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ϑουρνεψ Το Ηονορ Κνιγητσ Οφ Ηονορ Βοοκ 4|πδφασψµβολ
φοντ σιζε 13 φορµατ
Εϖεντυαλλψ, ψου ωιλλ ϖερψ δισχοϖερ α νεω εξπεριενχε ανδ εξπερτισε βψ σπενδινγ µορε
χαση. ψετ ωηεν? ρεαλιζε ψου ρεχογνιζε τηατ ψου ρεθυιρε το γετ τηοσε αλλ νεεδσ τακινγ
ιντο χονσιδερατιον ηαϖινγ σιγνιφιχαντλψ χαση? Ωηψ δον∋τ ψου τρψ το γετ σοµετηινγ
βασιχ ιν τηε βεγιννινγ? Τηατ∋σ σοµετηινγ τηατ ωιλλ λεαδ ψου το χοµπρεηενδ εϖεν µορε
νεαρλψ τηε γλοβε, εξπεριενχε, σοµε πλαχεσ, νεξτ ηιστορψ, αµυσεµεντ, ανδ α λοτ µορε?
Ιτ ισ ψουρ εντιρελψ οων βεχοµε ολδ το φεατ ρεϖιεωινγ ηαβιτ. ιν τηε µιδδλε οφ γυιδεσ ψου
χουλδ ενϕοψ νοω ισ ϕουρνεψ το ηονορ κνιγητσ οφ ηονορ βοοκ 4 βελοω.
ϑουρνεψ Το Ηονορ Κνιγητσ Οφ
Τηε Ιµµορταλ Ωορδσ αρε α σετ οφ ρυλεσ βψ ωηιχη τηε Κνιγητσ Ραδιαντ λιϖεδ, ανδ γυιδεδ
τηε τηινγσ τηεψ διδ. Τηεσε Ιδεαλσ ωερε βασεδ οφφ οφ τηε λεσσονσ ταυγητ ιν Νοηαδον∋σ
βοοκ, Τηε Ωαψ οφ Κινγσ.1 Τηερε αρε φιϖε Ιδεαλσ. Τηε Φιρστ Ιδεαλ ισ τηε µοττο οφ τηε
Κνιγητσ Ραδιαντ ανδ ωασ σηαρεδ βψ αλλ τεν ορδερσ. Τηε φουρ λατερ Ιδεαλσ ωερε σαιδ το
βε διφφερεντ φορ εαχη ορδερ οφ Ραδιαντσ.1 Το εµβοδψ τηεσε ...
Σψντιξ Ονλινε | Φρεε το Πλαψ Φαντασψ ΜΜΟΡΠΓ − Ηοµε
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Τηερεφορε, σοµε κνιγητσ στοοδ αρµ ιν αρµ το προτεχτ τηε πιλγριµσ φροµ τηε ατροχιτιεσ οφ
τηε Τυρκσ ανδ εϖεντυαλλψ σειζεδ τηε ηολψ λανδ βψ δεφεατινγ τηειρ φοεσ. Τηε Ορδερ οφ
Τεµπλαρ Κνιγητσ βεχαµε α ρελιγιουσ φρατερνιτψ σωορν το προτεχτ τηε ηονορ οφ τηε
πλαχε οφ Χηριστιαν ωορσηιπ ανδ ιτσ σανχτιτψ. Μακινγ οφ α Κνιγητ
Κνιγητσ Ραδιαντ − Τηε Χοππερµινδ − 17τη Σηαρδ
Κνιγητσ ωερε κνοων φορ τηειρ µαστερφυλ σκιλλσ ωιτη ηορσεσ. Α κνιγητ∋σ χοδε οφ
χονδυχτ ινχλυδεδ: µερχψ, ηυµιλιτψ, ηονορ, σαχριφιχε, φαιτηφυλνεσσ, χουραγε, υτµοστ
γραχιουσνεσσ ανδ χουρτεσψ τοωαρδ ωοµεν. Τηε ινσιγνια ον τηε Μεδιεϖαλ Τιµεσ κνιγητσ∋
χλοτηινγ ισ βασεδ ον αυτηεντιχ χοατσ οφ αρµσ φροµ τηε µιδδλε αγεσ. Χοατ οφ Αρµσ
Γρψπηον | Φορ Ηονορ Ωικι | Φανδοµ
Χουρτ οφ Ηονορ; 2020 Σπιριτ οφ Ακσαρβεν Μαγαζινε Σπεχιαλ Εδιτιον. ςιεω Μαγαζινε. 0
Χουντιεσ ∃ 0 Μ ∆ολλαρσ. 0 Σχηολαρσηιπσ. 0 Παρτνερσ. Τηε Ακσαρβεν Φουνδατιον. Ωε ϖε
βεεν προυδλψ ρεχογνιζινγ φαµιλιεσ ωιτη στρονγ Νεβρασκα ϖαλυεσ ανδ ηελπινγ το
δεϖελοπ τηε λεαδερσ οφ τοµορροω σινχε 1895. Βψ ωορκινγ αχροσσ τηε στατε ον αρεασ
λικε εδυχατιον ανδ χαρεερ τραινινγ, ωε ρε ωορκινγ το ινχρεασε ανδ ...
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Υσε ϕουρνεψ ιν α σεντενχε | ϕουρνεψ σεντενχε εξαµπλεσ
Προµετηεαν Κνιγητσ αρε α χλασσ οφ µεχηανιζεδ Φορερυννερ Προµετηεαν ωαρριορσ
χρεατεδ βψ τηε Υρ−∆ιδαχτ τοωαρδ τηε ενδ οφ τηε Φορερυννερ−Φλοοδ ωαρ το χοµβατ τηε
Φλοοδ. Αφτερ τηε Λιβραριαν εξιλεδ τηε Υρ−∆ιδαχτ ον Ρεθυιεµ, σεϖεραλ λεγιονσ οφ τηεσε
χονστρυχτσ στατιονεδ ον τηε σηιελδ ωορλδ ωεντ δορµαντ φορ τηε νεξτ 100,000 ψεαρσ. Τηε
µαχηινεσ ασ ωελλ ασ τηειρ µαστερ ωερε ρεαωακενεδ ιν λατε 2557 ...
∆ερψκ Ενγελλανδ τηανκσ φανσ, φαµιλψ φορ αµαζινγ ϕουρνεψ ...
Τηε Ζηανηυ ισ α πλαψαβλε ηερο χλασσ ιν Φορ Ηονορ. Αλωαψσ ηιγηλψ ρεσπεχτεδ ανδ
ποωερφυλ, τηε Ζηανηυ ωερε ονχε τηε ριγητ ηανδσ οφ ποωερφυλ ρυλερσ. Ασ κεψ
ρεπρεσεντατιϖεσ οφ τηε Ωυ Λιν Εµπερορσ, τηε Ζηανηυ ωουλδ χονσιδερ τηειρ λιϖεσ
φορφειτ, συβσερϖιεντ το τηε ωιλλ οφ τηειρ λεαδερσ. Τηεψ ωερε δυτψ−βουνδ το εξεχυτε τηε
Εµπερορσ∋ δεχρεεσ ατ ανψ χοστ. Αλλ οτηερ χονσιδερατιονσ ωερε σεχονδαρψ. Τηε ...
Φουρ Κνιγητσ οφ Γωψν | ∆αρκ Σουλσ Ωικι | Φανδοµ
Μεδαλ οφ Ηονορ ισ αν αντηολογψ δοχυµενταρψ σεριεσ τηατ ισ βασεδ ον ρεαλ λιφε χοµβατ
εϖεντσ ανδ περσοναλ σαχριφιχε τηατ υλτιµατελψ λεαδ το βεινγ αωαρδεδ τηε Μεδαλ οφ
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Ηονορ. Τηε σεριεσ ηιγηλιγητσ Μεδαλ οφ Ηονορ αωαρδσ τηατ αρε γιϖεν βοτη
ποστηυµουσλψ ιν αδδιτιον το αωαρδσ γιϖεν το ρεχιπιεντσ ωηο αρε στιλλ αλιϖε τοδαψ.
Εαχη επισοδε ρεχρεατεσ ονε περσον∋σ εξπεριενχε περταινινγ το τηε στορψ βεηινδ ...
Ωεστ Ποιντ Ασσοχιατιον οφ Γραδυατεσ
Τηε Κνιγητσ Ραδιαντ, χοµµονλψ κνοων ασ Ραδιαντσ, ωερε α µιλιταρψ οργανιζατιον οφ τεν
χονσεχρατεδ ορδερσ, χεντερεδ ατ Υριτηιρυ ον Ροσηαρ.1 Χοµµονλψ βελιεϖεδ το ηαϖε
βετραψεδ µανκινδ ον τηε ∆αψ οφ Ρεχρεανχε, τηεψ αρε νοω ρεφερρεδ το ασ τηε Λοστ
Ραδιαντσ ... τραιτορσ.2 Ψετ, τηε ορδερσ ωερε ονχε ονε. Νοτ ωιτηουτ προβλεµσ ορ στριφε,
βυτ φοχυσεδ.1 Τηειρ σψµβολ ωασ α γολδεν ηουργλασσ σηαπε οφ ειγητ ...
Βλοοδ Κνιγητσ − Ωοωπεδια − Ψουρ ωικι γυιδε το τηε Ωορλδ οφ ...
Τηε Κνιγητσ Τεµπλαρ ωερε δισµαντλεδ ιν τηε Ρολλσ οφ τηε Χατηολιχ Χηυρχη ιν 1309; ωιτη
τηε συππρεσσιον οφ τηε Ορδερ, α νυµβερ οφ Κνιγητσ Τεµπλαρ ϕοινεδ τηε νεωλψ
εσταβλισηεδ Ορδερ οφ Χηριστ, ωηιχη εφφεχτιϖελψ ρεαβσορβεδ τηε Κνιγητσ Τεµπλαρ ανδ
ιτσ προπερτιεσ ιν Α∆ 1319, εσπεχιαλλψ ιν Πορτυγαλ.
∋ϑουρνεψ το τηε Νορτη Πολε∋ δριϖε−τηρυ ηολιδαψ εξπεριενχε ...
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Βασιλιχα Μινορε δελ Στο. Νι〉ο δε Χεβυ, τηε ηοµε οφ τηε οριγιναλ ανδ ολδεστ ρελιγιουσ
ρελιχ ιν τηε Πηιλιππινεσ ιν ηονορ το τηε Ηολψ Χηιλδ ϑεσυσ.
10 Λεγενδαρψ Μψστεριεσ Ινϖολϖινγ Τηε Κνιγητσ Τεµπλαρ ...
Τηε Αλβαν Κνιγητσ Βαλτανε Σπεχιαλ Υνιτ ισ α υνιτ οφ Αλβαν Κνιγητσ λεφτ ιν χηαργε το
τηε πλαψερ. Τηε πλαψερ χαν ιντεραχτ ανδ βεφριενδ τηε ΝΠΧσ οφ Αϖαλον Γατε: ∆αι,
Ειρλψσ, Ελσιε, Καννα, Καουρ, ανδ Λογαν, ρεχρυιτινγ τηεµ ιντο τηε σθυαδ το βε σεντ οντο
ασσιγνεδ µισσιονσ.. Τηε ∀Σπεχιαλ Υνιτ∀ ταβ ον ψουρ χηαραχτερ σχρεεν σηοωσ ψου τηε
βασιχ οϖερϖιεω οφ ψουρ υνιτ, αλλοωσ ωαρπινγ το ανδ φροµ Αϖαλον ...
Μεδαλ οφ Ηονορ: Αβοϖε ανδ Βεψονδ Τραιλερ, Πλοτ, Ρελεασε ...
Σιρ Ερνεστ Σηαχκλετον ωηεν ηε ωασ αβουτ το σετ ουτ ον ονε οφ ηισ εξπεδιτιονσ, πριντεδ α
στατεµεντ ιν τηε παπερσ, το τηισ εφφεχτ: Μεν ωαντεδ φορ ηαζαρδουσ ϕουρνεψ το τηε
Σουτη Πολε. Σµαλλ ωαγεσ, βιττερ χολδ, λονγ µοντησ οφ χοµπλετε δαρκνεσσ, χονσταντ
δανγερ. Σαφε ρετυρν δουβτφυλ. Ηονορ ανδ ρεχογνιτιον ιν χασε οφ συχχεσσ. Ιν σπεακινγ
οφ ιτ αφτερωαρδ ηε σαιδ τηατ σο οϖερωηελµινγ ωασ τηε ...
Κνιγητσ οφ τηε Ρουνδ Ταβλε | Μερλιν Ωικι | Φανδοµ
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Χηαπτερ 603: Σηοωδοων οφ τηε Κνιγητσ ∀Ηι, µψ βελοϖεδ λιττλε σκελετον, ψουρ σωορδ ισ
εξτρεµελψ ωορν ανδ βαττερεδ, σο ιτ λλ χοστ ψου 12987 γολδ χοινσ το ρεπαιρ ιτ! ∆ον τ
ψου ωορρψ, Ι µ γοινγ το υσε α σπεχιαλ µετηοδ το ρεπαιρ ιτ το µακε συρε τηατ ιτ ωον τ
λοσε ανψ οφ ιτσ µαξιµυµ δυραβιλιτψ!∀
Ηοω το Βε Αχχεπτεδ Ιντο τηε Νατιοναλ Ηονορ Σοχιετψ: 12 Στεπσ
Ηονορ Ουρ Βλεσσεδ Μοτηερ Μαρψ ανδ ασκ φορ ηερ ιντερχεσσιον νοω ανδ ατ τηε ηουρ
οφ [ψουρ] δεατη. ςΙΕΩ. Βασιχ Πραψερσ. Τηε Μεµοραρε. Τηισ ισ α λοϖελψ χεντυριεσ−ολδ
πραψερ ασκινγ Ουρ Λαδψ σ ιντερχεσσιον αµιδ τηε στρυγγλεσ οφ ουρ λιφε. ςΙΕΩ. Βασιχ
Πραψερσ. Τηε Λορδ σ Πραψερ (Ουρ Φατηερ) ϑεσυσ Ηιµσελφ ταυγητ τηε Αποστλεσ τηισ
πραψερ. Ιτ ισ τρυλψ τηε συµµαρψ οφ τηε ωηολε Γοσπελ ...
Χυρρψ, Ωαρριορσ ηονορ ςΠ Καµαλα Ηαρρισ ιν ωιν οϖερ Σπυρσ ...
Τηε Κνιγητ∋σ Ταλε Ιαµθυε δοµοσ πατριασ, Σιτηιχε ποστ ασπερα γεντισ πρελια,λαυριγερο,
ετχ.[Ανδ νοω (Τηεσευσ δραωινγ νιγη ηισ) νατιϖε λανδ ιν λαυρελλεδ χαρ αφτερ βαττλινγ
ωιτη τηε Σχιτηιαν φολκ, ετχ.]
ΕΝ∆ΕΡ ΛΙΛΙΕΣ: Θυιτυσ οφ τηε Κνιγητσ Ισ Λαυνχηινγ Φορ ΠΧ ...
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2020 Ινδεπενδεντ Γαµεσ Φεστιϖαλ Φιναλιστσ & Ωιννερσ. Σευµασ ΜχΝαλλψ Γρανδ Πριζε.
Α Σηορτ Ηικε (Αδαµ Ροβινσον−Ψυ) − ΩΙΝΝΕΡ. Ελιζα (Ζαχητρονιχσ)υ. Υντιτλεδ Γοοσε
Γαµε (Ηουσε Ηουσε). Μυταζιονε (∆ιε Γυτε Φαβρικ). Σλαψ τηε Σπιρε (Μεγα Χριτ Γαµεσ).
Ανοδψνε 2: Ρετυρν το ∆υστ (Σεαν Ηαν Τανι & Μαρινα Κιττακα). Ηονοραβλε Μεντιονσ:
Ωαρτβυργ Χολλεγε Ηοµε − Ωαρτβυργ Χολλεγε
Κνιγητ ςισιον ισ τηε λιϖε−στρεαµινγ νετωορκ οφ Ωαρτβυργ Χολλεγε. Ωατχη γαµεσ,
χονχερτσ, ωορσηιπ σερϖιχεσ, ανδ αχαδεµιχ πρεσεντατιονσ λιϖε ανδ ον−δεµανδ.
Σταρ Ωαρσ: Κνιγητσ οφ τηε Ολδ Ρεπυβλιχ Ωαλκτηρουγη − ΓαµεΣποτ
Εµβαρκ ον α ϖισυαλ ϕουρνεψ τηρουγη τηε µινδσ οφ λεγενδαρψ αρτιστσ. Τηειρ
σκετχηβοοκσ χαν τελλ ψου µανψ τηινγσ: ιτ σ α σπεχιαλ πλαχε ωηερε τηεψ σχριββλε
φρεελψ ανδ λετ τηειρ ιµαγινατιον ρυν ωιλδ, γιϖινγ ψου ινσιγητσ ιντο ωηο τηεψ αρε.
Σταρ Ωαρσ: Κνιγητσ οφ τηε Ολδ Ρεπυβλιχ | Ωοοκιεεπεδια | Φανδοµ
αβιδ, αβψδ, αβψδε ϖερβ, πρσντ. ρεµαιν, αωαιτ, ωαιτ; αβοοδ ϖερβ, πστ. αωαιτεδ, ρεµαινεδ.
αβιδετη, αβψδετη ϖερβ αωαιτσ. αβιδψνγ ϖερβ αωαιτινγ. αβλε αδϕ. συιταβλε ...
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Χουλδ α χαχηε οφ ρελιχσ ρεαλλψ ηαϖε βελονγεδ το τηε ...
Χανδερουσ Ορδο, λατερ κνοων ασ Μανδαλορε τηε Πρεσερϖερ (Τε Ταψλιρ Μανδ∋αλορ ιν
Μανδο∋α), ωασ α Μανδαλοριαν οφ Χλαν Ορδο ωηο φουγητ ιν τηε Μανδαλοριαν Ωαρσ
φροµ 3976 ΒΒΨ το 3960 ΒΒΨ. Ωηιλε σερϖινγ ωιτη τηε Μανδαλοριαν Νεο−Χρυσαδερσ, ηε
παρτιχιπατεδ ιν σεϖεραλ βαττλεσ, εαρνινγ σιγνιφιχαντ γλορψ ανδ πρεστιγε ωιτη ηισ βολδ
ταχτιχσ ανδ λεαδερσηιπ. ∆εσπιτε τηειρ µανψ συχχεσσεσ, τηε Μανδαλοριανσ ωερε ...
.
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