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يموي نيتور
!ةياهنلاو ةيادبلا سايقل نامزلا قلخ 1 GOD
ةهجاومل دادعتسا ىلع نوكتو" )ناسنإلا مسج ةيامح(  2مازتلالا "ةيبلتل يرورض" يمويلا نيتورلا' A
،اهتيفصت دجلا لمحم ىلع جلثملا ءاملا نم بوك نوكي ،لصي ام ىلع لوصحلا .ةلبقملا تايدحتلا
) '،نيرامت( حلاص يليد' له ،ضاحرملا لقتنا

ققحت .يسبالم يدترأ ،راطفإلا ةبجو لوانت ،نيديلاو هجولا لسغو "،ةالصلا ةيمويلا" ةدابع
هللا كراب  1 GODزوجي ،اموي ةديج كيدل له" .تايدحتلا ةهجاومل دادعتسا كيدل نآلا ".ططخم" نم
' .كيف

!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

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

أجلم ،عايجلاو نيجاتحملاو ةفيعض ةيذغت ،ةمورحم ،ملاظ موجهل فوقولا
:اودان ىضرملا ةحارو نيدرشملل
اذهل اركش ءايصوألا مداخ نوكلا ،ةسينكلا 1 GOD، 1 FAITH (1)،
مويلا
)مسا عراش  (1نينمؤملا كتايح ةياصولا يصولا عضاوتملا مظعم

ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل
يف ةعومجم يف وأ اهدحو ،يمويلا نيتورلا نم اءزج موي لك مدختست يه ةالصلا هذه
.ءاقللا يف ىلتي .ةقلغم سمشلا نويع عافترا ةهجاوم يف ،ديرت ناكم يأ

سانلا عيمج نكلو' ' Iنم طقف سيل ةيذغتلاو ةفاظنلا" يمويلا نيتورلا'  Aنمضتي
.ةعضر لك لبقو ضاحرملا ةرايز لك دعب نيديلا لسغ .كل ىلع ادامتعا ىرخألا تاقولخملاو
.ريرسلا ىلإ باهذلا لبق هلك مسجلا لسغو نانسألا ةاشرف .ةعضر لك لبق هجولا لسغ
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لمعي " هب يوطني ةديج يرجي .رشلا ةبقاعمو ةديج اهنوك لمشي" يمويلا نيتورلا' A
تاقولخملاو ،عمتجملاو ،كلوح نم سانلا ىلإو I،ل عون نوكي .فطللا نم ةيئاوشع
 ... 1 GODنطومو ،ىرخألا
وتسفيناملا بها  " Law-يف رشلا لك يف مادختسا ةبقاعم .ربلا لامعأ ةيئاوشع بحي
.ليلدك "

!رشلا صفق !ديج نك !هتياهن نم برتقيو "رشلا" نم تاونسل 1000

رمت '،سيردتلا ملعت ' '،ةفرعملا قيبطتو ةدايزو ،سامتلا" ىلإ ىعست
 expeةايحلا  riencesىلع رمي ميلعت ،ملعت .براجت ةايحلا' ىلعيف دعاست ةطشنألا هذه .رورسلا ةايحلا  1 GODديفمل ةيرورض
باستكا نع ثحبلا .عاونألا ءاقبو ةيلحملا ةئيبلا عم "ةمءاوم"
.موي مكحلا ىلع ةلئسا "  1 GODدرلا ىلع دعاسي ةفرعملا قيبطتو

)نيرامت ( حلاص ايموي
لك اهلامكتسا متي .يمويلا نيتورلا نم ءزج يه ،ةديج ةحص دب ال سرامي ايموي
طاشنو ،ةيومدلا ةرودلا ،هافرلا يحاونلا عيمج نم :ةدايز ةيمويلا نيرامتلا .حابص
زيفحتو ،تاذلا مارتحاو ،تالضعلا ميغنتلا  mating-،ةبغرلا ،ماعطلا مضه ،غامدلا
 .راود ،كوه ،عكار ،لبمدلا ،بابلا راطإ ،ةنوحاطلا ،ردصلا :يه  7نيرامتلا .يعانملا زاهجلا
.ل  SHEرركتت ،ةداعسلل يه  7نيرامتلا عيمج

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

ظافتحالا .سمللا ردصلا قباطلا ماهبالا ىلإ ةيقفألا ةماقلا ليوط ةحلسألا ةمزاع فوقولا  1:نيرمتلا ردص
ررك .يلصألا ةمزاع فقوم ىلإ ةحلسألا لقن مث ) .ةئجافملا ال( نكمم دح ىصقأ ىلإ ةوطخلا ةحلسألا ةخسنب
! )ىصقأ دحك (21

ر( قباطلا ىلإ  hori- zontalةيبناج ةدودمملا ةحلسألاو ،ةخماش فقت  2:نيرمت ةيئاوه ةنوحاط
نم( لوحت ةعاسلا براقع هاجتا ةيادب .ةرشابم مامألا ىلإ ةدحاو ةطقن ىلع كرصب زكرت ) .لكشلا
.كلذ نادقف ىلإ لوحت مسجلا تاوقلا ىتح ةيؤر ةطقن ىلع زيكرتلا ) .نيميلا ىلإ راسيلا
ظفتحا
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 21وأ ةخودلا ةهجو ىلإ لوحت يقبت .نكمم تقو برقأ يف زيكرت ةداعإ لوحت
!ةظوحلم .كسفن ارقتسم تاوطخ عضب يشمي قمعب سفنتلا  1.امهيأ تافطعنملا
دحك تافطعنملا  21ىلإ ةدايز هرودب  1عم أدبت ضرملا نم ءافشلل وأ نيئدتبملا
.ىصقأ
.راودلاب رعشأ تأدب امدنع امئاد فقو ،ريذحت
نيقفرملا ضرع كرولا مادقأ عم حوتفم بابلا راطإ يف ابصتنم فوقولا  3:نيرمتلا بابلا لكيه
ةفاحصلا ) .تنديارت لكش ،ةيوئم ةجرد  (90ىنميلا ةيوازلا يف ادوعص ينث رظنلا فرصبو
دعب .دشلا يخرا  10) ،ددعلا( دقع ،فتكلا نيب رتوتلا رعشت ىتح بابلا راطإ نم نيبناجلا دض نيقفرملا
ددعلا( دقع ،ىصقألا دحلا ىلإ نيتئرلا يواستلاب ألمي فنألا قيرط نع قشنتسي رتوتلا نع جارفإلا
.ىصقألا دحلا ىلإ مفلا لالخ نم ءطبب ريفزلا مث 3) ،

فق .لبمدلا  2مدختست ال  2kg) .نم( يه  HE (4KG) ،لبمدلا  1مدختسي  4:نيرمتلا لبمدلا
صاخلا ليخنلا نيبناجلا ىلع رظنلا فرصبو نيقفرملا ضرع كرولا نيمدقلا عم ابصتنم
ةيوازلا يف وه دعاسلا ىتح صاخلا عوكلا ينث ىرسيلا ديلا عم لبمدلا طقتلت .مامألا هجاوت
ددعلا( فتكلا دقع وحن لصت عفر لبمدلا ،نيسأرلا تاذ هلضعلا ءطبب طغضلا )ةجرد  (90ىنميلا
 ( 1-7) .ررك ،ىنميلا عارذلا رييغت  ( 1-7) .ررك ،لبمدلا ةيادبلا عضو ىلإ ءطبب ضفخ مث 3) ،

.فادرألا دض مزحب تعضو نيديلاو  prayermatمسجلا بصتنم ىلع عوكرلا  5:نيرمتلا عكار
اهنأ ام ردقب سيئر ءطبب ضيغ نآلا .ردصلا نقذلا تاسمللا ىتح مامألا ىلإ ردحنا سيئر
ىلع كيدي ةكرش ظافحلا ناكمإلا ردق ليزهلا ءارولا ىلإ تقولا سفن يف ،بهذت فوس
.فادرألا
! )ىصقأ دحك  (21ررك

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

ديدمت ،كرهظ ىلع ةقش ةبذك )دربلا نم ةيامح(  prayermatىلع  E xercise 7:روحم ىلع رودي
ةكرش ظفح .فادرألا يج  touch-باقعأ كيتبكر ينث نآلا .لفسأ ىلإ ةحلسألا ليخنلا
نيتبكرلا ترداغ مث .ةريصح سمت اهنأ ىتح نيميلا ىلإ بطق ةريصح هيتبكر ىلع ليخنلا
! 21له .رسيألا بطق لك دع بطق راسيلاو نيميلا ررك .ةريصح سمل ىلإ بطق

.اهتيفصت تمت يتلا هايملا ةدربملا ةفخب نم ) (0.2lبوك كيدل له .يمويلا ةبون نم ءاهتنالا دعب
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ةيذغتلا ايموي
) (0.2lجاجز برش ،دراب اهتيفصت تمت يتلا هايملا .برشلل حلاصلا ءاملا وه ،نوكي نأ بجي ايموي
ةفيفخ ةبجو ،راطفإلا ةبجو ،حابصلا( ملعلاو ةيبرتلا ةراز ةيلودلا ةيفافشلا ةمظنم 7
 1.4Lهعومجم ام ) .ةليل ،ءاشع ،ةفيفخ ةبجو موي رخأتم تقو يف ،ءادغلا ،يراهنلا ركبم تقو يف

ةوهقلا-ضرألا :ةيئاملا تابورشملا نم اهريغ عم ءاملا نم باوكأ  7لامكتسا نكمي
نكميو .رضخألا ياشلا ،ياشلا ،باشعألا ،ياشلا ،دوسألاو واكاكلا قوحسمو
ةهكافلا ال .ةديج يه رئاصعلا راضخلا .ةدراب وأ ةنخاس هذه لمع
ربكأ" ةيمحلا !نوميللا ريصع ال ،ريصع
!هكاوفلا ركس نوكي !ال
؛تاورضخ  1:مويلا لاثملا ليبس ىلع :عوضوم نوكيل اموي عوبسأ لك جاتحي
؛ةيرحب تالوكأم  5:موي .فحاوزلا :عوبسالا فصتنم ؛ييدثلا ناويحلا  3:موي ؛نجاود DAY2:
 .تارشحلا :عتمم موي ؛زوجلا روذب :عوبسالا ةياهن ةلطع
..و لصبلاو ضيبلاو لباوتلاو باشعألاو لسعلاو زبخلا ،راطفإلا ةبجو لمشت
لباوتلاو باشعألاو نمسلاو زبخلا ،ركبم تقو يف ةفيفخ ةبجو لمشتو
..و لصبلاو روشبملا نبجلاو

، ...ةطلس لمشتل ،ءادغلا لمشيو
.توتلا وأو وأ تارسكملاو ةهكافلا ،رخأتم تقو يف ةفيفخ ةبجو لمشتو

، ...عوضوم ،موي ،تاورضخلا ،ءاشعلا لمشيو
نافوشلاو ةرذلاو ريعشلاو سدعلا( تايلوقب ) ،رطف( تايرطفلا :ايموي لكؤت نأ بجي يتلا ةمعطألا 7
موثلاو ينبلا( لصبلا ،راح لفلفلا ) ،حمقلاو ةعيفرلا ةرذلاو ريعشلاو زرألاو اونيكلاو نخدلاو
،نويلهلا( تاورضخلا ،لفلفلا ةولح ) ، LEY Pars-،عيبرلاو ،رمحألاو ثاركلاو رضخألاو موثلاو رمعملا
ةلدعملا ،ءاذغلا عينصت :ل ال-ال يئاذغ ماظن ، ..).معاربو طيبنرقلاو رزجلاو يلكوربلاو ،ايلوصافلاو
:نودجست متنأ ةعضر لك لبق !ةظوحلم  ..ءاذغلا ةيثارولا

!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ءاعد مكل اركش
ةفيحص عم يل ديروتل اركش لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
كتلاسر ثدحأ ءاذغلا نكسلاو بارشلا
نيذلا رخدي نأ يل له موي لك ءاذغلا قحتست نوكت نأ ىلإ ىعسن I
عوجلا مالآ لوهذلاو شطعلا نوملأتي
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)مسا عراش  (1يصولا-مداخ نينمؤملا عضاوتملا مظعم كيدل

ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل
!ةعضر لك لبق ةالصلا هذه مادختسا

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

'.ماني ' يه ةيسيئرلا ةيقب .ةديجلا ةحصلاو ءاقبلا لجأ نم ةحارلا ىلإ ةجاح كانه

ةالصلا " ةدابع .ريهطتلاو فالعألا ذنم ةعاس  1لقتنت نأ بجي .يموي نيتور يهتني مونلا
مالظلاو مونلا ةفرغ نوكت نأ بجي طيشنت حيرملا مونلا ىلع لوصحلل .مونلا
اذه لعجي لوجتلا رظح ليللا .هنم دب ال رمأ يجراخلاو يلخادلا جيجضلا بايغ .نكمم
" يريش ' .انكمم
.لاوجتلا رظح ةليل" ذيفنت
تاجايتحا ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا .مونلا عبتتسي اذه نم ءزج ،ءاقلتسالا قفني موي لك نم 1/3
.هب مايقلا تاعاس  7نأ بجي !مونلا مسجلا ناسنإلا

.مونلل ءاقلتسالا لبق نايساسأ ناطرش كانه
بجي طيشنت حيرملا مونلا ىلع لوصحلل .ليللا نوكي نأ يغبني ،ةملظم نوكت نأ يغبنيو
بجي "رياش" هنم دب ال رمأ يجراخلاو يلخادلا جيجضلا بايغ .نكمم مالظلاو مونلا ةفرغ نوكت نأ
.لاوجتلا رظح ةليل" ذيفنت

لبق هلك مسجلا لسغو نانسألا ةاشرف .ةيضاملا ةيذغت ذنم ةعاس  1لقتنت نأ بجي
.ةالصلا ،مونلا" ةدابع .ريرسلا ىلإ باهذلا

!كنم عمسن نأ رظتني 1 GOD

ءاعد ماني
ةيامح يل انأ امدنع يل ةيامح لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
نوكي نأ يل اوحمسا رشلاو ةقلقملا راكفألا نم افعض رثكألا
قلقلا عدت ال مونلا طيشنت ةداعإو حارجلا ديمضتو ،احيرم
دجمل ةولح مالحأ طقف ركذأ نأ يل اوحمساو مونلاو يمالحأ لطعي
ةيرشبلا ريخو  1 GODنم
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!مونلا ىلإ باهذلا لبق ةالصلا هذه مدختستو

اهتيفصت تمت يتلا هايملا نم  0.2lةئيلم )كيتسالبلا ال( جاجزلا نم برشلا كيدل له

جاجزلا عضو شارفلا ىلإ باهذلا لبق ةليل لك .ريرسلا ةلواط لك ىلع )ةفاضإب ءيش ال(
دوجو دنعو ضاحرملا راز دعب ةرم لك يف ليللا لالخ بارشلا !ةظوحلم .ريرسلا ةلواط ىلع
.حابصلا يف ظاقيتسالا دنع بارشلا ةيقبو ،قلحلا يف فافج

يباريث( ةيبشعلا وهط ىلع يوتحت )يجوزلالل طقف  (1يجاجز ءاع  1 GOLDTONEاهيدل
! ةيبناجلا ريرسلا ةلواط ىلع ةذفان )ةحئار
ىلع( لصي ام ىلع لصحت نأ بجي .امهنيب ام يف لصاف عم ماني  2كانه نوكي نأ يعيبطلا نمو
له .ءاملا ضعب برشو ،ريرسلا ةفاح ىلع ماصتعا ةدوعلا ىلع ) ،ضاحرملا ىلإ باهذلل لاثملا ليبس
فتكلا ةفاح نيتبكرلاو ريرسلا ىلع سولجلا ءانثأ نيرامتلا عيمج متت( ةيلاتلا نيرامتلا
.ةفلتخم ةسرامم مايقلا ظقيتسأ تنك ةرم لك يف ) .ةدعابتم

جراخلاو لخادلا ةفاحصلا دي .كيتبكر جراخ دض كيدي * يتحار عض :نيرمتلا 1
ناوث  7دقع ،نيتبكرلا
،ءاملا ةفشر ،رركي ال ،اسفن ذخأتو ،ءاخرتسالا ) .فتكلاو نيقاسلاو نيعارذلا يف رتوتلا رعشت تنك(
.تاضبقلا مادختسا نيابت * .ديج لكشب مونلاو ءاقلتسالاو

لخادلاو جراخلا طغضا تاضبقلا .نيتبكرلا لخاد ىلع اهعضو * لعج تاضبقلا :نيرمتلا 2
ذخأتو ،ءاخرتسالا ) .ةدعملاو نيقاسلاو نيعارذلا يف رتوتلا رعشأ تنك( ناوث  7دقع ،نيتبكرلا
ليخنلا مادختسا نيابت * .ديج لكشب مونلاو ءاقلتسالاو ،ءاملا ةفشر ،رركي ال ،اسفن
.ةحطسم
ينث -ىتح ىرسيلا ديلا ربانع ردصلا هرودب ىوتسم ىلع ) (90٪دنيب ةحلسألا :نيرمتلا 3
دي بحس نآلا .قيض قيشعتلا عباصأ .عباصألا ءانحنالا لفسأ ىنميلا ديلا لوحتت ،عباصألا
،ءاخرتسالا ) .ردصلاو نيعارذلاو عباصألا يف رتوتلا رعشأ تنك( ناوث  7دقعو ،سكاعملا هاجتالا يف
.ديج لكشب مونلاو ءاقلتسالاو ،ءاملا ةفشر ،رركي ال ،اسفن ذخأتو

ديلا ليوحتو ،ربانعلا -ىتح ةيحان هرودب مقي ردصلا ىوتسم ىلع ) (90٪دنيب ةحلسألا :نيرمتلا 4
ةحوتفم دي ةفاحصلا تقولا سفن يف لفسأل طغضاو دي يف ةضبق ناكم .ةضبق يف ىنميلا
قنعلاو نيعارذلاو نيديلا يف رتوتلا رعشأ تنك( ناوث  7دقع ،سكاعملا هاجتالا .ناوث  7دقع ،ادوعص
.رركي ال .ديج لكشب مونلاو ءاقلتسالاو ،ءاملا نم ةفشرو اسفن ذخأتو ،ءاخرتسالا ) .ردصلاو
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ليملا .نيتبكرلا ىلع نيديلا عضو :ةسرامم لك ىلإ نيرمتلا اذه ةفاضإ رتوتلا ةدوع عم سانلا
رتوتلا رعشأ تنك( نيتبكرلا عم لاصتالا دقفت نأ نود مامألا ىلإ ةرخص مث ءارولا ىلإ سأرلا ينحني
مونلاو ءاقلتسالاو ،ءاملا ةفشر ،رركي ، 7اسفن ذخأتو ،ءاخرتسالا ) .ةدعملاو رهظلاو نيعارذلا يف
.ديج لكشب

تقو تابيردتلا نم  1مايقلل له .راهنلا لالخ اريثك نوسلجي نيذلا سانلا !ةظوحلم
.ةعاس  2لك بوانتلاب-ليللا

!حلاص هيقبي !كمسج اهنا
:مونلا نم تاعاس  7دعب حابصلا يف
ةدابعلاو" )سإ يإ سإ  (Exerci-حلاص-يليد' له ،ضاحرملا لقتنا ،ىفصملا ءاملا نم اسأك اهلو ،لصي ام ىلع لوصحلا
كيدل نآلا ".ططخم" نم ققحت .يسبالم يدترأ ،راطفإلا ةبجو لوانتو نيديلاو هجولا لسغو "،ةالصلا-يليد'
.براجت ةايحلالل دادعتسا

.نيمدقلا ةيامحو نيعو ،سأرلاو ةيقاولا سبالملاو باهذلا قلطلا ءاوهلا يف ءادترا امدنع

ماقت .لوبقم ريغ رمأ باوجتسالا ةادأك بيذعتلا !بيذعتلا وه بجح مونلا
 R7ةديسلا :ةيلوؤسملا بيذعتلاب
مداخ !عمتجملا قح نمف ! )لاوجتلا رظح ةليل( ليللا يف يجراخلا جيجضلا نم بلطلا بايغ
! )شارفلا رايعم( : CGNAs BS-1مادختسالا نايدراجلا

لوجتلا رظح ليللا

غامدلا ةردق رشبلا مادختسا ةءاسإ .ةيليل نوكيل ناسنإلا مسج ميمصت متي مل
اليل ةجاح كانهو .ةديج ةحصل ةديفم تسيل ةايحلا هذه .ةيليل ةايح بولسأ قلخ ىلع
.ةديج ةحص لجأ نم لوجتلا رظح

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

ةقاط ال .ئراوطلا تالاح يف ةيصخشلا ايندلا ىنثتسي )قلغم ءيش لك( دحأ ال لامعأ
متي ةماعلا رابخألا ةيعاذإ ةطحم  1حمسي !ةئفدتلا وأ ئراوطلا تالاح يف الإ همادختسال
وه ةئزجتلا رجات وأ ،بتاكملاو ،عينصتلا ال !ةلابق ىرخألا هيفرتلا لئاسو عيمج ليغشت
!ةقاطلا مادختسا وأ ليغشتل
.ديدشلا سقطلا يف )ءوضلا ناتسف( ديربتلاو )ائفاد سابللا( لزانملا ةئفدتلا مادختسا نكمي

! 15.09.3.1 NAtmنوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا بها نوناقلا  3لصفلا

7

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

ضرفي رياش . Aيلحملا لئوملاو يرشبلا مسجلل اديج اهنوكل .يمازلإ لوجتلا رظح ليللا
يداتعم ريرمت متي  R1 .ةديسلا ءاسكلا  Rehabili-رياش لالخ نم ةيليللا لوجتلا رظح
 R3 .ةديسلا تاظفاحملا ليهأت ةداعإ ىلإ مارجإلا

!ضرألا بكوك ذاقنإ ل لوجتلا رظح ليللا
تافصاوملا ططخم
:لاصتالا تاهج .حلاص ،ةالصلا ،ينيتورلا :يمويلا :تاداشرإلاو تاحفصلا بيترت

تقولا ،ططخم ،ةطخ :ةالص .نيوانع ،ئراوط ةلاح
!ةظوحلم * "ليلحت" ' /ةطخ' :ةدمعألا  2ىلإ مسقني ةحفصلا * ططخم
.طقف ةحفص : 365ططخم يمويلا .طقف ةحفص : 52ةيعوبسألا ططخم

:ةيلاتلا تاميلعتلا تاحفص قحلم
موي ةعتم تاعوضوملاو يضارتفالا ميوقتلا ، CGلوجتلا رظح ،ةليل : CG Klock،نمز

طقف ةحفصلا : 1ططخم-ورتاوك .طقف ةحفصلا : 1ططخم حصفلا

ريبادت ،ةطيرخ ) ،ةماع ةرظن( 7Scrolls
".راكفألا" ةباتكل ةغراف تاحفص !دئاز
:لامعتسالا

مايأ( مايأ  6ءيجمل كططخ لاخدإو ةيلاحلا ةطخلا دض كلاعفأ ليلحت موي ةعتم
1-6) .
سيلو !كيلع ةرطيسلا 'تقولا' عدت ال ةساردلا وأ لمعلا يف رتويبمكلا ططخم مادختسا دنع
تسيل ناسنإلا مسج يف .سانلا لجع ىلع تقو اهمادختسال
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.عرستلالل ةممصم
فاقيإو راكفألا نم ريثكلا موي لك نأ دقتعيو .تدقف وأ راكفألا ىسنن نأ عدت ال
ةبوتكم وأ ةلجسم ،ظافتحالا متي ثيح اهنأ وه ببسلاو .تدقف وأ يسن ةعرسب
!لضفأ نادقف متي .لفسأ
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

:نأ لوقلاب أدبأ

ءاعد ططخم
يدلب طيطخت يل لمجأ ةدعاسم نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
فوس يتطخ ةعجارمو ليلحتب موقأس ةينيتورلا ةيمويلا
ططخم يدلبل ،كل اركش ططخم مادختسا ىلع نيرخآلا عيجشت

ليوطلاو ريصقلا طيطختلا ضارغأل اهمادختسال ىعست I
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجملل لجألا
!' ةينيتورلا ةيمويلا" حابص ءزج يف ةالصلا هذه مدختستو

] Hستنيإ[

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

!ةايحلا طاشنلا مداخ رمألا يلو ةيعون يمويلا نيتورلا
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