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                                                                                                                                       www.LBMind.com  ّای تَی دفتشچِ یادتَى ًشُ! * شىل

 «GeistesBlitz! ) 2 (/ » «( 2) !ی اسٍاح ولِح»

 (دليمِ 03تا  02سال تِ تاال، صهاى تاصی:  8، تاصیىي 8تا  2)تشای 

 

ی  حولِ+ ی اسٍاح  حولِ»تاصی جذیذی سا تِ ًام اسٍاح تشوية شذُ ٍ  ی ( ایي لاتليت سا داسد وِ تِ عَس هستمل تاصی شَد یا ایي وِ تا تاصی حول2ِی اسٍاح ) تاصی حولِ -

 تياٍسد. تِ ٍجَد(« 2اسٍاح )

 .(1)شىل  واست تاصی 60 ؛خاوستشی سًگحوّام  ٍاى آتی سًگ ٍ ، تُشسی سثض سًگ ، لَستاغِی لشهض سًگ ، حَلِسفيذ سًگ سٍحخاًن آیتن تاصی:  5 اجضاء تاصی:

 !پشت، تش سٍی هيض تگزاسیذ ّای تاصی سا تُش تضًيذ ٍ تِ سا دس ٍسظ هيض تاصی تچيٌيذ. واست تاصیآیتن  5 آهادُ ساصی:

 ماپيذ!تلَاًيي اصلی: آیتن سا 

-سشعت تِ ّش تاصیىي تایذ سعی وٌذ وِ تثيٌٌذ. اوٌَى تتَاًٌذ آى ساصهاى  ّنّا  ی تاصیىي گشداًذ تِ عَسی وِ تميِ هی واست سا تش اٍلييّا،  یىی اص تاصیىي ی تاصی:چگًَگ

ّيچ  اگش .(2)شىل  «ی لشهض حَلِ»یا  «تُشس آتی»؛ هثالً دس تصَیش سٍی واست، تا سًگ اصلی خَدش دیذُ شَد، آیتوی است وِ دسستسا تماپذ! آیتن  هَسد ًظشآیتن  ،تشق

واست  تصَیش سٍیوذام دس  ّيچ اَش، خَدش ٍ ًِ سًگ اصلی ًِداسًذ وِ  ّا تایذ آیتوی سا تش تا سًگ اصلی خَدش دیذُ ًشَد، تاصیىيدس تصَیش سٍی واست ّا  یه اص آیتن

 ذ. ًشَ دیذُ ًوی

ی  لَستاغِ» شوا تایذهض ٍجَد ًذاسد تٌاتشایي تُشس لش ّا، سٍح خاوستشی یا  دّذ. دس تيي آیتن ایي تصَیش، یه سٍح خاوستشی ٍ یه تُشس لشهض سا ًشاى هی (3: )شىل لاهث

 ذ.ًشَ تصَیش سٍی واست دیذُ ًوی دساَش )سثض(  ًِ خَدش ٍ ًِ سًگ اصلیسا تماپيذ! صیشا  «سثض

  گشدد.  هی شذُ دٍتاسُ تِ هيض تاصی تش ُلاپيذدّيذ. آیتن  داشتِ ٍ دس هماتل خَد لشاس هی عٌَاى جایضُ تش اگش شوا آیتن دسست سا تشداشتِ تاشيذ، واست هشتَط تِ آى سا تِ

 .گشداًذ هی سا تش تعذیواست  ،سپس یىی دیگش اص تاصیىٌاى

 پيششفتِ:تاصی لَاًيي 

جَاب صحيح،  (:4تلىِ تایذ ًام آى سا فشیاد تضًٌذ! )شىل  "داسًذ تش"اگش تصَیش سٍی واست، لَستاغِ سا ًشاى تذّذ، تاصیىٌاى ًثایذ آیتن هَسد ًظش سا  ی سخٌگَ! لَستاغِ الف(

 !("تشداشتي آى" است )ٍ ًِ «ٍاى حوّام خاوستشی سًگ»فشیاد صدى ًام 

  یه صتاى د، شوا تایذ ًام آیتن دسست سا تِ دیذُ شَش آیتن دیگشی دس تصَیش سٍی واست تا سًگ اصلی خَداگش لَستاغِ یا ّش  ب( لَستاغِ تِ دٍ صتاى حشف هی صًذ!

 !(«سٍح»است! )ًثایذ تگَیيذ  «Geistin»یا  «essGhost» ی (: جَاب صحيح فشیاد صدى ولو5ِ)شىل  خاسجی فشیاد تضًيذ!

 ًشاى دادُ ًشذُ تاشذ، تایذ ًام آیتن دسست سا تِ صتاى فاسسی فشیاد تضًيذ!اگش ّيچ یه اص دٍ آیتن دس تصَیش سٍی واست تا سًگ اصلی خَدش 

 ی ساٌّوا هَجَد است. ّا تِ چْاس صتاى هختلف داخل دفتشچِ ليست ًام آیتن !سا اًتخاب وٌٌذ دس تاصیصتاى خاسجی هَسد استفادُ لثل اص ششٍع، تاصیىٌاى تایذ 

   پای تصَیش تاشذ. اگش سٍىی د سًگ حَلِ شوا تایذ دًثال آیتوی تگشدیذ وِ ّناگش تصَیش سٍی واست، حَلِ سا ًشاى تذّذ،  چيضی تا حَلِ خشه شذُ است؟! ج( چِ

 است. «تُشس آتی سًگ»(: جَاب دسست، 6صَست، آیتن سا تماپيذ! )شىل  هياى تاشذ، تایذ ًام آیتن دسست سا فشیاد تضًيذ! دس غيش ایي لَستاغِ ّن دس

 تشای تاصی پيششفتِ: ّایی هثال

 است.« تُشس»ًام د لَستاغِ: جَاب دسست، فشیاد صدى سًگ تُشس است( + ٍجَ ٍجَد حَلِ تا سًگ آتی دس تصَیش )وِ ّن هثال اٍّل:

 !«(Handtuch»یا « Towel»)هثالً  است تِ صتاى خاسجی« حَلِ»ٍجَد حَلِ تا سًگ خَدش دس تصَیش + ٍجَد لَستاغِ: جَاب دسست، فشیاد صدى ًام  هثال دٍّم:

 ّا... ّش تاصیىي فمظ یه فشصت تشای اشاسُ تِ جَاب دسست داسد. اگش یىی اص تاصیىي تَجِ!



2 

 

 صدُ... یا آیتن سا تشداسد دس حالی وِ تایذ فشیاد هی... داشتِ... یا هی فشیاد تضًذ دس حالی وِ تایذ آیتن سا تش

 یه آیتن سا تشداسد ٍ ًام یه آیتن سا فشیاد تضًذ...... تضًذ... یادسست سا فشیاد  دسست سا تشداسد یا ًام آیتن ًا یه آیتن ًا

 است، پس تذّذ! )تِ ششط آى وِ چيضی تُشدُ تاشذ!( ّایی سا وِ تُشدُ تایذ یىی اص واست

     اضافی ی  عٌَاى جایضُ شذُ سا ًيض تِ پس دادُ ّای( آیتن دسست سا تشداشتِ تاشذ یا ًام آیتن دسست سا فشیاد صدُ تاشذ، ایي واست )یا واستدس ایي ًَتت، تاصیىٌی وِ 

 داسد. هی تشای خَد تش

   شذُ،  گشداًذُ تش ّوشاُ واست اصلی ِ دّذ وِ تِ ّای خَد سا پس هی تاصیىي یىی اص واست شّ تلىِ داسد ًوی وس واستی سا تش ی تاصیىٌاى اشتثاُ وشدُ تاشٌذ، ّيچ اگش ّوِ

        ی  ّوشاُ ّوِ تِ شذُ سا گشداًذ ٍ اگش وسی جَاب دسست تذّذ، واست تشگشداًذُ هی سا تش تاصیىي تعذی، واست تعذیٌّذ. سپس د سا تشىيل هی« فَق جایضُ»یه 

 شد!تَ هی« فَق جایضُ»ّای  واست

 ی تاصی است. تل خَد داشتِ تاشذ، تشًذُدس هما ّا تشگشداًذُ شذُ تاشٌذ. تاصیىٌی وِ تيشتشیي واست سا تُشدُ ٍ ی واست سسذ وِ ّوِ تاصی ٍلتی تِ پایاى هیپایاى تاصی: 

 

«) 2 (Blitz Blitz + GeistesGeistes» 

  تاصی ٍسظ هيض  ،سٍی ّن تِ ی هُجضّا سٍ )گشٍُ حوّام( سا دس دٍ دستِ Blitz Geistes) 2 (ّای تاصی  لصش( ٍ آیتن گشٍُ) BlitzGeistesّای تاصی  آیتنساصی:  آهادُ

 !ّا تگزاسیذ پشت، دس وٌاس آیتن ّای ّش تاصی سا تشداسیذ ٍ تاّن تُش تضًيذ ٍ تِ اص واستتشای یه تاصی هعوَلی، ًيوی  !تچيٌيذ

     شَد.  هی ی لَاًيي هشتَط تِ ّش دٍ تاصی، دس ایي تاصی سَّم ًيض اجشا تِ عَس ولّی، ّوِ !ّا تگزاسیذ آیتن ی گشداًيذ ٍ دس هياى دٍ دستِ واست اٍّل سا تشچگًَگی تاصی: 

    گشدد،  هی تش ّای گشٍُ حوّام ّای گشٍُ لصش تِ دًثال جَاب دسست تگشدیذ ٍ ٍلتی واستی تا آیتن گشدد، شوا تایذ دس تيي آیتن هی ّای گشٍُ لصش تش ٍلتی واستی تا آیتن

 ّای گشٍُ لصش تِ دًثال جَاب دسست تگشدیذ! شوا تایذ دس تيي آیتن

 چِ وِ شوا تایذ اًجام تذّيذ: آى - دّذ: شاى هیواست ًتصَیش سٍی چِ وِ  آى -

 داسیذ! آى آیتن سا تش دّذ آیتوی سا تا سًگ اصلی خَدش ًشاى هی

 وذام  ّيچ ،اَش داسیذ وِ ًِ خَدش ٍ ًِ سًگ اصلی آیتوی سا تش دّذ اَش ًشاى ًوی یتوی سا تا سًگ اصلیآّيچ 

 شًَذ! دس تصَیش دیذُ ًوی

 ًام آیتن دسست سا فشیاد تضًيذ! دّذ لَستاغِ یا وتاب سا ًشاى هی

 ًام آى آیتن سا تِ صتاى خاسجی فشیاد تضًيذ! اَش دّذ ٍ یىی اص آیتن ّا سا تا سًگ اصلی لَستاغِ سا ًشاى هی

 داسیذ! ی دسٍى تصَیش است، تش آیتوی سا وِ تِ سًگ حَلِ دّذ حَلِ سا ًشاى هی

 لاًَى جذیذ تاصی تشويثی:

      گشٍُ دیگش اصسًگ آى سا  اَش ًشاى دّذ، شوا ًثایذ دًثال آى آیتن تگشدیذ تلىِ تایذ آیتن ّن ّا سا تا سًگ اصلی اگش تصَیش سٍی واست، یىی اص آیتنپشش تِ اتاق دیگش: 

 داسیذ! تشّا  آیتن

   ّا( تِ صتاى خاسجی است  تُشس دس گشٍُ دیگش آیتنسًگ  )ّن« وتاب»: جَاب دسست، فشیاد صدى ًام اَش )آتی( ٍجَد لَستاغِ دس تصَیش + ٍجَد تُشس تا سًگ اصلی هثال:

 (!«Buch»یا « Book»)هثالً 

 

 

 * www.LBMind.com: «سشصهيي رّي صیثا»اص ششوت  فشد تِ هٌحصش ای اسائِ* 

 * 021-88482038ّا:  ٍ هشاٍسُ دس هَسد تاصی ی تواس تشای ساٌّوایی * شواسُ
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 * هتشجن: ويَهشث لٌثشی آرس * ان صیوِط* خالك تاصی: 


