
بغُ هللا اٌشزّٓ اٌشز١ُ  

 

 

اٌغالَ ػ١ٍىُ ٚ سزّت هللا حؼبٌٝ ٚ بشوبحٗ  

 

 

إخٛأٟ اٌىشاَ أػؼبء ِٕخذٔب اٌسب١ب ػٛدة ِشة أخشٜ ٌّٛاػ١غ اٌخٛاسق ٚ اٌمذساث 

  .اٌخبسلت اٌىبِٕت داخً أخغبدٔب

 

ا١ٌَٛ عٕخسذد ػٓ لذسة خبسلت أخشٜ ٚ ٟ٘ اٌمذسة ػٍٝ اٌخسىُ فٟ اٌد١ٍذ 

Cryokinesis ْشبء هللا بؼذ اإلؽالع ػٍٝ اٌّٛػٛع ٚ اٌم١بَ ببٌخّبس٠ٓ ع١ّخٍه  ٚ إ

 بغُ هللا ٔبذأ .اٌد١ّغ ٘زٖ اٌمذسة اٌؼد١بت

 

 

 

-اٌبطً=ِغ حس١بث اخٛوُ ع١ٍّبْ اٌّط١شٞ:اٌّظذس ِذسعٗ اٌطبلٗ اٌذاخ١ٍٗ: ِالزظت لبً اٌبذء 

 االٚي
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ي اٌبذأ، ِٓ لب. ٟ٘ اٌمذسة ػٍٝ اٌخسىُ فٟ اٌّبء بخس٠ٍٛٗ إٌٝ ثٍح Cryokinesis لذسة

ٌزٌه . اٌّشخر أٔه حش٠ذ حد١ٙض خغذن ٌٙزا ببٌخم١ٕبث اٌّغبػذة ػٍٝ اٌؼًّ اٌخطب١مٟ

، فبٌخم١ٕبث أعفٍٗ ٟ٘ ِدشد  ٠Ki energieدب ػ١ٍه أْ حىْٛ ِخمٕٕب ٌطبلت اٌىٟ 

 .حم١ٕبث حغبػذن فٟ إحّبَ ػٍّه بخس٠ًٛ اٌّبء إٌٝ خ١ٍذ

 



 
 

 

 

 

 

 حصاد طاقة الماء
 

، بّب أٔه حأخذ  Cryokinesis ٘زٖ اٌخم١ٕت عخىْٛ بسبخت ٌٙب فٟ خ١ّغ ِشازً حطب١ك

. ٌٍبذأ، إحخذ اٌٛػغ اٌٍزٞ حخخذٖ ػٕذ حٕفظ اٌىٟ. ِٓ اٌّبء ؽبلخٗ ٌخسٌٛٗ إٌٝ خ١ٍذ

ٌّىبْ ٘بدئ ِسبؽ ببٌّبء أٚ ببٌشالالث، زغب أغّغ ػ١ٕ١ه، ٚ حخ١ً طٛسة دائّت 

األْ، حظٛس اٌطبلت اٌّخذفمت ِٓ ا١ٌّبٖ داخً خغّه، حخخٍؾ ِغ ؽبلت اٌىٟ . إخخ١بسن

ٚ٘زا ِب ٠ؼطٟ طٛسة صسلبء شىً . ، ٚحخذفك فٟ عبئش أٔسبء خغّه Dan Tien فٟ

ٚلذ  إعخّش ػٍٝ رٌه إٌٝ أْ حسظ بأْ اٌخم١ٕت لذ ٔدسج ِؼه،. لٜٛ اٌطب١ؼت اٌّدغذة

 .زظذث ؽبلت اٌّبء

 

 

 

  2حصاد طاقة الماء
 

ػٕذ د٘ببه ٌإلعخسّبَ ٚ . ٘زٖ ؽش٠مت أخشٜ ٌسظبد ؽبلت اٌّبء ٟٚ٘ عٍٙت ٚ بغ١طت

أٔج حسج اٌذػ أغّغ ػ١ٕ١ه ٚ دع اٌّبء ٠خذفك ػٍٝ اٌدٙت اٌذاخ١ٍت ِٓ خغّه، 

أٚ ببغبؽت حخ١ً خغّه ٚ ٘ٛ  Dan Tien حظٛس ؽبلت اٌّبء ٚ ٟ٘ حخدٗ ٚحخخفٟ فٟ

ٚبؼذ ِذة لظ١ش عخسظ ببٌىفب٠ت ٚ أْ خغّه . ِخض ٘زٖ اٌطبلت اٌّخٛخذة فٟ اٌّبءٞ

 .لذ إِخالء ببٌطبلت

 

 

 



 تغير درجة الحرارة
 

ٚ ٟ٘ حغخخذَ ٌخغ١ش دسخت اٌسشاسة . ٚ٘زٖ اٌخم١ٕت ٟ٘ ٚازذة ِٓ أوثشاٌخم١ٕبث ش١ٛػب

طف١ت ٌٍبذأ، ٠فؼً أْ حمَٛ بدٍغت حأًِ ٌج .فٟ ِٕطمت ِسذدة ٌدؼٍٙب أوثش بشٚدة

األْ خذ اٌغشفت أٚ إٌّطمت اٌخٟ حش٠ذ حغ١ش دسخت اٌسشاسة بٙب ٚ لبً اٌبذأ . اٌز٘ٓ

أزظش ١ِضاْ اٌسشاسة وبٌٍزٞ ٠ٛػغ ػٍٝ اٌدذساْ فٟ إٌّبصي ٚ لُ بم١بط دسخت 

حظٛس أٔه . األْ، إحخذ اٌٛػغ اٌّش٠ر ٌه ٚ أغّغ ػ١ٕ١ه. اٌسشاسة فٟ ٘زٖ إٌّطمت

اذ اٌد١ٍذ٠ت اٌّسٍّت ببٌثٍح حٍفر ٚ خٙه ٚ خغذن، حخٛاخذ ٚعؾ ػبطفت ثٍد١ت، ٚ اٌشٞ

ٚ اٌد١ٍذ ٠خشىً ػٍٝ عطر األسع، ٠دب ػ١ٍه أْ حسظ بزٌه وأٔٗ ٚالغ ٠سظً ٌه 

حظٛس أٔه حٕظش ١ٌّضاْ اٌسشاسة اٌٍزٞ لغج بٗ  .إخؼً ٔفغه حسظ ببشٚدة خغّه

. زشاسة إٌّطمت، حظٛس األْ أْ صئبك ا١ٌّضاْ ٠ش١ش إٌٝ إٔخفبع دسخت اٌسشاس

وٕه حظٛس اٌد١ٍذ اٌّس١ؾ به أ٠ؼب ٚاٌّخٛاخذ فٟ وً ِىبْ ٚ٘ٛ ٠غبػذ ػٍٝ ٠ُ

.  ة ٚ حذٟٔ دسخت اٌسشاساإلزغبط ببٌبشٚد

 

بؼذ رٌه الحشؼش ببإلزببؽ إرا ٌُ حشٜ إٌخبئح فٟ اٌّسبٚالث األٌٚٝ ألْ رٌه ٠سخبج 

إٌٝ ٚ لج ٚ ِغ اٌخّش٠ٓ اٌّغخّش عخٕدر إْ شبء هللا فٟ خؼً دسخت اٌسشاسة حٕخفغ 

 .بشىً ٍِسٛظ

 

 

 

 كرة الثلج
 

ْ، إحخذ اٌٛػؼ١ت اٌخٟ األ. ٚ٘زٖ اٌخم١ٕت ٟ٘ األخشٜ ٚازذة ِٓ أوثشاٌخم١ٕبث ش١ٛػب

. حخخذ٘ب ػبدة فٟ حشى١ً وشة اٌطبلت، ِغ حٕٟ سوبخ١ه ل١ٍال ٚ ا١ٌذ٠ٓ فٟ ٚػؼ١ت اٌىشة

حسغظ حذفك اٌّبء، ثُ إبذأ . األْ، حظٛس اٌّبء ٚ ٘ٛ ٠دشٞ ػٍٝ ٠ذ٠ه ٚ داخٍّٙب

بغسب ؽبلخٗ س٠ٚذا س٠ٚذا إٌٝ أْ ٠بذأ ببٌخدّذ بس١ج حغخط١غ عّبع طٛث زشوت 

إفؼً . حظٛسٖ ٠خدّذ ش١ئب فش١ئب زخٝ ٠ظبر وشة خ١ٍذ٠ت ب١ٓ ٠ذ٠ه اٌد١ٍذ فٟ اٌّبء،

ال حشؼش ببٌمٍك إْ ٌُ حٕدر . رٌه ٌؼذة دلبئك ٚ ٔظش إرا وٕج حسظ ببٌبشٚدة فٟ ٠ذ٠ه

فٟ اٌّشة األٌٚٝ أٚ اٌثب١ٔت فٙزٖ اٌخم١ٕبث حسخبج ٌٍٛلج ٚ اٌخّشْ اٌّغخّش ٚ ا١ٌِٟٛ 

بخظٛص ٘زٖ اٌخدشبت اٌظغ١شة ٠ّىٕه ٚ  .ٌخغخط١غ إحمبٔٙب ٚ اٌخّىٓ ِٓ إعخخذاِٙب

أْ حشِٟ وشة اٌثٍح ػٍٝ ٌٙب شّؼت أٚ أٞ ٌٙب طغ١ش ٌخسبٚي إؽفبئٗ ٚ ال حمٍك إْ ٌُ 

ٚ حزوش ػٕذ سِٟ اٌىشة وّب ٘ٛ اٌسبي فٟ . ٠سذد أٞ ش١ئ فٟ ِسبٚالحه األٌٚٝ 

سِٟ خ١ّغ وشاث اٌطبلت أْ حىْٛ شذ٠ذ اٌخشو١ض ٌىٟ ال حخبؼثش اٌىشة فٟ اٌٙٛاء لبً 

 .ٌٚٙب ٌٍٙذفٚص

 

 

 



 اإلنفجار الجليدي
 

األٌٚٝ ٟ٘ حشى١ً وشة خ١ٍذ٠ت ػبد٠ت  .٘زٖ اٌخم١ٕت ٠ّىٓ اٌم١بَ بٙب ِٓ خالي ؽش٠مخ١ٓ

وّب ٠خُ حشى١ً وشة اٌىٟ، ٚ ٠خُ إٌمبئٙب بذفغ ا١ٌذ٠ٓ إٌٝ األِبَ ٚ ٘زا ال ٠ؼٕٟ أْ اٌش١ئ 

بشػشت ٚ  اٌٍزٞ حٍمٟ ػ١ٍٗ اٌىشة ع١خدّذ، إرا س١ِخٙب ٔسٛ شخض ِب سبّب ع١سظ

اٌثب١ٔت ٚ ؽش٠مت فؼٍٙب ِخخٍفت ػٓ األٌٚٝ فبذي أْ حشىً وشة اٌثٍح، لُ بٍّئ  .ببٌبشد

ثُ إدفغ لبؼخه ٔسٛ . دساػ١ه بطبلت اٌّبء ٚ حظٛس حدّذ٘ب وّب زذد ِغ وشة اٌثٍح

 .األِبَ ِخخ١ال لطؼت ِٓ اٌد١ٍذ حخشج ِٓ ٠ذن ٚ ِخدٙت ٔسٛ ػذٚن

 

 

 

Tsurara Tate 
 

ٚػؼ١ت ِش٠ست ٚ سوض ػٍٝ ؽبلت اٌّبء ٚ ٟ٘ حدشٞ فٟ وً لف فٟ  "دسع اٌد١ٍذ"

 Dan Tien أٔسبء خغذن، حخ١ً أْ اٌطبلت حٍّئ خغذن ٚ حٕذِح ِغ ؽبلت اٌىٟ ٍفٟ

ٚػٕذِب حسظ بأٔه لذ إوخف١ج ِٓ اٌطبلت شذ ػظالث خغّه سوض خ١ذ ٚ حخ١ً أْ 

١ٌذ ؽبلت اٌّبء حٕفدش ِبخؼذة ػٕه ٚ حخدّذ فٟ ٔظف اٌطش٠ك ٚ حشىً دسػب ِٓ اٌح

٠س١ؾ بدغّه حخ١ً أٔه حضٚد ٘زا اٌذسع بطبلت اٌّبء اٌّخٛاخذة فٟ خغذن ٚ ٘ٛ 

٠ضداد زدّب ٚ لٛة ٚ ٠خدّذ اوثش فأوثش ٚاطً فٟ حخ١ٍه ٌّب ٠سذد ٚ ال حٕغٝ حخ١ً 

ٚ حزوش بأال حط١ً فٟ اٌخّش٠ٓ ٚ ال حىثش ِٕٗ أ٠ؼب ألٔٗ . ؽبلت اٌّبء بدغذن أ٠ؼب

. ٠غخٕضف اٌىث١ش ِٓ اٌطبلت

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Kori Hari 
 

٘زٖ اٌخم١ٕت ِشببٙت ٌخم١ٕت اإلٔفدبس اٌد١ٍذٞ، ٚرٌه ببعخخذاَ سلبئك  "اإل٠ش اٌد١ٍذ٠ت"

ٚ ٌٍبذأ إعخخشج ؽبلت  .اٌد١ٍذ ٌىٓ ٘زٖ اٌخم١ٕت طؼبت ل١ٍال ٚ حسخبج ٌىث١ش ِٓ اٌخطب١ك

اٌّبء ٚ زٌٛٙب ١ٌذ٠ه حخ١ٍٙب ٚ ٟ٘ حخدّذ وّب فٟ اٌخّش٠ٓ اٌغببك ٌىٓ إخؼٍٙب حخدّذ 

فٟ ٠ذ٠ه فمؾ األْ لُ بّذ ٠ذ٠ه ٌألِبَ وأٔه حسبٚي حفد١ش اٌطبلت ِّٕٙب ٌىٓ فٟ ٘زٖ 

اٌّشة إعخخذَ لٛة إسادحه ٌخخشج ؽبلت اٌد١ٍذ ِٓ لبؼخ١ه ػٍٝ شىً إبش طغ١شة ِٓ 

.  ٚ اٌخٟ ٠دب أْ حشوض ػ١ٍٙب ٌخظ١ب خظّه. اٌد١ٍذ

 

 

 

 حُ بسّذ هللا ٚ ٍٔخمٟ فٟ لذسة خبسلت أخشٜ إْ شبء هللا

 


