Chaotic Nodes and Dimensional Attunements

گزٌ َای مغطًش ي طىیه َای ابعادی
پیام َاتًرَا اس طزيق تام كىیًن  8 /اكتبز 2009
زض یىی اظ ٌفتٍٞٛبی لجّی ٔبٖ زض ٔٛضز ٔفٌ ْٟٛطٞ ٜبی ٔغكٛـ  ٚثی ٘ظٕی نحجت وطزیٓٔ .ب اظ زیسٌب ٜذٔٛبٖ ٔؼتمس ٞؿتیٓ
و ٝقٕب  ٓٞاو ٖٛٙزض ضاؼ چٙیٗ ٌط ٜای ٔی ثبقیس .
ِیىٗ ثطای پیف ثیٙی ضٚیسازٞبی ثی ٘ظٓٔ ،ب ثب یه ٔؼٕب ضٚثطٞ ٚؿتیٓ ظیطا و ٝعجیؼت ٞطد ٔ ٚطد زلیمب ثٔ ٝؼٙبی ٕٞبٖ غیط لبثُ
پیف ثیٙی ثٛزٖ اؾت ِ .یىٗ زض رطیبٖ پیف آٔسٞبی ثی ٘ظٓ ،ظیط ثٙبیی ٘یع ٚرٛز زاضز و ٝرطیبٖ اغتكبـ ضا ،زض حیٙی و ٝآٖ ضا
تزطثٔ ٝی وٙیس ،ث ٝرّٔ ٛی ثطز .ایٗ آٌبٞی پبی ٝزض زضن ٔب اظ پ ٟٝٙی وٛا٘ت ْٛزاضز ٔ .ب پیف ثیٙی ٔی وٙیٓ و ٝیه ٌط ٜی
ٔغكٛـ زض حٛاِی  90ضٚظ آیٙس  ٜثطٚظ ذٛاٞس وطز  .زض ٚالغ ٕٔىٗ اؾت زض عی چٙس ؾبػت آیٙس ٚ ،ٜیب عی ٞفتٞ ٝبیی ثؼس اظ ایٗ
پٙزط ٜی ظٔب٘ی و ٝپیف ثیٙی وطز ٜایٓ ٘یع ظبٞط ٌطزز .
ثٞ ٝط حبَ ،ثس ٖٚتٛر ٝث ٝظٔبٖ زلیك ایٗ اتفبقٔ ،ب ثبٚض زاضیٓ و ٝایٗ ٌط ٜی آقفت ٚ ٝزض  ،ٓٞذٛز ضا اظ عطق چٙس ٌب٘ ٝای آقىبض
ذٛاٞس ؾبذت ،و ٝقبُٔ پیچیسٌی زض قطایظ التهبزی ثیٗ إِّّی ،چبِكٟبی رؿٕب٘ی  ٚؾالٔتی ضٚا٘ی ،تغییطات ؾیبض ٜای ظٔیٙی
ٕٞب٘ٙس ظٔیٗ ِطظ ٚ ٜفؼبِیت ٞبی آتكفكب٘ی ٚ ،افعایف قطایظ غیط عجیؼی آة ٛٞ ٚایی ،ذٛاٞس ثٛز  .تٕبْ ایٗ اتفبلبت ث ٝشذبئط ٚ
ٔٙبثغ زٔ َٚرتّف زض ضا ٜفبئك آٔسٖ ثط آٟ٘ب آؾیت ٔی ضؾب٘ٙس .
ٕٞب٘غٛض و ٝلجال ٌفتیٓ عجیؼت ٌطٞ ٜبی ٔغكٛـ ث ٌٝ٘ٛ ٝایؿت و ٝتبحیطاتی چٙس رب٘ج ٚ ٝغیط لبثُ پیف ثیٙی زض وٙبض  ٓٞنٛضت
ٔی پصیط٘س  .پؽ ٔب ٕ٘ی تٛا٘یٓ ٚر ٟٝی ذبنی اظ ٞطد ٔ ٚطد  ٚثی ٘ظٕی ضا ثیبٖ وٙیِٓٚ .ی ٔی ذٛاٞیٓ زض ثبض ٜی عطیمٚ ٝ
اؾتطاتػی قی ٜٛی ٔٛار ٝقسٖ ثب ٞطد ٔ ٚطد ،اظ ِحبػ ا٘طغتیه ٔ ٚؼٛٙی نحجت وٙیٓ .
پیكٟٙبز ٔب ایٗ اؾت و ٝزیسٌب ٜذٛز ضا زض ٔٛضز ثی ٘ظٕی  ٚاغتكبـ تغییط زٞیس  .ث ٝربی ایٙى ٝث ٝآٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ٔكٍُ ؾرت
ٔ ٚرطة ٍ٘ب ٜوٙیس ،آٖ ضا ث ٝػٛٙاٖ یه وبتبِیعٚض زض ضا ٜتىبُٔ ثجیٙیس  .چٍٍ٘ٛی احط ٌصاضی ایٗ ٘ٛع ٚلبیغ ثط ضٚی قٕب ،ثؿت ٝث ٝآٖ
زاضز و ٝقٕب چٍ ٝ٘ٛآ٘ٝا ضا ثپصیطیس  ٚثب آٟ٘ب ٔٛارٌ ٝطزیس.
ٔٙظٛض ٔب ایٗ اؾت و ٝػٕٔٛب ضٚحی ٝی ا٘ؿبٖ تٕبیُ ثٌ ٝیط وطزٖ زض ثبتالق لسیٕی ذٛز ضا زاضز  ،ثب پیف ثیٙی ایٙى ٝاحتٕبالت چٝ
ذٛاٙٞس ثٛز ٚ ،ػُٕ وطزٖ اظ ضٚی ػبزات ٌصقت ٝی ذٛز ثط پبی ٝی ایٗ پیف ثیٙی ٞب  .زض اوخط افطاز ،رٛض زض ٘یبٔسٖ ٚالؼیت ثیط٘ٚی
ثب آ٘چ ٝو ٝآٟ٘ب ا٘تظبض زاقت ٝا٘س ثبػج ایزبز ٔحٙت زض٘ٚی ؾٍٙیٙی ٔی قٛز ِ .یىٗ ایٗ عجیؼت ٞطد ٔ ٚطد ٔی ثبقس وٍٙٞ ٝبْ
ٚلٛع آٖ ،تٛا٘بئی پیف ثیٙی زض ٔیبٖ احتٕبالت چٙس ٌب٘ ٝفطٔ ٚی ضیعز .

ثطای اوخط افطاز پیف آٔس ٞبی ثی ٘ظٓ تِٛیس تطؼ ٔی وٙٙس  .چطا و ٝزض ظبٞط آٖ اؾتحىبْ ٕٞیكٍی و ٝفطز زض لجبَ پیف ثیٙی
ػُٕ ٔتمبثُ ثط آٖ حؿبة وطز ٜثٛز ،زض ایٙزب ٘یؿت ٔی ٌطزز  .اظ ٔیبٖ ثؿیبضی اظ ػىؽ اِؼُٕ ٞبی أىبٖ پصیط ،تطؼ یه ػىؽ
اِؼُٕ لبثُ زضن اؾت .أب زض ٘ظط زاقت ٝثبقیس و ٝتطؼ فمظ یه عطیم ٝاظ ٚاوٙف ٞبی ٕٔىٗ ٔی ثبقس.
ثٙبثطایٗٔ ،ب قٕب ضا تكٛیك ٔی وٙیٓ و ٝتٕطیٗ وٙیس ،تب ثتٛا٘یس زض ٍٙٞبْ ٔٛار ٜٝثب ثی ٘ظٕی ،زض ِحظ ،ٝش ٗٞذٛز ضا اظ ػبزتٟب ٚ
ا٘تظبضات ٕٞیكٍی ضفتبضی ثط پبی ٝی افىبض ٔحسٚز وٙٙس ٜی ذٛز ضٞب ؾبظیس.
اظ ٘مغ٘ ٝظط ا٘طغتیه ،آ٘چ ٝو ٝثط قٕب ٔی ٌصضز ،ثیكتط ث ٝفطوب٘ؽ اضتؼبقی قٕب ضثظ زاضز ،یؼٙی حبِت اٌبٞی قٕب ،تب ٔىب٘ی و ٝثٝ
نٛضت فیعیىی زض آٖ لطاض زاضیس  .ثٙب ثطایٗ ،ز٘ ٚفط و ٝزض یه ٔىبٖ ٕٞ ٚعٔبٖ ثب ٘ٛػی زٌطٌ٘ٛی ٔٛار ٝق٘ٛسٔ ،ی تٛا٘ٙس تزطثٞ ٝبی
احؿبؾی وبٔال ٔتفبٚتی ضا اظ یىسیٍط زاقت ٝثبقٙس  .ثغٛضیىٕٔ ٝىٗ اؾت یىی اظ تطؼ ،ذكٓ ٚ ،غضت ٘بتٛاٖ ٌطزز ٚ ،زیٍطی ٕٞبٖ
ِحظبت ضا ٔعحه  ٚثطٔالٌط ثیبثس  .چطا و ٝایٗ فطز ،ث ٝزِیُ یه رطل ٝی آٌبٞی غیط لبثُ پیف ثیٙی زض ِحظ٘ ،ٝبٌٟبٖ ٔتٛرٝ
"قٛذی ویٟب٘ی" ٔی ٌطزز ٚ ،زض ٔی یبثس و ٝآٖ "ٚالؼیتی" وٞ ٝط وؽ قرهب آٖ ضا تزطثٔ ٝی وٙس ،فمظ ا٘ؼىبؼ  ٚؾبذتٚ ٝ
پطزاذت ٝی شٙٞیت ذٛزـ اؾت.
ٚلتی پیف آٔسٞبی ثی ٘ظٓ أٙیت  ٚػبزات ٔٛرٛز ٕٞیكٍی قٕب ضا ٔرتُ ٔی ؾبظ٘س ،ثطای ِحظبتی زض ی ثبظ ٔی قٛز ،فطنتی
ثطای رٟیسٖ  ٚنؼٛز زض آٌبٞی  ٚضٞبیی اظ ذٛاة غفّتِٚ .ی ثیساضی اظ ضٚیبی رٕؼی تٟٙب ٚلتی حبنُ ٔی ٌطزز و ٝقٕب ثطای
ٌصقتٗ اظ آؾتب٘ ٝآٔبز ٜثبقیس .
ثطای وؿی و ٝاظ ٘ظط ضٚحی  ٚاحؿبؾی آٔبز ٜی پصیطفتٗ پیف آٔسٞبی ثی ٘ظٓ ث ٝػٛٙاٖ وبتبِیعٚض تىبّٔی ثبقس ،آیٙس ٜی ٘عزیه
پط اظ پیف آٔسٞبی ربِت  ٚؾطٌطْ وٙٙس٘ ،ٜؼٕت ٞبی غیط لبثُ پیف ثیٙی  ٚ ،احؿبؼ ثیساضی اظ ضٚیبی غفّت رٕؼی ٔی ثبقس .
ذٛاة ػٕیمی و ٝذب٘ٛاز ٜی ثكطی ضا زض عی چٙس ٞعاض ؾبَ ٌصقتٌ ٝطفتبض وطز ٜاؾت.
پؽ زض ایٙزب یه ذظ ٔكرم وٙٙسٔ ٜیبٖ افطاز وكیسٔ ٜی قٛز .ثطای وؿب٘ی وٛٙٞ ٝظ ٔی ذٛاٙٞس زض لجبَ ٔكىالتكبٖ زیٍطاٖ
ضا تمهیط وبض ثسا٘ٙس  ٚؾطظ٘ف وٙٙس ٚ ،تطریٔ ٝی زٙٞس و ٝث ٝربی ثیساضی اظ ضٚیبی رٕؼی ٌ ،طفتبض ثبلی ثٕب٘ٙس  ٚیب حتی ثٕیط٘س،
ایٗ ظٔب٘ ٝی پط اغتكبـ زٚض ٜی ؾرت  ٚزقٛاضی ذٛاٞس ثٛز  .أب زض ٔٛضز افطازی و ٝپصیطفت ٝا٘س و٘ ٝمغٞ ٝبی ٞطد ٔ ٚطد
وبتبِیعٚض ٞبیی ثطای تىبُٔ ٞؿتٙس ،ایٗ ضٚیبضٚیی ثؿیبض ٔتفبٚت ذٛاٞس ثٛز  .زٚثبض ٜتبویس ٔی وٙیٓ ؤ ٝىب٘ی و ٝاظ ٘ظط فیعیىی زض
آٖ لطاض ٌطفت ٝایس ،انال ٕٔ٘ ٟٓی ثبقس  .آ٘چ ٝو ٝإٞیت زاضز حبِت شٙٞی ٔؼٛٙی  ٚفطوب٘ؽ اضتؼبقیتبٖ ٔی ثبقس .
زض ٌصقت ،ٝثطای ٌصض اظ ٔیبٖ زضٌبٞ ٜبیی و ٓٞ ٝاو ٖٛٙثطای نؼٛز ظٔیٗ  ٚا٘ؿبٖ ضطٚضی  ٚارتٙبة ٘بپصیط ٔی ثبقٙس ،ضٚقٟب ٚ
اثعاضٞبی ٔرتّفی زض اذتیبضتبٖ ٌصاقت ٝایٓ  .تؼسازی اظ ایٗ ضٚقٟبیی و ٝثب قٕب ث ٝاقتطان ٌصاقتیٓ ،قبُٔ ػّٓ ٙٞسؾ ٝی ٔمسؼ
ٞؿتٙس  .تؼسازی اظ آٟ٘ب ٘یع قبُٔ ٟٔبضتٟبی احؿبؾی ٔی ثبقٙس و ٝآٟ٘ب ضا "قؼف لّجی" ٔی ٘بٔیٓ  .ث ٝقٕب پیكٟٙبز ٔی وٙیٓ وٝ
ٌصاقت ا یٓ وبض وٙیس .
ٜ
ث ٝپیبٟٔبی لجّی ضرٛع وٙیس  ٚثب ایٗ اثعاضٞبیی و ٝزض اذتیبضتبٖ
اٌط چ ٝایٗ ٔغّت ضا چٙسیٗ  ٚچٙس ثبض ٌفت ٝایٓ ،أب ثبظ  ٓٞزٚثبض ٜتىطاض ٔی وٙیٓ  .چطا و ٝایٗ ٔغّت ظیط ثٙبییؿت ؤ ٝی ذٛاٞیٓ
آٖ ضا وبٔال زضن وٙیس ٔ :ىب٘ی و ٝزض آٖ لطاض زاضیس ٔ٘ ٟٓیؿت  .فطوب٘ؽ اضتؼبقی  ٚؾغح آٌبٞی قٕب ٔٔ ٟٓی ثبقس .

حبَ ٔی ذٛاٞیٓ حٛاؼ قٕب ضا ث ٝیه ضٚـ ثؿیبض ؾبز ٜی زیٍط ثطای ایزبز تغییط زض فطوب٘ؽ اضتؼبقی رّت ٕ٘بییٓ ٍٙٞ .بٔی وٝ
زض حبِتی ٞؿتیس ؤ ٝب آٖ ضا "فطوب٘ؽ اضتؼبـ ٔٙظٓ" ٔی ٘بٔیٓ ،حیٗ ػجٛض اظ ٔیبٖ پیف آٔسٞبی ٘ب ٔٙظٓ ،ثب ٟٔبضت ،قٟٛزٚ ،
زضن  ٚآٌبٞی ثیكتطیٔ ،تٛر ٝچٍٍ٘ٛی ذّك ضٚیبی ذٛز ٔی ٌطزیس  .ایٗ ؾ ٝػٙهط آٌبٞی ضا آظاز ٚ ،لسضت رصث ٝی ٔخجتی ضا
تِٛیس ٔی وٙٙس ٚ ،ثسیٗ نٛضت ٔی تٛا٘یس زض ٔیبٖ ٞطد ٔ ٚطد  ٚثی ٘ظٕی  ،ضاٞ ٜبی ػجٛض  ٚػُٕ زضؾت ضا ثیبثیس .ایٗ ٌ ٝ٘ٛتؿّظ ٚ
ٟٔبضت ضٚحی ،قٕب ضا زض عی زٚض ٜای و ٝزض پیف اؾت ضإٙٞبیی ٞ ٚسایت ٔی وٙس .
اٌط چ ٝقٕب لبثّیت حبِت ٞبی ثؿیبض پیكطفت ٚ ٝپیچیس ٜی ٔٙؿزٓ ضٚحی ضا زاضیسِ ،یىٗ زض ایٙزب ٔب ٔبیُ ٞؿتیٓ ثب ؾبز ٜتطیٗ
ایٗ حبِت ٞب اضتجبط ثطلطاض وٙیٓ و ٝقٕب آٖ ضا "قؼف" " ٚ Joyلسض زا٘ی" ٔ Appreciationی ٘بٔیس .
ٚلتی قٕب زض حبِت ِصت  ٚلسضا٘ی ثؿط ٔی ثطیس ،فطوب٘ؽ اضتؼبقی قٕب تغییط ٔی وٙس ٚ ،زض ٔؿیط اضتؼبـ پیٛؾت ٝای ث ٝؾٕت ثبال
لطاض ٔی ٌیطیس.
ضٚقٟبی ٔتؼسز  ٚفطاٚا٘ی ثطای ضؾیسٖ ث ٝایٗ حبالت زض زؾت ٔی ثبقٙسٞ .ط ضٚقی ضا و ٝزض اذتیبض ٔی ٌیطیس ،ث ٝقٕب تٛنیٔ ٝی
وٙیٓ و ٝحؽ ویف  ٚلسضا٘ی ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔٛضٛع انّی  ٚزائٕی ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜی ذٛز ا٘تربة وٙیس .ایٗ یه آٔٛظـ شٙٞی ٚ
ضٚحیؿتٔ ٚ ،ب ثط ایٗ ثبٚضیٓ و ٝأطیؿت حیبتی ثطای آٔبز ٜقسٖ زض ٔمبثُ آٖ چبِكی و ٝزض پیف ض ٚزاضیس .
فط ًٙٞقٕب ،قٕب ضا ثب ایٗ ثبٚض و ٝثطای احؿبؼ ِصت  ٚلسضا٘ی ثبیس زِیّی ٚرٛز زاقت ٝثبقس ٔؿد وطز ٜاؾت  .أب ٔب ث ٝقٕب ٔی
ٌٛییٓ و ٝث ٝػٛٙاٖ اؾتبز ٞبی ٔؼٛٙی ،نطف ٘ظط اظ ایٙى ٝزض پیطأ٘ٛتبٖ چٔ ٝی ٌصضز ،قٕب تٛا٘بیی وبُٔ ثطای ذّك ایٗ احؿبؾبت
ضا زض ٞط ظٔبٖ ٛٔ ٚلؼیت زاضیس .ثطای ایزبز حؽ ِصت  ٚلسضزا٘ی احتیبری ث ٝػّت ٘ساضیس .
ث ٝػجبضتی زیٍط اٌط ذٛزتبٖ ضا ثطای حضٛض  ٚظ٘سٌی زض ایٗ ز ٚلّٕط ٚی احؿبؾی ( قؼف  ٚؾپبؼ ) آٔٛظـ زٞیس ،زض عی ظٔبٖ
ٞبی ٞطد ٔ ٚطد و ٝپیف ضٚی قٕبؾت ثب ٟٔبضت ،قٟٛز ٚ ،زضن ثیكتط ٚ ،ذٛـ ثرتی غیط لبثُ پیف ثیٙی ،اظ ایٗ زٚضاٖ پط تالتٓ
ٌصض ذٛاٞیس وطز .

طىیه َای ابعادی dimensional attunements
ٔب ٔی ذٛاٞیٓ ث ٝقٕب ٞسی ٝای اظ انٛاتی ذبل ضا تمسیٓ وٙیٓ و ٝآٟ٘ب ضا "عٙیٗ ٞبی اثؼبزی" ٔی ٘بٔیٓ  .ایٗ انٛات ٔی تٛا٘ٙس
قٕب ضا ٞط چ ٝثیكتط زض ٌصض اظ زضٚاظ ٜی ا٘طغتیىی و ٝظٔیٗ  ٓٞاو ٖٛٙزض حبَ ػجٛض اظ آٖ اؾت یبضی زٙٞس .
طىیه َای ابعادی مجمًعٍ ای اس الگًَای صًتی َستىد كٍ میشان ارتعاش ضما را اس طزيق اثز گذاری بز مزاكش خاصی
در بدن اوزصی "ظزيف" يا " لطیف"  Subtle Energyضما تغییز می دَىد .
زض اضتجبعبت آیٙس ،ٜثؿیبضی اظ ایٗ عٙیٗ ٞبی اثؼبزی ضا اضائ ٝذٛاٞیٓ زاز ،ثط پبی ٝی زضوٕبٖ اظ تغییطات ظٔیٗ  ٚزٌطٌ٘ٛی ا٘ؿبٟ٘ب اظ
ثؼس و٘ٛٙی ث ٝثؼس یب لّٕطٞ ٚبی ثبالتط .

اِٚیٗ عٙیٗ اثؼبزی ضا و ٝاضائٔ ٝی زٞیٓ ثب غس ٜی نٛٙثطی  Pineal Glandؾط  ٚوبض زاضز  .ایٗ غس ٜزض زض ٖٚذٛز ؾبذتبضی
ثّٛضیٗ زاضز ،و ٝاظ ٘مغ٘ ٝظط ٔب ٕٞب٘ٙس یه آ٘تٗ ویٟب٘ی ػُٕ ٔی وٙس  ٚث ٝقٕب اربظ ٜی زضیبفت اعالػبت  ٚاضتؼبقبت ا٘طغی اظ
لّٕطٞ ٚبی ضٚقٗ تط  ٚظطیف تط ٞؿتی ضا ٔی زٞس ٚ .لتی ث ٝایٗ عٙیٗ ٌٛـ ٔی زٞیس  ،پیكٟٙبز ٔی وٙیٓ آٌبٞی ضا زض ٔطوع
ؾطتبٖ ربی زٞیس  ٚحیٗ ٌٛـ زازٖ ث ٝنسا ،تهٛض وٙیس و ٝایٗ انٛات اظ غس ٜی نٛٙثطی و ٝزض ٔطوع ؾطتبٖ لطاض زاضز ؾبعغ ٔی
ق٘ٛس  .ایٗ تغییط زض تریُ ازضاوی ،ث ٝاٍِٞٛبی نسا اربظٔ ٜی زٞس تب تبحیط ثیكتطی ثطقٕب ٌصاض٘س .
در ماَیت كزيستالی غدٌ ی صىًبزی دویايی بی كزان اس اوزصی َای لطیف ،داوص ،ي اطالعات يجًد دارد .
ثؿت ٝث ٝؾغح ذٛز آٌبٞی  ٚتىبُٔ قٕبٕٔ ،ىٗ اؾت تبحیطٞبی ایٗ عٙیٗ اثؼبزی ضا ثهٛضت حطوت ؾبز ٜی ا٘طغی زض ٔطوع ؾط ذٛز
تزطث ٝوٙیس ٚ ،یب آٖ ضا ثهٛضت أٛاد پیچیس ٜی ٘ٛض و ٝاظ آٟ٘ب ؾبعغ ٔی ق٘ٛس ٔكبٞسٕ٘ ٜبییس ٕٔ .ىٗ اؾت رطیبٟ٘بی ایٗ ٘ٛض ٚ
اعالػبت ا٘طغتیه ضا زض قجى ٝی ػهجی ٔغع ذٛز تزطث ٝوٙیس ٚ ،زض ثؼضی اظ ٔٛاضز ٕٔىٗ اؾت تبحیطات ایٗ عٙیٗ ضا زض تٕبٔی
رؿٓ ِغیف ٘ ٚیع رؿٓ فیعیىی ذٛز تزطثٕ٘ ٝبییس .
پیكٟٙبز ٔب ایٗ اؾت و ٝث ٝایٗ عٙیٗ ٌٛـ فطا زٞیس ٚ ،ذٛز ٔكبٞس ٜوٙیس و ٝآیب ثطای قٕب اضظقٕٙس  ٚاحط ٌصاض ٔی ثبقسٕٔ .ىٗ
اؾت ثؼضی اظ افطاز ثطای تكریم ایٗ تبحیطات ٘یبظ زاقت ٝثبقٙس چٙسیٗ ثبض ث ٝآٖ ٌٛـ ٕ٘بیٙس .
اٌط احؿبؼ وطزیس و ٝایٗ عٙیٗ اثؼبزی احط ٔخجتی زض ضٚحی ٝتبٖ ،پطٚؾ ٝی شٙٞیتبٖ ٚ ،آٌبٞی ِغیف قٕب زاضز ،آ٘ٛلت ث ٝقٕب
تٛنیٔ ٝی وٙیٓ و ٝحسالُ ضٚظی یه ثبض یب ثیكتط ث ٝایٗ عٙیٗ ٌٛـ فطا زٞیس ،ثٙب ث ٝتهٕیٓ  ٚا٘تربة ذٛزتبٖ .
زض حمیمت ایٗ عٙیٗ اثؼبزی ،ا٘ؼىبؼ نٛتی أٛاد پیچیس ٜای اظ ٘ٛض ٔی ثبقٙس  .قٕب حبِتٟب ٕٞ ٚبٍٙٞی ٞبی نٛتی ضا ٔی قٛٙیس،
أب ایٗ ا٘ؼىبؾیؿت اظ آ٘چ ٝو ٝزض لّٕطٚی اضتؼبقی ٘ٛض ٔی ٌصضز .ث ٝػجبضت زیٍطٍٙٞ ،بٔی و ٝث ٝعٙیٗ اثؼبزی زض حیٗ تٕطوع ثط
غس ٜی نٛٙثطی ٌٛـ ٔی زٞیسٔ ،كغ َٛث ٝتحطیه أٛاری ٘ٛضا٘ی ٔی ثبقیس و ٝثطای تىبُٔ  ٚؾفط ضٚحی قٕب ٕٞب٘ٙس یه
وبتبِیعٚض لٛی ػُٕ ٔی وٙٙس .
ایٙه آٟ٘ب یی وٌٛ ٝـ قٛٙا ثطای قٙیسٖ ایٗ انٛات ضا زاض٘س ،ایٟٙب
ٔب ایٗ ٞسی ٝضا آظازا٘ ٚ ٝضایٍبٖ ث ٝقٕب اضائٔ ٝی زٞیٓٚ ،الف ثٜ ٝ
ضا ث ٝػٛٙاٖ ٘ٛایی اظ ؾٛی چطذ ٝی فّه قٙبؾبیی ٔی وٙٙس ٕٞ .ب٘ٙس ٘بلٛؾی و ٝقٕب ضا ث ٝثبظٌكت ث ٝذب٘ ٝفطا ٔی ذٛا٘س  .فطا
ذٛا٘ی ث ٝزضٌب ٜؾط٘ٛقتی پط ٚؾؼت وٙٔ ٝتظطتبٖ اؾت .

مطاَدات تام كىیًن در مًرد طىیه َای ابعادی :
ا َٚاظ ٔ ،ٕٝٞی ذٛا ٓٞذٛا٘ٙسٌبٖ ضا ٔغٕئٗ ؾبظْ وٌ" ٝط ٜی ٔغكٛـ" ثٔ ٝؼٙبی پبیبٖ رٟبٖ ٕ٘ی ثبقس  ٚاٌط ٞبتط ٞب زضؾت
ثٍٛیٙسٔ ،زٕٛػ ٝای اظ ایٗ ٞطد ٔ ٚطد ٞب زض ظٔبٟ٘بی لجُ ٘ ٚیع ٔستٟب پؽ اظ  2012ض خ ذٛاٙٞس زاز  .ایٗ پیغبٔی ّٕٔ ٛاظ تبضیىی ٚ
فٙب ٘یؿت ،ثّى٘ ٝسایی رسی ثطای ثیساضی ٛٞ ٚقیبضی ٔی ثبقس .

ث ٝربی ایٙى ٝثٔ ٝمیبؼ ثعضي ایٗ پیف آٔسٞب ث ٝػٛٙاٖ ٔهیجت  ٚفبرؼ ٝثٍٙطیٓٞ ،بتط ٞب ٔب ضا تكٛیك ٔی وٙٙس و ٝث ٝآٟ٘ب ثٝ
ػٛٙاٖ وبِیعٚضٞبی تىبُٔ ثٍٙطیٓ .زضٌبٞی ؤ ٝی تٛا٘س ٔب ضا اظ حیغ ٝی ذٛاة ٘ ٚب آٌبٞی ث ٝزضیبفت  ٚازضان ثٟتط  ٚثبال تطی اظ
ٚالؼیبت ٕٔىٗ نؼٛز زٞس .آٟ٘ب ایٗ ثبظی ضا قٛذی ویٟب٘ی ٔی ٘بٔٙس ،یه آٌبٞی آ٘ی ٘ ٚبٌٟب٘ی  ،و ٕٝٞ ٝی ٔب زض وط ٜی ظٔیٗ
ٔكغ َٛث ٝذّك ٚالؼیت ذٛز ثٙب ثط ثبٚضٞب  ٚزضن ذٛز ٔی ثبقیٓ.
اظ ٕٞبٖ ز ٝٞی  80و ٝایٗ ٔٛرٛزات "ٌٛـ ٌٙس ( "ٜیىی اظ ٘بٟٔبیی و ٝقرهب ثطای زٚؾتبٖ ٞبتٛضٔبٖ ا٘تربة وطز ٜاْ ) قطٚع ثٝ
نحجت ثب ٔٗ ضا وطز٘س ،اظ ا َٚوبض ٌفتٙس و ٝظٔیٗ زض حبَ تزطث ٝی فطآیٙس نؼٛز ٔی ثبقس .فطآیٙسی و ٝایٗ ؾیبض ٕٝٞ ٚ ٜی
ظ٘سٌی ٚالغ زض آٖ ضا ث ٝاثؼبزی ثبالتطی اظ آٌبٞی ؾٛق ٔی زٞس .
أب اظ ٘ظط ٞبتطٞب ،یه ٚالؼیت انّی زض ٔٛضز نؼٛز ،و ٝاحتٕبال زض حبَ اتفبق افتبزٖ اؾت ،ایٗ اؾت و ٝزٚضٞ ٜبی ٘ب ٔتؼبزَ ٚ
ٔغكٛـ غیط لبثُ ارتٙبة ٞؿتٙس  .ایٗ ٔكره ٝی ؾیؿتٕی ٔی ثبقٙس و ٝزض ضا ٜتىبُٔ ث ٝؾٛی حبِت ایؿتبی ا٘طغی ثبالتطی زض
حطوت اؾت .
ٚلتی زضثبض ٜی قطایظ ٔٛرٛز ٛٔ ٚلؼیت رٟب٘ی فىط ٔی وٕٞ ،ٓٙب٘ٙس ٔكىالت التهبزی پیف ض ،ٚافعایف قست عٛفبٟ٘ب ،قست
فؼبِیتٟبی ِطظ ٜای زض حّم ٝی آتف ،آذطیٗ ٔمبثّٞ ٝب ثب ٚیطٚؼ ٘ ٚ ،H1N1یع فٛضاٖ آتكفكب٘ی ػزیت  ٚغطیت اذیط  6آتكفكبٖ
زض ضٚؾیٕٞ ٝعٔبٖ ثب  ،ٓٞفىط ٔی و ٓٙو ٓٞ ٝاو٘ ٖٛٙیع اظ ٕٞیٗ حبال زض ثغٗ ٌطٞ ٜبی آقفت ٝلطاض زاضیٓ.
زض رٛاة پطؾكٓ زض ایٗ ثبض ( ،ٜثؼس اظ ثط ٌطزاٖ  ٚثبظ ٘ٛیؿی ٔب اظ پیبٔكبٖ)ٞ ،بتٛضٞب ثٌ ٗٔ ٝفتٙس ؤ ٝب فمظ زض آغبظ تبة ذٛضزٌی
یه ظً٘ ٘بلٛؾی ٔی ثبقیٓ و ٝثٔ ٝطٚض ظٔبٖ ،حضٛض ذٛز ضا ذبعط٘كبٖ ذٛاٞس ؾبذت  .ث ٝنٛضت ضذسازٞبی آقفت ٝی پیٛؾتٚ ٝ
زض حبَ افعایف  ٚظبٞطا ٘بٔطتجظ ث ٝیىسیٍط  .ایٗ اؾبؾب تؼطیف ٔ ٚؼٙی ایٗ اتفبلبت ٔی ثبقس ث ٝػٛٙاٖ "ٌطٞ ٜبی ٔغكٛـ" .
حبَ رٟت اعالع قٕب ٚ ،ثطای ضٚقٗ ثٛزٖ ٔغّت ،ایٗ فمظ زٔٚیٗ ثبضیؿت وٞ ٝبتٛض ٞب یه ٔمغغ ظٔب٘ی عجیؼی ضا زض ذهٛل
یه ضذساز ٔكرم وطز ٚ ٜاػالْ وطز ٜا٘س .زفؼ ٝی لجُ و ٝایٗ وبض ضا وطز٘س 2ؾبَ پیف ثٛز  -زض پیبٔی ٔطثٛط ث ٝفطٚپبقی
التهبزی و٘ٛٙی  .آٟ٘ب ایٗ ٚالؼ ٝضا ثطای یه پٙزط ٜی ظٔب٘ی حسٚز ٔ 6ب ٜتب  2ؾبَ پؽ اظ زازٖ پیبٔكبٖ پیف ثیٙی وطز ٜثٛز٘س .
ثٙبثطایٗ زض آٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛظٟٛض پیكجیٙی قبٖ زضؼت زض ٔطظ آٖ ظٔب٘ی وٌ ٝفت ٝثٛز٘س لطاض ٌطفت  ٚاتفبق افتبز ِ -یىٗ آقىبضا وبٔال زض
زضٕٞ ٖٚبٖ ٔحسٚز ٜی پیف ثیٙی قس. ٜ
ایٗ ثبض ٞبتٛضٞب ایٗ ٞكساض ضا زاز٘س و ٝؾیىُ ٞطد ٔطد ،ثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت اغتكبـ آٖ ،غیط لبثُ پیف ثیٙیؿت  ٚ .ایٗ ثطای ٔٗ
ربِت اؾت و ٝآٟ٘ب ذٛز ضا زض چٙیٗ ٔرٕؿ ٝی زقٛاضی ،زض ضا ٜپیكٍٛیی ،زض ثطاثط ٔب لطاض زٙٞس .
ثغٛض تبضیری  ٚتزطثی ،زضیبفت ٝاْ وٛٔ ٝرٛزاتی و ٝزض اثؼبز زیٍطی غیط اظ آٌبٞی ٔب ظ٘سٌی ٔی وٙٙس ،زض ضا ٜپیف ٌٛیی زلیك
ظٔب٘ی ٔٛضٛػبت ٔؼٕٛال وٕبثیف ضؼیف ػُٕ ٔی وٙٙس ٚ ،فمظ ٌبٞی ٔی تٛا٘ٙس ظٔبٖ ضذسازٞبی ػٕٔٛی ضا زضؾت  ٚزلیك پیف
ثیٙی وٙٙس .ثٙبثطایٗ تؼزت ٘رٛا ٓٞوطز اٌط ٞبتٛضٞب زض ثبض ٜی ٔحسٚز ٜی ظٔب٘ی قبٖ وبٔال زلیك ٘جبقٙس ِ .یىٗ احؿبؼ ٔی وٓٙ
و ٝآٟ٘ب زض ثبض ٜی ٔمغغ ٞبی ػٕٔٛی ٚلبیغ ثؿیبض ث ٝرب  ٚثٛٔ ٝلغ نحجت ٔی وٙٙس.

فىط ٔی و ٓٙثؿیبضی اظ ٔب ایٗ احؿبؼ ٚالؼی ضا زاضیٓ و ٝچیعٞب اظ وٙتطَ ذبضد ٔی ثبقٙسٔ ٚ ،ب زض ٔطظ ٘ٛػی ؾطاقیجی رٕؼی ثؿط
ٔی ثطیٓ  .ثطای ٔب ٚاضح ٘یؿت و ٝپبیبٖ ایٗ ؾطاقیجی چٍ ٝ٘ٛاظ آة زضذٛاٞس آٔس ٚ ،قبیس ایٙى ٝتب ظٔب٘ی و ٝث ٝعطف زیٍط آٖ
٘طؾیس ٜایٓ ،ایٗ ٔٛضٛع ثطایٕبٖ ضٚقٗ ٍ٘طزز  .ثبظٍ٘طی ث٘ ٝح ٛثبضظی ثٟتط اظ پیف ثیٙی  ٚآیٙسٍ٘ ٜطی ٔی ثبقس .
ثٞ ٝط حبَٞ ،بتٛض ٞب زض ایٗ پیبْ ٔب ضا تكٛیك ٔی وٙٙس و ٝتٛرٕٟبٖ ضا ثٟٔ ٝبضت یبثی زض ٙٞط ایزبز حؽ ؾپبؼ  ٚلسضزا٘ی ثغٛض
ِحظ ٝای  ٚثس٘ ٖٚیبظ ث ٝزِیّی ثیط٘ٚی ٔؼتٛف ؾبظیٓ  .ثطای آٟ٘ب وبٔال آقىبض اؾت و ٝای ٍٝ٘ٛٙتجحط ٔؼٛٙی ثطای ثط آٔسٖ اظ پؽ
آقفتٍی ٞبیی و ٝزض ْؾیطٔبٖ لطاض زاض٘س أطیؿت حیبتی ،زض ٞط ظٔب٘ی و ٝایٟٙب ثرٛاٙٞس ثطایٕبٖ ضخ زٙٞس .
تزطث ٝی قرهی ٔٗ ثب حؽ لسضزا٘ی  ٚؾطٔؿتی ایٗ اؾت وٚ ٝلتی ضاٞی پیسا ٔی و ٓٙو ٝذٛزْ ضا زض ایٗ احؿبؾبت لطاض ز،ٓٞ
حٛظ ٜی اضتؼبقی اْ تغییط ٔی وٙس ٚ ،ایٗ اتفبق زض ٚالغ حمیمتب آ٘چ ٝضا وٞ ٝبتٛض ٞب "ربشة ٔخجت" ٔ positive attractorی
٘بٔٙس ایزبز ٔی ٕ٘بیس  ٚ .ایٗ ربشة ٔٛرت ٔی ٌطزز ( ٌبٞی ثغٛضی ٔطٔٛظ  ٚاظ ضاٞ ٜبیی وبٔال غیط لبثُ پیف ثیٙی ) و ٝآ٘چ ٝوٝ
ث ٝؾٕت ٔٗ ٔی آیس ،ثبظ  ٓٞثیكتط ٔٛرت ایزبز احؿبؾبت ویف  ٚذٛقی  ٚلسضزا٘ی زض ٔٗ ٌطزز.
اٌط تؼساز ٞط چ ٝثیكتطی اظ ٔطزْ ،ثب تٛر ٝث ٝافعایف فكبض ٞطد ٔ ٚطد ٞب ،زچبض حبِت ٞبی ا٘س ٚ ٜٚتكٙذ ق٘ٛسٔ ،مبثّ ٝثب اتٕؿفط
حؿی  ٚػبعفی ظٔیٗ ؾرت تط  ٚؾٍٙیٗ تط ٘یع ذٛاٞس قس  .اٌط قٕب اظ ِحبػ ضٚحی ظطیف  ٚحؿبؼ ثبقیس ٔی زا٘یس و ٗٔ ٝاظ
چ ٝؾرٗ ٔی ٌٛیٓ .
ثطای ٔٗ ٕٟٔتطیٗ ٔغّت٘ ،سا  ٚفطاذٛا٘یؿت ثط ٔب و ٝلسضت  ٚتٛا٘بیی ذٛز ضا زض ضا ٜایزبز حؽ قؼف  ٚلسضا٘ی آقىبض ؾبظیٓ  ،تب
ثتٛا٘یٓ ٚاضز ؾغٛحی ثبالتط اظ اضتؼبـ ٌطزیٓ  .ایٗ ثٔ ٝب اربظ ٜذٛاٞس زاز تب اظ ٔؿیط اتفبلبت ٔغكٛـٞ ،ط وزب  ٚثٞ ٝط ٌ ٝ٘ٛو ٝضخ
زٙٞس ،ثب چبثىی  ٚضاحتی  ٚایٕٙی ثیكتطی ػجٛض وٙیٓ .

طىیه َای ابعادی
لؿٕت ز ْٚایٗ پیبْ ثب عٙیٗ ٞبی اثؼبزی ؾط  ٚوبض زاضز ،و ٝزض انُ وسٞبیی زض فطْ نسا ٞؿتٙس ؤ ٝب ضا ٍٙٞبْ فطآیٙس نؼٛز ٚ
حطوت ث ٝؾٕت ثبال یبضی ٔی زٙٞس ٞ .بتطٞب تؼسازی اظ ایٗ انٛات ضا ،ثٙب ثط زضوكبٖ اظ ٔطتج ٝی ٘یبظ ٔب ،ثب ٔب زض اقتطان ٌصاقتٝ
ا٘س .
اِٚیٗ عٙیٗ اثؼبزی ثب غس ٜی نٛٙثطی ؾطٚوبض زاضز ،و ٝتمطیجب زض ٔطوع ؾط ٚالغ قس ٜاؾت .ایٗ غس ٜث ٝزالیُ ثؿیبضی یه غس ٜی
ؾحط آٔیع ٔی ثبقس  .یىی اظ رٙجٞ ٝبی ٘ب ٔتؼبضف ایٗ غس ، ٜؾبذتبض آٞىی وطیؿتبِی آٖ ٔی ثبقس  .ثٌ ٝفت ٝی ٞبتطٞب ،ایٗ
وطیؿتبِٟب ٔی تٛا٘ٙس ث ٝػٛٙا ٖ ٘ٛػی آ٘تٗ ویٟب٘ی ػُٕ وٙٙس ٚ ،لبزض ٞؿتٙس ٔب ضا ثب لّٕطٚی ٘ٛض  ٚزیٍط لّٕطٞ ٚبی ٞؿتی ٔتهُ
ؾبظ٘سٞ .بتطٞب تٙظیٓ ایٗ غس ٜضا زض ضا ٜنؼٛز آٌبٞی ضطٚضی ٔی زا٘ٙس  .ثٙب ثط ایٗ ،اِٚیٗ عٙیٗ اثؼبزی و ٝاظ عطف آٟ٘ب ث ٝاقتطان
ٌصاقت ٝقس ،ٜثطای ضا ٜا٘ساظی  ٚتحطیه ؾبذتبض وطیؿتبِی زض غس ٜی نٛٙثطی ٔی ثبقس ،زض ضا ٜثبظ وطزٖ زضة ٞبی نؼٛز  ٚػٕیك
تط وطزٖ اتهبَ ٔب ثب زیٍط اثؼبز  ٚزیبضٞبی ٚرٛزی .ثٌ ٝفت ٝی ٞبتٛضٞب٘ ،تیز ٝی ٚاضح  ٚضٚقٗ ایٗ اتهبَ ایٗ اؾت و ٝلسضت
قٟٛزی  ٚحؽ قكٓ زض ٔب ثبال ضفت ٚ ٝلبزض ث ٝزضیبفت ٞسایت اظ لؿٕت ٞبیی اظ ٚرٛز ذٛز ٔی قٛیٓ و ٝفطای ٔحسٚزیت فضب ٚ ٚ
ٔىبٖ  ٚظٔبٖ ٔی ثبقس.

قبیس ثطای ثؼضی اظ قٕب ربِت ثبقس و ٝثسا٘یس تحت چ ٝقطِیغی ایٗ انٛات ایزبز  ٚضجظ قس ٜا٘س .
ٕٞب٘ٙس ثؿیبضی اظ انٛات ٔطالج ٝای ٞبتٛضٞب ،ایٗ یىی ٘یع زض ؾبػت ٞبی ثؼس اظ ٘یٕ ٝقت ث ٗٔ ٝاِمبء قس ٜاؾت .ثؼس اظ ایٙى ٝثٝ
ترت ذٛاة ضفت ٝثٛزْ ،آٟ٘ب ثغٛض ٚاضح ٔٗ ضا اظ ذٛاة ثیساض وطز٘س  ٚاظ ٔٗ ذٛاؾتٙس و ٝث ٝاتبق ضجظ ثط ٚ ْٚقطٚع ث ٝزضیبفت
لغؼبت ایٗ نٛت ٕ٘بیٓ  .لؿٕت ػٕس ٜی ایٗ ضجظ عی  6ؾبػت لجُ اظ وبُٔ قسٖ لٕط ٔب ٜاوتجط ا٘زبْ پصیطفت .
تٛنیٔ ٝی و ٓٙو٘ ٝظط ٞبتط ٞب ضا ز٘جبَ وٙیس  ٚث ٝعٙیٗ اثؼبزی ٌٛـ فطا زٞیس  ،تب تكریم زٞیس و ٝآیب ٔزصٚة ایٗ انٛات ٔی
ث ٔی ثبقٙس ٚ ،آیب قٕب ضا تغصیٝ
قٛیس یب ٘ .ٝثبیس ثتٛا٘یس ثؼس اظ چٙس رّؿٌٛ ٝـ زازٖ ٔتٛر ٝقٛیس و ٝآیب ایٗ انٛات ثط قٕب ٔ ٛا ض
ٔی وٙٙس یب ذیط .
اٌط ایٗ انٛات ثط قٕب تبحیط ٌصاض ٕ٘ی ثبقٙس ،آٟ٘ب ضا فطأٛـ وٙیس .أب اٌط ٔب٘ٙس ٔٗ ،اظ ا٘طغی ٞبی ِغیف ایٗ انٛات  ٚتبحیط ٌصاضی
آٟ٘ب قٍفت ظزٔ ٜی قٛیس ،ث ٝقٕب تٛنیٔ ٝی و ٓٙآٟ٘ب ضا ث ٝوبض ٌیطیس  ٗٔ .زض ضٚظ چٙسیٗ ثبض ث ٝایٗ عٙیٗ اثؼبزی ٌٛـ ٔی زٚ ٓٞ
الّت زض ٔٛالغ ٘كؿت ٞبی عٛال٘ی تط "تطن"  Trakنٛتی آٖ ضا تىطاض ٔی و .ٓٙزضیبفت ٝاْ و ٝتٕطوع ثطای زٚض ٜی عٛال٘ی ثط غسٜ
ی نٛٙثطی ،تزطث ٝاْ ضا اظ ایٗ ضٚـ ػٕیك تط ٔی وٙس ٚ ،غس ٜی نٛٙثطی ٔٗ ضا ث ٝیه ٔٙجغ پط لسضتی اظ ٘ٛض ٔجسَ ٔی ؾبظز .

دستًر العمل بزای گًش دادن بٍ طىیه ابعادی :
ٞسف اظ ٌٛـ زازٖ ث ٝایٗ "تطن"  5 :47 Trakزلیم ٝای نٛتی ،تحطیه  ٚافعایف آٌبٞیٕٞ ٚ ،چٙیٗ فؼبَ ؾبظی ا٘طغیٟب ی
ثبِم ٜٛزض ؾبذتبض ٞبی وطیؿتبِی و ٝزض غس ٜنٛٙثطی ٔؿتمط ٞؿتٙس ٔی ثبقس .
اظ ایٗ زیسٌب ٜػطفب٘ی ،وطیؿتبَ ٞبیی و ٝزض زَ غس ٜی نٛٙثطی ربی زاض٘س ٕٞب٘ٙس یه آ٘تٗ ویٟب٘ی ػُٕ ٔی وٙٙس ؤ ٝی تٛا٘س ثب
اضتؼبقبت ثبالتط زض حیغ ٝی ٘ٛض تٙظیٓ ٕٞ ٚبٌ ًٙٞطزز .ایٗ زض ٚالغ ٞسف ٌٛـ فطا زازٖ ث ٝایٗ انٛات وبتبِیعٚض ضٚحی ٔی ثبقس .
ثٟتط اؾت و ٝث ٝایٗ عٙیٗ اثؼبزی ثب ٘ٛػی ٌٛقی "ٞسف Headphones "ٖٛث ٝنٛضت پرف اؾتطیٌٛ ٛـ فطا زٞیس ،ثٞ ٝط ا٘ساظٜ
 ٚاثؼبزی و ٝایٗ ٌٛقی ٞب ثبقٙسٌٛ .قی ٞبی وٛچه ٘یع ٔی تٛا٘ٙس ث ٝوبض ٌطفت ٝق٘ٛس .
ٍٙٞبٔی و ٝث ٝنسا ٌٛـ ٔی زٞیس ،تٕطوع تبٖ ضا زض ٔطوع ؾطتبٖ ٔؼغٛف ؾبظیس ،یؼٙی ربیی و ٝغس ٜی نٛٙثطی ٚرٛز زاضز .
تهٛض وٙیس و ٝانٛات اظ غس ٜی نٛٙثطی ذبضد  ٚؾبعغ ٔی ق٘ٛس ٞ -ط چٙس و ٝنساٞب اظ ٌٛـ قٕب ث ٝقٕب ٔٙتمُ ٔی ٌطز٘س .
ٕٞیٗ تغییط ؾبز ٜزض تریُ ازاضوی ،تزطث ٝای پط لسضت تط زض انالح شٙٞی ضا ثبػج ٔی ٌطزز .
اٌط ٔی ذٛاٞیسٔ ،ی تٛا٘یس زض یه رّؿ ٝچٙسیٗ ثبض ث ٝایٗ عٙیٗ ٌٛـ فطا زٞیس  .أب تٛر ٝزاقت ٝثبقیس و ٝایٗ تىطاض ٔی تٛا٘س
ثبػج پسیس آٔسٖ ٌ ٝ٘ٛای اظ ٚاوٙف پبالیف ضٚحی ضٚا٘ی ٌطزز ٞ .طٌب ٜچٙیٗ ٚاوٙكی ضا تزطث ٝوطزیس ،ثٌٛ ٝـ زازٖ پبیبٖ زٞیس ٚ
اؾتطاحت وٙیس – زض ایٙهٛضت تب ظٔب٘ی و ٝؾیؿتٓ ا٘طغی تبٖ ثب ػّٕىطز افعایف ٘ٛض زض غس ٜی نٛٙثطی تٙظیٓ ٌطزز ،تٟٙب فمظ
ضٚظی یه ثبض ث ٝایٗ عٙیٗ ٌٛـ وٙیس .

يك تذكز مُم :
زض فطآیٙس ضجظ  ٚایزبز یه "ٔؿتط"  masterنٛتی ،ث ٝنٛضت ضایذ ثطذی اظ فطوب٘ؿٟب تضؼیف ٔی ٌطز٘س تب ٔٛؾیمی ثتٛا٘س زض
زؾتٍبٞ ٜبی ٔرتّف  ٚؾیؿتٓ ٞبی ٔتفبٚت اظ یىسیٍط پرف ٌطزز ِ .یىٗ زض ٔٛضز عٙیٗ اثؼبزی ،ایٗ وبض ث ٝزالیّی وٚ ٝاضحب
ٔكرم اؾت ا٘زبْ ٘كس ٜاؾت .ایٗ ثسیٗ ٔؼٙبؾت و ٝاٌط ایٗ عٙیٗ ضا ثط ضٚی زؾتٍبٞی ضؼیف  ٚثسٞ ٖٚسفٌٛ( ٖٛقی) پرف
وٙیسٕٔ ،ىٗ اؾت ثطای ثّٙسٌٞ ٛب پرف ثؿیبضی اظ فطوب٘ؿٟب ی آٖ ٔكٍُ ثط اٍ٘یع ثبقس  .ث ٝػجبضت زیٍطٕٔ ،ىٗ اؾت ؾیؿتٓ
نٛتی قٕب انٛات ضا تحطیف وٙس ٘ ٚیع ٕٔىٗ اؾت ِطظ ٜی ا٘ؼىبؼ فیعیىی انٛات ضا زض ثّٙسٌٞ ٛب ثٕٞ ٝطاٛٔ ٜؾیمی ثكٛٙیس  .اِجتٝ
اٌط ث ٝایٗ انٛات ثب ٞسفٌٛ ٖٛـ زٞیس ایٗ ٔكٍالت پیف ٕ٘ی آیٙس  ٕٝٞ ٚی آٟ٘ب وبٔال حُ ٔی ٌطز٘س ،و ٝثٞ ٝط حبَ ثٟتطیٗ
قی ٜٛثطای ٌٛـ فطا زازٖ ث ٝایٗ انٛات ٔی ثبقس .

