مرگ یلصا تلع . EVییاذغ هریجنز ام ،نآ تادوجوم ،نآ
.تسا یگدنز تیفیک یارب رطخ .اه
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و درگ گنس لاغز ابیز .اوه هدولآ شرتسگ  coal-لقن و لمح .لقن و لمح گنس لاغز و گنس لاغز ندعم EV،
رد تسا هدولآ  Laun-کشخ .دوش قاشنتسا رامیب ار اهنآ تاناویح و ناسنا طسوت هک تسا رابغ
فرصم یارب بسانمان ،هدولآ یهایگ ششوپ و یزرواشک تالوصحم ،کاخ .هجیتن رد و تسوپ تالالتخا
،اه هناخدور ،نزاخم ،ناراب ،اه هناخدور ،رختسا ،اه هچایرد ،اهدس ،کیرک( دازآ یاه بآ .دنتسه یناویح ای ناسنا
و لمح گنس لاغذ همتاخ زاب .تسا تاناویح و ناسنا یارب ندیشون یارب بسانمان ار نآ و هدولآ یم )فرب
تروص-کشزپماد ،یکشزپ تخادرپ  / R7 +مناخ ،بیقعت دروم ناگدننار و یعرف ناراکنامیپ ،اهروتارپا .لقن
همه و نیزگیاج تسا دتفا یم قافتا نیا دهد یم هزاجا هک تسا راکتیانج دساف تلود .ندرک کاپ و باسح
 / R7.مناخ ،سفق رد نآ یاضعا

مدرم .تسا دح زا شیب هزادنا یاه هناخ رد یگدنز مدرم یراکبارخ تسیز طیحم
مدرم ، ...اه هاگداد سینت ،انش یاهرختسا ،هدیاف یب رورغ غاب نتشاد
ریاش  CGاب هک تسا نیا ، ...لحاس نیباک ،راکش نیباک نتشاد
.تسا هدش نیزگیاج یزیر همانرب

و یلحم هعماج عفن نیرت هب ار نیمز زا هدافتسا هک تسا نیا یزیر همانرب-ریاش زا فده
تسا زیخلصاح یاه نیمز همه .تسا گنهامه هاگتسیز و هعماج هک تسا یرورض .هاگتسیز
یموب یارب ینما زا نانیمطا لوصح ،هدافتسا دشر لاح رد یراد ماد ای  /و ییاذغ داوم یارب
 builگنید یارب هک تسا زیخلصاح ریغ نیمز .تسا هدش هئارا یموب تادوجوم و یهایگ ششوپرد تفایزاب و بیرخت نیمز روراب رد دوجوم یاه نامتخاس .دوش یم هدافتسا یگناخ ریغ و یلخاد
،هناخ تالیطعت ،سواه تنپ ،زا رهش هناخ ،اه نامتراپآ ،رورغ غاب اب زنط .نیمز و روراب ریغ
.تسا هدش نیزگیاج روراب ریغ یاه نیمز رد هناخ هشوخ ریاش اب اهاتسور ،یگتسشنزاب

 / R7مناخ ،مرج کی )مسیرورت تسیز طیحم اب راگزاس ( یراکبارخ تسیز طیحم

مرگونان یف  L OAچیه ،دننکراک اوا  rded Rایآ  13:رد  Ti Li GAزا بوا

هب ار امش دیهاوخ یم ار دوخ ردام و ردپ !راک هب ار امش دهاوخ یم هعماج !راک هب ار امش دهاوخ یم ادخ 1
زونه .دشاب دیفم ،لاعف ناسنا یارب هک تسا یحارط" . 1GODراک یارب )دنراد( دیهاوخ یم امش !راک
 1GOD.تسین دیما ان
.تسا راک هب فده نیا هب ندیسر یارب هار نیرتهب .تسا دیفم ساسحا هب دنهاوخ یم مدرم

.دراد دوجو شاداپ کی زا راظتنا اب تسا راک یارب

رب کی یور رب نابهگن-نابهگن تخادرپ ، soulfood.تیاضر ،تخادرپ .تسا هار  3شاداپ
.ربارب دنچ کی و ) (WMWیگتفه دزمتسد لقادح ساسا
) :نیرتشیب (  WMW X7هب )نیرتمک (  WMW X1دوش یم عورش اب تخادرپ سایقم
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ربهر  X5 WMWدرگاش  ،صصختم ریغ X1 WMW

ریدم X6 WMW

ناشورف هدمع و راجت  ،رهام X2 WMW

یرادا X7 WMW
trator

ناشورف هدمع و راجت-دشرا X3 WMW

تسرپرس X4 WMW

ای و ،دورب الاب ای و ،دنامب یقاب نامه تسا نکمم . WMWتسا هدش میظنت تلود طسوت لاس ره ، WMW ،
.دراد زاین یداصتقا طیارش ناونع هب نییاپ

تیریدم همه نیرتهب یارب .دنتسه درادناتسا اهنآ طیارش و دزمتسد میظنت یارب
تلود تیکلام ،یصوصخ تیکلام ! دیشاب هتشاد هجوت .تسا روآ نان یداصتقا
.وغل اه هیداحتا ) .هب قلعتم دوس یارب یمن ارجا هعماج (  CRONیاج هب و وغل دنتسه
.دنک یم نییعت طیارش و دزمتسد تلود
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
.دوش یم لامعا هب  Klockنامز CG 21H

.هب اهنآ هک ارچ ،دنک یم راک درف کی رگا .تسا ینهذ تلاح کی ) (JSیلغش تیاضر
یفاک هزادنا هب دینک یم یعس امش رگا .ار دوخ یلغش تیاضر داجیا هب زاین اهنآ
ادیپ ار یرارکت راک ،یویند ،هدننک هتسخ رد سا یج' دیناوت یم امش تخس

دنمراک دیفم ایآ .دینک ادیپ تقو همین ای و لماک راک دیناوت یم هک ینارگراک
!راکیب فذح  X1 WMW .رب  ،هیحان  ،دا طسوت
،هناخ رد ار دوخ مهس یمن ماجنا .هاوخدوخ ،تسا بولطمان .لبنت ندوب هرفط
دنتسه راک و شرورپ و شزومآ ،یلصا هحفص .تسا دب راک لحم ای هسردم
.دنشاب وگخساپ یم یتحار شفک .هدش لیدبت راجنه هرفط یمن هزاجا هک
رارکت

.دنوش یم هدنمرش و جراخ تازایتما ،عفانم نامرجم

لیا  Evاه  i SHبوخ سانج

دوش  14:رد  Ti Li GAزا بوا

ناهج رد لامک هب تسا !دیشاب هتشاد هجوت .تسا لماک ای و تنس کی هک تسین انعم نیا هب یدایز
.دوش یم لامعا ناسنا یارب زین هک .دراد دوجو یکیزیف

ره .رش >دب >صقان >هبوت >شالت >نیرتهب .دراد دوجو دب و بوخ زا هلحرم 6
.دننک یم یگدنز  1-3لحارم رد ات تسا شالت نابهگن-نابهگن
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!نابهگن ظفاحم .دشاب دناوت یم اهنآ نیرتهب ات دنک یم شالت درف کی !نیرتهب

!بوخ مدا کی .دشخب دوبهب ات دنک یم شالت صقان یمک درف کی !شالت

کی !طسوتم درف کی .دشخب دوبهب ات دنک یم شالت و هبوت ،صقان درف کی !ندرک هبوت
هب زیچ همه حالصا و هبوت .هعماج و هداوناخ ،نم دیما ان اهنآ .تسا هدش هتخاس هابتشا درف
.یارب هرابود تصرف کی اهنآ هب هعماج و هداوناخ ،نم .دنناوت یم اهنآ لکش نیرتهب

هتخاس هابتشا درف کی !هعماج ینارگن .دنک یمن رییغت ،صقان درف کی !صقان
ار هعماج و هداوناخ .دنهد یمن یتیمها اهنآ .هعماج و هداوناخ ،نم دیما ان اهنآ .تسا هدش
.باسح هب درف نیا و دیراد هگن
 / R1 ، R2 .مناخ ،ژراش لاح رد و یغای کی هب لیدبت الامتحا صخش نیا

نوناق یب شرگن کی اب درف !هعماج دیدهت ، ...ییانج ،نوناق یب ،دب درف کی !دب
دوش یم رازگرب دب درف نیا .تسا هعماج و هداوناخ هب ار دیدهت کی .مرج باکترا
 / R2 - R4 .مناخ :وگخساپ
دیدهت .دنیب یم ار هفرح کی ناونع هب تیانج و مرج و یداع تروص هب ینوناق یب صخش نیا !دب
 / R4-R7 .مناخ :دوش یم ژراش رش نیا !رش عینش هعماج
کی هنادواج حور هک یماگنه .دوش یم لامعا حور هب اهنت نیا ! صلاخ « :دراد دوجو  7هلحرم کی
!تسا »صلاخ« نآ زا سپ حور .تسا هتشرف

یب ،داسف ،تیانج و مرج  1GOD، Ammorality،دض .هار نآ تسا هداد تسد زا رشب عون
رد زاف هب . Accontabilityدنتسه دیدج یعیبط تنوشخ ،هدولآ ،راکتحا ،ینوناق
طیحم ار نآ ،دوخ اب یگنهامه رد ندوب .درب راک هب رشب عون یارب دیدج یعیبط
!!!'  1GODو یکیزیف ناهج ،فارطا

رشب دیاب .تسا نآ  cagingو وگخساپ رش یرازگرب دروم رد رشب شیامزآ لاح رد 1GOD
 1GODمشخ .تسکش یشخبناوت' و ' atory Mand-تیموکحم' '،ییوگخساپ' زا هدافتسا رد
! 1GODمهاوخ یمن ار مشخ هب امش .تسا وگخساپ رشب رش دهاوخ
رواب نابهگن-نابهگن .ناسنا تلاخد نودب ای اب .دسرب نایاپ هب رش لاس زا 1000
رش هب نداد نایاپ ،یشخبناوت 'و' یرابجا تیموکحم ' '،ییوگخساپ :نامرد دیاب رشب
!imple-
فیفخت نوناق چیه ،نیناوق-دب چیه ،لمحت مدع :ییوگخساپ نابهگن-نابهگن
یشخبناوت ،تالمج-یرابجا ،هفصنم تئیه چیه دساف
) .ناربج ، caging،شزومآ(

!!!!! دب تازاجم شاب بوخ
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 SPEیت یس هرابود  VEDنیرس د ما  T & GIام  Jدشاب  1 5:رد  Ti Li GAزا بوا

هچ هب راتفر ای  /رد هک تسا .دننک تیامح کیتارکومد و هنالداع هعماج کی نابهگن-نابهگن
.تسا هدش انب تسا راکشآ هدنشخب-نوناق« رد هدش هتشون و هنالداع ،تسار moraly

تسا مزال مارتحا رگا .تسا تلع هب اهنآ هک ار هچنآ یدوجوم و درف ره یارب هب طقف درف
دراوم رد ییوگخساپ تابلاطم درف کی .دیهدب نم هب هک یمارتحا یم طقف صخش هک
.ماجنا هابتشا
ساسا و هیاپ طقف ندوب ".هنالداع" دیاب امش !دوش یم عورش "امش" درف کی اب تلادع
.تسا ات دور یم الاب »تلادع« نآ زا هک

رد هک راکمتس مدرم هک تسا نیا تیعقاو .تسا لآ هدیا تلادع تفایرد و طقف ندوب
یندم و یقالخا درف ره .دراد دوجو داجیا تلادع
.تلادع رد فذح هب الاب ماکحتسا )یمومع(

لیکشت تموکح .یراد تموکح داجیا و الاب طقف هورگ
تموکح )تنطلس( یثرا ای  /و رفن . 1هتیمک یتیسنج ربارب و یا هنیزگ دنچ )یرابجا(
 / R7 .مناخ ،رارق ینوناق درگیپ تحت ،دنوش یم فذح نارگمتس .تسا دادبتسا

، ...نامزاس ،هورگ ،دارفا طسوت .تسا راوازس تسا نکمم مارتحا
،تامادقا ،اهدرواتسد ،اه ییاناوت :طقف ندوب و یقالخا تردق دنتسه هتسیاش
، ...تیفیک ،هشیدنا ،بدا ،تیندم ،هجوت ،ینادردق ،دهدیم هئارا تین نسح
یارب شالت و تقو رد تسا نکمم .تسا تیقفوم ای  /و تلیضف یارب نیسحت ناشن مارتحا
راختفا هب بسانم نآ رد هک و هاگآ هک یماگنه .تسا هاگآ بوخ تایصوصخ زا هب ندش لیدبت
.راوازس مارتحا طسوت تیفیک یناسک
تسا مارتحا زا عون نیا ، ...قوقح ،اهوزرآ ،دوش هداد ناشن تاساسحا یارب تسا نکمم زین مارتحا
یقالخا تردق تست دیاب ، ...دشاب هاگآ و ،هنیزه کمک ،رظن شیامن .تسا هدشن هداد automaticcally
.دشاب یم رادروخرب مارتحا هب لیدبت ار نآ دیناوت یم نآ زا سپ اهنت .تسا هداتسیا طقف ندوب و

کیدزن ناتسروگ

،ندنازوس  16:دهعت

.دش دهاوخ رشتنم زاین حور کی نآ نایاپ رد .نایاپ و زاغآ کی یاراد ناسنا ندبA-
ناسنا .تسا نکمم گرم زا سپ یگدنز و دوش یم دازآ حور هکنیا زا نانیمطا یارب
حبش ناونع هب خزرب رد ار نآ هدشن رشتنم تسا حور کی رگا .تسا هدنازوس ندب
.دراد دوجو
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شتآ .یتشادهب لیالد هب هکلب حور ندرک دازآ یارب زاین دروم اهنت هن ندنازوس
و تارشح ورال ،اه سوریو ،کانرطخ یاه یرتکاب ندرب نیب زا .کاپ ندنازوس
.تسا نکاس ندب تسا نکمم هک اه چراق

تیریدم :تسا ناتسا یمومع تامدخ هئارا زکرم نازوس ودنه لحم
،یفاکش دبلاک دنا هدرم اجنیا رد .غاب و لاتروپ نایاپ ) ،هناخدرس ،ینوناق یکشزپ(
.تفایزاب & یم یظفاحادخ

یفاکش دبلاک .دوش یم لقتنم یفاکش دبلاک یارب هناخدرس هب ار دنا هدرک توف همه
ایآ هک داجیا هب یسانش مس کی لماش نیا .موحرم زا تیوه و گرم تلع داجیا یارب هک تسا
.دنوش یم هدولآ یرگید ناسنا تسناوت یم و دوب یرسم لاح ره رد ندب

ییانج تسا یقالخا ریغ یفاکش دبلاک زا سپ و نیح ،لبق ندب ناسنا یراوخ مدآ
شخب .مرپسا و غرم مخت  body-،تاعیام ،تاعطق ندب ندرب نیب زا یراوخ مدآ . ،تسا
 / R7مناخ :تسا مرج یراوخ مدآ ،ندب
هویش نامه هب ندب ره .دوش یم هدامآ هدهاشم یارب تاعالطا عیزوت-و کالما و ندب Cremator
هب نداد نایاپ اهنآ هنهرب یگدنز عورش ناسنا( هنهرب ندب .تسا هدش هدامآ ییانثتسا چیه
گنر یناتک قرو نوتیز هداد رارق ششوپ تحت هداس اوقم توبات کی رد )حلسم ریغ یگدنز
.تسا هدهاشم لباق رس طقف اب
ای  ،زامن هودنا و مغ  ،زامن حور اعد کی زا هدافتسا نودب دنناوت یم ناگدننیب
فورظ .ندنازوس یارب نامز و خیرات هعومجم  . Crematorزامن دب-ساسحا مظنم روطب ای بوخ-هدنز زامن
رازگرب ندب نالک نیرتکیدزن زا دنملاس کی طسوت هک تسا گرم زا سپ یگدنز رفاسم ای زابرس
.درک دیهاوخ تفایرد هناخ هب ار ره کالپ کی ناراوگوس .تسا هدنازوس

 dispursed.هب یزوسدسج یاه هروک غاب زا شیب رتسکاخ دعب زور حبص

.دنتخادنا غاب تسوپمک رد رتسکاخ Rehabilitators

تسرپ تب مسارم کی هزانج عییشت ناتسربق
تیعمج اریز تسا لوبق لباق ریغ ناتسربق هزانج عییشت
عییشت .تسا دیفم رتشیب نیمز زا هدافتسا هب زاین دشر هب ور
داجیا حور تسین دازآ اب حاورا تسا نکمم ناتسربق هزانج
زپ ارگ هبخن رش هقالع طسوت ناتسربق هزانج عییشت .دینک
نیمزرس هاگمارآ ،نارگ رازم گنس ،تمیق نارگ یاه توبات :نداد
.هوکشرپ
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زویرگ .روگ فقوت ددجم هدافتسا هیزجت زا ندب فقوتم ار ییاذغ داوم رد هدنرادهگن
زویرگ ، ...یذوم تارشح بذج هتفرگ هدیدان یاهروگ .یراکبارخ و تقرس ،تیانج و مرج قیوشت
.رت دمآراک نیمز زا هدافتسا مزلتسم تیعمج دشر .تسا لوبق لباق ریغ ،نیمز فالتا
هدنازوس یایاقب .ندرک رفح و تسا هدش هتسب دوجوم ناتسربق .تسا رت دیدج ناتسربق نودب
.دوش یم هدافتسا رگید دصاقم یارب نیمز .تسا هدش شخپ یزوس دسج هروک غاب زا شیب و

.تسا هدش هزانج عییشت مسارم زا لوبق لباق عون اهنت ندنازوس

سکافریاف  teinall E lectiار

 1 7: Voرد  Ti Li GAزا بوا

 imumینابیتشپ رد هعماج کی یاقب .تسا یندم و یقالخا هفیظو کی یریگ یار
نابهگن-نابهگن ره و هعماج وضع کی .تسا یکتم نآ یاضعا زا تکراشم و max-
/ R1مناخ ،قابطنا مدع ) .یسایس ریغ ای یسایس( تاباختنا مامت رد نداد یار هب فظوم
یبال هورگ اهنآ .دنتسه  Tyran-ثیان داجیا هک مدرم زا تیامح عقاو رد ،تسین نداد یار مدرم
!دیسیونب دیاب امش .دهد یم هزاجا دساف تموکح هب

نداد یار یارب هنوگچ

.دنتسه طیارش دجاو اهنآ هک تاباختنا رد نابهگن-نابهگن یار
؟دنک یم ینابیتشپ دناوت یم هک تسا دزمان یسک هچ

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
نابهگن-نابهگن .تسا تاباختنا رد  Shunدزمان
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یاهدزمان ای دزمان ،ینابیتشپ دناوت یمن ) (Zenturion، Praytorian، Proclaimerاضعا
 1Church.تلود زا جراخ

و اعدا هب ات تسا هدامآ رضاح لاح رد امش !تسا هدش هداد تادهعت  1GODمامتا زا سپ
!تسا هدش هداد تازایتما  1GODتفایرد
-M www.universecustodianguardians.orgرد14.04.04.07 N-

راکشآ هدنشخب ،قوقح  1GOD،مایپ نیرخآ
نایاپ
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