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        من جينيفري مورجانمن جينيفري مورجانمن جينيفري مورجانمن جينيفري مورجان

By Jennifer Morgan 

        

        ما هو الزمن العميق؟ما هو الزمن العميق؟ما هو الزمن العميق؟ما هو الزمن العميق؟

What is Deep Time? 

لٕالشارة  """"الزمن العميقالزمن العميقالزمن العميقالزمن العميق""""يف الزمن، قاموا 2سـتخدام مصطلح  عندما وجد اجليولوجيون ٔان $رخي أالرض يعود ٕاىل باليني السـنني

 بليون سـنة ماضية،بليون سـنة ماضية،بليون سـنة ماضية،بليون سـنة ماضية،    ١٤١٤١٤١٤مث وجد علامء الكون ٔان الكون باكمI يتطور منذ . ٕاىل هذا Eمتداد الزمين الضخم، ا?ي يسـمتر فيه أالرض 2لتطور

  .وال يزال يتطور

When geologists found that Earth's history goes back to billions of years ago, they used the term 

"Deep Time" to connote this huge span of time, throughout which Earth is evolving. Then cosmologists found 

that the whole Universe has been evolving for 14 billion years now, & is still evolving. 

عام عام عام عام ٕاال مل يكن 2ٕالماكن حتديد بداية الكون، ببعض ا]قة،  ....التحولالتحولالتحولالتحولٕان الكون باكمI، يف مضمونه اجلوهري، هو عبارة عن 
٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣....  

The Universe, in some fundamental sense, is about transformation. The start of the Universe could 

only be set, with some precision, in 2003. 

االٓن، مل يُعد يتشلك . لك ٕاليكرتون واحد وبروتون واحد شلكوا ذرة هيدروجني... يف التشلك الهيدروجنيالهيدروجنيالهيدروجنيالهيدروجنيقبل نشوء النجوم، بدٔا 

  .الهيدروجني، ٔالن احلرارة ليست اكفية

Before stars emerged, Hydrogen started to form… Every one single electron & one single proton 

formed a Hydrogen atom. Now, Hydrogen is not formed anymore, because it's not hot enough. 

كيف حصلت عىل صورة للكون منذ هذا الزمن البعيد للغاية، ٕان مل يكن البرش موجودين حيهنا الٔخذ هذه كيف حصلت عىل صورة للكون منذ هذا الزمن البعيد للغاية، ٕان مل يكن البرش موجودين حيهنا الٔخذ هذه كيف حصلت عىل صورة للكون منذ هذا الزمن البعيد للغاية، ٕان مل يكن البرش موجودين حيهنا الٔخذ هذه كيف حصلت عىل صورة للكون منذ هذا الزمن البعيد للغاية، ٕان مل يكن البرش موجودين حيهنا الٔخذ هذه """": يتساءل أالطفال
؛ لتشكيل صورة للكون قبل ٔان تنشأ )ذو املوجات االٔكرث طوالً (متكن علامء الكون من التقاط الضوء أالطول وأالقدم يف الزمن  """"الصورة؟الصورة؟الصورة؟الصورة؟

  .النجوم

Children ask: "How do you have a picture of the Universe from so long ago, if humans weren't 

there to take it?" Cosmologists were able to capture the longest ancient light (with the longest wave length); 

to form a picture of the Universe before stars emerged. 
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نشأ الهيدروجني يف بداية تطور  ....الهيدروجني واالٔكسجنيالهيدروجني واالٔكسجنيالهيدروجني واالٔكسجنيالهيدروجني واالٔكسجني، H2Oاملاء حيوي جزيء  ............قصة الكونقصة الكونقصة الكونقصة الكونيف لك ما نراه حولنا، توجد 

ونشأ االٔكسجني يف املواقد املشـتع� للنجوم، ؤاخذوا مجموعات من الهيدروجني وشـبكوها لتشكيل لك العنارص اليت جعلت يومًا ما من . الكون

  .النجوم ا?ي صار جزءًا منا، اكن يف زمٍن ما ما داخل جنم من الاكلسـيوم والكربون،الاكلسـيوم والكربون،الاكلسـيوم والكربون،الاكلسـيوم والكربون،لك جزء من . ٔامرًا ممكناً  احلياةاحلياةاحلياةاحلياة

In everything we see around us, there's the story of the Universe… Water has an H2O molecule, 

Hydrogen & Oxygen. Hydrogen was created in the beginning of the evolution of the Universe. Oxygen was 

created in the burning furnaces of stars, & they took bunches of Hydrogen & pegged them into all the 

elements that would one day make life possible. Each bit of Calcium & Carbon, that became parts of us, was 

once inside a star. 

ؤادمغتنا . قدمية يف الزمن، ٔاتت ذات يوم ٕاىل احلياة داخل البحر اكئنات حية وحيدة اخلليةاكئنات حية وحيدة اخلليةاكئنات حية وحيدة اخلليةاكئنات حية وحيدة اخلليةٕان اخلال� داخل ٔاجسامنا يه سلي� 

نَة من ثالثة ٔاجزاء الاكئنات الاكئنات الاكئنات الاكئنات ؤاذرعتنا القاب� ل¦وران منت من . منت عرب التطور زواحف، ثدييات، وثدييات بدائيةزواحف، ثدييات، وثدييات بدائيةزواحف، ثدييات، وثدييات بدائيةزواحف، ثدييات، وثدييات بدائيةحتمل خال� من  ،املُكو£
  .املتأرحجة عرب االٔجشار البدائيةالبدائيةالبدائيةالبدائية

The cells in our bodies are descendants of ancient one-cell organisms, that once came to life 

inside the sea. Our three-part brains have reptile, mammal, & early-mammal cells that developed through 

evolution. Our rotating shoulders were developed from primates swinging across trees. 

هل ميكن » ٔان تتصور كيف لسحب من الهيدروجني ٔان تتطور ٕاىل لك التنوعات من حولنا، للسحب، ٔانواع احلياة، هل ميكن » ٔان تتصور كيف لسحب من الهيدروجني ٔان تتطور ٕاىل لك التنوعات من حولنا، للسحب، ٔانواع احلياة، هل ميكن » ٔان تتصور كيف لسحب من الهيدروجني ٔان تتطور ٕاىل لك التنوعات من حولنا، للسحب، ٔانواع احلياة، هل ميكن » ٔان تتصور كيف لسحب من الهيدروجني ٔان تتطور ٕاىل لك التنوعات من حولنا، للسحب، ٔانواع احلياة، 
  .كام يقول بر�ن سومي !...!...!...!...السـميفونيات، شعر شـيكسـبري؟السـميفونيات، شعر شـيكسـبري؟السـميفونيات، شعر شـيكسـبري؟السـميفونيات، شعر شـيكسـبري؟

Can you imagine how clouds of hydrogen evolved into all the diversities around us, of clouds, 

life forms, symphonies, Shakespeare poetry?!… as Brian Swimme says. 

  !ُوِضَع علهيا البرش من ماكٍن آخر منصة ساكنة ال تتغري،منصة ساكنة ال تتغري،منصة ساكنة ال تتغري،منصة ساكنة ال تتغري،كنا نعتقد ٔان الكون عبارة عن  ............من قبلمن قبلمن قبلمن قبل

Before… we thought that the Universe is a static unchanging platform, where on humans were 

put from somewhere else! 

ومن هذا . لك ما حولنا، مثل احلجر، هو الكون يف هيئته. الكون يف هيئة برشية """"مهمهمهمه""""و الكون،الكون،الكون،الكون،البرش يأتون من ... ولكن

  .مل يُعد ممكناً  البرش والطبيعة،البرش والطبيعة،البرش والطبيعة،البرش والطبيعة،املنظور اجلديد، الفصل التام بني 

Rather…humans come out of the Universe, & "are" the Universe in human form. Everything around 

us, such as a rock, is the Universe in its form. From this new perspective, a radical separation between 

humans & nature no longer exists. 

  .يف تطور الكون ُسَنن ُسَنن ُسَنن ُسَنن ميكننا ٔايضًا ٔان نالحظ وجود 

We can also see patterns in how the Universe evolves. 
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ن£ة((((الرشاكة الرشاكة الرشاكة الرشاكة     تطورتطورتطورتطور    قصةقصةقصةقصة ن£ةسـُ ن£ةسـُ ن£ةسـُ         ))))بصوت الكونبصوت الكونبصوت الكونبصوت الكون((((ون وكيف نشأ« مهنا ون وكيف نشأ« مهنا ون وكيف نشأ« مهنا ون وكيف نشأ« مهنا يف الكيف الكيف الكيف الك) ) ) ) سـُ

(in the  niverse & how we developed from itevolving in U(a pattern) A story of partnership 

niverse)voice of the U        

ت ... ... ... ... اكن � ماكن يف زمن من االٔزمان � حباييب االٔرضينياكن � ماكن يف زمن من االٔزمان � حباييب االٔرضينياكن � ماكن يف زمن من االٔزمان � حباييب االٔرضينياكن � ماكن يف زمن من االٔزمان � حباييب االٔرضيني   ....ٔارضمكٔارضمكٔارضمكٔارضمكُوِ]َ

Once upon a time my dear Earthlings… your Earth was born. 

ع  ت ٔارضمك عندما جتم£ هكذا يتشلك الكوكب . . . . االٔرض مدارهاالٔرض مدارهاالٔرض مدارهاالٔرض مدارهمث ختبط وتكرس£ الصخر معًا حىت نق£ى  خصراً،خصراً،خصراً،خصراً،وشلك£  الغبارالغبارالغبارالغبارلقد ُوِ]َ

  .ويتوقف عن التضخم

Your Earth was born when dust came together & formed boulders, & then the boulders crushed 

together until your Earth had cleaned up its orbit. That's when a planet is formed & stops getting bigger. 

الغالف اجلوي الغالف اجلوي الغالف اجلوي الغالف اجلوي ٕاىل اخلارج، واليت ارتفعت ٕاىل أالعىل وشلكت  2لغازات والرطوبة2لغازات والرطوبة2لغازات والرطوبة2لغازات والرطوبةاليت ٔالقت  2لرباكني،2لرباكني،2لرباكني،2لرباكني،اكتىس أالرض  ............بعد زمنبعد زمنبعد زمنبعد زمن
  ....والسحبوالسحبوالسحبوالسحب

After a time… Earth was covered with volcanoes, which spewed out gases & moisture, that went 

up & made the atmosphere & clouds. 

وقد كست ٔارضمك  ".".".".املطر العظمياملطر العظمياملطر العظمياملطر العظمي""""لقد اكن  ملليون سـنة،ملليون سـنة،ملليون سـنة،ملليون سـنة،ظلت متطر ... وبدٔات متطر ومتطر. بدٔا االٔرض يربد ............مع مرور الزمنمع مرور الزمنمع مرور الزمنمع مرور الزمن

  ............2حمليطات2حمليطات2حمليطات2حمليطات

Over time… Earth began to cool down. And it started to rain & rain… it rained for a million years, it 

was the "Great Rain". And it covered your Earth with oceans… 

هل . تتدفق من الشقوق يف ٔارضية احمليط 2لهيدروجني2لهيدروجني2لهيدروجني2لهيدروجنيممتلئة  صغريةصغريةصغريةصغرية    فقاعاتفقاعاتفقاعاتفقاعاتواكنت هناك ... حتت احمليطات، اكنت هناك شقوق

  تتذكرون الهيدروجني؟ الهيديروجني ا?ي نشأ عندما اكنت بداييت؟

Under the oceans, there were cracks… And little bubbles filled with hydrogen were gurgling up 

from the cracks in the ocean floor. Remember hydrogen? Hydrogen that was created when I started? 

ليس فقط عندما تتخبط أالمواج ٔاو يتوجه  تلتوي وتتحرك،تلتوي وتتحرك،تلتوي وتتحرك،تلتوي وتتحرك،ٔاشـياء صغرية بدٔات تظهر يف احمليط، ٔاشـياء  ............رائعرائعرائعرائع    حدث ٔامرحدث ٔامرحدث ٔامرحدث ٔامر    مثمثمثمث

  ....البكتري�البكتري�البكتري�البكتري�... اكنت تأيت ٕاىل احلياة االٔشـياء احليةاالٔشـياء احليةاالٔشـياء احليةاالٔشـياء احليةٔاول  ............من ذاهتامن ذاهتامن ذاهتامن ذاهتاالربق، ولكن تلتوي وتتحرك 

Then something amazing happened… Little things began to appear in the ocean, to twist & turn, 

not only when waves crashed or lightning flashed, but twist & turn on their own… the very first living things 

were coming to life… Bacteria. 

ا?ي بداخلهم  DNAيف البكتري� تعوم بطالقة داخل اخللية باكملها، واكن 2ٕماكهنم ٔان يطلقوا الـ) امحلض النووي( DNAالـالـالـالـاكنت 

هكذا اكنوا ينرشون أالخبار عن . من ٔاحدمه ٕاىل االٓخرمبارشًة  DNA، وتأيت بكتري� ٔاخرى لتأخذها، ٔاو اكنوا ينقلون ما بداخلهم من يف املاء

        ....شـبكة ٕانرتنت عامليةشـبكة ٕانرتنت عامليةشـبكة ٕانرتنت عامليةشـبكة ٕانرتنت عامليةاكن ذ» نظاÚم ٔالول . خل الرباكني ٔاو اجلليدكيفية العيش دأاساليب احلياة اØتلفة، مثل 

The DNA (DeoxyriboNucleic Acid) in Bacteria floated loosely inside the entire cell, & they could 

release their DNA into the water, & another Bacterium would come by & pick it up, or they could directly send 



4 

 

their DNA from one to another. That's how they spread around news about different lifestyles, like how to live 

inside volcanoes or ice. It was their form of the very first World Wide Web. 

  .من الفقاعات الهيدروجنيالهيدروجنيالهيدروجنيالهيدروجنياكنت البكتري� تألك 

Bacteria were eating Hydrogen from the bubbles. 

        !!!!ما ا?ي اكن سـيحدث؟ما ا?ي اكن سـيحدث؟ما ا?ي اكن سـيحدث؟ما ا?ي اكن سـيحدث؟. ?ا مل يُعد هناك هيدروجني اكيف لتألكه البكتري� تربد،تربد،تربد،تربد،مث بدٔات االٔرض 

Then Earth started to cool down, so there became not much Hydrogen around for Bacteria to eat. 

What was going to happen?! 

نوع من احلياة اكتشف مصدرًا جديدًا للهيدروجني، لقد اكن داخل اليشء ا?ي يسـبحون ... بدٔا يظهر نوع جديد من احلياةنوع جديد من احلياةنوع جديد من احلياةنوع جديد من احلياةحيهنا 

ً« من الهيدروجني واالٔكسجني نفسه فيه، داخل املاء؛ املاء لتكسري واسـتخداÚا  الشمس،الشمس،الشمس،الشمس،من  الطاقةالطاقةالطاقةالطاقةلقد وجدوا طريقة ٔالخذ . اكن ُمَكو£

اكنوا اكئنات حية وحيدة اخللية،  ............املركبون الضوئيون، أالجداد القدماء للنبا$تاملركبون الضوئيون، أالجداد القدماء للنبا$تاملركبون الضوئيون، أالجداد القدماء للنبا$تاملركبون الضوئيون، أالجداد القدماء للنبا$ت مه اكنوا هؤالء. اء، ليمتكنوا من ٔالك الهيدروجنيجزيئات امل

  .قًا مدهنم اخلاصة هبم، عىل سواحل البحريعيشون يف ٔاكوام، ßٔهنا ح

Then a new kind of life began to appear… a kind of life that discovered a new source of Hydrogen, it 

was inside the stuff they were swimming through, inside the water; water was made up of Hydrogen & 

Oxygen. They found out how to take up energy from the sun, & use it to break apart water molecules, so they 

could eat the Hydrogen. They were the Photo-synthesizers, the very ancestors of plants… they were 

single-cell organisms, who lived in mounds, like their own cities really, along the seashore. 

    يف لك مرة يقوم فهيا املركبون الضوئيون بتكسري جزيء من املاء، ٔالخذ الهيدروجني، اكن !...!...!...!...ولكن حيهنا بدٔا حيدث ٔامر يسءولكن حيهنا بدٔا حيدث ٔامر يسءولكن حيهنا بدٔا حيدث ٔامر يسءولكن حيهنا بدٔا حيدث ٔامر يسء
ما ا?ي اكن ما ا?ي اكن ما ا?ي اكن ما ا?ي اكن ! ! ! ! احلياة متوت يف لك ماكناحلياة متوت يف لك ماكناحلياة متوت يف لك ماكناحلياة متوت يف لك ماكنوبدٔات وبدٔات وبدٔات وبدٔات ! لٔالشـياء احلياة يف ذ» الزمن ّمساً ّمساً ّمساً ّمساً خيرج ٕاىل اجلو، وقد اكن االٔكسجني حيهنا  االٔكسجنياالٔكسجنياالٔكسجنياالٔكسجني
        !!!!سـيحدث؟سـيحدث؟سـيحدث؟سـيحدث؟

But then something bad started to happen!… Everytime the Photo-synthesizers broke apart a 

water molecule, to take the Hydrogen, Oxygen was released to the atmosphere, & Oxygen was poison to 

living things at that time!  And life began to die everywhere! What was going to happen?! 

يألكون الهيدروجني من  مل يكن هؤالء... دٔا يظهر يف احمليطاتب نوع جديد متامًا من احلياةنوع جديد متامًا من احلياةنوع جديد متامًا من احلياةنوع جديد متامًا من احلياة!... !... !... !... ولكن بدٔات االٔمور تسوء حىت أكرثولكن بدٔات االٔمور تسوء حىت أكرثولكن بدٔات االٔمور تسوء حىت أكرثولكن بدٔات االٔمور تسوء حىت أكرث

اكنوا يبتلعون  ....الاكئنات غري ذاتية Eغتذاءالاكئنات غري ذاتية Eغتذاءالاكئنات غري ذاتية Eغتذاءالاكئنات غري ذاتية Eغتذاء مه هؤالء وااكن !!!!يألكون االٔشـياء احلية االٔخرىيألكون االٔشـياء احلية االٔخرىيألكون االٔشـياء احلية االٔخرىيألكون االٔشـياء احلية االٔخرىاكنوا بل الفقاعات، ٔاو يأخذون الطاقة من الشمس؛ 

  !االٓخرين، ٔاو يتسللون داخل االٓخرين وهيضمون ٔاحشاءمه

But things began to get even worse!… A whole new kind of life began to show up in the oceans… 

they didn't eat Hydrogen from the bubbles, or take energy from the sun; instead they ate other living things! 

These were the Heterotrophs. They would engulf others, or sneak inside someone else & digest their guts! 

اليت جاءت من الشوفان املزروع يف احلقول، ٔاو ٔانك ألكت  حبوب الشوفان،حبوب الشوفان،حبوب الشوفان،حبوب الشوفان،لقد ٔالكت اليوم صباحًا  ............حبييب االٔريضحبييب االٔريضحبييب االٔريضحبييب االٔريض

        !!!!ٔاجدادك القدماءٔاجدادك القدماءٔاجدادك القدماءٔاجدادك القدماء    هؤالء اكنوا! ٔايضاً  اكئن غري ذايت Eغتذاءاكئن غري ذايت Eغتذاءاكئن غري ذايت Eغتذاءاكئن غري ذايت Eغتذاء """"ٔانتٔانتٔانتٔانت! "! "! "! "ٔاشـياءًا حيةٔاشـياءًا حيةٔاشـياءًا حيةٔاشـياءًا حيةلقد اكنوا ... ... ... ... الهامربجرالهامربجرالهامربجرالهامربجر

My dear Earthling… You ate this morning oatmeal, that came from oats grown in the fields, or you 

ate a hamburger… They were living things! "You" are a Heterotroph too! Those are your ancestors! 
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مث يف يوٍم ما، اكن اكئنان غري ذاتيان Eغتذاء حياوالن هضم بعضهام البعض، ٔاحدهام اكن حياول ابتالع االٓخر واالٓخر اكن حياول 

اندمج اثنان من البكتري� وحيدة اخللية  ............حقيقية النواةحقيقية النواةحقيقية النواةحقيقية النواة!... !... !... !... االثنان وحتوال ٕاىل نوع جديد من احلياةاالثنان وحتوال ٕاىل نوع جديد من احلياةاالثنان وحتوال ٕاىل نوع جديد من احلياةاالثنان وحتوال ٕاىل نوع جديد من احلياةاندمج اندمج اندمج اندمج ! ! ! ! وحدث ٔامر رائعوحدث ٔامر رائعوحدث ٔامر رائعوحدث ٔامر رائع. ابتالع هذا أالول

  ).).).).2DNAلـ2لـ2لـ2لـرزمة داخل اخللية، حتتفظ (ٕاىل خلية حقيقية النواة واحدة حتمل نواة بداخلها 

Then one time, two Heterotrophs were trying to digest each other, one was trying to engulf the 

other & the other was trying to engulf that one. And something wonderful happened! The two combined & 

turned into a new kind of life!... a Eukaryote… Two single-cell bacteria combined into a single Eukaryote 

cell with a nucleus (a package inside the cell, where DNA is stored). 

        !!!!ما ا?ي اكن سـيحدث؟ما ا?ي اكن سـيحدث؟ما ا?ي اكن سـيحدث؟ما ا?ي اكن سـيحدث؟! مه ٔايضاً  ميوتونميوتونميوتونميوتون    ولكن حقيقيات النوى ٔايضًا مل يسـتطيعوا العيش مع انتشار االٔكسجني، اكنوا

But also Eukaryotes couldn't handle the spreading oxygen, they were dying too! What was going to 

happen?! 

... منه الطاقةالطاقةالطاقةالطاقةاكنوا حيرقونه وخيلقون  ............االٔكسجنياالٔكسجنياالٔكسجنياالٔكسجنياكنوا حيبون ! بدٔا يظهر يف احمليط، االٔكسجني مل يسممهم نوع جديد من احلياةنوع جديد من احلياةنوع جديد من احلياةنوع جديد من احلياةمث مث مث مث 

        ....امليتوكوندر�امليتوكوندر�امليتوكوندر�امليتوكوندر�... اكنوا نوعًا صغريًا جدًا من السـبّاحني

Then a new kind of life began to appear in the ocean, Oxygen didn't poison them! They loved 

Oxygen… they burned it & created energy from it… they were tiny little snappers… The Mitochondria. 

ولكن بدًال من ٔان هيضمها، بدٔات امليتوكونريون تعيش داخل  !!!!ميتوكوندريونميتوكوندريونميتوكوندريونميتوكوندريون2بتالع  اكئن غري ذايت Eغتذاءاكئن غري ذايت Eغتذاءاكئن غري ذايت Eغتذاءاكئن غري ذايت Eغتذاءمث يف يوٍم ما، قام 

اكنت تنظف االٔكسجني داخل خلية الاكئن غري  ....للاكئن غري ذايت Eغتذاءللاكئن غري ذايت Eغتذاءللاكئن غري ذايت Eغتذاءللاكئن غري ذايت Eغتذاء" " " " وووو""""تتنفس لنفسها تتنفس لنفسها تتنفس لنفسها تتنفس لنفسها ï؛  الطاقةالطاقةالطاقةالطاقةالاكئن غري ذايت Eغتذاء، وتوفر 

ï غتذاء، وتوفر القوةE بداية . ذايت ðهذه هذه هذه هذه نفس نفس نفس نفس يف يف يف يف ! ! ! ! ٔانتٔانتٔانتٔانت... ... ... ... بليون سـنةبليون سـنةبليون سـنةبليون سـنة    ٢٢٢٢حليوا«ت، وبعد جعلت من املمكن تطور ا """"رشاكةرشاكةرشاكةرشاكة""""اكنت ت
    ههههجو جو جو جو     عىل االٔرض امليلءعىل االٔرض امليلءعىل االٔرض امليلءعىل االٔرض امليلء    ، وجتعل من املمكن » أن حتيا، وجتعل من املمكن » أن حتيا، وجتعل من املمكن » أن حتيا، وجتعل من املمكن » أن حتيا» االٔكسجني» االٔكسجني» االٔكسجني» االٔكسجني    اللحظة، توجد ميتوكوندر� يف لك خلية من خال�ك، تتنفساللحظة، توجد ميتوكوندر� يف لك خلية من خال�ك، تتنفساللحظة، توجد ميتوكوندر� يف لك خلية من خال�ك، تتنفساللحظة، توجد ميتوكوندر� يف لك خلية من خال�ك، تتنفس

        !...!...!...!...2الٔكسجني2الٔكسجني2الٔكسجني2الٔكسجني

Then one day, a Eukaryote engulfed a Mitochondrion! But instead of digesting it, the Mitochondrion 

began to live inside the Eukaryote, & provide energy for it; breathe for itself "and" the Eukaryote. It was 

cleaning up the Oxygen inside the Eukaryote cell, & providing power for it. This was the beginning of "a 

partnership" that would make possible the evolution of animals, & after two billion years… you! Right now, 

there is Mitochondria in every one of your cells, breathing Oxygen for you, & making it possible for 

you to live in the Earth's Oxygen atmosphere!... 

******* 

ملاذا برٔايمك من املهم لٔالطفال ٔان ملاذا برٔايمك من املهم لٔالطفال ٔان ملاذا برٔايمك من املهم لٔالطفال ٔان ملاذا برٔايمك من املهم لٔالطفال ٔان """": عندما سألت أالطفال... من حوهلم من ٔاين جاءوا وجاءت لك االٔشـياءمن ٔاين جاءوا وجاءت لك االٔشـياءمن ٔاين جاءوا وجاءت لك االٔشـياءمن ٔاين جاءوا وجاءت لك االٔشـياءدامئًا ما يسأل أالطفال 
مل تأيت االٔشـياء مل تأيت االٔشـياء مل تأيت االٔشـياء مل تأيت االٔشـياء """": سـنوات قال ٧طفل آخر معره  ".".".".حنن يف حاجة الٔن نعرف ٔاين نعيشحنن يف حاجة الٔن نعرف ٔاين نعيشحنن يف حاجة الٔن نعرف ٔاين نعيشحنن يف حاجة الٔن نعرف ٔاين نعيش"""": سـنوات ٧قال طفل معره  """"يفهموا قصة الكون؟يفهموا قصة الكون؟يفهموا قصة الكون؟يفهموا قصة الكون؟

  !سـنوات، اكن يريد ٔان يعرف ما هو ملمس حافة الكون ٧ابين، عندما اكن معره  ....""""بل 2لزمنبل 2لزمنبل 2لزمنبل 2لزمن... ... ... ... 2لسحر2لسحر2لسحر2لسحر

Children always ask where they & everything around them come from… When I asked children: 

"Why do you think it's important for children to understand the story of the Universe?" One 7-year old 

child said: "We need to know where we live". Another 7-year old child said: "Things weren't made by 

magic… but by time". My son, when he was 7 years old, wanted to know the texture of the edge of the 

Universe! 
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        منارصو $رخي الكونمنارصو $رخي الكونمنارصو $رخي الكونمنارصو $رخي الكون

the history of the UniverseProponents of  

لتعلمي لتعلمي لتعلمي لتعلمي """" ١٩٤٨بكتاهبا عام  – مار� مونتسوريمار� مونتسوريمار� مونتسوريمار� مونتسوريللتعلمي يه  """"الزمن العميق الكوينالزمن العميق الكوينالزمن العميق الكوينالزمن العميق الكوين""""ٔاول املعلمني ا?ين ٔاكدوا عىل ٔامهية سـياق 
سها، وتعمل ?» سها، وتعمل ?» سها، وتعمل ?» سها، وتعمل ?» البد أن تِعّد نف البد أن تِعّد نف البد أن تِعّد نف البد أن تِعّد نف . . . . البد لها ٔاوالً ٔان حتب وتفهم الكونالبد لها ٔاوالً ٔان حتب وتفهم الكونالبد لها ٔاوالً ٔان حتب وتفهم الكونالبد لها ٔاوالً ٔان حتب وتفهم الكون. . . . ليس من الاكيف للمعلمة ٔان حتب الطفلليس من الاكيف للمعلمة ٔان حتب الطفلليس من الاكيف للمعلمة ٔان حتب الطفلليس من الاكيف للمعلمة ٔان حتب الطفل"""": قالت ".".".".القدرة إالنسانيةالقدرة إالنسانيةالقدرة إالنسانيةالقدرة إالنسانية

        ".".".".معرفة الكون الواسعمعرفة الكون الواسعمعرفة الكون الواسعمعرفة الكون الواسعدون دون دون دون ، أو خلية، ال ميكن لنا ٔان نفرسه ب، أو خلية، ال ميكن لنا ٔان نفرسه ب، أو خلية، ال ميكن لنا ٔان نفرسه ب، أو خلية، ال ميكن لنا ٔان نفرسه بÚام ملسـنا، ذرةÚام ملسـنا، ذرةÚام ملسـنا، ذرةÚام ملسـنا، ذرة... ... ... ... دعو« نعطي للطفل رؤية للكون باكمIدعو« نعطي للطفل رؤية للكون باكمIدعو« نعطي للطفل رؤية للكون باكمIدعو« نعطي للطفل رؤية للكون باكمI"""": وقالت ٔايضاً  ".".".".حبقحبقحبقحبق

The first educator to emphasize the importance of a "Cosmic Deep Time" context for education 

was Maria Montessori – with her 1948 book "To Educate the Human Potential". She said: "It is not 

enough for the teacher to love the child. She must first love & understand the Universe. She must 

prepare herself, & truly work at it". She also said: "Let us give the child a vision of the whole 

Universe… No matter what we touch, an atom, or a cell, we cannot explain it without knowledge of the 

wide Universe". 

ة ة ة ة القصالقصالقصالقص""""، ، ، ، """"قصة الكونقصة الكونقصة الكونقصة الكون""""توماس بريي، بر�ن سومي، ماري ٕايفيلني $كر، جون جراهام، وآخرون ٔانشؤوا اقرتا2ً ٔاساسـيًا، ٔامسوه 
التارخي التارخي التارخي التارخي """"دايفيد كريستيان، فريد سـبري، وآخرون بدؤوا . كام يف الكتاب والفيمل لسومي و$كر ،،،،""""رح� الكونرح� الكونرح� الكونرح� الكون""""و ،،،،""""ععععململململ الكون اجلديد الكون اجلديد الكون اجلديد الكون اجلديد""""، ، ، ، """"اجلديدةاجلديدةاجلديدةاجلديدة
  ...لفهم إالنسان، حنن يف حاجة ٔالن نفهم من ٔاين جاء إالنسان ".".".".الكبريالكبريالكبريالكبري

Thomas Berry, Brian Swimme, Mary Evelyn Tucker, John Graham, & others created a foundational 

approach, naming it the "Universe Story", the "New Story", "New Cosmology", & the "Journey of the 

Universe", as in the book & movie by Swimme & Tucker. David Christian, Fred Spier, & others started "Big 

History". To understand the human, we need to understand where the human comes from… 

        

        """"تعلمي الزمن العميقتعلمي الزمن العميقتعلمي الزمن العميقتعلمي الزمن العميق""""ٔاهداف ٔاهداف ٔاهداف ٔاهداف 

Objectives of "Deep Time Education"        

ملعرفة قصته، رؤية ُسَنن، الو�ق مع صورته الضخمة، ورؤية  ....واقع متعدد االٔبعادواقع متعدد االٔبعادواقع متعدد االٔبعادواقع متعدد االٔبعادٕاىل  الكونالكونالكونالكونلرؤية الاكمل؛ مّد ... ... ... ... املنظوراملنظوراملنظوراملنظورحتويل  *١
 .بداخI ٔانفسـنأانفسـنأانفسـنأانفسـنا

1* A shift in perspective… to see the whole; expanding the Universe into a multidimensional reality. 

To know its story, see patterns, bond with its huge picture, & see ourselves inside of it. 

  ....للغايةللغايةللغايةللغايةٕادراك ٔامعق  *٢

2* A deeper understanding of purpose. 
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        ))))يه متطورةيه متطورةيه متطورةيه متطورة" (" (" (" (تعلمي الزمن العميقتعلمي الزمن العميقتعلمي الزمن العميقتعلمي الزمن العميق""""مبادمبادمبادمبادئئئئ    

)they are evolvingof "Deep Time Education" ( ciplesnriP        

 ::::ٔاسايسٔاسايسٔاسايسٔاسايس *١

1* Primary: 

ممتث� يف لك  الكونالكونالكونالكون" " " " يهيهيهيه""""تأيت من و تأيت من و تأيت من و تأيت من و لك أالشـياء . هو السـياق والقاعدة للك يشء. كام يقول توماس بريي "..."..."..."...ٔاسايسٔاسايسٔاسايسٔاسايس""""ٕان الكون ٕان الكون ٕان الكون ٕان الكون 

وقد قالت جاين ريديفورد ورود ساجدن عن  .لفهم ٔاي يشء، حنن يف حاجة ٔالن نفهم الكون، ٔالنه هو الوعاء واملنبت للك أالشـياء. يشء

        ".".".".انتقلنا من تعلمي قصة الكون كفرع ُمضاف ٕاىل تعلميه اكلقاعدةانتقلنا من تعلمي قصة الكون كفرع ُمضاف ٕاىل تعلميه اكلقاعدةانتقلنا من تعلمي قصة الكون كفرع ُمضاف ٕاىل تعلميه اكلقاعدةانتقلنا من تعلمي قصة الكون كفرع ُمضاف ٕاىل تعلميه اكلقاعدة"""": تطور قياÚام 2لتعلمي

The Universe is "primary"… as Thomas Berry says. It's the context & foundation of everything. 

Everything is derived out of & "is" the Universe being that thing. To understand anything, we need to 

understand the Universe, because it's the container & matrix of everything. Jane Riddiford & Rod Sugden said 

about their own teaching development: "We moved from teaching the universe story as an add-on to 

teaching it as the foundation". 

التقدم يف التعلمي التقدم يف التعلمي التقدم يف التعلمي التقدم يف التعلمي """": كام تقول تراييس سوليفان، 2حثة يف التارخي الكبري "..."..."..."...اقرتاب عابر لفروع املعرفةاقرتاب عابر لفروع املعرفةاقرتاب عابر لفروع املعرفةاقرتاب عابر لفروع املعرفة""""نقوم بربط لك أالشـياء يف 
االٓن اخلطوة االٓن اخلطوة االٓن اخلطوة االٓن اخلطوة . . . . ييييمتمتمتمت ربط اثنني ٔاو أكرث من املواد ببعضها ربط اثنني ٔاو أكرث من املواد ببعضها ربط اثنني ٔاو أكرث من املواد ببعضها ربط اثنني ٔاو أكرث من املواد ببعضها، حي، حي، حي، حيثثثث    """"اقرتاب بينية فروع املعرفةاقرتاب بينية فروع املعرفةاقرتاب بينية فروع املعرفةاقرتاب بينية فروع املعرفة""""، ٕاىل ، ٕاىل ، ٕاىل ، ٕاىل """"صوامع غري مرتابطةصوامع غري مرتابطةصوامع غري مرتابطةصوامع غري مرتابطة""""انتقل من تعلمي املواد يف انتقل من تعلمي املواد يف انتقل من تعلمي املواد يف انتقل من تعلمي املواد يف 
تعلمي املونتسوري تعلمي املونتسوري تعلمي املونتسوري تعلمي املونتسوري ويسمي ". ". ". ". ، حي، حي، حي، حيثثثث تتالءم لك املواد داخل سـياق أكرب للكون املتطور تتالءم لك املواد داخل سـياق أكرب للكون املتطور تتالءم لك املواد داخل سـياق أكرب للكون املتطور تتالءم لك املواد داخل سـياق أكرب للكون املتطور""""اقرتاب عابر لفروع املعرفةاقرتاب عابر لفروع املعرفةاقرتاب عابر لفروع املعرفةاقرتاب عابر لفروع املعرفة""""القادمة يه Eنتقال ٕاىل القادمة يه Eنتقال ٕاىل القادمة يه Eنتقال ٕاىل القادمة يه Eنتقال ٕاىل 

        ".".".".اللك ٕاىل اجلزءاللك ٕاىل اجلزءاللك ٕاىل اجلزءاللك ٕاىل اجلزء""""ذ» 2قرتاب  الكوينالكوينالكوينالكوين

We relate everything in a "transdisciplinary approach"… As Tracy Sullivan, a Big History 

researcher says: "Progression in education moved from teaching subjects in "unrelated silos", to an 

"interdisciplinary approach", where two or more subjects are related to each other. Now the next 

step is to move to a "transdisciplinary approach", in which all subjects fit into the larger context of 

an evolving universe". Montessori Cosmic Education calls this a "whole to detail" approach. 

        ::::يف تعلمي املونتسوري الكوين توجد يف تعلمي املونتسوري الكوين توجد يف تعلمي املونتسوري الكوين توجد يف تعلمي املونتسوري الكوين توجد مخمخمخمخس قصس قصس قصس قصصصصص تقطن بعضها البعض تقطن بعضها البعض تقطن بعضها البعض تقطن بعضها البعض

In Montessori Cosmic Education there are five stories nested within each other: 

 ....الكميياءالكميياءالكميياءالكميياءٕاىل  الفالفالفالفزيزيزيزي�ء�ء�ء�ءويه أكرب القصص؛ حيث يؤدي  ––––قصة الكون قصة الكون قصة الكون قصة الكون  =١

1= Story of the Universe – which is the biggest story; where physics leads to chemistry. 

 .مع قصة أالرض اجليولوجيااجليولوجيااجليولوجيااجليولوجياو ععععململململ االٔحياء، االٔحياء، االٔحياء، االٔحياء،واليت تقطن داخل ما سـبق؛ حيث ننتقل ٕاىل     ––––قصة احلياة قصة احلياة قصة احلياة قصة احلياة  =٢

2= Story of Life – which is nested inside the above; where we move into biology, & geology with the 

story of earth. 

 ....االٔنرثوبولوجيااالٔنرثوبولوجيااالٔنرثوبولوجيااالٔنرثوبولوجياحيث ننتقل ٕاىل  ––––قصة البرش قصة البرش قصة البرش قصة البرش  =٣

3= Story of Humans – where we move to anthropology. 

 .ٔاشاكï اØتلفةبلك التفكري الرمزي التفكري الرمزي التفكري الرمزي التفكري الرمزي ... القراءة، الكتابة، املوسـيقى    ––––قصة التواصل قصة التواصل قصة التواصل قصة التواصل  =٤

4= Story of Communication – reading, writing, music… symbolic thinking in all its different forms. 
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 .يه نوع من التواصل ––––قصة الر�ضيات قصة الر�ضيات قصة الر�ضيات قصة الر�ضيات  =٥

5= Story of Math – it's a kind of communication. 

        ............الصورة الكبريةالصورة الكبريةالصورة الكبريةالصورة الكبريةلك يشء يتالءم وينمتي ٕاىل بعضه البعض، ونرى  ما يه نتيجة اقرتاب عابر لفروع املعرفة؟ما يه نتيجة اقرتاب عابر لفروع املعرفة؟ما يه نتيجة اقرتاب عابر لفروع املعرفة؟ما يه نتيجة اقرتاب عابر لفروع املعرفة؟

What's the outcome of a transdisciplinary approach? Everything fits together & belongs, & we 

see the big picture… 

 ::::EنبثاقEنبثاقEنبثاقEنبثاق *٢

2* Emergence: 

لك يشء جديد يأيت مما اكن موجودًا من  ":":":":EنبثاقEنبثاقEنبثاقEنبثاق""""بي� نرى قصة الكون، كيف تتحول ٕاىل ٔاشـياء جديدة مهبرة، نرى ٔانه قصة 
 ....الرتكيب املالرتكيب املالرتكيب املالرتكيب املزتزتزتزتايدايدايدايدا?ي يتجه حنو  الهدم واخللق املذهل،الهدم واخللق املذهل،الهدم واخللق املذهل،الهدم واخللق املذهل،الكون هو قصة . تنبثق ٔاشـياء ُمعق£َدة من عالقات أالشـياء أالبسط. قبل، بطريقٍة ما
        ....لكون مضطرب وخّالقلكون مضطرب وخّالقلكون مضطرب وخّالقلكون مضطرب وخّالقداخل هذا السـياق أالعظم  معًىن لها بشٍلك مأانفسـنا للفوىض تتخذ  جتربتنا حنن

As we see the story of the Universe, how it transforms into surprising new things, we see that it's a 

story of "emergence": each new thing comes out of what existed before, in a certain way. Complicated 

things emerge out of the relationships of simpler things. The Universe is the story of destruction & 

spectacular creation, that tend toward increasing complexity. Our own experience of chaos somehow 

takes on meaning inside this greater context of a turbulent & creative Universe. 

 ::::التحولالتحولالتحولالتحول *٣

3* Transformation: 

قال يل وٌ] . مبا حيدث لنا من ذهول حبجم ما حنن جزء منهحتوًال واكتفاءًا داخليًا؛ حتوًال واكتفاءًا داخليًا؛ حتوًال واكتفاءًا داخليًا؛ حتوًال واكتفاءًا داخليًا؛ من خالل معرفة قصة الكون املتطور، نكتسب 
مث ميتد ا?ات بسعة . بدايًة يأيت شعور بصغٍر خمجل، عصفة ل�ات !"!"!"!"الكون هبذا الكرب وكيف ٔاننا هبذا الصغرالكون هبذا الكرب وكيف ٔاننا هبذا الصغرالكون هبذا الكرب وكيف ٔاننا هبذا الصغرالكون هبذا الكرب وكيف ٔاننا هبذا الصغرال ٔاصدق كيف ٔان ال ٔاصدق كيف ٔان ال ٔاصدق كيف ٔان ال ٔاصدق كيف ٔان """": صغري

        ............وتتجدد الهويةوتتجدد الهويةوتتجدد الهويةوتتجدد الهوية، الكون

By knowing the story of the evolving Universe, we gain inner transformation & fulfillment; by 

being stunned by the magnitude of what we're part of. A small boy said to me: "I can't believe how big the 

universe is & how small we are!" First comes a feeling of an embarrassing smallness, a blow to the ego. 

Then the self extends to the width of the Universe, & the identity is renewed… 

ٔانفسـنا يف بيتنا ٔانفسـنا يف بيتنا ٔانفسـنا يف بيتنا ٔانفسـنا يف بيتنا عندما جند ، ، ، ، """"التقديرالتقديرالتقديرالتقدير""""تسمي مونتسوري ذ» 2لـ. التعلمي الثانوي، هذا يساعد الطالب عىل رؤية مدى ٔامهيهتميف 
  :وهذا ".".".".وجود«وجود«وجود«وجود«""""عظمة وترابط عظمة وترابط عظمة وترابط عظمة وترابط نشهد . . . . داخل الكونداخل الكونداخل الكونداخل الكون

In secondary education, this helps students see how important they really are. Montessori calls it 

"valorization", when we find ourselves at home in the universe. We experience the grandeur & 

commonwealth of "being". And this: 

 .الح�الت املسـتقبل """"خيالناخيالناخيالناخيالنا""""يشعل  +١

+1 Ignites our "imagination" for future possibilities. 
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 .إالتيان بيشٍء جديد من العالقات القامئة ؛؛؛؛""""EنبثاقEنبثاقEنبثاقEنبثاق""""القاعدة احلقيقية لـ ؛؛؛؛""""التعاونالتعاونالتعاونالتعاون""""يدفعنا ٕاىل  +٢

2+ Drives us to "cooperation"; the very base for "emergence"; bringing forth something new out of 

existing relationships. 

ٔان يكون ٔافضل ٕاطار الختاذ القرار، ٔالننا نفهم كيف حيدث  للزمن العميقللزمن العميقللزمن العميقللزمن العميقميكن  ؟؟؟؟""""EنبثاقEنبثاقEنبثاقEنبثاق""""كيف ميكن حلياتنا أن تكون جزءاً من كيف ميكن حلياتنا أن تكون جزءاً من كيف ميكن حلياتنا أن تكون جزءاً من كيف ميكن حلياتنا أن تكون جزءاً من 

  .ومعلية أالرض التطور،التطور،التطور،التطور،

How can our lives be part of "emergence"? Deep Time can be the best framework for decision 

making, because we understand how evolution works, & the processes of earth. 

فهم املوضع املمزي للغاية ا?ي حنتI يف  ............املوضعاملوضعاملوضعاملوضع. Eسـمتتاع 2حلياة ............الشغفالشغفالشغفالشغف. هو الشغف، املوضع، والغاية """"التحولالتحولالتحولالتحول""""ٕان نتيجة 

  .نعمل بأن ]ينا شيئًا نسامه به، ]ينا دورًا نلعبه، شيئًا نعطيه للسـياق االٔكرب ............الغايةالغايةالغايةالغاية. املاكن والزمان

The outcome of "transformation" is passion, place, & purpose. Passion… a zest for life. Place… 

understanding the completely unique place we occupy in space & time. Purpose… we know we have 

something to contribute, we have a role to play, something to give to the larger context. 

 ::::املشاركةاملشاركةاملشاركةاملشاركة *٤

4* Participation: 

 الكونالكونالكونالكون. قصة الكفاح، الفوىض، Eخرتاق، وإالتيان 2جلديد بطل،بطل،بطل،بطل،تð يه قصة لك . خللق عامل «بض """"EنبثاقEنبثاقEنبثاقEنبثاق""""املشاركة يف 

ن£ةن£ةن£ةن£ةنفسه اتبع هذه  ��   .ذاهتا منذ البداية السـالسـالسـالسـ��

Participate in "emergence" to create a vibrant world. This is the story of every hero, the story of 

struggle, chaos, breakthrough, & bringing forth the new. The Universe itself has followed this very pattern 

from the beginning. 

ليس فقط مع غريمه من البرش، ولكن  رشاكة،رشاكة،رشاكة،رشاكة،يف ا?ين يعملون  ٔابطال الزمن العميق،ٔابطال الزمن العميق،ٔابطال الزمن العميق،ٔابطال الزمن العميق،هو عبارة عن تنشـئة  تعلمي الزمن العميقتعلمي الزمن العميقتعلمي الزمن العميقتعلمي الزمن العميق

I2ملشاركة يف التطور، مع القوى اخلّالقة  ".".".".نصبح يف عالقة تعزيز متبادل مع االٔرضنصبح يف عالقة تعزيز متبادل مع االٔرضنصبح يف عالقة تعزيز متبادل مع االٔرضنصبح يف عالقة تعزيز متبادل مع االٔرض"""": كام قال توماس بريي. ٔايضًا مع لك احلياة والكوكب باكم

        ....رح� الكونرح� الكونرح� الكونرح� الكوناالٔكرب للكون، نرى كيف ميكن لنا ٔان نلعب دورًا يف 

Deep Time Education is about nurturing Deep Time heroes, who work in partnership, not only 

with other humans, but also with all life & the whole planet. As Thomas Berry said: "We come into a mutually 

enhancing relationship with Earth". Participating in evolution, with the larger creative powers of the 

Universe, we see how we can play a role in the Journey of the Universe. 
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 ::::EمتدادEمتدادEمتدادEمتداد *٥

5* Continuum: 

        ::::اكمتداد عرب لك مراحل تطور أالطفالاكمتداد عرب لك مراحل تطور أالطفالاكمتداد عرب لك مراحل تطور أالطفالاكمتداد عرب لك مراحل تطور أالطفالكيف يبدو معرفة كيف ٔاننا جزء من الكون املتطور كيف يبدو معرفة كيف ٔاننا جزء من الكون املتطور كيف يبدو معرفة كيف ٔاننا جزء من الكون املتطور كيف يبدو معرفة كيف ٔاننا جزء من الكون املتطور 

What does it look like to know how we're part of the evolving universe as a continuum across 

all stages of children's development? 

يوقظهم عىل الكون وعامل من  الطبيعة يلعبونالطبيعة يلعبونالطبيعة يلعبونالطبيعة يلعبونفقضاءمه الكثري من الوقت يف  ....حواسهمحواسهمحواسهمحواسهميكتشفون الكون من خالل  ::::٦٦٦٦----    ٠٠٠٠االٔعامر االٔعامر االٔعامر االٔعامر  - ١

 .العجائب

1- Ages 0-6: They learn about the Universe through their senses. Spending a lot of time in nature 

playing awakens them to the Universe & a world of wonder. 

 .من ٔاين جاءت لك أالشـياء، وٕاىل ٔاين تتوجهوحيبون اسـتطالع  املايض واملسـتقبل،املايض واملسـتقبل،املايض واملسـتقبل،املايض واملسـتقبل،يف ٕادراك  يبدؤون ::::١٢١٢١٢١٢----    ٦٦٦٦االٔعامر االٔعامر االٔعامر االٔعامر  - ٢

2- Ages 6-12: They begin to conceptualize the past & future, & are curious to know where everything 

came from & where they're heading. 

يرغبون بشدة يف . يف الكون، كيف يتناسـبون فيه، وماذا ميكن ملساهامهتم ٔان تكون موضعهم ودورمهموضعهم ودورمهموضعهم ودورمهموضعهم ودورمهيتوقون ملعرفة  ::::١٨١٨١٨١٨----    ١٢١٢١٢١٢االٔعامر االٔعامر االٔعامر االٔعامر  - ٣

 ....حتقيق ذواهتمحتقيق ذواهتمحتقيق ذواهتمحتقيق ذواهتمللغاية مساعدهتم يف لهذا من املهم  .الٔن يروا ويشهدوا ٔانفسهم كيشٍء ٔاعظم من ٔانفسهم السمو،السمو،السمو،السمو،

3- Ages 12-18: They yearn to know their place & role in the Universe, how they fit in, & what their 

contributions can be. They're longing for transcendence, to see & experience themselves as 

something larger than themselves. That's why it's so important to help them fulfill their potential. 

******* 

. . . . ل لك يوم؟ ل لك يوم؟ ل لك يوم؟ ل لك يوم؟ مقمقمقمق بكتابة ثالثة لكامت الٔكرث ما يعنيك، وتصف ما تفعI يف حياتك بكتابة ثالثة لكامت الٔكرث ما يعنيك، وتصف ما تفعI يف حياتك بكتابة ثالثة لكامت الٔكرث ما يعنيك، وتصف ما تفعI يف حياتك بكتابة ثالثة لكامت الٔكرث ما يعنيك، وتصف ما تفعI يف حياتكما يه رحلتك داخل رح� الزمن العميق؟ ماذا تفعما يه رحلتك داخل رح� الزمن العميق؟ ماذا تفعما يه رحلتك داخل رح� الزمن العميق؟ ماذا تفعما يه رحلتك داخل رح� الزمن العميق؟ ماذا تفع
متطور، نصبح حامتطور، نصبح حامتطور، نصبح حامتطور، نصبح حارضرضرضرضين لعظمة ين لعظمة ين لعظمة ين لعظمة     ن لك حلظة تتناسب وتسامه يف معامر كونٍ ن لك حلظة تتناسب وتسامه يف معامر كونٍ ن لك حلظة تتناسب وتسامه يف معامر كونٍ ن لك حلظة تتناسب وتسامه يف معامر كونٍ نرى كيف أ نرى كيف أ نرى كيف أ نرى كيف أ كيف يسامهون يف التطور ٔاو انبثاق اجلديد؟ عندما كيف يسامهون يف التطور ٔاو انبثاق اجلديد؟ عندما كيف يسامهون يف التطور ٔاو انبثاق اجلديد؟ عندما كيف يسامهون يف التطور ٔاو انبثاق اجلديد؟ عندما 

        ............الزمن العميق، وا?ي يتكشف يف لك حلظةالزمن العميق، وا?ي يتكشف يف لك حلظةالزمن العميق، وا?ي يتكشف يف لك حلظةالزمن العميق، وا?ي يتكشف يف لك حلظة

What is your journey inside of the Deep Time Journey? What do you do everyday? Write 

down three words that are most meaningful to you, that describe what you do in your life. How do 

they contribute to evolution or the emergence of the new? When we see how each moment fits in & 

contributes to the arch of an evolving universe, we become present to the magnificence of Deep 

Time, which is unfolding every single moment… 


